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ШТО АКО

БИ МОЖЕЛЕ ДА ИМАТЕ СПОРТСКИ 
АВТОМОБИЛ, ТЕРЕНЕЦ И ВОЗЕЊЕ 
ВОЗБУДЛИВО КАКО НА ТОБОГАН 
И СЕТО ТОА ВО ЕДНО ВОЗИЛО?  
Звучи премногу, но JUKE ги надминува сите очекувања зашто нуди поостро возење, 
брза реакција, патем и има единствена карактеристика што сите се вртат по 
него. Овој уникатен спортски модел ви овозможува многу повеќе моќност, но 
и ефикасност, како и иновативен погон на сите четири тркала со чија помош ќе 
можете да ја контролирате оваа моќ. Сакате стил? Имате можност да ја прилагодите 
речиси секоја карактеристика како однадвор така и однатре, за да го направите овој 
автомобил уникатен за вас. JUKE ви овозможува да имате навистина сè.



ДИЗАЈНЕРСКО СТУДИО НА NISSAN

ОСМЕЛЕТЕ СЕ ДА СЕ РАЗЛИКУВАТЕ.

Замислете колку би било возбудливо кога би знаеле дека никој на патот нема возило како 
вашето. Нашето дизајнерско студио ви овозможува да го прилагодите вашиот JUKE на себе 
уште пред да излезе од фабрика со помош на широкиот асортиман на креативни пакети за 
персонализирање на внатрешноста и надворешноста на автомобилот. Тоа значи дека можете 
да изберете боја за деталите, ткаенината и лајсните, како и многу други елементи и така да ги 
вклопите со 18" алуминиумски тркала. Ова е сосема посебно искуство. 

* Достапни само со опремите Acenta, Premium и Tekna 
* Креативна линија на бои на дизајнерското студио на Nissan  
* Како алтернатива, може да изберете една од „Ексклузивните“ линии на бои. 
За повеќе детали погледнете во брошурата за додатоци 



ШЕВ ВО БОЈА. Стил скроен по ваша мерка со шевови со боја на воланот. 
(За подетални информации погледнете во техничката спецификација)

СПОРТСКИ СЕДИШТА. Дополнителна енергија во текот на возењето ви 
овозможуваат врвните спортски седишта со привлечен пораб што ќе му 
одговара на вашиот избран амбиент. 

ЦЕНТРАЛНА КОНЗОЛА. Истакнете ја централната конзола на вашиот 
автомобил со помош на одбраните бои со висок сјај и дополнително нагласете 
ја со помош на украсите на вентилацискиот отвор и вратите во истиот тон. 

ПАКЕТ ОПРЕМА ЗА ВНАТРЕШНОСТА
Дизајнерското студио на Nissan ви претставува линија на креативни пакети за 
опремување на ентериерот на автомобилот. Одлучете се за тапацири и детали во 
четири впечатливи нијанси: Detroit црвена, London бела, San Diego жолта или Tokyo 
црна боја - „Креативна“ линија.

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО

ДИЗАЈНЕРСКОТО СТУДИО
НА NISSAN.

ПРЕКИНУВАЧИ ЗА СПУШТАЊЕ НА ПРОЗОРИТЕ ВО БОЈА. 
Одлучете се за прекинувачи за спуштање на прозорите во боја. 



СПОРТСКИ БРАНИЦИ. Оставете поголем впечаток со помош на предниот 
и задниот браник во интензивна боја.  

ДЕТАЛИ ВО КОНТРАСТНИ БОИ. Одлучете се за рамки на фаровите и куќишта на 
ретровизорите во контрастни нијанси за поинаков личен израз. 

АЛУМИНИУМСКИ ТРКАЛА ВО БОЈА. Изберете 18" алуминиумски тркала со 
детали во боја за со нив да го заокружите вашиот визуелен идентитет и да бидете 
секогаш забележани. 

ПАКЕТИ ОПРЕМА ЗА НАДВОРЕШНОСТА НА АВТОМОБИЛОТ
Новите и импресивни естетски решенија на JUKE ќе оживеат со помош на линијата на креативни 
пакети за опремување на надворешноста на автомобилот од дизајнерското студио на Nissan, кои 
вклучуваат браници, маски за фарови и ретровизори, како и наплатки на алуминиумските тркала во 
компатибилни нијанси. 





ВОЗЕТЕ НА ПАТИШТАТА КАКО 
ПРОФЕСИОНАЛЕЦ.



Индикатори со маска 

Кружните индикатори и мерачи 
инспирирани од спортските мотори го 

нагласуваат спортскиот изглед
 на контролната табла. 

Анатомски седишта за 
спортско возење 

Посебните потпорни додатоци на 
седиштата му овозможуваат потпора 

на вашето тело во текот на активно 
возење, а на вашето патување му 

додаваат дополнителен стил.  

Сончев кров што се отвора 

Вашето возење нека стане уште 
подобро со сончевиот кров со чија 

помош ќе можете да го отворите 
вашето возило кон надворешниот 

свет во секој дел од денот. 

Дали сте подготвени за на пат? JUKE ви нуди централна конзола од која застанува 
здивот, инспирирана од смелите контури на италијанските спортски мотори. Кружните 

индикатори и мерачи ви овозможуваат да го контролирате вашето возило, како и 
вашата возбуда. Спортски седишта со шевови во боја, воланот и рачката на менувачот 

(исклучок кај моделот Xtronic) ви овозможуваат неверојатна контрола. Подгответе се за 
највозбудливото возење во вашиот живот. 



БИДЕТЕ НЕНАДМИНЛИВИ. 

JUKE ви нуди совршена рамнотежа меѓу моќност и ефикасност. Неговата најмоќна компонента, 
моторот DIG-T 190, ви овозможува супериорна сила при помали вртежи како и економична 
потрошувачка на гориво благодарение на компактното проектирање на моторот и унапреденото 
директно инјектирање. Изберете Xtronic автоматски менувач со спортски режим и истовремено 
ќе почувствувате незапирлив бран на сила, како и возбуда при менувањето на брзината, кои ви 
ги овозможува спортскиот режим. Или пробајте го новиот DIG-T 115 во комбинација со рачниот 
менувач со шест брзини. Оваа комбинација ви дава залет со голем број на вртежи, а притоа ја 
намалува емисијата на CO

2
. Врвните перформанси секогаш се подразбираат. 

МОТОР ЗАФАТНИНА ВРТЕЖИ ЕМИСИЈА НА CO
2

TRANSMISSION (ps) (Nm) (g/km)

1.6 5MT 94 140 138

1.6 Xtronic 117 158 145

DIG-T 115 6MT 115 190 129

dCi 110 6MT 110 260 104

DIG-T 190 6MT 190 240 139

DIG-T 190 Xtronic 190 240 153



СИСТЕМ ЗА ДИНАМИЧНА КОНТРОЛА НА NISSAN

ПРОМЕНЕТЕ ГО РАСПОЛОЖЕНИЕТО ВО ОД. 
Системот на динамична контрола на Nissan во вашиот JUKE модел ви овозможува да ги промените условите 
во кои возите со допир на копче. За секое ваше расположение, JUKE има компатибилен режим. Може да 
ги прилагодувате параметрите на возењето, да го прилагодите клима уредот, како и да водите статистика за 
перформансите на вашето возило, и сето тоа додека се возите наоколу. 

Прикажано на интерфејсот D-mode

Прикажано на интерфејсот за клима

Ваш личен статистичар. 
Следете ги статистичките податоци 
поврзани за перформансите на вашето 
возило со помош на компјутерот на 
системот за динамична контрола. Во 
него се складираат податоци за сè: од 
максимални Г-сили, преку километража, 
сè до дневна потрошувачка на гориво. 
Колку повеќе информации имате, толку 
попаметно ќе возите. 

Експерт за перформанси. Бидете сигурни дека во текот 
на возењето, вртежите, инјектирањето и ефикасноста 
се секогаш на соодветно нивo. Во режим на нормално 
возење имате совршена комбинација на перформанси и 
ефикасност. Префрлете се во спортски режим и во истиот 
момент ќе почувствувате како управувањето, преносот 
(само кај автоматски Xtronic менувач) и доводот на гориво 
се прилагодуваат на брзото возење. А потоа кога ќе дојде 
време да го забавите темпото, притиснете го копчето за ECO 
режим за подобро да ја искористите секоја капка гориво. 

Двоен агент. Покрај стилот на возење, системот за динамична контрола на Nissan 
ви овозможува да ги контролирате и климатските услови во кабината на вашиот 
автомобил. Едноставно префрлете се од D-режим во режим Climate и на дисплејот 
ќе се прикажат сите опции со чија помош ќе можете да ја загреете или оладите 
кабината на автомобилот според ваша желба. 



NISSAN ЕЛЕКТРОНСКА КОНТРОЛА НА ПОГОНОТ 
(ALL-MODE 4X4-I) СО РАСПРЕДЕЛЕНИ ВРТЕЖИ

МОЌТА Е НА ВАША СТРАНА 
И ЛЕВО И ДЕСНО.
Наместо традиционалниот погон на сите четири тркала (AWD) кој само ја 
префрла силата од предните на задните тркала, AWD-то со распределени 
вртежи што го добивате во вашето JUKE возило ја распоредува силата и од 
едното на другото задно тркало. Кога вртите, тоа значи дека задното тркало кое 
се наоѓа однадвор добива повеќе моќ, што ви помага да свртите и да добиете 
на забрзување. 

Распределба на вртежите

Кога вртите, повеќесензорскиот 
систем автоматски ја префрла силата 
на задните тркала од лево на десно, во 
зависност од тоа каде е попотребна, 
за секое вртење да се направи 
рамномерно и безбедно. 

* Електронска контрола на погонот (ALL MODE 4x4) е достапна само на 4WD JUKE
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КАПАЦИТЕТ НА 
БАГАЖНИКОТ

СЕРИОЗНО.
Багажниот простор во вашето возило JUKE собира 
354 литри (само 2WD). Она што придонесува за 
пространоста и флексибилноста е под багажникот 
со две нивоа на прилагодување. Кога ќе го подигнете 
вториот ред на седишта и ќе го спуштите подот на 
багажникот добивате огромен простор за поголемиот 
багаж. Склопете ги седиштата и можете да го кренете 
подот на повисока позиција и така да добиете рамна 
подлога за багажот. 

Прилагодлив под за багаж 

Големите парчиња на багаж можат да 
се сместат во JUKE. Само спуштете 

го подот на багажникот и ќе добиете 
огромен багажен простор зад вториот 

ред на седишта. 

Рамен под за багаж 

Предметите со поголема должина се далеку 
полесни за сместување на рамна површина. 

Спуштете го потпирачот на вториот ред седишта 
и кренете го подот на багажникот за да добиете 

рамна површина. А доколку сакате да скриете 
нешто, имате и прикриен багажен простор под 

подот на багажникот. 

Префинето до бескрај. Со врвни опции секое 
ново возење е посебно. Природното светло нека 
ја осветли секоја ваша возбудлива авантура, без 

разлика дали е ден или ноќ, со помош на сончевиот 
кров кој се отвора автоматски. Интелигентниот клуч 

на Nissan ви овозможува да го отклучите и заклучите 
автомобилот без да го извадите клучот од џеб. 



ВАШИОТ СВЕТ 
НА ДЛАНКА.
Со помош на мобилните апликации на NissanConnect, вашиот 
JUKE станува најдобар пријател на вашиот Smart телефон. Тоа 
значи дека нема потреба да се плашите од разделба. Сега 
вашиот музички избор, профил на Facebook, најнови твитови 
и уште многу други работи, доаѓаат со вас на пат и совршено 
соработуваат со аудио системот на вашиот Nissan. 

(Eurosport, Twitter, TripAdvisor и Yelp се апликации кои ве 
очекуваат наскоро.) 

Со JUKE, секогаш ќе бидете во тек со помош на навигациониот 
систем на Nissan, Bluetooth слушалка за hands-free разговори и 
iPod/USB приклучок.  

Возењето е сериозна работа. Користете ги услугите на NissanConnect само кога тоа е 
безбедно. Некои апликации може да станат недостапни. Потребно е да се регистрирате 
за услугите на NissanConnect, но тие се бесплатни за вас во првите две години по 
купувањето. Услугите и апликациите се достапни само во одредени европски земји и на 
одредени модели на Nissan. Услугите и апликациите некогаш се во надлежност на трети 
лица надвор од контрола на компанијата Nissan или нејзините застапници (вклучувајќи, 
без ограничување, и услугите укинати од трети лица.) За одредени функции на далечинско 
управување/прилагодување може да ви бидат потребни компатибилни телефони или 
уреди кои не се добиваат во склоп со возилото. Мрежите на мобилната телефонија се во 
надлежност на компанијата за мобилни телефони и не се под контрола на компанијата 
Nissan. Мрежите на мобилната телефонија не се на располагање во сите области. Услугите 
и апликациите може да бараат користење на роаминг и проток на податоци, кои се 
наплаќаат дополнително. Nissan не ја сноси одговорноста за која било земена опрема или 
надградба, ниту поврзаните трошоци со нив, кои можат да бидат услов за понатамошно 
функционирање на системот поради измена на поединечни услуги. 



ОПАСНОСТА СЕ КРИЕ ОДОЗДОЛА. 
Кога возите назад, дисплејот ќе ви 
помогне да видите што е директно 
зад вас, додека приказот од птичја 
перспектива помага кога станува збор 
за помали објекти кои инаку се кријат 
под нивото на задното стакло.

ВНИМАВАЈТЕ НА ПРЕДНИОТ ДЕЛ.
При возење нанапред, на дисплејот ви се 
прикажува поглед од напред, но од птичја 
перспектива, за да знаете колку далеку 
смеете да одите, а да не одите предалеку.

КОМПЛЕТИРАЈТЕ ЈА СЛИКАТА. 
Сместена под страничниот 
ретровизор од возачка страна, 
оваа камера ви помага да имате 
целосен приказ од 360° од птичја 
перспектива, без разлика дали 
возите назад или напред.

ПОШТЕДЕТЕ ГИ ТРКАЛАТА. 
Кога возите напред или назад 
може да го притиснете копчето 
за камерата и да се префрлите 
на приказ од птичја перспектива 
за да го видите страничниот дел 
на автомобилот. Ова помага кога 
треба да видиме колку сме близу 
до тротоарот.

СИСТЕМ СО ПРЕГЛЕД ОД 360° ОКОЛУ ВОЗИЛОТО

ВИ ГО ЧУВА ГРБОТ, 
А И СÈ ДРУГО. 
Паралелното паркирање станува поедноставно. Мониторот на кој го гледате задниот дел 
на автомобилот е добар за да видите кој е зад вас, но кога станува збор за паркирање, не 
би било лошо кога би можеле да видите и нешто друго освен она што е зад вас. Затоа JUKE 
ви нуди монитор со кружен преглед. Четирите камери ви даваат поглед од 360° на вашиот 
автомобил од птичја перспектива, како и опционо зголемување на предниот, задниот и 
страничниот поглед на поделен екран, за да добиете подобра прегледност. Со оглед на 
тоа дека сите пречки не се неподвижни, сензорот кој забележува подвижни објекти следи 
што се случува околу вашето возило, па ќе ве предупреди на сите подвижни објекти кои 
ќе ви се најдат во близина. 



Систем за предупредување на мртов агол

JUKE го гледа она што вие не можете да го видите. 
Ако забележи возило во мртвиот агол, ќе се појави 
индикатор кој потоа почнува да трепка и да се 
огласува ако го вклучите трепкачот за да свртите. 

Излез од лента 

Овој систем се огласува визуелно и аудио ако 
забележи дека сте излегле од вашата лента, а толку 
е паметен што нема да ве предупреди ако претходно 
сте го вклучиле трепкачот.  

ФИЛОЗОФИЈА НА БЕЗБЕДНОСЕН ШТИТ НА NISSAN

ОПКРУЖЕТЕ СЕ САМО 
СО САМОДОВЕРБА.
Нели би било супер кога во текот на целото возење би ја имале 
неопходната самодоверба? Технологијата на безбедносниот штит на 
Nissan користи камери и сензори кои работат заедно за да ја зголемат вашата 
самодоверба и постојано да бидете во тек со вашето окружување. Опциите 
опишани овде се само некои од многуте на вашиот JUKE, чија цел е да ве 
заштитат вас и она што е ваше, со фокус на три клучни аспекти на заштита: 
Nissan внимава на системот на вашето возило и неговото окружување, 
ви помага да ги надминете неочекуваните ситуации и се грижи за вашата 
безбедност во случај на сообраќајна незгода. 

6 стандардни воздушни перничиња. Тогаш кога судирот 
станува неизбежен, каросеријата на Nissan помага да се 
неутрализира ударот, а унапредениот безбедносен појас и систем 
на воздушни перничиња помагаат да се заштитат патниците. 

Програма за електронска стабилност (ЕSP). Програмата 
за електронска стабилност на Nissan ги активира автоматски 
ABS и контролата на влечење со што ви помага да ја задржите 
контролата над возилото при тешки маневри како што е нагло 
преминување во друга лента. 

Детектирање на подвижни објекти 

Системот со преглед од 360° околу 
возилото не ви помага само при 
паркирање, туку и ви помага да излезете 
безбедно од местото каде сте паркирани. 
Опцијата за детектирање на подвижни 
објекти ве предупредува преку визуелен 
и аудио сигнал тогаш кога открива дека 
нешто се движи во близина на возилото.

Награда за безбедност 2011, JUKE заслужи 
максимални пет ѕвездички од организацијата 

EURO NCAP (Европска програма за проценка на 
нови автомобили). 
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 * Направете проверка кај вашиот локален застапник по три 
години и доколку има потреба за тоа, обновете ги додатоците. 

ВАШ
СОПСТВЕН

СТИЛ. 

ДАЈТЕ МУ НА ВАШИОТ JUKE СВОЈ ЛИЧЕН ПЕЧАТ комбинирајќи детали во нијанси на Пекинг хром, акценти во контрастни бои 
и елегантни и практични додатоци како што се калници и подлошки за багажникот. Додајте преден и заден украсен браник за блескав 
сјај, како и маска на внатрешниот ретровизор за да го нагласите вашиот стил. Изберете 18" алуминиумски тркала со додатоци во боја и 
компатибилен пакет опрема за надворешноста на автомобилот (Exterior Pack) - сè зависи од вас. 

1) Маска за внатрешниот ретровизор во Detroit 
 црвена боја
2) Патосници со шевови во боја
3) Антена ајкула во Detroit црвена боја 
4) 17" алуминиумски тркала со детали во 
 Detroit црвена боја
5) Тапациран багажник
6) Подлошка за багажник, штитник за багажник 
7) Калници, предни и задни
8) Заден украсен браник 
9) Хромирани маски за ретровизори
10) Хромирани рачки за врата  
11) Долна хромирана рамка на браникот, предна 
 и задна
12) Хромирани прагови на страничните врати 
13) Преден украсен браник  
14) 17” ATO Токио мат црни алуминиумски тркала 
 со дијамантска шара

1 2

3 6



БОИ ТКАЕНИНА

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА ПО ИЗБОР

ДИМЕНЗИИ

A: Меѓуосовинско растојание: 2,530 mm

Б: Должина: 4,135 mm

В: Должина 1,765 mm

Г: Висина: 1,565 mm

A В

Г

Б

СТАНДАРД

Бисерно бела - P - QAB

VISIA

VISIA ACENTA ACENTA PREMIUM TEKNA

16’’ алуминиумски тркала

Сончево жолта - M - EAV

СИВА - обична 
ткаенина

СИВА

СИВА - обична 
ткаенина

СИВА

СИВА - врвна 
ткаенина

ЦРНА

ЦРВЕНА ЦРВЕНА

БЕЛА БЕЛА

ЖОЛТА ЖОЛТА

СИВА - врвна кожа

ЦРНА

Црна - M - GAB 

Чисто бела - S - 326

Мастило сина - M - RBN

Бисерно црна - M - Z11

Сребрено сива - M - KY0

TEKNA

17’’ урбани 
алуминиумски тркала

Чисто црвена - S - Z10

Темно сива металик - 
M - KAD

* Направете проверка кај вашиот локален застапник по три 
години и доколку има потреба за тоа, обновете ги додатоците. 
** Темно црвена - M - NAH

АЛУМИНИУМСКИ ТРКАЛА



СЕРВИСЕН ПЛАН НА NISSAN

Сервисниот план на Nissan е најдобар 
начин да му овозможите на вашиот 
нов Nissan JUKE одржување какво што 
заслужува! 

Ние ќе се погрижиме за вашиот Nissan, 
a цената на сервисот ќе биде иста за вас 
со години. 

Како дел од сервисот, ние ќе ви ги 
замениме деловите, маслото и водата 
согласно официјалниот распоред 
за сервисирање на Nissan и ќе го 
прегледаме вашето возило за да можете 
да патувате со мирна совест. 

Кога вашиот JUKE ќе треба да се 
сервисира, Nissan ќе ви го предложи 
најпогодниот сервис и соодветно време 
за вас. 

ГАРАНЦИЈА НА NISSAN

Nissan ви дава можност да ја продолжите 
гаранцијата од производителот од 3 
години/100.000 км за она време што 
ќе го изберете. Едноставно изберете ја 
гаранцијата што ви одговара најмногу. 

Во случај на поправка, ќе се користат 
исклучиво оригинални Nissan делови, а ќе 
ги вградува овластено техничко лице на 
Nissan.

Исто така ќе добиете и гаранција за 
помош од страна на Европската служба 
за помош на пат на Nissan. 

NISSAN JUKE ВИ НУДИ: 

3- ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА 

12- ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА ОД 
КОРОЗИЈА НА КАРОСЕРИЈАТА

ДИЗЕЛ: СЕРВИСЕН ИНТЕРВАЛ 
ОД 12 МЕСЕЦИ ИЛИ 10.000 КМ* 

ГОРИВО: СЕРВИСЕН ИНТЕРВАЛ 
ОД 12 МЕСЕЦИ ИЛИ 10.000 КМ* 

*ОНА шТО ќЕ ДОЈДЕ ПРВО





Вложен е секој можен напор за содржината на оваа публикација да биде точна во моментот на нејзиното печатење (јули 
2014 г.). Оваа брошура е изработена врз основа на прототипите на автомобили кои се изложени на саемите. Согласно 
со политиката на компанијата за постојано унапредување на своите производи, Nissan Европа го задржува правото во 
секој момент да изврши измена на спецификацијата и возилата опишани и прикажани во оваа публикација. Продавачите 
на Nissan ќе бидат известени за секоја измена во најкраток можен рок. Побарајте ги најновите информации кај вашиот 
продавач на Nissan. Поради ограничувањата во процесот на печатење, боите прикажани во оваа брошура може да се 
разликуваат од вистинските бои на автомобилите и внатрешните украсни детали. Сите права се задржани. Репродукцијата 
на оваа брошура во целина, или некој нејзин дел е забранета без писмена дозвола од компанијата Nissan Европа.

Посетете ја нашата интернет страница: www.nissan.mk

Печат на продавачот:


