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НОВИОТ ГРАДСКИ ЛИК. НОВИОТ NISSAN JUKE
Плени во секој поглед. Неговиот динамичен спортски изглед на купе остава 
силен впечаток каде и да се појави. Напредна технологија во која е вклучен 
системот за помош при возење ProPILOT вашето возбудливо градско 
возење ќе го направи безбедно, конектирано и забавно.

НОВИОТ ГРАДСКИ ЛИК. 



ТЕХНОЛОГИЈА КОЈА СЕ ГРИЖИ ЗА ВАШАТА БЕЗБЕДНОСТ
Новиот Nissan JUKE со својата напредна технологија и Nissan интелигентна мобилност нуди квалитетно возење, 
сигурност и поврзаност со светот кој ве опкружува. Не само што ве движи, технологијата Pro PILOT незабележително се 
прилагодува кон вашиот стил на возење - ја следи состојбата во сообраќајот, управува, сопира или забрзува наместо 
вас, секогаш кога тоа е потребно.



ПЛЕНИ ВО СЕКОЈ ПОГЛЕД
Секој детал на надворешниот изглед на новиот 
Nissan JUKE е обликуван да го привлече 
вашето внимание. Динамичната сигурност и 
оригиналност на моделот JUKE и спортското 
Nissan наследство се инспирација за неговиот 
coupe - crossover лик кој неможе да остане 
незабележителен. 19 - инчни алуминиумски 
фелни кои му даваат особена убавина, со што 
го покажува своето присуство и својот статус.

Предни LED светла I LED странични светла I Совршен изглед I Подвижен кров



ОТКРИЈТЕ ЈА СВОЈАТА СТРАСТ 
Внатрешноста на новиот Nissan JUKE е прилагодена 
за Вас - врвната завршна обработка, ергономскиот 
распоред на командите и амбиенталното 
осветлување се доволен предизвик за да седнете зад 
управувачот. Интуитивниот kokpit со повеќестепени 
можности дава поголема безбедност, поголема 
контрола и задоволство при возењето.

ГОЛЕМА, ПРЕГЛЕДНА 
ИНСТРУМЕНТ ТАБЛА
Tехнологијата DRIVE ASSIST 

(ADAD) кај новиот NISSAN JUKE Ви 
овозможува едноставен преглед на 

сите потребни информации.
Управувач со рамен долен дел I Голем екран чувствителен  на допир I Амбиентално 
осветлување I Практичен распоред на командите I Меки материјали на допир и 
сребрени детали



Pro PILOT: ИДНИНАТА Е СЕГА
Со Nissan Pro PILOT никогаш не сте сами. Системот постојано работи во позадина, внимателно го следи патот.
Од сега уште повеќе уживајте во возењето и бидете сигурни дека Nissan JUKE ќе Ви помогне да сопрете, забрзате како и 
во секој момент да ја превземете контролата врз возилото, доколку тоа е потребно.
* Pro PILOT е достапен само во одредени верзии. Системот Pro PILOT е напредна технологија за помош при возење, но неможе да спречи евентуален судар. Pro PILOT 
е наменет само за возење на автопат (спротивна сообраќајна лента одвоена со бариера) со постојано учество и внимание на возачот. Потребно е возачот во секој 
момент да биде одговорен, внимателен, сигурен и секогаш подготвен да ја превземе контролата врз возилото.

УПРАВУВА НАМЕСТО ВАС
Доколку се приближите до 
ивицата на сообраќајната 

лента, ќе ве врати во 
средината на сообраќајна 

лента.

ЗАБРЗУВА НАМЕСТО ВАС
Соодветно ја прилагодува 

брзината и безбедно го 
одржува растојанието со 

возилото пред Вас.

СОПИРА НАМЕСТО ВАС
во големиот сообраќаен 
метеж, потоа соодветно 

забрзува во зависност од 
сообраќајната ситуација.

 PROPILOT PROPILOT ASSIST
(US & Canada only)

ЈА ОДРЖУВА 
ПРЕДХОДНО 
РЕГУЛИРАНАТА 
БРЗИНА И ГО ОДРЖУВА 
ПОТРЕБНОТО 
РАСТОЈАНИЕ СО 
ВОЗИЛОТО ПРЕД ВАС

ГО СЛЕДИ СООБРАЌАЈОТ

МОЖНО Е И ПОТПОЛНО 
ЗАСТАНУВАЊЕ



INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR

REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

ИНТЕЛИГЕНТЕН AROUND VIEW MONITOR ( AVM)

Доколку имате проблем со паркирање тогаш Nissan 
JUKE е создаден за вас. Програмскиот приказ  Around 
View Monitor овозможува прикажување на околината 

од птичја перспектива - 3600, како и зголемен приказ на 
предниот, задниот и страничниот дел на возилото што 
придонесува за самоуверено и безбедно паркирање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА 
ДОБЛИЖУВАЊЕ НА 

ВОЗИЛО ОД 
 ЗАДНА СТРАНА
Избегнете судaр 

при напуштање на 
паркинг местото преку 

предупредувањето 
за доближување на 
возило од страна.

ПАРКИРАЈ КАКО ПРОФЕСИОНАЛЕЦ

ЗАДНА КАМЕРА
Прикажува сѐ што има 

непосредно зад вас.

СТРАНИЧНА КАМЕРА - 
ПРИКАЗ ОД ДЕСНА СТРАНА

Проверете ја десната 
страна со само еден клик.

AVM - ПОГЛЕД НАД 
ВОЗИЛОТО

Ви прикажува виртуелен 
приказ на околината на 

автомобилот од 3600 
од птичја перспектива, 

со тоа го олеснува 
управувањето.

ПРЕДНА КАМЕРА
Комбиниран приказ на 
предниот дел од птичја 

перспектива за совршено 
и прецизно паркирање.



ИНТЕЛИГЕНТЕН СИСТЕМ 
ЗА СОПИРАЊЕ И 

ЗАБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 
ПЕШАЦИ

Сопира за да ја намали 
веројатноста за судар 

со пешак, велосипедист 
или кога се вози со мала 

брзина.

ПАМЕТНО ВОЗЕЊЕ НА ИДНИНАТА
Новиот Nissan JUKE е опремен со интелигентни системи за помош кои вашето возење 
го прават посигурно, полно со возбуда и поврзаност  со светот кој ве опкружува.

 BLIND SPOT 
WARNING

   

15

INTELLIGENT LANE
INTERVENTION

HIGH BEAM 
ASSIST

 
КОНТРОЛА НА МРТВИОТ 

АГОЛ.
Добивате звучно 

предупредување кога од 
било која страна ќе се 

забележи  возило кое е 
на вашиот “мртов агол’’.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА 
СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ

Камерата ги препознава 
сообраќајните знаци 

покрај патот и секогаш ги 
препознава ограничувањата 

на брзината.

ИНТЕЛИГЕНТЕН СИСТЕМ 
КОЈ НЕ ДОЗВОЛУВА 

ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОД 
СООБРАЌАЈНАТА ЛЕНТА

Доколку забележи дека ја 
напуштате сообраќајната 
лента на патот,автоматски 

Ве враќа на истата. 

 АВТОМАТСКО 
УПРАВУВАЊЕ СО 

ДОЛГИ СВЕТЛА
Автоматски ги 

вклучува светлата 
при затемнување, во 

влез низ тунел или при 
возење за време на 

дожд.

ШЕСТ СЕРИСКИ ВОЗДУШНИ 
ПЕРНИЧИЊА

Доколку сударот е неизбежно да 
се случи,

конструкцијата на Nissan 
каросеријата помага да се ублажи 

ударот, додека напредните 
системи, воздушните перничиња, 

сигурносните појаси го 
заштитуваат патникот.



 

НАЧИН НА РАБОТА ЕСО И SPORT
Ако одберете ЕСО ќе ја 

намалите потрошувачката 
на гориво, со Standard 

добивате најдобар просек 
на потрошувачка на гориво 
и перформансите, а со Sport 

потполно возбудливо возење.

РАЧКА НА МЕНУВАЧ
Рачката за менување на брзини 
ви нуди брз одзив, а возењето 

го прави вистински забавно (со 
DTS менувач).

РАЧЕН МЕНУВАЧ ИЛИ МЕНУВАЧ 
СО ДВОЈНА СПОЈКА

Шестостепениот рачен 
менувач или седмостепениот 
автоматски менувач со двојна 
спојка овозможуваат лесна и 
брза промена на брзините, а 

со рачниот начин на работа ќе 
имате целосна контрола.

Карактеристиките на Nissan JUKE се фантастични: 
брз одзив, мала тежина на моторот со турбополнач, 
брз степен на пренос , крута и моќна шасија, 
спортски управувач и суспензија. Начинот на возење 
и технологиите даваат поголема прецизност и 
контрола над возилото со потполно задоволство при 
возењето.

Мотор        Гориво    Моќ (KS)         Погон         Менувач
DIG -T-117   Бензин    117                    Преден      6-ст. рачен
DIG-T-117    Бензин    117                    Преден      DCT

*DCT - Автоматски менувач со двојна спојка

ИНТЕЛИГЕНТЕН 
НАДЗОР ЗА ВРЕМЕ 

НА ПАТУВАЊЕ 

Помага да го 
задржите правецот 

при сопирање.

ИНТЕЛИГЕНТЕН НАДЗОР ЗА 
УДОБНОСТ ПРИ ВОЗЕЊЕ

Ја следи работата на 
моторот и сопирачките за 

да се намали вертикалниот 
притисок на возилото 

при забрзување и возење 
преку нерамнини, а вашето 
возење го направи удобно.

НАСМЕВКА НА ВАШЕТО ЛИЦЕ



СИГУРНОСТ И 
СОСТОЈБА НА 
ВОЗИЛОТО
Имате проблем?
Веднаш добивате 
податоци и 
предупредување 
за состојбата, како 
и објаснување 
за проблемот  на 
вашето возило, 
доколку дојде до 
некоја незгода 
вашиот Juke  со 
помош на системот 
E-ПОВИК веднаш ќе 
повика итна служба.

ПОВРЗАНИ СО ЦЕЛИОТ СВЕТ
Новиот 8-инчен екран во Nissan JUKE е 
вашата директна врска со Nissan Connect 
системот, интуитивната навигација, 
напредните технологии и други содржини 
што ги нуди. Апликацијата за паметни 
телефони нуди голем број нови услуги и 
нивниот број секојдневно расте, како што е 
услугата за препраќање на бараната рута 
за возење, директно до Nissan Juke.

НАВИГАЦИЈА И 
ВОЗЕЊЕ
Навигацијата во 
реално време ја 
вклучува услугата  
Send to Car и 
интуитивното 
пребарување на 
знаменитости и 
на тој начин ве 
носи директно 
до крајната 
дестинација. 
Податоците за 
потрошувачката 
на гориво и 
просечната брзина 
ќе Ви помогне да го 
подобрите вашиот 
стил на возење.

ПОВРЗАНОСТ
Вклучете го својот 
Android или IOS уред 
и бидете потполно 
конектирани.
Одберете омилена 
музика, испраќајте 
пораки, одберете 
други апликации , 
бидете постојано 
поврзани и уживајте 
во забавните 
содржини во текот на 
возењето.

ПРАКТИЧНОСТ И 
УДОБНОСТ
Испланирајте 
ги далечните 
патувања 
со новата 
апликација Nissan 
Connect Services.

Nissan
Connecr service



СОСТОЈБА НА ВОЗИЛОТО
Бидете секогаш во тек со состојбата 
на вашето возило. Имате дефект? 
Апликацијата Nissan Connect Servises 
Ви ги дава сите информации за тоа.

ПАМЕТЕН, ИНТУИТИВЕН,
СЕКОГАШ ВО ТЕК
Додека возите поврзете го својот мобилен телефон со возилото и преку 
Apple Car Play и Android Auto користете ги достапните апликации. Бидете 
поврзани со своето возило и кога не сте во него - следете ја состојбата на 
својот Nissan JUKE и далечински отклучувајте, заклучувајте каде и да сте.

КАРТИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА СООБРАЌАЈОТ  
"ВО ЖИВО"
Информациите за сообраќајот во реално 
време Ви помагаат да го избегнете 
сообраќајниот метеж или застој и подобро 
да го испланирате Вашето патување.

УПРАВУВАЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА
Користете ја апликацијата Nissan 
Connect Servises и од далечина 
отклучувајте, заклучувајте врати и 
управувајте со светлата.

APPLE CARPLAY И ANDROID AUTO
Поврзете го својот паметен телефон 
и додека возите уживајте во слушање 
музика или испраќање пораки.

ВАШАТА МУЗИКА Е КОМПЛЕТНО ПО ВАШ ВКУС
Репродуцирајте  музика директно од вашиот 
паметен телефон преку Bluetooth  или USB 
приклучок.



СЦЕНА ПРЕД ВАС
За потполно чист, длабок и 
исполнет звук, исто како да сте на 
приватен концерт.

SURROUND ЗВУК
Препуштете се на уживањето со 
проширен звук.

ПОТПОЛНО ПРЕПУШТЕТЕ СЕ НА 
ЗВУКОТ
Прецизен и богат звук кој ќе го 
подигне на повисоко ниво вашето 
искуство за слушање музика.

ЗАЧИНЕТЕ ЈА СВОЈАТА АВАНТУРА СО МУЗИКА
Почувствувајте го секој свиок, секоја рамнина, секој ритам. Новиот Nissan 
JUKE поседува врвен аудио систем Bosse Personal Plus со вградени 
звучници во наслоните за глава на возачкото и совозачкото седиште. 
Со него може да ја прилагодите музиката  и атмосферата и да го 
продлабочите својот однос кон музиката.

ОДБЕРЕТЕ ГО "КОЛИЧЕСТВОТО" НА 
ЗВУК КОЕ СТЕ РАСПОЛОЖЕНИ ДА ГО 
КОНСУМИРАТЕ ПРЕКУ ФУНКЦИЈАТА ЗА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА



ПОВЕЌЕ ПРОСТОР ЗА УЖИВАЊЕ
Новиот Nissan JUKE е прилагоден на вистинските 
потреби на патниците. Затоа е опремен со многу 
простор за складирање во кои можете да ги оставате 
вашите паметни телефони, амбалажа со течност како 
и секакви мали и големи предмети. USB приклучоците 
на предните и задните седишта ќе се погрижат 
вашата батерија никогаш да не биде празна.

Голем простор за 
поставување на нозете

Амбиентално 
осветлување

Пространа фиока 
за ракавици

Држачи за чување на 
големи шишиња



СЕ ПРИЛАГОДУВА КАКО И ВИЕ
Новиот Nissan JUKE е пример како забавата и практичноста можат да одат заедно... 
Неговиот багажен простор е така обликуван да го олесни пристапот и лесно да 
може да складира долги, широки и гломазни предмети, кутии од мебел и торби.

волумен на 
багажник

422 L



ПРИЛАГОДЕТЕ ГО ПО СВОЕ
Само една работа е повозбудлива од новиот Nissan JUKE, а тоа е вашиот НОВ Nissan JUKE. Прилагодете го по свое, со голем избор 
бои на каросерија, фелни и персонализација на внатрешноста.

СТРАНИЧНИ 
УКРАСНИ ЛАЈСНИ

ПОРТОКАЛОВА ВНАТРЕШНА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА

Динамични портокалови детали за спортски 
дух.

ЦРНА ВНАТРЕШНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Раскошна елеганција во црната 

внатрешност.

БЕЛА ВНАТРЕШНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Вклучува бели детали кои ја 

потенцираат вашата личност и 
карактер.

НАДВОРЕШНА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА

15 двобојни 
комбинации на 

каросерија ќе Ви 
помогнат да ја 

истакнете својата 
личност.

УКРАСЕН ПРОФИЛ НА 
ЗАДНИОТ БРАНИК19’’ УКРАСНИ ФЕЛНИ

УКРАСЕН ПРОФИЛ НА 
ПРЕДНИОТ БРАНИК

УКРАСНИ ЛАЈСНИ НА 
ПРЕДНИОТ БРАНИК



1- Кровен држач за велосипеди
2- Заставички за тркала (предни и задни)
3- Внатрешно осветлување (средно, задно и во багажникот)
4- Детско седиште Duo plus
5- Алуминиумски кровни држачи
6- Патосници (велур, префинет текстил, гума)
7- Двостран тепих во багажникот
8- Магнетен држач за мобилен телефон
9- Монтажна влечна кука
10- Осветлени предни прагови
11- Држач за велосипеди за влечната кука

МАРКАНТНИОТ JUKE И ВИЕ СО НЕГО

17 - ИНЧНИ АЛУМИНИУМСКИ ФЕЛНИ

1 2 3
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10 11
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9

5 6

Како и самиот JUKE, така и неговата 
дополнителна опрема ќе Ве исполнат со 
напредни технолошки решенија, динамичност 
и елеганција. Со партнер каков што е JUKE, 
вие и вашето семејство сега имате повеќе, 
стигнувате подалеку и повеќе уживате во 
секојдневните патувања.

СРЕДНА ГОЛЕМИНА НА КРОВЕН КУФЕР



БОИ ДВОБОЈНИ 
КАРОСЕРИИПРЕМИУМ БОИ

МЕТАЛИК БОИ

Fuji Sunset портокалово црвена (М)- NBV Бисерно бела (М)-QAB

Црна металик (М)  Z11 Црвена (О) -Z10 Бела (О)- 326

ОБИЧНИ БОИ

Blade сребрена (M)- KYO Gun сива (M)-KAD Vidid сина (M)- RCA

Ink сина (M)-RBN Burgundy црвена (M)-NBQ Chestnut бронзена (M) -CAN

МЕТАЛИК ЦРН КРОВ
Достапен е во комбинација со наведените 
бои каросерија
. Бисерно бела (М)-XDF
. Blade сребрена (М)-  XDR
. Gun сива (М)-  XDJ
. Burgundi црвена (M)-  XDX
. Vivid сина (М)-  XDY
. Chestnut бронзена (М)-  XDW
. Fuji Sunset (M)- XEY

BLADE SILVER ROOF
Достапен е во комбинација со наведените 
бои каросерија
. ЦРНА МЕТАЛИК (м) -XDZ
.  Ink сина (M)- XEA
.  Burgundi црвена (M)- XEE
.  Vivaldi сина (М)-XEC
.  Chestunt бронзена (М)- XED
.  Fuji Sunset(M)-XEZ

FUJI SUNSET ROOF
Достапен е во комбинација со наведените 
бои каросерија
.  Gun сива (M)- XFB
.  Црна металик (M)- XFC



ДИМЕНЗИИ
А. Меѓуосовинско растојание 2636м
Б. Вкупна должина 4210мм
Ц. Вкупна ширина 1800мм
Д. Вкупна висина 1595мм
Волумен на багажникот 422L

НАВЛАКИ

ACENTA И VISIA
Црна извезена ткенина/Црна ткенина

N-CONNECTA
Црна ткаенина/Црна ткаенина

TEKNA
Црна еко кожа/ткаенина/црна 

ПОРТОКАЛОВА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Црна кожа/ ткаенина со 

портокалови детали

ЦРНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Црна кожа со црни детали од Alkantar

БЕЛА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА

Црна ткаенина со бели детали 
од еко кожа

16- инчни поклопци за тркалата

ФЕЛНИ

19- инчни алуминиумски фелни

17- инчни алуминиумски фелни 19- инчни алуминиумски фелни

А
Б

Ц

Д



Интелигентната мобилност управува со сѐ што работиме. Употребуваме нови 
технологии и автомобилите ги претвораме од обични превозни средства во 
полноправни партнери. Така патувањето станува посигурно, повозбудливо и 
поконектирано, автопати каде можете и да го полните електричниот автомобил 
во текот на возењето, можеби во некоја блиска иднина. А таа иднина веќе се 
чувствува во контурите на Nissan, кој сега го возите.



НОВИОТ NISSAN JUKE
Посетете нѐ нашата интернет страница :  www.nissan.mk


