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НОВА ЗВЕЗДА НА ХОРИЗОНТА. НОВИЯТ NISSAN JUKE хваща окото от всеки 
ъгъл. Той е динамичен, със спортен дизайн и стил на каросерията 
тип купе и впечатлява навсякъде, където се появи. Модерни технологии – 
включително и асистиращият водача ProPilot – ви държат в безопасност, 
докато се наслаждавате на вълнуващи градски изживявания.
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ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО ВИ ПРЕДПАЗВА.
Новият Nissan Juke ви осигурява по-добро пътуване с модерната технология Nissan Intelligent 
Mobility, като ви дава по-голяма увереност и осигурява по-здрава връзка със света около вас. 
Технологията ProPilot тихо се адаптира към стила ви на шофиране, следи околността и се 
намесва с корекции на волана, ускорение или забавяне, когато е необходимо.
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LED фарове LED задни светлини Ярък стил Плаваща линия 
на покрива

ПРИВЛИЧА ПОГЛЕДИТЕ
Всеки детайл от екстериора на новия Nissan Juke е създаден, за да радва 
окото. Вдъхновен от яркия стил на предшественика си и спортния дух 
на Nissan, силуетът на купе кросоувър се отличава от всички останали на 
пътя. С 19" алуминиеви джанти той има още по-силно излъчване. 

* 19" алуминиеви джанти се предлагат на определени нива на оборудване. 
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D-образен
волан

Амбиентно 
осветление

Интелигентно групиране на 
системите за управление

Меки на докосване материали 
и сребърни декорации

Големи 
сензорни дисплеи

ОТКРИЙТЕ 
СВОЯТА СТРАСТ
Интериорът на Новия Nissan JUKE 
ви обгръща с качествени материали, 
ергономични системи за управление 
и приятно осветление. Интуитивният 
кокпит ви дава пълен контрол, 
усещане за безопасност и носи 
удоволствие от пътуването. 

ШИРОК, TFT ЕКРАН
Модерният дисплей за 
водача ви осигурява 
цялата информация, 
от която се нуждаете. 
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СЛЕДИ ТРАФИКА ОКОЛО ВАС 

МОЖЕ ДА 
СПРЕ ИЗЦЯЛО 
АВТОМОБИЛА

ПОДДЪРЖА 
ЗАДАДЕНАТА 
ОТ ВАС СКОРОСТ 
И ДИСТАНЦИЯ

ProPILOT*. БЪДЕЩЕТО ДНЕС
С Nissan ProPILOT, никога не сте сами. Предлага се за версиите 
оборудвани с DCT трансмисия. Той винаги следи дискретно 
обстановката около вас. Вие шофирате по начина, по който винаги 
сте шофирали, но сега знаете, че новият Nissan JUKE е готов да ви 
съдейства със спиране, корекции на волана и ускорение, когато 
е необходимо, за да ви държи в безопасност.

*ProPILOT се предлага само за определени нива на оборудване. ProPILOT е модерна асистираща система за водача, но не може да предотврати 
катастрофи. ProPILOT e предназначен за шофиране на магистрала. Необходимо е водачът да държи ръцете си на волана и да следи с поглед пътната 
обстановка пред себе си, за да има готовност да поеме контрол във всеки един момент, когато това стане необходимо. 

ИЗВЪРШВА КОРЕКЦИИ 
С ВОЛАНА,

ако се доближите твърде 
много до маркировката, 

за да ви държи във средата 
на лентата на движение.

УСКОРЯВА ВМЕСТО ВАС,
за да регулира скоростта 

ви и за да спазва безопасна 
дистанция от превозното 

средство пред вас.

НАМАЛЯВА ВМЕСТО ВАС
в натоварен трафик, 
след което ускорява, 

за да поддържа мястото 
ви в колоната.

*ProPILOT се предлага само 
за определени нива на 
оборудване с трансмисия DCT 
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ПРЕДНА КАМЕРА.
Използвайте двойните 

изображения за 
перфектно паркиране.

ПЪЛЕН ОБЗОР.
Наблюдавайте от птичи 

поглед околността 
около автомобила, 

докато маневрирате.

ДЯСНА КАМЕРА.
Вижте бордюра 

от дясно.

ЗАДНА КАМЕРА.
Вижте какво има 

точно зад вас.

Ако мразите паркирането, ще оцените възможностите на новия Nissan JUKE. 
Системата за интелигентно наблюдение около автомобила ви осигурява видимост 

на 360°, като имате възможност да изберете големи изображения, отпред, отзад 
или отдясно, за да паркирате уверено и лесно.

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОКОЛО АВТОМОБИЛА

ПАРКИРАЙТЕ КАТО 
ПРОФЕСИОНАЛИСТ.

*Системата Around View Monitor се предлага само за определени нива на оборудване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА 
ПРИБЛИЖАВАЩ 
ТРАФИК ОТЗАД. 

Предупреждава за 
опасност от сблъсък 

с приближаващи 
автомобили при 

маневриране назад.
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6 СТАНДАРТНИ ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ

Когато сблъсъкът е неизбежен, 
конструкцията на купето на Nissan 

със специални краш зони, поема 
силата на удара, докато модерните 

предпазни колани и въздушните 
възглавници предпазват пътниците.

УВЕРЕНО НАПРЕД.
Новият Nissan Juke е оборудван с интелигентни технологии за 
подпомагане на водача, които ви дават възможност да се 
придвижвате по-уверено, по-вълнуващо и да сте по-свързани 
със света около вас.

ИНТЕЛИГЕНТЕН СПИРАЧЕН АСИСТЕНТ С 
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЕШЕХОДЦИ
Прилага спирачно усилие, за да 
намали удари с ниска скорост 

с превозни средства, пешеходци 
или велосипедисти. 

НАМЕСА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОБЕКТИ В 
СЛЯПАТА ЗОНА 

Предупреждава ви за наличието на 
превозни средства в слепите зони 
диагонално зад автомобила и ви 

връща в лентата на движение, за да 
избегне евентуален удар.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ
Информира ви за ограниченията на 
скоростта разпознавайки пътните 

знаци, докато шофирате.

ИНТЕЛИГЕНТНА НАМЕСА ЗА 
ЛЕНТАТА НА ДВИЖЕНИЕ

Държи ви в средата на лентата 
на движение и се намесва, 

в случай че започнете неволно 
да се отклонявате от нея. 

АСИСТЕНТ ЗА ДЪЛГИТЕ СВЕТЛИНИ
Автоматично включва дългите 

светлини и ги изключва при поява на 
насрещно движещ се автомобил или 
застигане на автомобила пред вас. 

*Тези системи са налични само за определени нива на оборудване. 
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ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛ НА ВОЗЕНЕ. 
Осигурява плавно возене, контролирайки 

двигателя и спирачките, за да предотврати 
клатене на каросерията при ускорение и 

преминаване на неравности. 

ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛ НА ТРАЕКТОРИЯТА.
Държи ви в зададената траектория на завоя, 
като прилага необходимото спирачно усилие 

по отделно на всяко колело. 

УСМИВКА НА ЛИЦЕТО ВИ
От реакцията на олекотения турбо двигател до бързото 
превключване на предавките, от здравата, усилена 
стоманена каросерия до директното усещане на волана 
и окачването, новият Nissan Juke се управлява прецизно 
и приятно. Добавете технологиите и режимите на шофиране, 
за да увеличите точността и контрола и вижте усмивката, 
която ще се появи на лицето ви!

ЕКО РЕЖИМ/СПОРТЕН 
РЕЖИМ. Изберете ЕCО за 
максимално нисък разход 
на гориво, Standard за 
най-добър баланс между 
икономия и динамика, или 
Sport за максимални емоции. 

ДВИГАТЕЛ ВИД ГОРИВО МОЩНОСТ К.С. ЗАДВИЖВАНЕ ТРАНСМИСИЯ

1.0 TURBO БЕНЗИН 117 ПРЕДНО 6-СТЕПЕННА МЕХАНИЧНА

1.0 TURBO БЕНЗИН 117 ПРЕДНО 7-СТЕПЕННА АВТОМАТИЧНА DCT

ПЛАНКИ ЗА СМЯНА НА 
ПРЕДАВКИТЕ. Прецизна 
смяна на предавките 
с планки за по-голямо 
удоволствие и спортно 
усещане зад волана. 

МЕХАНИЧНА ИЛИ DCT ТРАНСМИСИЯ. 6-степенна 
механична трансмисия или 7-степенна автоматична 
DCT за плавни и бързи смени, както и ръчен 
режим за максимален контрол. 
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БЕЗОПАСНОСТ И 
СЪСТОЯНИЕ НА 
АВТОМОБИЛА

Неприятности? 
Предупреждения и 
съобщения ви показват 
какво не е наред и вашият 
нов Nissan JUKE ще се 
обади за незабавна 
помощ при спешен 
случай благодарение 
на системата E-CALL.

Сканирайте кода, 
за да свалите 
приложението за 
услугите 
NissanConnect и 
да го свържете с 
новия си Nissan.

Услуги 
NissanConnect 

БЪРЗА ВРЪЗКА С ВАШИЯ СВЯТ
Новият, 8" сензорен екран в Nissan JUKE е вашия портал към NissanConnect 
чрез интуитивна навигация, модерни технологии и други. Нашите смартфон 
приложения предлагат широка гама от услуги, включително и изпращане на 
маршрути до вашия нов Nissan JUKE

НАВИГАЦИЯ И 
ШОФИРАНЕ

Навигация завой по завой, 
включително функция 
"изпрати до колата" 
и точки на интерес ви 
водят там, където желаете 
да отидете. Информация за 
разхода на гориво и 
средната скорост може да 
ви помогне да шофирате 
още по-добре. 

СВЪРЗАНОСТ

Свържете вашето Android 
или iOS устройство с 
автомобила. Имате достъп 
до любимата си музика, 
съобщения и други 
приложения, за да сте 
информиран и да се 
забавлявате докато 
шофирате. 

УДОБСТВО И 
КОМФОРТ

Чрез приложението 
NissanConnect services 
имате достъп до услуги, 
включително дистанционно 
задаване на предварително 
избран маршрут. И ако 
някога се нуждаете от 
помощ, Nissan Assistance 
ще се отзове само с 
кликването на една икона. 

E-CALL СИСТЕМА Тази електронна система за безопасност ще се свърже автоматично със спешен 
център в случай на пътен инцидент, навсякъде в Европа. *Услугите NissanConnect са налични за определени нива на оборудване.

Страница 1    |     Страница 2     |     Страница 3    |     Страница 4     |     Страница 5     |     Страница 6

Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Bose® Personal SpaceTM    |     Вътрешно пространство    |    Аксесоари Отпечатване   |   Затваряне



КАРТИ И ТРАФИК В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Получете информация за трафика 
в реално време, за да планирате 

по-правилно маршрута си, 
заобикаляйки задръствания и 

катастрофи. 

СТАТУС НА АВТОМОБИЛА
Бъдете информирани за състоянието 

на автомобила си. Проблеми? 
Вашето приложение NissanConnect 

Services ще ви уведоми. 

СМАРТФОН СВЪРЗАНОСТ
Включете вашия смартфон 

и получaвате достъп до любимата 
си музика и текстовите 

си съобщения докато шофирате. 

ДИСТАНЦИОННИ УСЛУГИ
Използвайте приложението 

NissanConnect Services, за да 
контролирате вратите 

и фаровете дистанционно. 

*В зависимост от държавите

ВАШАТА МУЗИКА. ПО ВАШИЯ НАЧИН.
Използвайте Bluetooth аудио 
стрийминг или USB входа, 
за да слушате музика, директно 
от вашия смартфон.

ИНТЕЛИГЕНТНИ. ИНТУИТИВНИ. 
ИНФОРМИРАНИ.
Когато сте в автомобила, свържете телефона си, за да започнете 
 да използвате любимите приложения. Когато сте навън, винаги имате 
възможност да следите статуса на вашия нов Nissan Juke и да го 
заключвате/отключвате от всякъде. 
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ОБГРЪЩАЩ ЗВУК
Потопете се в музиката 

с по-широко и обгръщащо 
изживяване

ПЪЛНО ПОТАПЯНЕ
Уникално звуково изживяване 

от ново измерение.

ФРОНТАЛНО 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
За невероятна чистота 

и дълбочина.

ИЗБЕРЕТЕ НАЧИНА НА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗВУКА С BOSE® 

PERSONALSPACETM: 

ОЗВУЧЕТЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯТА СИ
Почувствайте всеки завой и всяка права, всеки миг и звук. 
Новият Nissan Juke предлага свързана премиум аудио 
система, включително и Bose Personal Plus. Комфортните и 
ергономични седалки, със спортен дизайн, имат вградени 
тонколони в подглавниците на водача и пътника до него.

*Hi Fi системата BOSE се предлага само за определени нива на оборудване.
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Щедро 
пространство за 

коленете 

Амбиентно 
осветление Голяма жабка

Пространство за 
съхранение на 
големи бутилки

ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО ЗА 
УДОВОЛСТВИЯ
Новият Nissan Juke е създаден за реалния живот. Това означава 
много ниши за съхранение на телефони, напитки и други малки 
и големи вещи в интериора, както и предни и задни USB изходи. 
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АДАПТИВЕН КАТО ВАС
Новият Nissan JUKE е доказателство, че можете да съчетаете практичността и удоволствието. 
Той е създаден така, че лесно да товарите и разтоварвате багажа си и ви дава възможност да 
превозвате дълги и обемисти товари, благодарение на товарната си плоскост. 

422 л
БАГАЖНО 

ПРОСТРАНСТВО
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ЕКСТЕРИОРНИ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
15 комбинации на 
двуцветни каросерии 
дават възможност 
да изразите себе 
си както никога преди 
това, с вълнуващи 
интериорни цветове, 
които да се съчетаят.

НАПРАВЕТЕ ГО ВАШ
Има само едно нещо по-вълнуващо от новия Nissan Juke, и това е Вашият собствен нов 
Nissan Juke. Направете го Ваш с вашия избор от цветове, джанти и интериори. Нивото 
на оборудване N-Design предлага максимална възможност за персонализация отвътре и 
отвън, както и 19" джанти и стилен двуцветен покрив.

ДЕКОРАЦИЯ ЗА 
ЗАДНА БРОНЯ

19" АЛУМИНИЕВИ 
ДЖАНТИ ПРЕДНА ЛАЙСТНА

ДЕКОРАЦИЯ ЗА ПРЕДНА 
БРОНЯ

СТРАНИЧНИ ЛАЙСТНИ

ПАКЕТ ЗА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ CHIC
изцяло черен интериор за 
максимален стил.

ПАКЕТ ЗА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ACTIVE
динамични оранжеви 
акценти за спортно 
усещане

ПАКЕТ ЗА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
LIFESTYLE 
бели акценти за по-голяма 
индивидуалност
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СРЕДНА КУТИЯ ЗА БАГАЖ

17" АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ С 
ЦЕНТРАЛНИ КАПАЧКИ

НОВИЯТ JUKE. ПОВЕЧЕ 
ОТ КОЛКОТО ОЧАКВАТЕ

Точно като вашия JUKE, гамата от аксесоари е 
създадена да носи модерни технологии, динамика 
и елегантност всеки ден. Така с Juke и вашето 
семейство можете да направите повече, да отидете 
по-далеч и заедно да се радвате на всяко пътуване.

1- БАГАЖНИК ЗА ВЕЛОСИПЕДИ 
2- КАЛОБРАНИ (ПРЕДНИ И ЗАДНИ)
3-   КОМПЛЕКТ ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 

ОТПРЕД, ОТЗАД И ЗА БАГАЖНИКА
4-  ДЕТСКА СЕДАЛКА DUO PLUS
5-  АЛУМИНИЕВИ РЕЙКИ ЗА БАГАЖНИК С БЪРЗО ЗАХВАЩАНЕ 
6- СТЕЛКИ (ВЕЛУРЕНИ, ЛУКСОЗНИ, ГУМЕНИ)
7-  ДВУЛИЦЕВА СТЕЛКА ЗА БАГАЖНИК
8- ДЪРЖАЧ ЗА СМАРТФОН (С МАГНИТ)
9- ДЕМОНТИРУЕМ ТЕГЛИЧ
10- СВЕТЕЩИ ПРАГОВЕ ЗА ВРАТИТЕ (ПРЕДНИ)
11- БАГАЖНИК ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
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D

A

B
C

ЦВЕТОВЕ

ДВУЦВЕТНИ КОМБИНАЦИИ

Оранжев (M) - NBV Перлено бял (P) - QAB

МЕТАЛИК

ПАСТЕЛЕН

СПЕЦИАЛНИ

Светло син (M) - RCA Тъмно син (M) - RBN Бронзов (M) - CAN

Бордо (M) - NBQ Сребърен (M) - KYO Тъмно сив (M) - KAD

Черен (M) - Z11 Червен (S) - Z10 Бял (S) - 326

• Перлено бял (P) - XDF
• Сребърен (M) - XDR
• Тъмно сив (M) - XDJ
• Бордо (M) - XDX

•  Светло син (M) - XDY
•   Бронзов (M) - XDW
• Оранжев (M) - XEY

ЧЕРЕН 
ПОКРИВ
Предлага се със 
следните цветове 
на каросерията: 

• Черен (M) - XDZ
• Тъмно син (M) - XEA
• Бордо (M) - XEE

•  Светло син (M) - XEC
• Бронзов (M) - XED
• Оранжев (M) - XEZ

СРЕБЪРЕН 
ПОКРИВ
Предлага се със 
следните цветове 
на каросерията: 

ОРАНЖЕВ 
ПОКРИВ
Предлага се със 
следните цветове 
на каросерията: 

• Тъмно сив (M) - XFB
• Черен (M) - XFC

VISIA И ACENTA СТАНДАРТНА
Черна

N-DESIGN - ОРАНЖЕВА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ACTIVE
Черна кожа и текстил с оранжеви акценти

N-DESIGN - ЧЕРНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ CHIC
Черна кожа и текстил с черни акценти

N-DESIGN - БЯЛА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
LIFESTYLE
Черна кожа и текстил с бели акценти

N-CONNECTA 
Черна

TEKNA 
Черна

ТАПИЦЕРИИ

A: Междуосие: 2,636 мм
B: Дължина: 4,210 мм
C: Широчина: 1,800 мм
D: Височина: 1,595 мм
Обем на багажника: 422 л

РАЗМЕРИ

19" алуминиеви 
джанти

19" алуминиеви 
джанти

16" декоративни 
тасове

17" алуминиеви 
джанти

ДЖАНТИ
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360° ПРОЦЕС
Вдъхновени от вас, ние се стремим към качество още от 

самото начало, стараем се да го подобрим във всеки един 
автомобил, за да го направим по-комфортен и по-надежден 

чрез иновативен дизайн, интелигентни технологии и внимателно 
подбрани детайли.

БЕЗОПАСНОСТ
Заедно със системите ни за интелигентно шофиране, ние се грижим 

за вас и ви помагаме да избегнете неприятностите на пътя, за да 
шофирате по-уверено всеки ден. Нашата Around View Monitor 

система използва 4 камери, за да ви осигури видимост от птичи 
поглед на вашия автомобил и заобикалящата го среда.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ
Ние правим максималното за нашите автомобили, за да гарантираме 

тяхната надеждност всеки ден. Тестваме в продължение на милиони 
километри, отваряме и затваряме врати, капаци и багажници хиляди 

пъти и дори използваме вулканичен прах от Япония, за да тестваме 
здравината на прозорците.

ДОКАЗАТЕЛСТВОТО | 
Нашата отдаденост към качеството се демонстрира най-добре от вас. 

Потърсете сравнителни тестове, ревюта и онлайн оценки или вижте какво 
казват хората за Nissan в Reevoo. То е най-доброто място за сравнение на 

превозни средства и за получаване на истински отговори от истински 
собственици, на които можете да вярвате.
https://www.nissan.co.uk/vehicles/new-vehicles/juke/customer-reviews.html

То е в основата на всичко, което правим и в 
лабораторията и в дизайнерското студио, в завода 

и нашите дилърства и в отношенията ни с вас. Ние 
опитахме, опитваме и ще опитваме отново. Защото 

това, което правим е усъвършенствано чрез опит. 
Наричаме го качеството на Nissan.

В NISSAN, 

НА ФОКУС Е 
КАЧЕСТВОТО. 

Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Bose® Personal SpaceTM    |     Вътрешно пространство    |    Аксесоари Отпечатване   |   Затваряне



ВСИЧКО, КОЕТО NISSAN ПРАВИ Е
ВДЪХНОВЕНО ОТ ВАС.

Вие разпалвате въображението ни. Вие провокирате 
нашата изобретателност. Вие ни вдъхновявате да 
променяме правилата и да създаваме иновации. В
Nissan, иновативността не касае само допълнения или 
доразвиване на идеи, а за преминаване отвъд 
обичайното и промяна на статуквото. Става въпрос за 
взимане на неочаквани решения, за да отговорим на 
вашите най-смели и най-прагматични желания. Ние 
проектираме автомобили, аксесоари и услуги, които
предизвикват въображението ви, правейки практичното 
вълнуващо, а вдъхновението на практика засилва 
удоволствието от шофирането на Nissan всеки ден.

NISSAN JUKE ВИ ПРЕДЛАГА:

5 години обща гаранция, включваща 
гаранция на производителя от 3 
години и/или 100 000 км (което 
събитие настъпи първо), плюс 2 
години или до 150 000км (което 
събитие настъпи първо) удължена 
гаранция, след изтичане на 
гаранцията предоставена от 
производителя.

3 г. гаранция на лаковото покритие

12 г. гаранция срещу пробивна 
корозия

5 г. безплатна пътна помощ, 24 часа 
в денонощието на територията на 
България.
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Интелигентната мобилност е основен приоритет в бъдещото ни развитие.
Използваме нови технологии, за да трансформираме автомобила от
обикновено превозно средство в партньор. Заедно пътуването е 
по-уверено, свързано и вълнуващо. Без значение дали става въпрос за 
автомобили, които поемат задълженията ви по време на шофиране или за 
магистрали, които зареждат електромобила ви по време на пътуване, 
всичко това е въпрос на кратко бъдеще. И това е бъдеще, което вече 
се оформя в автомобилите Nissan, които управлявате днес.

Следвайте Nissan JUKE на:

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването 
(Септември 2019 год.). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е показан на 
автомобилните изложения. В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, 
Nissan Европа си запазва правото да прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са 
описани и представени в настоящата публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички 
внесени изменения във възможно най-кратки срокове. Моля, свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски 
представител на Nissan, за да получите актуална информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата 
техника, показаните в настоящата брошура цветове могат да се различават незначително от действителните цветове на 
боята на каросерията и използваните облицовъчни материали. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането на
цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.e written permission of Nissan Europe is forbidden. 

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия – MY19 JUKE brochure 09/2019 – Отпечатано в ЕС.
Създадено от DESIGNORY, Франция и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.

Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Bose® Personal SpaceTM    |     Вътрешно пространство    |    Аксесоари Отпечатване   |   Затваряне

https://www.nissan.bg/vehicles/new-vehicles/juke-2019.html

	final_0001
	final_0002
	final_0003
	final_0004
	final_0005
	final_0006
	final_0007
	final_0008
	final_0009
	final_0010
	final_0011
	final_0012
	final_0013
	final_0014
	final_0015
	final_0016
	final_0017
	final_0018
	final_0019
	final_0020
	final_0021
	final_0022
	final_0023

	1: 


