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1  В лінійці автомобілів Nissan.
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А ЩО, ЯКБИ 

ВИ МОГЛИ КЕРУВАТИ
СПОРТКАРОМ І ПОЗАШЛЯХОВИКОМ 
ОДНОЧАСНО?
Здається неможливим, проте оновлений NISSAN JUKE поєднує в собі ці якості, а його зовнішній 
вигляд точно змусить оточуючих обернутись. Цей унікальний спортивний кросовер надасть Вам 
сил і впевненості як у місті, так і за його межами, завдяки інноваційній  системі повного приводу1. 
Бажаєте свій неповторний стиль? Ви можете обрати майже будь-яку деталь Вашого NISSAN JUKE 
на свій смак завдяки пакетам персоналізації.
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Готові до драйву? Ключовим елементом салону NISSAN JUKE є центральна 
консоль, на дизайн якої надихнули радикальні лінії італійських спортбайків, один 
погляд на яку змушує битися серце сильніше. Стильна панель приладів допомагає 
тримати усе під контролем. А унікальне прострочення спортивних сидінь, рульового 
колеса і важеля МКПП створює стильну атмосферу навкруги. А тепер приготуйтеся 
до найнеймовірнішої поїздки у Вашому житті.

Колодязі приладів у стилі спортбайка 
надають спортивного вигляду панелі 
приладів.

Виражена бокова підтримка сидінь 
забезпечує Вам надійну фіксацію під 
час активного маневрування і додає 
спортивної атмосфери в салон.

Панель приладів

сидіння з боковою 
підтримкою

ДИЗАЙН СТУДІЯ NISSAN

НЕ БІЙТЕСЯ БУТИ ЯСКРАВІШЕ
Дизайн студія Nissan пропонує Вам на вибір комплекти оздоблення екстер’єру і інтер’єру, 
встановлені безпосередньо на заводі. А додати ще більше фарб і стати яскравіше Ви зможете 
за допомогою комплектів оригінальних аксесуарів Nissan.



НАКЛАДКИ НА ПІДЛОКІТНИКИ ПЕРЕДНІХ І ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ.
Жовтий або чорний колір оздоблення. 
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СПОРТИВНІ СИДІННЯ.  
Відчуйте заряд сил у спортивних 
сидіннях з оздобленням чорного 

або жовтого кольору.

ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ. Центральна консоль, 
дефлектори повітроводів і оздоблення дверей в 
яскравому жовтому або преміальному чорному кольорі.

ЛАСКАВО ПРОСИМО 

ДО ДИЗАЙН СТУДІЇ NISSAN

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР’ЄРУ 
КОМПЛЕКТ INTERIOR1

Зробити інтер’єр Вашого NISSAN JUKE неповторним Ви можете за допомогою 
унікальних кольорів: чорний Tokyo Black або жовтий San Diego Yellow.

КОНТРАСТНЕ ПРОСТРОЧЕННЯ. Надає 
індивідуального стилю рульовому колесу, 
козирку панелі приладів і важелю МКПП. 

СПОРТИВНІ БАМПЕРИ.
Декоративні накладки на передній і задній бампери.

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ.
Залишився останній штрих: 18" легкосплавні диски з 
кольоровими вставками. Вас точно помітять.

КОНТРАСТНІ ШТРИХИ. 
Контрастні накладки на 
дзеркала і окантовка фар 
підкреслюють Ваш індивіду-
альний стиль у потоці.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ЕКСТЕР’ЄРУ 
КОМПЛЕКТ EXTERIOR1 
З комплектами оздоблення екстер’єру Tokyo Black або San Diego Yellow 
Ви не залишитеся непоміченими на дорозі. Комплекти, встановлені на 
заводі, включають: накладки на дзеркала і бампери, окантовка фар і 18" 
легкосплавні диски з кольоровими вставками.

1 Опція доступна не в усіх комплектаціях. 
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ВІДЧУВАЙТЕ СЕБЕ ВПЕВНЕНО НА ДОРОЗІ
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ВИБЕРІТЬ ПЕРЕВАГУ

NISSAN JUKE пропонує Вам ідеальний баланс потужності й ефективності. 
Найпотужніший двигун в лінійці – DIG-T об’ємом 1,6 л – забезпечує відчутне 
прискорення завдяки турбіні разом з паливоощадними технологіями, 
компактними розмірами і передовою технологією послідовного безпо-
середнього впорскування. Виберіть варіатор Xtronic зі спортивним режимом і 
відчуйте хвилю прискорення й азарт перемикання передач у цьому режимі.  
Який би двигун з лінійки Ви не вибрали – динамічні характеристики Вашого 
NISSAN JUKE будуть на висоті.

ДВИГУН, Л ТИП ПАЛИВА ПОТУЖНІСТЬ, К. С.
КРУТНИЙ

МОМЕНТ, НМ
ТРАНСМІСІЯ

1.6 

Бензин

94 140 5-ступінчаста 
механічна

1.6 117 158 5-ступінчаста 
механічна

1.6 117 158 Xtronic CVT

1.6L DIG-T 190 240 6-ступінчаста 
механічна

1.6L DIG-T 190 240 Xtronic CVT M6 
4WD
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СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ АВТОМОБІЛЯ1 

НАСЛІДУЄ ВАШ НАСТРІЙ

Експерт з віддачі. Отримуйте крутний момент, прискорення або 
економічність у той момент, коли це Вам необхідно. У режимі Normal Ви 
отримуєте ідеальне поєднання потужності й економічності. 
Перемкнувшись у режим Sport, Ви відчуєте моментальний відгук на 
повороти керма, перемикання передач (для варіатора Xtronic) і педаль 
акселератора. А в режимі Eco енергоспоживання і витрата палива 
знижені до мінімуму.

Подвійна дія. На додаток до управління шасі система 
динамічної зміни налаштувань автомобіля дозволяє Вам 
встановлювати комфортну температуру в салоні. Просто 
перемкніться в режим клімат-контролю, і дисплей 
покаже усі налаштування, щоб зігрітися або охолодити 
повітря.

Хазяїн положення. Тримайте руку 
на пульсі Вашого пересування за 
допомогою системи динамічної зміни 
налаштувань автомобіля. Вона 
зберігає всю корисну і необхідну 
інформацію – від максимальних 
перевантажень і відстані Вашої 
поїздки до щоденної витрати палива. 
Чим більше інформації у Вас під рукою, 
тим ефективніше Ви можете їхати.

Режим D-Mode 

Режим клімат-контролю

Система динамічної зміни налаштувань автомобіля (NDCS) дає можливість змінювати характер Вашого 
NISSAN JUKE одним натисканням кнопки. Який би настрій у Вас не був, у NISSAN JUKE знайдеться 
відповідний режим. Ви можете налаштувати характер автомобіля під себе, встановити комфортну температуру, 
а також зберігати інформацію про Ваші поїздки.

1 Опція доступна не в усіх комплектаціях. 
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ALL MODE 4×4-I З СИСТЕМОЮ АДРЕСНОГО 
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КРУТНОГО МОМЕНТУ

ВПЕВНЕНІШЕ У ПОВОРОТАХ

Під час проходження повороту система, 
обладнана безліччю датчиків, автоматично 
передає більший крутний момент на ліве або 
праве заднє колесо залежно від того, де він 
потрібний у цей момент. Будьте упевнені в будь-
якому повороті – він буде плавним і безпечним.

На відміну від звичайних систем повного приводу, які просто перероз-
поділяють крутний момент між передньою і задньою осями, система 
адресного перерозподілу крутного моменту (Torque Vectoring System),  яка 
доступна на NISSAN JUKE, може змінювати момент, що подається на кожне 
із задніх коліс. Це означає, що під час проходження повороту заднє зовнішнє 
колесо отримує більше моменту, дозволяючи Вам активніше входити в 
поворот і прискорюватися на виході з нього.

Адресний перерозподіл
крутного моменту
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Високий рівень. Приємні дрібниці роблять кожну поїздку особливою і дарують 
відчуття преміальності. Система доступу «Інтелектуальний ключ»1 дозволить Вам 
відкрити і закрити двері, не дістаючи ключ з кишені або сумочки.

Для перевезення довгих вантажів набагато краще 
підходить рівна підлога. Складіть другий ряд сидінь і 
налаштуйте підлогу так, щоб отримати рівний простір. 
Також під підлогою знаходиться ніша для перевезення 
дрібних речей.

Великогабаритний багаж відмінно поміститься у 
Ваш NISSAN JUKE. Просто опустіть підлогу, і Ви 
отримаєте вдосталь місця для багажу за задніми 
сидіннями.

Максимум місця у багажному відділенні

354 Л ОБ’ЄМ 
БАГАЖНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 

МІСЦЯ ВИСТАЧИТЬ

Місткість оновленого NISSAN JUKE стала ще більшою. Дворівнева 
складана підлога додає зручності й об’єму (тільки для передньо-
приводної версії). Опустивши підлогу, Ви отримаєте масу місця для 
великогабаритного багажу, а склавши другий ряд сидінь і піднявши 
підлогу, Ви отримаєте рівну поверхню в усьому багажному відділенні.

Рівна підлога у багажному відділенні

1 Опція доступна не в усіх комплектаціях. 
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За допомогою нових мобільних додатків для NissanConnect 
Ваш NISSAN JUKE стане кращим другом Вашого смартфону. 
Тепер улюблена музика, Facebook™, оновлення Twitter™ і багато 
чого іншого супроводжуватимуть Вас у дорозі, ідеально функці-
онуючи через мультимедійну систему Вашого NISSAN JUKE. 

Система NissanConnect вимагає реєстрації, але доступна на безкоштовній основі протягом двох 
років з моменту купівлі автомобіля. Служби і додатки доступні в обраних європейських країнах 
і на обраних моделях Nissan. Служби і додатки можуть підтримуватися третіми сторонами, 
непідконтрольними компанії Nissan, і можуть бути змінені без сповіщення компанії Nissan або 
отримання схвалення компанії Nissan або її представників (включаючи, без обмежень, скасування 
або блокування сервісів третіми сторонами). Деякі віддалені функції вимагають сумісного 
мобільного телефону або пристрою, що не входить у комплект автомобіля. Послуги стільникового 
зв’язку надають оператори стільникового зв’язку, непідконтрольні компанії Nissan. Стільникові 
мережі доступні не в усіх регіонах. За прийом і передачу мобільних даних у роумінгу може 
стягуватися додаткова плата. Nissan не несе відповідальності за виникнення необхідності заміни 
або модернізації устаткування, яке може бути потрібним для підтримки додатків і сервісів внаслідок 
політики провайдера стільникового зв’язку.

У систему NissanConnect входять інтелектуальна навігація, 
підтримка Bluetooth® hands-free і безпровідне потокове відтворення 
аудіо, можливість підключення iPod®, входи AUX і USB.  

1 Опція доступна не в усіх комплектаціях.

ВАШ СВІТ ЯК НА ДОЛОНІ
1
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БЕРЕЖІТЬ ПЕРЕДНІЙ БАМПЕР

У режимі Drive на екран виводиться вид 
спереду і зверху, фокусуючи Вашу увагу на 
об’єктах попереду Вас (наприклад, при 
в’їзді до гаража).

БУДЬТЕ ПИЛЬНИМ

Під час руху заднім ходом Ви бачите все, що 
позаду Вас, а вид зверху дозволяє 
розглянути дрібні, непомітні в дзеркалах 
предмети навкруги, які приховані від очей 
віконною лінією. Ідеально для ювелірного 
паркування

НЕ ДРЯПАЙТЕ ДИСКИ 

У режимі Drive і Reverse Ви можете 
відключити вид зверху і подивитися, скільки 
ще залишилося місця до бордюру.

ПОВНА КАРТИНА 

Ця камера розташована під боковим 
дзеркалом з боку водія. Вона допомагає 
створити зображення 360°, яке Ви 
бачите на екрані в режимах руху як 
вперед, так і назад.

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОГЛЯДУ NISSAN1

КОНТРОЛЬ НА ВСІ 360° 
Що якщо паралельне паркування стане ще простішим? Камера заднього виду незамінна під час руху назад, 
але під час паралельного паркування огляду тільки ззаду недостатньо. NISSAN JUKE обладнаний системою 
кругового огляду. Чотири камери, розташовані по периметру, дозволяють Вам подивитися на автомобіль згори і 
побачити об’єкти навколо нього. За необхідності Ви можете перемикати зображення з окремим оглядом спереду, 
ззаду та з правого боку.  Деякі перешкоди бувають нестаціонарні (наприклад, візки біля супермаркетів), тоді 
система розпізнавання рухомих об’єктів попередить Вас у разі небезпеки.

1 Опція доступна не в усіх комплектаціях.
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Система кругового огляду не лише дозволяє Вам 
паркуватися, а й також допомагає безпечно виїжджати 
заднім ходом. Якщо в зоні руху виявлено рухомий об’єкт, 
система розпізнавання рухомих об’єктів подасть 
світловий і звуковий сигнали.

6 подушок безпеки. У разі зіткнення конструкція 
кузова із зонами запрограмованої деформації дозволяє 
максимально поглинути силу удару, а ремені і система 
подушок безпеки захищають пасажирів.

Система динамічної стабілізації (ESP)
Система динамічної стабілізації автоматично активує 
антиблокувальну гальмівну систему й антипробуксовочну 
систему, допомагаючи Вам триматися на дорозі і 
зберігати вибрану траєкторію руху за несприятливих 
дорожніх умов або різких маневрів.

Система моніторингу сліпих зон2

Система контролю рядності руху 2

У 2011 році комісія EURO NCAP (Європейська  
програма тестування безпеки нових автомобілів) 

присвоїла NISSAN JUKE
максимальний рейтинг – п’ять зірок.

ФІЛОСОФІЯ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ NISSAN

ІННОВАЦІЇ, ЯКІ ВАС 
ЗАХИЩАЮТЬ
Приємно відчувати упевненість у будь-який момент руху, чи не так? 
Філософія активної безпеки Nissan Safety Shield1 – це комплексний підхід до безпеки, 
який утілюється в новому NISSAN JUKE. Численні системи стежать за навколишніми 
об’єктами, фіксують небезпечне наближення, коригують напрямок руху й активізують 
функції захисту водія та пасажирів у непередбачених ситуаціях. Safety Shield бере на 
себе турботу про Вашу безпеку.

Система розпізнавання рухомих об’єктів 2

Якщо в сліпій зоні знаходиться автомобіль – засвічується 
світловий індикатор, розташований на передній стійці в 
області дзеркала заднього виду. Якщо Ви увімкнете 
покажчик повороту і приготуєтеся до перестроювання, 
індикатор почне блимати і подавати звукові сигнали.

Ця система подасть Вам світловий і звуковий сиг-
нали, якщо Ви почнете відхилятися від ряду, в якому 
рухаєтеся. Система припиняє оповіщення, як тільки 
Ви увімкнете сигнал повороту.

1Комплекс систем активної безпеки. 2 Опція доступна не в усіх комплектаціях.
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1. Велюрові килимки,
стандартні текстильні, гумові

2. Накладка на дзеркало заднього виду

3. Антена «Плавник акули»

4. 18" легкосплавні диски з кольоровими вставками

5. Гнучкий піддон у багажник

6. Килимок у багажник і захисна накладка
на поріг багажника

7. Бризковики: передні й задні 

8. Задня декоративна накладка

9. Накладки на дзеркала, хромовані в
колір Beijing chrome 

10. Накладки на ручки дверей,
хромовані в колір Beijing chrome

11. Декоративні накладки на
передній і задній бампери,
хромовані в колір Beijing chrome

12. Накладки на нижні частини
дверей, хромовані в колір
Beijing chrome

13. Передня декоративна накладка

14. 17" легкосплавні диски

ДОДАЙТЕ СТИЛЮ І ХАРАКТЕРУ ВАШОМУ 
NISSAN JUKE за допомогою хромованих або 
кольорових елементів, а також за допомогою 
практичних аксесуарів, таких як бризковики або 
килимок у багажне відділення. Виберіть передні й 
задні декоративні накладки на бампери або кольорові 
елементи інтер’єру. Також на Ваш вибір доступні 18" 
легкосплавні диски з кольоровими вставками.

ДОДАЙТЕ 
СТИЛЮ



BASE

КОМФОРТ/ІНТЕР’ЄР • Регулювання рульової колонки по висоті 

• Електросклопідйомники всіх дверей 

•  Обігрів, омивач і очисник заднього скла 

• Підігрів передніх сидінь 

•  Задні сидіння, що складаються
     у пропорції 60/40 

•  Електропідсилювач керма зі змінюваним 
залежно від швидкості зусиллям 

•  Аудіосистема (2DIN): радіо AM/FM,                     
CD - програвач, лінійний аудіовхід AUX 

• 4 динаміки 

• Сірий колір центральної консолі

• Повітроводи для пасажирів заднього ряду 

• Підсклянники в центральній консолі 

• Тримач для окулярів 

•  Дзеркала в сонцезахисних козирках           
для водія і пасажира 

• Приховане відділення для речей під підлогою  
     багажного відділення (тільки для версій 2WD)

• Підсвічування багажного відділення

• Шторка багажного відділення 

•  Покажчики повороту з системою «Один дотик» 

• Лампи для читання карт 

БЕЗПЕКА 

• Фронтальні подушки безпеки 

• Бокові подушки безпеки

•  Передні і задні шторки безпеки

•  Подушка безпеки пасажира переднього 
сидіння, яку можна відключити 

•  Гальмівна система з ABS, Nissan Brake Assist і 
EBD1 

•  Система динамічної стабілізації автомобіля 
ESP 

•  Центральний замок з дистанційним 
керуванням 

•  Триточкові ремені безпеки усіх сидінь (з 
переднатягачами і обмежувачами 
навантаження для передніх сидінь)

•  Передні ремені з регулюванням плечової 
точки по висоті

•  Автоматичне закриття замків дверей з 
початком руху• Електронний іммобілайзер 

• Активні передні підголівники 

•  Кріплення для дитячого сидіння ISOFIX   

SE+
ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ SE

КОМФОРТ/ІНТЕР’ЄР •  Навігаційна і мультимедійна система 
NissanConnect 2 2.0: 5,8’’ кольоровий 
сенсорний дисплей, радіо AM/FM, CD/MP3 - 
програвач, Bluetooth® Hands - free, лінійний 
аудіовхід AUX, підключення USB/iPod

• 6 динаміків 

•  Камера заднього виду                                        
з кольоровим дисплеєм

ОПЦІЇ

•  Навігаційна і мультимедійна система 
NissanConnect  2.0 Kai з можливістю 
завантаження додатків через смартфон

•  Система кругового огляду з кольоровим 
дисплеєм (AVM)

• Система контролю рядності руху (LDW)

• Система моніторингу сліпих зон (BSW) 

•  Система розпізнавання                              
рухомих об’єктів (MOD) 

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР’ЄРУ Й ЕКСТЕР’ЄРУ:
КОМПЛЕКТИ «EXTERIOR / INTERIOR»

У ЧОРНОМУ АБО ЖОВТОМУ КОЛЬОРОВОМУ РІШЕННІ:

- Кольорова центральна консоль
-  Кольорові накладки на ручки передніх і задніх 

дверей в салон 
-  Кольорове прострочення рульового колеса, 

важеля МКПП і козирка панелі приладів
- Кольорова окантовка дефлекторів 
-  Спортивні сидіння з кольоровими вставками і 

простроченням
- Обробка сидінь тканиною «Преміум»
- Кольорові накладки на задній і                 

передній бампери
- Кольорова окантовка передніх фар
- Кольорові накладки на бокові дзеркала
-  18" легкосплавні диски з кольоровими 

вставками

XE
ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ BASE

КОМФОРТ/ІНТЕР’ЄР • Кондиціонер 

• Бортовий комп’ютер 

•  Регульоване по висоті сидіння водія 

•  Центральний підголівник для сидінь 
заднього ряду

• Датчик зовнішньої температури 

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

• Дверні ручки чорного кольору 

• Зовнішні дзеркала у колір кузова

•  16" легкосплавні диски (для ХЕ 94 к.с.)

LE
ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ SE+

КОМФОРТ/ІНТЕР’ЄР 

• Шкіряне3 оздоблення сидінь

•  Система доступу « Intelligent Key» для 
передніх дверей і багажника

•  Навігаційна і мультимедійна система 
NissanConnect  2.0 Kai: 5,8’’ кольоровий 
сенсорний дисплей, радіо AM/FM, CD/MP3 - 
програвач, Bluetooth® Hands - free, лінійний 
аудіовхід AUX, підключення USB/iPod, 
можливість завантаження додатків через 
смартфон

• 6 динаміків 

• Кнопка запуску двигуна з підсвічуванням 

• Електропривід складання дзеркал 

•  Автоматичне складання дзеркал під час 
замикання центрального замка

• Омивач фар прихованого типу

БЕЗПЕКА 

• Система кругового огляду з кольоровим 
дисплеєм (AVM)

• Система контролю рядності руху (LDW)

• Система моніторингу сліпих зон (BSW) 

• Система розпізнавання                             
рухомих об’єктів (MOD)

• Датчик світла 

• Датчик дощу 

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

• Ксенонові фари головного світла

• Глибоке тонування стекол задніх дверей і 
багажної двері 

• 17" легкосплавні колісні диски дизайн «SV1»

SE
ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ XE

КОМФОРТ/ІНТЕР’ЄР • Клімат-контроль 

•  Круїз-контроль з обмеженням швидкості й 
керуванням на кермі 

•  Шкіряне оздоблення рульового колеса і 
рукоятки МКПП 

•  Система динамічної зміни налаштувань 
автомобіля (NDCS) з кольоровим 
багатофункціональним дисплеєм

•  Аудіосистема (2DIN): радіо AM/FM, CD/MP3 - 
програвач, Bluetooth® Hands – free 6, лінійний 
аудіовхід AUX, підключення USB/iPod, 
система об’ємного звучання Arkamys®

•  Керування аудіосистемою і Bluetooth®           
на кермі

•  Карман у спинці переднього             
пасажирського сидіння

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

•  Зовнішні дзеркала та дверні ручки у колір 
кузова 

• Протитуманні фари 

•  17" легкосплавні диски, дизайн Sport

•  Додатковий стоп-сигнал у верхній частині 
задніх дверей 

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

•  Зовнішні дзеркала і дверні ручки чорного 
кольору 

•  Зовнішні дзеркала з електроприводом і 
підігрівом 

•  Система супровідного освітлення
«Follow-me-home» 

•  16" сталеві колісні диски з повнорозмірними 
ковпаками

ТЕХНІКА 

• Малорозмірне запасне колесо

ОПЦІЇ 
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР’ЄРУ І ЕКСТЕР’ЄРУ:
КОМПЛЕКТИ «EXTERIOR / INTERIOR»

У ЧОРНОМУ АБО ЖОВТОМУ КОЛЬОРОВОМУ РІШЕННІ:

- Кольорова центральна консоль
-  Кольорові накладки на ручки передніх і задніх 

дверей в салон 
-  Кольорове прострочення рульового колеса, 

важеля МКПП і козирка панелі приладів 
- Кольорова окантовка дефлекторів 
-  Шкіряні спортивні сидіння з кольоровими 

вставками і простроченням
-  Кольорові накладки на передній і задній 

бампери
- Кольорова окантовка передніх фар
- Кольорові накладки на бокові дзеркала
-  18" легкосплавні диски з кольоровими 

вставками

1 ABS - антиблокувальна система гальм. Nissan 
Brake Assist - Ніссан Брейк Ассист.                  

EBD - Система розподілу гальмівних зусиль.
2 НіссанКоннект - багатофункціональна консоль. 
Опція доступна не в усіх комплектаціях.
3 З натуральної шкіри виконані тільки лицьові 
поверхні сидінь.

220 MM 220 MM

КОМПЛЕКТАЦІЇ 



Тип двигуна 1,6 л бензиновий 
двигун 1,6 л бензиновий двигун 1,6 л бензиновий турбований двигун з системою 

безпосереднього впорскування

МОДЕЛЬ

Тип кузова 5-дверний  хетчбек
Кількість місць 5
ДВИГУН

Тип двигуна HR16DE HR16DE MR16DDT
Кількість циліндрів, конфігурація 4, рядна
Кількість клапанів на циліндр 4
Впуск повітря Атмосферний Турбонаддув з проміжним охолодженням
Об’єм двигуна см3 1598 1598 1618
Діаметр циліндра і хід поршня мм Ø 78×83,6 Ø 78×83,6 Ø 79,7×81,1

Максимальна потужність двигуна кВт (к. с.) /об./хв. 69 (94) / 5400 86 (117) / 6000 140 (190) / 5600
Максимальний крутний момент Н•м / об./хв. 140 / 3200 – 4400 158 / 4000 240  / 2000 – 5200
Ступінь стискання 10,7:1 10,7:1 9,5:1
Газорозподільний механізм Два верхніх розподільних вали, привід ланцюговий
Тип палива АІ-95
Система запалення Індивідуальні котушки
Подача палива Багатоточкове впорскування Послідовне безпосереднє впорскування
Екологічний клас EURO-5 (починаючи з виробництва листопад 2015 р.)
ТРАНСМІСІЯ

Тип зчеплення Сухе, однодискове, 
механічне

Сухе, 
однодискове, 

механічне
Гідротрансформатор з 

блокуванням
Сухе, однодискове, 

механічне
Гідротрансформатор з 

блокуванням

Коробка передач 5-ступінчаста 
механічна

5-ступінчаста 
механічна Xtronic CVT 6-ступінчаста механічна Xtronic CVT - M6

Передавальні числа: 1-ша передача 3,727 3,727

4,006~0,55

3,364

2,349~0,394

2-га передача 2,048 2,048 1,947
3-тя передача 1,393 1,393 1,393
4-та передача 1,097 1,097 1,114
5-та передача 0,892 0,892 0,914
6-та передача - - 0,767

Задня передача 3,545 3,545 3,771 3,292 1,751
Головна пара 4,067 4,214 3,754 4,214 5,798

Тип приводу Передній
Повний привід ALL MODE 4×4 – i 
з системою перерозподілу крутного 

моменту, TORQUE VECTORING

ШАСІ

Підвіска
передня Незалежна підвіска Макферсон, пружини

задня Торсіонна балка, пружини Багатоважільна

Рульовий механізм Шестерня-рейка з електропідсилювачем
Кількість обертів керма від упору до упору 2,76
Мінімальний діаметр розвороту м 10,7

Гальмівна система

Двоконтурна гальмівна система з діагональним розподілом 
контурів; дискові передні (вентильовані) і задні барабанні 

гальма — для комплектацій з дисками 16” і 17” 
(для автомобілів починаючи з виробництва жовтень 2015 р.)

Двоконтурна гальмівна система
з діагональним розподілом контурів; 

дискові передні (вентильовані) і задні дискові гальма

Системи ABS, EBD и Brake Assist
Гальма передніх коліс: діаметр і товщина гальмівного 
диска мм Ø 280×24 Ø 280×24 Ø 296×26

Гальма задніх коліс: діаметр і товщина гальмівного 
диска мм Ø 228,6 Ø 292×9 Ø 292×9

Система електронної стабілізації VDC Стандартне устаткування

Розмір дисків 16”×6,5”
(штамп/легкосплавні)

16” × 6,5” (штамповані);
17”×7” і 18”×7” (легкосплавні) 17” x 7” (легкосплавні)

Розмір шин 205/60 R16 205/60 R16; 215/55 R17; 225/45 R18 215/55 R17

Розмір запасного колеса 135/90 R16

Тип двигуна 1,6 л бензиновий 
двигун 1,6 л бензиновий двигун 1,6 л бензиновий турбований двигун з системою 

безпосереднього впорскування

РОЗМІРИ І МАСА

Споряджена маса мін. /макс. 1 кг 1176 / 1187 1192 / 1208 1225 / 1242 1302 / 1313 1425 / 1433

Повна маса кг 1610 1630 1685 1750 1870

Максимальне корисне навантаження 2 кг 434 438 460 448 445

Максимальне навантаження
на передню вісь кг 850 860 890 955 995

на задню вісь кг 800 835 845 840 915

Максимальна маса причепа
обладнаного 
гальмівною системою кг 1250 1250 1200 1150

не обладнаного 
гальмівною системою кг 607 615 631 667 726

Максимальне вертикальне навантаження на 
зчіпний пристрій кг 75

Максимальне навантаження на дах кг 75
Габаритна довжина мм 4135
Габаритна ширина мм 1765
Габаритна висота мм 1565
Колісна база мм 2530

Передня колія (з 16''/17''/18" колісними дисками) мм 1540 / - / - 1539 / 1525 / 1525 - / 1525 / 1525

Задня колія (з 16''/17''/18" колісними дисками) мм 1524,6 / - / - 1537 / 1523 / 1523 - / 1523 / 1523 - / 1505 / 1505

Передній звис мм 855

Задній звис мм 750

Мінімальний дорожній просвіт мм 180 170

Кут в'їзду град. 23 23,5

Кут з'їзду град. 27,5 26,5 26

Кут рампи град. 22,5 23
Багажний простір:

макс. довжина
(з розкладеними / складеними задніми сидіннями) мм 733 / 1470 675 / 1470

макс. ширина мм 1232 1409

макс. висота до полиці багажного відділення мм 625 403

макс. висота від підлоги до стелі мм 907 681

Об’єм багажного відділення (VDA) : л 354 207
макс. із складеними

сидіннями (VDA) до плечової лінії л 797 506

макс. із складеними
сидіннями (VDA) до даху л 1189 786

Коефіцієнт аеродинамічного опору 0,35

Площа лобової поверхні м² 2,31

Об'єм паливного бака л 46 50

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ

Витрата палива 

Міський цикл л / 100 км 7,6 7,7 8,3 9,1 9,8

Заміський цикл л / 100 км 5 5,1 5,2 5,6 6,0

Комбінований цикл л / 100 км 6,0 6,0 6,3 6,9 7,4

Розгін 0-100 км/год сек. 12,0 11,0 11,5 8,0 8,4

Максимальна швидкість км/г 168 178 170 215 200

1 Споряджену масу автомобіля наведено з урахуванням охолоджувальної рідини,  масла, палива, запасного колеса і набору інструментів, без урахування водія, пасажирів і вантажу. 
2 Корисне навантаження може бути зменшене залежно від комплектації та/або встановлених аксесуарів. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220 MM 220 MM220 MM

16" сталеві диски

18" легкосплавні диски із вставками чорного кольору Tokyo Black або жовтого кольору San Diego Yellow.

16" легкосплавні 
диски

17" легкосплавні 
диски «SV1» 

17" легкосплавні 
диски «Sport» 

КОЛІР

КОЛІСНІ ДИСКИ

M - металік. S - неметалік.

QAB/M Білий перламутр  326/S Білий  KYO/M Сріблястий  KAD/M Сірий  EAV/M Жовтий  

Z10/S Червоний  RBN/M Синій NAJ/M Червоний  GAC/M Темно-фіолетовий  Z11/M Чорний  



1  10 000 км для автомобілів з двигуном 1.6 DIG-T 190 к. с., 
15 000 км для автомобілів з двигуном 1,6 л, 94 і 117 к. с. 

D

B
A C

1 З натуральної шкіри виконані 
тільки лицьові поверхні сидінь.

220 MM 220 MM220 MM

З NISSAN JUKE
ВИ ОТРИМУЄТЕ:

3-РІЧНУ ЗАВОДСЬКУ
ГАРАНТІЮ
12-РІЧНУ ГАРАНТІЮ ВІД 
НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ
МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ 
10 000 км / 15 000 км1 

УСЕ НАЙКРАЩЕ В NISSAN - 
ЗАВДЯКИ ВАМ.

Ви надихаєте нас на більше. Ви 
змінюєте наші уявлення. Випробовуєте 
нашу винахідливість. Примушуєте нас 
змінювати правила і створювати нове. 
Для Nissan інновації — це не лише рух 
і розвиток. Це прагнення зруйнувати 
стереотипи і переглянути стандарти. 
Це пошуки несподіваних рішень, щоб 
утілити Ваші самі незвичайні й водночас 
прагматичні бажання. Ми в Nissan 
створюємо автомобілі, аксесуари і сервіси, 
які народжують нові тренди. Роблячи 
функціональне красивим, а красиве — 
функціональним, ми працюємо, щоб 
дарувати Вам захоплення щодня.

ГАБАРИТИ

A. Колісна база: 2530 мм 
B. Довжина: 4135 мм 
C. Ширина: 1765 мм 
D. Висота: 1565 мм 

ОЗДОБЛЕННЯ

ТКАНИНА ТКАНИНА «ПРЕМІУМ» ШКІРА

Чорний колір Tokyo Black Жовтий колір San Diego Yellow 

Чорний колір Tokyo Black Жовтий колір San Diego Yellow 

ТКАНИНА

ТКАНИНА «ПРЕМІУМ» З ЕЛЕМЕНТАМИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ

ШКІРЯНЕ1 ОЗДОБЛЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ



220 MM

Штамп дилера:

відвідайте наш сайт: www.nissan.ua

Зміст цієї брошури призначено лише для рекламних цілей, зовнішній вигляд та інші характеристики автомобілів 
і аксесуарів можуть відрізнятися від характеристик автомобілів і аксесуарів, що реалізуються на території 
України. Більш докладну й актуальну інформацію можна отримати у офіційних дилерів Nissan. Відтворення 
матеріалів без письмового дозволу компанії Nissan заборонено.

Товар сертифіковано.
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