
220 MM

NISSAN JUKE
I RI



220 MM

NISSAN JUKE I RI BIE NË SY NGA ÇDO KËND.  Dizajni dinamik dhe sportiv në 
formë të një kupeje len një përshtypje të fort kudo që shfaqet. Teknologji e 
avancuar – përfshirë sistemin ndihmës gjatë vozitjes ProPilot – ju mban të sigurt, 
të kyçur dhe të argëtuar për aventura emocionuese urbane.  
NJË FTYRË E RE KA ARDHË NË QYTET. 
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TEKNOLOGJI QE JU MBAN TË SIGURT.
Nissan JUKE i Ri ju ofron vozitje më cilësore përgjatë jetës, falë teknologjisë së avancuar të mobitetit 
të Nissan e cila ju jap më shumë vetëbesim dhe lidhje me boten rreth jush. Teknologjia ProPilot lëviz 
së bashku me ju, dhe pavërejtur i përshtatet stilit tuaj të vozitjes, e përcjell situatën dhe ndërhyn në 
timon, frenim apo përshpejton ne vendin tuaj atëherë kur është e nevojshme.  
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I BËN TË GITHË PËR VETE 
Çdo detaj i pjesës së jashtme të Nissan JUKE-ut të Ri është bërë që t’ ju merr 
vëmendjen. Frymëzuar nga guximi dinamik i JUKE-ut të parë dhe trashëgimisë 
sportive të Nissan, stili i tij i crossover-coupe është bërë që t’ju tërheq 
vëmendjen. Disqet e aluminit 19” i japin një pamje të fort. Tregojnë qëndrimin e 
tij. Dhe ju bënë me dije të gjithëve se ka arritur.
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D - 212 (DROITE)

LED drita para LED drita mbrapa Dizajn i 
guximshëm

Kulm 
lundrues



E - 212 (GAUCHE)



218 (GAUCHE)E - 212 (GAUCHE)

Ndërrues me 
pjesën e 

poshtme të 
sheshet 

Ndriçim 
ambienti

Grupim i 
mençur i 

komandave

Materiale të 
buta në prekje 
dhe finalizime 
të kromuara 

Ekrane të 
mëdha me 

prekje
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ZBULONI 
PASIONIN TUAJ 
Pjesa e brendshme e Nissan JUKE-ut 
të Ri është  ndërtuar rreth jush – me 
finalizime të cilësisë së lartë – renditje 
ergonomike të komandave dhe 
ndriçim ambienti i cili është dizajnuar 
që të ju mbaj të disponuar gjatë 
vozitjes. Dizajni intuitiv i kroskotit ju 
mban të sigurt, në kontroll dhe të 
gatshëm që ta shijoni vozitjen.

TABELË E MADHE DHE E QARTË 
E INSTRUMETEVE TFT
Ekrani i avancuar DRIVE ASSIST 
(ADAD) i Nissan JUKE-ut të Ri .
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 ProPILOT ProPILOT ASSIST
(US, Canada & Mexico only)

ProPILOT*:  
E ARDHMJA ËSHTË TANI 
Me Nissan ProPILOT kurrë nuk do mbeteni vetëm. Ky sistem 
është i disponueshëm vetëm në modelet me ndërruesin DCT, 
sistemi gjatë tërë kohës punon në prapavijë, duke e vështruar 
rrugën para jush. Ju vetëm vozisni ashtu siç keni vozitur 
gjithmonë, por tani e dini se Nissan JUKE-u i Ri është i gatshëm 
të ju ndihmoj me frenim, drejtim dhe përshpejtim për të ju 
mbajtur të sigurt, i përqendruar dhe i gatshëm të marr 
kontrollin e makinës atëherë kur është me së tepërmi e 
nevojshme.

* Sistemi ProPILOT është i disponueshem vetëm në modele të caktuara. Sistemi ProPILOT është teknologji e avancuar e ndihmës gjatë vozitjes, por nuk 
mund ta parandaloj aksidentin. ProPILOT është i dedikuar vetëm për vozitjen në auto-rrugë (ku traseja e anës së kundërt është ë ndarë me barrierë). 
Është përgjegjësi e vozitësit që të qëndroj vigjilent, të vozis me kujdes dhe të jetë në gatishmëri që të marr nën kontroll makinën gjatë tërë kohës.

DREJTON PËR JU
në rast se i afroheni shume 

vijës, ky sistem do të ju kthej 
sigurte në mes të trasesë. .

PËRSHPEJTON PËR JU
dhe i përshtatet shpejtësisë në 
mënyre që t’ju mbaj distancën 

e sigurt me makinën para.

FRENON PËR JU
në trafik të dendur dhe pastaj 

përshpejton dhe e përcjell   
kolonën..



220 MM 220 MM

KONTROLLON LEVIZJET E 
TRAFIKUT

MUND EDHE TË 
SHKYÇET PLOTËSISHT

MBAN DISTANCEN DHE 
SHPEJTËSINË TË CILEN E 
KENI PARACAKTUAR JU
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REAR CROSS
TRAFFIC ALERTPARALAJMRIM PËR 

TRAFIKUN QË VJEN NGA 
PRAPA..

Shmangni aksidentet gjatë 
daljes nga parkingu nga 

prapa falë paralajmërimit 
për  makinat që gjenden 

prapa jush.
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KAMERA PARA.
Pamja e kombinuar e 

pjesës para dhe 
perspektivës së zogut 

për një parkim të 
përsosur dhe preciz..

INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR

PAMJA – AVM NËN 
MAKINË..

Jap një pamje virtuale 
të makinës prej 360 

shkallësh nga 
perspektiva e zogut 

dhe lehtëson drejtimin

KAMERA ME PAMJE NGA 
ANA E DJATHË.

Kontrolloni pjesën 
anësorë me një prekje të 

butonit.

KAMERA PRAPA..
Shikoni se çfarë 

ndodhet pas jush

MONITORI INTELIGJENT AROUND VIEW (AVM)

PARKONI SI PROFESIONIST
Nëse ju shkon nerva parkimi, atëherë Nissan JUKE është i krijuar për ju. Pamja panoramike nga 

Monitori Around View mundëson shikimin përreth makinës - 360 shkallë – dhe mundëson pamjen 
e rritur nga pjesa e pasme, nga para dhe anash në mënyrë që të parkoni sigurt dhe me vetëbesim.
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VOZITJE E MENÇUR E SË 
ARDHMËS.
Nissan JUKE-u i Ri është i pajisur me sisteme inteligjente që ndihmojnë 
vozitjen, të dizajnuara që t’ju ndihmojnë të lëvizni nëpër jetë me 
vetëbesim të shtuar, argëtim dhe kyçje me botën e cila ju rrethon. 

INTELLIGENT EMERGENCY 
BRAKING

 SISTEMI INTELIGJENT I FRENIMIT ME 
DETEKTIM TË KËMBËSORËVE 

Frenon në mënyrë që të zvogëlon 
goditjet gjatë shpejtësive të ulëta me 

makina, çiklistë dhe këmbësorë.

BLIND SPOT 
WARNING

  
PARALAJMERIM I KENDIT TE VDEKUR 
Ju paralajmëron në rast se ndonjë 
makinë ndodhet në cilin do anë të 

këndit të vdekur.

TRAFFIC SIGN
RECOGNITIONLEXIMI I SHENJAVE TË TRAFIKUT  

Ju mban të përditësuar më kufizimet 
e fundit të shpejtësie duke i 

identifikuar shenjat e trafikut.
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GJASHTË AIRBAG SI PAJISJE 
STANDARDE. 

Në rast se aksidenti është i 
pashmangshëm, konstrukti i 

karrocerisë të Nissan-it ndihmon në 
amortizimin e ndeshjes, ndërsa rripi i 

sigurisë i avancuar dhe sistemi i 
Airbag-ve ndihmon në mbrojtjen e 

pasagjereve.

INTELLIGENT LANE
INTERVENTIONKONTROLL INTELIGJENT GJATË RRUGËS. 

Ju mban në shiritin e duhur duke 
aplikuar frenimin në secilën rrotë 

individualisht.

HIGH BEAM 
ASSIST

 
KONTROLLI AUTOMATIK I DRITAVE TË 

GJATA
Sistemi i kontrollimit të dritave ndizet 

në mënyre automatike kur 
errërsohet, futje ne tunel ose në shi.
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ACTIVE RIDE CONTROL
(US only)

 

RREGULLIM INTELIGJENT I KOMFORIT GJATË 
VOZITJES  

Monitoron punën e motorit dhe frenon për të 
zvogëluar levizjet  vertikale të automjetit gjatë 
përshpejtimit apo gjatë kalimit nëpër gropa, në 

mënyrë që vozitjen tuaj ta bëjë të butë. 

INTELLIGENT TRACE
CONTROLKONTROLL INTELIGJENT GJATË RRUGËS. 

Ju mban në shiritin e duhur duke aplikuar 
frenimin në secilën rrotë individualisht.
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BUZËQESHJA NË 
FYTYRËN TUAJ. 
Falë reagimit të shpejt të motorit të lehtë me turbo, ndërrimit të 
shpejtë të marsheve, karrocerisë nga çeliku i fortë dhe të 
qëndrueshëm deri të drejtimi dhe amortizimi sportiv, Nissan 
Juke-u të gjitha i ka fantastike. Teknologjitë shtesë dhe modulet 
e vozitjes do të maksimizojnë precizitetin dhe kontrollin, dhe të 
sigurohen se ajo buzëqeshje  asnjëherë të mos largohet nga 
fytyra juaj!

MODULET E VOZITJES ECO 
DHE SPORT. Zgjidhni modulin 
ECO për kursim të zmadhuar 
të karburantit, Standard për 
një raport më të mirë midis 
efiçences së karburantit dhe 
performancës, apo sport për 
emocione maksimale.

LEVAT E NDËRRUESIT. Leva 
për ndërrim marshi ofron një 
reagim të shpejt, dhe e 
shndërron vozitjen në një 
argëtim të vërtet.
(tek ndërruesi  DCT).

NDËRRUES MANUAL APO NDËRRUES ME FRAKSION TË 
DYFISHTË DCT. Ndërrues manual me 6 marshe apo 
ndërrues automatik me 7 marshe DCT ofron ndërrim 
marshi  të butë dhe të shpejt, ndërsa mënyra manuale e 
punës ju mundëson juve kontroll të plotë.

MOTORI KARBURANTI FUQIA (KS) TËRHEQJA NDËRRUESI

DIG-T 117 BENZINË 117 ME TË PARAT 6-ST. RUČNI

DIG-T 117 BENZINË 117 ME TË PARAT DCT

DCT – Ndërruesi automatik me fraksion të dyfishtë.
CO2 emetimet kërkoni në web-faqen e Nissan www.nissan-rks.com apo tek dileret e Nissan 
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KYÇJE E PLOTË ME BOTËN 
TUAJ 
Ekrani i ri touchscreen prej 8” në Nissan Juke-un e Ri është lidhja juaj 
me sistemin NissanConnect* përmes navigacionit intuitiv, teknologjisë 
së avancuar dhe jo vetëm. Aplikacioni ynë për telefon të mençur ofron 
gamë në rritje të shërbimeve përfshirë këtu edhe dërgimin e 
planifikimit të udhëtimeve tek Nissan Juke-u juaj i Ri.
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SIGURIA DHE GJENDJA 
E MAKINËS

Jeni në telashe? 
Paralajmërimet dhe raportet 
për gjendjen e makinës ju 
informojnë se çfarë nuk 
shkon me makinën, në rast 
aksidenti JUKE-u juaj do ta 
kontaktoj ndihmën e 
shpejtë.

Skanoni kodin  QR 
në mënyrë që të 
shkarkoni 
aplikacionin 
NissanConnect 
Services** dhe 
pastaj lidheni me 
Nissan JUKE-un 
tuaj.

NissanConnect 
Services**

NAVIGIMI DHE VOZITJA

Navigim kthese pas kthese 
përfshirë edhe pikat e 
interesit ju shpien juve atje 
ku dëshironi të shkoni. 
Informata siç janë konsumi i 
karburantit dhe shpejtësia 
mesatare ju mundësojnë që 
të përmirësoni stilin tuaj të 
vozitjes

LIDHJET

Kyçni Android-in apo IOS-in 
tuaj për një lidhje të 
pavërejtur përfshirë edhe 
kontrollin zanor. Qasje ne 
muzikë, porosite SMS dhe 
aplikacionet e tjera të 
preferuara ju mbajnë të 
informuar dhe të argëtuar 
gjatë vozitjes

PRAKTICITETI DHE 
RAHATIA

 Qasje në shërbime nga 
largësia përfshirë edhe 
planifikimin e udhëtimit falë 
aplikacionit NissanConnect 
Services**. Nëse ju duhet 
ndihmë , atë mund ta 
kërkoni me vetëm një klik. 
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HARTAT DHE INFORMACIONET PËR 
TRAFIKUN NË KOHË REALE 

Informacione për trafikun në kohë reale* 
në mënyrë të mençur ju ndihmojë që ti 

shmangeni trafikut apo ndalesave që janë 
krijuar si pasoj e aksidenteve për një 

planifikim më të mirë të udhëtimeve tuaja.

GJENDJA E MAKINËS 
Qëndroni gjithmonë të informuar për 
gjendjen e makinës tuaj. Në rast se ka 
prishje? Aplikacioni juaj NissanConnect 
Services do t’ju informoj në lidhje me 

këtë.

APPLE CARPLAY* DHE ANDROID AUTO* 
Kyçni telefonin tuaj të mençur dhe 

argëtohuni me gjitha gjërat e  juaja të 
preferuara siç është dëgjimi i muzikës 

dhe SMS porosive gjatë vozitjes.

SHËRBIMET E DIRIGJIMIT NGA LARGËSIA
Shërbehuni me aplikacionin NissanConnect 

Services që ju mundëson nga largësia ta 
hapni dhe ta mbyllni dyert apo të 

manovroni me drita. 

I MENÇUR. INTUITIV. DHE 
GJITHMONË AKTUAL.
Kyçeni telefonin tuaj të mençur me makinë që të keni qasje në aplikacionet 
tuaja më të preferuara të cilat janë në dispozicion falë sistemit Apple CarPlay 
dhe Android Auto. Qëndroni të kyçur edhe kur jeni jashtë makinës – përcillni 
gjendjen e Nissan JUKE-ut tuaj dhe mbylleni dhe hapeni nga distanca, kudo që 
gjendet.
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* Disa nga shërbimet mund të mos funksionojnë

MUZIKA JUAJ.
ASHTU SIC JU E DONI.
Dëgjoni muzikën nga telefonin juaj 
përmes Bluetooth-it apo prizës së 
USB.
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BËNI AVANTURËN 
TUAJ ME KOLONË 
ZANORE 
Ndjeni çdo kthesë, çdo rrafsh. Çdo ritëm, 
Nissan JUKE-u i Ri ofron sistem zërimi të kyçur 
të cilësisë së lartë përfshirë edhe Bose® 
Personal® Plus me altoparlantë të montuar në 
mbështetëset e kokës, në ulëset e shoferit dhe 
pasagjerit. Ato ju sjellin edhe më afër muzikës, 
dhe ju mundësojnë të personalizoni muzikën, 
disponimin dhe shumë të tjera.
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ZËRIMI SURROUND 
Lëshoni veten në muzikë falë një 

gamë të zgjeruar të tingujve

ZHYTJA E PLOTË NË TINGULL
Tingulli preciz dhe i plotë do të ngrit 
eksperiencën tuaj të dëgjimit në një 

nivel tjetër.

SKENA PARA JUSH
Për një thellësi dhe qartësi të 

jashtëzakonshme. Sikur të jeni në një 
koncert privat. 

ZGJEDHNI NIVELIN TUAJ TË PREFERUAR TË 
ZHYTJES ME KONTROLLIN E ZËRIT 

PERSONALSPACE:
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MË SHUMË HAPËSIRË PËR 
TU ARGËTUAR 
Nissan JUKE-u i Ri, është i përshtatur nevojave të vërteta të 
udhëtareve. Kështu që është i pajisur me një numër të ndarjeve për ti 
lënë gjësendet në të cilat mund të vendosni telefonat e mençur, pijet 
dhe gjësendet e vogla dhe të mëdha brenda në kabinë, po ashtu edhe 
prizat USB para dhe pas për të ju mbajtur të karikuar me rrymë.
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Hapësire e 
bollshme për 

këmbë

 
Ndriçim i 
ambientit 

 
Sirtarë i dorezave i 

bollshëm 

 
Xhepa anësor të mëdhenj 
për vendosjen e shisheve 

të ujit 
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I PËRSHTATSHEM PO AQ SA EDHE JU
Nissan JUKE i Ri është dëshmi se mund ti bëni bashkë kënaqësinë dhe prakticitetin. Bagazhi 
i tij është i dizajnuar në atë mënyrë që t’ju lehtësoj që ti fusni gjerat brenda dhe ti nxirrni 
jashtë, dhe të transportoni gjësende të mëdha e të renda me lehtësi, falë dërrasës së 
bagazhit...
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422 L 
Madhësia e 

Bagazhit 
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PERSONALIZOJE ASHTU SIÇ DON TI
Vetëm një gjë është më emocionuese se Nissan Juke-u i Ri, e ajo është Nissan Juke-u i JUAJ i 
Ri. Përshtateni siç të doni falë një game të gjerë të ngjyrave të karrocerisë, disqeve të aluminit 
dhe personalizimeve të pjesës së brendshme në dispozicion.

 PROFIL ZBUKURUES I 
PRAPAKOLPIT DISQE ALUMINI 19”  FINALIZME ZBUKURESE TEK 

HAPJET E AJRIT  
 PRIFIL ZBUKURUES I NDARSIT 

PARA 
PRAGJET MBROJTESË 

ANËSORE
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PERSONALIZIMET E PJESËS 
SË JASHTME 
Personalizme te mundshme 
të karrocerisë dyngjyrëshe 
ju mundësojnë që të 
shprehni personalitetin tuaj 
si kurrë më parë.  

PERSONALIZIMI I 
PORTOKALLËT NË PJESËN E 
BRENDSHME 
Detajet dinamike të 
portokallta sjellin një ndjesi 
sportive 

PERSONALIZIM I BARDHË NË 
PJESËN E BRENDSHME 
Përfshinë detaje të cilat 
theksojnë personalitetin tuaj 
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BAGAZHI I MESËM I KULMIT

JUKE-U GUXIMTAR. PO ASHTU 
EDHE JU.

Sikur edhe vetë JUKE-u, gama e aksesorëve  që 
ofron janë të dizajnuara që të sjellin teknologji të 
avancuar, dinamizëm dhe elegancë çdo ditë. Në 
mënyrë që ju, familja juaj dhe JUKE-u të arrini 
më shumë, të shkoni më tutje dhe të shijoni çdo 
udhëtim së bashku.

1- MBAJTËSI NË KULM PËR BIÇIKLETË
2-MBROJTËSËT NGA BALTA (PARA DHE PAS) 
3- NDRIÇIM I BRENDSHËM (PARA, PAS DHE NË BAGAZH) 
4-ULËSET PËR FËMIJË DUO PLUS
5-MBAJTËSI I  ÇATISË NGA ALUMINI 
6-SHTROJA (VELUR, MATERIAL I SOFISTIKUAR, PREJ GOME)
7-SHTROJË E DYANSHME PËR BAGAZH
8-MBAJTËS MAGNET PËR TELEFON
9-KANXHË MONTUESE
10-PRAGJE TË NDRIÇUAR NË PJESËN PARA
11-MBAJTËS I BIÇIKLETËS I PËRFORCUAR NË KANXHË 



1 2 3
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NGJYRAT

KARROCERITË DY NGJYRËSHE

NGJYRAT METALIKE

NGJYRAT E THJSHTA

NGJYRAT PREMIUM

Fuji Sunset (M) - NBV E bardhë perlë (M) - QAB

E kaltër (M) - RCA E kaltër Ink (M)  - RBN Bronze gështenjë (M)  - CAN

E kuqe Burgundy  (M)  NBQ Metalike Blade (M) - KYO E hirit Gun (M) - KAD

E zezë metalike (M) - Z11 E kuqe (O) - Z10 E bardhe (O)  - 326

• E bardhë perlë (M) - XDF
• Metalike Blade (M) - XDR
•E hirit Gun (M) - XDJ

•E kuqe Burgundy  (M) 

ÇATI E ZEZË METALIKE
Në kombinim me ngjyrat e karrocerisë 
si në vijim:

• E kaltër Vivid (M)- XFB
• E kuqe Chestnut (M) - XFC
E hirit Gun (M) - XFB
E zezë metalike (M) - XFC

• E kaltër Vivid (M) - XDZ
• E kaltër Ink (M)  - XEA
• Fuji Sunset (M)  - XEE

• E zezë metalike (M)- XEC
• E kaltër Ink (M) - XED
• E kuqe Burgundy - XEZ

ÇATI BRONZ METALIKE
Në kombinim me ngjyrat e karrocerisë 
si në vijim: 

ÇATI FUJI
SUNSET ROOF
Në kombinim me ngjyrat karrocerisë si 
në vijim: 



D

A

B
C
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ACENTA DHE VISIA
Pëlhurë e thurur e zezë / Pëlhurë e zezë

PERSONALIZIMI PORTOKALLI 
Alcantara® e zezë dhe pëlhura me të thurur 
portokalli

PËRSONALIZIMI ZI 
Lëkurë e zezë dhe pëlhure me të thurur 
portokalli 

PERSONALIZIMI I BARDHE
Lëkurë e bardhë me pëlhurë të thurur 
portokalli

N-CONNECTA 
Pëlhurë e thurur e zezë / Pëlhurë e zezë

TEKNA 
Lëkurë e zezë eko /pëlhure / Pëlhurë e 
zezë

TAPICERITË

A: Distanca e akseve: 2.636 MM 
B: Gjatësia totale: 4.210 MM 
C: Gjerësia totale: 1.800 MM 
D: Lartësia totale: 1.595 MM 
Kapaciteti i bagazhit: 422 L

PËRMASAT

Disqe alumini 19” Disqe alumini 19” 

Kapak për rrotë 16” Disqe alumini 17”

DISQET
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NË NISSAN 
JEMI TË FOKUSUAR 
NË CILËSI 
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PROCESI 360°
Cilësia është themeli i çdo gjëje. Secilën makinë e krijojmë me 

kujdes të veçantë në mënyrë që ta bëjmë më të rehatshme dhe 
me të qëndrueshme praktike të inspiruar nga ju.

SIGURIA
Ne punojmë pa reshtur  me sistemet tona inteligjente të vozitjes  të 

cilat kujdesen për ju në çdo moment dhe ju ndihmojnë që të 
shmangeni çfarë do lloj aksidenti në mënyrë që çdo ditë të shijoni një 

eksperience të vozitjes me vetëbesim. Sistemi ynë Around View Monitor 
përdor 4 kamera për shikim rreth e rrotull të makinës tuaj nga 

perspektiva e zogut.

QËNDRUESHMËRI E JASHTËZAKONSHME
Ne i testojmë makinat tona deri në kufijtë e skajshëm për të garantuar 

performancën dhe qëndrueshmërinë e tyre në baza ditore. Në udhëtojmë 
miliona kilometra gjatë testeve të para-prodhimit, hapim dhe mbyllim dyert 

dhe kapakët e motorit mijëra herë gjatë ditës dhe përdorim pluhur të vërtet 
vullkanik të Japonisë për të testuar rezistencën e dritareve.

Cilësia vjen në rendin e  parë ne çdo gjë që bëjmë, në 
studio të dizajnit, në laborator, në fabrikë dhe në  

pikat tona të shitjes dhe po ashtu në marrëdhënien me 
ju. Ne testojmë, ri-testojmë dhe testojmë prapë. Sepse çdo 

gjë që bëjmë perfeksionohet me përvojë. Në e quajmë 
Cilësi e Nissan-it.
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Garancioni shtesë i Nissan-it ju mundëson që të zgjatni garancionin për 3 vite/100.000 
km kohë më të gjatë apo në kilometra. Zgjidhni marrëveshjen e cila ju përshtatet 
më mirë për shfrytëzimin e makinës tuaj. Në rast të riparimit, vetëm pjesët origjinalë 
të Nissan do të përdoren dhe do të montohen nga mekanikët e trajnuar.

GARANCIONI SHTESË

Kontrata e mirëmbajtës e Nissan është mënyra më e mirë që ti mundësoni Nissan 
JUKE-ut tuaj një mirëmbajtje çfarë ai meriton. Ne do të mirëmbajmë Nissan-in tuaj 
më së miri duke mbajtur koston e pandryshuar gjatë viteve. Kur ju të sillini Nissan-in 
tuaj tek koncesioneri (dileri) në do ti zëvendësojmë pjesët rezerve dhe vajrat në 
përputhje me planin zyrtar për mirëmbajtje të Nissan-it dhe do të bëjmë inspektim 
të mëtutjeshëm që t’ju ndihmojmë që të udhëtoni sigurt. Me një kontroll të plotë të 
kostos dhe planifikimit, Nissan do t’ju njoftoj për vizitat e domosdoshme dhe do t’ju 
propozoj servisin e duhur dhe kohen për intervenimet e duhura..

KONTRATA E MIRËMBAJTJES

TEK NISSAN,  JU NXIRRNI MË TË 
MIRËN.

Ju na e ngacmoni imagjinatën. Ju e 
provokoni  mençurinë tonë. Ju na inspironi 
që ti ndryshojmë rregullat dhe të zbulojmë 
gjëra të reja. Në Nissan inovacioni nuk ka 
të bëjë vetëm me shtesa dhe zgjerime: ka 
të bëjë me kalimin e kufijve në mënyrë që 
ti shkatërrojmë konventat. Ka të bëjë me 
zhvillimin e zgjidhjeve të papritura për të 
kënaq dëshirat e juaja më të çmendura 
dhe pragmatike. Në Nissan, në dizajnojmë 
makina, pajisje dhe shërbime të cilat janë 
jashtë kornizave të të zakonshmes – duke 
e bërë praktiken interesante dhe 
interesanten praktike në mënyrë që të ju 
ofrojmë vozitje edhe me të mirë në baza 
ditore.

NISSAN JUKE PO VJEN:

GARANCION PREJ 3 VITE APO 
100.000 KM

Intervali i servisit në 20.000 km ose 
nje vitë



Vizitoni faqet tona të internetit: 
www.nissan-rks.com

Mobiliteti intelegjent  drejton çdo gjë që në bëjmë. Në përdorim 
teknologjitë e fundit për të transformuar automjetet nga mjete 
transporti në partner të plotë. Së bashku udhëtimi bëhet më i sigurt, 
më i kyçur, dhe më emocionues. Pavarësisht se a janë makina të cilat 
e ndajnë detyrën e vozitjes me ju, apo autorrugë të cilat e mbushin 
makinën tuaj elektrike deri sa ju jeni duke vozit, të gjitha këto janë në 
një të ardhme të afërt. Dhe kjo e ardhme është duke marrë forme në 
Nissan-in të cilin ju jeni duke e vozitur sot.

Ndiqni Nissan JUKE në:

Pjesa përbërëse e këtij katalogu është çmimorja me të gjitha të dhënat e shkruara sa i përket konsumit të karburantit dhe 
emetimeve të CO2 për automjete të reja personale në përputhje me rregulloret në fuqi për disponueshmerine e të dhënave për 
shfrytëzuesit  sa i përket shpenzimeve  ekonomike të karburantit dhe emetimeve CO2 për automjete të reja personale.  Çmimoren 
mund ta gjeni në faqen e internetit www.nissan.hr. Është bërë çdo përpjekje për të siguruar që përmbajtja e këtij publikimi të jetë i 
saktë në kohën kur do të shtypet (Shtator 2019). Ky katalog është prodhuar duke shfaqur automjete prototip të ekspozuara në 
panairin e automjeteve. Në përputhje me politikat e kompanisë për ti përmirësuar produktet e veta në mënyrë të vazhdueshme, 
Nissan Europe i rezervon të gjitha të drejtat për ti ndryshuar në çdo kohe karakteristikat dhe automjetet e përshkruara dhe të 
shfaqura në këtë publikim. Dilerët e Nissan do të informohen për ndryshme të tilla sa ma shpejt që është e mundur. Ju lutem që të 
kontaktoni dilerin e juaj lokal Nissan për marrjen e informacionit të azhurnuar. Për shkak kufizimeve në procesin e printimit, ngjyrat 
që janë të shfaqura në katalog mund të ndryshojnë pak nga ngjyrat aktuale dhe materialeve të përdoruara në pjesët e brendshme. 
Të gjitha të drejtat e rezervuara. Riprodhimi i tërësishëm apo i pjesshëm i këtij katalogu pa lejen me shkrim nga Nissan Europe është 
i ndaluar.


