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O NOVO NISSAN JUKE atrai os olhares a partir de qualquer ângulo. O seu design 
dinâmico -inspirado no desporto motorizado - aliado a um estilo coupé, demonstram 
uma declaração poderosa, aonde quer que vá. A tecnologia avançada – incluindo 
a tecnologia ProPILOT – mantém-no em segurança, conectado e entretido, 
proporcionando-lhe emocionantes aventuras urbanas. HÁ UMA NOVA ESTRELA 
NA CIDADE. 
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TECNOLOGIA QUE CUIDA DE SI
O Novo Nissan JUKE proporciona-lhe uma melhor experiência de condução, graças ás avançadas 
tecnologias de Mobilidade Inteligente Nissan, que lhe dão mais confiança e uma maior conectividade 
com o mundo à sua volta. A tecnologia ProPilot move-se consigo, adaptando-se silenciosamente 
ao seu estilo de condução, mantendo-se atenta ao que se passa à sua volta e intervindo na direção, 
travagem ou aceleração quando necessário
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Faróis LED Luzes traseiras em LED Estilo ousado Tejadilho flutuante

ATRAI TODAS AS ATENÇÕES
Cada pormenor do exterior do novo Nissan JUKE foi pensado para ser admirado. 
Inspirado no visual ousado do JUKE original e na herança desportiva da Nissan, 
o seu estilo de crossover coupé foi criado para atrair os olhares. As jantes em 
liga leve de 19" conferem-lhe um aspeto robusto. Para fazer uma declaração. 
Dizer que chegou.
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Volante 
em forma 

de “D”

Luz 
ambiente

Agrupamento 
inteligente dos 

comandos

Materiais suaves e 
acabamentos 

prateados

Ecrã táctil de 
grandes 

dimensões

DESCUBRA A 
SUA PAIXÃO
O interior do Novo Nissan JUKE foi 
concebido em torno do condutor – 
com acabamentos de alta qualidade, 
comandos ergonómicos e uma 
iluminação ambiente concebida 
para o colocar com vontade de 
conduzir. O design intuitivo e 
nivelado do habitáculo mantém-no 
seguro, em controlo e pronto para 
desfrutar da viagem.

PAINEL DE INSTRUMENTOS NÍTIDO 
E DE GRANDES DIMENSÕES
O Ecrã Avançado de Assistência à 
Condução do Novo Nissan JUKE 
apresenta a informação que necessita, 
exatamente onde necessita. 
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MANTÉM-SE ATENTO 
AO TRÂNSITO

PODE ATÉ MESMO PARAR 
COMPLETAMENTE

MANTÉM A VELOCIDADE E 
A DISTÂNCIA PREDEFINIDAS

ProPILOT*. 
O FUTURO CHEGOU
Com a tecnologia Nissan ProPILOT, nunca estará sozinho. 
Disponível nos modelos com caixa de velocidades DCT, 
trabalha continuamente em segundo plano, mantendo-se 
atento à estrada. Tudo o que tem de fazer é conduzir como 
sempre fez, mas sabendo agora que o novo Nissan JUKE 
está pronto para o ajudar com a travagem, direção ou 
aceleração para o manter em segurança, no bom caminho 
e no controlo, sempre que necessário.

*A tecnologia ProPILOT está disponível numa gama limitada de veículos. O ProPILOT consiste numa tecnologia avançada de assistência à condução, 
mas não evita colisões. O ProPILOT destina-se a ser usado apenas em autoestradas (com separador central), devendo o condutor manter sempre os 
olhos na estrada e as mãos no volante. Cabe ao condutor a responsabilidade de permanecer atento, conduzir com segurança e assumir o controlo 
do veículo a qualquer momento.

CONTROLA A DIREÇÃO POR SI
caso se aproxime demasiado 
da linha e mantém o veículo 
em segurança, no centro da 

sua faixa.

ACELERA POR SI
para manter ou ajustar a 

velocidade preservando uma 
distância segura do veículo 

da frente.

TRAVA POR SI 
em condições de tráfego 

intenso e, depois, acelera para 
manter o ritmo na fila.
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CÂMARA DIANTEIRA. 
Obtenha uma vista 

combinada frontal e aérea, 
para uma manobra de 

estacionamento perfeita.

VISÃO 360°
Obtenha uma vista aérea 

360° enquanto realiza 
a manobra.

CÂMARA LATERAL DIREITA.
Acione o comutador 
para ver o passeio.

CÂMARA TRASEIRA.
Veja o que está atrás 

de si. 

CÂMARA INTELIGENTE DE VISÃO 360°

ESTACIONE COMO UM 
PROFISSIONAL.

Se detesta estacionar, vai adorar o novo Nissan JUKE. A Câmara Inteligente de Visão 360° 
proporciona-lhe uma vista de 360° do seu veículo, com foco selecionado na frente, na traseira 

ou no passeio para o ajudar a estacionar e controlar o veículo com confiança.

SISTEMA DE 
ESTACIONAMENTO COM 

ALERTA TRÂNSITO 
TRASEIRO 

Evite colisões com veículos 
a aproximarem-se de trás, 

quando está a efetuar 
marcha-atrás.
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6 AIRBAGS DE SÉRIE. 
Nos casos em que uma colisão seja 

inevitável, Nissan’s Zone Body 
Construction ajuda a absorver o 

impacto, enquanto os avançados 
sistemas de cintos de segurança 

e airbags ajudam a proteger 
os passageiros.

UMA ESTRADA MAIS 
INTELIGENTE À SUA FRENTE.
O Novo Nissan JUKE está repleto de tecnologias de condução 
inteligentes, concebidas para o ajudar a deslocar-se no seu dia a 
dia com mais confiança, mais emoção e maior conectividade 
com o mundo à sua volta.

SISTEMA INTELIGENTE ANTICOLISÃO 
COM DETEÇÃO DE PEÕES

Trava para reduzir colisões a baixa 
velocidade com veículos, 

peões ou ciclistas.

SISTEMA INTELIGENTE DE 
ÂNGULO MORTO

Avisa-o se houver um veículo na zona 
do ângulo morto, em qualquer um 
dos lados do veículo, e direciona-o 

de novo para a sua faixa para 
evitar colisões.

IDENTIFICADOR DE SINAIS 
DE TRÂNSITO

Mantém o condutor constantemente 
a par dos limites de velocidade, 
detetando os sinais de trânsito 

ao longo do percurso.

SISTEMA INTELIGENTE DE 
MANUTENÇÃO NA FAIXA

Mantém o veículo no centro da sua 
faixa e intervém se começar a 

desviar-se atravessando a
linha branca.

SISTEMA DE MÁXIMOS 
AUTOMÁTICO

Liga as luzes quando escurece,  entra 
em túneis ou quando conduz debaixo 

de chuva.
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CONTROLO INTELIGENTE DA CARROÇARIA.
Proporciona uma condução mais suave, 

controlando o motor e os travões para evitar 
solavancos ao acelerar e ao passar sobre 

irregularidades do piso

CONTROLO INTELIGENTE DA TRAJETÓRIA.
Mantém-no na trajetória certa, travando 

cada roda de forma independente.

UM SORRISO NOS LÁBIOS
Desde a resposta dinâmica do seu leve motor turbo-
alimentado até uma rápida mudança de relações da caixa, 
passando pelo chassis de aço rígido e ultrarresistente, já para 
não mencionar a direção e suspensão desportivas, o novo 
Nissan JUKE apresenta um comportamento de sonho. 
Acrescente-se as tecnologias e os modos de condução para 
maximizar a precisão e o controlo e pode estar certo de que 
espontaneamente lhe surgirá um sorriso no rosto!

Modos ECO / Sport. 
Selecione o modo ECO para 
melhor economia de 
combustível, Standard para 
um melhor equilíbrio entre 
economia e performance ou 
Sport, para uma condução 
mais emocionante.

Motor COMBUSTÍVEL TRAÇÃO TRANSMISSÃO

DIG-T 117 CV GASOLINA DIANTEIRA MANUAL DE 6 VELOCIDADES

DIG-T 117 CV GASOLINA DIANTEIRA AUTOMÁTICA DCT 
DE 7 VELOCIDADES

Patilhas de mudanças. 
Mudanças de caixa rápidas 
com as patilhas, para uma 
experiência de condução 
mais divertida e envolvente.

Transmissão manual ou DCT. Transmissão manual de 
6 velocidades para lhe proporcionar o controlo total ou 
DCT automática de 7 velocidades para mudanças de 
caixa rápidas e suaves

Consumo e emissões homologadas de acordo com os regulamentos europeus aplicáveis como resultado da introdução do novo procedimento de teste 
harmonizado mundial para veículos ligeiros (WLTP), os dados técnicos mostrados podem ser atualizados antes do registro do veículo e infl uenciar as taxas 
de imposto que sejam aplicáveis. O equipamento opcional e acessórios, juntamente com outros fatores não técnicos, podem afetar o consumo e as 
emissões. As motorizações mostradas podem estar sujeitas às restrições de disponibilidade devido a alterações na gama de motores Nissan. Verifi que a 
disponibilidade e a data de entrega com o seu Concessionário Nissan. Para mais informações sobre os valores ofi ciais de consumo e emissão, consulte 
https://www.nissan.pt/wltp.html.

Nissan ProPILOT    |     Câmara Inteligente de Visão 360°     |     Condução inteligente 1     |    Condução inteligente 2     |    Conectividade smartphone 1     |    Conectividade smartphone 2

Design    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Interior    |    Personalização    |    Nissan Quality    |    Serviços e garantias    |    Acessórios Novo Nissan JUKE Imprimir   |   Sair



SEGURANÇA E ESTADO 
DO VEÍCULO

Está com problemas? 
Alertas e relatórios 
informam-no qual o 
problema e o seu Novo 
Nissan JUKE chamará de 
imediato a assistência em 
caso de emergência. 

Faça scan do 
código para 
efetuar o 
download da 
aplicação 
NissanConnect 
Services e ligue-a 
ao seu novo 
Nissan JUKE. 

NissanConnect 
Services

CONECTIVIDADE INTUITIVA 
COM O SEU MUNDO
O novo ecrã táctil de 8" do Nissan JUKE é o seu portal de acesso ao 
NissanConnect: através de uma navegação intuitiva, tecnologia avançada 
e não só. A nossa aplicação de smartphone proporciona uma gama 
crescente de serviços, incluindo o envio de planos de viagem para o seu 
novo Nissan JUKE. 

NAVEGAÇÃO E 
CONDUÇÃO

A navegação passo a passo, 
incluindo o envio do percurso 
para o veículo e pontos de 
interesse, levam-no até ao 
seu destino. As informações 
como o consumo de 
combustível e a velocidade 
média, podem ajudá-lo a 
conduzir ainda melhor. 

CONECTIVIDADE

Conecte o seu dispositivo 
Android ou iOS, para desfrutar 
de uma conectividade total, 
incluindo o controlo por voz. 
Aceda à sua música favorita, 
mensagens e outras 
aplicações para se manter 
informado enquanto conduz. 

COMODIDADE E 
CONFORTO

Aceda a serviços remotos 
como planeamento de 
viagens através da aplicação 
NissanConnect Services. 
E,se alguma vez necessitar 
de ajuda, a Assistência Nissan 
encontra-se à distância de 
um simples clique. 

SISTEMA E-CALL. Este sistema de segurança eletrónico liga automaticamente para os serviços de urgência 
em caso de acidente rodoviário, em qualquer lugar da Europa.
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COMPATIBILIDADE COM O 
GOOGLE ASSISTANT*

Adicione o seu novo Nissan JUKE como 
um dispositivo para obter informações 

sobre o seu veículo e controlá-lo por voz.

SERVIÇOS DE CONTROLO REMOTO
Utilize a aplicação NissanConnect 

Services para controlar remotamente as 
portas e as luzes do seu veículo. 

Por exemplo, pode pedir ao Google para 
trancar o seu novo Nissan JUKE.

INTERNET NO VEÍCULO*
Utilize o seu veículo como um hotspot 
Wi-Fi para se ligar à Internet a bordo 

e siga viagem!

APPLE CARPLAY E ANDROID AUTO
Ligue o seu smartphone e aceda a tudo 
o que mais gosta, como, por exemplo, 

a sua música enquanto conduz.

* A disponibilidade das funcionalidades apresentadas depende de cada país, 
pelo que deve consultar o concessionário local para confirmar.

GOOGLE ASSISTANT + WIFI*
- Compatibilidade com o Google Assistant
- Serviços de Controlo Remoto
- Internet no Veículo
- Apple Carplay e Android Auto

INTELIGENTE. INTUITIVO. 
INFORMADO.
No carro, conecte o seu telefone para começar a utilizar as suas aplicações 
preferidas, através do Apple CarPlay e Android Auto. Fora dele, mantenha 
sempre o seu Nissan JUKE debaixo de olho e/ou tranque-o ou destranque-o 
a partir de qualquer lugar.

A SUA MÚSICA. À SUA MANEIRA. 
Utilize a ligação via Bluetooth ou a 
entrada USB para reproduzir a sua 
música diretamente a partir do seu 
smartphone.
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BANDA SONORA 
PARA A 
SUA AVENTURA
Sinta cada curva, cada reta. Cada batida. O Novo 
Nissan JUKE oferece áudio conectado premium, 
incluindo o Bose® Personal® Plus Audio. Colunas 
integradas nos apoios de cabeça do condutor e 
do passageiro, que o aproximam da sua música, 
permitindo-lhe personalizar a música em função 
do seu estado de espírito, e não só. 

SOM SURROUND 
Deixe-se envolver pela música, 

com uma experiência mais 
abrangente e imersiva 

IMERSÃO TOTAL 
Som penetrante e expansivo 

para elevar a sua música a 
um novo patamar.

MESMO JUNTO AO PALCO
Para uma nitidez e profundidade 

incríveis. Como se as bandas 
estivessem a atuar só para si.

ESCOLHA O SEU NÍVEL PREFERIDO DE 
IMERSÃO COM O CONTROLO BOSE® 

PERSONALSPACETM: 

Bose® Personal® Plus Audio    |     Mais espaço     |     Mais adaptável
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Espaço generoso 
para as pernas Luz ambiente Porta-luvas de 

grande capacidade
Espaço para garrafas 

de água XXL

MAIS ESPAÇO PARA 
USUFRUIR
O Novo Nissan JUKE foi concebido para a vida real. Isto significa 
muitos espaços de arrumação espalhados por todo o habitáculo 
para telefones, bebidas e objetos grandes e pequenos, para além 
de convenientes tomadas USB à frente e atrás, para lhe permitir 
manter os seus dispositivos carregados.

Bose® Personal® Plus Audio    |     Mais espaço     |     Mais adaptável
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TÃO ADAPTÁVEL COMO VOCÊ
O Novo Nissan JUKE é a prova de que é possível combinar diversão com funcionalidade. Foi 
concebido para tornar mais fácil a entrada e saída de objetos e o transporte de objetos 
volumosos como, por exemplo, caixas de mobílias e bagagem, graças à divisória da bagageira.

422 L 
CAPACIDADE DA 

BAGAGEIRA
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PERSONALIZAÇÕES 
EXTERIORES
15 combinações bicolor da 
carroçaria e revestimentos 
interiores a condizer, 
permitem que personalize 
o seu Nissan Juke à sua 
maneira. Expresse como 
nunca a sua personalidade!

PERSONALIZE-O
Existe apenas uma coisa mais empolgante que o novo Nissan JUKE, que é O SEU novo Nissan 
JUKE. Personalize-o à sua maneira graças à variedade de escolha de cores, jantes e interiores.

EMBELEZADOR DE PARA-
CHOQUES TRASEIRO

JANTES EM LIGA LEVE DE 19" DEFLECTOR DIANTEIROEMBELEZADOR DE PARA-
CHOQUES DIANTEIRO SOLEIRAS LATERAIS N-DESIGN BLACK PACK 

interior totalmente em 
preto para máximo estilo.

N-DESIGN ORANGE PACK
Detalhes em laranja, para 
um toque desportivo

N-DESIGN WHITE PACK 
Detalhes em branco para 
expressar a sua individualidade
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BAGAGEIRA DE TEJADILHO MÉDIA

JANTES EM LIGA LEVE DE 17" COM 
EMBELEZAMENTO CENTRAL

1-  PORTA-BICICLETAS DE TEJADILHO
2- PALAS PARA RODAS (DIANTEIRAS E TRASEIRAS)
3-  KIT DE LUZES INTERIORES, DIANTEIRAS, 
TRASEIRAS E BAGAGEIRA
4- CADEIRA DE CRIANÇA DUO PLUS
5- PORTA-BAGAGENS EM ALUMÍNIO COM FIXAÇÃO RÁPIDA
6- TAPETES (VELUDO, LUXO, BORRACHA)
7- FORRO DE BAGAGEIRA REVERSÍVEL
8- SUPORTE DE SMARTPHONE (MAGNÉTICO)
9- ENGATE DE REBOQUE AMOVÍVEL
10- PROTEÇÃO DE PORTA ILUMINADA (APENAS DIANTEIRA)
11- ENGATE PORTA-BICICLETAS DE REBOQUE MONTADO

MAIS JUKE. MAIS VOCÊ.
À semelhança do que acontece com o JUKE, 
também a sua gama de acessórios foi pensada 
para proporcionar diariamente tecnologia 
avançada, dinamismo e elegância. Para que 
todos, o seu JUKE e a sua família possam fazer 
mais, ir mais longe e desfrutar ao máximo 
de cada viagem juntos.
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D

A

B
C

• Pearl White (P) - XDF
• Blade Silver (M) - XDR
• Gun Grey (M) - XDJ
• Burgundy (M) - XDX

• Vivid Blue (M) - XDY
• Chestnut Bronze (M) - 

XDW
• Fuji Sunset (M) - XEY

TEJADILHO 
BLACK
METALLIC 
Disponível com as 
seguintes cores 
de carroçaria:

• Gun Grey (M) - XFB • Black Metallic (M) - 
XFC

• Black Metallic (M) - 
XDZ

• Ink Blue (M) - XEA
• Burgundy (M) - XEE

•  Vivid Blue (M) - XEC
• Chestnut Bronze (M) - 

XED
• Fuji Sunset (M) - XEZ

CORES

PINTURA BICOLOR

Fuji Sunset (M) - NBV Pearl White (P) – QAB

Vivid Blue (M) - RCA Ink Blue (M) - RBN Chestnut Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) - NBQ Blade Silver (M) - KYO Gun Grey (M) - KAD

Black Metallic (M) - Z11 Solid Red (S) - Z10 Solid White (S) - 326

TEJADILHO 
BLADE 
SILVER
Disponível com as 
seguintes cores 
de carroçaria:

TEJADILHO 
FUJI 
SUNSET 
Disponível com as 
seguintes cores 
de carroçaria:

PINTURA METALIZADA

PINTURA SÓLIDA

PINTURA PREMIUM

VERSÕES ACENTA E VISIA
Tecido preto com relevo / Tecido preto

N-DESIGN ORANGE PACK 
Pele parcial Alcantara® preta com detalhes 
em laranja

N-DESIGN BLACK PACK 
Pele parcial preta com detalhes a preto

N-DESIGN WHITE PACK 
Tecido preto com relevo e detalhes em PVC 

N-CONNECTA STANDARD
Tecido preto com relevo / Tecido preto

TEKNA STANDARD
Pele sintética syntech preta / Tecido preto

REVESTIMENTOS

A: Distância entre eixos: 2636 mm 
B: Comprimento total: 4210 mm 
C: Largura total: 1800 MM
D: Altura total: 1595 mm 
Capacidade da bagageira: 422 L

DIMENSÕES

Jantes em liga leve 
de 19"

Jantes em liga leve 
de 19"

Tampões de jantes 
de 16"

Jantes em liga leve 
de 17"

JANTES
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PROCESSO 360°
Construímos com qualidade desde o início, concebendo 

meticulosamente cada veículo para o tornar mais confortável e 
durável através de um design inovador, tecnologia inteligente 

e atenção aos pormenores, tudo inspirado por si.

SEGURANÇA
Trabalhamos com os nossos sistemas de condução inteligentes para 

zelar continuamente por si e ajudá-lo a evitar problemas, bem como 
para lhe proporcionar uma experiência de condução quotidiana mais 

ousada e confiante. A nossa câmara Inteligente de visão 360º utiliza 
4 câmaras para lhe apresentar uma vista aérea do seu veículo e do 

espaço à sua volta.

FIABILIDADE EXTREMA
Levamos os nossos automóveis até ao limite, para garantir a sua performance 

e fiabilidade permanentes. Percorremos milhões de quilómetros em testes 
de pré-produção, abrimos e fechamos as portas e os capots milhares de vezes 

por dia e usamos pó vulcânico real para testar a resistência das janelas.

NA NISSAN
CONCENTRAMO-NOS
NA QUALIDADE.

Vem antes de tudo o que fazemos, no laboratório e 
no estúdio de design, na fábrica e nos nossos 

concessionários e, também, na nossa relação consigo. 
Tentamos repetidamente até conseguir. Porque tudo 

o que fazemos é aperfeiçoado através da experiência. 
A isto, damos o nome de Qualidade Nissan.
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A Garantia Alargada Nissan proporciona-lhe a oportunidade de alargar a garantia 
de 3 anos/100 000 km para um maior período ou quilometragem. Escolha o contrato 
que melhor se adapta ao uso que faz do seu veículo. Caso seja necessária uma 
reparação, serão utilizadas apenas peças genuínas da Nissan, montadas por técnicos 
devidamente formados pela Nissan. Para sua tranquilidade, está incluído o serviço 
europeu de assistência em viagem 24/7 (se aplicável). 

GARANTIA ALARGADA NISSAN

O Contrato de Assistência Nissan é a melhor forma de dar ao seu Nissan JUKE a 
manutenção que ele merece! Cuidamos bem do seu Nissan, ao mesmo tempo que 
mantemos um preço fixo para a manutenção durante vários anos. Enquanto confiar 
o seu veículo aos nossos concessionários, substituiremos os respetivos fluidos e 
peças em conformidade com o plano de manutenção oficial da Nissan e executaremos 
inspeções para lhe proporcionar deslocações com total paz de espírito. Com um 
pleno controlo dos orçamentos e dos planos, a Nissan informá-lo-á das visitas 
necessárias e propor-lhe-á os serviços e tempos mais adequados para si.

CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA NISSAN

NA NISSAN, VOCÊ DESPERTA O 
MELHOR EM NÓS.

Você desperta a nossa imaginação, provoca 
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as 
regras e a inovar. E para nós, inovação não 
é apenas adicionar coisas e suplementos; 
é derrubar barreiras para reinventar o status 
quo. É desenvolver soluções inéditas para 
satisfazer os seus desejos mais excêntricos 
e mais pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que 
quebram os moldes tradicionais para lhe 
oferecer uma experiência de condução mais 
aliciante, todos os dias.

O NISSAN JUKE OFERECE-LHE: 

GARANTIA DE 3 ANOS OU 100 000 KM

MANUTENÇÃO ANUAL OU CADA 
20 000 KM PARA MOTORES 
A GASOLINA

PROMESSA CLIENTE
E x c l u s i v e  S e r v i c e

CHECK-UP GRATUITO DO SEU NISSAN
Realizamos um CHECK-UP GRATUITO AO SEU NISSAN, antes de qualquer intervenção. Assim, saberá 
exatamente o que é preciso fazer e quanto custará, para que possa decidir da forma que lhe for 
mais conveniente.

VEÍCULO DE CORTESIA GRATUITO
Mesmo que o seu veículo tenha de ir para a ofi cina, a sua vida não tem de parar. Por isso, na Nissan, 
por cada manutenção ou reparação mecânica, disponibilizamos-lhe um veículo de cortesia gratuito.

Aconteça o que acontecer, seja onde for e quando for estaremos ao seu lado. 
Esse é o compromisso que defi ne o nosso serviço exclusivo: cuidar de si onde quer que vá. 

EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇO
Quer o melhor, ao melhor preço. Com a EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS, sabe que conseguirá. 
Se lhe oferecerem um preço melhor noutra ofi  cina, nós igualamos a oferta.

NISSAN ASSISTANCE GRATUITA PARA TODA A VIDA
Chegamos onde for preciso. Se surgir algum imprevisto, não se preocupe, só precisa de nos telefonar: 
pode contar com a NISSAN ASSISTANCE na estrada, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

nuncaconduzirasozinho.pt
Contate-nos diretamente através 
do telefone gratuito 800 200 200 NISSAN 

PROMESSA CLIENTE

E x c l u s i v e  S e r v i c e
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Saiba mais no nosso site em: www.nissan.pt

Tudo o que fazemos é orientado pela Mobilidade Inteligente. Estamos a utilizar 
novas tecnologias para transformar os automóveis de meras máquinas 
conduzidas em parceiros. Juntos, a viagem é mais confiante, ligada e emocionante. 
Quer se trate de veículos que partilham consigo a tarefa da condução, quer de 
autoestradas que carregam o seu veículo elétrico enquanto circula, tudo se 
encontra num horizonte próximo. E é um futuro que já está a tomar forma no 
Nissan que conduz hoje.

Carimbo do concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no 
momento da impressão (setembro 2019). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De 
acordo com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações 
de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer 
modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu 
Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem 
divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a 
reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan Europe.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – NOVO JUKE set/19 – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Siga-nos em: /NissanPortugal /NissanPortugal/NissanPortugal
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NOVO NISSAN JUKE 
ACESSÓRIOS 

Os acessórios Nissan foram fabricados para satisfazer as suas necessidades 
de personalização, estilo e melhorar o conforto e uso diário do veículo, 
cumprindo sempre com os máximos níveis de qualidade, performance e 

fiabilidade. A Nissan oferece-lhe uma gama de acessórios que satisfazem 
as suas expectativas e propõe-lhe uma ampla oferta de produtos inovadores 
e de qualidade: Acessórios Originais Nissan e Acessórios selecionados.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS NISSAN
Desenvolvidos e fabricados especificamente para os nossos veículos, os 
Acessórios Originais Nissan foram desenhados pelos nossos engenheiros 
para que se cumpram todos os níveis de qualidade Nissan. Por este motivo 
estão cobertos pela garantia Nissan durante 3 anos (passageiros) ou 5 anos 
(veículos comerciais).

ACESSÓRIOS SELECIONADOS
A Nissan selecionou uma gama de produtos de mercado, fabricados por 
fornecedores externos aprovados pela Nissan, para que a experiência com o seu 
veículo seja rica e que o seu nível de satisfação esteja garantido. A cobertura da 
garantia depende do fornecedor de cada produto. Se deseja mais detalhes sobre 
a cobertura da garantia dos Acessórios selecionados, poderá consultar com o seu 
concessionário ou oficina autorizada Nissan. 

Na capa: JUKE em Branco Pérola equipado com a personalização em 
Prateado Tecno, Pack Urban em Prata Tecno e jantes em liga leve 19" 

em Preto com corte diamante. 

As ilustrações que se mostram podem ter características diferentes às 
disponíveis no seu país. Para esclarecer qualquer dúvida sobre a combinação 

das cores e equipamento contacte o seu concessionário ou oficina oficial Nissan.
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1  CAIXA DE CARGA
Caixa de carga pequena - KE734380BK
com abertura dupla - 380 L - 160x80x40 cm 
13 kg/75 kg máx. – com logo Nissan 
Caixa de carga média - KE734480BK
com abertura dupla - 480 L - 190x80x40 cm
15 kg/75 kg máx. - com logo Nissan 

2  PORTA-SKIS 
até 2 pares -  KS73850001
até 4 pares -  KS73850002
deslizante de 6 pares - KE73899996
A Nissan oferece-lhe uma gama de porta-skis 
que se adaptam às suas necessidades.  

3  PORTA-BICICLETAS 
Porta-bicicletas de tejadilho -  KB73880010 
Capacidade para 3 bicicletas. Tamanho de 
roda até 36" 
Até 20 kg de capacidade de carga 
Fixadores e adaptadores T-Track (20x20 mm) 
incluídos. 

CARREGUE-O
Quando há tanto para 
carregar, mesmo com a sua 
espaçosa bagageira, o Nissan 
JUKE dispõe de uma gama de 
Porta-skis, Porta-bicicletas e 
barras de carga para que 
possa carregar sempre tudo. 

4  BARRAS DE CARGA
Barras de carga em alumínio 
de fi xação rápida - KE7306P010 
Aumente o seu espaço de carga com 
estilo graças a estas exclusivas barras 
de carga de última geração, disponíveis 
apenas na Nissan.  De rápida instalação, 
foram testadas para cumprir com os 
nossos altos standards de qualidade. 
Estão fabricadas em alumínio, não se 
oxidam, são de grande qualidade e 
ajustam-se perfeitamente ao seu JUKE. 
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COLOQUE TUDO PARA 
TRÁS E ESQUEÇA-SE 
DE TUDO
Se necessita mais espaço, coloque um gancho no 
seu reboque ou adicione um porta-bicicletas. 

1  PORTA-BICICLETAS 
Porta-bicicletas traseiro 
dobrável Euroride 7 pinos 
para 3 bicicletas 
KE73870307 
Capacidade máx de carga 
máx. de 45 kg 

2  PALAS DAS RODAS
Dianteiro - KE7886PA11
Traseiro - KE7886PA21
Estas palas das rodas de grande qualidade estão à medida do 
Nissan JUKE e foram testadas e desenhadas para a máxima 
durabilidade e performance. 

3  GANCHO PARA REBOQUE
Gancho de Reboque fi xo - KE5006P500
Gancho de reboque horizontal extraível - KE5006P510 
Testámos todos os ganchos para reboque originais Nissan 
para superar todos os testes de homologação europeus e 
garantir que funcionam em perfeita harmonia com o seu 
Nissan. A nossa gama tem uma capacidade máxima de 
reboque de 1250 kg e inclui ganchos fi xos e de fácil extração. 

 TEK
de 7 pins - KE5056P500
de 13 pins - KE5056P510 
Os nossos adaptadores para kit elétrico TEK oferecem-lhe 
prestações fi áveis e compatibilidade com o Novo JUKE em 
todas as condições meteorológicas e para todo o tipo de 
reboques. Conectam o reboque, a caravana e o painel de 
luzes com o sistema do veículo. 

4  JANTES DE LIGA LEVE  
Jantes em liga leve Winter de 17" em Prateado Tecno - 
KE4096P200 
Jantes em liga leve Akari de 19" em Preto com corte diamante 
- KE4096P400
As jantes em liga leve Nissan foram concebidas no desenho 
global do veículo para garantir o perfeito funcionamento dos 
travões, o ABS e o controlo de estabilidade (ESP). São tratadas 
termicamente para maximizar a sua durabilidade e oferecem 
o máximo nível de performance e estilo. 
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1  CADEIRAS PARA BEBÉS 
Safe Plus -  KS53099010
Safe Plus – Suporte Isofi x* -  KS53099090
Capacidade: até um máximo de 13 kg e 15 meses 
de idade 
Duo Plus -  KS53099990
Capacidade: 9-18 kg e desde os 9 meses de idade 
até 4 anos e meio 
*Disponível para N-Design e Tekna

2  ILUMINAÇÃO DE ENTRADA
Apenas dianteira - KE9676P040
Ativa-se de forma automática ao abrir as portas e 
dá-lhe a bem-vinda, com muito estilo, ao abrir as 
portas do seu Novo JUKE. 

3  TAPETES
Velours - KE7456P000
Luxury - KE7456P080
de borracha com rebordos - KE7486P000
Os tapetes Nissan são fabricados à medida 
do veículo para garantir um ajuste seguro e a 
máxima comodidade e proteção. Todos os nossos 
tapetes incluem fi xações de solo para evitar que 
se desloquem e interfi ram com o funcionamento 
dos pedais. 

4  SUPORTES PARA SMARTPHONE 
Suporte para smartphone MagicMOUNT 
(suporte para painel de instrumentos /janela) 

 KB28900005
A gama de suportes para smartphone Nissan 
adapta-se a todas as necessidades: é compatível 
com qualquer dispositivo, seja de que tamanho for. 

5  CÂMARA DE BORDO*
 KB28999900

Esta câmara incorporada de tamanho compacto 
com bateria integrada e GPS grava em Full HD 
e em dinâmico todas as suas viagens, desde os 
seus trajetos diários até à viagem da sua vida. 
Cartão SD incluído.
*Utilizar em conformidade com a normativa 
local aplicável.

O QUE IMPORTA 
É O INTERIOR 
Desde suportar o telefone a proteger 
a sua família: os nossos acessórios 
para o interior ajudam-no a viver a 
vida sobre rodas. 
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1   PACKS DE 
ILUMINAÇÃO
Luz interior 

 KS2625S210
para bancos traseiros 

 KS2625S010
para bagageira 

 KS2625S220
Melhore a iluminação do 
habitáculo do veículo 
para desfrutar de uma 
maior visibilidade interior. 

2  REVESTIMENTO DA BAGAGEIRA 
Revestimento da bagageira reversível - 
KE9656P0S0
Os revestimentos da bagageira originais 
Nissan são fabricados com os materiais de 
melhor qualidade e ajustam-se completamente 
ao interior do veículo e oferecem uma ótima 
proteção para o piso interior. 

3  BANDEJA PARA A BAGAGEM 
849B96PD0A
Mantenha a sua bagagem ordenada e a 
salvo dos olhares indiscretos com esta 
bandeja desenhada para o Novo JUKE. 
Disponível apenas para a versão Visia. 

4  ORGANIZADOR FLEXÍVEL DA BAGAGEIRA
 KB93000160

Evite que os objetos mais pequenos se movam 
pela bagageira enquanto circula. É perfeito 
para sapatos, garrafas e objetos frágeis.

PREPARADO 
PARA A VIDA 
REAL 

Acessórios desenhados para o seu estilo 
de vida dinâmico. O interior do Novo JUKE 

resplandece com o novo kit de luzes LED, 
enquanto que a bagageira está organizada 

e limpa com o organizador de acessórios. 
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EMBELEZADORES DO PARA-CHOQUES 
DIANTEIRO E TRASEIRO
LARANJA - KE6006P019TO
NEGRO - KE6006P019BK
PRATEADO TECNO - KE6006P019DS

PACK PRATEADO TECNO 

PACK URBAN

PACK URBAN LARANJA PACK URBAN PRETO 

PACK URBAN 
PRATEADO TECNO

EMBELEZADOR DIANTEIRO - EMBELEZADOR LATERAL 
EM PRATEADO - KE6006P021DS

TESTADO PARA SER 
O MELHOR 
O equipamento e os packs de personalização Nissan foram 
criados e testados para oferecer o melhor ao seu veículo. 
Simulámos as condições mais extremas do planeta, desde 
-40° a +80°, para garantir que o Novo JUKE continue a ter o 
melhor aspeto, performances e resposta, qualquer que seja 
a estação ou tempo que faça. 
Além disso o N-Design também lhe oferece packs de acessórios 
para todas as versões. Equipe o seu veículo com os packs de 
personalização e sinta-o verdadeiramente seu.

Embelezador dianteiro 
em Prateado Tecno

Embelezadores do para-choques 
dianteiro em Laranja 

Embelezadores do para-choques 
dianteiro em Preto

Embelezador do para-choques dianteiro em Prateado Tecno

Embelezador do para-choque 
traseiro em Laranja 

Embelezadores traseiros em Prateado Tecno

Pormenores do para-choques 
traseiro em Preto 

Embelezador lateral em 
Prateado Tecno
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ACESSÓRIOS NISSAN
BAGAGEIRA(1) 

PORTA-BICICLETAS 

Barras tejadilho  
em alumínio de 
fixação rápida 
KE7306P010 

Porta-bicicletas 
traseiro Hangon 
para gancho de 
reboque para 
2 bicicletas(3) 

 KS73875200

Porta-bicicletas 
traseiro dobrável 
Euroride 7 pinos 
para 3 bicicletas (4)

KE73870307
Porta-bicicletas 
traseiro dobrável 
Euroride 13 Pins 
para 2 bicicletas(7)

KE73870213

Acessório opcional 
para porta-
bicicletas Hangon: 
Fechadura 
Thule 957

 KS73875003

Velours 
KE7456P000

Porta-skis
Até 2 pares

 KS73850001
Até 4 pares

 KS73850002
Porta-skis 
(6 pares) / Porta-
snowboard 
(4 unidades)
KE73899996

Caixa de carga 
Nissan pequena 
KE734380BK 

Caixa de carga 
Nissan media
KE734480BK

Porta-bicicletas 
traseiro Hangon 
para gancho de 
reboque para 
3 bicicletas(3)

 KS73875300 

Suporte para 
smartphone 
MagicMOUNT
(suporte painel 
instrumentos 
para/janela)

 KB28900005 

Suporte para 
smartphone 
MagicMOUNT
(painel de 
instrumentos)

 KB28900003

Suporte para 
smartphone 
dupla função 
MagicMOUNT
(suporte painel 
instrumentos /
saída de ar)

 KB28900004 

Cadeira infantil Duo 
Plus(5)

 KS53099990
Cadeira para bebés 
Safe Plus(6)

 KS53099010
Cadeira para bebés 
Safe Plus
suporte Isofix(6)

 KS53099090

SUPORTES MULTIMÉDIA

Embelezadores do 
para-choques 
dianteiro e 
traseiro em 
Prateado Tecno
KE6006P019DS

Embelezador 
dianteiro 
Embelezador 
lateral 
Prateado Tecno 
KE6006P021DS

Embelezadores 
de para-choques 
dianteiro e 
traseiro em Preto 
KE6006P019BK

Embelezadores do 
para-choques 
dianteiro e traseiro 
em Laranja
KE6006P019TO

UTILIDADES INTERIORES TAPETES 

Suporte Universal
para smartphone 
(painel de 
instrumentos/
janela)

 KB28900001

Cinzeiro 
iluminado

 F880089926
Cinzeiro standard

 9653600Q0A

Os acessórios e qualquer outro equipamento adicional instalado depois da compra do veículo podem alterar a sua autonomia. Acessórios originais Nissan com 3 anos ou 100 000 km de 
garantia quando instalados num concessionário Nissan ou oficina autorizada no momento da compra do veículo (o acessório e a montagem). 
12 meses de garantia se instalado por um terceiro ou pelo próprio cliente. 

Geleira portátil, 
20 L

 KS93000080
Voltagem:
12 V / 220–240 V

PACK URBANPACK PRATEADO TECNO

(1) Capacidade máxima de carga de 75 kg - (2) Capacidade máxima de reboque de 1250kg - (3) Capacidade máxima de carga 15 kg/bicicleta - (4) Capacidade máxima de carga de 45 kg 
(5) Capacidade: 9-18 kg e desde 9 meses de idade até 4 anos e medio - (6) Capacidade: até um máximo de 13 kg e 15 meses de idade - (7) Capacidade de carga máxima de 36 kg

Porta-bicicletas de 
tejadilho 

 KB73880010

Protetor da 
bagageira 
reversível 
KE9656P0S0 

Bandeja para a 
bagageira 
849B96PD0A 

Luxury 
KE7456P080

Organizador 
flexível da 
bagageira 

 KB93000160 

Tapetes de 
borracha com 
rebordos
KE7486P000

Gancho de 
reboque fixo 
KE5006P500 

Protetor da 
bagageira 
iluminado
KE9676P040

Gancho de 
reboque 
horizontal 
extraível 
KE5006P510 

Kit de iluminação 
interior 
Luz interior 

 KS2625S210
para bancos 
traseiros 

 KS2625S010
para bagageira 

 KS2625S220

Tomada de 
7 pins 
KE5056P500 
de 13 pins 
KE5056P510

Palas das rodas 
dianteiras 
KE7886PA11 
Palas das rodas 
traseiras
KE7886PA21

BAGAGEIRA 

Jantes em liga 
leve de 17" com 
embelezador 
central
KE4096P200

Jantes em liga 
leve Akari de 19" 
em Preto com 
corte diamante 
e embelezador 
central 
KE4096P400

GANCHOS PARA REBOQUE(2) E ACESSÓRIOS 

ILUMINAÇÃO 

PROTEÇÃO JANTES EM LIGA LEVE 

SEGURANÇA

Câmara de bordo 
 KB28999900

Luz de 
presença LED

 KB93000140

Martelo de 
emergência com 
luz LED

 KB93000150 

Suporte para 
smartphone com 
carregador sem 
fios MagicMOUNT
Procharge 
(suporte para 
painel de 
instrumentos /
janela)

 KB28900010

 A cobertura da garantia dos Acessórios selecionados depende do fornecedor do produto. Se deseja obter mais informação, contacte um concessionário Nissan ou uma oficina autorizada.

Kit primeiros socorros (caixa) - KE93000008
Kit primeiros socorros (bolsa) - KE93000007
Colete refletor - KE93000061
Triângulo de sinalização - KE93000011
Triângulo de sinalização, 2 unidades - KE93000012
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GAMA DE PRODUTOS DE 
MERCHANDISING PARA JUKE 

1  Colete JUKE 
2  Porta-chaves JUKE
3  Cabo de carga múltipla JUKE 
4  Garrafa Monbento® 
5  Caixa plástica Monbento® 
6   Máquina de café portátil Wacaco® 

Minipresso NS

Consulte a gama completa 
de merchandising JUKE no 
seu concessionário. 

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 
(MANUTENÇÃO+)

Cuide do seu Novo JUKE como ele merece com a 
Manutenção+ Nissan e poupe dinheiro a longo prazo.

O Contrato de Manutenção+ cobre todas as operações 
indicadas no Livro de Garantia do veículo para 
condições normais de condução.  

Subscrever um Contrato de Manutenção permite-lhe 
conhecer desde o princípio e protege-o sobre o efeito 
da inflação dos preços.

Além das operações indicadas no Livro de Garantia do 
veículo para condições normais de condução também 
pode beneficiar de operações de mudança de 
componentes afetados pelo desgaste por uso como o 
limpa para-brisas, as pastilhas de travão ou os 
componentes da suspensão se aderir ao Contrato de 
Manutenção+ Estendido.

Beneficie do uso de componentes originais Nissan 
montados pelos nossos técnicos qualificados a um 
preço mais reduzido.

Um veículo bem conservado tem um maior preço de 
revenda. E se vende o seu Nissan antes que termine o 
período do seu contrato, o novo dono poderá beneficiar 
do contrato residual.

EXTENSÃO 
GARANTIA 5★

A Extensão de Garantia Nissan 5★ oferece uma 
cobertura da garantia por um maior período de tempo 
e /ou quilómetros para o seu Novo JUKE. A ampla gama 
de contratos disponíveis permite-lhe escolher o que se 
adapta melhor às suas necessidades. 

Os nossos técnicos qualificados conhecem o seu veículo 
melhor que ninguém e só utilizam componentes 
originais Nissan.

A Extensão de Garantia Nissan 5★ dá-lhe a 
tranquilidade para resolver qualquer eventual incidente 
e a mesma pode ser transferida caso venda o seu 
veículo.

A Extensão de Garantia Nissan 5★ inclui Assistência em 
viagem nos países especificados nos termos e 
condições, durante a duração da apólice. Com ela 
receberá uma cobertura por toda a Europa as 24 horas 
do dia, os 365 dias do ano.
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Visite-nos em: www.nissan.pt

Concessionário:
Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam 
corretos no momento da impressão (agosto 2019). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em 
salões automóveis. De acordo com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-
nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os 
Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações 
mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos 
processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores 
reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou 
parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan International. Este veículo, todos os seus componentes, 
assim como as peças originais, foram desenhados e fabricados segundo a Normativa Legal destinada a prevenir e 
reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Para isso, foram utilizados materiais reciclados/ recicláveis, e foram adotadas 
medidas para garantir uma reciclagem adequada para a conservação e a qualidade ambiental.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – ACESSÓRIOS NOVO JUKE– ago/19– impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França – e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Siga-nos em: 

/NissanPortugal /NissanPortugal@NissanPortugal
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https://www.nissan.pt/veiculos/novos-veiculos/juke-2019.html
http://www.facebook.com/NissanPortugal
http://www.youtube.com/NissanPortugal
http://twitter.com/NissanPortugal
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