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WHAT IF_

CHIẾC CROSSOVER CỦA BẠN KHIẾN BẠN
PHẤN KHÍCH NHƯ MỘT CHIẾC XE THỂ THAO?
Juke mang tới cảm giác lái vượt trội, phản ứng nhanh hơn với đặc trưng riêng biệt khi chuyển hướng.
Chiếc crossover độc đáo này mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ với hiệu suất cao giúp tăng
độ bám đường. Và đừng quên thiết kế mượt mà độc đáo không giống với bất cứ thiết kế nào 
bạn từng thấy. Với JUKE, bạn thực sự có thể có tất cả mọi thứ.

0302 Trang thiết bị và thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc từng thị trường. Vui lòng tham khảo đại lý.



0504 Trang thiết bị và thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc từng thị trường. Vui lòng tham khảo đại lý.



Bảng đồng hồ với mui che

Bảng đồng hồ lấy cảm hứng 
từ xe mô tô thể thao với 
tấm che làm tăng thêm
vẻ thể thao cho toàn bộ
bảng điều khiển trung tâm.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CẦM LÁI?

TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC TUYỆT VỜI
TỪ VIỆC LÁI XE ĐẦY LÔI CUỐN.
Thật tuyệt vời khi cảm giác hưng phấn trào dâng trong huyết quản. Mọi thứ trở nên
phấn khích hơn, sống động hơn. Bên trong JUKE, bạn sẽ nhận thấy bảng điều khiển trung tâm 
nổi bật lấy cảm hứng từ các đường nét cơ bản của một chiếc mô tô thể thao của Ý.
Nào, hãy bước lên xe và sẵn sàng cho chuyến đi của cuộc đời mình.

0706 Trang thiết bị và thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc từng thị trường. Vui lòng tham khảo đại lý.



NỘI THẤT RỘNG RÃI VÀ THỂ THAO

NỘI THẤT
GỢI LÊN NIỀM ĐAM MÊ LÁI XE TRONG BẠN.
Có những lúc bạn lái xe thật hưng phấn. Cũng có khi bạn lái xe thật nhẹ nhàng.
Cho dù bạn ở trạng thái nào, nội thất của JUKE luôn có sức mạnh lôi cuốn bạn
đến nơi cần đến.

Ghế ngồi dạng gối ôm thể thao

Ghế ngồi dạng gối ôm chất liệu
nỉ cao cấp giúp giữ chặt cơ thể bạn
trong suốt quá trình lái xe, 
những đường khâu nổi trên ghế
làm tăng thêm phong cách thể thao
cho nội thất xe.

0908 Trang thiết bị và thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc từng thị trường. Vui lòng tham khảo đại lý.



LUÔN LỰA CHỌN ĐỂ TỐT HƠN.
Với JUKE, bạn có được sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và hiệu suất. 
Động cơ HR16DE với hộp số vô cấp điện tử (Xtronic CVT) mang lại khả năng
tăng tốc khuấy động tâm can. Bạn có thể nhận thấy các bánh xe tương tác 
với sự bùng nổ của mô-men xoắn là minh chứng cho việc đốt chấy nhiên liệu
rất ổn định. JUKE là chiếc xe khiến việc cầm lái trở nên đầy phấn khích.

CẢM NHẬN NHỊP ĐẬP CON TIM KHI NGỒI SAU TAY LÁI

HR16DE

1110 Trang thiết bị và thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc từng thị trường. Vui lòng tham khảo đại lý.



Hiển thị trên giao diện CLIMATEHiển thị trên giao diện  D-MODE

Lưu giữ dữ liệu. Lưu giữ những số liệu về hiệu suất hoạt động 
thông qua hệ thống điều khiển tích hợp của Nissan. Hệ thống 
này sẽ lưu giữ mọi thông tin từ thông tin về trọng lực đến
tổng số km đã đi cho đến lượng tiêu thụ nhiên liệu hàng ngày. 
Càng có nhiều thông tin, bạn càng lái xe dễ dàng hơn. 

Nhân tố kép. Ngoài phong cách lái xe, hệ thống điều khiển 
tích hợp của Nissan giúp bạn điều chỉnh sự thoải mái bên trong 
nội thất. Đơn giản bằng cách chuyển đổi từ chế độ D-Mode sang 
chế độ Climate, và màn hình chuyển sang hiển thị tất cả các
lựa chọn mà bạn cần để làm cho khoang lái trở nên ấm áp
hay mát mẻ như bạn muốn. 

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP CỦA NISSAN

THAY ĐỔI TÂM TRẠNG CỦA BẠN KHI LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG.
Hệ thống điều khiển tích hợp của Nissan trang bị trên JUKE cho phép bạn thay đổi trạng thái khi đang lái xe chỉ bằng một nút bấm. 
Dù tâm trạng của bạn thế nào, JUKE luôn có một chế độ lái tương ứng. Bạn có thể tùy chỉnh tình trạng lái xe, điều chỉnh khí hậu và 
lưu giữ số liệu thống kê về hiệu suất hoạt động. Tất cả được thực hiện trong khi bạn đang lái xe.

1312

Chuyên gia về hiệu suất. Tùy chọn chế độ thường, 
chế độ thể thao hay chế độ tiết kiệm ngay khi bạn muốn.
Chế độ thường. Bạn sẽ cảm nhận sự kết hợp hoàn hảo
giữa khả năng vận hành và hiệu suất.
Chế độ thể thao. Ngay lập tức bạn sẽ cảm nhận tay lái,
hộp số và van tiết lưu điều chỉnh để đáp ứng với chế độ lái.
Chế độ tiết kiệm. Bạn sẽ giữ vững tốc độ và đi được 
nhiều nhất mỗi lần tiếp đầy nhiên liệu.

Trang thiết bị và thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc từng thị trường. Vui lòng tham khảo đại lý.



Sàn khoang hành lý bằng phẳng

Gập hàng ghế phía sau và nâng 
sàn khoang hành lý để tạo nên 
một mặt sàn bằng phẳng cho 
việc chứa những đồ cồng kềnh. 
JUKE cũng có một ngăn chứa đồ 
ngay phía dưới sàn khoang để 
hành lý dành cho các vật dụng 
bạn muốn cất giữ.

PHONG CÁCH VÀ TIỆN DỤNG

ĐƯỢC GÓI GỌN TRONG MỘT ĐIỀU BẤT NGỜ THÚ VỊ
JUKE có một không gian nội thất rộng rãi. Sàn của khoang hành lý có thể điều chỉnh hai cấp 
giúp cho không gian của JUKE thêm rộng rãi và linh hoạt (2WD). Với hàng ghế phía sau 
nằm ở vị trị cao và sàn khoang để hành lý được đặt ở vị trí thấp, tạo nên rất nhiều không gian 
phía sau cho hành lý cỡ lớn. Gập ghế xuống và nâng sàn khoang hành lý lên cao hơn, 
bạn đã tạo ra một khoang để hành lý bằng phẳng và rất rộng rãi.

Sàn khoang hành lý có thể điều chỉnh

JUKE có thể chứa được hành lý cỡ lớn. 
Đơn giản bằng cách hạ sàn khoang hành lý, 
và bạn đã có một không gian rộng rãi 
phía sau hàng ghế sau. 

1514 Trang thiết bị và thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc từng thị trường. Vui lòng tham khảo đại lý.



LÁ CHẮN AN TOÀN — Khái niệm của Nissan về
“Chiếc xe giúp bảo vệ con người.” 
Trong lĩnh vực công nghệ an toàn, Nissan theo đuổi sự đổi mới như một phần của 
khái niệm “Lá chắn an toàn”, đây là một cách tiếp cận tiên tiến, chủ động đối với 
các vấn đề an toàn dựa trên ý tưởng chủ đạo là chiếc xe giúp bảo vệ con người. 
Cách tiếp cận này cung cấp các biện pháp khác nhau để giúp người lái và hành khách 
tránh được những nguy hiểm theo hướng tối ưu hóa các tình huống mà chiếc xe
có thể gặp phải, từ khi "nguy cơ chưa xuất hiện" đến lúc "sau va chạm".

Hệ thống đèn tự động
Hệ thống đèn tự động giúp chuyển
đèn pha sang dạng đèn mờ khi cần thiết. 
Điều này giúp tăng tính an toàn cho
hành trình của bạn.

EBD, ABS và Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp
Hệ thống chống bó cứng phanh của Nissan (ABS) giúp 
chiếc xe không bị trượt trong tình huống phanh khẩn cấp, 
trong khi đó Hệ thống phân phối lực phanh điện tử 
giúp tối ưu hóa lực phanh theo tải trọng. Hệ thống hỗ trợ 
phanh khẩn cấp giúp đẩy mạnh hiệu suất phanh tối đa 
trong các tình huống khẩn cấp. 

Hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC)
VDC tự động kiểm soát phanh và công suất động cơ
nhằm tăng cường tính ổn định khi các cảm biến phát hiện 
thấy chiếc xe có thể trượt ngang do tay lái, do phanh hoặc 
do hoạt động của chân ga. Hệ thống này cung cấp thêm 
giải pháp cho tính ổn định và sự tự tin khi lái xe trên
mặt đường trơn trượt.

With VDC / Avec VDC

Without VDC / Sans VDC

Trong trường hợp không tránh khỏi va chạm, công nghệ của Nissan giúp giảm
thương tích và thiệt hại bằng cách kích hoạt hệ thống phanh, giảm chấn cho hành khách,
và áp dụng các biện pháp khác.

Giúp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp không thể tránh khỏi va chạm

Cả đèn sương mù phía trước và phía sau 
mang lại khả năng chiếu sáng nổi bật
giúp nâng cao tầm nhìn vào ban đêm,
trong sương mù và thời tiết xấu.

Đèn sương mù

Khi nguy cơ xuất hiện, những cảnh báo
và các biện pháp ứng phó tự động giúp 
người lái tránh được nguy cơ.

Giúp người lái chuyển từ các điều kiện
nguy hiểm sang lái xe an toàn

Cùng với dây đai an toàn phía trước với chế độ căng đai 
sớm, hệ thống túi khí SRS (Hệ thống giảm chấn bổ sung) 
giúp giảm thiểu nguy cơ tổn thương do tác động.

Túi khí SRS đôi phía trước, hai bên và túi khí rèm

Nâng cao sự an toàn cho khoang lái và giảm nhẹ tác động 
đối với vùng đầu và chân của người đi bộ.

Cấu trúc Zone Body và giảm thiểu thương tích
cho người đi bộ

Ngay cả khi nguy cơ chưa xuất hiện, công nghệ của Nissan giúp người lái xe
dễ dàng hơn trong việc duy trì những điều kiện lái xe an toàn. Một số các sáng kiến
giúp giảm gánh nặng cho người lái xe, một số khác giúp nâng cao tầm nhìn cũng như 
nhận thức về không gian trực tiếp xung quanh xe vào ban đêm và trong khi đỗ.

Giúp duy trì sự thoải mái cho người lái

1716 Trang thiết bị và thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc từng thị trường. Vui lòng tham khảo đại lý.



MÀU THÂN XE CHẤT LIỆU GHẾ

Nỉ đen cao cấp

Màu vàng thái dương (P) – EAV Màu xanh dương (PM) – RBN

Màu trắng ngọc trai (3P) – QAB Màu đỏ rực rỡ (PM) – NAH

(3P): Ngọc trai 3 lớp    (M): Ánh kim    (P): Ngọc Trai    (PM): Ngọc trai ánh kim

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Động cơ  

Tên động cơ    HR16DE

Loại động cơ    DOHC, 4 xy lanh thẳng hàng

Dung tích xy lanh (cc)   1598

Hành trình pittong (mm)   78 x 83,6

Công suất tối đa (kW (PS) /rpm)  86 (117) / 6000

Mo men xoắn tối đa (Nm /rpm)  158 / 4000

Tỷ số nén    10,7

Hệ thống phun nhiên liên   Phun đa điểm

Loại nhiên liệu   Xăng

Dung tích bình nhiên liệu (lít)  46

Hệ thống truyền động  

Loại hộp số     Vô cấp điện tử (Xtronic CVT)

Hệ thống dẫn động   2WD - Dẫn động bánh trước

Hệ thống treo Trước                    Hệ thống treo độc lập MacPherson với lò xo trụ

  Sau  Thanh xoắn với lò xo trụ

Bánh kính vòng quay tối thiểu (m)  5,35

Hệ thống phanh Trước  Đĩa

  Sau  Đĩa

Kích thước mâm xe   Mâm đúc 17 inch

Lốp xe    215/55R17

Kích thước - Trọng lượng  

Chiều dài tổng thể (mm)   4135

Chiều rộng tổng thể (mm)  1765

Chiều cao tổng thể (mm)   1565

Chiều dài cơ sở (mm)   2530

Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm)  1525 / 1523

Khoảng sáng gầm xe (mm)  180

Trọng lương không tải (kg)  1680

Số chỗ ngồi    5

Tiêu chuẩn khí thải   Euro 5

An toàn  

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS  Có

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD Có

Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA  Có

Hệ thống kiểm soát cân bằng động VDC Có

Túi khí Người lái và người ngồi bên Có

 Túi khí bên cho hành khách Có

Dây đai an toàn 3 điểm tại tất cả các ghế Có

Chức năng nhắc đeo dây an toàn dành cho ghế lái Có

Tựa đầu chủ động dành cho ghế lái  Có

Chốt khóa trẻ em   Có

Thiết bị chống trộm   Có

Thanh gia cường tại cửa   Có

Cấu trúc Zone Body   Có

Chìa khóa thông minh với chức năng mở cửa

bằng nút bấm                     Có 

Mâm đúc 17-inch

BÁNH XE

KÍCH THƯỚC XE

A: Chiều dài tổng thể: 4135

B: Chiều dài cơ sở: 2530

C: Chiều rộng tổng thể: 1765

D: Chiều cao tổng thể: 1565

Đơn vị: mmB C

D

A

Nội thất  

Màn hình thông tin   Đồng hồ đôi hiển thị điện tử

Vô lăng    Bọc da, 3 chấu

Hệ thống lái    Trợ lực điện với thanh răng

    & bánh răng chuyền

Nút điều khiển tích hợp trên tay lái  Điều khiển âm thanh 

    & Nghe điện thoại rảnh tay

Gương chiếu hậu trong xe với chức năng 

chống chói    Có

Hộc đựng găng tay   Có

Đèn trần     Có

Cửa sổ điều chỉnh điện   Có

Điều hòa     Tự động

Hệ thống âm thanh   2DIN AM/FM, 1CD, AUX, MP3, USB, 

    Bluetooth, 6 loa

Nút khởi động/tắt máy   Có. Với chức năng tự động bật sáng

Chất liệu ghế    Nỉ cao cấp

Ghế     Ghế lái  Thiết kế kiểu thể thao; chỉnh tay 6 hướng

     Ghế bên  Chỉnh tay 4 hướng

Ghế sau    Gập 60/40

Tay nắm cửa trong xe   Mạ crom

Tấm chắn nắng phía trước    Ghế lái  Có

tích hợp gương    Ghế bên                                    Có 

Ngoại thất  

     Màu  Màu thân xe

 Gương chiếu hậu ngoài xe  Gập điện  Có

     Chỉnh điện   Có

     Tích hợp đèn báo rẽ Có

Gạt mưa trước   Gián đoạn, cảm biến mưa và sương mù

Gạt mưa sau    Gián đoạn

Đèn trước    Đèn Halogen kiểu projector 

    với chức năng bật tắt tự động

Dải đèn LED chạy ban ngày tại đèn trước Có

Đèn sương mù phía trước   Có

Đèn sương mù phía sau   Có

Cụm đèn hậu 

(Đèn báo phanh trên cao, đèn báo rẽ) LED Có

Tay nắm cửa ngoài xe   Màu thân xe

Sấy kính sau    Có

Trang thiết bị và thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc từng thị trường. Vui lòng tham khảo đại lý. 1918




