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Το ολοκαίνουργιο Nissan JUKE επαναπροσδιορίζει την 
κατηγορία των compact crossovers με ισχυρή 

προσωπικότητα, περισσότερες επιδόσεις και 
πρωτοποριακές τεχνολογίες 

 
Έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη στα compact crossovers, εδώ και 

σχεδόν μια δεκαετία, μέσω της ξεχωριστής προσωπικότητάς 
του, η επόμενη γενιά του Nissan JUKE ήρθε για να 

“ανακατέψει” και πάλι τα νερά της κατηγορίας του. 
Απολαυστικό, όπως πάντα στην οδήγηση, το ολοκαίνουργιο 

JUKE προσφέρει νέα επίπεδα από πλευράς επιδόσεων και 

τεχνολογιών, με το “μανδύα” ενός εντυπωσιακού και ακόμα πιο 
άνετου πλαισίου crossover. 

 
Με σχεδόν 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους 

Ευρωπαϊκούς δρόμους, το Nissan JUKE ανταποκρίθηκε στο 
έπακρο στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών, χάρη στον 

ξεχωριστό σχεδιασμό του. Η επόμενη γενιά του JUKE, η οποία 
παρουσιάστηκε σήμερα σε Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Βαρκελώνη 

και Κολωνία, έρχεται για να προσελκύσει τους Ευρωπαίους 
οδηγούς που εκτιμούν το σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις 

επιδόσεις, σε συνδυασμό με την πρακτικότητα, στην κατηγορία 
των crossovers. Με το ProPILOT και την κορυφαία 

συνδεσιμότητα, το JUKE φέρνει το Nissan Intelligent Mobility, 
το όραμα της Nissan για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο 

τα αυτοκίνητα κινούνται, οδηγούνται και ενσωματώνονται στην 

κοινωνία.  
 

"To Nissan JUKE επιστρέφει με την μοναδική του ταυτότητα, 
ακόμα περισσότερο χαρακτήρα, συναρπαστικές επιδόσεις και 

προηγμένη τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
οδηγών", δήλωσε ο Ponz Pandikuthira, αντιπρόεδρος της 



 

Nissan Europe, επικεφαλής προϊοντικού σχεδιασμού. "Ο νέος 

σχεδιασμός και η συναρπαστική οδηγική εμπειρία θα 
προσελκύσουν τον αυξανόμενο αριθμό αγοραστών που 

επιλέγουν τα compact crossovers. Το JUKE έχει μεγαλώσει, 
διατηρώντας παράλληλα τις οδηγικές αρετές του, ως ένα 

ξεχωριστό αυτοκίνητο." 

 
ΣΠΟΡ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 
Το Nissan JUKE επιστρέφει για να θέσει νέα πρότυπα στην 

κατηγορία B-crossover με μεγαλύτερες διαστάσεις και αθλητική 
στάση, εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών και σχεδίαση 

“αιωρούμενης οροφής”, τύπου coupe. Εξοπλισμένο στάνταρ με 
πλήρη  τεχνολογία LED, το τελευταίο JUKE διατηρεί τους 

χαρακτηριστικούς κυκλικούς προβολείς με τη νέα υπογραφή 
σχήματος Y, που συμπληρώνουν τη μάσκα V-Motion της Nissan. 

Ένα αποκλειστικό χρώμα του αμαξώματος, το Fuji Sunset, είναι 
τώρα διαθέσιμο για να συμπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την 

παλέτα των 11 χρωμάτων. 
 

Επίσης, το νέο JUKE είναι πιο ευρύχωρο για τους επιβάτες και 

τις αποσκευές τους, με τον χώρο για τα γόνατα των πίσω 
επιβατών να έχει αυξηθεί κατά 5,8 εκατοστά, για τα κεφάλια 

αντίστοιχα κατά 1,1 εκατοστά, όπως και ο χώρος αποσκευών 
των  422 λίτρων, που πλέον  προσφέρει 20% περισσότερο 

αποθηκευτικό χώρο. Το αναδιαμορφωμένο εσωτερικό 
προσφέρει στυλ και άνεση, ενισχυμένο από την βελτιωμένη 

θέση του οδηγού, την αυξημένη πίσω ευρυχωρία και τον πιο 
φιλικό προς τον χρήστη έλεγχο των λειτουργιών, αλλά και της 

αποθήκευσης. Τα νέα, μαλακής αφής υλικά στο ταμπλό, στις 
επενδύσεις των θυρών και στο πάτωμα,  προσφέρουν μια 

αίσθηση ασυναγώνιστης ποιότητας, που συμπληρώνεται από τα 
στάνταρ monoform σπορ καθίσματα και την προαιρετική 

Alcantara® ή δερμάτινη επένδυση. 
 

Προσφέροντας ένα νέο επίπεδο εξατομίκευσης, το ολοκαίνουριο 

πακέτο αναβάθμισης N-Design, εξασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι 
αγοραστές μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικά το δικό τους 

JUKE ! Πάμπολλοι συνδυασμοί χρωμάτων για το αμάξωμα, την 
οροφή και τον εσωτερικό χώρο είναι διαθέσιμοι,  

αναδεικνύοντας τον αστικό, πρωταγωνιστικό και σπορ 
χαρακτήρα του JUKE. Παράλληλα, είναι διαθέσιμη εξωτερική 



 

εξατομίκευση, με προσαρμόσιμους προφυλακτήρες, πλαϊνά 

ένθετα και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών. 
 

 
ΚΟΦΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

 

Ναι μεν το σπορ JUKE έχει σχεδιαστεί για να είναι ευκίνητο, 
ωστόσο δε το ολοκαίνουριο crossover coupe έχει μεγαλώσει. Με 

μήκος 4,210 mm, ύψος 1,595 mm και πλάτος 1.800 mm για 
μεγαλύτερη ευρυχωρία, το Νέο JUKE παραμένει συμπαγές και 

ελαφρύτερο κατά 23 kg. Χάρη στον υψηλής αντοχής χάλυβα, 
το νέο μοντέλο διαθέτει μια πιο άκαμπτη πλατφόρμα που 

προσφέρει καλύτερη σταθερότητα, απόδοση, δυνατότητες 
κατευθυντικότητας στις στροφές, καθώς και νέα επίπεδα 

εμπιστοσύνης και ελέγχου. 
 

Το JUKE τροφοδοτείται από έναν άκρως αποδοτικό, 3κύλνδρο, 
υπερτροφοδοτούμενο 1.0 λίτρου βενζινοκινητήρα DIG-T, με 

ισχύ 117PS, προσφέροντας στον τυχερό οδηγό του βελτιωμένες 
επιδόσεις και οικονομία καυσίμου. Διαθέσιμο με ένα 6-τάχυτο 

χειροκίνητο κιβώτιο, ή εναλλακτικά με ένα σπορ κιβώτιο διπλού 

συμπλέκτη (DCT) 7 ταχυτήτων με paddles, καθώς και με έναν 
επιλογέα τρόπου οδήγησης (Eco, Standard, Sport), ο οδηγός 

του θα μπορεί να επιλέξει  το στυλ οδήγησης που επιθυμεί, για 
τη μέγιστη οδηγική απόλαυση. 

 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 
Το Νέο JUKE έρχεται  τώρα με την τεχνολογία ψυχαγωγίας και 

οδηγικής υποστήριξης του NissanConnect. Διαθέτοντας την 
τεχνολογία Nissan Intelligent Mobility, το νέο μοντέλο είναι το 

πιο συνδεδεμένο Nissan από ποτέ, ενισχύοντας τον έλεγχο του  
οδηγού. 

 
Nissan Intelligent Mobility   

 

Η προηγμένη τεχνολογία ProPILOT της Nissan, η οποία 
προσφέρει ηλεκτρονική υποβοήθηση στο τιμόνι, την επιτάχυνση 

και την πέδηση, θα είναι διαθέσιμη στο JUKE για πρώτη φορά. 
Σχεδιασμένο για χρήση σε αυτοκινητόδρομους και σε μία 

λωρίδα κυκλοφορίας, το ProPILOT επιταχύνει και επιβραδύνει 
το όχημα, ούτως ώστε ο οδηγός να διατηρεί την σωστή 



 

απόσταση και ταχύτητα και με το αυτοκίνητο εντός της λωρίδας 

κυκλοφορίας.  
 

Επιπλέον, το JUKE προσφέρει ένα πλήρες πακέτο τεχνολογιών 
ασφάλειας, όπως η Έξυπνη Πέδηση Έκτακτης Ανάγκης με 

Αναγνώριση Πεζών και Ποδηλάτων, η Αναγνώριση Σημάτων 

Κυκλοφορίας, η Έξυπνη Παρέμβαση Εσφαλμένης Αλλαγής 
Λωρίδας, το Σύστημα Προειδοποίησης Πίσω Διασταυρούμενης 

Κυκλοφορίας και η Παρέμβαση Τυφλού Σημείου, ως μια 
μοναδική “πρεμιέρα” της για την συγκεκριμένη κατηγορία. Η 

Παρέμβαση Τυφλού Σημείου, προειδοποιεί τον οδηγό όταν ένα 
αυτοκίνητο μπαίνει στο τυφλό σημείο του (κατά την αλλαγή 

λωρίδας) και επαναφέρει το JUKE πίσω στη λωρίδα του. 
 

Συνδεσιμότητα, Infotainment και BOSE® Personal® Plus 
 

Με το νέο σύστημα πληροφοριών και ψυχαγωγίας 
NissanConnect, οι επιβάτες του Νέου JUKE,  μπορούν να 

χρησιμοποιούν το Apple CarPlay® και το Android Auto για να 
“αντανακλούν” τις αγαπημένες τους εφαρμογές από το 

smartphone τους, στην οθόνη αφής 8 ιντσών. Παράλληλα, ο 

οδηγός μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στους χάρτες TomTom  
& Live Traffic ή να ενεργοποιήσει το δικό του In-Car Wi-Fi, 

προκειμένου να επιτρέψει στους επιβάτες να συνδέσουν τους 
φορητούς υπολογιστές ή τα tablet τους. 

 
Η εφαρμογή NissanConnect Services είναι ο τέλειος “εν κινήσει” 

σύντροφος, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη τον έλεγχο πολλών 
πτυχών του αυτοκινήτου του. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του 

Nissan JUKE μπορεί τώρα να ελέγξει την κατάσταση 
κλειδώματος των θυρών του αυτοκινήτου του και να κλειδώσει 

ή να ξεκλειδώσει το Nissan του, απευθείας από το smartphone 
του. Για αυξημένη οδική ασφάλεια, ο οδηγός μπορεί επιπλέον  

να ελέγξει την πίεση των ελαστικών του και τη στάθμη του 
λιπαντικού, πριν αναχωρήσει για ένα ταξίδι. 

 

Για να κάνει ακόμα πιο εύκολη τη ζωή του οδηγού του JUKE, η 
συμβατότητα με το Google Assistant του δίνει τη δυνατότητα 

ελέγχου λειτουργιών, όπως των φώτων του οχήματος και της 
αποστολής προορισμών στο σύστημα πλοήγησης του 

αυτοκινήτου, μιλώντας απλά στην έξυπνη συσκευή τους. 
 



 

Οδηγός και επιβάτες θα νιώσουν στο έπακρο την αγαπημένη 

τους μουσική, χάρη στο ηχοσύστημα Bose® Personal® Plus. 
Με οκτώ ισχυρά ηχεία,  συμπεριλαμβανομένων δύο μονάδων 

UltraNearfield ενσωματωμένων και στα δύο εμπρόσθια 
προσκέφαλα,  οι επιβαίνοντες θα “βυθιστούν” στην μαγεία της 

μουσικής, με κρυστάλλινο, πεντακάθαρο ήχο. 

 
Το ολοκαίνουργιο Nissan JUKE θα συνεχίσει να κατασκευάζεται 

στο βραβευμένο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Οι πρώτες παραδόσεις στις Ευρωπαϊκές 

αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής, θα 
πραγματοποιηθούν στα τέλη Νοεμβρίου. 

 


