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Stylowy crossover - Nissan Juke

Nissan Juke zadebiutował w Genewie przeszło roku temu. W niemal niezmienionej formie został dopuszczony do
seryjnej produkcji po światowym pokazie futurystycznego i odważnego konceptu o nazwie Qazana. Mimo to,
sympatycy tego lifestylowego crossovera szukają dodatkowych udoskonaleń, podkreślających jego sportowy
charakter.
Juke został zaprojektowany przez londyńskie studio Nissan Design Europe.

Stanowi połączenie wszystkich najlepszych i najbardziej charakterystycznych elementów stylistycznych modeli
Nissana. Przedni grill Juke'a nawiązuje do większego Murano, natomiast tył stanowi kombinację Qashaqaia ze
sportowym 370Z. Połączenie tych cech okazało się prawdziwym hitem. W Japonii w pierwszych dniach sprzedaży
Juke trafił aż do 6 000 użytkowników. Osoby, które w Polsce zakupiły ten model Nissana, swój wybór argumentują
głównie wszechstronnością auta oraz przykuwającym uwagę, charakterystycznym wyglądem. Design nadwozia
wyróżnia się dzięki muskularnym kształtom i mocno opadającej linii dachu z wysoko poprowadzoną linią okien.
Oryginalnie rozstawione lampy o ostrej geometrii budzą prawdziwy podziw.

Z kolei nowocześnie wyposażone wnętrze Juke’a, z wykończoną na czerwono deską rozdzielczą i wielofunkcyjną
konsolą, podkreśla jego drapieżny charakter.
Dzięki chromowanym akcesoriom do Juk’a, dostępnym w sklepie chromowane.com, można pójść o krok dalej.
Dodatków podkreślających sportowe zacięcie crossovera poszukują posiadacze wersji z silnikiem benzynowym 1,6 l, z
turbodoładowaniem o mocy 190 KM, a także ci, którzy pragną nadać charakter pojazdowi z pogranicza dwóch klas - A
i B. Nissan Juke, według planów producenta, to auto łamiące wszelkie konwenanse. Dla podkreślenia jego charakteru
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firma KNS przygotowała specjalną ofertę - mówi Andrzej Karpowicz, właściciel sklepu internetowego
Chromowane.com. Posiadamy bardzo rozbudowany pakiet akcesoriów stylizacyjnych: nakładki na klamki, lusterka,
ramki lamp przednich, listwę-rant tylnej klapy oraz listwy przyokienne i na tablice rejestracyjne - dodaje.
Wszystkie chromowane elementy wykonano ze stali szlachetnej, dzięki czemu są odporne na zarysowania i szkodliwe
działania warunków atmosferycznych. Montaż tych akcesoriów tuningowych nie wymaga mechanicznej ingerencji w
nadwozie, co jest niewątpliwą zaletą tego typu rozwiązań.
Więcej informacji na www.chromowane.com
Publicon

strona 2 / 2

