
NIEUWE NISSAN JUKE
DE COUPÉ CROSSOVER

ALLE SHOWROOMS OPEN TOT EIND JANUARI, ZONDAGEN INBEGREPEN

NISSAN LEAFNISSAN JUKE
> PAGINA 2 EN 3

NISSAN N-TEC EDITION
> PAGINA 4, 5 EN 6 > PAGINA 7

SALONCONDITIES  
OP HET HELE GAMMA



JUKE  135-146 G/KM  5,9-6,4 L/100 KM (WLTP)

(1) Aanbevolen catalogusprijs van € 20.990 voor een Nissan JUKE Visia DIG-T 117. (2) Salonprijs, voorwaardelijke overnamepremie (€ 2.000) inbegrepen, berekend op een aanbevolen 
catalogusprijs van € 20.990 voor een Nissan JUKE Visia DIG-T 117. (3) Overnamepremie: bij aankoop van een nieuwe Nissan JUKE, biedt Nissan je een extra overnamepremie (€ 2.000) voor 
je huidige wagen, op basis van de Federauto tarieven. Contacteer je Nissan-concessiehouder voor meer informatie omtrent de eventuele overnameprijs van jouw wagen. De wagen 
moet minstens 6  maanden ingeschreven zijn op de naam van de laatste eigenaar. De nieuwe Nissan moet worden ingeschreven op dezelfde naam als de ingeleverde wagen. 
Aanbiedingen (1) t.e.m. (3) zijn enkel geldig voor particulieren van 01 t.e.m. 31/01/2020 bij de deelnemende Nissan-concessiehouders. (4) lllustratief voorbeeld geldig van 10 t.e.m. 31/01/2020 
voor een nieuwe Nissan JUKE Visia DIG-T 117. Contante prijs: € 20.990 incl. BTW. Voorschot: € 5.024. Kredietbedrag: € 15.966. Duur: 60 maanden. 59 maandaflossingen van € 189 en laatste 
verhoogde maandaflossing van € 6.486. Totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): € 17.637.  (5) ProPILOT is een geavanceerde Driver Assist-technologie, maar kan aanrijdingen 
niet voorkomen. ProPILOT is uitsluitend geschikt voor gebruik op de snelwegen (gescheiden door vangrails), met de ogen op de weg en de handen aan het stuur. Het is de 
verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en te allen tijde de controle over het voertuig te behouden. Getoond model: Nieuwe Nissan JUKE N-Design.

*Deze lening op afbetaling is voorbehouden aan particulieren op het hele Nissan-gamma voor particulieren voor een maximale duur van 60 maanden, zonder verplicht voorschot. Onder 
voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door Alpha Credit n.v. (Kredietgever), Sint-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316 - IBAN BE42 0015 4736 8854. 
Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Uw Nissan verdeler treedt 
op als agent in nevenfunctie.

Representatief voorbeeld: promotioneel aanbod* van lening op afbetaling met laatste 
verhoogde maandaflossing geldig van 10/01/2020 tot en met 31/01/2020. 
JKP 2,99% en vaste debetrentevoet 2,95%. Duur: 60 maanden. Contante prijs voor 
een nieuwe Nissan: €  25.544,40 incl. BTW, voorschot: €  2.888,40, kredietbedrag: €  22.656. 
59  maandaflossingen van €  268,12, laatste verhoogde maandaflossing 
van € 9.208,66, totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): € 25.027,74. 

NIEUWE NISSAN JUKE
RIJPLEZIER OP EEN HOGER NIVEAU

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD. 

Financiering

of vanaf  € 189 /maand(4)

Aankoop

vanaf  € 20.990(1) 

vanaf  € 18.990(2) 

Er is al een Nissan JUKE 

Zonder overnamepremie

Voorwaardelijke overnamepremie  
van € 2.000 inbegrepen(3)

Met voorschot en laatste  
verhoogde maandaflossing van  

€ 6.486

2 3



INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR

  Bose®Personal® 
SOUND SYSTEM

 

 PROPILOT PROPILOT ASSIST
(US & Canada only)

NISSANCONNECT
Til je dagelijkse rijervaring naar een hoger niveau 
met een compleet nieuw infotainmentsysteem, 
verbonden via Apple CarPlay® en Android Auto®

BOSE® PERSONAL® PLUS
Het Bose-systeem met 
luidsprekers in de hoofdsteun  
van de bestuurder en  
passagier zorgt voor de  
ultieme 360° luisterbeleving

PROPILOT(5)

Bewaart de gewenste afstand met je 
voorligger, regelt je snelheid in functie van 
de verkeersstroom en houdt je voertuig 
binnen het rijvak

INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR

AROUND VIEW MONITOR
360° vogelperspectief dankzij 
4 camera’s om je manoeuvres en 
parkeren te vergemakkelijken

2 3



MICRA   126-146 G/KM   5,6-6,5 L/100 KM (WLTP)

NISSAN MICRA N-TEC
DESIGN AND TECHNOLOGY  
TO UPSCALE YOUR DRIVE

(1) Totaal Salonvoordeel bestaat uit een Salonkorting (€ 4.000) en een voorwaardelijke recyclagepremie (€ 1.350), berekend op een aanbevolen catalogusprijs van € 19.290 voor een Nissan 
MICRA N-TEC IG-T 100. (2) Nettoprijs, Salonkorting (€ 4.000) inbegrepen, berekend op een aanbevolen catalogusprijs van € 16.840 voor een Nissan MICRA Visia IG-T 100. (3) Salonprijs, 
salonkorting (€  4.000) en voorwaardelijke recyclagepremie (€  1.350) inbegrepen, berekend op een aanbevolen catalogusprijs van €  16.840 voor een Nissan MICRA Visia IG-T 100. 
(4) Recyclagepremie: uit respect voor het milieu verbindt Nissan zich ertoe je oude voertuig te recycleren en biedt Nissan je een recyclagepremie bij aankoop van een nieuwe Nissan 
MICRA. Niet cumuleerbaar met enige andere overname- of recyclagepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de 
eigenaar van de nieuwe Nissan en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Nissan moeten op dezelfde 
naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. Aanbiedingen (1) t.e.m. (4) zijn enkel geldig voor particulieren van 01 t.e.m. 31/01/2020 bij de deelnemende 
Nissan-concessiehouders. (5) lllustratief voorbeeld geldig van 10 t.e.m. 31/01/2020 voor een Nissan MICRA Visia IG-T 100. Contante prijs: € 12.840 incl. BTW. Voorschot: € 2.328. Kredietbedrag: 
€ 10.512. Duur: 60 maanden. 59 maandaflossingen van € 129 en laatste verhoogde maandaflossing van € 3.981. Totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): € 11.592. 

•  Parkeersensoren achter
•  Intelligent noodremsysteem
•  NissanConnect met Apple CarPlay®  

& Android Auto®
•  17” zwarte lichtmetalen velgen
•  Verwarmbare voorzetels

Tot € 5.350 voordeel(1)

Voorwaardelijke recyclagepremie van € 1.350 inbegrepen(4)

Financiering

of vanaf  € 129 /maand(5)

Aankoop

vanaf  € 12.840(2) 

vanaf  € 11.490(3) 

Er is al een Nissan MICRA 

Zonder recyclagepremie

Voorwaardelijke recyclagepremie  
van € 1.350 inbegrepen(4)

Met voorschot en laatste  
verhoogde maandaflossing van  

€ 3.981
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QASHQAI  138-182 G/KM   5,3-7,1 L/100 KM (WLTP)

NISSAN QASHQAI N-TEC
WAREN ALLE AUTO’S MAAR  
ZO INTELLIGENT

(1) Totaal Salonvoordeel bestaat uit een stockkorting (€ 5.200) en een voorwaardelijke recyclagepremie (€ 2.600), berekend op een aanbevolen catalogusprijs van € 31.690 voor een Nissan 
QASHQAI N-TEC DIG-T 140 uit stock. (2) Nettoprijs, stockkorting (€ 4.000) inbegrepen, berekend op een aanbevolen catalogusprijs van € 24.540 voor een Nissan QASHQAI Visia DIG-T 140 uit 
stock. (3) Salonprijs, stockkorting (€ 4.000) en voorwaardelijke recyclagepremie (€ 2.600) inbegrepen, berekend op een aanbevolen catalogusprijs van € 24.540 voor een Nissan QASHQAI 
Visia DIG-T 140 uit stock. (4) Recyclagepremie: uit respect voor het milieu verbindt Nissan zich ertoe je oude voertuig te recycleren en biedt Nissan je een recyclagepremie bij aankoop van 
een nieuwe Nissan QASHQAI. Niet cumuleerbaar met enige andere overname- of recyclagepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn 
op naam van de eigenaar van de nieuwe Nissan en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Nissan 
moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. Aanbiedingen (1) t.e.m. (4) zijn enkel geldig voor particulieren van 01 t.e.m. 31/01/2020 
bij de deelnemende Nissan-concessiehouders. (5) lllustratief voorbeeld geldig van 10 t.e.m. 31/01/2020 voor een Nissan QASHQAI Visia DIG-T 140. Contante prijs: € 20.540 incl. BTW. Voorschot: 
€ 4.133. Kredietbedrag: € 16.407. Duur: 60 maanden. 59 maandaflossingen van € 199 en laatste verhoogde maandaflossing van € 6.361. Totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): 
€ 18.102. (6) ProPILOT is een geavanceerde Driver Assist-technologie, maar kan aanrijdingen niet voorkomen. ProPILOT is uitsluitend geschikt voor gebruik op de snelwegen (gescheiden 
door vangrails), met de ogen op de weg en de handen aan het stuur. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en te allen tijde de controle over het 
voertuig te behouden.

• ProPILOT(6)

• Intelligent Park Assist
• 19” zwarte lichtmetalen velgen
• Synthetisch lederen stoelbekleding  

met Alcantara® stukken
• Exclusieve zwarte accenten

Tot € 7.800 voordeel(1)

Voorwaardelijke recyclagepremie van € 2.600 inbegrepen(4)

Financiering

of vanaf  € 199 /maand(5)

Aankoop

vanaf  € 20.540(2) 

vanaf  € 17.940(3) 

Er is al een Nissan QASHQAI 

Zonder recyclagepremie

Voorwaardelijke recyclagepremie  
van € 2.600 inbegrepen(4)

Met voorschot en laatste  
verhoogde maandaflossing van  

€ 6.361

4 5



X-TRAIL  171-207 G/KM   6,5-8,5 L/100 KM (WLTP)

(1) Totaal Salonvoordeel bestaat uit een stockkorting (€ 5.000) en een voorwaardelijke recyclagepremie (€ 2.500), berekend op een aanbevolen catalogusprijs van € 37.610 voor een Nissan 
X-TRAIL N-TEC dCi 150 uit stock. (2) Nettoprijs, stockkorting (€ 5.000) inbegrepen, berekend op een aanbevolen catalogusprijs van € 30.640 voor een Nissan X-TRAIL Visia dCi 150 uit stock. 
(3) Salonprijs, stockkorting (€ 5.000) en voorwaardelijke recyclagepremie (€ 2.500) inbegrepen, berekend op een aanbevolen catalogusprijs van € 30.640 voor een Nissan X-TRAIL Visia dCi 
150 uit stock. (4) Recyclagepremie: uit respect voor het milieu verbindt Nissan zich ertoe je oude voertuig te recycleren en biedt Nissan je een recyclagepremie bij aankoop van een nieuwe 
Nissan X-TRAIL. Niet cumuleerbaar met enige andere overname- of recyclagepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam 
van de eigenaar van de nieuwe Nissan en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Nissan moeten op 
dezelfde naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. Aanbiedingen (1) t.e.m. (4) zijn enkel geldig voor particulieren van 01 t.e.m. 31/01/2020 bij de 
deelnemende Nissan-concessiehouders. (5) lllustratief voorbeeld geldig van 10 t.e.m. 31/01/2020 voor een Nissan X-TRAIL Visia dCi 150. Contante prijs: € 25.640 incl. BTW. Voorschot: € 2.341. 
Kredietbedrag: € 23.299. Duur: 60 maanden. 59 maandaflossingen van € 299 en laatste verhoogde maandaflossing van € 7.991. Totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): 
€ 25.632. (6) ProPILOT is een geavanceerde Driver Assist-technologie, maar kan aanrijdingen niet voorkomen. ProPILOT is uitsluitend geschikt voor gebruik op de snelwegen (gescheiden 
door vangrails), met de ogen op de weg en de handen aan het stuur. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en te allen tijde de controle over 
het voertuig te behouden.

• ProPILOT(6)

• Intelligent Park Assist
• 18” zwarte lichtmetalen velgen
• Verlichte instaplijsten 
• Exclusieve zwarte accenten
• 5 of 7 zitplaatsen

Tot € 7.500 voordeel(1)

Voorwaardelijke recyclagepremie van € 2.500 inbegrepen(4)

NISSAN X-TRAIL N-TEC
POWER MET EEN HOOG IQ

Financiering

of vanaf  € 299 /maand(5)

Aankoop

vanaf  € 25.640(2) 

vanaf  € 23.140(3) 

Er is al een Nissan X-TRAIL 

Zonder recyclagepremie

Voorwaardelijke recyclagepremie  
van € 2.500 inbegrepen(4)

Met voorschot en laatste  
verhoogde maandaflossing van  

€ 7.991

6 7



LEAF  0 G/KM   18,5-20,6 kW/100 KM (WLTP) - Tijdens het rijden

(1) Salonkorting (€ 3.550) op alle Nissan LEAF MY19. (2) De gratis wallbox is exclusief plaatsings- en keuringskosten. (3) Nettoprijs, Salonkorting (€ 3.550) inbegrepen, berekend op een 
aanbevolen catalogusprijs van € 36.540 voor een Nissan LEAF Acenta 40 kWh. Aanbiedingen (1) t.e.m. (3) zijn enkel geldig voor particulieren van 01 t.e.m. 31/01/2020 bij de deelnemende 
Nissan-concessiehouders. (4) lllustratief voorbeeld geldig van 10 t.e.m. 31/01/2020 voor een Nissan LEAF Acenta 40 kWh. Contante prijs: € 32.990 incl. BTW. Voorschot: € 6.116. Kredietbedrag: 
€ 26.874. Duur: 60 maanden. 59 maandaflossingen van € 329 en laatste verhoogde maandaflossing van € 10.226. Totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): € 29.637. (5) ProPILOT 
is een geavanceerde Driver Assist-technologie, maar kan aanrijdingen niet voorkomen. ProPILOT is uitsluitend geschikt voor gebruik op de snelwegen (gescheiden door vangrails), met de 
ogen op de weg en de handen aan het stuur. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en te allen tijde de controle over het voertuig te behouden.

NISSAN LEAF
GEDREVEN DOOR TECHNOLOGIE, 
100% ELEKTRISCH.

Nu met € 3.550 korting(1) + gratis thuislader(2)

 E-PEDAL

e-PEDAL
Mogelijkheid om te versnellen, 
remmen en zelfs te stoppen met 
maar één pedaal

 PROPILOT PROPILOT ASSIST
(US & Canada only)

ProPILOT(5)

Bewaart de gewenste afstand met 
je voorligger, regelt je snelheid in 
functie van de verkeersstroom en 
houdt je voertuig binnen het rijvak

NissanConnect
Til je dagelijkse rijervaring naar een hoger niveau 
met een compleet nieuw infotainmentsysteem, 
verbonden via Apple CarPlay®en Android Auto®

Nissan vervangt de Vlaamse regering Zero Emissie Bonus:

Financiering

of vanaf  € 329 /maand(4)

Aankoop

vanaf  € 32.990(3) 

Er is al een Nissan LEAF 

Met voorschot en laatste  
verhoogde maandaflossing van  

€ 10.226

6 7



NISSAN.BE

5 JAAR / 160.000 KM 
van-bumper-tot-

bumper bescherming

5 JAAR GARANTIE 
op Nissan originele 

onderdelen en 
accessoires

5 JAAR  
lakgarantie

5 JAAR  
pechhulp

12 JAAR GARANTIE  
op de carrosserie

DE GARANTIE  
is volledig 

overdraagbaar

*5 jaar/160.000 km (wat er eerst voorvalt) fabrieksgarantie voor de LCV-reeks (met uitzondering van de Nissan e-NV200: 5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie op EV-systeemonderdelen, 3 
jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig). 12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen 
en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie het Nissan-garantieboekje voor meer informatie. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be. Adverteerder: Nissan Belux n.v. 
(invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Afbeeldingen niet bindend.

V.U. : Koen Maes - Nissan Belux n.v. - Bist, 12 - 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen

En profiteer van 5 jaar garantie op al onze Nissan bedrijfsvoertuigen. 

NISSAN BEDRIJFSVOERTUIGEN
TEGEN SALONCONDITIES!

NISSAN  
NT400

NISSAN  
NV400

NISSAN  
NV300

NISSAN 
NAVARA

 NIEUWE  
NISSAN  
NV250 

NISSAN 
e-NV200 

100% ELEKTRISCH


