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 *Beschikbaar, afhankelijk van de versie

TECHNOLOGIE ZONDER COMPROMIS met de
Nissan JUKE. 100% uitgerust om uw rijgedrag
een boost te geven met een 360°-klankbeleving,
intelligente Technologie zonder compromis met
de Nissan JUKE. Hij verlegt de  GRENZEN
VAN UW RIJSENSATIE.*
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GEDURFDER EN HELDERDER
Nissan Intelligent Mobility geeft een nieuwe dimensie aan onze manier van leven. 
Hij geeft ons meer zelfvertrouwen tijdens het rijden, meer sensaties en een grotere 
verbondenheid met de wereld rond ons. Ervaar een krachtiger en helderder rijgedrag 
met de Nissan JUKE. Met zijn intelligente mobiliteitstechnologieën, die alles wat 
rond u gebeurt in het oog houdt en u uit de problemen houdt, heeft hij alles in huis 
om u in vervoering te brengen.
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Het plaatsaanbod in de JUKE is verrassend. Hij combineert een groot 
koffervolume met slimme, veelzijdige opties. Vervoer grotere stukken 
bagage of langere, zware items dankzij de moduleerbare, neerklapbare 
stoelen (1/3-2/3) en een in twee richtingen verstelbare koffervloer.

VERKEN UW OPEN RUIMTE

1189L
MET NEERGEKLAPTE 
ACHTERBANK

354L
KOFFERVOLUME 
VAN 
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR OM 
HET PARKEREN TE VERGEMAKKELIJKEN

HOUD UW OMGEVING IN HET OOG
Met de intelligente omgevingscamera ‘Around View Monitor’* wordt parkeren kinderspel. 

Hij geeft u een volledig 360°-beeld in vogelperspectief. Zo ziet u perfect wat er rond u 
gebeurt en kunt u zich overal parkeren in vertrouwen.

RECHT VOORUIT.
In Drive geeft het scherm u zowel een 
vooraanzicht als een totaaloverzicht 
zodat u perfect weet hoever u kunt 

rijden – zonder te ver te rijden.

GEEN KRASSEN OP DE VELGEN.
In de vooruit- en 
achteruitversnellingen kunt u 
met een druk op de cameraknop 
omschakelen van de weergave van 
bovenaf naar de flankweergave. 
Erg handig om te zien hoe dicht u 
bij de stoeprand zit.

TOTAALBEELD.
Bekijk de situatie van bovenaf. 
De camera geeft u een virtueel 

360°-vogelperspectief van de 
ruimte rond uw auto zodat u 

precies weet waar u staat 
alvorens u uw manoeuvre 

aanvat. 

VEILIG ACHTERUIT
Zodra u de achteruitversnelling 

inschakelt, ziet u wat er zich 
achter de auto bevindt.

 *beschikbaarheid afhankelijk van de versie
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ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP):
De elektronische stabiliteitsregeling helpt u 
om de controle te behouden tijdens moeilijke 
manoeuvres zoals plotse rijstrookwissels.

LANE DEPARTURE 
WARNING:

Verander van rijstrook in 
alle vertrouwen. Deze 
voorziening houdt de 

dode hoek van uw 
spiegel in het oog en 

waarschuwt u wanneer 
het andere auto’s of 

motorfietsen detecteert.

BLIND SPOT WARNING:
Dit systeem helpt u te 

blijven waar u wilt
zijn. Het waarschuwt u 

wanneer het merkt
dat u onbedoeld te lang 
van uw rijstrook afwijkt.

INTELLIGENTE 
AUTOMATISCHE 

KOPLAMPEN:
De koplampen met 

ruitenwissers schakelen 
zichzelf in zodra het 
donker wordt en de 

ruitenwissers worden 
automatisch geactiveerd 

wanneer het regent. 
Bovendien passen ze 
hun wissnelheid aan 

de regenval aan. 

SCHERP UW VAARDIGHEDEN AAN
Zie meer, voel meer, behoud de controle. De intelligente technologieën* van Nissan 
werken achter de schermen om u een maximale gemoedsrust te geven. Ze geven u 
alle controle en maken uw rit vloeiender, veiliger en nog meeslepender. Geniet ervan.

 
 *beschikbaarheid afhankelijk van de versie
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KIES VOOR POWER
Jaag de motor in de toeren en voel de sensaties. 
Diesel of benzine, handgeschakeld of Xtronic, er 
wacht u steeds een sportieve rijervaring. De JUKE 
brengt straffe prestaties binnen handbereik. 
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VERANDER ONDERWEG VAN HUMEUR

PRESTATIE-EXPERT. Geniet van koppel, een boost, 
of efficiëntie wanneer u maar wil. In de normale modus 
beschikt u over de perfecte combinatie van prestaties 
en efficiëntie. Schakel over naar de Sport-modus en 
voel onmiddellijk hoe het stuur, de transmissie (enkel 
Xtronic-transmissie) en de gasrespons veranderen voor 
een alertere rijervaring. En wanneer u uw tempo weer 
moet verlagen, drukt u op de toets Eco-modus om uit 
elke tankbeurt het maximum te halen.

DUBBELAGENT.  Nissan Dynamic Control 
laat u niet alleen het rijgedrag maar ook het 
interieurcomfort regelen. Schakel gewoon 
over van de D-modus naar de Klimaatmodus 
en het scherm geeft alle instellingen weer die 
u nodig hebt om het interieur zo warm of koel 
te houden als u zelf wenst.

EXPERT IN STATISTIEKEN. Volg uw prestatiestatistieken 
op de voet via de computer van het Nissan Dynamic 

Control System. Dat bewaart diverse gegevens, van de 
maximale G-krachten over de afstand van ritten tot het 

dagelijkse brandstofverbruik. Hoe meer informatie u hebt, 
hoe slimmer u zult rijden.

In welk humeur u ook bent, de JUKE heeft er een modus 
voor. Dankzij het Nissan Dynamic Control System kunt u het 
rijgedrag een nieuwe dimensie geven met een druk op de 
knop. Personaliseer het rijgedrag, regel de klimaatregeling 
en houd uw prestaties bij terwijl u onderweg bent.
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OP JUKE

CREEER EEN SENSATIE
Het meest verrassende van een JUKE is uw eigen 
samenstelling die past bij uw unieke stijl. Laat u 
inspireren door het kleurenpalet van de Nissan 
JUKE en de verschillende mogelijkheden om uw 
eigen look te creëren met Nissan Accessoires.

Spiegelkappen, 
Power Blue

1 - Dakspoiler Enigma Black
2 - Armsteun voor, premium 

afwerking
3 - Inzetstuk bumper, achter 

Power Blue 
Enigma Black 
Energy Orange 

4 - Allesdrager, aluminium 
5 - Bumper onderpaneel, 

voor
6 - Bumper onderpaneel, 

achter 
7 - Side bars met verlichting 
8 - Mattenset: Rubber, 

standaard Velour, 
met wit logo

Spiegelkappen, 
Enigma Black

Lichtmetalen 
velgen met 
inzetstukken, 
Enigma Black

Stootlijsten 
Power Blue

Lichtmetalen velgen 
met inzetstukken, 
Power Blue Bumper onderpaneel, 

Energy Orange

Spiegelkappen,
Power Blue

Koplampring, 
Power Blue
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D

B
A C

KLEUREN BEKLEDING

Chestnut Bronze (M) – CAN Stof, Graphite  - 
VISIA/ACENTA

ENIGMA BLACK

Synthetisch leder/
Synthetisch suede  - 
N-CONNECTA

Black Premium leder - 
TEKNA

Pearl White (P) - QAB

Vivid Blue (M) - RCA

Solid White (S) - 326

Magnetic Red (M) – NAJ

Silver Grey (M) - KY0 Dark Grey (M) - KAD Brilliant Black (M) - Z11

(S): Standaardkleur           (M): Metaalkleur           (P) Premium metaallak

LICHTMETALEN VELGEN

PERSONALISATIE
N-CONNECTA/ TEKNA 

(Standaard op 
1.2 DIG-T 115) 

 

AFMETINGEN
A: Wielbasis: 2,530 MM

B: Lengte: 4,135 MM

C: Breedte: 1,765 MM

D: Hoogte: 1,565 MM

Inhoud bagageruimte : 354 L

Inhoud bagageruimte, 
neergeklapte achterbank : 1189L

16" STALEN velgen
VISIA 

17" LICHTMETALEN 
velgen 'Sport'
ACENTA/N-CONNECTA
(Standaard op 1.2 DIG-T 115)

17" LICHTMETALEN 
velgen 'Shiro'
TEKNA

OPTIONELE VELGEN TEKNA

18" LICHTMETALEN 
velgen 'Tokyo' 

16" LICHTMETALEN
velgen 'Grey' 
ACENTA/N-CONNECTA
(Standaard op 1.6L 112)

Pagina 1    |    Pagina 2

Afdrukken   |   UitgangDesign exterieur    |    Design interieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Prestaties    |    Accessoire



BIJ NISSAN, 

FOCUSSEN WE 
OP KWALITEIT.

360° PROCES
Kwaliteit integreren we van bij het begin. Elke auto ontwerpen 

we zo dat hij meer comfort en een langere levensduur biedt door 
een innoverend design, slimme technologie en doordachte details, 

met u als inspiratie.

VEILIGHEID
Onze slimme rijhulpsystemen houden constant een oogje in het zeil 

om problemen te helpen voorkomen. Zo kunt u met meer zekerheid 
en vertrouwen de weg op, elke dag opnieuw. Onze Around View Monitor 

biedt met 4 camera's een virtueel zicht in vogelperspectief van uw 
auto en de omgeving errond.

EXTREME BETROUWBAARHEID
We drijven onze auto's tot het uiterste om hun dagelijkse prestaties en 

betrouwbaarheid te garanderen. We leggen miljoen kilometers af tijdens 
preproductietests, openen en sluiten de deuren en motorkap duizenden 

keren per dag en gebruiken echt vulkaanstof uit Japan om de stevigheid 
van de ruiten te testen.

ULTIEM BEWIJS | 
Het beste bewijs van ons engagement voor kwaliteit wordt door u geleverd. 

Zoek online getuigenissen, beoordelingen en ratings op of bekijk wat mensen op 
Reevoo over Nissan zeggen. Dat is de beste plaats om voertuigen te vergelijken 

en echte antwoorden te krijgen van echte eigenaars die u kunt vertrouwen.

En dat geldt voor alles wat we doen: in het labo en de 
ontwerpstudio, in de fabriek, bij onze dealers en in onze 

relatie met u. We proberen, proberen opnieuw en proberen 
nog een keer. Want het is dankzij onze ervaring dat we 

slagen in alles wat we doen. We noemen het Nissan Kwaliteit.
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DE BESTE PRIJS IN DE BUURT
We beloven  u de beste zorg voor uw Nissan. Dat met de 

expertise van door Nissan getrainde teams en met 
gebruik van originele Nissan-onderdelen. Want wij weten 

beter dan wie ook hoe we uw Nissan moeten 
onderhouden. En om de beste prijs voor herstellingen en 

onderhoud te garanderen, passen we onze prijs aan als u 
dezelfde service goedkoper vindt in een straal van 10 km 

rond uw lokale verdeler.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE
We beloven  u 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 op de 
weg te houden. Gebeurt er iets onverwachts, dan 
kunt u 24 uur op 24 rekenen op Nissan Assistance, 
ongeacht de leeftijd van uw Nissan. 

GRATIS VERVANGEND VERVOER
We beloven u 100% mobiliteit terwijl uw auto een 
onderhoudsbeurt krijgt. Boek op voorhand en we 

garanderen u een gratis vervangwagen. Sommige 
verdelers stellen u zelfs een elektrische auto ter 

beschikking, en nog tal van andere vervoersoplossingen. 
Perfect op maat van uw behoeften.

GRATIS CHECK-UP
We beloven u een gratis check-up uit te voeren voor 
we aan de slag gaan met uw auto. Zo weet u exact 
wat er moet gebeuren en hoeveel het u zal kosten. 
Informatie over al onze prijzen vindt u bovendien 
online en bij onze verdelers.

ER STAAT GEEN VERVALDATUM  OP ONZE BELOFTES. ELK LID VAN HET YOU+NISSAN-PROGRAMMA 
WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER GEHOLPEN. WANT WIJ ZIJN ER VOOR U. ALTIJD.

DAT IS ONZE BELOFTE.

ONZE BELOFTE. UW ERVARING.

OVERAL, ALTIJD, VOOR ALLES. BEL 0800 173 11 EN WE KOMEN ER METEEN AAN.

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN 
NAAR BOVEN.

U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert 
onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de 
regels te veranderen en te innoveren. En bij 
Nissan is innoveren meer dan toevoegingen 
en uitbreidingen. We tasten de grenzen af 
om wat hetzelfde blijft opnieuw uit te vinden. 
Zo werken we verrassende oplossingen uit 
om aan uw gekste en meest praktische 
wensen te beantwoorden. Bij Nissan 
ontwerpen we auto’s, accessoires en 
diensten die breken met de conventies. We 
maken het praktische opwindend en het 
opwindende praktisch om u dag na dag nog 
meer rijplezier te verzekeren.

NISSAN JUKE 
BIEDT U:

3 JAAR GARANTIE OF 100.000 KM

EEN ONDERHOUDSINTERVAL VAN 
30.000 KM VOOR EEN DIESELMOTOR

EEN ONDERHOUDSINTERVAL VAN 
20.000 KM VOOR EEN BENZINEMOTOR

 

 

Met de verlengde Nissan-garantie kunt u de duur of het aantal kilometer van de 
3  jaar/100.000 km constructeursgarantie verlengen. Kies het contract dat het best 
bij uw rijgewoonten past. Bij herstellingen worden enkel originele Nissan-onderdelen 
gebruikt, die door hoog opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd. Voor uw 
gemoedsrust kunt u (indien van toepassing) ook rekenen op een Europese 
pechverhelping, 24 uur per dag en 7 dagen op 7.

VERLENGING NISSAN-GARANTIE

Een servicecontract van Nissan is de beste manier om uw Nissan JUKE het onderhoud 
te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan en bieden u jarenlang een 
vaste prijs voor de naverkoopdiensten. Wanneer u uw auto naar onze dealers brengt, 
vervangen we onderdelen en vloeistoffen volgens het officiële onderhoudsschema 
van Nissan en doen we verschillende controles zodat u met een gerust gemoed kunt 
rijden. U hebt de volledige controle over uw budget en planning. Nissan verwittigt u 
wanneer de auto moet worden binnengebracht en stelt u het gepaste onderhoud 
en een tijdstip voor.

NISSAN SERVICECONTRACTEN
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Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk 
( juli 2018). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van 
voortdurende productverbetering behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en 
getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De verdelers van Nissan worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van 
dergelijke wijzigingen. Bij uw plaatselijke Nissan-verdeler kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen 
van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en 
interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke 
toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – JUKE 07/2018 – Gedrukt in de EU.
DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Bezoek onze website op: www.nissan.be - www.nissan.nl

Intelligent Mobility loopt als een rode draad door alles wat we doen. Met nieuwe 
technologie maken we bij Nissan van onze auto's meer dan enkel vervoermiddelen. 
Samen is rijden zelfverzekerder, meer verbonden, en opwindender. Of het nu gaat 
om auto's die samen met u het rijden op zich nemen, of snelwegen die uw 
elektrisch voertuig opladen terwijl u erover rijdt, het zou allemaal zomaar kunnen 
in de zeer nabije toekomst.
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