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Subtiele Enigma-branding  
met blokpatroon.

Het slanke, donkere profiel van de Nissan JUKE Enigma 
versterkt het iconische profiel van de JUKE, opvallende 
blokpatronen, subtiele Enigma-branding en 19" volledig 
zwarte lichtmetalen velgen zorgen voor de finishing 
touch als u in het donker door de stad rijdt.

DUISTERNIS GLIMT

19" volledig zwarte Akari 
lichtmetalen velgen

Spiegels met uniek 
patroon

Afdrukken   |   Uitgang



Monovorm stoel

SLECHTS 
VOOR ENKELEN
Het verfijnde, geavanceerde interieur van de Juke Enigma 
nodigt u uit. Van de ondersteunende, sportieve 
monovorm stoelen tot de geavanceerde connectiviteit 
met 8" touchscreen en exclusieve Enigma-badge, het 
draait allemaal om u.

ENIGMA badge
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Ook verkrijgbaar in Enigma Black of 
Pearl White met zwart dak

NISSA N JUK E ENIGM A
V E R K E N  U W  V E R B O R G E N  K A N T

GEÏNSPIREERD DOOR 
DUISTERNIS

Het leven is interessanter in de duisternis. En de 
nieuwe limited edition Nissan JUKE Enigma voegt 
die opwinding, toe aan het futuristische, intuïtieve 
ontwerp van de JUKE. In een keuze uit drie 
kleuren met volledig zwarte 19” lichtmetalen 
velgen en exclusieve designaccenten van binnen 
en van buiten, is het een JUKE... met een vleugje 
extra mysterie.
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Nissan Intelligent Mobility brengt u altijd één stap verder. In auto’s die aanvoelen als een 
verlengstuk van uzelf. Die u helpen om meer te zien, meer te voelen, beter met u te reageren. 
En in sommige gevallen zelfs voor u. Nissan Intelligent Mobility betekent een betere 
toekomst, want het brengt ons naar een wereld die veiliger, duurzamer en boeiender is.

Volg Nissan op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk 
(DECEMBER 2020). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes. Gezien het beleid van voortdurende verbetering van zijn 
producten 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 Nissan-dealers worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. 
Bij uw plaatselijke Nissan-dealer 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 gemaakt van chloorvrij papier – MY21 JUKE ENIGMA brochure 12/2020 – Geprint in de EU. Gemaakt  
door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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