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GETEST OP SENSATIE  
DE NIEUWE NISSAN JUKE 
HET WORDT ALLEEN MAAR BETER
DE NIEUWE JUKE SCHITTERT  met zijn nieuw ontworpen koplampen, het 
nieuwe  panoramaschuifdak, de gewijzigde LED-achterlichten in de vorm van 
een boemerang, de sportieve bumpers, buitenspiegels met geïntegreerde 
richtingaanwijzers en de nieuwe grille. Dit is de auto waar u al zo lang naar 
uitkeek. Uitgerust met de nieuwste technologie van Nissan, voorzien van een 
aandrijfconcept voor hoge prestaties en leverbaar in een uitgebreid scala 
aan carrosseriekleuren. Met eindeloze mogelijkheden om alles 
helemaal naar uw eigen smaak te personaliseren.

Ga voor meer informatie naar www.nissan.nl 

DIESEL VERMOGEN TRANSMISSIE

1.5L dCi 110 PK 6-traps handbak

BENZINE VERMOGEN TRANSMISSIE

1.2L DIG-T 115 PK 6-traps handbak

1.6L 94 PK 5-traps handbak

1.6L 117 PK CVT

1.6L DIG-T 190 PK 6-traps handbak
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STEM HEM AF OP UW STEMMING. Voor de 
nieuwe JUKE kunt u zeldzaam ver gaan met 
personaliseren, met verschillende pakketten voor 
het exterieur en interieur. Creëer uw eigen 
ambiance in Detroit Red, London White, San 
Diego Yellow of Tokyo Black, met bijpassende 
18" lichtmetalen velgen.

UW JUKE PERSONALISEREN

BRENG KLEUR OP DE WEG

MOOIE KNOPPEN. Knoppen waar je graag aan zit, voor de raambediening  
in Detroit Red, London White, San Diego Yellow of Tokyo Black. 

SPORTIEVE BUMPERS. Maak nog meer indruk met 
bontgekleurde sierstrips op de voor- en achterbumper. 
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SPORTSTOELEN. Voor energieker rijden zijn er fraaie sportstoelen,  
opvallend afgewerkt in Detroit Red, London White, San Diego Yellow  
of Tokyo Black. Perfect passend bij uw smaak. 

DE MIDDENCONSOLE. Laat de middenconsole schitteren in de glans van 
uw eigen keus en accentueer dat met een bijpassende afwerking voor de 
luchtroosters en portierpanelen.

KLEURIGE STIKSELS. Maak uw eigen look met in kleur op elkaar 
afgestemde stiksels aan het stuurwiel, de overkapping van de klokken en 
aan de pookknop. (alleen op de CVT)

INTERIEURPAKKETTEN 
Totaal uniek, grenzeloos uzelf: geef het interieur van de nieuwe JUKE 
een eigen, levendige kleur met een bekleding in Detroit Red, London 
White, San Diego Yellow of Tokyo Black, met bijpassende details.

ZET EEN ANDERE TOON

PERSONALISATION
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PERSONALISATION

EXTERIEURPAKKETTEN 
Benut de verrassende designopties van de nieuwe 
JUKE maximaal, met opvallende sierstrips en 
sierringen voor de bumpers en koplampen.

LICHTMETALEN VELGEN. Kies voor 18" lichtmetalen velgen met kleurige 
accenten om uw gepersonaliseerde design mee af te ronden. Zo valt u zeker op.

CONTRASTERENDE SIERSTRIPS Opteer voor sierringen rond de 
koplampen en buitenspiegels met kappen in een contrasterende kleur, 
om een alternatief statement te maken.
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ONDERWEG ERBIJ BLIJVEN. Het nieuwe NissanConnect 
zit boordevol mogelijkheden, maar is toch ongelooflijk 
gemakkelijk te bedienen, dankzij het 5,8 inch aanraakscherm 
en de nog weer uitgebreidere interface. Het systeem 
combineert audio van topniveau met navigatie en 
communicatiemedia, voor een verbinding zonder 
onderbrekingen en een lange lijst met apps.

INTEGRATIE VAN UW SMARTPHONE. Met 
NissanConnect bent u altijd verbonden, net als uw pc, tablet 
en smartphone. Het is daarom geschikt voor een steeds 
groter aantal apps: voor interessante locaties, 
verkeersinformatie, parkeerplekken en pompstations, het 
nieuws, het weer, sportnieuws, muziek en sociale netwerken.

INTELLIGENTE ASSISTENTIESYSTEMEN. Om het rijden 
gemakkelijker en veiliger voor u te maken, zijn er intelligente 
assistentiesystemen en navigatiefuncties aan boord. Zo krijgt u 
tijdig waarschuwingen voor scherpe bochten en een te hoge 
snelheid, een camera die om de hoek kan kijken, 
rijstrookgeleiding en dynamische herberekening van de rijroute. 
Allemaal welkome ondersteuning in diverse verkeerssituaties.

AUDIO ERVAREN MET VOLLERE KLANKEN. U kunt 
luisteren naar digitale radio en radio via internet, of via 
Bluetooth® muziek laten streamen vanaf uw mobiele telefoon 
- of u plugt uw iPod of MP3 in de USB-ingang, om onderweg 
te kunnen genieten van uw eigen muziekbibliotheek.

NISSANCONNECT

LIVE EN 
DRAADLOOS

220 MM 220 MM



220 MM 220 MM

PAKKET GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE
VOEL DE POWER. U voelt uzelf veilig in handen van de slimme 
technologie waarmee de JUKE over u waakt. Met de meest geavanceerde 
versie van het Safety Shield van Nissan. De nieuwe JUKE heeft alles om het 
rijden veiliger te maken. 

NISSAN DYNAMIC 
CONTROL SYSTEM
Sport, Normal of Eco: Kies de 
rijmodus die past bij het 

moment en bij uw stemming. Houdt vanaf het scherm bij wat uw 
brandstofverbruik en uw Eco-score is. 

CONTROLESYSTEEM VOOR DE 
BANDENSPANNING & SCHAKEL-
INDICATOR GEKOZEN VERSNELLING 

U hoeft er niet meer naar te gissen: de bandenspanning voor alle vier de wielen 
wordt weergegeven op het scherm. Zodra de spanning van één van de banden te 
laag is, gaat er een lampje branden. En voor vloeiend schakelen is er een pijl die 
aangeeft wanneer het tijd is om terug of op te schakelen.

NISSAN SAFETY SHIELD
Een hele reeks systemen werkt met elkaar samen, met 
gebruikmaking van diverse camera's en sensoren, zodat u het 
vertrouwen heeft altijd alles onder controle te hebben. 

RIJBAANASSISTENT. Dit systeem geeft een waarschuwing 
zodra u van uw rijstrook dreigt te geraken. Het systeem zal u erop 
wijzen dat u terug moet naar het goede spoor, tenzij u de 
richtingaanwijzer heeft aangezet. 

DODE-HOEKWAARSCHUWING. Als zich in de dode hoek naast uw auto een ander voertuig 
bevindt, gaat er langs de rand van uw buitenspiegel een lampje branden. Als u aangeeft dat u van 
rijstrook wilt wisselen terwijl een ander voertuig gevaarlijk dichtbij is, zal het lampje gaan knipperen 
en klinkt er een geluidssignaal.

SIGNALERING VAN BEWEGENDE VOORWERPEN. Dit systeem overziet alles over een bereik 
van 360°, waardoor het u kan waarschuwen als er iets is dat u nadert: een object, een dier, een kind.

NISSAN AVM - 
VISION 360°
Dankzij vier camera's kan de 
Around View Monitor (AVM) 

een panoramisch beeld opbouwen rondom uw JUKE, zodat er geen 
dode hoeken meer zijn. Achteruitrijden en inparkeren lijkt wel vanzelf 
te gaan! 
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KLEUREN BEKLEDING

VISIA & ACENTA Stof TEKNA PremiumlederPearl White - QAB Solid White - 326 Silver Grey - KY0 Dark Metallic Grey - KAD

Sunlight Yellow - EAV Force Red - NAHInk Blue - RBN Solid Red - Z10

Night Shade - GAB Black Metallic - Z11

16" stalen velgen met 
wieldeksels

17" lichtmetalen velg 
Connect + Tekna

17" lichtmetalen velg 
Acenta

18" lichtmetalen velg  
1.6 DIG-T

18" lichtmetalen velg 
gepersonaliseerd

VELGENOVERZICHT AFMETINGEN 

TOKYO BLACK DETROIT RED LONDON WHITE SAN DIEGO YELLOW 

TOKYO BLACK DETROIT RED LONDON WHITE SAN DIEGO YELLOW

A: Wielbasis: 2.530 mm

B: Maximale lengte: 4.135 mm

C: Maximale breedte: 1.765 mm

D: Maximale hoogte: 1.565 mm

CONNECT EDITION Stof

PERSONALISERING PREMIUMSTOF (OPTIE CONNECT EDITION)

PERSONALISERING PREMIUMLEDER (OPTIE TEKNA)



B e z o e k  o n z e  w e b s i t e  o p :  w w w . n i s s a n . n l

Volg Nissan via:

Wij hebben alles gedaan wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie bij het ter perse gaan (Juni 2014) correct 
is. Voor deze folder is gebruikgemaakt van afbeeldingen van prototypes zoals die op diverse autobeurzen te zien zijn geweest. In overeenstemming 
met het bedrijfsbeleid om haar producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europa zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te 
brengen aan de voertuigen en de specificaties daarvan, zoals die in deze publicatie worden beschreven en getoond. Nissan-dealers zullen van 
eventuele modificaties zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Voor de meest recente informatie gelieve contact op te nemen met uw 
plaatselijke Nissan-dealer. Vanwege de beperkingen van het hiervoor toegepaste drukprocedé kunnen de in deze folder getoonde kleuren afwijken 
van de werkelijk gebruikte kleuren van de lak en de interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van 
deze folder zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze folder is gemaakt van chloorvrij papier - NEW JUKE MC Pre-Launch GEA 03.2014 – Gedrukt in EU.
Samengesteld door NEW BBDO, Frankrijk - Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door E-GRAPHICS\FRANCE, Frankrijk - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Stempel van de dealer:



GAMMA VISIA ACENTA
CONNECT 
EDITION

TEKNA NISMO RS

JUKE

1.6L 94  - - - -

1.6L 117 CVT -    -

DIG-T 115 -    -

DIG-T 190 - -   -

DIG-T 218 - - - - 

dCi 110 -    -

JUKE ALL-MODE 
4x4-i

DIG-T 214 Xtronic 8 - - - - 

NISSAN

JUKE



NISSAN JUKE
NISMO RS
Extra uitrusting t.o.v. ACENTA 

®® VEILIGHEID
•	Beperkt	mechanisch	

slipdifferentieel(1)

•	Nissan	Torque	Vectoring	System	
(NTVS)(3)

•	NISMO	RS	sportonderstel	en	
-remmen

•	Reservewiel	type	thuiskomer

®® ZICHTBAARHEID
•	LED	dagrijverlichting	

geïntegreerd	in	voorbumper(4)

®® STYLING

•	Metallic-lak

•	Sportuitlaat	NISMO	RS

•	Rood	gelakte	remklauwen

•	18”	lichtmetalen	velgen	
NISMO	RS

•	NISMO	RS	bodykit	

•	Behuizing	instrumentarium	
afgewerkt	met	alcantara®	met	
rode	stiksels

•	Zwarte	hemelbekleding

•	Combimeter	met	NISMO	RS	
toerenteller

•	Centrale	gedeelte	dashboard	
en	sierlijsten	in	voor-	en	
achterdeuren	in	carbon	look

•	NISMO	RS	instaplijsten

•	Vloermatten

®® COMFORT
•	Automatisch	in-	en	

uitschakelende	koplampen

•	Regensensor

•	Elektrisch	verstel-	en	inklapbare	
buitenspiegels

•	Verwarmbare	buitenspiegels

•	Alcantara®	&	lederen	stuurwiel	
met	rood	NISMO	RS	stiksel	en	
logo

•	Lederen	pookknop	en	pookhoes	
met	rood	NISMO	RS	stiksel(1)

•	Suede	bekleding	met	rood	
NISMO	RS	stiksel

•	Verwarmbare	voorstoelen

®® TECHNOLOGIE
•	Op	het	stuurwiel	gemonteerde	

schakelflippers(6)

•	Nieuwe	NissanConnect	met	
achteruitrijcamera

•	Radio/CD	speler	met	
6	luidsprekers

•	Intelligent	key

•	START/STOP-knop

®® OPTIE

RECARO®	PACK

•	Recaro®	kuipstoelen	NISMO	RS	
voorin(5)	in	zwart	met	rood	leder,	
zwart	alcantara®	en	rode	stiksels

TECHNO	PACK
	- Xenon	koplampen
	- Nissan	Around	View	Monitor
	- Nissan	Safety	Shield

ACENTA
Extra uitrusting t.o.v. VISIA

®® ZICHTBAARHEID

•	Mistlampen	voor

®® STYLING

•	17”	lichtmetalen	velgen

•	Chromen	interieur	portiergrepen

•	Portiergrepen	in	carrosseriekleur

•	Chromen	uitlaat
•	Extra	getint	glas	(achterste	

zijramen	en	achterklep)
®® COMFORT

•	3e	hoofdsteun	achter

•	Automatische	airconditioning

•	Flexibele	bagageruimte-indeling(2)

•	Lederen	stuurwiel	en	
versnellingspookknop(1)

•	In	hoogte	verstelbare	
bestuurdersstoel

®® TECHNOLOGIE
•	Bediening	via	het	stuurwiel:	

Audio,	Bluetooth®	&	Cruise	
Control

•	Nissan	Dynamic	Control	System	
(NDCS):	Bedieningspaneel	voor	
rijstijl	(Eco,	Normal,	Sport)	en	
airconditioning

•	Boordcomputer

•	USB-aansluiting

•	Cruise	Control	en	
snelheidsbegrenzer

•	Bluetooth®	voor	handsfree	bellen

VISIA

®® VEILIGHEID

•	ABS	/	EBD	/	NBAS

•	ESP

•	TPMS

•	Voor-,	zij-	en	gordijnairbags

•	2	ISOFIX	kinderstoel	
bevestigingspunten
®® ZICHTBAARHEID

•	LED	dagrijverlichting

•	LED	knipperlichten

®® STYLING

•	16”	wielen	met	wieldoppen

•	Buitenspiegelkappen	in	
carrosseriekleur
®® COMFORT

•	Achterbankleuning	in	delen	
neerklapbaar	(60/40)

•	Centrale	portiervergrendeling	
met	afstandsbediening

•	Elektrisch	verstelbare	
buitenspiegels

•	Stuurwiel	in	hoogte	verstelbaar

•	Elektrisch	bedienbare	ramen	voor	
en	achter
®® TECHNOLOGIE

•	Schakelindicator(1)

•	MP3	aansluiting	(Jack	3.5”)

•	Radio/CD-speler	met	4	
luidsprekers

CONNECT EDITION
Extra uitrusting t.o.v. ACENTA

®® STYLING

•	17”	lichtmetalen	velgen	Urban

•	NISSAN	DESIGN	STUDIO	-	
Creative	Line		
Interieur	Pack	-	Rood,	Wit,	Geel	
of	Zwart
	- Meterhouder	stiksels
	- Zwarte	hemelbekleding
	- Middenconsole	&	
ventilatieopeningen

	- Deurpanelen,	voor	en	achter
	- Pookknop	stiksels
	- Bijpassende	stiksels

®® COMFORT

•	Automatisch	in-	en	
uitschakelende	koplampen

•	Regensensor

•	Elektrisch	verstel-	en	inklapbare	
buitenspiegels

•	Verwarmbare	buitenspiegels

•	Bekleding	Sport	-	Creative	Line

®® TECHNOLOGIE
•	Nieuwe	NissanConnect

	- Multimedia	navigatiesysteem	
met	aanraakscherm

•	Nissan	Around	View	Monitor
	- 360°	zicht	met	4	cameras

•	Nissan	Safety	Shield
	- Rijbaan-assistent
	- Dodehoek-assistent
	- Detectie	van	bewegende	
objecten

•	Radio/CD	speler	met	
6	luidsprekers

•	Intelligent	key

•	START/STOP-knop

®® OPTIE
NISSAN	DESIGN	STUDIO	-	
Creative	Line
•	Exterieur	Pack	-	Rood,	Wit,	Geel	

of	Zwart
	- 18”	lichtmetalen	velgen	met	inleg
	- Koplamp	omlijsting
	- Buitenspiegels
	- Inleg	bumper	(voor	en	achter)

TEKNA
Extra uitrusting t.o.v. 
CONNECT EDITION 

®® ZICHTBAARHEID
•	Xenon	koplampen	met	

automatische	hoogteverstelling
®® COMFORT

•	Lederen	bekleding	-	Nissan	
Design	Studio

•	Verwarmbare	voorstoelen

•	Panoramisch	glazen	schuifdak

®® OPTIE
NISSAN	DESIGN	STUDIO	-	
Creative	Line
•	Exterieur	Pack	-	Rood,	Wit,	Geel	

of	Zwart
	- 18”	lichtmetalen	velgen	met	inleg
	- Koplamp	omlijsting
	- Buitenspiegels
	- Inleg	bumper	(voor	en	achter)

(1)	Alleen	op	de	handgeschakelde	versie
(2)	Niet	beschikbaar	op	de	JUKE	ALL	MODE	4x4-i
(3)	Alleen	op	de	JUKE	ALL	MODE	4x4-i
(4)	Vervangt	mistlampen	voor
(5)	Verwarmbare	voorstoelen	komen	hiermee	te	vervallen
(6)	Alleen	op	Xtronic	versie



NISSAN JUKE
UITRUSTINGSOVERZICHT VISIA ACENTA

CONNECT 
EDITION

TEKNA NISMO RS

®® VEILIGHEID

•	 ABS	(Anti-blokkeersysteem)	met	EBD	(Elektronische	remkrachtverdeling)    ® 

•	 ESP	(elektronisch	stabiliteitsprogramma)	met	deactivatieschakelaar	met	NBAS	(Nissan	
Brake	Assist)

    

•	 TPMS	(Bandenspanning	controlesysteem)     

•	 Voor-,	zij-	en	gordijnairbags	(Airbag	voorpassagier	uitschakelbaar)     

•	 Hoofdsteunen	achter -    

•	 Veiligheidsgordels	voor	met	gordelspanners	en	spankrachtbegrenzers     

•	 3-punts	veiligheidsgordels	achter     

•	 2	ISOFIX	kinderstoel	bevestigingspunten     

•	 Reparatiekit	voor	de	banden     -
•	 Reservewiel	type	thuiskomer - - - - 

•	 Nissan	Torque	Vectoring	System	(NTVS) - - - - (1)

•	 Beperkt	mechanisch	slipdifferentieel - - - - (2)

•	 NISMO	RS	sportonderstel	en	-remmen - - - - 

®® STYLING

Exterieur
•	 Metallic-lak     

•	 Buitenspiegelkappen	in	carrosseriekleur	     -
•	 Buitenspiegelkappen	in	rood	 - - - - 

•	 Portiergrepen	in	carrosseriekleur -    

•	 B-stijl	in	Brilliant	Black - - - - 

•	 16’’	wielen	met	wieldoppen  - - - -
•	 17”	lichtmetalen	velgen	Sport -  - - -
•	 17”	lichtmetalen	velgen	Urban - -   -
•	 18”	lichtmetalen	velgen	NISMO	RS - - - - 

•	 Extra	getint	glas	(achterste	zijramen	en	achterklep) -    

•	 Chromen	uitlaat -    -
•	 Sportuitlaat	NISMO	RS - - - - 

•	 Rood	gelakte	remklauwen - - - - 

•	 NISMO	RS	bodykit	(voor/achterbumper,	sideskirts,	wielkast	en	dakspoiler) - - - - 

Interieur
•	 Zwarte	hemelbekleding - -   

•	 Behuizing	instrumentarium	afgewerkt	met	alcantara®	met	rode	stiksels - - - - 

•	 Combimeter	met	NISMO	RS	toerenteller - - - - 

•	 Centrale	gedeelte	dashboard	en	sierlijsten	in	voor-	en	achterdeuren	in	carbon	look - - - - 

•	 NISMO	RS	instaplijsten - - - - 

®® COMFORT

Rijden
•	 Elektronische	stuurbekrachtiging     

•	 Elektrisch	verstelbare	buitenspiegels   - - -
•	 Elektrisch	verstelbare	en	automatisch	inklapbare	buitenspiegels - -   

•	 In	hoogte	verstelbare	bestuurdersstoel -    

•	 Lederen	versnellingspookknop(2) -    

•	 Lederen	pookknop	en	pookhoes	met	rood	NISMO	RS	stiksel(2) - - - - 

•	 Lederen	stuurwiel -    -
•	 Alcantara®	&	lederen	stuurwiel	met	rood	NISMO	RS	stiksel	en	logo - - - - 

•	 Stuurwiel	in	hoogte	verstelbaar     

Comfort aan boord
•	 Achterbankleuning	in	delen	neerklapbaar	(60/40)     

•	 Automatische	airconditioning	met	NDCS(3)	en	pollenfilter -    

•	 Centrale	portiervergrendeling	met	afstandsbediening     

•	 Zonnekleppen	met	make-up	spiegel     

•	 Flexibele	bagageruimte-indeling -    (2)

•	 Opbergvak	op	achterzijde	passagiersstoel -    

•	 Stoffen	bekleding   - - -
•	 Bekleding	Sport	-	Creative	Line - -  - -
•	 Lederen	bekleding	-	Creative	Line	met	verwarmbare	voorstoelen - - -  -
•	 Suede	bekleding	met	rood	NISMO	RS	stiksel	met	verwarmbare	voorstoelen - - - - 

•	 Panoramisch	glazen	schuifdak - - -  -
•	 Elektrisch	bedienbare	ramen	voor	en	achter	(bestuurderszijde	AUTO-functie)     



NISSAN JUKE
UITRUSTINGSOVERZICHT VISIA ACENTA

CONNECT 
EDITION

TEKNA NISMO RS

®® ZICHTBAARHEID  
•	 Regensensor - -   

•	 Mistlicht	achter     

•	 Mistlampen	voor -    -
•	 Automatisch	in-	en	uitschakelende	koplampen - -   

•	 Xenon	koplampen	met	automatische	hoogteverstelling - - -  (4)

®® TECHNOLOGIE
•	 Schakelindicator(2)     

•	 Boordcomputer	met	indicatie	buitentemperatuur -    

•	 NDCS(3)	:	Bedieningspaneel	voor	rijstijl	(Eco,	Normal,	Sport)	en	airconditioning -    

•	 Cruise	control	en	snelheidsbegrenzer	met	stuurwielbediening -    

•	 Bluetooth®	voor	handsfree	bellen	met	streaming	audio	functie	en	stuurwielbediening -    

•	 Intelligent	Key - -   

•	 Xtronic	8	bediening	via	op	het	stuurwiel	gemonteerde	schakelflippers - - - - (1)

•	 Radio/CD	speler	met	4	luidsprekers  - - - -
•	 Radio/CD	speler	met	4	luidsprekers	en	stuurwielbediening -  - - -
•	 Radio/CD	speler	met	6	luidsprekers	en	stuurwielbediening - -   

•	 MP3	aansluiting	(Jack	3.5’’)     

•	 USB-aansluiting -    

Nieuwe NissanConnect
	- 5,8”	LCD	navigatiesysteem	met	verkeersinformatie	en	touch	screen	in	kleur	met	
3D	kaarten	voor	Europa	en	informatie	over	milieuvriendelijk	rijden

	- Connected	Services(5)	met	Smartphone	(iOS/Android)	integratie:	GoogleTM	POI	en	
Send-To-Car	(routeplanner	en	“Point-of-	Interest”)

	- Radio/CD	speler	met	stuurwielbediening	en	6	luidsprekers
	- USB-aansluiting	voor	iPod,	MP3	speler,	USB	stick	en	externe	harde	schijf
	- Achteruitrijcamera

- -   

Nissan Around View Monitor
Samen	met	het	NissanConnect	systeem	maakt	de	AVM	(Around	View	Monitor)	het	
parkeren	zeer	gemakkelijk,	dankzij	camera’s	aan	de	zij-,	voor-	en	achterkant	die	een		
360°	blik	rond	de	auto	geven.

- -   (4)

Nissan Safety Shield
Het	Nissan	Safety	Shield	gebruikt	de	unieke	technologie	die	gemaakt	is	voor	uw	
veiligheid.	Het	systeem	bestaat	uit	3	elementen:	waarschuwing	bij	onbedoeld	verlaten	
van	de	rijbaan,	sensoren	die	bewegende	voorwerpen	rondom	de	auto	detecteren	en	de	
waarschuwing	wanneer	zich	een	andere	auto	in	uw	dode	hoek	bevindt.	

- -   (4)

®® PACKS

Recaro® Pack
	- Recaro®	kuipstoelen	NISMO	RS	voorin	in	zwart	met	rood	leder,	zwart	alcantara®	en	
rode	stiksels(6) - - - - 

Techno Pack
	- Nissan	Around	View	Monitor
	- Nissan	Safety	Shield	
	- Xenon	koplampen	met	automatische	hoogteverstelling

- - - - 

®® NISSAN DESIGN STUDIO Personalisatieprogramma

CREATIVE LINE - Interieur Pack - Rood, Wit, Geel of Zwart
	- Meterhouder	stiksels
	- Zwarte	hemelbekleding
	- Middenconsole	&	ventilatieopeningen
	- Deurpanelen,	voor	en	achter
	- Pookknop	stiksels
	- Bijpassende	stiksels
	- Bekleding	Sport	op	Connect	Edition	/	Lederen	bekleding	op	Tekna

- -   -

CREATIVE LINE - Exterieur Pack - Rood, Wit, Geel of Zwart
	- 18”	lichtmetalen	velgen	met	inleg
	- Koplamp	omlijsting
	- Buitenspiegels
	- Inleg	bumper	(voor	en	achter)

- -   -

(1)	Alleen	op	de	JUKE	ALL	MODE	4x4-i	 (4)	Inbegrepen	in	het	Techno	Pack
(2)	Alleen	op	de	handgeschakelde	versie	 (5)	Connected	Services*	gratis	voor	een	periode	van	2	jaar.	Na	deze	periode	zijn	de	services	optioneel
(3)	Nissan	Dynamic	Control	System	 (6)	Verwarmbare	voorstoelen	komen	hiermee	te	vervallen

*Beschikbare	diensten	kunnen	verschillen	per	land	en	vereisen	mogelijk	een	abonnement	om	deze	te	activeren.	Diensten	worden	aangeboden	door	derden	en	vallen	buiten	de	verantwoordelijkheid	
van	Nissan.	Aanbieders	van	deze	diensten	kunnen	hun	services	beëindigen	of	beperken	zonder	vooraf	Nissan	en/of	haar	dealers	hierover	te	informeren.	Nissan	is	niet	verantwoordelijk	voor	eventuele	
kosten	die	ontstaan	door	het	gebruik	van	de	diensten,	noodzakelijke	updates	of	andere	gerelateerde	kosten	voor	het	gebruik	van	deze	diensten.	Sommige	diensten	vereisen	een	daarvoor	geschikte	
mobiele	telefoon,	welke	niet	wordt	geleverd	bij	het	voertuig.	Mobiele	netwerken	worden	aangeboden	door	onafhankelijke	aanbieders	en	vallen	buiten	de	verantwoordelijkheid	van	Nissan.	Mobiele	
netwerken	zijn	mogelijk	niet	beschikbaar	in	alle	gebieden.	Kosten	voor	het	gebruik	van	mobiele	netwerken	zijn	voor	rekening	van	de	gebruiker.

	=	Standaard
	 =	Optie
-	 =	Niet	beschikbaar



NISSAN JUKE
TECHNISCHE GEGEVENS BENZINE DIESEL

JUKE JUKE ALL-
MODE 4x4-i JUKE

1.6L 94 1.6L 117 CVT DIG-T 115 DIG-T 190 DIG-T 218 DIG-T 214 
Xtronic 8 dCi 110

®® MODEL
•	Uitvoering	 5-deurs,	5	zitplaatsen

®® MOTOR
•	Aantal	cilinders	en	bouwwijze 4,	in	lijn

•	Brandstof Ongelood	benzine	EURO	95 Ongelood	benzine	EURO	98 Diesel

•	Cilinderinhoud	 cm3 1598 1197 1618 1461	

•	Max.	vermogen(1) kW	(pk)	/	tr/min 69	(94)	/	5400 86	(117)	/	6000 85	(115)	/	4500 140	(190)	/	5600 160	(218)	/	6000 157	(214)	/	6000 81	(110)	/	4000

•	Max.	koppel(1) Nm	/	tr/min 140	/	3200-4400 158	/	4000 190	/	2000 240	/	1600-5200 280	/	3600-4800 250	/	2400-5600 260	/	1750	-	2500

•	Boring	x	slag mm 78	x	83,6 72,2	x	73,1 79,7	x	81,1 76	x	80,5

•	Compressieverhouding 10,7 10,0 10,5 9,5 15,5

•	Cilinderkop 16	kleppen 8	kleppen

•	Distributie
Dubbele	bovenliggende	nokkenas	

-	ketting	aangedreven

Enkele	
bovenliggende	

nokkenas	
-	riem	aangedreven

•	Luchttoevoer Atmosferisch Turbocompressor	met	intercooler

•	Inspuiting Multi	point	benzine-injectie Multi	point	benzine-direct-injectie
Common	Rail	

Directe	Inspuiting

•	Uitstootniveau Euro6b

•	Uitstoot	controlesysteem 3-weg	katalysator
Oxidatiekatalysator	
met	Diesel	Partikel	

Filter

•	Stop	/	Start	Systeem Nee Ja Nee Ja

®® AANDRIJVING
•	Transmissie

Handgeschakeld	
5	versnellingen

Automaat
CVT

Handgeschakeld
6	versnellingen

Automaat
Xtronic	8(3)

Handgeschakeld
6	versnellingen

•	Aandrijving 2	(voorwielen) ALLMODE	4x4-i 2	(voorwielen)

®® BESTURING
•	Stuurinrichting Tandheugel	overbrenging,	stuurbekrachtiging

•	Draaicirkel	(stoep	tot	stoep) 10,7	m

®® ONDERSTEL
•	Wielophanging Onafhankelijke	McPherson	veerpoot

•	Remsysteem

Schijfremmen	voor	
/	trommelremmen	
achter	bekrachtigd	
met	ABS	/	EBD	/	

NBAS	/	ESP

Rondom	schijven	(voor	geventileerd)	met	ABS	/	EBD	/	NBAS	/	ESP

•	Wielmaat 16”	x	6.5” 17”	x	7”	of	18”	x	7” 17”	x	7” 18”	x	7”
16”	x	6.5”,	17”	x	7”	

of	18”	x	7”

•	Bandenmaat 205/60R16 215/55R17	of	225/45R18 215/55R17 225/45R18
205/60R16,	

215/55R17	of	
225/45R18

®® GEWICHTEN EN AFMETINGEN
•	Gewicht	voor	wegenbelasting kg 1109 1150 1178 1242 1369 1247

•	Massa	rijklaar kg 1209 1250 1278 1342 1469 1347

•	Max.	toelaatbaar	voertuiggewicht kg 1630 1680 1710 1760 1880 1770

•	Nuttig	laadvermogen kg 421 430 432 418 445 434 423

•	Max.	massa	aanhanger	geremd/ongeremd kg 1250/604 1250/625 1250/639 1200/671 1150/734 1250/673

•	Max.	asbelasting	voor/achter kg 850/810 895/835 930/835 970/825 1010/905 985/830

•	Max.	kogeldruk	trekhaak kg 75

•	Lengte mm 4135 4165 4135

•	Breedte mm 1765 1770 1765

•	Hoogte mm 1565

•	Wielbasis mm 2530

•	Inhoud	bagageruimte	(VDA) l 354 207 354

•	Inhoud	bagageruimte	neergeklapte	achterbank	(VDA) l 1189 786 1189

•	Inhoud	brandstoftank l 46 50 46

®® PRESTATIES
•	Maximum	snelheid km/h 168 170 178 215 220 200 175

•	Acceleratie	0	-	100	km/h sec 12,0 11,5 10,8 8,0 7,0 8,0 11,2

®® BRANDSTOFVERBRUIK
•	Binnen	de	bebouwde	kom(2) l/100	km 7,6 17”	7,5	/	18”	7,6 17”	7,1	/	18”	7,2 7,6 9,6 9,8 16/17”	4,4	/	18”	4,6

•	Buiten	de	bebouwde	kom(2) l/100	km 5,0 17”	5,1	/	18”	5,2 17”	4,9	/	18”	5,0 5,1 5,7 6,0 16/17”	3,8	/	18”	3,9

•	Gecombineerd(2) l/100	km 6,0 17”	6,0	/	18”	6,1 17”	5,7	/	18”	5,8 6,0 7,3(4) 7,5(4) 16/17”	4,0	/	18”	4,1

•	CO2-uitstoot g/km 138 17”	139	/	18”	142 17”	128	/	18”	130 139 168(4) 172(4) 16/17”	104	/	18”	107

(1)	Overeenkomstig	1999/99/EC.
(2)	Overeenkomstig	1999/100/EC	(opties,	onderhoud,	rijgedrag,	weg-	en	weercondities	kunnen	de	officiële	resultaten	beïnvloeden).	
(3)	Continu	Variable	Transmissie	en	handmatige	modus	met	aan	het	stuurwiel	gemonteerde	schakelflippers.
(4)	Cijfers	onder	voorbehoud	van	definitieve	homologatie.
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Afgebeeld: Nieuwe Nissan Juke Nismo RS

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren en prijzen 
door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers worden doorgegeven. 
Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest recente informatie.

Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van onjuistheden of 
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke 
bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek 
worden deze u toegezonden.

Nissan West Europe sas

www.nissan.nl



138 - D 17.990,00 15.863,10 5.735,00 10.128,10

139 - D 23.990,00 20.841,21 5.847,00 14.994,21

139 - D 25.990,00 22.494,11 5.847,00 16.647,11

142 - D 26.790,00 23.213,58 6.183,00 17.030,58

139 - D 27.990,00 24.147,00 5.847,00 18.300,00

142 - D 28.790,00 24.866,47 6.183,00 18.683,47

128 - C 21.690,00 18.726,57 4.615,00 14.111,57

128 - C 23.690,00 20.379,46 4.615,00 15.764,46

130 - C 24.490,00 21.079,50 4.839,00 16.240,50

128 - C 25.690,00 22.032,36 4.615,00 17.417,36

130 - C 26.490,00 22.732,39 4.839,00 17.893,39

139 - D 25.690,00 22.246,17 5.847,00 16.399,17

139 - D 26.490,00 22.907,33 5.847,00 17.060,33

139 - D 27.690,00 23.899,07 5.847,00 18.052,07

139 - D 28.490,00 24.560,22 5.847,00 18.713,22

104 - D 23.240,00 20.093,30 5.109,00 14.984,30

104 - D 25.240,00 21.746,19 5.109,00 16.637,19

107 - D 26.040,00 22.488,05 5.574,00 16.914,05

104 - D 27.240,00 23.399,08 5.109,00 18.290,08

107 - D 28.040,00 24.140,94 5.574,00 18.566,94

590,00 487,60 0,00 487,60

399,00

349,00

399,00

399,00

379,00

631,00 39,00 592,00 489,26

Afleverpakket *** 155,00 155,00 128,10

* Prijzen excl. recyclingsbijdrage/kosten rijklaar maken. Alle prijzen zijn in euro's. 

De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken  bedragen € 9,70, waarvan € 6 BTW-vrij en € 3,70 incl. BTW

DIG-T 115 M/T Tekna

DIG-T 190 M/T Connect Edition

DIG-T 190 M/T Tekna

dCi 110 M/T Connect Edition

dCi 110 M/T Tekna

DISCLAIMER

Kosten rijklaar maken**

Nissan Design Studio

Premium Pack

Style Pack

DE BPM    

Vanaf 2013 is de BPM progressief afhankelijk van de absolute CO2 uitstoot en is de catalogusprijs 

niet langer  relevant voor de heffing van BPM. Verdere informatie kunt u vinden op 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/autobelastingen

De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden afgerond) op het kentekenbewijs afgedrukt, maar is 

voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag

worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het

oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de

factuur te bewaren.

 

De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGSSBIJDRAGE: VOOR ALLE MODELLEN 

€ 45,00 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de recyclingsbijdrage (vroeger verwijderingsbijdrage genoemd) een vrijwillige 

bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 

Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een 

initiatief van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN is 

niet langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post 

shredder scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van de 

RAI Vereniging wordt een recyclingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in rekening gebracht om het 

project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te dragen.

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken(€ 39,00 BTW-vrij)

*** Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset

Totaal (incl. BTW)* Legeskosten deel 1

Kosten rijklaar 

maken

incl. BTW

Kosten rijklaar maken

excl. BTW

Dynamic Pack

Chrome

Exclusive Pack

Meerprijs metallic

Consumenten 

adviesprijs incl. BTW 

en montage*Accessoire Packs

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM
 BPM bedrag

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW
Opties

DIG-T 115 M/T Tekna 18” CREATIVE LINE Exterieur Pack

DIG-T 190 M/T Connect Edition 18” CREATIVE LINE Exterieur Pack

DIG-T 190 M/T Tekna 18” CREATIVE LINE Exterieur Pack

dCi 110 M/T Acenta

dCi 110 M/T Connect Edition 18” CREATIVE LINE Exterieur Pack

dCi 110 M/T Tekna  18” CREATIVE LINE Exterieur Pack

1.6L 94 M/T Visia

1.6L 117 CVT  Acenta

1.6L 117 CVT  Connect Edition

1.6L 117 CVT  Tekna 18” CREATIVE LINE Exterieur Pack

DIG-T 115 M/T Acenta

DIG-T 115 M/T Connect Edition 18” CREATIVE LINE Exterieur Pack

1.6L 117 CVT  Connect Edition 18” CREATIVE LINE Exterieur Pack

1.6L 117 CVT  Tekna

DIG-T 115 M/T Connect Edition

NISSAN PRIJSLIJST Juli 2015

JUKE
CO2 - 

Energie 

Label

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM
 BPM bedrag

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW



168 - F 34,690.00 30,393.68 9,935.00 20,458.68
172 - F 38,690.00 33,850.11 10,803.00 23,047.11

Optie op NISMO RS
1,200.00 991.74 0.00 991.74

1,500.00 1,239.67 0.00 1,239.67

631.00 39.00 592.00 489.26
Afleverpakket *** 155.00 155.00 128.10

* Prijzen excl. recyclingsbijdrage/kosten rijklaar maken. Alle prijzen zijn in euro's. 

De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken  bedragen € 9,70, waarvan € 6 BTW-vrij en € 3,70 incl. BTW

NISSAN PRIJSLIJST JULI 2015

JUKE NISMO RS
CO2 - 

Energie 
Label

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 
excl. BTW/incl. BPM

 BPM bedrag
Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTW

DIG-T 218 M/T NISMO RS
DIG-T 214 Xtronic 8 ALL MODE NISMO RS

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 
excl. BTW/incl. BPM

 BPM bedrag
Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTWOpties

Techno Pack Nissan AVM - 360° + Nissan Safety Shield + Xenon koplampen 

Recaro® Pack Recaro® alcantara® & lederen voorstoelen

Totaal (incl. BTW)* Legeskosten deel 1
Kosten rijklaar 

maken
incl. BTW

Kosten rijklaar maken
excl. BTW

Kosten rijklaar maken**

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMER

DE BPM    
Vanaf 2013 is de BPM progressief afhankelijk van de absolute CO2 uitstoot en is de catalogusprijs 
niet langer  relevant voor de heffing van BPM. Verdere informatie kunt u vinden op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/autobelastingen
De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden afgerond) op het kentekenbewijs afgedrukt, maar is 
voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag
worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het
oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de
factuur te bewaren.
 
De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGSSBIJDRAGE: VOOR ALLE MODELLEN 
€ 45,00 INCL. BTW.
Sinds 1 januari 2007 is de recyclingsbijdrage (vroeger verwijderingsbijdrage genoemd) een vrijwillige 
bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 
Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een 
initiatief van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN is 
niet langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post 
shredder scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van de 
RAI Vereniging wordt een recyclingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in rekening gebracht om het 
project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te dragen.

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken(€ 39,00 BTW-vrij)

*** Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset


