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WAT ALS_

JE ALLES ZOU KUNNEN HEBBEN
IN ÉÉN AUTO: EEN SPORTWAGEN,
EEN SUV EN EEN PRACHTIG
GEPERSONALISEERDE WAGEN?

Misschien wat veel gevraagd, maar de JUKE komt dicht in de buurt met een hogere rijpositie,
snellere reacties, massa's personaliseringsmogelijkheden, en een branie die mensen doet
omkijken. Als unieke Sport Crossover koppelt hij sérieux aan efficiëntie, en heeft hij een
innoverende vierwielaandrijving die als de beste motorvermogen weet om te zetten in grip.
Is stijl ook belangrijk? Je creëert zonder probleem je eigen unieke JUKE want zowat alles kan
worden gepersonaliseerd, vanbinnen en vanbuiten. Met de JUKE krijg je wel degelijk alles.
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NISSAN DESIGN STUDIO

DURF ANDERS TE ZIJN.

Hoe fantastisch zou het niet zijn als er niemand anders was met exact dezelfde wagen als jij?
Dankzij onze Nissan Design Studio kan je je JUKE al bij de bestelling compleet personaliseren
met een assortiment personaliseringspaketten voor interieur en exterieur uit de Nissan Creative Line.
Kies zelf de kleur van de bekleding, stof, sierelementen, om maar een paar dingen te noemen, of
18" lichtmetalen velgen met accenten in dezelfde kleur. Een echt unieke ervaring. Een portie durf.
Maar vooral leuk. Helemaal zoals jij.
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GEKLEURDE STIKNADEN. Maak de look compleet met stiknaden in een
bijpassende kleur voor het stuurwiel, de kap boven het instrumentenbord
en de versnellingspookknop (niet met Xtronic-versnellingsbak).

WELKOM IN DE

NISSAN DESIGN STUDIO

INTERIEUR PACKS
De Nissan Design Studio biedt een assortiment interieur packs
uit de Creative Line die het nieuwe interieur van de JUKE een
pittige persoonlijke toets geven.

SPORTZETELS. Laat je interieur nog meer schitteren met hoogwaardige
sportzetels voorzien van een fantastische bekleding met bijpassende accenten in
rood, wit, geel of zwart.

INZETSTUKKEN ROND DE BEDIENING VAN DE RUITEN. De inzetstukken
zijn er in de kleuren rood, wit, geel en zwart.

MIDDENCONSOLE. Werk de middenconsole af met de glanzende kleur van
je keuze en accentueer ze met bijpassende ringen rond de luchtroosters en inzetstukken
op de deuren.
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EXTERIEUR PACKS

SPORTBUMPERS. Creëer extra impact met fel gekleurde bumperplaatjes
vooraan en achteraan.

LICHTMETALEN VELGEN. Werk je gepersonaliseerde
JUKE af met 18" lichtmetalen velgen met gekleurde
inzetstukken en rijd nergens nog voorbij zonder dat je
gezien wordt!

De indrukwekkende nieuwe styling van de JUKE komt helemaal tot
leven met het assortiment exterieur packs uit de Creative Line van
de Nissan Design Studio. Kies uit geassorteerde
afwerkingselementen voor bumpers en koplampen, spiegelkappen
en pittige inzetstukken voor de lichtmetalen velgen.

CONTRASTERENDE AFWERKING. Ga voor een contrasterende afwerking
van de koplampen en de spiegelkappen om je van de massa te onderscheiden.
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ALS EEN PROF DE WEG OP.
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Wijzerplaten
De designers van de ronde
wijzerplaten met afschermkap
werden geïnspireerd door
motorﬁetsen en geven zo het
instrumentenbord een
bijzonder sportieve look.

Sportieve zetels
De bijzondere zetelkussens
houden je tijdens sportief
rijden stevig op je plaats
in de zetel en geven
de rijervaring extra ﬂair.

Panoramisch open dak
Maak de rijbeleving nog
intenser met een zonnedak
dat open kan om de
buitenwereld binnen
te laten, dag en nacht.

Klaar voor een ritje? De JUKE heeft een middenconsole waarvan je hartslag spontaan
de hoogte in gaat en die zijn inspiratie vindt in de extreme lijnen van een Italiaanse
sportmotorﬁets. Ronde wijzerplaten houden de instrumenten, en je geestdrift, in toom.
En de unieke stiknaden van de sportzetels, het stuurwiel en de versnellingspookknop
(niet met Xtronic-versnellingsbak) houden je goed vast. Bereid je voor op de rit van je leven.
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GA VOOR STERKER.
De JUKE levert een perfect evenwicht tussen vermogen en efficiëntie. De krachtigste
JUKE, met 1.6-liter (DIG-T)-motor, is door turbotechnologie extra koppelrijk
in de lage toeren en springt spaarzaam om met brandstof dankzij een compacte
motorconstructie en een geavanceerde directe injectie. Kies voor de Xtronic met
Sport-rijmodus en je beschikt over naadloos vermogen en kunt tegelijk zelf schakelen
in de Sport-rijmodus. Of misschien is de nieuwe 1.2-liter DIG-T gekoppeld aan een
zesversnellingsbak iets voor jou? Met veel koppel en souplesse, en tegelijk een
lage CO2-uitstoot. Welke motor je ook kiest, van de krachtige 1.6-liter DIG-T tot de
brandstofefficiënte diesel, veel vermogen is uiteraard standaard.

MOTOR /
TRANSMISSIE

CILINDERINHOUD
(L)

VERMOGEN
(pk)

KOPPEL
(Nm)

CO2 UITSTOOT
(g/km)

VERBRUIK
(L/100 km)
Stedelijk

Buiten-stedelijk

Gecombineerd

16" & 17"

18"

16" & 17"

18"

16" & 17"

18"

16" & 17"

18"

dCi 110 6MT

1.5

110

260

104

107

4,4

4,6

3,8

3,9

4,0

4,1

1.6L 94 5MT

1.6

94

140

138*

N/A

7,6*

N/A

5,0*

N/A

6,0*

N/A

1.6L 117 Xtronic

1.6

117

158

139

142

7,5

7,6

5,1

5,2

6,0

6,1

DIG-T 115 6MT

1.2

115

190

128

130

7,1

7,2

4,9

5,0

5,7

5,8

DIG-T 190 6MT

1.6

190

240

139

139

7,6

5,1

6,0

DIG-T 190 Xtronic

1.6

190

240

153

153

8,3

5,5

6,5

* Enkel 16"
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NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM

ANDERE STEMMING, ANDERE INSTELLING.

Alle cijfers bij de hand. Blijf via
de computer van het Nissan Dynamic
Control System altijd op de hoogte
van hoe goed je bezig bent. De
computer slaat informatie op over
alles, van de maximale G-krachten
tot het aantal kilometer per rit en het
brandstofverbruik per dag. Hoe meer
informatie je hebt, hoe slimmer je rijdt.

Met het Nissan Dynamic Control System geef je je JUKE met een druk
op een knop extra pit. In wat voor stemming je ook bent, de JUKE heeft
er een rijmodus voor. Stel het rijgedrag helemaal in zoals jij dat wilt,
regel de klimaatregeling, en houd statistieken bij over je prestaties,
allemaal terwijl je rijdt.

Weten wanneer je moet presteren. Veel koppel en trekkracht, of een
zo laag mogelijk brandstofverbruik precies wanneer jij dat wilt. De rijmodus
Normal biedt de perfecte combinatie van prestaties en brandstofefﬁciëntie.
Schakel naar Sport en je voelt meteen hoe het stuur, de versnellingsbak
(enkel Xtronic) en de gasrespons alerter worden. En wanneer het tijd is
om het rustiger aan te doen, druk je op de knop van de Eco-modus om het
maximum te halen uit elke tankbeurt.

Multifunctioneel. Naast de rijkarakteristieken stel je met
het Nissan Dynamic Control System ook het
interieurcomfort in. Schakel van de D-Mode naar de
Climate Mode en het scherm toont alle instellingen om het
interieur zo bloedheet of zo koel te maken als je maar wilt.
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NISSAN ALL-MODE 4X4-I MET TORQUE VECTORING

LINKS OF RECHTS? HET VERMOGEN
ALTIJD AAN JOU KANT.

Anders dan klassieke vierwielaandrijvingen die het motorvermogen enkel over
de voor- en achterwielen verdelen, bepaalt de vierwielaandrijving met Torque
Vectoring die op de JUKE verkrijgbaar is, ook hoeveel vermogen naar elk van
de achterwielen gaat. In bochten wordt meer vermogen naar het achterwiel
aan de buitenkant van de bocht gestuurd, waardoor je beter een bocht in draait
en vlotter uit een bocht kunt accelereren.

%
25

Torque Vectoring
In een bocht brengt dit systeem, dat gebruik maakt
van verschillende sensoren, automatisch vermogen
over naar het linker- of rechterachterwiel, afhankelijk
van welk wiel dat het meest nodig heeft, om vlot en
veilig door een bocht te sturen.

25

%
%
42

8%
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354L

KOFFER

ALTIJD PLAATS VOOR HET ONVERWACHTE
De toegenomen ruimte in de JUKE verrast, en wordt sterk op prijs gesteld.
Het koffervolume is zelfs het grootste in deze klasse. Iets dat bijdraagt tot zijn
ruimte en flexibiliteit is de op twee hoogtes instelbare koffervloer (enkel 2WD).
Met de achterzetels rechtop en de koffervloer in de laagste stand is er ruim plaats
in de koffer voor omvangrijke bagage. Klap de zetels neer en je kan de vloer
op het hoogste niveau instellen, waardoor je een volledig vlakke vloer krijgt.

Verstelbare koffervloer
Omvangrijke bagage kan verrassend vlot in
de JUKE. Stel de koffervloer in op het laagste
niveau en je hebt ruim plaats voor al je spullen
achter de achterzetels.

Vlakke koffervloer
Extra ﬁnesse. Luxueuze toetsen maken elke rit net dat ietsje extra bijzonder.
Voorzie dag en nacht het nodige licht voor je spannende avonturen met het elektrisch
bediende schuifdak dat verkrijgbaar is op de JUKE. En met de Nissan Intelligent
Key vergrendel en ontgrendel je de deuren zonder de sleutel uit je broekzak te halen.

Het is veel gemakkelijker lange voorwerpen te vervoeren
als de ondergrond vlak is. Klap de achterzetels neer,
zet de koffervloer op het hoogste niveau en je krijgt een
volledig vlak oppervlak. En voor spullen die je liever niet
zichtbaar in de wagen laat liggen, is er een gesloten
opbergvak onder de koffervloer.

Introductie | Personalisatie | Design exterieur | Design interieur | Prestaties | Technologie en Veiligheid | Accessoire | Kleuren en Bekledingen
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4

Afdrukken | Uitgang

NISSANCONNECT

INNOVATIE DIE UW WERELD
BINNEN HANDBEREIK HOUDT

INTELLIGENT EN FUNCTIONEEL. De NissanConnect beschikt over een hele reeks functies en is ongelofelijk gebruiksvriendelijk
dankzij het ontspiegelde 5,8"-touchscreen met hoge resolutie. Met een krachtige combinatie van audio-, gps en communicatiefuncties,
alsook geavanceerde functies voor connectiviteit en smartphone-integratie.
OVERAL VERBONDEN. NissanConnect biedt ook smartphone-integratie. Geniet van het comfort van uw Nissan-scherm met
een constant evoluerende reeks apps*, allemaal gericht op het verbeteren en beveiligen van de algemene rijervaring. Uw JUKE
wordt een vast onderdeel van uw verbonden levensstijl, net zoals uw smartphone, tablet en computer.
INTELLIGENTE RIJHULPSYSTEMEN en navigatiefuncties ondersteunen u in elk type van verkeerssituatie.
AUDIOSTREAMING VIA BLUETOOTH®. Luister naar digitale radio, internetradio via de lucht of stream de muziek van uw
mobiele telefoon.
iPOD/USB-AANSLUITING. Sluit uw iPod of mp3-speler aan en luister onderweg naar nummers uit uw hele muziekcollectie.

* Rijden is een ernstige zaak. Gebruik de NissanConnect-diensten alleen als de situatie op de weg het toelaat. Sommige apps worden pas later gelanceerd.
U moet zich inschrijven voor NissanConnect en deze dienst is gratis verkrijgbaar tot 2 jaar na aankoop. De dienst en applicaties zijn alleen verkrijgbaar in specifieke
Europese landen en voor specifieke Nissan-modellen. De dienst en applicaties kunnen worden geleverd door derden die niet onder de controle van Nissan
vallen, en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving door Nissan of zijn agenten (inclusief, maar niet beperkt tot door derden geannuleerde/
geschorste diensten). In dat geval aanvaardt Nissan geen verantwoordelijkheid. Bepaalde functies op afstand vereisen compatibele telefoons of apparaten die
niet in het voertuig zijn inbegrepen. Gsm-netwerken worden ter beschikking gesteld door gsm-bedrijven, en vallen buiten de controle van Nissan. Gsm-netwerken
zijn niet in alle gebieden beschikbaar. Mogelijk worden roamingkosten en/of kosten voor dataverbruik aangerekend. Nissan is niet verantwoordelijk voor het
vervangen of upgraden van bepaalde apparatuur, noch voor kosten die verschuldigd zijn voor het gebruik na wijzigingen aan de dienst.
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GAVE NEUS.
In vooruitversnelling toont het scherm zowel
de voorkant als het beeld in vogelperspectief.
Zo weet je precies hoever je kan zonder een
deuk te maken in de voorbumper.

TOTAALBEELD.

GEEN KRASSEN OP JE VELGEN.

Deze camera aan de onderkant van
de buitenspiegel van de bestuurder
vervolledigt het virtuele 360°-beeld in
vogelperspectief, zowel in vooruit- als
achteruitversnelling.

In vooruit- of achteruitversnelling schakel je met
een druk op de cameraknop om van de
weergave in vogelperspectief naar zijdelingse
weergave. Zeer handig als je wilt zien hoe dicht
je bij de stoeprand zit.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

ALLES GEZIEN ACHTERAAN,
MAAR OOK DE REST.

Wat als fileparkeren nog net iets gemakkelijker zou kunnen? Een achteruitrijcamera is schitterend als je
achteruitrijdt, maar moet je parkeren, dan is het handig om niet alleen achter je te kunnen zien. Precies daarom
heeft de JUKE de Around View Monitor. Vier camera's geven je een virtueel beeld in 360° van bovenuit op je auto.
Je kan bovendien op een deel van het scherm close-ups weergeven van de voorkant, de achterkant, en de rand
van de weg om alles nog beter te zien. En omdat er ook obstakels zijn die niet gewoon blijven staan (of wat dacht
je van winkelwagentjes), houdt Moving Object Detection een oogje in het zeil rond je JUKE en waarschuwt het
je voor bewegende voorwerpen in de buurt.

ALLES GEZIEN.
In achteruitversnelling helpt het scherm je te
zien wat er zich onmiddellijk achter je bevindt.
Het beeld in vogelperspectief helpt met
minder hoge hindernissen die anders
verborgen blijven onder de ruitlijn.
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Dodehoekassistent
Als in de dode hoek een voertuig wordt gedetecteerd, gaat een
lampje branden. Schakel je daarna de richtingaanwijzer in om
van rijstrook te veranderen, dan gaat het knipperen en word je
gewaarschuwd met een geluidssignaal.

NISSAN SAFETY SHIELD FILOSOFIE

HUL JEZELF IN VERTROUWEN.

Rijstrookassistent

De technologieën van het Nissan Safety Shield vormen een complete
veiligheidsbenadering die de technologie in en ontwikkeling van al onze modellen regeert.
De hier beschreven functies zijn maar een deeltje van het geheel en helpen u en uw
inzittenden te beschermen op drie belangrijke vlakken: ze houden de omgeving en
de systemen van uw wagen in het oog, staan u bij in onverwachte situaties en helpen
u te beschermen wanneer een ongeval onvermijdelijk is.

Dit systeem waarschuwt je visueel en met een
geluidssignaal als het merkt dat je je rijstrook verlaat.
En het is bovendien slim genoeg om je niet meer te
waarschuwen als je de richtingaanwijzer inschakelt.

6 airbags standaard. Wanneer een aanrijding onvermijdelijk
is, absorbeert de koetswerkconstructie met kreukelzones
van Nissan de impact. Geavanceerde veiligheidsgordels
en airbags beschermen de passagiers.
Electronic Stability Program (ESP). Het ESP van
Nissan helpt je de controle over het stuur te behouden
bij lastige manoeuvres zoals het plots veranderen van
rijstrook door automatisch het ABS en de tractiecontrole
in te schakelen.

Detectie van bewegende objecten
De Around View Monitor helpt je niet alleen
bij het parkeren. Hij helpt je ook weer veilig uit
een parkeerplaats. Het systeem dat bewegende
objecten detecteert, waarschuwt je visueel en
met een geluidssignaal wanneer het in de buurt
van de wagen beweging waarneemt.
®
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PERSOONLIJKE STIJL
DRUK UW STEMPEL OP DE JUKE door sierelementen in Zama blauw
te combineren met contrasterende kleuraccenten en intelligente, praktische
accessoires zoals verlichte drempelplaatjes. Voeg een stijlplaat vooraan
en achteraan toe voor een dynamische glans en een Loungepack voor
luxueuze details en meer comfort. Opteer voor 18" lichtmetalen velgen met
gekleurde inzetstukken en bijpassend Koetswerkpack.
Het is uw keuze.

1

1) Buitenspiegelbehuizingen in Zama blauw
2) 18" lichtmetalen velgen met inzetstukken
in Zama blauw
3) Afwerking in Zama blauw voor onderpaneel
van voorbumper
4) Lounge Pack Zama blauw: Fluwelen mat met
gekleurde stiknaden, lederen armsteun met gekleurde
stiknaden, binnenspiegelafdekkingr
5) Koplamprand in Zama blauw
6) 18" lichtmetalen velgen met inzetstukken
in Zama blauw
7) Afwerking in Zama blauw voor onderpaneel
van achterbumper
8) Sfeerverlichting, set sportpedalen, fluwelen mat
met blauw logo en stiknaden (set van vier)
9) Verlichte drempelplaatjes, enkel vooraan
10) Afwerking in Zama blauw voor
sierrand onderaan achterklep

LOUNGE PACK

4
5 6

7 8

3
CREATIVE

Detroit
Red
London
White
San Diego
Yellow
Tokyo
Black

EXCLUSIVE

Beijing
Chrome

9 10
2

Tokyo Matte
Black
Yokohama
Purple
Oppama
Orange
Zama
Blue
Nashville
Carbon
Atsugi
Grey
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KLEUREN

Pearl White - QAB

BEKLEDINGEN

Solid White - 326

Silver Grey - KY0

Dark Metallic Grey - KAD

Ink Blue - RBN

ANTRACIET Stof

INTERIEUR PERSONALISERINGSPACK STOF ACENTA (OPTIE) & CONNECT EDITION

Solid Red - Z10

Magnetic Red - NAJ

Garnet Black - GAC

Black Metallic - Z11

Zwart

Rood

Wit

Geel

Wit

Geel

INTERIEUR PERSONALISERINGSPACK LEDER TEKNA

LICHTMETALEN VELGEN

Zwart

16" stalen velgen met
wieldeksels

16" lichtmetalen velgen
Casual

17" lichtmetalen velgen
Shiro

17" lichtmetalen velgen
Sport

Rood

AFMETINGEN
A: Wielbasis: 2.530 mm
B: Totale lengte: 4.135 mm
C: Totale breedte: 1.765 mm

D

D: Totale hoogte: 1.565 mm

18" lichtmetalen velgen met personalisering in Detroit Red, London White, San Diego Yellow, Tokyo Black

A

C

B
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DE SERVICECONTRACTEN
Een servicecontract van Nissan is de beste manier om uw nieuwe 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 wagen naar onze verdelers
brengt, vervangen we onderdelen en vloeistoffen volgens het officiële onderhoudsschema
van Nissan en controleren we verscheidene punten om uw gemoedsrust te verzekeren.
Een totale budgetcontrole en planning: Nissan informeer u over nakende bezoeken en
stelt de meest geschikte diensten en timing voor uw diensten voor.

GARANTIE-UITBREIDING
ZORGELOOS RIJPLEZIER, GEGARANDEERD

ER STAAT GEEN VERVALDATUM OP ONS ENGAGEMENT. ELK LID VAN HET YOU+NISSAN
PROGRAMMA WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER GEHOLPEN.

Nissan 5 geeft u de mogelijkheid om de constructeursgarantie van 3 jaar of 100.000 km
te verlengen. Kies het contract dat het best aansluit bij uw gebruik. Bij herstellingen
worden enkel originele Nissan-onderdelen gebruikt die door hoog opgeleide Nissantechnici 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.

WANT WIJ ZIJN ER VOOR U. ALTIJD. DAT BELOVEN WE.
ALTIJD MOBIEL, OOK AL IS UW
WAGEN DAT EVEN NIET
We beloven u 100% mobiliteit, ook al is uw wagen in
onderhoud. Boek op voorhand en we garanderen u
een gratis vervangwagen. Sommige concessiehouders
stellen u zelfs een elektrische wagen ter beschikking
en tal van andere mogelijkheden. Perfect op maat van
uw behoeftes.

DE BESTE PRIJS IN DE BUURT,
ZONDER FOUT
We beloven u de beste zorg voor uw Nissan. Dit met
de expertise van onze getrainde teams én met gebruik
van originele Nissan-onderdelen. Want wij weten beter
dan wie ook hoe we voor uw Nissan moeten zorgen.
En om de beste prijs voor herstelling en onderhoud te
garanderen, passen we onze prijs aan als u dezelfde
service goedkoper vindt in een straal van 10 km rond
uw lokale concessiehouder.

HERSTELLINGEN ZONDER
ONAANGENAME VERRASSINGEN
We beloven u gratis een algemene check uit te
voeren voor we aan de slag gaan met uw wagen.
Zo weet u exact wat er moet gebeuren en hoeveel
het u zal kosten. Benieuwd naar onze prijzen?
Raadpleeg ze gerust online of vraag ernaar bij
uw concessiehouder.

NISSAN ASSISTANCE BIJ ÉLKE
KILOMETERSTAND
Wij beloven u in alle omstandigheden op de baan
te houden, moest er iets onverwacht gebeuren.
Dan kan u 24/24 rekenen op Nissan Assistance,
gegarandeerd. En dit voor elke Nissan die binnen
het netwerk onderhouden wordt, ongeacht de
leeftijd of kilometerstand.

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. Het gaat
om het uitwerken van verrassende oplossingen om aan
uw gekste en meest praktische wensen te beantwoorden.
Bij Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires en diensten
die breken met de traditie. We maken het praktische
opwindend en het opwindende praktisch om u dag na
dag nog meer rijplezier te verzekeren.

DE NISSAN JUKE
BIEDT U:
3 JAAR OF 100.000 KM GARANTIE
(WAT EERST BEREIKT WORDT)
ONDERHOUDSINTERVAL VAN 1 JAAR
OF 30.000 KM VOOR DIESELMOTOREN
20.000 KM VOOR BENZINEMOTOREN

OVERAL, ALTIJD, WAT HET OOK IS, BEL 00 800 5000 1001 EN WE STAAN VOOR U KLAAR.
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Bezoek onze website:
w w w.nissan.be

Stempel verdeler:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk (September 2015). In deze
brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. 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 verdelers van Nissan worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. 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 – CATNJUKE0915 - Gedrukt in de EU. 07
Gemaakt door CLM BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 41 23 41 23 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Introductie | Personalisatie | Design exterieur | Design interieur | Prestaties | Technologie en Veiligheid | Accessoire | Kleuren en Bekledingen

Afdrukken | Uitgang

