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Nissan JUKE 
met hybride technologie.
Gedurfd, elektrisch 
en opwindend
Maak kennis met de elektrische Nissan Juke: de 
hybride coupé crossover die het plezier van rijden 
in de stad terugbrengt. Op het eerste gezicht is 
zijn gedurfde ontwerp bedoeld om de aandacht te 
trekken. Eenmaal in de wagen wordt u betoverd 
door de premium details en geavanceerde 
technologieën. Druk het gaspedaal in en voel de 
soepelheid van de elektromotor en de krachtige 
benzinemotor voor een responsieve en 
opwindende rit.

De hierbij getoonde afbeeldingen en omschrijvingen zijn louter 
informatief. In sommige gevallen betreft het foto’s van 
voorbeeldvoertuigen en vertegenwoordigen ze geen specifiek model of 
specifieke uitvoering. De getoonde kenmerken hangen af van de versie. 
Ze zijn standaard beschikbaar of enkel als betalende optie.
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19" 
lichtmetalen 
velgen Aero

Signature 
koplamp

Nieuwe 
grille 

3D 
Boomerang 

lampen

Allure vanuit elke hoek
Vier deuren, één onweerstaanbare houding. Van de V-motion grille aan de 
voorkant tot de 3D Boomerang lampen aan de achterkant, de Juke Hybrid 
crossover is ontworpen om gedurfd te zijn. Zijn scherpe lijnen en 
onderscheidende zwevende dak, geïnspireerd door GT-R en Z, zijn iconisch 
voor het Juke design.

De getoonde kenmerken hangen af van de versie. Ze zijn standaard beschikbaar of enkel als optie.
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Premium 
af werkingen

Ambient 
verlichting

Monoform 
voorstoelen

Doordacht ontwerp
Bij het ontwerpen van deze sportieve crossover stond de bestuurder centraal: 
geavanceerde technologie binnen handbereik, zetels die zich naar uw lichaam 
vormen en premium afwerkingen die elke passagier opwindend zal vinden. 

De getoonde kenmerken hangen af van de versie. Ze zijn standaard beschikbaar of enkel als optie.
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e-Pedal Step
De e-Pedal step is uniek bij Nissan en geeft u de mogelijkheid 
om te accelereren en te vertragen met alleen het gaspedaal 
bij snelheden boven de 10 km/u. U kan het rempedaal nog 
steeds gebruiken om harder te remmen en volledig tot 
stilstand te komen.

Slimme multi-modale hybride versnellingsbak
De Nissan Juke wordt geleverd met een geavanceerde multi-
modale versnellingsbak met lage wrijving die zorgt voor een 
optimaal gebruik, of het nu gaat om de elektromotor, de 
benzinemotor, of beide.

*Vergelijking tussen Nissan Juke N-Connecta DIG-T 114 DCT and Nissan Juke N-Connecta Hybrid.
**Brandstofgebruik gecombineerde cyclus WLTP : Nissan Juke N-Connecta DIG-T 114 DCT : 6,1 l/100 km - Nissan Juke N-Connecta Hybrid : 5,1 l/100km

Benzinemotor
Naast de nieuwe hybride aandrijflijn wordt de Nissan Juke ook leverbaar met een 1.0-liter lichtgewicht benzinemotor 
die helpt het brandstofverbruik te beperken en tegelijkertijd toch een overvloed aan vermogen levert. De elektrisch 
geladen turbocompressor en het ontwerp met verminderde wrijving zorgen voor een soepele en responsieve kracht, 
terwijl de ECO-modus voor meer efficiëntie zorgt. Verkrijgbaar met handgeschakelde of automatische transmissie.

Hybride aandrijflijn
Ja, een hybride kan opwindend zijn. Deze hybride aandrijflijn 
selecteert automatisch de meest efficiënte krachtbron 
tussen de elektromotor, de benzinemotor of een combinatie 
van de twee voor optimale prestaties en efficiëntie. 
De Juke Hybrid rijdt voornamelijk in de elektrische modus 
voor stadsritten, met een onmiddellijke reactie en 
soepelheid bij het indrukken van het gaspedaal. Binnen 
in de wagen is het stil, zelfs in drukke straten.

143 pk
Rijplezier & 
Sensatie

Tot

19%*
brandstofoptimalisatie 
bij gecombineerde 
cyclus**
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FPO

Scan de code om de 
NissanConnect 
Services-app te 
downloaden en 
meteen te verbinden 
met uw nieuwe Nissan.

Luister met 
Bose® Personal® Plus*
Luister naar uw favoriete nummers in deze 
volledig aanpasbare, 360° luisterervaring via 
Bose® Ultra Nearfield-luidsprekers die in 
de voorste hoofdsteunen* zijn ingebouwd. 
Strategisch geplaatste luidsprekers helpen 
het geluid te versterken voor een ultieme 
luisterervaring.

Blijf verbonden
Met NissanConnect Services ligt de wereld binnen 
handbereik. Download de NissanConnect-app voor uw 
Home to Car VPA. Deze is compatibel met zowel Alexa- 
als Google-apparaten, te bedienen met voice-control en 
u kunt er de deur mee ontgrendelen, de lichten laten 
knipperen enz. Dankzij de geavanceerde 
smartphoneconnectiviteit blijft u naadloos verbonden 
met de wereld om u heen.

360° 
Sound system

10 Krachtige Bose®
luidsprekers

*De getoonde kenmerken hangen af van de versie. Ze zijn standaard beschikbaar of enkel als optie.
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INTELLIGENT CRUISE CONTROL 
De wagen blijft op een veilige afstand. Dit door de ruimte 
tussen de voorligger te meten en vervolgens de versnelling/
vertraging te regelen. Zo behoudt u automatisch een 
geschikte volgafstand binnen uw ingestelde snelheid.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION 
U krijgt een waarschuwing wanneer de auto het midden van 
de rijstrook heeft verlaten. Vervolgens zal de wagen 
automatisch terugkeren naar het midden van de rijstrook 
door te remmen op het linker- of rechterwiel afzonderlijk 
(gedurende een korte periode)

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION
U krijgt een waarschuwing wanneer er zich een voertuig 
in de dode hoek aan weerszijden van de auto bevindt, 
en brengt u weer op één lijn.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING 
Een intelligent remsysteem met voetgangers- en 
fietsersherkenning. Dit bewaakt de omgeving voor de auto op 
voertuigen, voetgangers en fietsers en helpt bij het voorkomen 
of beperken van schade als gevolg van aanrijdingen.

Vertrouwen in elke bocht
De Nissan Juke is uitgerust met geavanceerde ProPILOT (1)(2) veiligheidstechnologieën die 
u en uw passagiers veilig houden voor maximale gemoedsrust.

360° uitzicht
Nooit meer angst om te parkeren! De intelligente Around View 
Monitor (2) maakt parkeren een fluitje van een cent met zijn 
4 camera’s die een 360°- vogelperspectief bieden en u door alle 
krappe parkeervakken navigeren.

(1) ProPILOT is beschikbaar op een beperkte reeks voertuigen. ProPILOT is een geavanceerde bestuurdersassistentietechnologie, maar kan geen aanrijdingen voorkomen. 
Deze technologie is alleen bedoeld voor Eyes on/ Hands On" op snelwegen (weg gescheiden door Barriers). De bestuurder moet nog steeds alle verkeersborden in 
de gaten houden en zich aan de verkeersregels houden. 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.
(2) Afhankelijk van de uitvoering zijn functies beschikbaar als standaard of als optie.
Vertrouw nooit enkel op de comfortfuncties voor bestuurders. Sommige functies werken mogelijks niet onder alle omstandigheden. Snelheids- en andere beperkingen zijn 
van toepassing. Voor voorwaarden en bepalingen met betrekking tot Nissan-technologieën kan u contact opnemen met uw Nissan-dealer of surf naar www.nissan.be
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Op maat van uw leven
Of het nu gaat om passagiers of bagage: uw Juke is ruim, 
veelzijdig en klaar voor al het plezier dat u nog te wachten 
staat. Een gemakkelijk opklapbare, gedeelde achterbank 
vergroot de bagageruimte van de Nissan Juke, zodat u grotere 
ladingen zoals fietsen of bagage kunt vervoeren.

BENZINE HYBRID

422L 354L
kofferruimte kofferruimte

BENZINE HYBRID

1305L 1237L
met 
neergeklapte 
zetels

met 
neergeklapte 
zetels
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3 tweekleurige 
opties voor het 

dak

11 mogelijke 
kleurcombinaties 

voor de buitenkant

3 exclusieve 
interieurs

Geef kleur aan je wereld
U kunt uw Juke volledig personaliseren. Met onze 
16 kleurencombinaties (koetswerk + interieur) en 
tweekleurige interieuropties met de N-Design klasse, 
zal uw Juke nooit opgaan in de massa.

De getoonde kenmerken hangen af van de versie. Ze zijn standaard 
beschikbaar of enkel als optie.
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11 TWO-TONE KLEUREN

B
A

C

D

N-DESIGN
• N-connecta uitrusting
+ 19" lichtmetalen velgen Akari (Benzine versie)
+ 19" lichtmetalen velgen Aero (Hybride versie)
+ Interieur ambianceverlichting 
+ Around view monitor met moving objects detection 
+ Dak in two-tone lak
+ Gepersonaliseerde accessoires passend bij daklak: exterieur 

Voor- en achterbumperafwerking, Zijstrips, Spiegelkappen 

INTERIEURS

19" LICHTMETALEN 
VELGEN 

19" LICHTMETALEN 
VELGEN AERO

19" LICHTMETALEN 
VELGEN AKARI

17" LICHTMETALEN 
VELGEN TWO-TONE

17" DESIGN* VELGEN 
SAKURA

16" STALEN VELGEN 
MET WIELDOPPEN

VISIA & ACENTA
Bekleding stof 

„Zwart”

N-CONNECTA
Bekleding stof 

„Zwartgrijs”

TEKNA
Synthetisch leder

N-DESIGN 
ORANGE PACK 

Energy Orange / Part 
lederen & Synthetisch 
lederen stoelbekleding

N-DESIGN 
BLACK PACK

Enigma Black / Part 
lederen & Alcantara®

stoelbekleding

N-DESIGN 
WHITE PACK

Lichtgrijs grey / Stof & 
Part synthetisch 

lederen stoelbekleding (1) Alleen verkrijgbaar met benzinemotor

A: Wielbasis: 2,636 MM

B: Lengte: 4,210 MM

C: Breedte: 1,800 MM

D: Hoogte: 1,595 MM

Inhoud bagageruimte : 422 L (Benzine) / 
354 L (Hyrbide)

AFMETINGEN

UITVOERINGEN

10 KOETSWERKKLEUREN

KLEUREN PALETTE

Gunmetal Grey -M- KAD Enigma Black -M- Z11

Ceramic Grey -M- KBY

Platinum Silver -M- KY0

Burgundy -M- NBQ

Solid Red -S- Z10 Solid White -S- 326

Fuji Sunset Red -M- NBVMagnetic Blue -M- RCFPearl White -P- QAB

WIELEN

TEKNA
• N-Connecta uitrusting
+ 19" lichtmetalen velgen 
+ Interieur ambianceverlichting 
+ Intelligent Around View Monitor : 360° camera
+ Intelligent Driver Alertness 
+ Dodehoek waarschuwing & interventie
+ Rear Cross-Traffic Alert 
+ ProPilot (versies met automatische transmissie)
+ Driver Assist Pack (versies met handgeschakelde transmissie)

VISIA(1)

• 4.2" TFT kleurendisplay
• Handbediende airconditioning
• LED lampen met manuele leveliser 

afstelling 
• Voorstoelen met sportdesign en 

geïntegreerde hoofdsteunen
• Verkeersbordherkennin 
• Grootlicht assistentie 
• Emergency & Breakdown Call 
• Cruise Control & Speed Limiter 
• Intelligent noodstopsysteem met 

herkenning voetganger & fietser 
• Intelligente rijstrook interventie en 

waarschuwing

ACENTA(1)

• Visia uitrusting
+ 8" kleurendisplay touchscreen met radio, 

DAB, Bluetooth®, spraakherkenning 
Android Auto & Apple CarPlay 

+ Paddle shift (DCT transmissie)
+ Achteruitrijcamera

N-CONNECTA
• Acenta uitrusting
+ 17" lichtmetalen velgen two-tone
+ Regensensoren 
+ i-key 
+ Stop / Start systeem 
+ Parkeersensoren voor- en achteraan
+ e-Pedal Step (Alleen op Hybride) 
+ 7" TFT kleurendisplay
+ Automatische airconditioning en 

verwarming
+ 6 luidsprekers (Voordeur x2, Voorste 

tweeters x2, Achterdeur x2)

DAK IN BLACK METALLIC
Beschikbaar in combinatie met:
Magnetic Blue -M- XFV Ceramic Grey -P- XFU
Pearl White -P- XDF Burgundy -M– XDX
Platinum Silver -M- XDR Fuji Sunset Red -M– XEY
Gunmetal Grey -M– XDJ

DAK IN FUJI SUNSET RED
Beschikbaar in combinatie met:
Gunmetal Grey -M- XFB
Enigma Black -M- XFC

DAK IN PLATINUM SILVER
Beschikbaar in combinatie met:
Enigma Black -M- XDZ
Burgundy -M– XEE

P: Pearl - M: Metaalkleur - S: Solid

*Design velgen zijn stalen wielen die afgedekt met een hoogwaardig kunstof sierdeksel. Het uiterlijk benadert dat van een lichtmetalen velg.
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1 - Voorbumperfinisher

2 - Carbon spiegelkap

3 - Kofferbak bescherming

4 - Carbon spoiler

5 - Fietsdrager gemonteerd op trekhaak

6 - Aluminium bagagedrager met snelsluiting

7 - Omkeerbare kofferbakbekleding 

8 - Spatborden (voor & achter)

9 - Op dak gemonteerde fietsdrager

10 - Matten (rubber, velours, luxe)

11 - Afneembare trekhaak

12 - Verlichte instapbeveiliging 
(alleen vooraan)

Medium 
dakkoffer

17" zilver winterwiel 
met middendop 

1 2 3

654

987

121110

Meer JUKE, meer jij
Nissan Accessoires zijn ontworpen om geavanceerde technologie, dynamiek en elegantie toe te voegen aan uw 
nieuwe Juke. Doe meer, ga verder en geniet van ons Juke Accessoire assortiment.

Lijst van accessoires beschikbaar bij uw Nissan-verdeler.
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Onderhoudscontracten
Geef uw Nissan Juke de zorg die hij verdient 
met een Nissan Onderhoudscontract. 
U bespaart er geld mee op lange termijn. 
Nissan onderhoudscontract dekt alle geplande 
werken die door Nissan aanbevolen worden en 
gespecifieerd worden in de Nissan Official 
Service Manual. Als u een Onderhoudscontract 
ondertekent, weet u van in het begin hoeveel uw 
onderhoud zal kosten en bent u beschermd tegen 
prijsinflatie. U kiest gewoon de dekkingsperiode 
en profiteert van het gebruik van Nissan Genuine 
Parts (originele Nissan-onderdelen) tegen een 
voordeligeprijs. Een goed onderhouden auto 
heeft naemlijk een grotere herverkoopwaarde. 
Als u uw Nissan verkooptvóór uw dekking 
vervalt, zetten we uw Onderhoudscontract over 
naar de nieuwe eigenaar. Niet aarzelen dus: 
onderteken een Nissan Onderhoudscontract 
voor meer gemoedrust.

Verlengde Garantie
U hebt bij Nissan de mogelijkheid om uw garantie 
te verlengen voor een langere periode of 
kilometrage, afhankelijk van wat het beste bij uw 
rijgedrag past. In geval van een reparatie worden 
alleen originele Nissan-onderdelen gebruikt en 
deze worden gemonteerd door Nissan-technici.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT 
OP MET UW NISSAN CONCESSIEHOUDER 

OF HERSTELLER
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Duik onder in de nieuwe Nissan Juke-ervaring: www.nissan.be
Volg de Nissan Juke op Facebook, Twitter en Youtube.
Er is zoveel mogelijk gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan (Augustus 2022). 
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 dealers van Nissan worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. 
Bij uw plaatselijke Nissan-dealer kunt u terecht voor de meest recente informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte 
drukprocedures 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 – Brochure MY23 JUKE 08/2022 – Gedrukt in de EU. Ontworpen door DESIGNORY, 
Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://nl.nissan.be/voertuigen/nieuw/juke.html
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