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Nieuwe Nissan JUKE Hybrid. 
De ultieme hybride ervaring
Maak kennis met de sensationele Nissan Juke, die 
nu ook als Hybrid coupé crossover rijden in de stad 
weer leuk maakt. Het gedurfde ontwerp is bedoeld 
om de aandacht te trekken. Eenmaal binnen wordt 
u gegrepen door de premium details en geavanceerde 
technologieën. Druk het gaspedaal in en voel de 
soepele elektromotor en de krachtige benzinemotor 
voor een responsieve en opwindende rit.

Getoonde afbeeldingen en beschrijvingen zijn bedoeld als voorbeeld. In 
sommige gevallen zijn de afbeeldingen van voertuigen die niet aan de 
lokale specificaties voldoen en vertegenwoordigen geen specifiek model, 
uitvoering of aanbieding. Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk 
van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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19" lichtmetalen 
velgen

Kenmerkende 
koplampenNieuwe grille

Scherp 
vormgegeven 

achterzijde

Uitdagend vanuit elke hoek
Vier deuren, één onweerstaanbare uitstraling. Van de V-motion grille vooraan 
tot de 3D-boemeranglampen achteraan, de Juke Hybrid is ontworpen om uit 
te dagen. Zijn scherpe lijnen en onderscheidende zwevende dak, geïnspireerd 
op de GT-R en Z, zijn iconisch voor het design van de Juke.

Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie 
(tegen meerprijs).
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Premium 
af werking SfeerverlichtingVerwarmbaar 

stuurwiel*
Monoform 

stoelen

Doordacht design
Deze sportieve crossover is ontworpen om de bestuurder heen, met geavanceerde 
technologie binnen handbereik, stoelen die zijn gevormd naar uw lichaam en een 
premium afwerking die bij elke passagier in de smaak zal vallen.

Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
*Verkrijgbaar vanaf december 2022.
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e-Pedal Step
e-Pedal Step is uniek voor Nissan en biedt u de mogelijkheid om 
effectief te accelereren en te vertragen met alleen het gaspedaal 
bij snelheden boven 10 km/u. Zo gebruikt u het rempedaal alleen 
voor hard afremmen en om tot complete stilstand te komen.

Slimme multi-mode hybride versnellingsbak
De Nissan Juke wordt geleverd met een geavanceerde 
multimode versnellingsbak die optimaal gebruik maakt van 
het vermogen van de hybride-aandrijflijn.

*Vergelijking tussen de Nissan Juke N-Connecta 1.0 DIG-T 114 DCT en Nissan Juke N-Connecta Hybrid 143.
**Nissan Juke Hybrid, brandstofverbruik (l/100 km) gecombineerd: 5,0 – 5,2; CO2-uitstoot gecombineerd (g/km): 114 – 117. Voertuig is gehomologeerd in 
overeenstemming met EU-regelgeving met behulp van de meer realistische WLTP-testprocedure. NEDC-waarden zijn daarom niet beschikbaar voor dit voertuig.

Benzinemotor
Naast de nieuwe hybride-aandrijflijn wordt de Nissan Juke ook geleverd met een 1.0-liter lichtgewicht verbrandingsmotor 
die helpt het brandstofverbruik te beperken en toch voldoende vermogen levert. Naast de nieuwe hybride-aandrijflijn 
wordt de Nissan Juke ook geleverd met een 1.0-liter lichtgewicht verbrandingsmotor, die helpt het brandstofverbruik in 
de hand te houden en toch een overvloed aan vermogen levert. De turbocompressor zorgt voor een soepele 
krachtoverbrenging, terwijl de ECO-modus wvoor meer efficiëntie zorgt. Verkrijgbaar met handgeschakelde of 
automatische transmissie.

Hybride-aandrijflijn
Ja, een hybride kan spannend zijn. Deze hybride-aandrijflijn 
selecteert automatisch de meest efficiënte krachtbron; de 
elektromotor, de benzinemotor of een combinatie van beide, 
voor optimale prestaties en efficiëntie. De Juke Hybrid rijdt 
voornamelijk in de elektrische modus voor stadsritten, 
met onmiddellijke response en souplesse bij het gasgeven, 
en in de auto is het stil, zelfs in drukke straten.

143 pk
Een plezier 
om in te 
rijden

Tot

19%*
brandstofbesparing 
in gecombineerde 
ritten**
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FPO

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

Luister met
Bose® Personal® Plus*
Luister naar uw favoriete nummers in deze 
volledig te personaliseren 360°-luisterervaring 
via Bose® Ultra Nearfield-luidsprekers die in de 
hoofdsteunen voorin zijn geïntegreerd*. Tactisch 
geplaatste luidsprekers helpen het geluid te 
verbeteren voor een ultieme luisterervaring.

Blijf verbonden
Met NissanConnect Services is uw wereld binnen 
handbereik. Download de NissanConnect-app voor uw 
Home-to-Car-virtuele assistent, te bedienen met uw stem 
en compatibel met zowel Alexa- als Google-apparaten en 
u kunt de deur ontgrendelen, de lichten laten knipperen 
en meer. Geavanceerde smartphone-connectiviteit houdt 
u naadloos verbonden met de wereld om u heen.

360° 
audiosysteem

10 high 
performance 

Bose® speakers

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie 
(tegen meerprijs).

Design exterieur    |    Design interieur    |    Technologie en Prestaties    |    Ruimte interieur    |    Stijl en accessoires 

Pagina 1    |     Pagina 2    |     Pagina 3 

Afdrukken   |   Uitgang



INTELLIGENT CRUISE CONTROL
Behoudt een veilige afstand. Het systeem meet de afstand tot 
uw voorligger en versnelt en vertraagt om automatisch een 
gepaste afstand te bewaren binnen uw ingestelde snelheid.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION
Waarschuwt de bestuurder wanneer het voertuig het 
midden van de rijstrook heeft verlaten en helpt de 
bestuurder om terug te keren naar het midden van de 
rijstrook door de remmen op de linker- of rechterwielen 
afzonderlijk (voor een korte tijd) te gebruiken.

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION
Waarschuwt u als er zich een voertuig in de dode hoek aan 
weerszijden van de auto bevindt en brengt u veilig terug in 
uw rijstrook.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
Met voetganger- en fietserherkenning. Het systeem houdt 
de omgeving voor uw auto in de gaten op voertuigen en 
voetgangers en helpt zo het voorkomen of verminderen 
van schade bij ongevallen.

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

Goed zicht aan alle kanten
Parkeren wordt kinderspel. De Intelligent Around View Monitor(2)

maakt parkeren eenvoudiger met vier camera’s die een 360° 
vogelperspectief bieden en u helpen bij het manoeuvreren in 
krappe parkeerplaatsen.

(1)ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal modellen en alleen op automatische transmissies. ProPILOT is een geavanceerd rijhulptechnologie, maar kan 
botsingen niet voorkomen. ProPILOT is uitsluitend geschikt voor gebruik op de snelweg (gescheiden door een vangrail) en u moet altijd uw ogen op de weg en 
handen aan het stuur houden. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en gepaste snelheid te 
gebruiken op basis van de wegomstandigheden en op elk moment de controle over het voertuig te behouden.
(2)Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
Vertrouw niet enkel op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.
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Aangepast aan uw leven
Of uw Juke nu vol zit met mensen of spullen, hij is ruim en 
veelzijdig voor alle avonturen die u te wachten staan. De 
eenvoudig in te klappen achterbank vergroot de bagageruimte 
van de Nissan Juke, zodat u grotere ladingen, zoals fietsen of 
bagage, kunt vervoeren.

NISSAN JUKE NISSAN JUKE HYBRID

422 L 354 L
Bagageruimte Bagageruimte

NISSAN JUKE NISSAN JUKE HYBRID

1305 L 1237 L
Met achterbank 
neergeklapt

Met achterbank 
neergeklapt
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3 two-tone 
dakkleuren

10 carrosseriekleur-
combinaties

3 exclusieve 
interieurs

Geef kleur aan uw wereld
U kunt uw Juke net zo uniek maken als uzelf. Met 
16 combinaties (carrosserie + interieur) en tweekleurige 
interieurkleuren met de N-Design-uitvoering, zal uw 
Juke nooit verloren gaan in de massa.

Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel 
standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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12 TWO-TONE KLEUREN

B
A

C

D

BEKLEDING

19" DIAMOND CUT
LICHTMETALEN 

VELGEN

19" AERO TWO-TONE 
LICHTMETALEN 

VELGEN(2)

19" AKARI  
LICHTMETALEN 

VELGEN

17" DIAMOND CUT 
LICHTMETALEN 

VELGEN

17" SAKURA 
WIELDOPPEN

16" WIELDOPPEN(1)

VISIA & ACENTA
Zwart stof met reliëf

N-CONNECTA
Zwart PVC /  

stof met reliëf

TEKNA
PVC

N-DESIGN  
ORANGE PACK 

Energy Orange / 
gedeeltelijk leder & 
synthetisch lederen 

stoelen

N-DESIGN  
BLACK PACK

Enigma Black / 
gedeeltelijk leder & 
alcantara® stoelen

N-DESIGN  
WHITE PACK

Lichtgrijs / stof & 
gedeeltelijk synthetisch  

lederen stoelen

(1) Alleen verkrijgbaar met benzinemotor (2) Alleen verkrijgbaar met hybride-aandrijflijn

A: Wielbasis 2,636 MM

B: Totale lengte: 4,210 MM

C: Totale breedte: 1,800 MM

D: Totale hoogte: 1,595 MM

Bagageruimte: 422 L (benzine) / 354 L (hybride)

AFMETINGEN

10 KLEUREN

KLEURENPALET

Gun Grey -M- KAD Enigma Black -M- Z11

Ceramic Grey -P- KBY

Blade 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

BLACK METALLIC DAK
Verkrijgbaar met de volgende kleuren:
Magnetic Blue -M- XFV Ceramic Grey -P- XFU
Pearl White -P- XDF Burgundy -M– XDX
Blade Silver -M- XDR Fuji Sunset Red -M– XEY
Gun Grey -M– XDJ

FUJI SUNSET RED DAK
Verkrijgbaar met de volgende kleuren:
Gun Grey -M- XFB 
Enigma Black -M- XDZ

BLADE SILVER DAK
Verkrijgbaar met de volgende kleuren:
Enigma Black -M- XDZ
Burgundy -M– XEE
Fuji Sunset Red - M- XEZ

P: Pearl -  M: Metallic - S: Solid
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1 - Sierlijst voorbumper

2 - Spiegelkappen carbon

3 - Kofferbak drempelbescherming

4 - Achterklepspoiler carbon

5 - Fietsendrager voor vaste trekhaak

6 - Aluminium allesdrager met snelkoppeling

7 - Omkeerbare kofferbakmat

8 - Spatlappen (voor en achter)

9 - Op het dak gemonteerde fietsendrager

10 - Matten (rubber, velours, luxe)

11 - Afneembare trekhaak

12 - Verlichte instaplijst (enkel vooraan)

Dakkoffer

17" lichtmetalen 
velgen met 
winterbanden

1 2 3

654

987

121110

Meer JUKE, meer u
Nissan-accessoires zijn ontworpen om uw nieuwe Juke geavanceerde technologie, dynamiek en elegantie te 
geven. Doe meer, ga verder en geniet van het assortiment Juke-accessoires.

Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard leverbaar of 
alleen als optie (tegen meerprijs).
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Nissan servicecontracten
Geef uw Nissan Juke de zorg die hij verdient met 
een Nissan-servicecontract en bespaar op lange 
termijn geld. Het Nissan-servicecontract omvat alle 
geplande werkzaamheden die worden aanbevolen 
door Nissan en gespecificeerd zijn in de officiële 
onderhoudshandleiding van Nissan. Door een 
onderhoudscontract af te sluiten, weet u gelijk 
hoeveel uw onderhoud kost en bent u beschermd 
tegen prijswijzigingen. Kies de duur die aan uw 
behoeften voldoet en profiteer van het gebruik 
van originele Nissan onderdelen, gemonteerd door 
onze getrainde technici, tegen een gereduceerde 
prijs. Een goed onderhouden voertuig heeft een 
hogere inruilwaarde. Als u uw Nissan verkoopt 
voordat uw dekking afloopt, wordt het 
servicecontract overgedragen aan de nieuwe 
eigenaar. Wacht dus niet langer en neem een 
Nissan servicecontract voor extra gemoedsrust!

Nissan verlengde garantie
Nissan verlengde garantie geeft u de mogelijkheid 
om de fabrieksgarantie te verlengen. Kies het 
contract dat het best aansluit bij uw gebruik. Bij 
reparaties worden enkel originele Nissan-onderdelen 
gebruikt die door hoog opgeleide Nissan-technici 
worden gemonteerd.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE 
CONTACT OP MET UW NISSAN-DEALER 

OF ERKEND REPARATEUR.
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Bezoek onze website op www.nissan.nl
Volg Nissan op Facebook, Twitter en Youtube.
Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan ( juli 2022). In 
overeenstemming met zijn beleid van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Nissan zich het recht voor om op elk 
gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan de specificatie en de voertuigen die in de publicatie vermeld staan. Nissan-dealers 
zullen zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen worden geïnformeerd. Vraag uw lokale Nissan-dealer om de meest actuele 
informatie. Vanwege de beperkingen van het toegepaste drukprocedé kunnen de kleuren in deze brochure enigszins afwijken van de 
toegepaste actuele lakkleuren en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze brochure in zijn geheel 
of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe. Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier– 
MY23 Juke brochure 07/2022 – Gedrukt in de EU. Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk, en geproduceerd by eg+ worldwide, Frankrijk 
– Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.nl/voertuigen/nieuw/juke.html
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