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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)
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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:



138 - B 17.990,00 15.829,95 5.544,00 10.285,95

145 - C 24.040,00 20.983,02 6.426,00 14.557,02

145 - C 26.040,00 22.635,92 6.426,00 16.209,92

145 - C 28.040,00 24.288,81 6.426,00 17.862,81

129 - B 21.240,00 18.319,09 4.410,00 13.909,09

129 - B 23.240,00 19.971,98 4.410,00 15.561,98

129 - B 25.240,00 21.624,88 4.410,00 17.214,88

139 - B 25.440,00 22.008,84 5.670,00 16.338,84

139 - B 27.440,00 23.661,74 5.670,00 17.991,74

104 - B 22.240,00 19.156,75 4.474,62 14.682,13

104 - B 24.240,00 20.809,64 4.474,62 16.335,02

104 - B 26.240,00 22.462,54 4.474,62 17.987,92

Optie op CONNECT EDITION en TEKNA

500,00 413,22 0,00 413,22

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

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

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)

Kosten rijklaar maken**

Meerprijs metallic (standaard op NISMO - inclusief in prijs)

Consumenten 

adviesprijs incl. BTW 

en montage*Accessoire Packs

Nissan Design Studio CREATIVE LINE - Exterior Pack (Zwart, Rood, Wit of Geel)

DIG-T 190 M/T Connect Edition

DIG-T 190 M/T Tekna

dCi 110 M/T Acenta

 BPM bedrag

DISCLAIMER

Kosten rijklaar maken

incl. BTW

Kosten rijklaar maken

excl. BTW
Legeskosten deel 1Totaal (incl. BTW)*

dCi 110 M/T Connect Edition

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM
Opties

dCi 110 M/T Tekna

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW
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NIEUWE JUKE
CO2 - 

Energie 

Label

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM
 BPM bedrag

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

1.6L 94 M/T Visia

1.6L 117 Xtronic Acenta

DIG-T 115 M/T Tekna

1.6L 117 Xtronic Connect Edition

DIG-T 115 M/T Connect Edition

1.6L 117 Xtronic Tekna

DIG-T 115 M/T Acenta

Nissan Design Studio

Premium Pack

Style Pack

Dynamic Pack

Chrome

Exclusive Pack


