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WAT NU ALS_

U IN EEN AUTO KON RIJDEN 
DIE EEN SPORTWAGEN, EEN 
SUV EN IETS HEEL SPANNENDS 
TEGELIJK WAS?
Dat is nogal wat! Maar de JUKE komt dicht in de buurt. Met z'n heerlijk hoge 
zitpositie, zijn snelle respons, het vliegensvlugge inspelen op wat er maar bij 
u opkomt. En, niet te vergeten, met al die bewonderende blikken die hij 
oogst. Met deze unieke crossover wordt het serieus, ook als het zuinig moet. 
En de innovatieve vierwielaandrijving zet alle power direct om in grip. Stijl is 
wat u zocht? U kunt zo'n beetje elk detail naar eigen smaak laten uitvoeren. 
Zodat die auto van u door en door uniek wordt. Met de JUKE is het niet en 
óf, maar en én.
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NISSAN DESIGN STUDIO 

DURF ANDERS TE ZIJN.
Stel u voor hoe anderen ervan zouden opkijken als ze beseften wat voor ervaring 
het rijden is voor u! Via de Nissan Design Studio kunt u de JUKE al in de fabriek 
geheel laten afstemmen op uw smaak. Daarvoor is een speciale serie creatieve 
packs beschikbaar, voor zowel het interieur als het exterieur. Daarmee kunt u een 
eigen keuze maken voor de kleur van afwerkingsdetails, stoffen, sierprofielen en 
nog veel meer, met bijpassende 18" lichtmetalen velgen. Beslist een unieke ervaring.

Pagina 1    |     Pagina 2     |     Pagina 3

Introductie    |    Personalisering    |     Design exterieur    |    Design interieur    |    Prestaties    |    Technologie en Veiligheid    |    Accessoire    |    Kleuren en Bekledingen Afdrukken   |   Uitgang



MOOIE KNOPPEN VOOR DE RAAMBEDIENING. Knoppen waar je graag aan zit, 
in speciale kleuren: Detroit Red, London White, San Diego Yellow of Tokyo Black.

SPORTSTOELEN. Voor energieker rijden zijn er de Premium sportstoelen, 
opvallend afgewerkt in Detroit Red, London White, San Diego Yellow, Tokyo Black, 
perfect passend bij de door u gekozen sfeer.

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

WELKOM BIJ DE
NISSAN DESIGN STUDIO

INTERIEURPAKKETTEN
De Nissan Design Studio kent een creatieve lijn interieurpakketten 
die een heel levendige en persoonlijke touch geven aan het nieuwe 
inzittendencompartiment van de JUKE. Kies afwerkingsdetails met 
een volle kleur, in Detroit Red, London White, San Diego Yellow of 
Tokyo Black.

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 
(uitgezonderd de CVT).
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SPORTBUMPERS. Maak nog meer indruk met bontgekleurde sierstrips op de voor- 
en achterbumper.

LICHTMETALEN VELGEN. Kies 18" lichtmetalen velgen 
met kleurige accenten, om uw gepersonaliseerde design 
mee af te ronden. Zodat u zeker opvalt.

CONTRASTERENDE SIERSTRIPS. Ga voor sierringen rond de koplampen en 
buitenspiegels met kappen in een contrasterende kleur, om een ijzersterk 
alternatief neer te zetten.

EXTERIEURPAKKETTEN
De indrukwekkende voorbeelden van de nieuwe styling van de 
JUKE komen ook maximaal tot uiting in de exterieurpakketten. 
De creatieve lijn van de Nissan Design Studio laat u de keus uit 
qua kleur op elkaar afgestemde sierlijsten voor de bumpers en 
koplampen, de kappen van de buitenspiegels en naafdoppen in 
dezelfde fraaie tinten.
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GA DE WEG OP ALS EEN PRO.
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Klaar voor de start? Binnenin de JUKE treft u een middenconsole aan die geïnspireerd is op de 
radicale vormen van Italiaanse motorfietsen. De ronde klokken helpen u alles goed in de gaten 
te houden – ook uzelf. De aparte stiksels op de sportstoelen, het stuurwiel en de pookknop (niet 
bij de CVT) doen uw vingers tintelen. Bereid u vast maar voor op de rit van uw leven.

De ronde klokken, zoals ze ook 
op snelle motorfietsen te vinden 
zijn, liggen verzonken in kokers 
op het dashboard. Dat ziet er 
dus extra sportief uit. 

De verhoogde randen van de 
stoelen houden u stevig 
op uw plaats als u eens iets 
vlotter door de bocht gaat. 
En ze dragen ook bij tot een 
zekere stijl.

Door het glazen schuif-/
kanteldak komt de wereld 
vanzelf naar binnen, dag 
en nacht.

Diep verzonken klokken

Sportieve stoelen

Het dak kan er af
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MOTOR/
TRANSMISSIE

INHOUD 
(L) VERMOGEN (PK) KOPPEL

(Nm)

dCI 110 6MT 1.5 110 260

1.6L 5MT 1.6 94 140

1.6L CVT 1.6 117 158

DIG-T 115 6MT 1.2 115 190

DIG-T 190 6MT 1.6 190 240

ZET EEN PAAR TANDJES ERBIJ.
De perfecte balans van power en efficiency bereikt u met de JUKE. De sterkste 
variant, met de DIG-T 190 motor, levert de machtige duw van een turbo voor 
meer trekkracht onderin. En dat bij een zeer zuinig verbruik, dankzij de compacte 
opzet van de motor en de geavanceerde directe ontsteking. Als u de CVT neemt 
en dan kiest voor de Sport-modus, voelt u de power aanzwellen als een voortrollende 
golf en raast u als een surfer door de versnellingen. Of probeer de DIG-T 115 
in combinatie met de handgeschakelde 6-versnellingsbak. Die geeft u door 
zijn hoge koppel gewoon een kick, terwijl de CO2-uitstoot toch zeer bescheiden 
blijft. Maar welke motor u ook kiest, van de krachtige DIG-T tot de zuinige 
dCI 110 dieselmotor, meer dan voldoende vermogen is altijd standaard aanwezig.
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NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM

BRENGT U METEEN IN DE STEMMING.

Alles volgen als een expert. Extra koppel, vermogen of 
efficiency is wanneer u wilt beschikbaar. In de Normal-
modus hebt u de perfecte combinatie van prestaties en 
zuinigheid te pakken. Schakel over naar de Sport-modus 
en u voelt meteen dat de besturing, de transmissie (alleen 
de modellen met CVT) en de gasrespons een tikkeltje 
scherper en nog beter bij de les zijn. En als het tijd is om 
het tempo wat te drukken, schakelt u de Eco-modus in 
om zoveel mogelijk kilometers uit uw tank te krijgen.

Dubbelagent. Behalve de rijstand kunt u met het 
Nissan Dynamic Control System ook het comfort 
in het interieur aanpassen. Schakel gewoon van 
de D-modus om in de Climate-modus, en op de 
display verschijnen alle mogelijkheden die u kunt 
selecteren om het in de auto zo warm of zo koel 
te krijgen als u maar wilt.

Mooie cijfers. Kijk op de display 
van Nissan Dynamic Control 
System om te zien of u ook van 
die mooie cijfers kunt scoren. 
Hier wordt informatie 
opgeslagen over zo ongeveer 
alles, van de maximale 
G-krachten en de lengte van de 
gemaakte rit tot het gemiddelde 
verbruik per dag. En hoe meer 
informatie u heeft, des te 
uitgekiender u zult rijden.

Getoond in D-modus Interface

Getoond in Klimaatinterface

Het op de JUKE beschikbare Nissan Dynamic Control System laat u met 
één druk op de knop het rijden totaal anders beleven. Wat uw stemming 
ook is, de JUKE is erop af te stemmen. U kunt de manier waarop u over 
de weg gaat zelf bepalen, en tegelijk het klimaat binnenin regelen en 
bijhouden wat en hoe u gereden heeft. Onderweg al.
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NISSAN ALL-MODE 4X4-I MET TORQUE VECTORING

LINKSOM OF RECHTSOM, U HEBT 
DE POWER ALTIJD AAN UW KANT.

In een scherpe bocht brengt dit multi-sensorsysteem 
het vermogen op de achterwielen automatisch naar 
links of naar rechts, afhankelijk van welk wiel dit het 
best kan gebruiken. Elke koersverandering zal daardoor 
soepel en veilig verlopen.

In tegenstelling tot de traditionele vierwielaandrijving, waarbij de kracht alleen 
wordt verdeeld tussen voor en achter, regelt het systeem dat leverbaar is op de 
JUKE het vermogen ook tussen de achterwielen onderling. Dat betekent dat in 
een bocht het buitenste achterwiel meer pk's krijgt toegediend, waardoor u de 
bocht makkelijker indraait en er rapper uit weg accelereert.

Torque Vectoring

* Nissan All-Mode 4X4-I is beschikbaar op de Nissan JUKE NISMO RS.
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Een extra graad verfijning. Premium elementen maken het rijden net een 
graadje bijzonderder. Laat het volle licht schijnen op uw spannende 
avonturen, dag en nacht, door het als extra leverbare elektrisch bediende 
schuifdak. Met Nissan Intelligent Key kunt u de portieren op slot doen en 
openen zonder de sleutel uit uw jaszak te hoeven halen.

Lange voorwerpen raakt u het gemakkelijkst kwijt 
op een plat vlak. Klap de tweede stoelenrij neer 
en zet de laadvloer in een hogere stand, voor een 
vlakke laadruimte. En voor dingen die u het liefst 
uit het zicht wilt hebben, is er onder de laadvloer 
nog een verborgen opbergvak.

Grote stukken bagage passen verrassend 
goed in de JUKE. Even de laadvloer in de 
lagere stand zetten, en u heeft achter de 
tweede stoelenrij ruimte genoeg voor al 
uw spullen.

Instelbare laadvloer

354 LITER BAGAGERUIMTE

HET ONVERWACHTE METEEN MEEPAKKEN
De grote interieurruimte van de JUKE is voor menigeen een welkome 
verrassing. Zijn bagageruimte werd beoordeeld als de beste in zijn klasse. 
Hij is mede zo ruim en flexibel door de in twee standen verstelbare laadvloer 
(alleen bij de 2WD). Met de tweede rij stoelen rechtop en de laadvloer in 
de lagere stand, is er achterin volop ruimte voor grote stukken bagage. 
Met de stoelen neergeklapt kunt u de laadvloer in een hogere stand zetten, 
waardoor er een volledig vlakke laadruimte ontstaat.

Vlakke laadvloer
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NISSANCONNECT

INNOVATIE DIE DE WERELD
BINNEN HANDBEREIK BRENGT
SLIM EN FUNCTIONEEL. NissanConnect is uitgerust met een veelvoud aan functies en toch ongelooflijk makkelijk 
te bedienen, dankzij het niet-spiegelende 5,8 inch aanraakscherm met hoge resolutie. Met een krachtige 
combinatie aan mogelijkheden voor audio, navigatie en communicatie aansluitvoorzieningen volgens de 
nieuwste standaard en de mogelijkheid uw smartphone tot onderdeel te maken van het systeem.

ALTIJD VERBINDING, WAAR U OOK GAAT. NissanConnect is te integreren met uw smartphone. U kunt gebruik 
maken van een steeds langer wordende lijst van apps*, comfortabel te bedienen vanaf het scherm van uw 
Nissan, stuk voor stuk zo opgezet dat rijden tot een alomvattende ervaring wordt, zonder dat de veiligheid 
erdoor in het geding komt. Uw JUKE is voor u een integraal deel van de virtuele kant van het leven, samen 
met uw smartphone, uw tablet en uw computer.

INTELLIGENTE ASSISTENTIESYSTEMEN en navigatiefuncties ondersteunen u in alle mogelijke verkeerssituaties.

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH. Ontvang digitale radio en radio via internet, of laat muziek streamen vanaf 
uw mobiele telefoon.

iPOD/USB-AANSLUITING. Wanneer u uw iPod of mp3-speler aansluit, heeft u onderweg toegang tot uw 
gehele muziekbibliotheek.

*Autorijden is een serieuze zaak. U zou van de diensten van NissanConnect alleen gebruik moeten maken als dat in volledige veiligheid kan. Bepaalde 
toepassingen komen pas in een later stadium beschikbaar. Voor de diensten van NissanConnect is een abonnement vereist, maar er zijn de eerste 
twee jaar na aanschaf geen kosten aan verbonden. De diensten en toepassingen zijn slechts beschikbaar in een aantal Europese landen en alleen 
op sommige modellen van Nissan. De diensten en toepassingen worden mogelijk geleverd door derden op wie Nissan geen invloed heeft en kunnen 
worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf, of zonder dat Nissan dan wel een van haar dealers daar aansprakelijkheid voor kan aanvaarden (met 
inbegrip van, doch niet beperkt tot diensten die door derden zijn geannuleerd/opgeschort). Voor sommige op afstand bedienbare functies is een 
geschikte telefoon of ander toestel nodig dat niet bij het voertuig is inbegrepen. Mobiele netwerken worden verzorgd door netwerkproviders waar 
Nissan geen invloed op heeft. Mobiele netwerken zijn niet in alle regionen beschikbaar. Er kunnen kosten ontstaan voor data-roaming en/of het 
gebruik van data. Nissan is niet verantwoordelijk voor het vervangen of upgraden van apparatuur of andere daarmee verband houdende kosten, 
die vanwege wijzigingen in de diensten mogelijk onvermijdelijk zijn indien men er gebruik van wenst te blijven maken.
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NERGENS UW NEUS AAN STOTEN.
In de eerste versnelling (of in D voor 
uitvoeringen met automaat) krijgt u 
op de display een beeld van voren en 
van boven, zodat u precies kunt zien 
hoe ver u nog naar voren kunt – en 
geen centimeter méér.

BENEDEN OP DE UITKIJK.
Met de pook in D of R kunt u op het 
scherm zien wat zich direct achter 
u bevindt, terwijl u met het zicht van 
bovenaf beter kunt waarnemen of er 
ergens laag onder uw ramen nog 
wat obstakels zijn.

SPAAR UW WIELEN.
Met de pook in D of R kunt u de knop 
voor de camera indrukken dat u 
in plaats van zicht van boven, zicht 
van opzij krijgt. Bijzonder handig 
voor als u wilt zien hoe dicht u al 
bij de stoeprand staat.

HET PLAATJE COMPLEET MAKEN.
Onder de buitenspiegel aan 
bestuurderszijde bevindt zich een 
camera die, met de pook in D of R, 
uw virtuele vogelperspectief aanvult 
tot 360°.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR (AVM) - VISION 360°

HET GEEFT NIET ZOMAAR RUGDEKKING, 
U BENT AAN ALLE KANTEN INGEDEKT.
Wat nu als in een krappe ruimte inparkeren eens wat makkelijker ging? Een achteruitrijcamera is heel mooi 
voor gewoon achteruitrijden. Maar bij inparkeren is het wel zo prettig als u niet alleen maar ziet wat zich vlak 
achter u bevindt. Daarom is de JUKE er ook met Nissan AVM - vision 360°. Vier camera's geven een virtueel beeld 
van 360° van uw auto in vogelperspectief, waarbij u close-ups van de voor- en achterzijde en van opzij apart 
kunt laten weergeven in splitscreens. Zo kunt u alles goed bekijken, van alle kanten. En omdat niet alle obstakels 
netjes stil blijven staan (winkelwagentjes, u weet wel) houdt Moving Object Detection een waakzaam oog op 
alles rondom uw JUKE. U krijgt dan een waarschuwing zodra er bewegende objecten gesignaleerd zijn in uw 
onmiddellijke nabijheid.
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Het Nissan AVM - Vision 360° helpt u niet 
alleen bij het inparkeren, maar ook om veilig 
achteruit te manoeuvreren. Het systeem 
geeft een hoorbaar en zichtbaar alarmsignaal 
af zodra het waarneemt dat er ergens rond 
uw voertuig iets is dat beweegt.

Standaard zes airbags. Als een aanrijding niet 
meer te vermijden is, wordt de klap mede 
opgevangen door de Nissan Zone Body-constructie. 
Alle inzittenden profiteren daarnaast van de 
bescherming van geavanceerde gordelsystemen 
en airbags.

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP). Het 
elektronisch stabiliteitsprogramma van Nissan 
activeert het ABS en de tractiecontrole automatisch. 
Daardoor blijft u de situatie ook meester bij lastige 
manoeuvres zoals het plotseling moeten wisselen 
van rijstrook.

Dode-hoekwaarschuwing

Rijbaanassistent

Erkend veilig. In 2011 kreeg de JUKE 
de maximale vijf sterren van de 
EURO NCAP (de onafhankelijke 

instantie die botsproeven uitvoert). 

HET IDEE ACHTER HET NISSAN SAFETY SHIELD

OMRING UZELF MET 
VERTROUWEN. 
Het Nissan Safety Shield is een technologisch veiligheidsconcept dat we 
hanteren bij de constructie en ontwikkeling van onze modellen. Het 
onderstaande is slechts een greep uit de vele veiligheidsvoorzieningen 
waar uw Nissan mee is uitgerust, allemaal bedoeld om u en uw dierbaren 
te beschermen op drie belangrijke gebieden: een waakzaam oog op alle in 
uw auto ingebouwde systemen en op de omgeving, ondersteuning bij het 
opvangen van onverwachte situaties en een welkome bescherming als u 
onverhoopt toch bij een ongeval betrokken mocht raken.

Bewegingsmelder

Als er in uw dode hoek een ander voertuig is ontdekt, 
wordt er een signaal zichtbaar dat meteen gaat knipperen 
en een gong laat horen als u de richtingaanwijzer aanzet, 
indien u van richting wilt veranderen.

Dit systeem geeft een zichtbaar en hoorbaar 
signaal zodra het vaststelt dat u van uw 
rijstrook afwijkt. En het is zo slim om op te 
houden met waarschuwen zodra u de 
richtingaanwijzer aanzet.
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1) Spiegelkappen, Zama Blue
2) 18" lichtmetalen velg met Zama Blue accenten

3) Bumper onderpaneel, Zama Blue
4) Zama Blue Lounge Pack: Velour matten met 

gekleurde stiksels, lederen armsteun met 
gekleurd stiksel en binnenspiegel cover.

5) Koplampring, Zama Blue
6) 18" lichtmetalen velg met Zama Blue accenten

7) Bumper onderpaneel, Zama Blue
8) Sfeerverlichting, sportpedalen, velour 

mattenset (4 stuks) met blauw logo
9) Instaplijsten met verlichting (alleen voor)

10) Achterklep sierlijst, Zama Blue

PERSOONLIJKE STIJL
DRUK UW EIGEN STEMPEL OP UW JUKE en combineer Zama 
Blue kleuraccenten met slimme, praktische accessoires zoals 

verlichte instaplijsten. Voeg stylingplaten toe aan voor- 
en achterzijde voor een sportieve look en het Lounge Pack 

voor extra luxe en comfort. Kies voor 18" lichtmetalen 
velgen met gekleurde accenten en een Exterior Pack 

om het af te maken. 

Detroit
Red

Tokyo
Black

London 
White

San Diego
Yellow

Tokyo Matte
Black

Beijing 
Chrome

Yokohama 
Purple
Oppama 
Orange
Zama
Blue
Nashville
Carbon
Atsugi
Grey

CREATIVE EXCLUSIVE

LOUNGE PACK

VOOR JUKE
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A C

BEKLEDING

Stof Premiumleder

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

Premiumstof

PERSONALISERING PREMIUMSTOF

PERSONALISERING PREMIUMLEDER

KLEUREN

Pearl White - QAB Solid White - 326 Silver Grey - KY0 Dark Grey - KAD Sunlight Yellow - EAV

Magnetic Red - NAJInk Blue - RBN Solid Red - Z10 Malbec Black - GAC Brilliant Black - Z11

16" stalen velg met 
wieldeksel

18" lichtmetalen velg gepersonaliseerd in Detroit Red, London White, San Diego Yellow of Tokyo Black

16" lichtmetalen velg 
Casual

17" lichtmetalen velg 
Urban

17" lichtmetalen velg 
Sport

VELGENOVERZICHT
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MET DE NISSAN JUKE KRIJGT U 

3 JAAR GARANTIE OF 100.000 KM

JAARLIJKSE OF 30.000 KM 
ONDERHOUDSINTERVAL VOOR 
DIESELMOTOREN

JAARLIJKSE OF 20.000 KM 
ONDERHOUDSINTERVAL VOOR 
BENZINEMOTOREN

Het onderhoudscontract van Nissan is de beste manier om uw nieuwe Nissan JUKE 
het onderhoud te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan, waarvoor 
we tarieven hanteren die over een lengte van jaren vast blijven liggen. Wanneer u 
met uw auto naar ons dealerbedrijf komt, zullen we de onderdelen en vloeistoffen 
vervangen volgens het officiële onderhoudsschema van Nissan en voeren we 
controlebeurten uit, zodat u met een gerust hart op stap kunt. Voor een volledig 
overzicht van de kosten en de planning zal Nissan u melden wanneer het tijd wordt 
om langs te komen en met u bespreken wat er het beste aan uw auto kan worden 
gedaan en wanneer.

ONDERHOUDSCONTRACT

NISSAN Verlengde Garantie stelt u in de gelegenheid de fabrieksgarantie van 
3 jaar/100.000 km uit te breiden tot een langere periode of een hogere kilometerstand. 
Kies het contract dat het best bij uw rijgewoonten past. Bij reparaties wordt uitsluitend 
gebruik gemaakt van originele Nissan-onderdelen, gemonteerd door speciaal door 
Nissan opgeleide monteurs. 24/7 Pechhulp in geheel Europa is (indien van toepassing) 
bij de service inbegrepen – voor een gerust gevoel.

VERLENGDE GARANTIE

U BRENGT HET BESTE IN ONS 
NAAR BOVEN.

U spreekt tot onze verbeelding. U prikkelt onze
vindingrijkheid. U inspireert ons om de bakens 
te verzetten en te innoveren. En bij Nissan gaat 
innoveren verder dan wat extra toevoegingen 
of uitbreidingen. Het gaat erom onverwachte 
oplossingen te ontwikkelen om uw wensen en 
behoeften in te vullen. Bij Nissan ontwerpen 
we auto’s, accessoires en diensten die 
begaande paden verlaten en het praktische 
opwindend maken. Alles om u dagelijks meer 
te laten genieten van het autorijden.

GRATIS VERVANGEND VERVOER
Wij beloven dat u de weg op kunt terwijl wij aan uw 

auto werken. Als u van tevoren boekt, zorgen we voor 
een gratis vervangende auto of alternatief vervoer. 

Als de werkzaamheden niet lang duren kunt u 
er natuurlijk ook op wachten onder het genot van 

een kopje koffie.

DE BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Wij beloven de beste prijs-kwaliteitverhouding. 

In onze offertes zullen wij, waar nodig, de prijzen 
afstemmen op die van een erkende onafhankelijke 

reparateur die een identieke service biedt.

GRATIS e-CHECK
Wij beloven dat uw auto een gratis controle krijgt, 
voordat er werk aan wordt verricht. Zo weet u 
water moet gebeuren en hoeveel het gaat kosten. 
Al onze prijzen zijn ook altijd online en bij onze 
dealers inzichtelijk.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE
Wij beloven dat u altijd mobiel blijft. In het 
onwaarschijnlijke geval van een defect of een ongeval, 
kunt u altijd op Nissan Assistance rekenen. Dus wat 
er ook gebeurt, bel ons eerst en wij zullen zorgen dat 
u zo snel mogelijk uw reis kunt vervolgen, 24 uur per 
dag, 7 dagen per week. Gratis! Bel met 0800-0231513 
(vanuit het buitenland +31205162026).

ER STAAT GEEN LIMIET OP DE TIJD DIE U KUNT GENIETEN VAN ONZE BELOFTEN. 
BENT U LID VAN HET YOU+NISSAN PROGRAMMA, 

DAN ZORGEN WIJ VOOR U. VOOR ALTIJD. DAT IS ONZE BELOFTE.

ONZE BELOFTE. UW ERVARING.

OVERAL, ALTIJD, VOOR WAT DAN OOK. BEL MET 0800-0231513 EN WE KOMEN ERAAN.
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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
w w w . n i s s a n . b e

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van verschijnen 
(mei 2017) correct zou zijn. In het kader van haar voortdurend streven naar betere producten behoudt Nissan Europe zich 
het recht voor om specificaties en de voertuigen die in deze publicatie worden getoond en beschreven, te allen tijde te 
wijzigen. Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen. Raadpleeg uw 
lokale Nissan-dealer voor de meest recente informatie. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de kleuren in deze 
brochure afwijken van de werkelijke lakkleuren en interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke 
reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze folder is gemaakt van chloorvrij papier - MY15 JUKE LHD 05/2017 - Printed in EU. 
Samengesteld door CLM BBDO, Frankrijk - Tel.: +33 1 41 23 41 23 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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GAMMA VISIA VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA NISMO RS  PACK  

JUKE

1.6L 94 l l - - - -

1.6L 117 Xtronic - - l l l -

DIG-T 115 - - l l l -

DIG-T 190 - - - l l -

DIG-T 218 - - - - - l

dCi 110 - l l l l -

JUKE ALL-MODE 
4x4-i

DIG-T 190 Xtronic 7 - - - l l -

DIG-T 214 Xtronic 8 - - - - - l

NISSAN 
        GAMMA 2017
JANUARI 2017

STANDAARDUITRUSTING & TECHNISCHE SPECIFICATIES



NISSAN JUKE
STANDAARDUITRUSTING 

VISIA
n VEILIGHEID

n ABS / EBD / NBAS

n ESP

n Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

n Airbags vooraan, zijdelingse airbags en  
 gordijnairbags

n ISOFIX bevestigingspunten achteraan (x2)

n ZICHTBAARHEID
n LED dagrijlichten

n Buitenspiegels met geïntegreerde  

 LED-richtingaanwijzers

n STIJL
n 16" stalen velgen met wieldeksels

n Buitenspiegels in koetswerkkleur

n COMFORT
n In twee delen (60/40) neerklapbare achterbank

n Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

n Elektrisch verstelbare buitenspiegels

n In de hoogte regelbaar stuurwiel

n Elektrische ruiten vooraan en achteraan  

 (met impulsbediening voor de bestuurder)

n TECHNOLOGIE
n Schakelindicator(1)

n AUX-ingang (3.5” jack) voor MP3-speler

n Audiosysteem met CD, RDS, 4 LS

VISIA PACK
Uitrusting VISIA plus

n 16" lichtmetalen velgen "Casual"

n Manuele airconditioning

n Boordcomputer

n Centrale hoofdsteun achteraan

n Verstelbare koffervloer(2)

n In de hoogte verstelbare bestuurdersstoel

ACENTA
Uitrusting VISIA plus
n ZICHTBAARHEID

n Mistlampen vooraan

n STIJL
n 17" lichtmetalen velgen "Sport"

n Deurgrepen vooraan in koetswerkkleur

n Verchroomd uitlaatsierstuk

n Privacy glass (donker getinte ruiten achteraan)

n COMFORT
n Centrale hoofdsteun achteraan

n Automatische airconditioning gekoppeld aan NDCS(3)

n Verstelbare koffervloer(2)

n Versnellingspookknop(1) en stuurwiel met leder  
 bekleed

n In de hoogte verstelbare bestuurdersstoel

n TECHNOLOGIE
n Bediening aan het stuur : audiosysteem, telefoon  
 en snelheidsregelaar/-begrenzer
n NDCS(3) : systeem voor het beheer van de  
 airconditioning en de rij-instellingen
n Boordcomputer
n USB-aansluiting
n Snelheidsregelaar/-begrenzer
n Audiosysteem+ met CD, RDS, 4 LS

n Handenvrije telefoonfunctie Bluetooth®

n OPTIES

n NissanConnect(8) 

 - Navigatie- en multimediasysteem met  
   aanraakscherm 
 - Achteruitrijcamera met afstandsmarkeringen

n Panoramisch open dak

n NISSAN DESIGN STUDIO - Creative Line
 Pack Interieur 
  - Rood, Wit, Geel of Zwart 
 - Kap boven instrumenten met gekleurd stiksel 
 - Zwarte hemelbekleding 
 - Centrale console en ventilatieroosters 
 - Inzetstukken in de deuren vooraan en achteraan 
 - Afwerking van de versnellingspookknop 
 - Stoffen stoelbekleding "Sport" 
 - Stiksel in bijhorende kleur

N-CONNECTA 
Uitrusting ACENTA plus
n VEILIGHEID

n NTVS(4) (op ALL MODE 4x4-i) : 

 Systeem dat het koppel tussen de wielen  

 herverdeelt

n STIJL

n NISSAN DESIGN STUDIO - Creative Line 

  - Pack Interieur - Rood, Wit, Geel of Zwart

n COMFORT

n Automatische ontsteking van de koplampen

n Ruitenwissers vooraan met regensensor

n Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels,  

 elektrisch inklapbaar

n Stoelbekleding synthetisch leder / synthetisch  

 suède Creative Line

n TECHNOLOGIE

n NissanConnect 

 - Navigatie- en multimediasysteem met  

   aanraakscherm

 - Achteruitrijcamera met afstandsmarkeringen

n Audiosysteem+ met CD, RDS, 6 LS

n Intelligent key (openen en starten van de wagen  

 zonder sleutel)

n OPTIES

n Panoramisch open dak

n 17" lichtmetalen velgen "Urban"

n TECHNO PACK 
 - Xenon koplampen 
 - Nissan AVM - 360° zicht 
 - Nissan Safety Shield

n NISSAN DESIGN STUDIO - Creative Line 

 Pack Exterieur

 - Rood, Wit, Geel of Zwart
 - 18" lichtmetalen velgen met inzetstukken
 - Afwerking van de ronde koplampen vooraan
 - Buitenspiegels
 - Inzetstukken op de bumpers vooraan en  
   achteraan



NISSAN JUKE
STANDAARDUITRUSTING  

NISMO RS 
Uitrusting N-CONNECTA plus
 n VEILIGHEID

n Mechanisch Limited Slip Differential (LSD)(1)

n Chassis en remmen sport NISMO RS

n Tijdelijk reservewiel

n  ZICHTBAARHEID

n LED dagrijverlichting geïntegreerd in de bumper  

 vooraan(6)

n  STIJL

n Metaalglanslak

n Sportuitlaat NISMO RS

n Rode remklauwen

n 18’’ alu velgen NISMO RS

n Complete aerodynamische carrosseriekit NISMO RS

n Kap boven instrumentenbord in suède met rood  

 stiksel

n Centrale deurstijl buiten in hoogglanszwart

n Instrumentenbord met NISMO RS toerenteller  

 met rode achtergrond

n Centrale console, afwerking verluchting,  

 inzetstukken op de deuren in “zwart carbon”

n Afwerking dashboard en rand versnellingspook  

 “Carbon Look”

n Aluminium pedalen en deurdrempels vooraan  

 NISMO

n Tapijtenset

n COMFORT

n Stuurwiel bekleed met leder en alcantara® met  

 rood stiksel en merkpunt voor rechtuitstand

n Versnellingspookknop en -hoes met leder bekleed  

 en rood stiksel(1)

n Suède Sport stoelbekleding met rood stiksel

n Verwarmde stoelen vooraan

n TECHNOLOGIE

n Schakelpeddels op het stuur (op ALL MODE 4x4-i)

n OPTIES

n RECARO® PACK 

 - Kuipstoelen vooraan(7) Recaro® NISMO RS zwart  

   en rood leder, zwart alcantara® met rood stiksel

n TECHNO PACK 
 - Xenon koplampen 
 - Nissan AVM - 360° zicht 
 - Nissan Safety Shield

(1) Enkel op de versies met manuele versnellingsbak
(2) Niet beschikbaar op JUKE ALL MODE 4x4-i
(3) Nissan Dynamic Control System
(4) Nissan Torque Vectoring System
(5) Zit- en rugleuning
(6) In en op de plaats van de mistlampen vooraan, vervangen de  

bovenste lichten vooraan met LED-dagrijlichten
(7) Vervangen de verwarmde stoelen vooraan en het opbergvak op 

de rugleuning van de passagiersstoel
(8) Niet verkrijgbaar met Pack interieur en/of open dak

TEKNA
Uitrusting N-CONNECTA plus
n STIJL

n 17" lichtmetalen velgen "Urban"

n COMFORT

n Lederen stoelbekleding(5) Creative Line 

n Verwarmde stoelen vooraan  

n Panoramisch open dak

n TECHNOLOGIE

n Nissan AVM - 360° zicht

 - Parkeerhulpsysteem met 4 camera’s

n Nissan Safety Shield 

 - Rijstrookassistent

 - Detectie van bewegende objecten

 - Dodehoekassistent

n OPTIES

n Xenon koplampen

n NISSAN DESIGN STUDIO - Creative Line

 Pack Exterieur

 - Rood, Wit, Geel of Zwart

 - 18" lichtmetalenvelgen met inzetstukken

 - Afwerking van de ronde koplampen vooraan

 - Buitenspiegels

 - Inzetstukken op de bumpers vooraan en  

   achteraan



l	 Standaard uitvoering
m	 Optie
 - niet beschikbaar

NISSAN JUKE
STANDAARDUITRUSTING VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA NISMO RS

■ VEILIGHEID
■ ABS (Anti-blokkeersysteem) l l l l l

■ EBD (Elektronische remkrachtverdeler) l l l l l

■ ESP (Electronic Stability Program) l l l l l

■ NBAS (Nissan Brake Assist) l l l l l

■ TPMS (Tire Pressure Monitoring System) l l l l l

■ Airbags vooraan, zijdelingse airbags en gordijnairbags l l l l l

■ Uitschakelbare passagiersairbag l l l l l

■ Centrale hoofdsteun achteraan m(1) l l l l

■ Veiligheidsgordels vooraan met gordelspanners, spankrachtbegrenzers en ELR l l l l l

■ 3-punts veiligheidsgordels achteraan l l l l l

■ ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes achteraan (x2) l l l l l

■ Bandenherstelkit l l l(2) l(2) -
■ Tijdelijk reservewiel - - l(3) l(3) l

■ NTVS (Nissan Torque Vectoring System) : systeem dat het koppel tussen de wielen herverdeelt - - l(3) l(3) l(3)

■ Mechanisch Limited Slip Differential (LSD) - - - - l(2)

■ Chassis en remmen sport NISMO RS - - - - l

■ STIJL
 Exterieur
■ Metaalglanslak m m m m l

■ Buitenspiegels in koetswerkkleur l l l l -
■ Buitenspiegels in Red metallic - - - - l

■ Zwarte deurgrepen vooraan l - - - -
■ Deurgrepen vooraan in koetswerkkleur - l l l l

■ Grille in gelakt zwart l l l l l

■ 16" stalen velgen met sierwieldeksels l - - - -
■ 16" lichtmetalen velgen Casual m(1) - - - -
■ 17" lichtmetalen velgen Sport - l l - -
■ 17" lichtmetalen velgen Urban - - m l -
■ 18" lichtmetalen velgen Exclusive (als onderdeel van Creative Line Pack exterieur) - - m m -
■ 18" lichtmetalen velgen NISMO RS - - - - l

■ Privacy glass (donker getinte ruiten achteraan) - l l l l

■ Verchroomd uitlaatsierstuk - l l l -
■ Sportuitlaat NISMO RS met verchroomd sierstuk Ø100mm - - - - l

■ Rode remklauwen - - - - l

■ Complete aerodynamische carrosseriekit NISMO RS (exclusieve bumpers vooraan/achteraan,  
  zijschorten, wielkastverbreders en dakspoiler) - - - - l

 Interieur
■ Zwarte hemelbekleding - m(4) l l l

■ Verchroomde deurgrepen - l l l l

■ Kap boven instrumentenbord in suède met rood stiksel - - - - l

■ Instrumentenbord met NISMO RS toerenteller met rode achtergrond - - - - l

■ Centrale console, afwerking verluchting, inzetstukken op de deuren in “zwart carbon” - - - - l

■ Afwerking dashboard en rand versnellingspook “Carbon Look” - - - - l

■ Aluminium pedalen en deurdrempels vooraan NISMO - - - - l

■ Tapijtenset - - - - l



NISSAN JUKE
STANDAARDUITRUSTING VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA NISMO RS

■ COMFORT
 Rijden
■ Stuurbekrachtiging l l l l l

■ Elektrisch verstelbare buitenspiegels l l - - -
■ Elektrisch verstelbare buitenspiegels, verwarmd en elektrisch inklapbaar - - l l l

■ In de hoogte verstelbare bestuurdersstoel m(1) l l l l

■ Versnellingspookknop met leder bekleed(5) - l l l l

■ Versnellingspookknop en -hoes met leder bekleed en rood stiksel(5) - - - - l

■ Stuurwiel met leder bekleed - l l l -
■ Stuurwiel bekleed met leder en alcantara® met rood stiksel en merkpunt voor rechtuitstand - - - - l

■ In de hoogte regelbaar stuurwiel l l l l l

 Leven aan boord
■ In twee delen (60/40) neerklapbare achterbank l l l l l

■ Bagagescherm l l l l l

■ Manuele airconditioning m(1) - - - -
■ Automatische airconditioning gekoppeld aan NDCS(6) met pollenfilter - l l l l

■ Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening l l l l l

■ Zonneklep voor bestuurder en passagier met make-up spiegeltje l l l l l

■ Verstelbare koffervloer met functie vlakke laadvloer m(1) l l(2) l(2) l

■ Opbergvak op de rugleuning van de passagiersstoel - l l l l

■ Bekerhouders in de centrale console (x2) l l l l l

■ 12V-aansluiting in de centrale console l l l l l

■ Kinderslot op de deuren achteraan l l l l l

■ Stoffen stoelbekleding l l - - -
■ Stoffen stoelbekleding Sport Creative Line - m(7) - - -
■ Stoelbekleding synthetisch leder / synthetisch suède - - l - -
■ Lederen stoelbekleding(7) Creative Line met verwarmde stoelen vooraan - - - l -
■ Suède Sport stoelbekleding met rood stiksel - - - - l

■ Panoramisch open dak - m m l -
■ Elektrische ruiten vooraan en achteraan (met impulsbediening voor de bestuurder) l l l l l

■ ZICHTBAARHEID
■ Ruitenwissers vooraan met 2 snelheden en intervalfunctie l l l l l

■ Ruitenwissers vooraan met regensensor - - l l l

■ Ruitenwisser achteraan met interval - - l l l

■ Bovenste lichten vooraan met LED - dagrijlichten l l l l l(9)

■ Automatische ontsteking van de koplampen - - l l l

■ Mistlampen vooraan - l l l -
■ Mistlicht centraal achteraan l l l l l

■ Xenon koplampen met koplampsproeiers en automatische hoogteregeling - - m(10) m m(10)

■ TECHNOLOGIE
■ Schakelindicator(5) l l l l l

■ Boordcomputer met aanduiding van de buitentemperatuur m(1) l l l l

■ NDCS(7) : controlesysteem voor de rij-instellingen (Eco, Normal, Sport) en de airconditioning - l l l l

■ Snelheidsregelaar/-begrenzer met bediening aan het stuur - l l l l

■ Bluetooth® handenvrij systeem met streaming audio functie en bediening aan het stuur - l l l l

■ Intelligent key (openen en starten van de wagen zonder sleutel) - - l l l

■ Stuurwielbediening met schakelpeddels op Xtronic 8 - - - - l(3)

■ Audio + RDS CD, 4 luidsprekers, AUX input l - - - -
■ Audio + RDS CD, 4 luidsprekers, met bediening aan het stuur, AUX input l - - -
■ Audio + RDS CD, 6 luidsprekers, met bediening aan het stuur, AUX input - - l l l

■ USB-aansluiting - l l l l



l	 Standaard uitvoering
m	 Optie
 - niet beschikbaar

(1) Inbegrepen in de optie Visia Pack
(2) Niet beschikbaar op JUKE ALL MODE 4x4-i
(3) Enkel beschikbaar op JUKE ALL MODE 4x4-i
(4) Inbegrepen in de optie Pack Interieur Creative Line en/of de optie  
     panoramisch open dak
(5) Enkel op de versies met manuele versnellingsbak
(6) Nissan Dynamic Control System
(7) Inbegrepen in de optie Pack Interieur Creative Line
(8) Zit- en rugleuning
(9) LED dagrijverlichting geïntegreerd in de bumper vooraan
(10) Inbegrepen in de optie Techno Pack 
(11) Diensten* aangeboden gedurende 2 jaar. Optioneel nadien.
(12) Vervangen de verwarmde stoelen vooraan en het opbergvak op de  
 rugleuning van de passagiersstoel
(13) Niet verkrijgbaar met Pack interieur en/of open dak

*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.

NISSAN JUKE
STANDAARDUITRUSTING VISIA ACENTA N-CONNECTA TEKNA NISMO RS

■ TECHNOLOGIE (vervolg)
 NissanConnect
	  - Navigatiesysteem met verkeersinformatie, 3D kaarten van Europa, weergave van eco-rijstijl  
    en 5,8" aanraakscherm
 	 - Connected services(11) met smartphone integratie : GoogleTM POI en Send-To-Car  
    (points-of-interest en route plannen op afstand)
 	 - Audio+ RDS CD met bediening aan het stuur, MP3 en WMA speler, 6 LS
  	- USB-aansluiting voor iPod, MP3 speler, USB-sleutel, externe harde schijf
 	 - Achteruitrijcamera met afstandsmarkeringen

- m(13) l l l

 Nissan AVM - 360° zicht
Gekoppeld aan het NissanConnect systeem, vergemakkelijkt het parkeren door een 360° zicht rond de 
wagen te bieden :
 	 - Achteruitrijcamera met afstandsmarkeringen
 	 - Camera vooraan
 	 - Zijdelingse camera’s in de buitenspiegels

- - m(10) l m(10)

 Nissan Safety Shield
Geheel van veiligheidssystemen dat de bestuurder waarschuwt aan de hand van visuele en 
auditieve signalen :
 	 - Rijstrookassistent
 	 - Detectie van bewegende objecten
 	 - Dodehoekassistent

- - m(10) l m(10)

■ PACKS
 Visia Pack
 	 - 16" lichtmetalen velgen Casual
 	 - Manuele airconditioning
 	 - Boordcomputer
 	 - Centrale hoofdsteun achteraan
 	 - Verstelbare koffervloer
 	 - In de hoogte verstelbare bestuurdersstoel

m - - - -

 Recaro® Pack
   - Kuipstoelen vooraan(12) Recaro® NISMO RS zwart en rood leder, zwart alcantara® met rood stiksel - - - - m

 Techno Pack
  - Xenon koplampen met koplampsproeiers en automatische hoogteregeling
  - Nissan AVM - 360° zicht
  - Nissan Safety Shield

- - m - m

■ NISSAN DESIGN STUDIO Personaliseringsprogramma
 CREATIVE LINE - Pack Interieur - Rood, Wit, Geel of Zwart
  - Kap boven instrumenten met gekleurd stiksel
  - Zwarte hemelbekleding
  - Centrale console en ventilatieroosters
  - Inzetstukken in de deuren vooraan en achteraan
  - Afwerking van de versnellingspookknop
  - Stiksel in bijhorende kleur
  - Stoffen stoelbekleding "Sport" op Acenta & Connect Edition / Lederen stoelbekleding(7)  
     op Tekna

- m l l -

 CREATIVE LINE - Pack Exterieur - Rood, Wit, Geel of Zwart
  - 18" lichtmetalen velgen met inzetstukken
  - Afwerking van de ronde koplampen vooraan
  - Buitenspiegels
  - Inzetstukken op de bumpers vooraan en achteraan

- - m m -



NISSAN JUKE
TECHNISCHE GEGEVENS

(1) Overeenkomstig 1999/99/EC      
(2) Gegevens volgens EEG-richtlijnen.Tarra-toestand is met een bestuurder van 68kg, 90% volle tanks, 7kg bagage, koelwater, smeermiddelen, reservewiel en gereedschap. Het gewicht is afhankelijk van gemonteerde 
 toebehoren en opties.
(3) Overeenkomstig 1999/100/EC. Opties, onderhoud, rijgedrag, weg- en weercondities kunnen de officiële resultaten beïnvloeden.
(4) Automatische versnellingsbak Xtronic - type CVT: Continue Variabele Transmissie
(5) Automatische versnellingsbak Xtronic - type CVT: Continue Variabele Transmissie + manuele modus
(6) Automatische versnellingsbak Xtronic - type CVT: Continue Variabele Transmissie + sequentiële modus 8 verhoudingen met schakelpeddels aan het stuur

BENZINE DIESEL
JUKE JUKE ALL-MODE 4x4-i JUKE

1.6L 94 1.6L 117   
Xtronic DIG-T 115 DIG-T 190 DIG-T 218 DIG-T 190 

Xtronic 7
DIG-T 214  
Xtronic 8 dCi 110

n MODEL
n Koetswerk 5 deuren - 5 zitplaatsen

n MOTOR
n Type 4 cilinders in lijn
n Brandstof Benzine zonder lood 95 Benzine zonder 

lood 98
Benzine zonder 

lood 95
Benzine zonder 

lood 98 Diesel
n Cilinderinhoud cm3 1598 1197 1618 1.461
n Maximum vermogen(1) kW (ch) / tr/mn 69 (94) / 5400 86 (117) / 6000 85 (115) / 4500 140 (190) / 5600 160 (218) / 6000 140 (190) / 5600 157 (214) / 6000 81 (110) / 4000
n Maximum koppel(1) Nm / tr/mn 140 / (3200-4400) 158 / 4000 190 / 2000 240 (1600-5200) 280 / 3600-4800 240 (1600-5200) 250 / 2400-5600 260 / 1750-2500
n Boring x slag mm 78 x 83,6 72,2 x 73,1 79,7 x 81,1 76 x 80,5
n Compressieverhouding 10,7 10 10,5 9,5 10,5 9,5 15,5
n Aantal kleppen 16 8

n Distributie Dubbele bovenliggende nokkenas - ketting aangedreven
Enkelvoudige 

nokkenas - riem 
aangedreven

n Type inspuitsysteem Atmosferisch Turbo + intercooler
n Ontsteking Elektronische multi-point injectie Directe injectie Sequentiële directe injectie onder hoge druk Directe common  

rail injectie
n Uitstootklasse Euro 6

n Uitstoot controlesysteem Katalysator
Oxidatiekataly-

sator met Diesel 
Partikelfilter

n Stop / Start systeem Nee Ja Nee Ja
n FISCAAL VERMOGEN

n Fiscale PK PK 9 9 7 9 9 9 9 8
n TRANSMISSIE

n Versnellingsbak Handgeschakeld 
(5 versnellingen) Xtronic(4)

Handgeschakeld 
(6 versnellingen)

Xtronic 7(5)  
(7 versn. in 

manuele modus)
Xtronic 8(6) Handgeschakeld 

(6 versnellingen)

n Koppeling Enkele droge 
plaat

Koppelomvormer 
met blokkering Enkele droge plaat

Versterkte enkele 
droge plaat, met 

mechanisch 
gelimiteerd  

slipdifferentieel

Koppelomvormer met blokkering Enkele droge 
plaat

n Aandrijving Wielen vooraan ALL MODE 4x4-i® Wielen vooraan
n BESTURING

n Type Elektrische stuurbekrachtiging afhankelijk van de snelheid, tandheugel
n Draaicirkel tussen stoepen m 10,7

n CHASSIS
n Ophanging vooraan / achteraan Type Mc Pherson / Torsie starre as Type Mc Pherson /  

onafhankelijk multilink
Type Mc Pherson / 

Torsie starre as
n Afmetingen velgen 16" x 6.5" 17" x 7" of 18" x 7" 18" x 7" 17" x 7"

of 18" x 7" 18" x 7" 16" x 6.5",
17" x 7" of 18" x 7"

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

205 / 60R16
215 / 55R17

of 225 / 45R18
n Remsysteem ABS / EBD / NBAS / ESP

n Velgen 16" of 17"
voor (mm) Geventileerde schijven

(280 x 24)
Geventileerde  

schijven (296 x 26) - Geventileerde  
schijven (296 x 26) - Geventileerde  

schijven (280 x 24)

achter (mm) Trommels (-) Schijven
(292 x 9) - Schijven

(292 x 9) - Trommels (-)

n Velgen 18"
voor (mm) - Geventileerde schijven

(280 x 24)
Geventileerde  

schijven (296 x 26)
Geventileerde  

schijven (320 x 28)
Geventileerde  

schijven (296 x 26)
Geventileerde  

schijven (320 x 28)
Geventileerde  

schijven (280 x 24)

achter (mm) - Schijven
(292 x 9)

Schijven
(292 x 9)

Geventileerde  
schijven (292 x 16)

Schijven
(292 x 9)

Geventileerde  
schijven (292 x 16)

Schijven
(292 x 9)

n MATEN & GEWICHTEN
n Rijklaar gewicht(2) kg 1209 1250 1278 1342 1469 1347
n Max. toelaatbaar voertuiggewicht kg 1630 1680 1710 1760 1880 1770
n Max. toelaatbaar gewicht combinatie kg 2880 2930 2960 2960 3030 3020
n

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

n Max. verticale massa op trekhaak kg 75
n Lengte mm 4135 4165 4135 4165 4135
n Breedte zonder buitenspiegels mm 1765 1770 1765 1770 1765
n Hoogte mm 1565
n Wielbasis mm 2530
n Koffervolume (VDA) liter 354 207 354
n

Max. laadvolume (met achterbank 
neergeklapt) liter 1.189 786 1.189

n Inhoud brandstoftank liter 46 50 46
n PRESTATIES

n Stad/Buiten de stad/Gemengd(3) l/100km 7,6 / 5,0 / 6,0 7,5 / 5,1 / 6,0
7,6 / 5,2 / 6,1 (18")

7,1 / 4,9 / 5,7
7,2 / 5,0 / 5,8 (18") 7,6 / 5,1 / 6,0 9,5 / 5,9 / 7,2 8,3 / 5,5 / 6,5 9,5 / 6,1 / 7,3 4,4 / 3,8 / 4,0

4,6 / 3,9 / 4,1 (18")
n CO2 uitstoot g/km 138 139 / 142 (18") 128 / 130 (18") 139 168 153 172 104 / 107 (18")
n Max. snelheid km/u 168 170 178 215 220 200 200 175
n Acceleratie - 0 naar 100 km/u sec 12,0 11,5 10,8 8,0 7,0 8,4 8,0 11,2



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf januari 2017. In 
overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure 
worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Nissan-verdelers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw 
plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van 
Nissan Europe.

SPENJUKE0117 – Gedrukt in België.
Ontwerp door Typoweb.

Bezoek onze website: 
www.nissan.be
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