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DE NIEUWE NISSAN JUKE valt op vanuit elke hoek. Zijn dynamisch, sportief design
en coupéstyling maken een krachtig statement waar hij ook komt. Geavanceerde
technologie – inclusief ProPILOT-rijassistentie – houdt u veilig, in verbinding en
ontspannen tijdens al uw avonturen in de stad. ONTDEK DEZE NIEUWKOMER.
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TECHNOLOGIE DIE ACHTER U STAAT.
De nieuwe Nissan JUKE zorgt ervoor dat u nog beter door het leven rijdt, met de geavanceerde
Nissan Intelligent Mobility-technologie die u meer vertrouwen geeft en u verbindt met de wereld
rondom u. De ProPILOT-technologie beweegt op uw ritme en ondersteunt een veilige rijstijl, houdt
ook een oogje in het zeil en stuurt, remt of accelereert als dat nodig is.
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LED koplampen

LED achterlichten

Gedurfde styling

Zwevend dak

VALT OVERAL OP
Deze coupé cross-over is geïnspireerd op de dynamische durf van de oorspronkelijke
JUKE en op de sportieve erfenis van Nissan. Het nieuwe ontwerp trekt alle aandacht
naar zich toe. Met de 19" lichtmetalen velgen neemt hij een krachtige houding aan.
Om een statement te maken. Om te zeggen dat u er bent.
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VIND UW PASSIE
Het interieur van de nieuwe Nissan JUKE
is ontworpen rondom u – met een
kwaliteitsvolle afwerking, ergonomische
bedieningselementen en sfeerverlichting
om u in de juiste stemming te brengen
om te rijden. Het intuïtieve, gelaagde
cockpitontwerp garandeert een maximale
veiligheid. U hebt de touwtjes in handen
en bent klaar om te genieten van de rit.

Sportief
D-vormig
stuurwiel

Groot
touchscreen
display

Sfeerverlichting

Ergonomische
bedieningselementen
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NISSAN ADVANCED
DRIVE-ASSIST DISPLAY
Het Advanced Drive-Assist
Display van de nieuwe Nissan
JUKE toont alle informatie
die u nodig hebt, recht voor u.

Zachte materialen
en verchroomde
afwerking
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HOUDT EEN OOGJE
IN HET ZEIL
STUURT VOOR U
Als u te dicht tegen de lijn rijdt,
houdt hij u veilig in het midden
van uw rijstrook.

KAN ZELFS HELEMAAL
STOPPEN

REMT VOOR U
In druk verkeer accelereert hij
om u op de juiste plaats in de rij
te houden

ACCELEREERT VOOR U
Om uw snelheid aan te passen
en zo een veilige afstand te
bewaren tot uw voorganger

BEHOUDT UW VOORAF
INGESTELDE SNELHEID
EN AFSTAND

ProPILOT*.
DE TOEKOMST BEGINT NU
Met Nissan ProPILOT staat u er nooit alleen voor. Beschikbaar
op modellen met DCT-versnellingsbak. Werkt altijd mee op de
achtergrond, houdt ook een oogje op de weg. U volgt gewoon
de weg die u altijd neemt, maar nu weet u dat de nieuwe Nissan
JUKE klaar is om u te helpen met remmen, sturen of accelereren
om u veilig en op het juiste spoor te houden. U behoudt de
controle in situaties waarin het er echt toe doet.
*ProPILOT is verkrijgbaar op een beperkt gamma van voertuigen. ProPILOT is een geavanceerde rijhulptechnologie maar kan aanrijdingen niet
voorkomen. ProPILOT is enkel bedoeld voor snelweggebruik (wegen gescheiden door vangrails) en vereist dat de bestuurder de handen op het stuur
en de blik op de weg houdt. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en de controle over het voertuig op
elk moment te kunnen terugnemen.
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

PARKEREN ALS EEN PROFESSIONAL.
Houdt u niet van parkeren, dan zal u zeker houden van de nieuwe Nissan JUKE. De Around View
Monitor geeft u een 360°-zicht van uw auto, met een verstelbare focus op voor, achter en op de
rand van de stoep om u te helpen met vertrouwen en controle te parkeren.
REAR CROSS
TRAFFIC ALERT.
Vermijd aanrijdingen met
voertuigen achter u bij het
achteruitrijden

CAMERA ACHTERAAN.
Zie wat zich achter
u bevindt
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CAMERA RECHTS.
Verander van
camerastand om de
stoeprand te zien.

TOTAALBEELD
Krijg een virtueel
360°-vogelperspectief
tijdens het
manoeuvreren

CAMERA VOORAAN.
Krijg een gecombineerd
beeld van zowel voor als
het totaalaanzicht om
perfect te kunnen parkeren
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EEN SLIMMERE WEG IN HET VERSCHIET.
De nieuwe Nissan JUKE zit boordevol intelligente rijtechnologieën die zijn ontwikkeld om u te
helpen door het leven te gaan met meer vertrouwen, meer enthousiasme en meer verbinding
met de wereld rondom u.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
MET VOETGANGERSHERKENNING
Remt om aanrijdingen met lage
snelheid met voertuigen,
voetgangers of fietsers te
voorkomen.

BLIND SPOT INTERVENTION

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

INTELLIGENT LANE INTERVENTION

HIGH BEAM ASSIT

6 STANDAARD AIRBAGS.

Waarschuwt u wanneer er zich een
voertuig in een dode hoek van uw auto
bevindt, en brengt u opnieuw in een veilige
positie om aanrijdingen te vermijden.

Informeert u over de laatste
snelheidslimieten door onderweg
verkeersborden te detecteren

Houdt u in het midden van uw
rijstrook, en grijpt in wanneer u de
witte lijn overschrijdt.

Schakelt de lichten aan wanneer het
donker wordt, wanneer u een tunnel
inrijdt of in de regen rijdt.

Wanneer een aanrijding
onvermijdelijk is, helpt de Zone Body
Construction van Nissan u om
de impact te absorberen, terwijl de
geavanceerde gordels en airbags
de inzittenden beschermen.
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EEN LACH OP UW GEZICHT
Van het reactievermogen van zijn lichtgewicht turbomotor tot
snel schakelen, van het zware, ultrahoge onderstel in versterkt
staal tot het sportieve stuur en ophanging, de nieuwe Nissan JUKE
rijdt als een droom. Voeg technologieën en bestuurdersmodi toe
voor een maximale precisie en controle en er verschijnt ongetwijfeld
een lach op uw gezicht!

PADDLE SHIFT. Responsieve
schakelhendels voor een
plezierigere, actievere
rijervaring

ECO/Sport-modi Selecteer
ECO voor een verbeterde
brandstofefficiëntie, Standard
voor het beste evenwicht
tussen brandstofefficiëntie
en prestaties of Sport voor
maximale spanning.

MOTOR

BRANDSTOF

VERMOGEN
(PK)

Manuele of DCT-transmissie. Manuele transmissie met
6 versnellingen of DCT-automaat met 7 versnellingen
voor vlotte, snelle overgangen en manuele modus voor
totale controle

AANDRIJVING TRANSMISSIE

BRANDSTOFVERBRUIK
(L/100 KM)
BINNEN DE
BEBOUWDE KOM

INTELLIGENT TRACE CONTROL.

INTELLIGENT RIDE CONTROL.

Houdt u op de juiste rijstrook door op elk wiel
afzonderlijk te remmen.

Zorgt voor een vlotte rijstijl door de motor te
controleren en remt om duiken en steigeren te
vermijden bij accelereren en over hobbels
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GECOMBINEERD

GECOMBINEERD

DIG-T 117

BENZINE

117

2WD

6MT

5.6 - 6.2

4.5

4.9 - 5.1

112 - 118

DIG-T 117

BENZINE

117

2WD

DCT

5.9 - 6.0

4.1 - 4.5

4.8 - 5.1

110 - 116

*De verbruiks- en CO2-cijfers werden verkregen aan de hand van laboratoriumtests die voldoen aan de Europese wetgeving en zijn bedoeld om voertuigen
onderling te vergelijken. Ze stemmen mogelijk niet overeen met de werkelijke cijfers. De optionele uitrusting, onderhoudsstaat, rijstijl en weg- en
weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. De cijfers voor modellen gemarkeerd met een (*) werden bepaald volgens de nieuwe WLTPtestcyclus en omgezet in een overeenkomstig NEDC-cijfer om vergelijkingen mogelijk te maken.
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VEILIGHEID EN
VOERTUIGSTATUS

NAADLOZE CONNECTIVITEIT MET
UW WERELD

Problemen?
Waarschuwingen en
foutmeldingen vertellen u
wat er mis is, en uw nieuwe
Nissan JUKE vraagt in een
noodgeval onmiddellijk om
assistentie.

Het nieuwe 8"-touchscreen in de Nissan JUKE is uw portaal naar NissanConnect:
intuïtieve navigatie, geavanceerde technologie en meer. Onze smartphone app
biedt een groeiend aanbod van diensten aan, inclusief het verzenden van uw
reisplannen naar uw nieuwe Nissan JUKE

Scan de code,
download de
NissanConnect
Services-app en
verbind nu met
uw nieuwe Nissan
JUKE.

E-CALL dit elektronisch veiligheidssysteem belt automatisch de nooddiensten wanneer u betrokken bent
bij een ongeval, overal in Europa.

NAVIGATIE & RIJDEN

CONNECTIVITEIT

GEMAK EN COMFORT

Navigatie bij elke bocht
,inclusief “send to car” en
“points of interest”, brengen
u overal waar u moet zijn.
Inzicht in brandstofverbruik
en gemiddelde snelheid kan
u helpen nog intelligenter
te rijden.

Verbind uw Android* of IOSapparaat voor een perfecte
connectiviteit inclusief
spraakbediening. Toegang
tot uw favoriete muziek,
berichten en andere apps
om tijdens het rijden
geïnformeerd te blijven en
een plezierige rit te ervaren.

Toegang tot diverse
diensten op afstand,
waaronder de reisplanner,
met de NissanConnect
Services-app. En als u ooit
hulp nodig hebt, is Nissan
Assistance slechts een klik
van u verwijderd.

NissanConnect
Services

* Beschikbaarheid verschilt per land.
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INTELLIGENT.
INTUÏTIEF. GEÏNFORMEERD.
In uw auto kan u uw telefoon verbinden om uw favoriete apps te gebruiken,
dankzij Apple Carplay® en Android Auto®*. Buiten uw auto kunt u altijd de status
van uw Nissan JUKE raadplegen en hem van overal openen en afsluiten.

COMPATIBILITEIT MET
GOOGLE ASSISTANT
Voeg uw nieuwe Nissan Juke toe als
apparaat, ontvang informatie over uw
voertuig en bedien het met uw stem.

REMOTE CONTROL SERVICES
Gebruik de NissanConnect Services-app
om de deuren en koplampen van uw
auto op afstand te bedienen. U kan
bijvoorbeeld aan Google vragen om uw
nieuwe Nissan JUKE te vergrendelen.

IN-CAR WIFI
Gebruik uw auto als een WiFi hotspot
om in de auto verbinding te maken
met het internet. Daar gaan we!

APPLE CARPLAY® EN ANDROID AUTO®*
Sluit uw smartphone aan en
krijg tijdens het rijden toegang tot
alle dingen waar u van houdt zoals
uw muziek en berichten

GOOGLE ASSISTANT + WIFI*
-Compatibiliteit met Google Assistant
-Remote Control Services
-In-Car WiFi
-Apple Carplay ® en Android Auto®*

UW MUZIEK. UW MANIER .
Gebruik Bluetooth-streamingaudio of
de USB-poort om muziek rechtstreeks
van uw smartphone af te spelen.

*Beschikbaarheid vershilt per land.
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KIES UW FAVORIETE GELUIDSERVARING
MET BOSE® PERSONALSPACETM-BEDIENING:
FORWARD FRONTAL STAGE
Voor ongelofelijke helderheid
en diepte. Een performance
speciaal voor u.

DE SOUNDTRACK
VAN UW AVONTUUR

SURROUND SOUND
Verlies uzelf in de muziek met
een ruimere beleving rondom.

Voel elke bocht, elk recht stuk. Elke beat. De nieuwe
Nissan JUKE biedt hoogwaardige verbonden audio
inclusief het Bose® Personal® Plus-audiosysteem.
Ingebouwde luidsprekers in de hoofdsteunen voor
bestuurder en bijrijder. Zij brengen u dichter bij uw
muziek waardoor u uw muziek nog beter kan
afstemmen op uw stemming.
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FULL IMMERSION
Een vloeiende, expansieve sound
om uw muziek naar het volgende
niveau te brengen.
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MEER PLAATS OM TE GENIETEN
De nieuwe Nissan JUKE is ontworpen voor het echte leven. Dat betekent veel
opbergvakken voor telefoons, drankjes en grote en kleine voorwerpen in de auto,
plus USB-poorten voorin en achter om altijd te kunnen opladen.
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Sfeerverlichting

Ruim
handschoenkastje

Opslagruimte voor
XXL-waterflessen
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EVEN FLEXIBEL ALS U
De nieuwe Nissan JUKE bewijst dat fun en gebruikscomfort hand in hand kunnen gaan.
Hij is ontworpen om uw spullen nog makkelijker in en uit te laden, en om brede, lange en
grote voorwerpen zoals verhuisdozen en bagage makkelijk te vervoeren, allemaal dankzij
de ruime bagage ruimte
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BAGAGE RUIMTE
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PERSONALISEER UW JUKE
De nieuwe Nissan JUKE N-Design biedt maximale personalisatie. Zowel voor de binnen- als
buitenkant, plus 19" lichtmetalen "Akari" velgen en een stijlvol two-tone dak.

LIFESTYLE WHITE PERSO PACK
witte accenten voor
individualiteit

ACTIVE ORANGE PERSO PACK
dynamische oranje accenten
voor een sportieve uitstraling

19” LICHTMETALEN
VELGEN

SIERLIJST
ACHTERBUMPER

SIERLIJST
VOORBUMPER

INZETSTUKKEN
VOORBUMPER

PERSONALISERING
VAN HET EXTERIEUR
12 combinaties van
tweekleurige carroserie
kleuren betekent dat u
uwzelf kunt uitdrukken
zoals nooit tevoren, met
keuze uit 3 bijpassende
interieurkleuren.

ZIJ STRIPS
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CHIC BLACK PERSO PACK
volledig zwart interieur voor
een maximale styling.
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MEER JUKE. MEER U.
Net zoals uw nieuwe Nissan JUKE, is het aanbod
van accessoires ontworpen met het oog op
geavanceerde technologie, dynamiek en
elegantie, elke dag opnieuw. Uw nieuwe Nissan
JUKE, uw gezin en u kunnen dus meer doen,
verder gaan en genieten van elke trip samen.
1

2

3

DAKKOFFER – MEDIUM

4

1- OP HET DAK GEMONTEERDE
FIETSDRAGER
2- SPATLAPPEN (VOOR & ACHTER)
3- INTERIEURVERLICHTINGSKIT, VOOR, ACHTER, KOFFER
4- KINDERSTOEL DUO PLUS
5- ALUMINIUM DAKDRAGER MET SNELKOPPELING
6- MATTEN (VELOURS, LUXE, RUBBER)
7- OMKEERBARE KOFFERBAKMAT
8- SMARTPHONEHOUDER (MAGNETISCH)
9- AFNEEMBARE TREKHAAK
10- VERLICHTE INSTAPLIJSTEN (ALLEEN VOORAAN)
11- FIETSDRAGER VOOR TREKHAAK

5

7

6

8

9

17" LICHTMETALEN VELGEN
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KLEUREN

BEKLEDINGEN

METALLIC

Fuji Sunset Red (M) - NBV

Pearl White (P) - QAB

Vivid Blue (M) - RCA

Ink Blue (M) - RBN

Chestnut Bronze (M) - CAN

Burgundy (M) - NBQ

Platinum Silver (M) – KYO

Gunmetal Grey (M) – KAD

STANDAARDKLEUR

ACENTA & VISIA STANDAARD
Zwarte stof /Zwart stof

N-CONNECTA & N-DESIGN STANDAARD
Zwarte stof /Zwart stof

TEKNA STANDAARD
Zwart textiel reliëf/Zwart textiel

N-DESIGN OPTIONEEL – ACTIVE ORANGE
Gedeeltelijk zwart leder met oranje
inzetstukken

N-DESIGN OPTIONEEL – CHIC BLACK
Gedeeltelijk zwart leder met zwarte
inzetstukken

N-DESIGN OPTIONEEL – LIFESTYLE WHITE
Zwart textiel met reliëf met PVCinzetstukken

VELGEN

AFMETINGEN
A : Wielbasis: 2.636 MM

Enigma Black (M) – Z11

Solid Red (S) - Z10

Solid White (S) - 326

B : Totale lengte: 4.210 MM
C : Totale breedte: 1.800 MM

TWO TONE*

D: Totale hoogte: 1.595 MM

Kofferbakinhoud: 422 l

DAK
PLATINUM
SILVER
Verkrijgbaar
met de volgende
carrosseriekleuren:

DAK
ENIGMA
BLACK
Verkrijgbaar
met de volgende
carrosseriekleuren:
•
•
•
•

Pearl White - XDF
Platinum Silver - XDR
Gunmetal Grey - XDJ
Burgundy - XDX

• Vivid Blue - XDY
• Chestnut Bronze - XDW
• Fuji Sunset Red - XEY

• Enigma Black - XDZ
• Burgundy - XEE
• Fuji Sunset Red - XEY

16"-stalen wielen
met wieldoppen

DAK
FUJI
SUNSET RED
Verkrijgbaar
met de volgende
carrosseriekleuren:
• Vivid Blue - XEC
• Gunmetal Grey XFB
• Chestnut Bronze - XED
• Ink Blue - XEA

D

• Enigma Black –
XFC

A
B

19" lichtmetalen velg*

*12 combinties mogelijk op N-Design uitvoering, alle Two-Tone combinties beschikbaar op Tekna.
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17" lichtmetalen
velg

19" Akari
lichtmetalen velg

C

*Optioneel op Tekna.
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BIJ NISSAN,

LIGT ONZE
FOCUS OP
KWALITEIT.

En dat geldt voor alles wat we doen: in het lab en de
ontwerpstudio, in de fabriek, bij onze dealers en in onze
relatie met u. We proberen, proberen weer en proberen
opnieuw. Want het is dankzij onze ervaring dat we slagen
in alles wat we doen. We noemen het Nissan Kwaliteit.

360°-PROCES
Van het begin af aan bouwen we kwaliteit in, waarbij we elke
auto nauwgezet ontwerpen met het oog op meer comfort en
duurzaamheid dankzij innovatief design, intelligente technologie
en door u geïnspireerde doordachte details.

VEILIGHEID
Onze intelligente rijsystemen houden voortdurend een oogje voor u
in het zeil en voorkomen ongelukken, zodat u dag na dag geruster en
zelfverzekerder van het rijden kunt genieten. Onze Around View Monitor
gebruikt 4 camera’s om u een virtueel vogelperspectief te bieden van
uw auto en de omgeving errond.

UITERST BETROUWBAAR
We halen het uiterste uit onze auto’s om hun dagelijkse prestaties en
betrouwbaarheid te garanderen. We leggen miljoenen kilometers af in
preproductietesten, openen duizenden keren per dag deuren en
motorkappen en gebruiken vulkanische stof uit Japan om de weerstand
van de ruiten te testen.
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NISSAN SERVICECONTRACTEN
Een servicecontract van Nissan is de beste manier om uw Nissan JUKE het onderhoud
te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan en bieden u jarenlang een
vaste prijs voor de aftersales. Wanneer u uw auto naar onze dealers brengt, vervangen
we onderdelen en vloeistoffen volgens het officiële onderhoudsschema van Nissan en
doen we verschillende controles zodat u met een gerust hart kunt rijden. U heeft de
volledige controle over uw budget en planning. Nissan informeert u wanneer de auto
moet worden binnengebracht en stelt u het gepaste onderhoud en een tijdstip voor.

VERLENGING NISSAN-GARANTIE
ONZE BELOFTE. UW ERVARING

ER STAAT GEEN VERVALDATUM OP ONZE BELOFTES ELK LID VAN HET
YOU+NISSAN-PROGRAMMA WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE
MANIER GEHOLPEN. WANT WIJ ZIJN ER VOOR U. ALTIJD. DAT IS ONZE BELOFTE.

GRATIS VERVANGWAGEN
We beloven u 100% mobiliteit terwijl uw auto een
onderhoudsbeurt krijgt. Boek op voorhand en we
garanderen u een gratis vervangwagen. Sommige
dealers stellen u zelfs een elektrische auto ter
beschikking, en nog tal van andere
vervoersoplossingen. Perfect op maat van uw
behoeften.

DE BESTE PRIJS IN DE BUURT
We beloven u de beste zorg voor uw Nissan. Dat
met de expertise van door Nissan getrainde teams
en met gebruik van originele Nissan-onderdelen.
Want wij weten beter dan wie dan ook hoe we uw
Nissan moeten onderhouden. En om de beste prijs
te garanderen, past Nissan zijn prijs aan als u
dezelfde service goedkoper vindt in een straal van
10 km rond uw lokale dealer.

Met de verlengde Nissan-garantie kunt u de duur of het aantal kilometer van de
3 jaar/100.000 km-fabrieksgarantie verlengen. Kies het contract dat het best bij uw
rijgewoonten past. Bij reparaties worden enkel originele Nissan-onderdelen gebruikt,
die door hoog opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd. Voor uw gemoedsrust
kunt u (indien van toepassing) ook rekenen op een Europese pechverhelping, 24/7.

GRATIS CHECK-UP
We beloven u een gratis health check uit te voeren
voor we aan de slag gaan met uw auto. Zo weet
u exact wat er moet gebeuren en hoeveel het
u zal kosten. Informatie over al onze prijzen vindt
u bovendien online en bij onze dealer.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE
We beloven u 24/7 op de weg te houden. Gebeurt
er iets onverwachts, dan kunt u eenmaal 24 uur
rekenen op Nissan Assistance, ongeacht de leeftijd
van uw Nissan.

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.
Zo werken we verrassende oplossingen uit
om aan uw gekste en meest praktische
wensen te beant woorden. 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.

NISSAN JUKE BIEDT U:
EEN GARANTIE VAN
3 JAAR/100.000 KM
JAARLIJKS OF 20.000 KM
ONDERHOUDSINTERVAL VOOR
BENZINEMOTOREN

OVERAL, ALTIJD, VOOR ALLES. 0800 000 000 EN WE KOMEN ER METEEN AAN.
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Intelligent Mobility loopt als een rode draad door alles wat we doen.
Met nieuwe technologie maken we bij Nissan van onze wagens meer
dan enkel vervoermiddelen. Samen is rijden zelfverzekerder, meer
verbonden, en opwindender. Of het nu gaat om wagens die samen
met u het rijden op zich nemen, of snelwegen die uw elektrische
wagen opladen terwijl u erover rijdt, het zou allemaal zomaar kunnen
in de zeer nabije toekomst. En die toekomst krijgt vandaag al vorm in
de Nissan waarmee u vandaag rijdt.

Bezoek onze website op: www.nissan.nl

Volg New Nissan JUKE op:

Er is zoveel mogelijk gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan
(SEPTEMBER 2019). 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 MY19 JUKE 09/2019 – 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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