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Ögonbrynslyftaren Nissan Juke 
väcker många reaktioner och den 
fräcka designen sticker verkligen 
ut från mängden.

Det är fyra år sedan japanerna 
lanserade Juke och sedan starten 
har den sålts i över 430 000 
exemplar i Europa.

Nu är det således dags för ett 
ansiktslyft, men det rör sig knap-
past om en total makeover utan 
snarare om ett smärre ingrepp. 
Vi har provkört! 

Designen är av typ ”love it or hate it” 
och utseendet kantas av en omarbetad 
front samtidigt som den svulstiga baken 
fått en ny stötfångare. Inuti är det mesta 
sig likt och den motorcykelinspirerade 
inredningen lever kvar, men en nyhet är 
ett öppningsbart panoramatak som du 
kan kryssa för i tillvalslistan.

Med hjälp av ”Nissan Design Studio” 

kan du pimpa allt ifrån backspeglar, 
trösklar, ratt, stolar, takvinge och fälgar 
för att sätta din personliga touch på bi-
len. Juke har fått rejäl kritik för sin låga 
bagagevolym, men nu har man fixat 
till detta och crossovern sväljer hela 40 
procent mer bagage, vilket resulterar i 
345 liter. 

Under huven erbjuds bensinare på 
94, 115 respektive 117 hästkrafter samt 
dieslar på 110 respektive 190. Lite se-
nare kommer även Nismo RS på 220 

hästar och önskas fyrhjulsdrift så finns 
det enbart till den största dieseln. Nis-
san Juke känns pigg på vägen fast någon 
körupplevelse utöver det vanliga bjuds 
det knappast på. 

Utseendet är tufft och möjligheten 
att knåpa ihop sin egna unika bil gör 
nya Nissan Juke extra intressant. Priset 
för den helgalna japanen startar från 
151 490 kronor.

Jenny Nilsson
Staffan Swedenborg

Designa din 
egen Juke

 Nissan Juke. 

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 

Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15

www.karebybil.se
Mitsubishi köper man hos

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB 
KAMPANJ!

Tel förs: 0303-62 090
Öppet: mån-fre 9-18, lör 10-15
www.bilab.se

Transporter Skåp 2,0 TDI 102 hk inkl. Cargopaket
Utrustad med bl.a. AC, parkeringsvärmare, dragkrok, 

NU: 214.900:– exkl moms (ord. pris 240.900:–) eller 2.490:–/mån*

Volkswagen Transporter. 
Det prisvärda originalet.

Bränsleförbrukning Transporter skåp vid blandad körning från 7,2l/100 km, 190 g CO2/km. *Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar så 
långt lagret räcker. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nödingevägen 2 • Tel 0303-960 96

BILFÖRSÄLJNING • BILVERKSTAD • AC-SERVICE 
DÄCKVERKSTAD • 4-HJULSINSTÄLLNING • DÄCKHOTELL 
GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

Dags att
byta om
– rätt vinterdäck till rätt pris!

Vi 
bjuder 
på fika!

SÖNDAG 30 NOVEMBER KL 10 – 14

ÖPPET HUS
PÅ BRANDSTATIONERNA I KUNGÄLV, 
KODE, NOL, SURTE OCH MARSTRAND

VÄLKOMNA!

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

DAGS ATT 
BOKA TID FÖR 
DÄCKBYTE
Vinterdäcken skall enligt lag  
vara på från 1 december!

HELGÖPPET  
29-30/11 KL 10-12


