
Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet Smart Hybrid Style | 129 pk | € 30.575
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De Nissan Juke wordt terecht gezien als de auto die de compacte cross-over 
op de kaart zette. De eerste in zijn soort was hij echter niet, want de 

stamboom van de Suzuki S-Cross begint vier jaar eerder. In een stevig 
herziene vorm mag die auto laten zien of de voorsprong behouden is gebleven, 

samen met een Juke en ‘trendvolger’ Opel Crossland. 

 Jan Lemkes  Fons Klappe

PRAKTISCHE PIONIERS

Nissan Juke DIG-T 114 N-Design | 114 pk | € 32.640

Opel Crossland 1.2 Turbo automaat Ultimate | 130 pk | € 38.999
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SUZUKI S-CROSS 1.4 BOOSTERJET SMART HYBRID | TOP 195 KM/H | 0-100 KM/H IN 9,4 S

 Beenruimte zat, maar de hoofdruimte valt tegen. 
Zonder panoramadak zou dat beter moeten zijn. 

 ‘SX4 S-Cross’ is nog 
altijd de internationale 
benaming, maar hier 
houdt men het op  
’S-Cross’. 

 Door de nieuwe huid 
om een bestaande  

basis vallen de portier-
grepen weg in het uit-

geklopte plaatwerk.  

A De grootste wijziging: een groter scherm dat 
hoger op het dashboard staat. B Het kunstleer 
rechts doet veel voor het kwaliteitsgevoel en 
hoort bij topversie Style. C De stoel staat vrij 
hoog in de auto, de pook relatief laag.

A

B

C
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 De klokkenwinkel is wat druk, het centrale 
schermpje laat zich helaas nog steeds alleen  
bedienen via het ‘stokje’ dat uit het glas steekt. 

 De S-Cross biedt achter de achterbank het 
meeste ruimte, maar veel scheelt het niet met 
de Juke. De laadvloer kent twee standen.  Het 
achterste rijruitje is wat groter dan voorheen. 

 De nieuwe 
infotainment-
omgeving is 
mooier en  
uitgebreider 
geworden. 
Wel jammer: 
geen ronde 
volumeknop. 

 Beide delen van 
het panoramadak 
schuiven naar 
achteren en dat 
levert een enorme 
opening op.  We 
rijden de dikste 
uitvoering, maar 
toch is er een  
opvallende loze 
knop op het stuur. 

OPMERKELIJK

De Nissan Juke was in 2010 een  
opmerkelijke nieuwkomer. Dat 
lag niet alleen aan zijn nogal eigen-

zinnige design, maar ook aan het concept. 
Veel compacte cross-overs waren er des-
tijds niet. De Renault Captur en Peugeot 
2008 volgden drie jaar later en de concur-
rentie uit Duitsland liet nóg langer op zich 
wachten. De Opel Crossland X was met  
geboortejaar 2017 ruim een decennium later 
dan de Suzuki SX4, zoals de S-Cross in 
2006 nog werd genoemd. Hoewel zelfs  
Suzuki’s cross-over niet de eerste was – die 
eer gaat naar de Honda HR-V van 1998 – 
was het wel een bijzonder ding. Hoog op de 
poten, maar ook met een MPV-achtig,  
monospace-design en dus met opvallend 
veel binnenruimte. De iets schuin aflopende 
neus is altijd gebleven, zelfs toen de SX4 
onder de naam SX4 S-Cross in 2013 in flink 
grotere vorm verscheen. De huidige, nieu-
we S-Cross is in feite nog altijd daarop 
gebaseerd. Wel is hij grondig aangepakt, 
want behalve neus en kont is ook het plaat-
werk van de deuren nieuw. Het eindproduct 
smoelt wat stoerder en moderner, maar is 
verre van hip of futuristisch. Wat dat betreft 
scoort de Juke, die in 2019 zijn tweede ge-
neratie in ging, meer punten. De Crossland 

kreeg bij het schrappen van de X in 2020 
een nieuwe neus, maar bleef verder vrij  
behoudend van vorm.

DIEP DASHBOARD
Hoewel er op de achterklep nog steeds ‘SX4 
S-Cross’ staat, houdt Suzuki het in Neder-
land alweer een paar jaar bij ’S-Cross’. Het 
model geldt als het ruimere, meer prakti-
sche alternatief voor de net wat voordelige-
re Vitara. Dat treft, want zo treffen we ook 
de Crossland naast Opels hippere Mokka 
aan. De S-Cross is ook in vergelijking met 
de rivalen op deze pagina’s duidelijk langer. 
Die 8 tot 9 extra centimeters leveren hem de 
grootste bagageruimte op, maar groot is 
het verschil niet. Opvallend is dat niet de 
praktisch gevormde Opel, maar de maffe 
Juke hier de tweede plaats inneemt. Met de 
bank omlaag is de Juke zelfs royaler dan de 
S-Cross. Op de achterbank valt op dat de 

Suzuki relatief veel beenruimte biedt. De 
hoofdruimte valt echter tegen, zozeer zelfs 
dat lange volwassenen er serieus in de knel 
kunnen komen. Zonder panoramadak zou 
het beter moeten zijn, dus probeer dat 
zeker even als dit een heikel punt is. De 
Juke verrast ook achterin met meer ruimte 
dan je op basis van het uiterlijk zou ver-
wachten. Eigenlijk zitten we hier prima, al 
voelt de Nissan door het zwarte plafond en 
de relatief kleine zijruiten wel krap aan. 
Het ruimte-aanbod in de Opel valt opnieuw 
wat tegen. Wel is de Duitser hier erg flexi-
bel, dankzij een verschuifbare achterbank 
waarvan het middelste deel van de rugleu-
ning separaat kan worden omgeklapt. Stan-
daard is deze overigens niet. De Suzuki en 
de Nissan hebben een traditionelere bank, 
al kan de Suzuki-leuning nog in twee stan-
den worden ingesteld. Voorin de Opel valt 
meteen op waar al die ruimte blijft. Hij 
heeft met zijn korte neus weliswaar een 
grote passagierscabine, maar ook een 
enorm diep dashboard. Zelfs de voorste 
inzittenden zitten daarom behoorlijk ver 
naar achteren. Keerzijde is dat het hierdoor 
voorin lekker ruimtelijk aanvoelt, maar dat 
levert geen concrete ruimtewinst op. Ook 
valt op dat de zitpositie goed in orde is, 

De enige viercilinder 
van dit trio loopt mooi 
rond, presteert zonder 
drama en blijkt boven-
dien de zuinigste
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 Handig: 
het 
scherm 
toont in 
welke 
stand de 
ruitenwis-
ser-hendel 
staat.

 Hooggeplaatste 
deurgrepen voor 
de ‘coupé-look’, 
maar erg prettig in 
de omgang zijn ze 
niet.  Niet de be-
stuurder, maar de 
auto zelf heeft in 
dit geval een kop-
telefoon op. Het 
Bose-systeem 
klinkt best goed. 

OPMERKELIJK

 Het scherm tussen de analoge meters is bij 
Nissan het grootst, bedienen gaat met knoppen 
op het stuur. 

 De digitale om-
geving is wat 
rommelig met al 
die kleuren. Het 
werkt oké, maar 
daar blijft het bij. 
Voor de climate-
control houdt 
Nissan het bij één 
zone. 

 De Juke lijkt 
niet zo ruim, maar 
is dat stiekem 
wel. Met de bank 
plat gaat er zelfs 
meer in dan in de 
Suzuki, al heeft 
die wel een wat 
handiger vorm.

De Juke rijdt door  
zijn stevige, goed  
uitgekiende onderstel  
en fijne besturing 
serieus goed

dankzij een uitgebreid in diepte verstelbaar 
stuur en fijne, AGR-gecertificeerde stoelen  
in de duurdere uitvoeringen. Het interieur 
is degelijk en verzorgd en het bedienings-
gemak is mede dankzij de behoorlijk tradi-
tionele opzet goed voor elkaar. Het centrale 
touchscreen is een product van de Franse 
zustermerken en niet zo snel, maar voor dit 
segment wel oké. Een digitaal instrumenta-
rium is er niet, maar dat geldt ook voor 
beide tegenstrevers. Het infotainment-
systeem van de Suzuki is met succes ver-
nieuwd, is grafisch best mooi en is met 9 
inch (uitvoeringsafhankelijk) een maatje 
groter dan bij de opponenten. Jammer dat 
Suzuki in tegenstelling tot de anderen geen 
ronde volumeknop monteert. Het scherm 
van de Nissan ziet er met zijn vele kleuren 
wat rommelig uit, maar valt in vergelijking 
met de andere testauto’s ook niet echt door 
de mand. Geen van deze auto’s is een voor-
loper als het gaat om de laatste technolo-
gie, maar het voldoet allemaal wel. Apple 
CarPlay en Android Auto bieden bij alle 
drie een flinke meerwaarde.

SOEPEL
Het interieur van de Suzuki S-Cross is al 
net zo zakelijk als dat van de Opel. Ook 

hier is het woord ‘keurig’ van toepassing, 
maar vormgeving en afwerking zijn op  
detailniveau minder verzorgd. Ten opzichte 
van de vorige S-Cross is vooral het middel-
ste gedeelte stevig gewijzigd. Dat 9-inch 
scherm torent nu enigszins boven de rest 
van het binnenste uit en dringt de ventilatie-
roosters naar een lagere plek. Wat niet 
lager staat, is de stoel. De zitpositie is  
behoorlijk hoog, wat veel overzicht, maar 
ook een niet zo betrokken rijhouding op-
levert. De vrij laag in de auto geplaatste 
versnellingspook draagt daaraan ook bij. 
De Suzuki is natuurlijk ook helemaal niet 
bedoeld als een echte rijdersauto, maar laat 
zich vooral erg licht en gemakkelijk bedie-
nen. De besturing is precies, maar ook vrij 
gevoelloos en de handgeschakelde zesbak 
is soepel en vergevingsgezind. Het onder-
stel eveneens, want met name verkeers-
drempels worden zeer soepel weggewerkt. 

De S-Cross is absoluut geen lawaaibak, 
maar voelt onderweg daardoor wel net wat 
ieler aan dan de andere twee. De aandrijf-
lijn is een oude bekende, want net als voor-
heen wordt de S-Cross aangedreven door 
een 1.4 BoosterJet met mild-hybrid-onder-
steuning. Dat is een uitstekende aandrijflijn 
voor deze auto. De enige viercilinder van 
dit trio loopt mooi rond, presteert zonder 
drama en blijkt bovendien de zuinigste  
van het stel. Tussen de Suzuki en de Opel 
nemen we onderweg geen grote karakter-
verschillen waar. Ook de Duitser (met Fran-
se genen) is gemakkelijk, vergevingsgezind 
en comfortabel. Wel is de Crossland duide-
lijk steviger afgestemd en is zijn besturing 
een tandje zwaarder en communicatiever. 
Een ander verschil is dat er hier wat minder 
omgevings- en rijgeluiden doordringen tot 
het interieur, waardoor de Crossland wat 
serieuzer en degelijker aanvoelt. De Opel is 
als enige testauto uitgerust met een auto-
maat, een wat ouder, traditioneel exem-
plaar met zes verzetten. Die is alleen lever-
baar in combinatie met de 130 pk sterke 1.2 
Turbo, voor de handbakrijders is er ook 
een variant met 110 pk. De gereden versie 
doet soepel zijn werk. De 1.2 kennen we uit 
tal van andere (PSA-)producten en brengt 
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NISSAN JUKE DIG-T 114 | TOP 180 KM/H | 0-100 KM/H IN 10,9 S

A Lage zit, hoge pook, sportief stuur: de Juke 
heeft er zin in. B Het wit/zwarte interieur kan he-

laas alleen in combinatie met een dito buitenkant.  
C De knopjes op het stuur zijn wel wat priegelig.

 Gevoelsmatig is de 
Nissan met zijn zwar-
te plafond en kleine 
ruiten best krap, 
maar toch zitten we 
hier het fijnst. 

 De 
armsteun 
tussen de 

voorstoelen 
staat te ver 

naar achteren 
en is erg hard. 

 Helemaal Juke, 
maar nu door velen 
gekopieerd: het uit 

twee lagen opge-
bouwde front.

A

B

C
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OPEL CROSSLAND 1.2 TURBO 130 PK AUTOMAAT | TOP 198 KM/H | 0-100 KM/H IN 10,8 S

 Erg handig, zo’n 
verschuifbare ach-
terbank. Helaas is 
hij niet standaard. 

 PSA’s ‘oude’ info-
tainmentsysteem is 
bepaald geen uitblin-
ker, maar kan de strijd 
in dit gezelschap 
goed aan. 

 Stoelen met AGR-
keurmerk zijn typisch 
Opel, en ook hier pre-
sent. Ze zien er goed 

uit en zitten ook zo. 

A Spannend is het niet, maar het Opel-interieur 
voelt wel het degelijkst aan. B Het stuurwiel kan 
aangenaam ver het interieur in worden getrokken. 
C De voorruit staat ver weg. Dat geeft een ruimte-
lijk gevoel, maar je hebt er niet veel aan.

A
B

C
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 Rustig vormgegeven, overzichtelijke meters in 
de Opel, met als je dat wilt ook een uitgebreid 
verbruiksoverzicht in het scherm. 

 Het ruimte-aanbod achterin de Opel valt wat 
tegen. Met name de benen hebben het moeilijk. 

 Achter de bank nipt minder ruim dan de an-
deren, maar flexibel en mooi afgewerkt is het 
laadruim wel. 

 Als eni-
ge geen 
adap-
tieve 
cruise-
control, 
ongeacht 
de uit-
voering. 

 Die Opel-
‘vizor’ lijkt 
een grille, 
maar is dat 
niet.  Hij 
heet geen 
Crossland X 
meer, maar 
de Blue-
tooth-functie 
weet dat nog 
niet ...

OPMERKELIJK

ook hier met veel gemak gang in de auto. 
Wel klinkt de motor duidelijk als een  
driecilinder en is dat soms toch even wat  
te duidelijk voelbaar. 

VROLIJK
Instappen in de Nissan is een totaal andere 
ervaring dan in de andere twee auto’s. Het 
zwart-witte interieur van ons testexemplaar 
levert een stevige bijdrage, maar ook in het 
zwart is het Juke-binnenste duidelijk speel-
ser en sportiever. Ronde ventilatieroosters, 
een lap bekledingsstof op het dashboard,  
oranje sfeerverlichting rond de pook en een 
sportief afgeplat stuurtje dragen allemaal 
bij aan het vrolijke totaalplaatje. Een en  
ander leidt bovendien de aandacht wat af 
van de soms goedkoop ogende knopjes, die 
het bedieningsgemak trouwens niet in de 
weg staan. De Nissan Juke heeft altijd een 
éénliter driecilinder turbomotor met 114 
pk. De enige keuze op dit vlak is die tussen 
handbak en automaat. Wij rijden de hand-
geschakelde Juke en dat is een goede  
keuze, want de minst krachtige motor van 
dit veld is vooral boven de 2.000 toeren per 
minuut lekker bij de les. Daaronder gebeurt 
er niet zoveel, maar daar is goed ‘omheen’ 
te rijden als er haast geboden is. Het scha-

kelen zelf gaat met iets meer gevoel dan in 
de Suzuki. Bovendien staat de pook hier 
fijn hoog en kan de stoel juist opvallend 
laag, voor een uiterst actieve zithouding. 
Daarmee is dit één van de zeldzame kleine 
cross-overs waarin enthousiaste bestuur-
ders zich meteen thuis voelen. Zij worden 
onderweg niet teleurgesteld, want zo’n Juke 
rijdt door zijn stevige, uitgekiende onder-
stel en fijne besturing serieus goed. Hij is 
lichtvoetig, direct en laat hoge bochtsnel-
heden toe, zodat rijden in deze auto ook 
echt leuk kan zijn. Niet iedereen zal dat be-
langrijk vinden; wie vooral rust en comfort 
wil kan beter voor de Opel of de Suzuki 
kiezen. Als bonus is er dankzij de hogere 
zit en grotere ruiten meer overzicht.  
Een sterk punt van de S-Cross (en Suzuki in 
het algemeen) is van oudsher de prijsstel-
ling. Dat is anno 2022 gelukkig niet anders. 
Voor nauwelijks meer dan 30 mille stap je 

in de dikste S-Cross, de Style, als vierwiel-
aandrijving en een automaat tenminste niet 
tot de vereisten behoren. Die Style is uitge-
rust met het genoemde grote scherm, mooi-
ere wielen en een fraaier-dan-normaal  
afgewerkt interieur. Climatecontrol, stoel-
verwarming en keyless entry en start zijn 
een niveau lager al standaard. Verder heeft  
elke S-Cross een pakket veiligheidssyste-
men, met onder meer adaptieve cruisecon-
trol. Keurig! Losse opties zijn er bijna niet. 
Met een aardige kleur en een open dak ben 
je voor 32 mille helemaal klaar. Voor dat 
bedrag heb bij Nissan de Juke N-Design. 
Die is visueel fraai aangekleed, maar blijft 
qua uitrusting iets achter bij de Tekna. 
Laatstgenoemde heeft bijvoorbeeld Drive 
Assist standaard, met adaptieve cruisecon-
trol en een goede rijstrookassistent. 

GEMIS 
Onder de streep valt een vergelijkbaar uit-
geruste Nissan Juke iets duurder uit dan een 
Suzuki S-Cross, maar het gat tussen beide 
Japanners en de Opel is veel groter. Wie 
een Crossland met 130 pk wil, is minimaal  
€ 32.649 kwijt, en dan vergeten we de auto-
matische transmissie nog even. Een hand-
geschakeld exemplaar in Ultimate-trim 

De Crossland kreeg 
een nieuwe neus,  
maar bleef verder vrij 
behoudend van vorm

SUZUKI S-CROSS – NISSAN JUKE – OPEL CROSSLAND • TRIOTEST
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De Nissan heeft het 
(bijna) allemaal en 
eindigt daarmee op 
de eerste plek

VERBRUIK

Fabrieksopgave in l/100 km
SUZUKI  5,3 (1:18,9)
NISSAN  5,9 (1:16,9)
OPEL  6,5 (1:15,4)

Testverbruik in l/100 km
SUZUKI  6,0 (1:16,5)
NISSAN  6,9 (1:14,5)
OPEL  6,7 (1:14,9)

Tankinhoud
SUZUKI  50 liter
NISSAN  46 liter
OPEL  45 liter

Actieradius
SUZUKI  825 km
NISSAN  667 km
OPEL  670 km

De mild-hybrid-techniek van de Suzuki werpt 
zijn vruchten af. De Nissan en de Crossland 
ontlopen elkaar niet zoveel, al moet worden 
aangetekend dat de Opel dichter bij de  
fabrieksopgave zit en zijn prestatie boven-
dien met een automaat neerzet.

DOWNLOAD NU ALS PDF
Wil je deze test bewaren of een vergelijkende test 
zien van  andere  auto’s? Dat kan. Al onze dubbel-, 
trio- en multi tests zijn namelijk na te lezen op 
 autoweek.nl/multitests

MATEN in mm

SUZUKI

NISSAN

OPEL
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860-1.090

890-1.110

340 470

64
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66
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0
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lengte 4.300, wielbasis 2.600, breedte 1.785, hoogte 
1.585, interieurbreedte voor 1.500, interieurbreedte achter 
1.440, draaicirkel 10,8 m, banden testauto Continental 
EcoContact6 215/55 R17

lengte 4.210, wielbasis 2.636, breedte 1.800, hoogte 
1.595, interieurbreedte voor 1.480, interieurbreedte achter 
1.390, draaicirkel 10,6 m, banden testauto Hankook Ven-
tusS1 Evo 3 225/45 R19

lengte 4.217, wielbasis 2.604, breedte 1.825, hoogte 
1.605, interieurbreedte voor 1.290, interieurbreedte achter 
1.260, draaicirkel 10,7 m, banden testauto Bridgestone 
Turanza T005 215/50 R17

480

710
400 500

550

740
340 460

moet maar liefst € 37.249 opleveren en dan 
moet je nog bijbetalenvoor onder meer het 
panoramadak en de stoel- en stuurverwar-
ming. Ook wie voor de bescheidener uit-
voering Elegance met een handvol separate 

opties gaat, komt al snel boven de 36 mille 
uit. Adaptieve cruisecontrol is bij de Opel 
Crossland bovendien op geen enkele uit-
voering leverbaar en dat is in vergelijking 
met de andere twee een gemis. 
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SUZUKI NISSAN OPEL

Aandrijflijn

● ● ● ● ● ● ● ● ●●
Zuinig en soepel.

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Onder de 2.000 tpm 
niet thuis.

● ● ● ● ● ● ●●  ◗◗  ●●
Prima motor, automaat 
niet de beste.

Rijden

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Voorspelbaar en 
comfortabel.

● ● ● ● ● ● ● ● ●●
Duidelijk leuker dan de 
anderen.

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Comfortabel en veilig.

Uitrusting

● ● ● ● ● ● ● ● ●●
Veel waar voor je geld.

● ● ● ● ● ● ● ● ●●
Keurig geprijsd.

● ● ● ● ●●  ◗◗  ● ●● ●
Gewoon duur.

  
Ruimtegebruik

● ● ● ● ● ● ● ● ●●
Alleen de hoofdruimte 
achterin valt tegen.

● ● ● ● ● ● ● ● ●●
Veel ruimer dan 
gedacht.

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Oké, maar toch de 
minst ruime.

Interieur

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Oké, maar daar blijft 
het bij.

● ● ● ● ● ● ● ● ●●
Creatief geheel.

● ● ● ● ● ● ● ● ●●
Degelijk en volwassen.

Multimedia

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Duidelijk verbeterd en 
uitgebreid.

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Rommelig om te zien, 
maar het werkt aardig.

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Vormgeving mooi,  
maar niet zo snel.

Veiligheid

● ● ● ● ● ● ●●  ◗◗  ●●
Vanaf tweede 
uitrustingsniveau veel 
hulpjes standaard.

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Hulpjes niet standaard, 
wel leverbaar.  

● ● ● ● ●●  ◗◗  ● ●● ●
Geen ACC of rijstrook-
hulp leverbaar.

Gebruikskosten

● ● ● ● ● ● ● ● ●●
De zuinigste van 
het stel.

● ● ● ● ● ● ●●  ◗◗  ●●
Minst zuinig, meeste 
restwaarde.

● ● ● ● ● ● ●●  ◗◗  ●●
Hekkensluiter qua 
restwaarde. 

 
Uitstraling

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Anders, maar niet 
echt ‘eigen’.

● ● ● ● ● ● ●●  ◗◗  ●●
Iedereen weet: dit is 
een Juke.

● ● ● ● ● ● ● ●● ●
Facelift oogt wat druk. 

SCOREKAART

CONCURRENTEN RESTWAARDE

ALLE GEGEVENS OP EEN RIJ

De Nissan is een bekende naam in 
dit segment en scoort onder meer 
vanwege zijn bijzondere design.  
De Suzuki doet het als ‘value-for-
money’-aanbod gewoon keurig en 
de Opel blijft iets achter vanwege 
zijn hoge nieuwprijs.

GEGEVENS SUZUKI NISSAN OPEL

TECHNIEK
Aandrijflijn benzine, benzine benzine

mild-hybrid
Cilinderinhoud 1.373 cc 999 cc 1.199 cc
Max. vermogen. 95 kW/129 pk 84 kW/114 pk 96 kW/130 pk

bij 5.500 tpm bij 5.000 tpm bij 5.500 tpm
Max. koppel 235 Nm 200 Nm 230 Nm

bij 2.000 tpm bij 3.000 tpm bij 1.750 tpm
Uitstoot CO2 120 g/km 135 g/km 140 g/km
Aandrijving voor voor voor
Aantal versnellingen 6, handgeschakeld 6, handgeschakeld 6, automaat
Remmen vóór/achter gev. schijven/ gev. schijven/ gev. schijven/

schijven schijven schijven
Bagageruimte 430-1.230 liter 422-1.305 liter 410-1.255 liter
Gewicht 1.180 kg 1.162 kg 1.180 kg
Laadvermogen 505 kg 538 kg 610 kg
Aanhanger (geremd) 1.500 kg 1.250 kg 840 kg 

KOSTEN
Vanafprijs € 26.875 € 26.840 € 34.399
Prijs uitvoering € 30.575 € 32.640 € 38.999
Prijs testauto € 32.023 € 34.390 € 41.693
Wegenbelasting/3 mnd. € 141 - 156 € 141 - 156 € 141 - 156
Energielabel/bijtelling B/22% C/22% C/22%
Garantie 3 jaar/100.000 3 jaar/100.000 2 jaar/-

12 jaar carrosserie 12 jaar carrosserie 12 jaar carrosserie
Onderhoudsinterval 20.000 km / 1 jaar 20.000 km / 2 jaar 30.000 km / 1 jaar

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

TESTWAARDEN SUZUKI NISSAN OPEL

PRESTATIES
0-50 km/h 2,9 s 3,6 s 3,6 s
0-80 km/h 6,2 s 7,1 s 7,0 s
0-100 km/h 9,4 (9,5 s*) 10,9 (10,7 s*) 10,8 s (10,2 s*)
50-80 km/h in 3/4 3,9/5,8 s 4,2/6,2 s 3,5 s
80-120 km/h in 4/5 8,2/12,6 s 8,8/14,3 s 8,4 s
Topsnelheid* 195 km/h 180 km/h 198 km/h

REMMEN
50-0 km/h 10 m 9 m 9 m
100-0 km/h 42 m 35 m 37 m

TOERENTAL
130 km/h 2.620 tpm 2.980 tpm 2.600 tpm

Meetcondities 4 °C, bewolkt, asfalt droog * = fabrieksopgave

De restwaardeprognose voor de testauto’s is weer-
gegeven als rapportcijfer. Dat cijfer is een gemixte 
waarde van de te verwachten restwaarde in euro’s 
en in procenten na vier jaar bij een voor deze auto’s 
 representatieve kilometerstand. 

OORDEEL
Nissan
32 punten

Suzuki
31½ punten

Opel
28 punten

De Suzuki S-Cross is ondanks alle wijzigingen wat hij altijd 
was: een keurige, vrij ruime cross-over met een goede uitrus-
ting voor een zeer redelijke prijs. Samen met het lage verbruik 
levert dat rationeel bezien een uitstekend pakket op. De Opel 
kwam met dezelfde insteek tot stand en voelt iets degelijker 
en volwassener aan, maar valt door de mand als het gaat om 
binnenruimte en – vooral – prijs. De Nissan Juke heeft een 
heel ander karakter en combineert een herkenbaar voor-
komen met een vrolijk interieur en fijne rijeigenschappen. 
Vaak hoort daar dan een offer bij op het gebied van ruimte of 
prijs, maar dat blijft in dit geval uit. De Nissan heeft het (bijna) 
allemaal en eindigt daarmee op de eerste plek.  

1 2 3
SUZUKI   7,5
NISSAN   8,0
OPEL   7,0

 Hyundai Kona 1.0 T-GDi 120 pk, 
vanaf € 26.695.

 Skoda Kamiq 1.0 SI 110 pk, 
vanaf € 26.290.

  @Jan Lemkes
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