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NISSAN 
JUKE АКСЕСОАРИ 

Аксесоарите Nissan са насочени к ъм допълните лно 
персонализиране, добавяне на стилизирани елементи и 
подобряване на комфорта при ежедневна експлоатация. Nissan 
предлага две групи аксесоари.

АКСЕСОАРИ NISSAN
Създадени са от инженерите на Nissan, като предлагат пълна 

съвместимост, комфорт и качество. Те имат гаранцията от Nissan - 
5 години при LCV и 3 години при леки автомобили.

АКСЕСОАРИ SELECT
Тези продукти са проверени от Nissan, за да се гарантира, че 
отговарят на нормативните стандарти. Също така те са тествани, 
за представяне и качество. Гаранцията зависи от доставчика. 

Повече информация можете да получите в оторизираната дилърска 
мрежа на Nissan.

  JUKE в цвят бяла перла с монтирани допълнително пакет Хром, 
пакет Urban и черни 19" алуминиеви джанти.
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1  КУТИЯ ЗА ПОКРИВ
Малка - KE734-380BK
Двойно отваряне - 380L - 160x80x40 cm
13kg/75kg max - с лого Nissan
Средна - KE734-480BK
Двойно отваряне - 480L - 190x80x40 cm
15kg/75kg max - с лого Nissan

2  СКИ БАГАЖНИК
 За до 2 чифта -  KS738-50001
 За до 4 чифта -  KS738-50002
 За до 6 чифта - KE738-99996

3  БАГАЖНИК ЗА КОЛЕЛА
Багажник за таван -  KB738-80010 
Максимално тегло на колелото до 20 кг.
T-Track адаптери (20x20mm) и ключалки 
са включени в комплекта.

ВЗЕМЕТЕ 
ВСИЧКО
Nissan предлага голяма 
гама от багажници за ски, 
сноуборд и колела. Изберете 
най-подходящия. 
Ако имате нужда от още 
място за багаж можете да 
добавите кутия за таван. 
Така ще вземете всичко 
необходимо за вашето 
пътуване.

4  БАГАЖНИЦИ
Напречни алуминиеви 
рейки - KE730-6P010
Използвайте новото поколение 
напречни алуминиеви рейки за таван 
с функцията «лесен монтаж». Върху 
тях можете да сложите различни 
видове багажници или кутии.
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ОСТАВЕТЕ 
ВСИЧКО ЗАД ВАС
Ако се нуждаете от още място за товари, 
добавете теглич и ще откриете нови възможности.

1  БАГАЖНИК ЗА КОЛЕЛА
За до 3 колела - монтаж 
върху теглич с окабеляване 
7 pins
KE738-70307
���������� ����
 �� 45 ��.

2  КАЛОБРАНИ
Предни - KE788-6PA11 
Задни - KE788-6PA21
Създадени и тествани специално за новия JUKE. 

3  ТЕГЛИЧ 
Фиксиран - KE500-6P500
Разглобяем - KE500-6P510
Максимален капацитет на теглене 1250кг. 
Тествани и проверени по последните стандарти в EU.

 ОКАБЕЛЯВАНЕ
7 pins - KE505-6P500
13 pins - KE505-6P510
Окабеляването ще свърже вашия Juke с каравана, ремарке 
или багажник за колела.

4  ДЖАНТИ
Джанта 17“ - сребриста - KE409-6P200
Джанта 19“ - черна - KE409-6P400
Добавете още стил с аксесоарните джантите от Nissan. 
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1  ДЕТСКО СТОЛЧЕ
Safe Plus -  KS530-99010
Plus Isofi x* -  KS530-99090
за деца до 13 кг и 15 месечна възраст
Duo Plus -  KS530-99990
за деца 9-18 кг и възраст 4-5 години
*�� ���� �� ���
������ N-Design � Tekna

2  СВЕТЕЩИ ЛАЙСНИ ЗА ПРАГОВЕТЕ
Предни - KE967-6P040
Синхронизират се със светлините в купето. При 
отваряне на предните врати придават премиум 
усещане.

3  СТЕЛКИ
Велурени - KE745-6P000
Премиум - KE745-6P080
Гумирани с висок борд - KE748-6P000
Проектирани са специално за JUKE. Предлагат 
отлична защитаи комфорт Стабилно фиксиране 
за пода чрез щипки.

4  ПОСТАВКА ЗА ТЕЛЕФОН
MagicMOUNT
(възможност за монтаж върху таблото или 
предното стъкло) -  KB289-00005

5  ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
 KB289-99900

Full HD видео запис - вградена батерия и GPS. 
Позволява лесно и безпроблемно записване 
на вашите пътувания

ИНТЕРИОРНИ 
УДОБСТВА
Обърнете внимание на вашето 
удобство и комфорт. Аксесоарите 
от Nissan ще ви помогнат за това.
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1  СВЕТЛИНИ В КУПЕТО
Централна светлина

 KS262-5S210 
Втори ред седалки

 KS262-5S010
Багажник

 KS262-5S220
Променете светлините 
във вашия Juke.

2  ПОСТЕЛКА ЗА БАГАЖНИК
Двулицева - KE965-6P0S0
Произведена от висококачествени 
материали, позволява дълга експлоатация 
и защита на вашия багажен отсег.

3  РАЗДЕЛИТЕЛНА КОРА ЗА БАГАЖНИК
849B9-6PD0A
Помага за по-добра организация на 
багажния отсег. Налична е за нива на 
оборудване от Visia.

4   ОРГАНИЗАТОР НА ТОВАРНОТО 
ПРОСТРАНСТВО

 KB930-00160
Винаги е добре багажът да бъде подреден.

БАГАЖНИК
Оптимизирайте вашия багажник 

с аксесоарите от Nissan. Можете да 
промените осветлението в купето 

и багажника с новите комплекти LED 
светлини.
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ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 
ПРЕДНА И ЗАДНА БРОНЯ
ОРАНЖЕВ - KE600-6P019TO
ЧЕРЕН - KE600-6P019BK
СРЕБРИСТ - KE600-6P019DS

ПАКЕТ ХРОМ

ПАКЕТ URBAN

ОРАНЖЕВ ПАКЕТ URBAN ЧЕРЕН ПАКЕТ URBAN

СРЕБРИСТ ПАКЕТ URBAN

ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСНИ ЗА ПРЕДНА БРОНЯ И ВРАТИ
KE600-6P021DS

ДОБАВЕТЕ ОЩЕ СТИЛ
Пакетите за персонализиране на Nissan са разработени 
и тествани от дизайнерския екипа на Nissan, за да внесат 
допълнителен стил и завършеност на вашия Juke.

Лайстна за предна 
броня - сребриста

Декоративни елементи за 
предна броня

Декоративни елементи за 
предна броня - черни

Декоративни елементи за 
предна броня - сребристи

Декоративни елементи за 
задна броня

Декоративни елементи за 
задна броня - сребристи

Декоративни елементи за 
задна броня - черни

Странични лайсни за 
вратите - сребристи
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА
БАГАЖНИЦИ

БАГАЖНИК ЗА КОЛЕЛА

Напречни 
алуминиеви 
рейки
KE730-6P010 

Багажник 
за колела 
Hangon 
(за 2 колела), 
13 pins 

 KS738-75200

Багажник 
за колела
Монтира се 
върху теглич
7 pins
за до 3 колела(4)

KE738-70307
за до 2 колела(7)

KE738-70213

Заключване 
против кражба

 KS738-75003

Велурени
KE745-6P000

Багажник за ски
до 2 чифта ски

 KS738-50001
до 4 чифта ски

 KS738-50002
до 6 чифта ски
KE738-99996

Кутия за покрив 
380L
KE734-380BK 

Кутия за покрив 
480L
KE734-480BK

Багажник 
за колела
Hangon 
(за 3 колела), 
сгъваем

 KS738-75300 

Поставка за 
телефон
MagicMOUNT 

 KB289-00005 

Поставка за 
телефон
MagicMOUNT
(за табло)

 KB289-00003

Поставка за 
телефон Dual 
function 
MagicMOUNT 

 KB289-00004 

Детско столче 
Duo Plus(5)

 KS530-99990
Детско столче 
Plus(6)

 KS530-99010
Детско столче 
Isofix(6)

 KS530-99090

ПОСТАВКА ЗА ТЕЛЕФОН

Декоративни 
елементи за 
предна и задна 
броня - сребристи
KE600-6P019DS

Декоративни 
лайсни за предна 
броня и врати
KE600-6P021DS

Декоративни 
елементи за 
предна и задна 
броня - черни
KE600-6P019BK

Декоративни 
елементи за 
предна и задна 
броня - оранжеви
KE600-6P019TO

ИНТЕРИОР СТЕЛКИ

Поставка за 
телефон
Dash Mount

 KB289-00001

Пепелник със 
светещ диод

 F8800-89926
Пепелник - черен

 96536-00Q0A 

Допълнително поставените, по желание на клиента, оборудване и аксесоари могат да окажат влияние върху CO2 емисиите и разхода на автомобила.
Аксесоарите Nissan са с гаранция 3 години или 100,000 км при покупка заедно с нов автомобил.
При допълнителен монтаж след издаване на автомобила, гаранцията е 12 месеца.

Хладилна кутия - 
20L

 KS930-00080
12 V / 220–240 V.

ПАКЕТ URBANПАКЕТ ХРОМ

(1)����. ����
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 36��

Багажник 
за колело

 KB738-80010

Двулицева 
постелка за 
багажник
KE965-6P0S0 

Разделителна 
кора за багажник
849B9-6PD0A 

Премиум - черни
KE745-6P080

Организатор 
на товарното 
пространство

 KB930-00160 

Гумирани с висок 
борд
KE748-6P000

Теглич
KE500-6P500 

Светещи лайсни 
за праговете, 
предни
KE967-6P040

Теглич - 
разглобяем
KE500-6P510 

LED светлини
Централна 
светлина

 KS262-5S210
Втори ред 
седалки

 KS262-5S010
Багажник

 KS262-5S220

Окабеляване 
за теглич:
7 pins 
KE505-6P500 
13 pins 
KE505-6P510

Калобрани - 
предни
KE788-6PA11 
задни
KE788-6PA21

БАГАЖНИК

Сребриста 
джанта 17" 
OE с централно 
капаче
KE409-6P200

Черна джанта 19"
OE с централно 
капаче
KE409-6P400

ТЕГЛИЧИ И АКСЕСОАРИ

СВЕТЛИНИ

ЗАЩИТАДЖАНТИ

СИГУРНОСТ

Видео-
регистратор

 KB289-99900
LED сигнална 
светлина

 KB930-00140

LED Фенер
 KB930-00150 

Поставка за 
телефон 
Wireless charger 
MagicMOUNT

 KB289-00010

 Аксесоари Select, гаранцията им зависи от доставчика. За повече информация се обърнете към оторизиран дилър.

Аптечка - кутия - KE930-00008
Аптечка - пакет - KE930-00007
Светлоотразителни жилетка - KE930-00061
Авариен триъгълник - KE930-00011
Авариен триъгълник 2 бр - KE930-00012
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JUKE МЪРЧАНДАЙЗ
1  Juke яке без ръкави
2  Juke ключодържател
3  Juke Multi-charging кабел
4  Бутилка Monbento®

5  Кутия за обяд Monbento® 
6   Преносима кафе машина 

Minipresso NS - Wacaco®
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За да си гарантирате максимална безопасност, 
използвайте оригинални резервни части Nissan. Те 
отговарят на най-високите стандарти и са направени 
за вашия автомобил, за да оптимизират неговото 
представяне. Те, разбира се, спазват екологичните 
стандарти и са с една година гаранция.

ОБСЛУЖВАНЕ
Заповядайте в оторизираните сервизи на Nissan, 
където ще намерите обучени специалисти, сервизни 
инструменти, части и аксесоари проектирани и 
произведени за вашия Nissan.
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посетете нашият интернет адрес: www.nissan.bg

Търговски представител:

 

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата 
на отпечатване (Септември 2019). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, 
който е представен на автомобилните изложения. В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато 
усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да прави промени в характеристиките 
на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата публикация. Търговските 
представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени изменения във възможно най-кратки 
срокове. Моля свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител, за да получите актуална 
информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в настоящата 
брошура цветове и облицовъчни материали могат да се различават незначително от действителните цветове 
на боята и интериора на каросерията. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата 
брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) – MY19 JUKE P&A brochure 09/2019 – Printed in EU. 
Създадено от DESIGNORY, Франция и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.
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