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NISSAN  
JUKE ACCESORII

ACCESSORII DE ORIGINE NISSAN
Dezvoltate si proiectate special pentru autovehiculele noastre, 
accesoriile de origine Nissan sunt concepute de inginerii noștri 

pentru a respecta standardele Nissan. Acesta este motivul pentru 
care sunt acoperite de Garantia Nissan timp de 3 ani (autoturisme) 
sau 5 ani (LCV). 

ACCESORII AGREATE DE NISSAN
Nissan a selectat o gamă de produse aftermarket de la furnizori de 

încredere, pentru a vă lărgi oferta de produse oferite și pentru a vă 
garanta satisfacția. Acoperirea de garanție depinde de furnizorul ficărui 
produs. Pentru mai multe detalii, vă rugam să contactați Agentul sau 
Reparatorul Autorizat Nissan.

Pe copertă: JUKE de culoare Pearl white echipat cu pachetul Silver,  
Urban Pack Silver și jante de aliaj 19" Akari Black - Diamond Cut.

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Vă rugăm să contactați distribuitorul  
sau reparatorul autorizat NISSAN pentru mai multe informații cu privire la nivelul de 

echipare și culori disponibile.
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1  CUTIE PLAFON
Cutie plafon mică - KE734-380BK 
Dublă deschidere - 380L - 160x80x40 cm 
13kg/75kg max - cu Logo Nissan 
Cutie plafon medie - KE734-480BK 
Dublă deschidere - 480L - 190x80x40 cm 
15kg/75kg max - cu Logo Nissan

2  SUPORT SKI
2 perechi -  KS738-50001 
4 perechi -  KS738-50002 
6 perechi - KE738-99996
În funcție de nevoia ta, Nissan îți propune o 
gamă largă de suporți de schi.

3  SUPORT BICICLETĂ
Suport bicicletă pentru plafon -  KB738-80010 
Mărime roată - până la 36"/91cm 
Greutate bicicletă maxim admisă- 20 kg 
Adaptor T-Track (20x20mm) si antifurt incluse.

ÎNCARCĂ-L
Chiar și atunci când 
portbagajul nu este suficient 
de spațios, poți alege din 
gama de suporți pentru 
schiuri, pentru biciclete sau 
pentru alte tipuri de bagaje.

4  BARE TRASVERSALE
Bare transversale din aluminiu  
cu montare rapidă - KE730-6P010
Adăugă spațiu suplimentar de  
stocare cu barele transversale 
inovatoare, disponibile în prezent  
doar în portofoliul Nissan. Se  
montează rapid, sunt proiectate  
și testate la cele mai înalte  
standarde, fiind fabricate din  
aluminiu de calitate superioară,  
tratate anti-coroziune, pentru  
a se potrivi perfect pe noul JUKE. 
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IA TOTUL CU TINE
Dacă ai nevoie de mai mult spațiu, adăugă cârligul 
de remorcare, conectează o remorcă sau adăugă  
un suport pentru biciclete. Avem soluții pentru tine.

1  SUPORT BICICLETĂ
Suport de 3 biciclete pliabil  
pentru cârligul de remorcare -  
Euroride 7 pini 
KE738-70307
Încărcare maxim admisă 45kg

2  APĂRĂTORI DE NOROI
Față - KE788-6PA11  
Spate - KE788-6PA21
Proiectate si testate în cele mai dificile condiții din punct  
de vedere durabilitate și performanță, apărătorile de noroi  
se potrivesc perfect cu noul JUKE.

3  CÂRLIG PENTRU REMORCARE
Fix - KE500-6P500 
Detașabil - KE500-6P510
Cârligul de remorcare de origine Nissan este testat pentru  
a corespunde standardelor de omologare europene și pentru 
a funcționa în armonie cu Nissan-ul dvs. Cu o capacitate de 
remorcare maximă de 1250 kg, gama include atât cârligul fix, 
cât și cel ușor detașabil.

 KIT ELECTRIC
7 pins - KE505-6P500 
13 pins - KE505-6P510
Oferind compatibilitate și performanță noului JUKE în toate 
condițiile meteorologice și de tractare, kitul electric conectează 
sistemele vehiculului cu remorca, rulota și kitul de stopuri.

4  JANTE DE ALIAJ
Jante 17" Silver Winter - KE409-6P200 
Jante 19" Akari Black - Diamond Cut - KE409-6P400
Jantele din aliaj Nissan sunt proiectate special pentru 
vehiculele noastre pentru a asigura funcționarea perfectă  
a frânelor și a sistemelor ABS, VDC. Tratate termic pentru  
a asigura durabilitatea, acestea oferă cele mai înalte standarde 
de performanță și stil.
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1  SCAUN PENTRU COPII
Safe Plus -  KS530-99010
Safe Plus – Isofix* -  KS530-99090 
Capacitate: max 13kg și max. 15 luni
Duo Plus -  KS530-99990 
Capacitate: 9-18kg și de le 9 luni până la 
max. 4-5 ani.
*Disponibil pentru echiparea N-Design și Tekna

2  PRAGURI ILUMINATE
Față - KE967-6P040
Detectează automat deschiderea ușii pentru  
a oferi un iluminat sporit și o invitație plăcută la 
bordul noului dvs. JUKE.

3  COVORAȘE
Velur - KE745-6P000 
Luxury - KE745-6P080 
Cauciuc cu margini înalțate - KE748-6P000
Covorașele marca Nissan sunt adaptate perfect 
vehiculului dvs. pentru a asigura o fixare sigură, 
confort și protecție optime. Toate covorașele 
noastre includ agrafe pentru a preveni alunecarea 
și nu interferează cu acționarea pedalelor.

4  SUPORT SMARTPHONE
Suport MagicMOUNT 
(prindere pe bord/parbriz) -  KB289-00005
Gama de suporturi Nissan pentru smartphone 
este menită să se potrivească oricărui tip de 
telefon, indiferent de dimensiunea acestuia.

5  DASHCAM*
 KB289-99900

Cu o înregistrare HD completă și o gamă  
dinamică completă, acest DashCam compact cu 
baterie și GPS încorporate te ajută să înregistrezi 
ușor fiecare călătorie, fie cele de zi cu zi, fie vacanța 
visurilor. Cardul SD este inclus.
*Se recomandă utilizarea în conformitate cu  
legile locale aplicabile.

INTERIORUL 
CONTEAZĂ
De la suportul de telefon până la 
siguranța familiei tale, accesoriile 
noastre de interior asigură confort 
maxim pentru călătorii de neuitat.
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1  PACHETE LUMINI
Lampă de veghe față 

 KS262-5S210 
Lampă de veghe spate 

 KS262-5S010
Portbagaj 

 KS262-5S220
Sporește iluminarea 
cabinei pentru a 
îmbunătăți vizibilitatea.

2  PROTECȚIE PORTBAGAJ
Protecție reversibilă - KE965-6P0S0
Fabricate din materiale de înaltă calitate, 
protecțiile de portbagaj de origine Nissan  
se potrivesc cu interiorul vehiculului pentru 
a-ți oferi protecția optimă .

3  SPAȚIU DEPOZITARE PORTBAGAJ
849B9-6PD0A
Păstrează bagajele organizate și ferite de 
ochii curioși, cu organizatorul conceput 
special pentru noul JUKE. Disponibil numai 
pentru echiparea Visia.

4  ORGANIZATOR PORTBAGAJ FLEXIBIL
 KB930-00160

Reține obiectele mai mici care alunecă  
în portbagaj. Ideal pentru pantofi, sticle și 
obiecte delicate.

POTRIVIT 
STILULUI TĂU 
DE VIAȚĂ

Accesoriile sunt concepute pentru  
un stil de viată dinamic. Noul kit de 

iluminare cu LED-uri face ca interiorul 
noului JUKE să strălucească, în timp ce 

accesoriile pentru portbagaj te ajută sa 
organizezi cabina și să o menții curată.
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ORNAMENT BARĂ FAȚĂ ȘI SPATE  
ORANGE - KE600-6P019TO
BLACK - KE600-6P019BK
SILVER - KE600-6P019DS

PACHET SILVER

PACHET URBAN

PACHET URBAN ORANGE PACHET URBAN BLACK

PACHET URBAN SILVER

ORNAMENT INFERIOR BARĂ FAȚĂ - ORNAMENT LATERAL
SILVER - KE600-6P021DS

TESTAT SA FIE CEL MAI BUN
Pachetele de personalizare Nissan sunt dezvoltate și testate de 
echipa Nissan Design pentru a oferi cele mai bune opțiuni pentru 
mașina ta. Simulăm condiții extreme, de la -40 ° la + 80 °, pentru 
a ne asigura că noul tău Juke va arăta, performa și simți cel mai 
bine, indiferent de vreme.
Pe lângă N-Design, Nissan oferă pachete de accesorii pentru 
orice altă echipare. Poți opta pentru aceste pachete ori de câte 
ori dorești să îți personalizezi mașina.

Ornament inferior bară față Silver

Ornament bară față Orange Ornament bară față Black

Ornament bară față Silver

Ornament bară spate Orange

Ornament bară spate Silver

Ornament bară spate Black

Ornament lateral Silver
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ADAUGĂ ACCESORII NISSAN JUKE 
BARE TRANSVERSALE(1)

SUPORT BICICLETĂ

Bare transvesale 
din aluminiu cu 
montare rapidă
KE730-6P010 

Suport bicicletă 
Hangon pentru 
cârlig de 
remorcare pentru 
2 biciclete  
Xpress 970(3) 

 KS738-75200

Suport bicicletă
Pliabil pentru  
3 biciclete pentru 
cârlig de 
remorcare -  
7 pini, Euroride(4)

KE738-70307
Pliabil pentru  
2 biciclete Euroride(7) 
KE738-70213

Suport bicicletă 
Hangon 957

 KS738-75003

Covorașe velur
KE745-6P000

Suport ski
2 perechi

 KS738-50001
4 perechi

 KS738-50002
6 perechi culisabil
KE738-99996

Cutie plafon mică 
Black - fixare 
rapidă, deschidere 
dublă
KE734-380BK 

Cutie plafon medie 
Black - fixare 
rapidă, deschidere 
dublă
KE734-480BK

Suport bicicletă 
Hangon pentru  
3 biciclete - 
Foldable  
Hangon 972(3) 

 KS738-75300 

Suport 
Smartphone 
MagicMOUNT 
(prindere pe bord/
parbriz)

 KB289-00005 

Suport 
Smartphone 
MagicMOUNT  
(prindere pe bord)

 KB289-00003

Suport 
Smartphone 
MagicMOUNT  
(prindere pe 
bord/la sistemul 
de ventilație)

 KB289-00004 

Scaun copil  
Duo Plus(5)

 KS530-99990
Scaun copil  
Safe Plus(6)

 KS530-99010
Scaun copil Safe 
Plus – Isofix base(6)

 KS530-99090

SUPORȚI MULTIMEDIA

Ornament  
față și spate  
Silver 
KE600-6P019DS

Ornament inferior 
bară față 
Ornament lateral 
Silver
KE600-6P021DS

Ornament  
față și spate 
Black
KE600-6P019BK

Ornament  
față și spate 
Orange
KE600-6P019TO

ACCESORII INTERIOARE COVORAȘE

Suport 
Smartphone 
universal 
Dash Mount
(prindere pe 
bord/parbriz)

 KB289-00001

Scrumieră 
iluminată

 F8800-89926
Scrumieră black

 96536-00Q0A 

Accesoriile și orice echipament montat de clienți după achiziționarea vehiculului, pot avea un impact asupra emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al mașinii. 
Accesoriile originale Nissan sunt acoperite de garanția de 3 ani sau 100.000 km dacă sunt montate la PDI de către un Agent sau Reparator Autorizat Nissan  
(piese și manoperă) sau 12 luni, dacă sunt montate de către terți sau client.

Cutie 
refrigerantă(20L)

 KS930-00080
Tensiune: 
12 V / 220–240 V.

PACHET URBAN PACHET SILVER

(1)Capacitate max 75Kg -(2)Maxim 1250kg - (3)Încărcare max 15kg/bicicletă - (4)Încărcare max 45kg - (5) Maxim 9-18kg și de la 9 luni la 4-5 ani - (6) Maxim 13kg și 15 luni.- (7) Maxim 36kg

Suport bicicletă 
pentru plafon

 KB738-80010

Protecție 
portbagaj 
reversibilă
KE965-6P0S0 

Spațiu depozitare 
portbagaj
849B9-6PD0A 

Covoraș Luxury
KE745-6P080

Organizator 
flexibil portbagaj

 KB930-00160 

Covorașe cauciuc 
cu margini 
înălțate
KE748-6P000

Cârlig fix
KE500-6P500 

Praguri iluminate
KE967-6P040

Cârlig detașabil
KE500-6P510 

Kit iluminare 
interioară
Lampă de 
veghe față

 KS262-5S210
Lampă de 
veghe spate

 KS262-5S010
Portbagaj

 KS262-5S220

Kit electric  
7pini 
KE505-6P500 
Kit electric 
13pini 
KE505-6P510

Apărători  
noroi față
KE788-6PA11 
Apărători  
noroi spate
KE788-6PA21

PORTBAGAJ

Jante 17"  
Silver Winter
KE409-6P200

Jante 19"  
Akari Black 
Diamond Cut  
cu emblemă 
inclusă
KE409-6P400

CÂRLIG DE REMORCARE (2) ȘI ALTE ACCESORII

ILUMINARE

PROTECȚIEJANTE ALIAJ

 

Dashcam
 KB289-99900

Lumina avertizare 
cu LED

 KB930-00140

Lanterna cu LED
 KB930-00150 

Suport 
smartphone 
cu funcție de 
încărcare wireless/
MagicMOUNT
Procharge 
(cu sistem de 
prindere pe bord/ 
parbriz)

 KB289-00010

 Accesoriile agreate de Nissan sunt acoperite de garanție în funcție de furnizorul de produse, pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați unui  
Agent sau Reparator Autorizat Nissan.
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GAMA MERCHANDISE
1  Vestă
2  Breloc
3  Cablu multi-încărcare
4  Cană Monbento® 
5  Casoletă Monbento® 
6   Wacaco® - Minipresso NS 

Expresor cafea portabil

Dacă doriţi să consultaţi 
lista cu produsele de 
merchandise pentru Juke, 
vă rugăm să vă adresaţi 
unui Agent Nissan.
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vizitați site-ul nostru: www.nissan.ro

Ștampilă Agent:
 

S-au depus toate eforturile pentru ca această broșură sa fie corectă la momentul publicării ei (SEPTEMBRIE 2019). 
Această broșură a fost produsă folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziții. În conformitate cu politica 
sa de dezvoltare continuă a produselor ,Nissan Europa iși rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile 
vehiculelor descrise și prezentate în această publicație. Partenerii autorizați Nissan vor fi informați despre orice astfel 
de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Pentru informții actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului 
autorizat Nissan local. Datorită limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit, imaginile prezentate in această 
broșură pot diferi de culorile originale din inetriorul și exteriorul mașinii. Toate drepturile rezervate. Reproducerea 
integrală sau parțială a acestei broșuri fără acordul scris al Nissan Europa este interzis.

Aceasta broșura este tipărita pe hârtie fără clor – MY19 JUKE P&A brochure 09/2019 – Tipărită în EU. 
Creată de DESIGNORY, Franța și produsă de eg+ worldwide - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Printează   |   Ecran mare

https://www.nissan.ro/gama/modele/noul-nissan-juke-2019.html
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