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NISSAN
JUKE – PŘÍSLUŠENSTVÍ
Cílem příslušenství Nissan je vyhovět vašim požadavkům na personalizaci
a styl, na vyšší pohodlí i na každodenní používání vozidla, a to při
zachování té nejvyšší kvality, výkonnosti i spolehlivosti. V nabídce
příslušenství společnosti Nissan naleznete přesně to, co očekáváte – na
výběr budete mít ze široké řady hodnotných a inovativních výrobků:
Originální příslušenství Nissan a vybrané produkty příslušenství.
ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN
Originální příslušenství Nissan se vyvíjí a vyrábí přímo pro naše vozidla.
Příslušenství navrhují naši interní konstruktéři tak, aby vyhovovalo všem
patřičným normám společnosti Nissan. Proto se na příslušenství také
vztahuje 3letá záruka Nissan (osobní vozidla) nebo záruka 5letá (lehká
užitková vozidla).
VYBRANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Společnost Nissan má k dispozici sortiment autopříslušenství od
uznávaných dodavatelů. Z něj můžete vybírat produkty, díky kterým si
vozidlo užijete ještě více a budete s nimi určitě spokojeni. Záruční krytí závisí
na dodavateli každého z produktů. Další podrobnosti o záručním krytí
produktů ze sortimentu vybraného příslušenství vám sdělí autorizovaný
dealer nebo servis Nissan.

Na obálce: Model JUKE v bílé Pearl s příslušenstvím z balíčků Silver Pack,
Urban Pack Silver a s 19" černými koly Akari z lehké slitiny.
Obrázky mohou ukazovat prvky, které nejsou dostupné ve vaší zemi. Pro více
informací o nabízených barvách a výbavách kontaktujte autorizovaného
prodejce nebo opravce značky Nissan
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NALOŽTE
JEJ AŽ PO
STŘECHU
Pokud vám ani prostorný
zavazadelník Nissanu Juke
nestačí, nabízíme pro převoz
nákladu sortiment nosičů
lyží, jízdních kol a běžných
zavazadel.
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STŘEŠNÍ NOSIČ
hliníkový střešní nosič
s rychloupínáním – KE730-6P010
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STŘEŠNÍ BOX
malý střešní box – KE734-380BK
dvojí otvírání, 380 l, 160 × 80 × 40 cm
13 kg / max. 75kg, s logem Nissan
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Rozšiřte stylově užitné vlastnosti vašeho
vozu s tímto exkluzivním střešním
nosičem nové generace dostupném
pouze pro modely Nissan. Snadná
montáž, nerezový hliník nejvyšší kvality
a plnění nejvyšších standardů značky
Nissan. Perfektní pro váš Juke.

střední střešní box – KE734-480BK
dvojí otvírání, 480 l, 190 × 80 × 40 cm
15 kg / max. 75kg, s logem Nissan
2
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NOSIČ LYŽÍ
až 2 páry – KS738-50001
až 4 páry - KS738-50002
6 párů, posuvný – KE738-99996
Ať už jsou vaše nároky jakékoli, z nabídky
nosičů lyží Nissan si vyberete.
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NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
střešní nosič jízdních kol –

KB738-80010

velikosti kol – šířka pláště až 3″,
velikost do 36" / 91 cm
maximální hmotnost kol – do 20 kg
včetně adaptérů T-Track (20 × 20 mm)
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ZÁSTĚRKY
Přední – KE788-6PA11
Zadní – KE788-6PA21
Konstrukce, odolnost i funkčnost testována v těch nejtvrdších
podmínkách. K novému modelu JUKE se tyto vysoce kvalitní
zástěrky hodí dokonale.
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TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
pevné tažné zařízení – KE500-6P500
horizontální odnímatelné tažné zařízení – KE500-6P510
Originální tažná zařízení testujeme tak, aby s rezervou
splňovala veškeré evropské schvalovací normy a dokonale
fungovala s vaším modelem Nissan. V nabídce naleznete
pevná i snadno odnímatelná tažná zařízení s nejvyšší tažnou
kapacitou 1 250 kg.
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ADAPTÉRY TEK
1

7 kolíků – KE505-6P500
13 kolíků – KE505-6P510

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
7kolíkový, montovaný na
tažné zařízení, pro 3 kola
(sklopný, Euroride)
KE738-70307

Naše adaptéry TEK jsou s modelem JUKE kompatibilní a
spolehlivé, a to za každého počasí, za všech podmínek a při
plném elektrickém zatížení. K vozidlu tak můžete připojit
přívěs, karavan nebo světelnou reklamu.

max. zatížení 45 kg
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NECHTE VŠE ZA ZÁDY
Potřebujete-li ještě více místa, přidejte tažné zařízení,
na které můžete připojit přívěs nebo nosič jízdních kol.

HLINÍKOVÁ KOLA
17" stříbrná kola Winter – KE409-6P200
19" černá hliníková kola Akari – KE409-6P400
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Hliníková kola Nissan navrhujeme souběžně s vozidly. Účelem
je zajistit dokonalou funkci brzd či systémů ABS a VDC. Kola
jsou tepelně opracovaná a nabízejí tu nejvyšší výkonost i styl.
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ZÁLEŽÍ NA TOM,
CO JE UVNITŘ
Naše příslušenství do kabiny vám usnadní
cestování, ať už tím, že chrání vaši
rodinu, nebo vám nabídne možnosti, jak
upevnit telefon.
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DĚTSKÁ SEDAČKA
Safe Plus –

4

KS530-99010

Safe Plus – Isofix* základna – KS530-99090
nosnost: max. 13 kg a max. do 15 měsíců věku dítěte

Z držáků chytrých telefonů Nissan si vybere každý –
nezáleží na typu zařízení ani na jeho rozměrech.

Duo Plus - KS530-99990
nosnost: 9–18 kg a věk dítěte od 9 měsíců
do max. 4,5 roku
* K dispozici pro výbavu N-Design a Tekna

DRŽÁK CHYTRÉHO TELEFONU
držák chytrého telefonu MagicMOUNT
(upevnění na palubní desku / okno)
KB289-00005
2
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PALUBNÍ KAMERA*
KB289-99900

2

PODSVÍCENÁ PRAHOVÁ LIŠTA

Se záznamem v rozlišení full HD a s plným
dynamickým rozsahem dokáže tato malá palubní
kamera s vestavěnou baterií a GPS snadno
zaznamenat každou cestu – denní dojíždění do
práce nebo výlet snů. Neobsahuje kartu SD.
*Používejte pouze v souladu s platnými
právními předpisy

pouze přední – KE967-6P040
Automaticky rozpozná otevřené dveře
a stylovým osvětlením vás pozve do kabiny
nového Nissanu Juke.
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KOBEREČKY
Velurový kobereček - KE745-6P000
Luxusní kobereček - KE745-6P080
Pryžové koberečky s vyvýšeným okrajem KE748-6P000
Koberečky se značkou Nissan jsou navrženy
přesně pro dané vozidlo. Jsou díky tomu bezpečné
a zajišťují optimální úroveň pohodlí a ochrany.
Všechny naše koberečky mají čtyři příchytky, které
brání pohybu koberečku a jejímu případnému
kontaktu s pedály.
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PŘIPRAVENO
PRO SKUTEČNÝ
ŽIVOT

1

Příslušenství navržené pro dynamický
životní styl Interiér nového Nissanu
JUKE rozzáří nová sada osvětlení LED
o k lepšímu uspořádání i čistotě
zavazadelníku zase přispěje nová sada
do zavazadlového prostoru.
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VLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Vložka do zavazadlového prostoru,
oboustranná - KE965-6P0S0
Originální vložky Nissan do zavazadlového
prostoru se vyrábějí z vysoce kvalitních
materiálů. Dokonale pasují do vnitřku vozidla
a interiéru tak poskytují tu nejvyšší možnou
úroveň ochrany.

3
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SADY OSVĚTLENÍ

ODDĚLOVACÍ PŘEPÁŽKA
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
849B9-6PD0A

Osvětlení interiéru
KS262-5S210
Osvětlení prostoru
zadních sedadel
KS262-5S010

Udržujte si v nákladu pořádek a chraňte jej
před očima zvědavců – s touto přepážkou
navrženou speciálně pro nový JUKE.

4
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Zavazadlový prostor
KS262-5S220

SÍŤ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
KB930-00160

Vylepšete viditelnost v
interiéru dokonalejším
osvětlením.

Zabraňte malým předmětům v pohybu
po zavazadelníku. Ideální pro boty, láhve
a křehképředměty.

2
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TESTOVÁNO PRO
NEJVYŠŠÍ KVALITU

BALÍČEK SILVER
PACK

Sady pro personalizaci vyvíjí a testuje konstrukční tým Nissan.
Na váš vůz tak čeká jen to nejlepší. Simulujeme ty nejhorší
podmínky na světě – od −40 do +80°C a dokážeme tak zjistit,
aby váš nový Juke vypadal, ovládal se a jezdil co nejlépe bez
ohledu na počasí.
Společnost Nissan nabízí sady pro přizpůsobení vhodné pro
výbavu N-Design i pro všechny ostatní výbavové stupně.
Sému vozu tak můžete díky sadě pro přizpůsobení vtisknout
vlastní osobnost prakticky kdykoli.

LIŠTA PŘEDNÍHO SPOILERU – BOČNÍ LIŠTA
STŘÍBRNÁ - KE600-6P021DS

boční lišta, stříbrná

BALÍČEK URBAN PACK
ORANGE

oranžová lišta předního
nárazníku

BALÍČEK URBAN
PACK

lišta předního spoileru, stříbrná

BALÍČEK URBAN PACK
BLACK

oranžová lišta zadního nárazníku

lišty předního nárazníku, černé

lišty zadního nárazníku, černé

BALÍČEK URBAN PACK
SILVER

LIŠTY PŘEDNÍHO A ZADNÍHO NÁRAZNÍKU,
ORANŽOVÉ – KE600-6P019TO
ČERNÉ - KE600-6P019BK
STŘÍBRNÉ - KE600-6P019DS
lišty zadního nárazníku, stříbrné

lišty předního nárazníku, stříbrné
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PŘIDEJTE PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN
STŘEŠNÍ NOSIČE(1)
hliníkové nosiče
nákladu s
jednoduchým
upevněním
KE730-6P010

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ(2) A PŘÍSLUŠENSTVÍ
nosič lyží
až dva páry
KS738-50001
Až 4 páry
KS738-50002
6 párů, posuvný
KE738-99996

střední střešní
box černý, s
jednoduchým
upevněním,
dvojí otvírání
KE734-480BK

malý střešní
box černý, s
jednoduchým
upevněním
dvojí otvírání
KE734-380BK

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
nosiče jízdních kol
závěsné, montáž
na tažném
zařízení Xpress,
2 kola 970(3)
KS738-75200

Nosič jízdních kol
montáž na tažné
zařízení, 7 kolíků
3 kola sklápěcí
Euroride(4)
KE738-70307
2 kola sklápěcí –
Euroride(7)
KE738-70213

nosiče jízdních
kol závěsné –
namontované na
tažném zařízení
3 kola – skládací
závěsný 972(3)
KS738-75300

oboustranná
vložka do
zavazadlového
prostoru
KE965-6P0S0

nosiče jízdních
kol závěsný 957
(proti krádeži)
KS738-75003

BALÍČEK SILVER PACK
lišta předního
spoileru
boční lišta
STŘÍBRNÁ
KE600-6P021DS

vodorovné
odnímatelné
KE500-6P510

oddělovací
přepážka
zavazadlového
prostoru
849B9-6PD0A

síť pro zajištění
zavazadel
vodorovná
KB930-00160

TEK 7pin
KE505-6P500
TEK 13pin
KE505-6P510

OSVĚTLENÍ

KOBEREČKY
chladicí schránka
(20 l)
KS930-00080
napětí přípojek:
12 V / 220–240 V

osvětlený
popelník
F8800-89926
černý popelník
96536-00Q0A

Velurové
koberečky
KE745-6P000

Luxusní
koberečky
KE745-6P080

držák
chytrého telefonu
MagicMOUNT
(úchyt na palubní
desku)
KB289-00005

držák
chytrého telefonu
bezdrátová
nabíječka
MagicMOUNT
Procharge
(na palubní desku /
na okno)
KB289-00010

DRŽÁKY MULTIMÉDIÍ
držák chytrého
telefonu úchyt
na palubní desku
univerzální
(na palubní desku /
na okno)
KB289-00001

pevné tažné
zařízení
KE500-6P500

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
dětská sedačka
Duo Plus(5)
KS530-99990
dětská sedačka
Safe Plus(6)
KS530-99010
dětská sedačka
Safe Plus –
základna Isofix(6)
KS530-99090

střešní
nosič jízdních kol
KB738-80010

Gumové
koberečky
s vyvýšeným
okrajem
KE748-6P000

podsvícená
lišta vstupního
prahu
KE967-6P040

HLINÍKOVÁ KOLA
Smartphone
holder
MagicMOUNT
(dash mount)
KB289-00003

držák chytrého
telefonu
dvojfunkční
MagicMOUNT
(úchyt na
palubní desku /
na ventilaci)
KB289-00004

BALÍČEK URBAN PACK
lišty předního
a zadního
nárazníku
ČERNÉ
KE600-6P019BK

17" kola z lehké
slitiny
se středovou
krytkou náboje
KE409-6P200

sada pro
osvětlení interiéru
osvětlení interiéru
KS262-5S210
osvětlení prostoru
zadních sedadel
KS262-5S010
zavazadlový
prostor
KS262-5S220

OCHRANNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
19" kola z lehké
slitiny
Akari černá
se středovou
krytkou náboje
KE409-6P400

Přední zástěrky
KE788-6PA11
zadní zástěrky
KE788-6PA21

BEZPEČNOST
lišty předního
a zadního
nárazníku
STŘÍBRNÉ
KE600-6P019DS

lišty předního
a zadního
nárazníku
ORANŽOVÉ
KE600-6P019TO

Příslušenství a další vybavení, kterým zákazník může vozidlo po nákupu vybavit, může mít vliv na emise CO2 a spotřebu paliva vozidla.
Je-li originální příslušenství Nissan osazeno dealerem Nissan při kontrole před dodáním, vztahuje se na ně 3letá záruka nebo záruka na 100 000 km (práce a díly).
Pokud příslušenství osadí třetí strana nebo zákazník sám, vztahuje se na ně 12měsíční záruka.

nouzové kladívko
se světlem LED
KB930-00150
palubní kamera
KB289-99900
výstražná
kontrolka LED
KB930-00140

Sada první pomoci - pevné pouzdro - KE930-00008
lékárnička (pevné pouzdro) - KE930-00007
bezpečnostní reflexní vesta – KE930-00061
výstražný trojúhelník – KE930-00011
dva výstražné trojúhelníky – KE930-00012

Záruční krytí produktů vybraného příslušenství závisí na konkrétním dodavateli. Další informace vám sdělí autorizovaný dealer nebo servis Nissan.
(1) Max. nosnost 75 kg. (2) Max. povolená tažná kapacita 1 250 kg. (3) Max. zatížení 15 kg/kolo. (4) Max. zatížení 45 kg
(5) Nosnost: 9–18 kg a věk dítěte od 9 měsíců do max. 4,5 roku. (6) Nosnost: max. 13 kg a max. 15 měsíců věku dítěte. (7) Max. zatížení 36 kg

Vytisknout | Zavřít

1

vesta Juke

2

přívěsek na klíče Juke

3

nabíjecí kabel s mnoha druhy
konektorů

4

láhev Monbento®

5

krabička na oběd Monbento®

6

přenosný presovač Wacaco® –
Minipresso NS

NABÍDKA REKLAMNÍCH
PŘEDMĚTŮ JUKE

Úplný výčet nabídky pro
model Juke naleznete u
svého dealera

2
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PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

SERVISNÍ SMLOUVY

Prodloužená záruka Nissan zajišťuje u nového modelu
JUKE záruční krytí na delší časové období, na větší
proběh nebo na oboje dohromady. Můžete si vybrat
z několika typů smluv takovou, která bude nejlépe
odpovídat vašim potřebám.

Věnujte svému novému modelu JUKE péči, jakou si
zaslouží – servisní smlouva Nissan vám dlouhodobě
ušetří peníze.

V případě potřeby opravy budou použity výhradně
díly Nissan a opravu provedou mechanici vyškolení
společností Nissan.

4

Prodloužená záruka NISSAN vás i všechny následující
majitele vozidla zbavuje starostí, protože ji lze přenést
na nového majitele, rozhodnete-li se vozidlo prodat.

3
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Smlouva o údržbě se společností Nissan se vztahuje
na veškeré naplánované úkony doporučené společností
Nissan a popsané v oficiální servisní příručce Nissan.
Podpisem smlouvy o údržbě budete mít už od samého
počátku k dispozici údaje o nákladech na budoucí údržbu.
To vás ochrání před cenovou inflací.
Zvolte si takovou dobu trvání, která vyhovuje vašim
potřebám a využijte výhod originálních dílů Nissan
osazených našimi školenými mechaniky – za sníženou cenu.
Řádně udržovaný vůz má vyšší hodnotu při dalším
prodeji. Pokud vůz Nissan prodáte ještě před skončením
platnosti smlouvy, tuto smlouvu bude moci po zbývající
dobu její platnosti využívat i jeho nový vlastník.

5
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navštivte naše webové stránky:
https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/juke-2019.html

Sledujte nás::
Razítko dealera:

Byly učiněny veškere snahy pro zajištěni spravnosti obsahu teto publikace v době tisku (srpen 2019). V teto brožuře
jsou použity snimky prototypů vozidel vystavovanych v ramci motoristickych show. V souladu se zasadami neustaleho
zlepšovani vyrobků si společnost Nissan Europe vyhrazuje pravo kdykoli změnit specifikace a vozy popsane a
vyobrazene v teto publikaci. Dealeři společnosti Nissan budou o připadnych změnach informovani co nejdřive.
Nejaktualnějši informace si můžete kdykoli vyžadat u mistniho dealera vozů Nissan. Vzhledem k omezenim použiteho
tiskoveho procesu se mohou barvy vyobrazene v teto brožuře mirně lišit od skutečnych barev laků a interieroveho
čalouněni. Všechna prava vyhrazena. Reprodukce cele brožury nebo jakekoli jeji časti bez pisemneho souhlasu
společnosti Nissan Europe je zakazana.

Tato brožura je vyrobena z papiru vyrobeneho bez použiti chloru – Brožura DILY A PŘISLUŠENSTVI JUKE MR19 GEA 08/2019 – Vytištěno v EU.
Graficka uprava: DESIGNORY, Francie, vyroba: eg+ worldwide, Francie – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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