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NISSAN JUKE TILBEHØR
Nissan tilbehør er konstrueret med henblik på at opfylde dine behov
personlig stil og styling. Det forbedrer din komfort og daglige brug
af bilen, samtidig med, at de højeste krav til kvalitet, performance
og driftssikkerhed opfyldes. Nissan tilbyder tilbehør, som opfylder
dine forventninger og vi har et bredt udvalg af værdifulde og
innovative produkter. Dette kalder vi: Nissan Originalt Tilbehør og
Udvalgt Tilbehør.
NISSAN ORIGINALT TILBEHØR
Originalt Nissan tilbehør er udviklet og konstrueret specielt til vores
biler og designet af vores egne ingeniører, så det opfylder alle relevante
Nissan standarder. Derfor er vores produkter omfattet af Nissan
garantien i 3 år for personbiler eller 5 år for varebiler.
UDVALGT TILBEHØR
Nissan har udvalgt en lang række eftermarkedsprodukter fra anerkendte
leverandører, så du får en bedre oplevelse af bilen og med garanti bliver
helt tilfreds. Garantidækningen afhænger af leverandøren af det enkelte
produkt. For yderligere oplysninger om garantidækning for udvalgte
tilbehørsprodukter bedes du henvende dig til din autoriserede Nissan
forhandler eller reparatør.

Forside: JUKE i Pearl white i kombination med Silver Pack,
Urban Pack Silver og 19" alufælge i Akari Black - Diamond Cut.
Ilustrationer afspejler muligvis funktioner, der ikke er tilgængelige i Danmark.
Kontakt din autoriserede NISSAN forhandler eller reparatør, hvis du har
spørgsmål til de mulige kombinationer af farver og udstyr.
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BARE LÆS PÅ
Hvis det rummelige
bagagerum i Nissan JUKE ikke
rækker, præsenteres her et
udvalg af holdere til ski, cykler
og almindelig last, som kan
klare belastningen.
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TAGBAGAGEBÆRER
Tagbagagebærer, aluminium,
med quick fix - KE730-6P010

1

TAGBOKS
Lille tagboks - KE734-380BK
Dobbelt åbning - 380 l - 160 x 80 x 40 cm
Maks. 13 kg/75 kg - med Nissan logo

2

Tilføj ekstra opbevaringsplads i stil med
denne eksklusive næste generations
tagbagagebærer, allerede i dag - fås
kun til Nissan. Denne tagbagagebærer
er fremstillet af rustfri aluminium i høj
kvalitet, og den passer perfekt til din
JUKE - hurtig at montere samt udviklet
og testet, så den lever op til vores
strengeste standarder.

Medium tagboks - KE734-480BK
Dobbelt åbning - 480 l - 190 x 80 x 40 cm
Maks. 15 kg/75 kg - med Nissan logo
2
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SKIHOLDER
Op til 2 par - KS738-50001
Op til 4 par - KS738-50002
6 par, forskydelig - KE738-99996
Uanset, hvordan dine behov er, tilbyder
Nissan et bredt udvalg af skiholdere.

3

CYKELHOLDER
Tagmonteret cykelholder -

KB738-80010

Hjulstørrelser - passer op til 3'/36"/91cm
Maksimal cykelvægt – op til 20 kg
T-Track-adaptere (20 x 20 mm) og låse
er inkluderet.

3
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STÆNKLAPPER
For - KE788-6PA11
Bag - KE788-6PA21
Designet og testet for holdbarhed og ydelse under
de skrappeste forhold; disse stænklapper, af høj kvalitet,
er nøje tilapasset den nye JUKE.

3

ANHÆNGERTRÆK
Anhængertræk,, aftageligt - KE500-6P510
Vi tester originale Nissan anhængertræk, så de mere end
opfylder alle europæiske standarder, ligesom vi sikrer, at de
fungerer perfekt sammen med din Nissan med en maksimal
anhængervægt på op til 1.250 kg.

ELKIT
3
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LÆG DET HELE
BAG DIG
Hvis du har brug for mere plads, kan du tilføje et
anhængertræk, tilkoble en anhænger eller tilføje
en cykelholder. Vi har tænkt på det hele.

7-polet - KE505-6P500
13-polet - KE505-6P510
Vores elkitadapter tilslutter bilens systemer med din
anhænger, campingvogn eller lygtebom - elkittet sikrer
kompatibilitet og korrekt funktion i kombination med
vores nye JUKE under alle vejrforhold og alle former for
anhængerkørsel.

CYKELHOLDER
Til anhængertræk, 7-polet
til 3 cykler - sammenfoldelig Euroride - KE738-70307
4

Maks. vægt 45 kg

ALUFÆLGE
17" Silver vinterhjul - KE409-6P200
17" Black vinterhjul - KE409-6P200BZ
19" alufælg, Akari Black, - Diamond Cut - KE409-6P400

4

Nissan alufælge er konstrueret sammen med vores biler for
at sikre, at bremser, ABS og ESP fungerer perfekt. De er
varmebehandlede for at sikre holdbarheden, og de tilbyder
størst mulig performance og stil.
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DET ER DET
INDVENDIGE,
DER TÆLLER

1

Vores tilbehør til kabinen hjælper dig,
når du er på farten - lige fra at holde
din telefon til at beskytte din familie.

1

BABYSÆDE
Safe Plus -

4

KS530-99010

SMARTPHONEHOLDER
Smartphoneholder MagicMOUNT
(montering på instrumentpanel/rude) KB289-00005

Safe Plus – Isofix* base - KS530-99090
Kapacitet: op til maks. 13 kg og en alder på maks.
15 måneder.

Udvalget af Nissan smartphoneholdere opfylder
alle behov: passer til alle smartphones uanset
størrelse.

Duo Plus - KS530-99990
Kapacitet: 9-18 kg og fra en alder på 9 måneder
op til maks. 4-5 år
5

*Kun til bagsæde.
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DASHCAM
KB289-99900

2

Dette kompakte DashCam med full HD-optagelse
og full dynamic range samt indbygget batteri og
GPS gør det nemt at optage alle køreture lige fra
dine daglige pendlerture til din drømmebilferie.
SD kort inkluderet
*Brug kun i overensstemmelse med
gældende lokale love.

INDSTIGNINGSPANEL MED LYS
Kun foran - KE967-6P040
Registrerer automatisk døråbning, så du opnår
en stilfuld forbedring af lyset, som byder dig
velkommen, når du sætter dig ind i din nye JUKE.

3

MÅTTER
Luksusmåtte - KE745-6P080
Gummimåtter med høj kant - KE748-6P000
Måtter med Nissan logo er skræddersyede til din
bil, så de sikrer sikker, perfekt pasform med
optimal komfort og beskyttelse. Med alle vores
måtter følger gulvclips, der sikrer at måtterne ikke
skrider og hindrer betjening af pedalerne.

3
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KLAR TIL
DIN LIVSSTIL
Tilbehør designet til din dynamiske
livsstil. Det nye LED-belysningssæt får
den nye JUKEs interiør til at stråle, og
vores tilbehør til bagagerummet holder
bagagerummet rent og ryddeligt.

1
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BAGAGERUMSBAKKE
Vendbar bagagerumsbakke - KE965-6P0S0
De originale Nissan bagagerumsbakker er
udført i materialer af høj kvalitet, og de flugter
perfekt med bilens indvendige dele, så du
opnår sikkerhed for den bedst mulige pasform
og optimal beskyttelse af bilens interiør.

3
1

BAGAGERUMSSKJULER
849B9-6PD0A

LYSPAKKER

Sørg for, at din last altid opbevares ryddeligt
og i sikkerhed for nysgerrige blikke med
bagagerumsskjuleren, der er specielt designet
til den nye JUKE.
Kun tilgængelig for visia.

Kabinelampe
KS262-5S210
Bagsædepassager
KS262-5S010

4

Bagagerum
KS262-5S220

4

FLEKSIBEL BAGAGERUMSINDDELER
KB930-00160

Optimer belysningen i
kabinen for at forbedre
synsindtrykket af den
flotte kabine.

Forhindrer mindre genstande i at glide
rundt i bagagerummet. Ideelt til sko, flasker
og skrøbelige genstande.

2

Udskriv | Luk

BEDST I TEST
Nissans stylingpakker er udviklet og testet af Nissan
designteamet til at bringe det bedste frem i din bil. Vi simulerer
de værst tænkelige vejrforhold i verden med temperaturer fra
-40 °C til +80 °C for at sikre, at din nye JUKE bevarer sit look og
altid performer optimalt uanset vejrforhold.
Ud over N-Design tilbyder Nissan også individuelle tilbehørspakker
til alle andre udstyrsversioner. Du kan få monteret den pakke,
der matcher din personlige stil, når du virkelig vil sætte dit
helt eget præg på din bil.

SILVER PACK
FRONTSPOILERKANT - SIDELISTE, SILVER
SILVER - KE600-6P021DS

Sideliste, Silver

URBAN PACK ORANGE

Lister til kofanger for, Orange

Frontspoilerkant, Silver

URBAN PACK BLACK

Lister til kofanger bag, Orange

Lister til kofanger for, Black

Lister til kofanger bag, Black

URBAN PACK SILVER

URBAN PACK
LISTER TIL KOFANGER FOR OG BAG
ORANGE - KE600-6P019TO
BLACK - KE600-6P019BK
SILVER - KE600-6P019DS

Lister til kofanger bag, Silver

Lister til kofanger for, Silver
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TILFØJ NISSAN TILBEHØR
TAGBAGAGEBÆRER(1)

ANHÆNGERTRÆK OG TILBEHØR
Skiholder
Op til 2 par
KS738-50001
Op til 4 par
KS738-50002
6 par, forskydelig
KE738-99996

Tagbagagebærer i aluminium - med
Quick fix
KE730-6P010

Lille tagboks, sort,
Quick fix,
dobbelt åbning
KE734-380BK

Medium tagboks,
sort,
Quick fix,
dobbelt åbning
KE734-480BK

CYKELHOLDER

Tagmonteret
cykelholder
KB738-80010

Elkit, 7-polet
KE505-6P500
Elkit, 13-polet
KE505-6P510

Anhængertræk,
aftageligt
KE500-6P510

BAGAGERUM
Cykelholder
Til anhængertræk,
elkit 7-polet,
3 cykler,
sammenfoldelig
Euroride(4)

Cykelholdere
Hangon
Til anhængertræk,
2 cykler, Xpress
970(3)
KS738-75200

KE738-70307
2 cykler,
sammenfoldelig,
Euroride(7)

Cykelholdere
Hangon
Til anhængertræk,
3 cykler,
sammenfoldelig,
Hangon 972(3)
KS738-75300

Cykelholdere
Hangon 957
(tyverisikring)
KS738-75003

BESKYTTELSE

Vendbar
bagagerumsbakke
KE965-6P0S0

Bagagerumsskjuler
849B9-6PD0A

Fleksibel
bagagerumsinddeler
KB930-00160

Stænklapper for
KE788-6PA11
Stænklapper
bag
KE788-6PA21

Indstigningsliste
med lys
KE967-6P040

Kabinelyspakke
Kabinelampe
KS262-5S210
Bagsædepassager
KS262-5S010
Bagagerum
KS262-5S220

KE738-70213

PRAKTISK UDSTYR - INDVENDIGT
Børnesæde,
Duo Plus(5)
KS530-99990
Babysæde,
Safe Plus(6)
KS530-99010
Babysæde, Safe
Plus – Isofix base(6)
KS530-99090

LYS

MÅTTER

Køleboks (20 l)
KS930-00080
Spændingsforsyning:
12 V / 220–240 V.

Askebæger
med lys
F8800-89926
Askebæger, sort
96536-00Q0A

Luksusmåtte
KE745-6P080

MULTIMEDIEHOLDERE

ALUMINIUMSFÆLGE

Smartphoneholder
Montering på
instrumentpanel
Universal
(montering på
instrumentpanel/
rude)
KB289-00001

Smartphoneholder
MagicMOUNT
(montering på
instrumentpanel)
KB289-00003

Smartphoneholder
Dobbeltfunktion
MagicMOUNT
(montering på
instrumentpanel/
luftdyse)
KB289-00004

Frontspoilerkant
Sideliste,
SILVER
KE600-6P021DS

Smartphoneholder, trådløs
oplader
MagicMOUNT
Procharge
(montering på
instrumentpanel/
forrude)
KB289-00010

Smartphoneholder
MagicMOUNT
(montering på
instrumentpanel/
rude)
KB289-00005

URBAN PACK

SILVER PACK

Gummimåtter
med kant
KE748-6P000

17" vinterhjul,
Silver
KE409-6P200

BESKYTTELSE

17" Black
vinterhjul
KE409-6P200BZ

19" aluminiumsfælg
Akari Black
Diamond Cut
med centerkapsel
KE409-6P400

Førstehjælpssæt i hård plastikboks KE930-00008
Førstehjælpssæt i blød taske KE930-00007
Sikkerhedsvest KE930-00061
Advarselstrekant KE930-00011
To advarselstrekanter KE930-00012

Låsebolte
KE409-89947

SIKKERHED

Lister til kofanger
for og bag,
BLACK
KE600-6P019BK

Lister til kofanger
for og bag,
SILVER
KE600-6P019DS

Lister til kofanger
for og bag,
ORANGE
KE600-6P019TO

Kamera til
instrumentpanelet
KB289-99900

Rudehammer
med LED-lys
KB930-00150

LED-advarselslys
KB930-00140

Tilbehør og andet udstyr, som monteres efterfølgende, kan påvirke bilens CO2 -emissioner og dermed brændstofforbrug.Originalt Nissan tilbehør er omfattet
af en garanti på 3 år eller 100.000 km, hvis montering sker ved klargøringseftersyn før udlevering af bilen eller udføres af en autoriseret Nissan forhandler eller
reparatør (dele og arbejde) er omfattet af en garanti på 12 måneder, hvis montering udføres af tredjepart eller kunden.

Garantidækningen for udvalgte tilbehørsprodukter afhænger af produktleverandøren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du henvende dig til din autoriserede Nissan forhandler eller reparatør.
(1)Maks. lastkapacitet 75 kg - (2)Maks. tilladt anhængervægt 1.250 kg - (3)Maks. last 15kg/cykel - (4)Maks. lat 45 kg
(5)Kapacitet: 9-18 kg og fra en alder på 9 måneder op til maks. 4-5 år - (6)Kapacitet: op til maks. 13 kg og en alder på maks. 15 måneder. - (7)Maks. vægt 36 kg
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JUKE
MERCHANDISE-PROGRAM

1

Juke vest

2

Juke nøglering

3

Juke multiladekabel

4

Monbento® flaske

5

Monbento® madkasse

6

Wacaco® - Minipresso NS
bærbar kaffemaskine

Kontakt din Nissan
forhandler for præsentation
af det komplette program
til Juke.

2
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UDVIDET TRYGHED

SERVICEAFTALER

Nissan Udvidet Tryghed tilbyder dækning for et længere
tidsrum, et større antal kilometer eller begge dele til
din nye JUKE. Udvalget af mulige aftaler gør, at du kan
vælge den, der passer bedst til dine behov.

Giv din nye JUKE den vedligeholdelse, den fortjener, med
en Nissan Serviceaftale, og spar penge i den sidste ende.

I tilfælde af en reparation anvendes der kun Nissan dele,
som monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan.
4

NISSAN Udvidet Tryghed giver dig og eventuelle
efterfølgende ejere af bilen ro i sjælen, fordi aftalen
kan overdrages, hvis du sælger din bil privat.
Nissan Udvidet Tryghed omfatter også gratis Nissan
vejhjælp i de lande, der er angivet under vilkår
og betingelser, i aftaleperioden, så du har adgang
til paneuropæisk dækning 24 timer i døgnet, 365 dage
om året.
3

Nissan vedligeholdelsesaftale omfatter alt planlagt
servicearbejde, som anbefales af Nissan og angives i
Nissans officielle servicemanual.
Hvis du indgår en vedligeholdelsesaftale, kender du
bilens vedligeholdelsesomkostninger lige fra starten,
ligesom du er beskyttet mod prisinflation.
Vælg den varighed, der dækker dine behov, og drag fordel
af brugen af originale Nissan reservedele, som monteres
af vores uddannede mekanikere til en nedsat pris.
En godt vedligeholdt bil har en højere gensalgsværdi.
Hvis du sælger din Nissan, før aftalen udløber, kan den
nye ejer nyde godt af aftalen i den resterende periode.

6

5
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Besøg vores hjemmeside på: https://www.nissan.dk/

Forhandlerstempel:

Følg Nissan JUKE på:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen
(Oktober 2020). Denne brochure er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse
med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at
foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan forhandlerne vil hurtigst
muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste nye
informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en
smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne
brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.
Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY20 JUKE P&A PL brochure 10/2020 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig og fremstillet af eg+ Worldwide – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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