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NISSAN JUKE TARVIKUD
Nissani tarvikud on loodud pakkuma teile isikupärastamise ja 
stiliseerimise võimalusi, suurendamaks mugavust ja rikastamaks 

igapäevast sõidukogemust. Peale selle vastavad need rangeimatele 
kvaliteedi, jõudluse ja töökindluse standarditele. Nissan pakub 
tarvikuid, mis vastavad teie ootustele, ning võimaldab teil valida 
erinevate vajalike, praktiliste ja uuenduslike toodete hulgast: Nissani 

originaaltarvikud ja Select lisatarvikud.

NISSANI ORIGINAALTARVIKUD
Nissani originaaltarvikud on loodud spetsiaalselt meie sõidukite jaoks 
ja neid disainivad meie enda insenerid, mis tähendab, et need vastavad 
kõigile asjakohastele Nissani standarditele. Seetõttu kehtib neile Nissani 

sõiduautodega samaväärne garantii.

SELECT LISATARVIKUD 
Nissan valis hinnatud tarnijatelt välja erinevad järelturu tooted, et rikastada 
teie sõidukikogemust ja tagada teie rahulolu. Garantii katvus oleneb iga 
toote tarnijast. Lisateabe saamiseks Select lisatarvikute garantii katvuse 

kohta pöörduge Nissani volitatud edasimüüja või teeninduse poole.

Kaanel: JUKE värvitoonis Pearl White koos valikutega Silver pakett, Urban pakett 
Silver ja 19-tolliste teemantlõike viimistlusega valuvelgedega Akari Black.

*Piltidel näha olevad lisad ei pruugi Eestis saadaval olla. Võtke ühendust Nissani 
kohaliku esinduse või remonditöökojaga, kui teil on küsimusi värvi ja varustuse 

kombinatsioonide kohta. 
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1  KATUSEBOKS
Väike katuseboks – KE734-380BK 
Kahelt poolt avanev – 380 l – 160 × 80 × 40 cm 
13 kg / 75 kg max – Nissani logoga 
Keskmine katuseboks – KE734-480BK 
Kahelt poolt avanev – 480 l – 190 × 80 × 40 cm 
15 kg / 75 kg max – Nissani logoga

2  SUUSAHOIDIK
Kuni 2 paari –  KS738-50001 
Kuni 4 paari –  KS738-50002 
6 paari, libistatav – KE738-99996
Nissanilt saate igaks olukorraks sobivad 
suusahoidikud.

3  JALGRATTAHOIDIK
Katuseraamidele paigaldatav jalgrattahoidik – 
KB738-80010  
Rattamõõt – kuni 36’’/91 cm 
Ratta maksimaalne kaal – kuni 20 kg 
T-track adapterid (20 × 20 mm) ja lukud 
kuuluvad komplekti.

LAADIGE 
OMA ASJAD 
PEALE
Kui isegi Nissan Juke’i 
ruumikast pagasiruumist jääb 
väheks, saate valida erinevate 
kasulike suusa-, jalgratta- ja 
üldhoidikute vahel.

4  KATUSERAAMID
Alumiiniumist katuseraamid  
koos kiirkinnitusega – KE730-6P010 
Lisage juba täna stiilselt hoiuruumi 
nende eksklusiivsete järgmise 
põlvkonna katuseraamidega, mis  
on saadaval ainult Nissanile. Need 
kiiresti paigaldatavad ning meie 
rangeimate standardite järgi välja 
töötatud ja katsetatud katuseraamid 
on valmistatud kvaliteetsest 
korrosioonivabast alumiiniumist ja 
sobivad teie JUKE’ile ideaalselt.
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1  JALGRATTAHOIDIK
Veokonksule kinnitatav 
jalgrattahoidik 
(kolmekohaline), 7 klemmi 
(Euroride), kokkupandav 
KE738-70307
Max koorem 45 kg

4      VALUVELJED
17-tollised valuveljed hõbedane - KE409-6P200 
17-tollised valuveljed must - KE409-6P200BZ 
19-tollised teemantlõike viimistlusega valuveljed Akari Black – 
KE409-6P400
Nissani valuveljed disainitakse koos meie sõidukitega, et 
tagada ohutusvarustuse ideaalne toimimine. Termotöödeldud 
veljed tagavad vastupidavuse põhjamaises kliimas.

PAIGUTAGE  
KÕIK VAJALIK
Kui vajate veelgi rohkem ruumi, lisage veokonks  
ja ühendage haagis või lisage jalgrattahoidik. Meie 
hoolitseme teie eest. 

2  PORIKAITSMED
Eesmised – KE788-6PA11 
Tagumised – KE788-6PA21
Need kvaliteetsed porikaitsmed, mis on loodud ja täielikult 
katsetatud vastu pidama kõige karmimates tingimustes, 
sobivad uuele JUKE’ile täielikult.

3  VEOKONKS 
Eemaldatav veokonks – KE500-6P510
Nissani originaalveokonksud vastavad kõigile Euroopa 
standarditele ja sobivad teie Nissanile ideaalselt (maksimaalne 
pukseerimisvõime on 1250 kg)

 ÜHENDUSPISTIK
7 klemmi – KE505-6P500 
13 klemmi – KE505-6P510
Meie ühenduspistik ühildub täpselt uue JUKE’iga ja töötab 
järjepidevalt igasugustes ilmastiku- ja pukseerimisoludes  
ning varustab teie haagist, karavani või tulede komplekti 
maksimaalse elektrivõimsusega.
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2  VALGUSTUSEGA LÄVEPAKUKATTED
Ainult ees – KE967-6P040
Tuvastab automaatselt ukse avamise ja tervitab 
teie uude JUKE’i sisenemisel stiilse valgustusega.

3  MATID
Matid Luxury – KE745-6P080 
Servadega kummimatid – KE748-6P000
Nissani kaubamärgiga matid sobivad perfektselt 
teie sõidukile ning tagavad maksimaalse ohutuse 
ja mugavuse. Kõigil mattidel on põrandaklambrid, 
mis takistavad mattide liikumist ja pedaalide 
kasutamise segamist.

1  TURVAHÄLL
Safe Plus –  KS530-99010
Safe Plus – Isofixi* alus –  KS530-99090 
Sobivus: max 13 kg / 15 kuu vanusele lapsele
Duo Plus –  KS530-99990  
Sobivus: 9–18 kg ja alates 9 kuu kuni 4–5 aasta 
vanusele lapsele.
*Ainult tagaistmetele

4  NUTITELEFONI HOIDIK
Nutitelefoni hoidik MagicMOUNT (armatuurlauale/
aknale kinnitatav) –  KB289-00005
Nissani nutitelefoni hoidikute valikust leidub sobiv 
igale seadmele, olenemata selle suurusest.

5  PARDAKAAMERA*
 KB289-99900

See täis-HD-salvestamise ja täieliku dünaamilise 
vahemikuga pardakaamera koos sisseehitatud 
aku ja GPS-iga võimaldab hõlpsalt jäädvustada iga 
sõidu, alates igapäevasest töösõidust ja lõpetades 
unistuste reisiga. SD-kaart kaasas.
*Kasutage kooskõlas kohaliku seadusandlusega.

OLULINE  
ON SISEMUS
Meie salongitarvikud, mis muuhulgas 
hoiavad teie telefoni ja kaitsevad teie 
peret, aitavad teil elada mobiilset elu.
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1  VALGUSTUSPAKETID
Ees –  KS262-5S210
Tagumine istmerida –  

 KS262-5S010
Pagasiruum –  

 KS262-5S220
Täiustage 
salongivalgustust, et 
näha autos paremini.

2  PAGASIRUUMI PÕHJAKATE
Pagasiruumi kahepoolne põhjakate –  
KE965-6P0S0
Kvaliteetsetest materjalidest valmistatud 
Nissani originaalsed pagasiruumi 
põhjakatted sobituvad pagasiruumi ja 
kaitsevad teie sõiduki sisemust.

3  PAGASIRUUMI PANIPAIGA KATE
849B9-6PD0A
Hoidke oma pagas organiseeritud ja  
kaitske seda uudishimulike silmade eest 
spetsiaalselt uue JUKE’i jaoks loodud 
pagasiruumi kattega. 
Ainult Visia varustustasemele.

4  PAGASIRUUMI JAOTUR
 KB930-00160

Hoidke väiksemad asjad pagasiruumis paigal. 
Ideaalne kingade, pudelite ja õrnade asjade 
paigalhoidmiseks.

PÄRISELUKS 
VALMIS

Teie dünaamilise elustiili jaoks loodud 
tarvikud. Uus LED-lampide komplekt 

paneb teie uue JUKE’i salongi särama 
ning meie pagasitarvikud aitavad teie 

pagasiruumi korras ja puhtana hoida.
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Eesmise põrkeraua iluliist,  
oranž

Tagumise põrkeraua iluliist, oranž

Eesmine iluliist, hõbedaneKülje iluliist, hõbedane

Eesmise põrkeraua iluliist, must

Eesmise põrkeraua iluliist, hõbedaneTagumise põrkeraua iluliist, hõbedane

Tagumise põrkeraua iluliist, must

EESMISE JA TAGUMISE PÕRKERAUA ILULIISTUD 
ORANŽ – KE600-6P019TO
MUST – KE600-6P019BK
HÕBEDANE – KE600-6P019DS

SILVER PAKETT

URBAN PAKETT

URBAN PAKETT, ORANŽ URBAN PAKETT, MUST

URBAN PAKETT, 
HÕBEDANE

EESMINE ILULIIST – KÜLJE ILULIIST
HÕBEDANE – KE600-6P021DS

JÄRELE PROOVITULT PARIM
Nissani disainimeeskonna loodud ja järele proovitud 
isikupärastamise paketid on mõeldud teie auto parimate  
võimaluste väljatoomiseks. Me simuleerime maailma  
kõige karmimaid tingimusi temperatuuridel –40 °C kuni +80 °C,  
et veenduda, kas teie uus JUKE hoiab parimat välimust, 
sõiduomadusi ja tunnetust igasuguse ilmaga.
Peale varustustaseme N-Design pakub Nissan isikupärastamiseks 
mõeldud tarvikupakette ka teistes varustustasemes. 
Isikupärastamise pakette saate paigaldada igal ajal, kui soovite  
teha auto endale tõeliselt meelepäraseks.
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KATUSERAAMID(1)

JALGRATTAHOIDIK

Alumiiniumist 
katuseraamid 
koos 
kiirkinnitusega
KE730-6P010 

Jalgrattahoidikud 
Hangon 
Veokonksule 
paigaldatud 
2 jalgratast, 
Xpress 970(3)

 KS738-75200

Jalgrattahoidik,
veokonksule 
kinnitatav, 7 klemmiga 
ühenduspistik 
3 jalgratast, 
kokkupandav Euroride(4)

KE738-70307
2 jalgratast, 
kokkupandav – 
Euroride(7)

KE738-70213

Jalgrattahoidikud 
Hangon 957 
(varguskindel)

 KS738-75003

Suusahoidik
Kuni 2 paari

 KS738-50001
Kuni 4 paari

 KS738-50002
6 paari, libistatav
KE738-99996

Väike katuseboks, 
must, 
kiirkinnitusega, 
kahelt poolt avanev
KE734-380BK 

Keskmine 
katuseboks, 
must, 
kiirkinnitusega, 
kahelt poolt avanev
KE734-480BK

Jalgrattahoidikud 
Hangon, 
veokonksule 
kinnitavad 
3 jalgratast, 
kokkupandavad 
Hangon 972(3)

 KS738-75300

Nutitelefoni hoidik 
MagicMOUNT
(armatuurlauale/
aknale kinnitatav)

 KB289-00005

Nutitelefoni hoidik 
MagicMOUNT 
(armatuurlauale 
kinnitatav)

 KB289-00003

Nutitelefoni hoidik 
Kahe funktsiooniga  
MagicMOUNT 
(armatuurlauale/ 
ventilatsiooniavasse  
kinnitatav)

 KB289-00004

Turvahäll Duo Plus(5)

 KS530-99990
Turvahäll Safe 
Plus(6)

 KKS530-99010
Turvahäll Safe Plus 
– Isofixi alus(6)

 KS530-99090

MULTIMEEDIUMSEADMETE HOIDIKUD

Eesmise ja 
tagumise 
põrkeraua 
iluliistud, 
hõbedane
KE600-6P019DS

Eesmine iluliist 
Külje iluliist, 
hõbedane
KE600-6P021DS

Eesmise ja 
tagumise 
põrkeraua 
iluliistud, must
KE600-6P019BK

Eesmise ja 
tagumise 
põrkeraua 
iluliistud, oranž
KE600-6P019TO

SALONGITARVIKUD

Nutitelefoni hoidik 
Armatuurlauale 
kinnitatav 
Universaalne
(armatuurlauale/
aknale kinnitatav)

 KB289-00001

Valgustusega 
tuhatoos

 F8800-89926
Tuhatoos, must

 96536-00Q0A

Tarvikud ja lisavarustus, mille klient paigaldab pärast müüki, võib mõjutada auto CO2-heitkogust ja kütusekulu. 
Nissani originaaltarvikute on samaväärne sõiduki garantiiga, kui paigaldati PDI ajal Nissan edasimüüja juures (osad ja töö), 12 kuud, kui paigadas muu tootja või 
klient (ainult osad/piiramatu läbisõit).

Jahutuskast (20 l)
 KS930-00080

Ühenduspinge: 
12 V / 220–240 V

URBAN PAKETTSILVER PAKETT

Katuseraamidele 
paigaldatav 
jalgrattahoidik

 KB738-80010

Eemaldatav 
veokonks
KE500-6P510

Ühenduspistik,  
7 klemmi
KE505-6P500
Ühenduspistik,  
13 klemmi
KE505-6P510

VEOKONKS (2) JA TARVIKUD

MATID

Pagasiruumi 
kahepoolne 
põhjakate
KE965-6P0S0

Pagasiruumi 
panipaiga kate
849B9-6PD0A 

Matid Luxury
KE745-6P080

Pagasiruumi jaotur
 KB930-00160 

Servadega 
kummimatid
KE748-6P000

Uste 
lävepakukatted, 
valgustusega
KE967-6P040

Sisetulede 
komplekt (ees, taga 
ja pagasiruum)
Ees 

 KS262-5S210
Taga

 KS262-5S010
Pagasiruum 

 KS262-5S220

PAGASIRUUM

VALGUSTUS

17-tollised 
valuveljed koos 
veljekapslitega
KE409-6P200

VALUVELJED

OHUTUS

Pardakaamera
 KB289-99900

LED-hoiatustuli
 KB930-00140

LED-valgustusega 
klaasihaamer

 KB930-00150

Nutitelefoni 
hoidik, juhtmeta 
laadur 
MagicMOUNT
Procharge
(armatuurlauale/
aknale kinnitatav)

 KB289-00010

(1) Maksimaalne lubatud kandevõime 75 kg - (2) Max pukseerimisvõime 1250 kg - (3) Max koorem 15 kg / ratas - (4) Max koorem 45 kg 
(5) Sobivus: 9–18 kg ja alates 9 kuu kuni 4–5 aasta vanusele lapsele - (6) Sobivus: max 13 kg / 15 kuu vanusele lapsele - (7) Max koorem 36 kg

 Select lisatarvikute garantii katvus oleneb tarnijast, lisateabe saamiseks pöörduge volitatud Nissani edasimüüja või remonditöökoja poole.

LISAGE NISSANI TARVIKUD

Eesmised 
porikaitsmed
KE788-6PA11
Tagumised 
porikaitsmed
KE788-6PA21

17- tollised 
valuveljed, must
KE409-6P200BZ

19-tollised 
valuveljed Akari 
Black – 
teemantlõike 
viimistlusega
koos 
veljekapslitega
KE409-6P400

Turvamutrid
KE409-89947

KAITSE

Esmaabikomplekt – 
kõva karp  
KE930-00008
Esmaabikomplekt – 
pehme karp 
KE930-00007
Helkurvest  
KE930-00061
Ohukolmnurk  
KE930-00011
Ohukolmnurk (topelt) 
KE930-00012
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NISSAN+ HOOLDUSLEPING
Tagage Nissan+ hoolduslepingu abil oma JUKE’ile 
vääriline hooldus ja säästke raha. Meie hooldusleping 
hõlmab kõiki JUKE tavapäraseid hooldusnõudeid.

Meie hoolduskava annab teile võimaluse fikseerida 
hoolduskulud kuni 5 hoolduseks. Nissan+ hooldusleping 
katab kõik Nissani hooldusgraafikus nõutavad kontrollid, 
vahetused ja toimingud.

Saage osa eelistest, mis kaasnevad meie väljaõppinud 
mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade 
kasutamisega.

Hästi hooldatud sõidukil on suurem järelturuväärtus.  
Kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu, saab  
uus omanik kasu järelejäänud lepingust.

5� PIKENDATUD GARANTII
Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada 
oma JUKE garantii eeliseid suurema läbisõiduni. 
Pakutavate lepingute hulgast saate valida ühe, mis 
vastab kõige paremini teie vajadustele.

Remontimisel kasutatakse ainult Nissani  
originaalvaruosi ja töid teevad Nissani eriväljaõppe 
saanud mehaanikud.

Nissani pikendatud garantii annab teile ja sõiduki  
uutele omanikele meelerahu, sest seda saab sõiduki 
eraviisilisel müümisel üle kanda.

Teie Nissani pikendatud garantii sisaldab ka täiendavat 
Nissan Assistance autoabi teenust poliisi 
kehtivusperioodil, pakkudes teile üleeuroopalist abi 
ööpäev läbi 365 päeva aastas.
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JUKE MEENED
1  Juke’i vest
2  Juke’i võtmehoidja
3  Juke’i multilaadimiskaabel
4  Monbento® veepudel
5  Monbento® söögikarp
6   Wacaco® Minipresso NS  

kaasaskantav kohvimasin

Juke’i täieliku tootevaliku 
kohta küsige lisa Nissani 
esindusest.
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Jälgige Nissan JUKE’I:

Kõik jõupingutused on tehtud selleks, et selle väljaande sisu oleks trükkimineku ajal korrektne (October 2020). Selle 
brošüüri koostamisel on kasutatud autonäitustel esitatud prototüüpe. Kooskõlas ettevõtte põhimõtetega täiustada 
pidevalt oma tooteid jätab Nissan Europe endale õiguse muuta igal ajal väljaandes kirjeldatud ja näidatud tehnilisi 
andmeid ning sõidukeid. Nissani edasimüüjatele antakse sellistest muudatustest teada niipea kui võimalik. Küsige 
kõige ajakohasemat teavet Nissani kohalikult edasimüüjalt. Trükkimisprotsessi piirangute tõttu võivad brošüüris 
olevad värvused tegelikest kerevärvustest ja siseviimistluse materjalide värvustest erineda. Kõik õigused kaitstud. 
Brošüüri paljundamine kas osaliselt või tervikuna on ilma Nissan Europe’i loata keelatud.

See brošüür on valmistatud kloorivabast paberist – MY20 JUKE brošüür 10/2020 – trükitud ELis.
Loonud ettevõte DESIGNORY Prantsusmaal ja tootnud ettevõte eg+ worldwide – tel +331 4909 2535.

Edasimüüja tempel

Külastage meie veebilehte aadressil www.nissan.ee/Juke
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