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NISSAN JUKE TARTOZÉKOK
A Nissan tartozékok azzal a céllal készülnek, hogy lehetőséget 
nyújtsanak Önnek járműve testreszabására és kényelmesebbé 

tegyék annak mindennapi használatát, természetesen mindezt a 
legmagasabb szintű minőség, teljesítmény és megbízhatóság 
mellett. A Nissan tartozékokat az Ön igényeire szabtuk: értékes és 
innovatív termékek széles választékából válogathat.

EREDETI NISSAN TARTOZÉKOK
Saját fejlesztésű, kifejezetten a járműveinkhez tervezett tartozékok. 

Ezeket a tartozékokat saját mérnökeink tervezték, így azok minden 
vonatkozó Nissan-szabványnak megfelelnek. Ezekre a termékekre 
személyautóknál 3 év, kishaszonjárművek esetén pedig 5 év garanciát 

vállal a gyártó.

VÁLOGATOTT TARTOZÉKOK
A Nissan válogatott utángyártott termékeket is kínál megbízható 
beszállítóktól, amelyekkel még többet hozhat ki járművéből, és 
elégedettsége is garantált. A garancia e termékkörnél a beszállítótól függ. 

A válogatott termékekhez tartozó garanciáról érdeklődjön az Ön hivatalos 
Nissan márkakereskedőjénél vagy -szervizénél. 

A borítón: Gyöngyházfehér fényezésű JUKE a Silver csomag és a Városi 
csomag ezüst tartozékaival, valamint 19“-os Akari Black gyémántcsiszolt 

aluminium keréktárcsákkal.

A kép csak illusztráció. Az elérhető felszereltség- és színkombinációkról 
érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedésében vagy -szervizében.
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1  TETŐBOXOK
Kis méretű tetőbox – KE734-380BK
Két oldalon nyitható – 380 l – 160x80x40 cm
13 kg / 75 kg max. terhelhetőség – Nissan 
emblémával
Közepes méretű tetőbox – KE734-480BK
Két oldalon nyitható – 480 l – 190x80x40 cm
15 kg / 75 kg max. terhelhetőség – Nissan 
emblémával

2  SÍLÉCTARTÓK
Max. 2 párhoz -  KS738-50001
Max. 4 párhoz –  KS738-50002
Max. 6 párhoz, csúszatható - KE738-99996
A Nissan síléctartóinak széles választékában 
biztosan megtalálja az Önnek megfelelőt.

3  KERÉKPÁRTARTÓK 
Tetőre szerelhető kerékpártartó -  KB738-80010
Kerékpár kerékmérete – 91 cm (36") átmérőig
Kerékpár tömege – legfeljebb 20 kg
A T-Track adapterek (20x20 mm) és zárak 
a csomag részei.

PAKOLÁSRA 
FEL!
Ha esetleg a Nissan Juke 
tágas csomagtere is szűknek 
bizonyul, a síléc- és 
kerékpártartók, illetve 
általános célú csomagtartó-
kiegészítők választékában 
biztosan megtalálja majd az 
Ön számára megfelelőt.

4  CSOMAGTARTÓK
Alumínium tetőcsomagtartó
(QuickFix) - KE730-6P010
Ezzel a jelenleg csak a Nissannál 
elérhető, exkluzív kivitelű új generációs 
csomagtartóval stílusosan növelheti 
autója szállítási kapacitását. 
A korróziónak ellenálló, minőségi 
alumíniumból készült, gyorsan 
felszerelhető csomagtartót a 
legmagasabb szintű követelményeknek 
megfelelően fejlesztették és tesztelték, 
hogy tökéletesen illeszkedjen az Ön 
Juke-jához. 
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NINCS TÖBB 
KOMPROMISSZUM
Ha még több rakodóhelyre lenne szüksége, tudjuk 
a megoldást: vonóhoroggal és kerékpártartóval is 
felszerelheti autóját.

1  KERÉKPÁRTARTÓK 
Vonóhorogra szerelhető 
7 pólusú – 3 kerékpárhoz – 
összehajtható – Euroride
KE738-70307
Teherbírás max. 45 kg

2  SÁRFOGÓK 
Első szett - KE788-6PA11 
Hátsó szett - KE788-6PA21
Tartósságra és teljesítményre fejlesztett és tesztelt 
csúcsminőségű sárfogók, melyeket kifejezetten az új 
JUKE-ra szabtak.

3  VONÓHOROG 
Rögzített vonóhorog - KE500-6P500
Leszerelhető vonóhorog - KE500-6P510
A Nissan gyári vonóhorgokat úgy fejlesztjük és teszteljük, 
hogy a gondtalan felhasználói élmény mellett azok minden 
európai szabályozásnak és szabványnak megfeleljenek. 
Válassza JUKE-jához a rögzített vagy könnyen leszerelhető 
vonóhorgot, 1250kg-os maximális vontatási képességgel.

 VONÓHOROG ELEKTROMOS KÉSZLET (VEK)
7 pólusú - KE505-6P500
13 pólusú - KE505-6P510
Az új JUKE-kal teljes kompatibilitást kínáló, mindig, mindenféle 
időjárási körülmények között bármilyen vontatási feladatban 
megbízhatóan teljesítő VEK adapterrel kötheti rá autójának 
elektromos rendszerére utánfutóját, lakókocsiját, vagy 
lámpatábláját.

4  KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK 
17"-os könnyűfém keréktárcsa, ezüst - KE409-6P200
19"-os Akari Black könnyűfém keréktárcsa – gyémántcsiszolt - 
KE409-6P400
A Nissan könnyűfém keréktárcsák az autókkal együtt 
készülnek, hogy tökéletes összhangban legyenek a fékekkel, 
illetve a blokkolásgátló és menetdinamikai rendszerekkel. 
A tartósság érdekében hőkezelésnek is alávetett könnyűfém 
keréktárcsák a lehető legjobb teljesítményt és a stílusos 
megjelenést is garantálják.
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1  BABAÜLÉSEK
Safe Plus -  KS530-99010
Safe Plus – Isofi x* rögzítéssel -  KS530-99090
*legfeljebb 13 kg-os testsúlyig, illetve 15 hónapos korig.
Duo Plus -  KS530-99990
Hengerűrtartalom: 9–18 kg-os testsúlyig, 
illetve 9 hónapostól 4-5 éves korig.
*Csak N-Design vagy Tekna felszereltséghez

2  KÜSZÖBBORÍTÁS VILÁGÍTÁSSAL
Csak első ajtó - KE967-6P040
Automatikusan érzékeli az ajtónyitást, és stílusos 
hangulatvilágítással üdvözöli Önt, amikor beül új 
JUKE-jába.

3  SZŐNYEGEK 
Velúrszőnyeg szett – KE745-6P000
Luxus szőnyeg szett – KE745-6P080
Peremes gumiszőnyeg szett – KE748-6P000
A Nissan márkajelzéssel ellátott, pontosan az 
Ön autójára szabott, biztonságosan és stabilan 
illeszkedő szőnyegek maximális komfortot és 
védelmet nyújtanak. Az összes Nissan szőnyegen 
megtalálható rögzítőszem megakadályozza a 
szőnyeg elmozdulását, így az nem kerülhet a 
vezető lába és a pedálok közé. 

4  TELEFONTARTÓK 
MagicMOUNT okostelefon-tartó (műszerfalra/
szélvédőre rögzíthető) -  KB289-00005
A Nissan telefontartói között mindenki 
megtalálhatja a számára megfelelőt, bármely 
telefonhoz, bármilyen méretben

5  MENETRÖGZÍTŐ KAMERA*
 KB289-99900

A Full HD képminőséget és nagy dinamikatartományt 
kínáló, beépített akkumulátorral és GPS vevővel 
ellátott kompakt műszerfali kamerával egyszerűen 
rögzítheti bármely útját, legyen szó akár a napi 
ingázásról, akár élete álomutazásáról. Az SD 
memóriakártya része a csomagnak.
*A helyi jogszabályok betartása mellett.

AMI BELÜL VAN, 
AZ SZÁMÍT 
IGAZÁN
Maradjon mindig mozgásban - védje 
meg családja vagy éppen telefonja 
épségét beltéri tartozékaink segítségével!
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1   BELTÉRI VILÁGÍTÁS 
CSOMAG
Utastér

 KS262-5S210 
Hátsó utastér

 KS262-5S010
Csomagtartó

 KS262-5S220
Vigyen több fényt 
autójába a LED-es 
utastér világítás 
csomaggal és javítsa 
a beltér láthatóságát!

2  CSOMAGTÉRTÁLCA
Megfordítható csomagtértálca - KE965-6P0S0
A minőségi anyagokból készült eredeti Nissan 
csomagtértálcák teljes természetességgel 
és a lehető legpontosabban illeszkednek 
autójába, optimális védelmet nyújtva az autó 
belterének.

3  CSOMAGTÉRPOLC
849B9-6PD0A
Az új, kifejezetten a JUKE-hoz tervezett 
csomagtérpolc segítségével csomagjai 
mindig rendezettek maradhatnak.

4  RUGALMAS CSOMAGTÉR RENDSZEREZŐ
 KB930-00160

Meggátolja a kisebb tárgyak elmozdulását 
a csomagtartóban. Ideális cipők, üvegek és 
egyéb sérülékeny tárgyak szállításánál.

KÉSZEN A 
NAGYBETŰS 

ÉLETRE
Az új LED-es beltéri világítás csomaggal 

ragyog igazán az új JUKE belülről, míg 
csomagtértartozékaink abban segítenek, 

hogy csomagtartójában is mindig rend és 
tisztaság legyen.
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ELSŐ ÉS HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓBETÉTEK
NARANCSSÁRGA - KE600-6P019TO
FEKETE- KE600-6P019BK
EZÜST- KE600-6P019DS

SILVER CSOMAG

VÁROSI CSOMAG

VÁROSI CSOMAG, 
NARANCSSÁRGA

VÁROSI CSOMAG, 
FEKETE

VÁROSI CSOMAG, 
EZÜST

ELSŐ KIEGÉSZÍTŐ SZEGÉLY 
– OLDALSÓ DÍSZÍTŐELEM, EZÜST 
EZÜST - KE600-6P021DS

A VÉGLETEKIG TESZTELVE
Az egyedi kiegészítőcsomagok kidolgozása és tesztelése 
során a Nissan Design formatervezőinek célja, hogy a 
legtöbbet hozzák ki az Ön autójából. A tesztek során a lehető 
legzordabb viszonyokat szimuláljuk -40-től +80 °C-ig terjedő 
szélsőségek között, hogy új JUKE-ja bármikor, bármilyen 
időjárási viszonyok között a legjobb arcát és teljesítményét 
mutathassa.
Az egyedi Nissan kiegészítőcsomagok az N-Design mellett 
az összes egyéb felszereltségi szinthez is elérhetők. Az egyedi 
csomagok bármikor megrendelhetők, ha úgy érzi, igazán a 
saját ízléséhez szeretné alakítani autóját.

Első kiegészítő szegély, 
ezüst

Díszléc az első lökhárítóra, 
narancssárga

Díszléc az első lökhárítóra, fekete

Díszléc az első lökhárítóra, ezüst

Díszléc a hátsó lökhárítóra, 
narancssárga

Díszléc a hátsó lökhárítóra, ezüst

Díszléc a hátsó lökhárítóra, fekete

Oldalsó díszítőelem, 
ezüst
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VÁLASSZA A NISSAN TARTOZÉKOKAT
CSOMAGTARTÓK (1)

KERÉKPÁRTARTÓK

Alumínium 
tetőcsomagtartó 
(QuickFix)
KE730-6P010 

HangOn 
Xpress 970
vonóhorogra 
szerelhető - 
2 kerékpárhoz (3)

 KS738-75200

 Vonóhorogra 
szerelhető
7 érinkezős 
Euroride – 
3 kerékpárhoz – 
összehajtható (4)

KE738-70307
Euroride - 
2 kerékpárhoz - 
összehajtható (7)

KE738-70213

HangOn 957
(lopásvédelemmel)

 KS738-75003

Velúrszőnyeg szett
KE745-6P000

Síléctartók
Max. 2 párhoz

 KS738-50001
Max. 4 párhoz

 KS738-50002
6 párhoz, 
csúsztatható
KE738-99996

Kis méretű 
tetőbox, fekete – 
gyorsan 
rögzíthető - két 
oldalon nyitható
KE734-380BK 

Közepes méretű 
tetőbox, fekete – 
gyorsan 
rögzíthető – két 
oldalon nyitható
KE734-480BK

HangOn 972
vonóhorogra 
szerelhető - 
3 kerékpárhoz – 
összehajtható (3)

 KS738-75300 

MagicMOUNT 
telefontartó
(műszerfalra/
szélvédőre
rögzíthető)

 KB289-00005 

MagicMOUNT 
telefontartó
(műaszerfalra 
rögzíthető)

 KB289-00003

MagicMOUNT 
kétfunkciós 
telefontartó
(műszerfalra/
szellőzőrácsra 
rögzíthető)

 KB289-00004 

Duo Plus 
gyermekülés (5)

 KS530-99990
Safe Plus 
babaülés (6)

 KS530-99010
Safe Plus babaülés 
– Isofix-rögzítéssel (6)

 KS530-99090

MULTIMÉDIÁS TARTÓKONZOLOK

Első és hátsó 
lökhárítóbetétek, 
ezüst
KE600-6P019DS

Első kiegészítő 
szegély
Oldalsó 
díszítőelem
(ezüst)
KE600-6P021DS

Első és hátsó 
lökhárítóbetétek, 
fekete
KE600-6P019BK

Első és hátsó 
lökhárítóbetétek, 
narancssárga
KE600-6P019TO

BELSŐ KIEGÉSZÍTŐK SZŐNYEGEK

Univerzális 
telefontartó
(műszerfalra/
szélvédőre
rögzíthető)

 KB289-00001

Hamutartó 
világítással

 F8800-89926
Fekete hamutartó

 96536-00Q0A 

A tartozékok és a vásárlást követően a vásárló által felszerelt kiegészítők befolyásolhatják az autó CO2-kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását.
Garancia az eredeti Nissan tartozékokra 3 év vagy 100 000 km, ha a felszerelést Nissan márkaszervizben végzik az átadás előtti ellenőrzés alkalmával 
(alkatrész és munkadíj), vagy 12 hónap, ha a felszerelést harmadik fél vagy az ügyfél végzi.

Hűtődoboz 
(20 liter)

 KS930-00080
Bemeneti feszültség:
12 V / 220–240 V

VÁROSI CSOMAGSILVER CSOMAG

(1) Maximális teherbírás 75 kg - (2) Maximális vontatási kapacitás 1250 kg - (3) Maximális teherbírás 15 kg/kerékpár - (4) Maximális teherbírás 45 kg 
(5) Terhelhetőség: 9–18 kg-os testsúlyig, illetve 9 hónapos kortól négy és fél éves korig. - (6) Terhelhetőség: legfeljebb 13 kg-os testsúlyig, illetve 15 hónapos korig. - (7) Maximális teherbírás 36 kg

Tetőre szerelhető 
kerékpártartó 

 KB738-80010

Megfordítható 
csomagtértálca
KE965-6P0S0 

Csomagtérpolc
849B9-6PD0A 

Luxus szőnyeg 
szett
KE745-6P080

Rugalmas 
csomagtér 
rendszerező

 KB930-00160 

Peremes 
gumiszőnyeg 
szett

KE748-6P000

Rögzített 
vonóhorog
KE500-6P500 

Küszöbborítás 
világítással
KE967-6P040

Leszerelhető 
vonóhorog 
KE500-6P510 

LED-es utastér 
világítás
Utastérlámpa

 KS262-5S210
Hátsó 
utastérlámpa 

 KS262-5S010
Csomagtérlámpa

 KS262-5S220

VEK, 7 pólusú
KE505-6P500 
VEK, 13 pólusú
KE505-6P510

Elülső sárfogók
KE788-6PA11 
Hátsó sárfogók
KE788-6PA21

CSOMAGTARTÓ

17"-os könnyűfém 
keréktárcsa, ezüst 
KE409-6P200

19"-os Akari Black 
könnyűfém 
keréktárcsa – 
gyémántcsiszolt – 
középkupakkal
KE409-6P400

VONÓHORGOK(2) ÉS TARTOZÉKOK

VILÁGÍTÁS

VÉDELEM KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

BIZTONSÁG

Menetrögzítő 
kamera

 KB289-99900
Figyelmeztető 
LED-jelzőfény

 KB930-00140

Üvegtörő kalapács 
LED-lámpával

 KB930-00150 

MagicMOUNT 
Procharge 
vezeték nélküli 
töltős telefontartó
(műszerfalra/
szélvédőre 
rögzíthető)

 KB289-00010

 A válogatott termékekhez tartozó garancia a termék beszállítójától függ, érdeklődjön az Ön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél vagy -szervizénél.

Elsősegély készlet – kemény dobozban KE930-00008
Elsősegély készlet – puha tasakban KE930-00007
Láthatósági mellény - KE930-00061
Elakadásjelző háromszög - KE930-00011
Dupla elakadásjelző háromszög - KE930-00012
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JUKE AJÁNDÉKTÁRGYAK
1  Juke mellény
2  Juke kulcstartó
3  Juke többfunkciós töltőkábel
4  Monbento® vizespalack
5  Monbento® ételhordó
6   Wacaco® – Minipresso NS 

hordozható kávéfőző

A Juke ajándékok teljes 
választékáért kérjük, 
forduljon hivatalos Nissan 
márkakereskedőjéhez.

KARBANTARTÁSI CSOMAGOK
A Nissan Karbantartási Csomaggal megadhatja új 
JUKE-ja számára a megérdemelt törődést, hosszú távon 
pedig pénzt takaríthat meg.

A Nissan Karbantartási Csomagok fedeznek minden, a 
jármű hivatalos javítási útmutatója által előírt ütemezett 
karbantartást. 

Ha a Nissan Karbantartási Csomagot választja, már 
a kezdetektől tisztában lehet karbantartási költségeivel, 
emellett pedig védelmet élvez az inflációval és a 
munkadíjak esetleges emelkedésével szemben.

Válassza az Önnek leginkább megfelelő időtartamot, 
és élvezze Ön is a szakképzett munkatársaink által 
beszerelt, kedvezményes árú eredeti Nissan alkatrészek 
előnyeit.

A megfelelően karbantartott autó újraértékesítési 
értéke is nagyobb: ha eladja Nissanját az érvényesség 
lejárta előtt, az új tulajdonos élvezheti tovább a szerződés 
előnyeit a fennmaradó időtartamra.

KITERJESZTETT GARANCIA
A Nissan Kiterjesztett Garanciával meghosszabbíthatja 
az új JUKE garanciájának időtartamát, futásteljesítményét 
vagy mindkettőt. Az elérhető szerződések széles 
palettája lehetővé teszi, hogy az igényeinek leginkább 
megfelelő konstrukciót választhassa.

A javítások során kizárólag eredeti Nissan alkatrészeket 
használunk, a beszerelést pedig képzett szerelők végzik.

A Nissan Kiterjesztett Garanciával Ön és az autó későbbi 
tulajdonosai is nyugodtak lehetnek, hiszen a 
garanciabiztosítás az autó privát értékesítése esetén 
átruházható.
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keresse fel weboldalunkat: www.nissan.hu/vehicles/new-vehicles/juke-2019.html 

Márkakereskedő bélyegzője
Kövesse a Nissan JUKE-ot: 

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2019. 
SZEPTEMBER). A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos 
termékfejlesztési elve alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett 
specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásokról a Nissan 
márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a 
legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen 
brosúrában bemutatott színek kis mértékben eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. Minden jog 
fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY19 JUKE P&A brochure 09/2019 – Nyomtatási hely: EU. 
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ Worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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