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„NISSAN JUKE“
AKSESUARAI
„Nissan“ aksesuarai leidžia patenkinti visus savo poreikius – suteikti
automobiliui individualų braižą ir sukurti išskirtinį jo stilių, užtikrinti
aukščiausio lygio komfortą ir optimaliai pritaikyti jį kasdienėms
kelionėms. Jie atitinka aukščiausius kokybės, efekty vumo ir
patikimumo standartus. „Nissan“ siūlo platų naudingų ir naujoviškų
produktų asortimentą įvairioms jūsų reikmėms – originalius „Nissan“
aksesuarus ir rinktinius kitų gamintojų produktus.
ORIGINALŪS „NISSAN“ AKSESUARAI
Originalūs „Nissan“aksesuarai – specialiai „Nissan“ automobiliams sukurti
ir pagaminti produktai. Tai mūsų inžinierių darbo rezultatas. Jie atitinka
visus „Nissan“ taikomus standartus. Dėl šios priežasties jiems suteikiama
„Nissan“ garantija, kuri galioja trejus metus (lengviesiems automobiliams)
arba penkerius metus (lengviesiems komerciniams automobiliams).
RINKTINIAI KITŲ GAMINTOJŲ PRODUKTAI
„Nissan“ kruopščiai atrinko grupę antrinės rinkos produktų, gaunamų iš
patikimų tiekėjų. Šie produktai padės išsaugoti nepriekaištingą jūsų
automobilio būklę ir leis patirti tikrą malonumą kiekvienąkart sėdant už jo
vairo. Jiems taikomos garantijos sąlygos priklauso nuo atitinkamo produkto
tiekėjo. Daugiau informacijos apie šių produktų garantiją teiraukitės įgaliotoje
„Nissan“ atstovybėje arba servise.

Viršelyje: „Pearl White“ spalvos „JUKE“ su „Silver Pack“, „Urban Pack Silver“
ir 19 colių „diamond cut“ dizaino lengvojo lydinio ratlankiais „Akari Black“.
Iliustracijose gali būti nurodyti jūsų šalyje netiekiami variantai. Kilus klausimams dėl
galimų spalvos ir įrangos derinių, prašome kreiptis į artimiausią „Nissan“ atstovybę.
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PRIKRAUKITE
IKI VIRŠAUS
Tais atvejais, kai daiktai
netelpa net itin talpioje „Nissan
Juke“ bagažinėje, galite
pasinaudoti įvairiais laikikliais
slidėms, dviračiams ir kitiems
kroviniams gabenti, kurie gali
išlaikyti didelę apkrovą.
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STOGO BAGAŽINĖ
Maža stogo bagažinė – KE734-380BK
Atidaroma iš dviejų pusių, 380 l, 160 x 80 x 40 cm
13 kg / 75 kg (maks.), su „Nissan“ logotipu

2

Vidutinio dydžio stogo bagažinė – KE734-480BK
Atidaroma iš dviejų pusių, 480 l, 190 x 80 x 40 cm
15 kg / 75 kg (maks.), su „Nissan“ logotipu
2

STOGO SKERSINIAI
Aliumininiai stogo skersiniai su greito
fiksavimo mechanizmu – KE730-6P010
Išskirtiniai naujos kartos stogo
skersiniai, kurie šiuo metu siūlomi tik
„Nissan“ automobiliams, padės išplėsti
krovumo galimybes ir taps stilinga
puošmena. Šie skersiniai, kuriuos
galima per akimirksnį pritvirtinti prie
stogo, sukurti ir išbandyti pagal
aukščiausius mūsų standartus. Jie
pagaminti iš kokybiško korozijai
atsparaus aliuminio ir idealiai tinka
jūsų „JUKE“ automobiliui.
4

SLIDŽIŲ LAIKIKLIS
Dviems poroms – KS738-50001
Keturioms poroms – KS738-50002
Šešioms poroms, stumdomas – KE738-99996
„Nissan“ siūlo platų slidžių laikiklių asortimentą
įvairioms jūsų reikmėms.

3

DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
Prie stogo tvirtinamas dviračių laikiklis –
KB738-80010
Ratų dydis – iki 3’/36“/91 cm
Maksimalus dviračio svoris – iki 20 kg
Pridėti „T-Track“ adapteriai (20 x 20 mm)
ir užraktai.

3
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PURVASAUGIAI
Priekiniai – KE788-6PA11
Galiniai – KE788-6PA21
Kruopščiai sukurti ir visapusiškai išbandyti aukštos kokybės
purvasaugiai patikimai tarnaus pačiomis sudėtingiausiomis
naudojimo sąlygomis – jie puikiai tinka jūsų naujajam „JUKE“.

3

VILKIMO KABLYS
Vilkimo kablys, horizontalus, nuimamas – KE500-6P510
Mes įvairiais būdais išbandome originalius „Nissan“ vilkimo
kablius, kad jie pranoktų visus Europos standartų reikalavimus.
Galite būti tikri – jie puikiai derės prie jūsų „Nissan“ automobilio,
užtikrindami 1250 kg siekiančią maksimalią velkamąją galią.

VILKIMO KABLIO ELEKTROS INSTALIACIJOS SISTEMA

1

VISKĄ GABENKITE
SAVO UŽNUGARYJE
Jei reikia dar daugiau vietos, naudokite vilkimo kablį,
prikabinkite priekabą arba pritvirtinkite specialų
dviračių rėmą. Mes apie viską pagalvojome.

7 kontaktų jungtis – KE505-6P500
13 kontaktų jungtis – KE505-6P510

3

1

Mūsų elektros instaliacijos sistemos adapteris puikiai tinka
naujajam „JUKE“ ir patikimai veikia įvairiomis oro bei vilkimo
sąlygomis, užtikrindamas maksimalią elektros galią. Jis
sujungia jūsų automobilio sistemas su priekaba, priekaba /
nameliu arba apšvietimo lentele.

DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
Tvirtinamas prie vilkimo
kablio, 7 kontaktų jungtis,
skirtas 3 dviračiams,
atlenkiamas, „Euroride“
KE738-70307

4

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
17" ratlankis, „Silver Winter“ – KE409-6P200
17" ratlankis, „Black Winter“ - KE409-6P200BZ
19" lengvojo lydinio ratlankis, „Diamond Cut“ dizaino, „Akari
Black“ – KE409-6P400

Maksimali apkrova – 45 kg

4

„Nissan“ lengvojo lydinio ratlankiai kuriami kartu su mūsų
automobiliais. Tai leidžia užtikrinti sklandų stabdžių ir ABS bei
VDC sistemų veikimą. Jie specialiai termiškai apdorojami, kad
ilgai tarnautų. Be to, jie pasižymi išskirtinėmis
eksploatacinėmis charakteristikomis ir yra neįtikėtinai stilingi.
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SVARBU TAI,
KAS VIDUJE
Nuo telefono laikymo iki patikimos jūsų
šeimos narių apsaugos priemonių – mūsų
automobilio salonui skirti aksesuarai
padės visuomet išlikti mobiliems.

1

VAIKIŠKA SAUGOS KĖDUTĖ
„Safe Plus“ –

1

4

„Safe Plus“ – „Isofix“* pagrindas KS530-99090
Tinka iki 13 kg svorio ir iki 15 mėnesių amžiaus
vaikams.
„Duo Plus“ – KS530-99990
Tinka 9 – 18 kg svorio ir nuo 9 mėnesių iki
4 – 5 metų amžiaus vaikams
*Tvirtinama tik ant galinės sėdynės.
2
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VAIZDO REGISTRATORIUS
KB289-99900
Šis kompaktiškas vaizdo registratorius su integruotu
akumuliatoriumi ir GPS technologija palaiko „Full HD“
raiškos vaizdo įrašus ir pateikia platų dinamišką
vaizdą. Jis gali įrašyti visas jūsų keliones – nuo
kasdienių trumpų atstumų iki išsvajotų tolimų išvykų.
Pridedama SD kortelė.
*Naudokite tik laikantis vietoje
galiojančių įstatymų.

ŠVIEČIANTI SLENKSČIO APSAUGA
Tik priekinės dalies – KE967-6P040
Kai automatiškai užfiksuojamos atidaromos
durys, įsijungia stilingas apšvietimas, pasitinkantis
jus žengiant per naujojo „JUKE“ slenkstį.

3

IŠMANIOJO TELEFONO LAIKIKLIS
Išmaniojo telefono laikiklis „MagicMOUNT“
(tvirtinamas ant prietaisų skydelio / prie lango) –
KB289-00005
„Nissan“ siūlo platų išmaniojo telefono laikiklių
asortimentą įvairiems poreikiams: jūs galite
išsirinkti tinkamą gaminį bet kokiam mobiliajam
įrenginiui, nepriklausomai nuo jo dydžio.

KS530-99010

GRINDŲ KILIMĖLIAI
Grindų kilimėlis „Luxury“ – KE745-6P080
Guminiai kilimėliai su kraštais – KE748-6P000
Firminiai „Nissan“ grindų kilimėliai idealiai
įsikomponuoja jūsų automobilio salone,
užtikrindami patikimą sukibimą su grindimis
ir optimalų komfortą bei apsaugą. Visi mūsų
grindų kilimėliai turi specialias apkabas, kad
neslankiotų ir netrukdytų valdyti pedalų.

3
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PASIRENGĘ
VEIKTI REALIOMIS
SĄLYGOMIS

1

Aksesuarai, specialiai pritaikyti prie
dinamiško jūsų gyvenimo būdo. Naujas
LED apšvietimo komplektas suteiks
daugiau šviesos jūsų naujojo „JUKE“
salone, o mūsų bagažinei skirti aksesuarai
leis palaikyti tvarką ir švarą krovinių skyriuje.
1

1

3
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BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS
Dvipusis bagažinės įdėklas – KE965-6P0S0
Iš aukščiausios kokybės medžiagų pagaminti
originalūs „Nissan“ bagažinės įdėklai idealiai
priglunda prie automobilio vidinio paviršiaus,
todėl jie puikiai tinka ir užtikrina optimalią
salono apsaugą.

3
1

BAGAŽO LENTYNA
849B9-6PD0A

APŠVIETIMO
KOMPLEKTAI

Ši specialiai naujajam „JUKE“ sukurta
bagažo lentyna padės tvarkingai sudėti daiktus
ir paslėpti juos nuo pašalinių akių.
Tinka tik VISIA versijai.

Salono lempa –
KS262-5S210
4

Galinės salono
dalies lempa –
KS262-5S010

4

Bagažinės lempa –
KS262-5S220

LANKSTI KROVINIŲ IŠDĖSTYMO
SISTEMA
KB930-00160
Neleidžia mažiems daiktams slankioti po
bagažinę. Puikiai tinka batams, buteliams
ir pažeidžiamiems daiktams laikyti.

Sukurkite ryškesnį
ir praktiškesnį salono
apšvietimą.

2
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TESTAIS PATVIRTINTA
AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ

„SILVER PACK“

„Nissan“ personalizavimo paketus kuria ir išbando geriausi „Nissan“
dizaineriai, kad juos sudarantys aksesuarai maksimaliai
pasitarnautų jūsų automobilyje. Mes imituojame pačias
nepalankiausias pasaulyje klimato sąlygas (esant nuo - 40 iki
+ 80° temperatūrai), kad jūsų naujasis „Juke“ visuomet puikiai
atrodytų, nepriekaištingai veiktų ir teiktų pačias geriausias
emocijas bet kokiu oru.
Personalizavimui skirti „Nissan“ aksesuarų paketai siūlomi ne
tik „N-Design“, bet ir visų kitų komplektacijų modeliams.
Personalizavimo paketai visuomet padės sukurti unikalų
automobilio charakterį.

PRIEKINĖS DALIES APDAILA – ŠONINĖ APDAILA,
„SILVER“ – KE600-6P021DS

Šoninė apdaila, „Silver“

„URBAN PACK ORANGE“

Priekinio buferio apdaila,
„Orange“

Priekinės dalies apdaila, „Silver“

„URBAN PACK BLACK“

Galinio buferio apdaila, „Orange“

Priekinio buferio apdaila, „Black“

Galinio buferio apdaila, „Black“

„URBAN PACK SILVER“

„URBAN PACK“
PRIEKINIO IR GALINIO BUFERIŲ APDAILA „ORANGE“ –
KE600-6P019TO
„BLACK“ – KE600-6P019BK
„SILVER“ – KE600-6P019DS
Galinio buferio apdaila, „Silver“

Priekinio buferio apdaila, „Silver“

Spausdinti | Uždaryti

PAGYVINKITE AUTOMOBILĮ „NISSAN“ AKSESUARAIS
STOGO SKERSINIAI(1)

VILKIMO KABLYS (2) IR AKSESUARAI
Slidžių laikiklis
Dviems poroms
KS738-50001
Keturioms poroms
KS738-50002
Šešioms poroms,
slankiojamas
KE738-99996

Aliumininiai stogo
skersiniai su greito
fiksavimo
mechanizmu
KE730-6P010

Maža stogo
bagažinė
Juoda, su greito
fiksavimo
mechanizmu,
atidaroma iš
dviejų pusių
KE734-380BK

Vidutinio dydžio
stogo bagažinė
Juoda, su greito
fiksavimo
mechanizmu,
atidaroma iš dviejų
pusių
KE734-480BK

DVIRAČIŲ LAIKIKLIS

Prie stogo
tvirtinamas
dviračių laikiklis
KB738-80010

Dviračių laikikliai
„Hangon“,
tvirtinamas prie
vilkimo kablio,
telpa 3 dviračiai,
atlenkiamas,
„Hangon 972“(3)
KS738-75300

Dviračių laikikliai
„Hangon 957“
(apsauga nuo
vagystės)
KS738-75003

SALONO PRIEDAI

Dvipusis
bagažinės įdėklas
KE965-6P0S0

Šaltkrepšis (20 l)
KS930-00080
Maitinimo įtampa:
12 V/220–240 V

Peleninė su
apšvietimu
F8800-89926
Peleninė, juoda
96536-00Q0A

Grindų kilimėlis
„Luxury“
KE745-6P080

Universalus
išmaniojo
telefono laikiklis
„MagicMOUNT“
(tvirtinamas ant
prietaisų skydelio /
prie ventiliacinės
angos)
KB289-00004

Išmaniojo
telefono laikiklis
su belaidžio
kroviklio funkcija
„MagicMOUNT
Procharge“
(tvirtinamas ant
prietaisų skydelio /
prie stiklo)
KB289-00010

MULTIMEDIJOS ĮRENGINIŲ LAIKIKLIAI

Priekinės dalies
apdaila
Šoninė apdaila
„SILVER“
KE600-6P021DS

Vilkimo kablio
elektros instaliacijos
sistema,
13 kontaktų jungtis
KE505-6P510

APSAUGA

Bagažo lentyna
849B9-6PD0A

Lanksti krovinių
išdėstymo
sistema
KB930-00160

Purvasaugiai,
priekiniai
KE788-6PA11
Purvasaugiai,
galiniai
KE788-6PA21

Šviečianti
slenksčio
apsauga
KE967-6P040

Vidaus apšvietimo
komplektas
(priekinės dalies,
galinės dalies ir
bagažinės)
Salono lempa –
KS262-5S210
Galinės salono dalies
lempa –
KS262-5S010
Bagažinės lempa –
KS262-5S220

17 colių ratlankis
„Black Winter“
KE409-6P200BZ

19 colių lengvojo
lydinio ratlankis,
„Akari Black“,
„diamond cut“
dizaino,
su centriniu
gaubtu
KE409-6P400

Pirmosios pagalbos
priemonių rinkinys (kieta
dėžutė) – KE930-00008
Pirmosios pagalbos
priemonių rinkinys (minkšta
dėžutė) – KE930-00007
Apsauginė liemenė
KE930-00061
Avarinis trikampio formos
ženklas – KE930-00011
Du avariniai trikampio formos
ženklai – KE930-00012

Apsauginės ratų
veržlės
KE409-89947

APŠVIETIMAS

GRINDŲ KILIMĖLIAI

Vaikiška saugos
kėdutė „Duo Plus“(5)
KS530-99990
Vaikiška saugos
kėdutė „Safe Plus“(6)
KS530-99010
Vaikiška saugos
kėdutė „Safe Plus“ –
„Isofix“ pagrindas(6)
KS530-99090

„SILVER PACK“

Vilkimo kablys,
horizontalus,
nuimamas
KE500-6P510

BAGAŽINĖ
Dviračių laikiklis
Tvirtinamas prie
vilkimo kablio,
7 kontaktų jungtis,
telpa 3 dviračiai,
atlenkiamas,
„Euroride“(4)
KE738-70307
Telpa 2 dviračiai,
atlenkiamas,
„Euroride“(7)
KE738-70213

Dviračių laikikliai
„Hangon“,
tvirtinamas prie
vilkimo kablio,
telpa 2 dviračiai,
„Xpress 970“(3)
KS738-75200

Išmaniojo
telefono laikiklis,
tvirtinamas ant
prietaisų skydelio,
universalus
(tvirtinamas ant
prietaisų skydelio /
prie stiklo)
KB289-00001

Vilkimo kablio
elektros instaliacijos
sistema, 7 kontaktų
jungtis
KE505-6P500

Guminiai grindų
kilimėliai su
borteliais
kraštuose
KE748-6P000

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
Išmaniojo
telefono laikiklis
„MagicMOUNT“
(tvirtinamas ant
prietaisų skydelio)
KB289-00003

Išmaniojo telefono
laikiklis
„MagicMOUNT“
(tvirtinamas ant
prietaisų skydelio /
prie stiklo)
KB289-00005

„URBAN PACK“

Priekinio ir galinio
buferių apdaila
„BLACK“
KE600-6P019BK

17 colių lengvojo
lydinio ratlankis
su centriniu
gaubtu
KE409-6P200

SAUGA

Priekinio ir galinio
buferių apdaila
„SILVER“
KE600-6P019DS

Priekinio ir galinio
buferių apdaila
„ORANGE“
KE600-6P019TO

Aksesuarai ir bet kokia papildoma įranga, sumontuota įsigijus automobilį, gali turėti įtakos automobilio CO2 ir degalų sąnaudų rodikliams.
Originaliems „Nissan“ aksesuarams suteikiama 3 metų arba 100 000 km ridos garantija, jei jie montuojami patikros prieš pristatymą (PDI) metu arba įgaliotoje
„Nissan“ atstovybėje ar servise (dalys ir remonto darbai), arba 12 mėnesių garantija, jei juos montuoja trečioji šalis arba klientas.

Vaizdo
registratorius
KB289-99900

Avarinis plaktukas
su LED
prožektoriumi
KB930-00150
LED avarinės
signalizacijos
lempa
KB930-00140

Rinktinių kitų gamintojų produktų garantijos galiojimas priklauso nuo atitinkamo produkto tiekėjo. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės įgaliotoje „Nissan“ atstovybėje arba servise.
(1) Maksimali apkrova – 75 kg - (2) Maksimali leistina vilkimo apkrova – 1250 kg - (3) Maksimali apkrova – 15 kg / 1 dviratis - (4) Maksimali apkrova – 45 kg
(5) Tinka 9 – 18 kg svorio ir nuo 9 mėnesių iki 4 – 5 metų amžiaus vaikams. - (6) Tinka iki 13 kg svorio ir iki 15 mėnesių amžiaus vaikams. - (7) Maksimali apkrova – 36 kg
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„Juke“ liemenė

2

„Juke“ raktų pakabukas

3

„Juke“ universalus įkrovimo laidas

4

„Monbento®“ gertuvė

5

„Monbento®“ priešpiečių dėžutė

6

Nešiojamasis kavos aparatas
„Wacaco® Minipresso NS“

FIRMINIŲ „JUKE“ AKSESUARŲ
ASORTIMENTAS

Daugiau informacijos apie
firminių „Juke“ produktų
asortimentą teiraukitės
„Nissan“ atstovybėje.

2
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IŠPLĖSTINĖ GARANTIJA

SERVISO SUTARTYS

„Nissan“ išplėstinė garantija leidžia pasinaudoti
NAUJOJO „JUKE“ automobilio garantija nuvažiuojant
daugiau kilometrų.

Pasirūpinkite tinkama savo NAUJOJO „JUKE“ priežiūra,
kurios jis nusipelno, sudarydami„Nissan“ serviso sutartį.
Ji ilgainiui padės sutaupyti pinigų.

Remontuojant automobilį, bus naudojamos tik
originalios „Nissan“ dalys, o remonto darbus atliks
kvalifikuoti „Nissan“ meistrai.

Į „Nissan“ techninės priežiūros sutartį įtraukiami visi
planiniai darbai, kuriuos rekomenduoja „Nissan“ ir kurie
nurodyti oficialiame „Nissan“ automobilių techninės
priežiūros vadove.

„NISSAN“ išplėstinė garantija suteiks ramybės jausmą
tiek jums, tiek kitiems automobilio savininkams, nes ją
galima perduoti į kitas rankas parduodant automobilį
privačiai.

4

Į „Nissan“ išplėstinę garantiją įtrauktos papildomos
„Nissan Assistance“ pagalbos kelyje paslaugos, kuriomis
galima naudotis visą poliso galiojimo laikotarpį
garantijos sąlygose nurodytose šalyse. Ši pagalba
teikiama visoje Europoje 24 valandas per parą,
365 dienas per metus.
3

6

Pasirašę techninės priežiūros sutartį, iš anksto žinosite
techninės priežiūros išlaidas ir būsite apsaugoti nuo
kainų didėjimo dėl infliacijos.
Pasirinkite jums tinkantį sutarties galiojimo laikotarpį ir
naudokitės kvalifikuotų meistrų teikiamomis techninės
priežiūros paslaugomis naudojant originalias „Nissan“
atsargines dalis už mažesnę kainą.
Tinkamai prižiūrėtas automobilis turi didesnę vertę jį
parduodant. Pardavus savo „Nissan“ automobilį iki
sutarties galiojimo pabaigos, naujas savininkas galės
naudotis joje numatytomis paslaugomis visą likusį
sutarties galiojimo laikotarpį.

5
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Apsilankykite mūsų svetainėje adresu www.nissan.lt.

Atstovybės antspaudas

Sekite „Nissan JUKE“ naujienas:

Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (Lapkritis 2020) būtų teisingas. Šioje
brošiūroje publikuojamos automobilių parodose demonstruotų automobilių prototipų nuotraukos. Laikydamasi
bendrovės politikos nuolat tobulinti gaminius, „Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje
pristatytų automobilių specifikacijas, aprašymus ir nuotraukas. „Nissan“ atstovybėms bus nedelsiant pranešta apie bet
kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ atstovybėje. Dėl ribotų spausdinimo proceso
galimybių šioje brošiūroje matomos spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dažų ir salono apdailos medžiagų spalvų.
Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti šios brošiūros turinį ar jo dalį be rašytinio „Nissan Europe“ sutikimo.
Ši brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro. MY20 JUKE P&A brošiūra, 2020/11. Spausdinta ES.
Sukūrė „DESIGNORY“ (Prancūzija), pagamino „eg+ worldwide“, tel. +33 1 49 09 25 35
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