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NISSAN
JUKE AKSESUĀRI
Nissan aksesuāri ir radīti, lai ļautu Jums individuāli pielāgot automobiļa
stilu, uzlabotu komfortu un automobiļa izmantošanu ikdienā,
vienlaicīgi nodrošinot atbilstību visaugstākajām kvalitātes, veiktspējas
un uzticamības prasībām. Nissan piedāvā Jūsu gaidām atbilstošus
aksesuārus, kā arī plašu vērtīgu un inovatīvu produktu klāstu: Nissan
oriģinālie aksesuāri un aksesuāru izlases produkti.
NISSAN ORIĢINĀLIE AKSESUĀRI
Nissan oriģinālos aksesuārus, kas tiek radīti un izgatavoti tieši mūsu
automobiļiem, izstrādā uzņēmuma inženieri, lai nodrošinātu atbilstību
visiem Nissan standartiem. Tāpēc Nissan garantija tiem ir spēkā 3 gadus
(pasažieru automobiļiem) vai 5 gadus (vieglajiem komercautomobiļiem).
AKSESUĀRU IZLASE
Nissan ir izveidojis pēcpārdošanas produktu izlasi, kurā ietverti augstu
novērtētu piegādātāju aksesuāri, lai bagātinātu Jūsu automobiļa īpašnieka
pieredzi un nodrošinātu apmierinātību. Garantijas segums ir atkarīgs no
katra produktu piegādātāja. Lai iegūtu papildu informāciju par aksesuāru
izlases produktu garantijas segumu, sazinieties ar savu Nissan dīleri
vai servisu.

Uz pirmā vāka: JUKE Pearl White krāsā, aprīkots ar Silver komplektu,
Urban komplektu Silver un 19 collu ar dimantu grieztiem vieglmetāla diskiem Akari Black.
Ilustrācijas var atspoguļot iezīmes un funkcijas, kuras nav pieejamas Latvijā.
Lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri, lai precizētu noteiktas krāsas un aprīkojuma
kombinācijas pieejamību.
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PIEKRAUJIET
LĪDZ MALĀM!
Ja pat ietilpīgais Nissan JUKE
bagāžas nodalījums ir par
mazu, piedāvājam risinājumus
slēpju, velosipēdu un citas
kravas pārvadāšanai, lai atbilstu
tieši Jūsu vajadzībām.
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ŠĶĒRSSTIEŅI JUMTA RELIŅIEM
Alumīnija šķērsstieņi jumta reliņiem
ar ātras nostiprināšanas sistēmu —
KE730-6P010
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JUMTA BAGĀŽAS KASTE
Mazā jumta bagāžas kaste — KE734-380BK
Dubulta atvēršanas sistēma — 380 L
Izmēri — 160 x 80 x 40 cm
Maks. 13 kg/75 kg — ar Nissan logotipu
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Vidējā jumta bagāžas kaste — KE734-480BK
Dubulta atvēršanas sistēma — 480 L
Izmēri — 190 x 80 x 40 cm
Maks. 15 kg/75 kg — ar Nissan logotipu
2

Pievienojiet papildu kravas telpu ar
stilu, izvēloties šos ekskluzīvos
nākamās paaudzes šķērsstieņus jumta
reliņiem, kas pieejami tikai Nissan. Ātra
uzstādīšana, izstrādāti un pārbaudīti
atbilstoši mūsu augstākajiem standartiem
un izgatavoti no augstas kvalitātes
korozijnoturīga alumīnija, lai ideāli
saderētu ar Jūsu JUKE.
4

SLĒPJU / SNIEGADĒĻU TURĒTĀJS
Līdz 2 pāriem — KS738-50001
Līdz 4 pāriem — KS738-50002
Līdz 6 pāriem — KE738-99996
Viss, kas Jums nepieciešams. Nissan piedāvā
vairākus slēpju turētāju veidus.
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VELOSIPĒDU TURĒTĀJS
Uz jumta uzstādāms velosipēdu turētājs —
KB738-80010
Maksimālais riteņu izmērs — līdz 3’/36"/91 cm
Maksimālais velosipēda svars — līdz 20 kg
Iekļauti T-track adapteri (20 x 20 mm)
un slēdzenes.
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DUBĻU SARGI
Priekšā — KE788-6PA11
Aizmugurē — KE788-6PA21
Šie dubļu sargi, kas radīti izmantošanai vissmagākajos
apstākļos, ko apliecina arī izturības un veiktspējas pārbaudes,
ideāli atbilst jaunajam JUKE.

3

SAKABES ĀĶIS
Noņemams sakabes āķis — KE500-6P510
Mēs pārbaudām Nissan oriģinālos sakabes āķus, lai
nodrošinātu, ka tie pārsniedz visas Eiropas standartu prasības,
un garantētu, ka tie ideāli atbilst Jūsu Nissan, piedāvājot
1 250 kg maksimālo vilkšanas spēju.

TEK
3

1
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ATSTĀJIET
VISU AIZ MUGURAS!
Ja Jums nepieciešama vēl plašāka vieta, piestipriniet
sakabes āķi un pievienojiet piekabi vai velosipēdu
turētāju. Mēs par visu esam padomājuši.

7 tapu — KE505-6P500
13 tapu — KE505-6P510
Nodrošinot saderību ar jauno JUKE un vienmērīgu veiktspēju
jebkādos laikapstākļos un vilkšanas apstākļos, kā arī
maksimālo elektrisko veiktspēju, mūsu TEK adapteris
savieno Jūsu automobiļa sistēmas ar piekabi, treileri vai
gaismas plāksni.

VELOSIPĒDU TURĒTĀJS
Stiprināms uz sakabes
āķa, 7 tapu, 3 velosipēdiem,
salokāms, Euroride
KE738-70307
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VIEGLMETĀLA DISKI
17" vieglmetāla diski, Silver — KE409-6P200
17" vieglmetāla diski, Black — KE409-6P200BZ
19" ar dimantu slīpēti vieglmetāla diski, Akari, Black —
KE409-6P400

Maks. svars 45 kg

4

Nissan vieglmetāla diski tiek izstrādāti reizē ar mūsu
automobiļiem, lai nodrošinātu ideālu bremžu, ABS un
dinamiskās kontroles sistēmas darbību. Pateicoties termiskajai
apstrādei, kas nodrošina izturību, tie nodrošina augstāko
veiktspējas līmeni un nepārspējamu stilu.
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SKAISTUMS
NĀK NO
IEKŠIENES

1

Mūsu salona aksesuāri palīdzēs Jums
dzīvot kustībā, rūpējoties gan par tādām
sīkām niansēm kā tālruņa novietošana,
gan tādiem svarīgiem jautājumiem kā
ģimenes aizsargāšana.
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BĒRNU SĒDEKLĪTIS
Safe Plus —

4

KS530-99010

Viedtālruņa turētājs MagicMOUNT
(stiprināms pie mērinstrumentu paneļa / loga) —
KB289-00005
Nissan viedtālruņu turētāji atbilst visām vēlmēm:
der jebkuram viedtālrunim neatkarīgi no tā izmēriem.

Safe Plus — ISOFIX paliktnis* — KS530-99090
Līdz maks. 13 kg svaram un maks. 15 mēn. vecumam.
Duo Plus — KS530-99990
No 9 līdz 18 kg svaram un no 9 mēn. līdz maks.
4-5 gadu vecumam.
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VIDEOREĢISTRATORS*
KB289-99900
Pateicoties Full HD izšķirtspējai un pilnam
dinamiskajam diapazonam, ar šo kompakto
videoreģistratoru, kam ir iebūvēts akumulators un
GPS sistēma, Jūs pavisam vienkārši varat ierakstīt
gan ikdienas braucienus, gan sapņu ceļojumu.
Atmiņas karte (SD) iekļauta.
*Izmantot atbilstoši likumiem un satiksmes
noteikumiem.

IZGAISMOTAS SĀNU DURVJU
AIZSARGUZLIKAS
Tikai priekšā — KE967-6P040
Automātiski konstatē durvju atvēršanu, lai
papildinātu iekāpšanu jaunajā JUKE ar stilīgu
gaismas efektu.

3

2
4

5

*Tikai aizmugures sēdeklim.
2

VIEDTĀLRUŅA TURĒTĀJS

PAKLĀJIŅI
Luxury paklājiņš — KE745-6P080
Paklājiņi no gumijas ar paceltām malām —
KE748-6P000
Nissan zīmola paklājiņi ir ideāli piemēroti Jūsu
automobilim, garantējot drošu un ciešu piegulšanu
un optimālo komfortu un aizsardzību. Visiem
mūsu paklājiem ir gumijas stiprinājumi, lai novērstu
paklājiņu izkustēšanos un neradītu traucējumu
pedāļu lietošanai.

3
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GATAVS
ĪSTAJAI DZĪVEI

1

Aksesuāri, kas radīti dinamiskam
dzīvesveidam. Jaunais LED apgaismojuma
komplekts liek JUKE salonam spīdēt,
savukārt mūsu bagāžas nodalījuma
aksesuāri palīdz sakārtot un uzturēt
kārtību bagāžas nodalījumā.

1

1
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BAGĀŽAS NODALĪJUMA IELIKTNIS
Abpusējs bagāžas nodalījuma ieliktnis —
KE965-6P0S0
Izgatavoti no augstākās kvalitātes
materiāliem, Nissan oriģinālie bagāžas
nodalījuma ieliktņi lieliski iederas
automobiļa salonā, nodrošinot optimālo
piegulēšanu un salona aizsardzību.

3
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APGAISMOJUMA
KOMPLEKTI

BAGĀŽAS PLAUKTS
849B9-6PD0A

Automobiļa salona
lampiņa
KS262-5S210

Glabājiet savu kravu organizētā veidā un
drošībā no garāmgājēju skatieniem,
izmantojot šo bagāžas plauktu, kas ir īpaši
radīts jaunajam JUKE.
Pieejams tikai Visia aprīkojuma līmenī.

4

Aizmugurējās pasažieru
zonas apgaismojums
KS262-5S010

4

Bagāžas nodalījuma
apgaismojums
KS262-5S220

ELASTĪGS BAGĀŽAS NODALĪJUMA
ORGANIZATORS
KB930-00160
Novērsiet to, ka mazi objekti brīvi pārvietojas
bagāžas nodalījumā. Ideāli piemērots
kurpēm, pudelēm un trausliem priekšmetiem.

Uzlabojiet
apgaismojumu salonā,
lai uzlabotu redzamību.

2
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PĀRBAUDĪTS,
LAI BŪTU LABĀKAIS

SILVER
KOMPLEKTS

Nissan dizaina komanda izstrādāja un pārbaudīja Nissan
personalizācijas komplektus, lai Jūsu automobilim sniegtu
tikai labāko. Mēs simulējam ekstrēmākos apstākļus pasaulē,
variējot ar temperatūru robežās no -40° līdz +80°, lai pārliecinātos,
ka JUKE saglabās savu lielisko izskatu, veiktspēju un radīto
sajūtu neatkarīgi no laikapstākļiem.
Nissan piedāvā personalizācijas komplektus ne tikai N-Design
aprīkojuma līmenī, bet arī visos pārējos aprīkojuma līmeņos.
Jūs varat uzstādīt personalizācijas komplektus jebkurā brīdī,
kad vēlaties padarīt automobili atšķirīgu.

PRIEKŠĒJĀ BAMPERA APAKŠMALAS APDARE — SĀNU APDARE
SILVER — KE600-6P021DS

Sānu apdare Silver

URBAN KOMPLEKTS
BLACK

URBAN KOMPLEKTS
ORANGE

Priekšējā bampera apdare
Orange

URBAN
KOMPLEKTS

Priekšējā bampera apakšmalas apdare Silver

Aizmugures bampera apdare
Orange

Priekšējā bampera apdare
Black

Aizmugures bampera apdare
Black

URBAN KOMPLEKTS
SILVER

PRIEKŠĒJĀ UN AIZMUGURES BAMPERA APDARE
ORANGE — KE600-6P019TO
BLACK— KE600-6P019BK
SILVER — KE600-6P019DS
Aizmugures bampera apdare Silver

Priekšējā bampera apdare Silver
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PIEVIENOJIET NISSAN AKSESUĀRUS!
ŠĶĒRSSTIEŅI JUMTA RELIŅIEM (1)
Alumīnija
šķērsstieņi jumta
reliņiem ar ātras
nostiprināšanas
sistēmu
KE730-6P010

SAKABES ĀĶI(2) UN AKSESUĀRI
Slēpju turētājs:
Līdz 2 pāriem
KS738-50001
Līdz 4 pāriem
KS738-50002
Līdz 6 pāriem,
bīdāms
KE738-99996

Mazā jumta
bagāžas kaste,
melna, ar ātras
nostiprināšanas
sistēmu, dubulta
atvēršanas
sistēma
KE734-380BK

Vidējā jumta
bagāžas kaste,
melna, ar ātras
nostiprināšanas
sistēmu, dubulta
atvēršanas
sistēma
KE734-480BK

VELOSIPĒDU TURĒTĀJS
Velosipēdu
turētājs, Hangon,
uzstādāms uz
sakabes āķa,
2 velosipēdiem
Xpress 970(3)
KS738-75200

Velosipēdu
turētājs, Hangon,
uzstādāms uz
sakabes āķa,
3 velosipēdiem,
salokāms,
Hangon 972(3)
KS738-75300

Velosipēdu turētājs,
Hangon 957
(ar aizsardzību
pret zādzību)
KS738-75003

Abpusējs bagāžas
nodalījuma
ieliktnis
KE965-6P0S0

SILVER KOMPLEKTS
Priekšpuses
bampera
apakšmalas
apdare un sānu
apdare
SILVER
KE600-6P021DS

TEK, 7 tapu
KE505-6P500
TEK, 13 tapu
KE505-6P510

AIZSARGAPRĪKOJUMS

Bagāžas plaukts
849B9-6PD0A

Aukstuma kaste
(20 l)
KS930-00080
Strāvas spriegums:
12 V / 220–240 V

Izgaismots
pelnu trauks
F8800-89926
Pelnu trauks,
melns
96536-00Q0A

Luxury paklājiņš
KE745-6P080

Elastīgs bagāžas
nodalījuma
organizators
KB930-00160

Dubļu sargu
komplekts,
priekšā
KE788-6PA11
Dubļu sargu
komplekts,
aizmugurē
KE788-6PA21

APGAISMOJUMS

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI

VIEDIERĪČU TURĒTĀJI
Viedtālruņa
turētājs,
stiprināms pie
mērinstrumentu
paneļa, universāls
(stiprināms pie
mērinstrumentu
paneļa / loga)
KB289-00001

Noņemams
sakabes āķis
KE500-6P510

BAGĀŽAS NODALĪJUMS
Velosipēdu
turētājs,
uzstādāms uz
sakabes āķa,
7 tapas, salokāms,
Euroride:
3 velosipēdiem(4)
KE738-70307
2 velosipēdiem(7)
KE738-70213

SALONA PIEDERUMI
Bērnu sēdeklītis:
Duo Plus(5)
KS530-99990
Safe Plus(6)
KS530-99010
Safe Plus —
Isofix paliktnis(6)
KS530-99090

Uz jumta
uzstādāms
velosipēdu
turētājs
KB738-80010

Paklājiņi no
gumijas ar
paceltām malām
KE748-6P000

Izgaismota
sānu durvju
aizsarguzlika
KE967-6P040

Salona
apgaismojuma
komplekts
(priekšpuses,
aizmugures un
bagāžas nodalījuma)
Salona lampiņa
KS262-5S210
Pasažieru, aizmugurē
KS262-5S010
Bagāžas nodalījuma
KS262-5S220

17" vieglmetāla
diski, Black
KE409-6P200BZ

19" ar dimantu
griezti vieglmetāla
diski Akari Black,
ar centrālo uzliku
KE409-6P400

Pirmās palīdzības
komplekts, cieta kaste –
KE930-00008
Pirmās palīdzības
komplekts, mīksts
futrālis – KE930-00007
Atstarojoša drošības
veste – KE930-00061
Avārijas trīsstūris –
KE930-00011
Dubultie avārijas
trīsstūri – KE930-00012

Slēdzami disku
uzgriežņi
KE409-89947

VIEGLMETĀLA DISKI
Viedtālruņa
turētājs
MagicMOUNT
(stiprināms pie
mērinstrumentu
paneļa)
KB289-00003

Viedtālruņa
turētājs ar divām
funkcijām
MagicMOUNT
(stiprināms pie
mērinstrumentu
paneļa /
ventilācijas atveres)
KB289-00004

URBAN KOMPLEKTS

Priekšpuses
un aizmugures
bampera apdare
BLACK
KE600-6P019BK

Viedtālruņa
turētājs, bezvadu
lādētājs
MagicMOUNT,
Procharge
(stiprināms pie
mērinstrumentu
paneļa / loga)
KB289-00010

Viedtālruņa
turētājs
MagicMOUNT
(stiprināms pie
mērinstrumentu
paneļa / loga)
KB289-00005

Silver diski, Winter
KE409-6P200

DROŠĪBA
Priekšpuses
un aizmugures
bampera apdare
SILVER
KE600-6P019DS

Priekšpuses
un aizmugures
bampera apdare
ORANGE
KE600-6P019TO

Aksesuāri un papildaprīkojums, ko klients uzstāda pēc automobiļa iegādes, var ietekmēt CO2 izmešu līmeni un automobiļa degvielas patēriņu.
Nissan oriģinālajiem aksesuāriem garantija ir spēkā uz 3 gadiem vai 100 000 km, ja uzstādīšanu pirmspiegādes pārbaudes laikā veicis Nissan dīleris
(detaļas un darbs); 12 mēneši, ja uzstādīšanu veikusi trešā puse vai klients pats.

Glābšanas āmurs
ar LED lampiņu
KB930-00150
Videoreģistrators
KB289-99900
LED brīdinājuma
indikators
KB930-00140

Aksesuāru izlases izstrādājumu garantijas segums ir atkarīgs no izstrādājuma piegādātāja; lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu tuvāko Nissan dīleri.
(1) Maks. kravnesība 75 kg. (2) Maks. pieļaujamā vilktspēja 1 250 kg. (3) Maks. svars 15 kg velosipēdam. (4) maks. svars 45 kg.
(5) Der 9–18 kg, sākot no 9 mēnešiem līdz 4–5 gadu vecumam. (6) Der līdz maks. 13 kilogramiem un maks. 15 mēnešu vecumam. (7) Maks. svars 36 kg.
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NISSAN JUKE PREČU LĪNIJA

1

JUKE siltā veste

2

JUKE atslēgu piekariņš

3

JUKE daudzfunkcionālais
uzlādes kabelis

4

Monbento® pudele

5

Monbento® pusdienu kārba

6

Wacaco® — Minipresso NS
portatīvais kafijas automāts

Lai iepazītos ar pilnu JUKE
preču un aksesuāru līniju,
vērsieties pie sava Nissan
dīlera.

2

1
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5+ PAGARINĀTĀ
GARANTIJA

SERVISA UN TEHNISKĀS
APKOPES LĪGUMS

Nissan 5+ pagarinātā garantija ļauj Jums izbaudīt
sava JAUNĀ JUKE garantijas priekšrocības veicot lielāku
nobraukumu. Pieejamais Nissan 5+ pagarinātās
garantijas iespēju klāsts ļaus Jums izvēlēties savām
vajadzībām vispiemērotāko.

Parūpējieties par savu JAUNO Nissan JUKE ar Nissan
servisa līgumu — tā, kā tas ir pelnījis, un ietaupiet
naudu ilgtermiņā!

Remonta gadījumā tiks izmantotas tikai Nissan rezerves
daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti mehāniķi.
Nissan 5+ pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums
un ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo to var
nodot arī tālāk nākamajam automobiļa īpašniekam.
Nissan 5+ pagarinātā garantija ietver arī Nissan
Assistance - Nissan tehniskās palīdzības dienesta
pakalpojumus pagarinātās garantijas perioda laikā
visā Eiropā 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.

3
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Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver
visas pārbaudes un nomaiņas, kas ietilpst Jūsu Nissan
automobiļa tehnisko apkopju grafikā.
Nissan servisa un tehniskas apkopes līgums sniedz
Jums garantiju, ka Jūsu izdevumi par tehniskajām
apkopēm būs nemainīgi līdz pat 5 gadus ilgā periodā.
Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz mūsu kvalificēto
mehāniķu izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas!
Labi apkoptam automobilim ir arī augstāka
tālākpārdošanas vērtība. Ja Jūs pārdosiet savu
Nissan automobili pirms beigsies Nissan servisa
un tehniskās apkopes līguma termiņš, jaunais Jūsu
automobiļa īpašnieks varēs izmantot atlikušo
līguma laiku.

5
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Apmeklējiet mūsu mājaslapu: www.nissan.lv

Dīlera zīmogs

Sekojiet Nissan JUKE:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2020. gada
oktobris). Šajā brošūrā izmantoti automobiļu prototipi, kas bijuši automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju
attiecībā uz produktu pilnveidošanu Nissan Europe patur tiesības jebkurā laikā mainīt šajā izdevumā sniegtās
specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai
saņemtu aktuālāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Saistībā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā
brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļa virsbūves un apdares materiālu krāsām.
Visas tiesības paturētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas Nissan Europe atļaujas ir aizliegta.
Šīs brošūras izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru; MY20 JUKE P&A brošūra 10/2020, drukāta ES.
Autors: “DESIGNORY”, Francija, ražotājs: “eg+ worldwide”; tālr.: +33 1 49 09 25 35
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