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NISSAN JUKE 
ACCESSOIRES

Nissan-accessoires voorzien in uw behoeften op het vlak van 
personalisatie en styling, verbeteren uw comfort in het dagelijks 
gebruik van de auto en voldoen aan de hoogste kwaliteits-, prestatie- 
en betrouwbaarheidsnormen. Nissan-accessoires komen tegemoet 
aan uw verwachtingen en bieden u een brede waaier aan hoogwaardige 

en innovatieve producten: originele Nissan-accessoires en Accessory 
Select-producten.

ORIGINELE NISSAN-ACCESSOIRES
Originele Nissan-accessoires, die specifiek ontwikkeld en vervaardigd 
worden voor onze voertuigen, worden door onze eigen ingenieurs 
ontworpen om te voldoen aan alle relevante Nissan-normen. Ze worden 
dan ook gedekt door de Nissan-garantie van 3 jaar (personenwagens) 

of 5 jaar (lichte bedrijfsvoertuigen).

ACCESSORY SELECT
Nissan heeft een reeks aftermarket-producten van gerespecteerde 
leveranciers geselecteerd om uw voertuigervaring te verbeteren en uw 

tevredenheid te garanderen. De garantiedekking is afhankelijk van het 
product. Neem voor meer informatie over de garantiedekking van Accessory 
Select-producten contact op met uw officiële Nissan-verdeler of -hersteller. 

Op de voorpagina: JUKE in Pearl White met de accessoires Silver Pack, Urban 
Pack Silver en 19" lichtmetalen velgen Akari Black - Diamond Cut.

Afbeeldingen kunnen opties weergeven die niet beschikbaa
zijn in uw land. Contacteer uw Nissan dealer als u vragen heef

over mogelijke kleuren- en uitrustingscombinaties
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1  DAKKOFFER
Kleine dakkoffer- KE734-380BK 
Dubbele opening - 380 l - 160x80x40 cm 
Max. 13 kg/75 kg - met Nissan-logo
Middelgrote dakkoffer - KE734-480BK 
Dubbele opening - 480 l - 190x80x40 cm 
Max. 15 kg/75 kg - met Nissan-logo

2  SKIDRAGER 
Tot 2 paar -  KS738-50001 
Tot 4 paar -  KS738-50002 
6 paar verschuifbaar - KE738-99996
Nissan biedt een assortiment skidragers  
aan voor alle behoeften.

3  FIETSDRAGER
Op het dak gemonteerde  
fietsdrager -  KB738-80010 
Wielmaten - tot 3′/ 36"/ 91 cm 
Max. gewicht fiets - tot 20 kg 
T-Track-adapters (20x20 mm) en sloten 
zijn inbegrepen.

LAAD HEM 
VOL
Voor het geval zelfs de ruime 
koffer van Nissan Juke niet 
volstaat, is een assortiment 
robuuste draagsystemen 
beschikbaar voor ski’s, fietsen 
en algemene bagage.

4  BAGAGEDRAGER
Aluminium bagagedrager met 
snelkoppeling - KE730-6P010
Breid de opbergruimte stijlvol uit met 
deze exclusieve bagagedrager van de 
nieuwe generatie, alleen verkrijgbaar 
voor Nissan. Snel te monteren, getest 
volgens onze strengste normen, gemaakt 
van hoogwaardig corrosievrij aluminium, 
op maat gemaakt voor uw JUKE.

Afdrukken   |    Uitgang



24

1

3

3

4

4  LICHTMETALEN VELGEN
17" Silver wintervelgen - KE409-6P200 
17" winterwiel Zwart – KE409-6P200BZ 
19" lichtmetalen velgen Akari Black - Diamond cut - 
KE409-6P400
Om de werking van remmen, ABS en VDC te optimaliseren, 
worden Nissan lichtmetalen velgen samen met onze auto’s 
ontworpen. Ze bieden prestaties en stijl van topniveau en een 
warmtebehandeling zorgt voor duurzaamheid.

LAAT ALLES ACHTER U
Als u nog meer ruimte nodig hebt, neem dan een 
trekhaak en koppel een aanhangwagen aan of 
monteer een fietsdrager. Bij ons vindt u alles.

1  FIETSDRAGER
Voor trekhaak, 7-pins, 
3 fietsen - opvouwbaar - 
Euroride - KE738-70307
Max.belasting 45 kg

2  SPATLAPPEN 
Vooraan - KE788-6PA11 
Achteraan - KE788-6PA21
Deze hoogwaardige spatlappen werden in de meest 
veeleisende omstandigheden op hun duurzaamheid en 
betrouwbaarheid getest. Ze zijn op maat gemaakt voor  
de nieuwe JUKE.

3  TREKHAAK 
Vaste trekhaak - KE500-6P500 
Afneembare horizontale trekhaak - KE500-6P510
Onze originele Nissan-trekhaken voldoen aan eisen die 
strenger zijn dan alle Europese normen en ze zijn perfect 
afgestemd op uw Nissan. Het assortiment bevat zowel  
vaste als gemakkelijk afneembare trekhaken voor maximale 
aanhangwagengewichten tot 1.250 kg.

 TREKHAAKBEDRADINGSKIT
7 pins - KE505-6P500 
13 pins - KE505-6P510
Onze bedradingskitadapter, die de voertuigsystemen van  
de nieuwe Juke verbindt met uw aanhangwagen, caravan of 
lichtbalk, biedt compatibiliteit en betrouwbare elektrische 
prestaties in alle weers- en trekomstandigheden.
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2  VERLICHTE INSTAPLIJSTEN
Alleen vooraan - KE967-6P040
Detecteren automatisch het openen van de  
deur en lichten stijlvol op om u in uw nieuwe Juke 
te verwelkomen.

3  VLOERTAPIJTEN
Tapijt in velours - KE745-6P000 
Luxetapijt - KE745-6P080 
Rubberen matten met opstaande wanden – 
KE748-6P000
De vloertapijten met Nissan-opschrift zijn op maat 
gemaakt voor uw auto voor een veilige, stevige 
bevestiging met een maximum aan comfort en 
bescherming. Al onze tapijten worden met 
klemmen bevestigd zodat ze stevig op hun plaats 
liggen en niet in de weg gaan zitten van de pedalen.

1  BABYZITJE
Safe Plus -  KS530-99010
Safe Plus – Isofix* basis -  KS530-99090 
Voor kinderen tot max. 13 kg en max. 15 maanden
Duo Plus -  KS530-99990  
Capaciteit: 9-18 kg en van 9 maanden tot 
max. 4 -5 jaar
*Alleen achterbank

4  SMARTPHONEHOUDER 
MagicMOUNT smartphonehouder 
(dashboard-/ruitbevestiging) -  KB289-00005
Assortiment Nissan-smartphonehouders voor alle 
behoeften: geschikt voor alle toestellen, ongeacht  
hun afmetingen.

5  DASHCAM*
 KB289-99900

Dankzij de full HD-opnamekwaliteit en het  
volledig dynamisch bereik maakt deze compacte 
dashcam met ingebouwde batterij en gps het 
gemakkelijk om elke rit op te nemen, van uw dagelijks 
woon-werkverkeer tot de roadtrip van uw dromen. 
SD-kaart inbegrepen.
*Gebruik alleen met inachtneming van lokale
wet- en regelgeving.

HET 
BELANGRIJKSTE 
IS WAT 
BINNENIN ZIT
Onze interieuraccessoires, van 
telefoonhouders tot beschermingssystemen 
voor uw gezin, helpen u in de mobiele 
wereld te leven.
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1  LIGHTING PACKS
Interieurlamp 

 KS262-5S210 
Achterpassagier 

 KS262-5S010
Koffer 

 KS262-5S220
Verbeter de verlichting in 
de passagiersruimte om 
de zichtbaarheid in het 
interieur te verbeteren.

2  KOFFERBESCHERMER 
Omkeerbare kofferbeschermer - KE965-6P0S0
De originele kofferbeschermers van Nissan, 
die van kwaliteitsmaterialen gemaakt zijn, 
volgen perfect de vorm van het interieur 
voor een perfecte passing en een optimale 
bescherming

3  HOEDENPLANK
849B9-6PD0A
Houd uw bagage netjes en verberg ze voor 
nieuwsgierige blikken met deze 
hoedenplank, die speciaal voor nieuwe JUKE 
ontworpen is.

4  FLEXIBELE KOFFERBAK ORGANIZER
 KB930-00160

Vermijd dat kleinere voorwerpen verschuiven 
in de koffer. Ideaal voor schoenen, flessen en 
breekbare voorwerpen.

KLAAR VOOR 
HET ECHTE 
LEVEN

Accessoires, afgestemd op uw 
dynamische levensstijl. De nieuwe  

led-verlichtingskit laat het interieur  
van nieuwe JUKE stralen, terwijl onze 

kofferaccessoires uw bagageruimte 
indelen en netjes houden.
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VOOR- EN ACHTERBUMPERFINISHERS 
ORANGE - KE600-6P019TO
BLACK - KE600-6P019BK
SILVER - KE600-6P019DS

SILVER PACK

URBAN PACK

URBAN PACK ORANGE URBAN PACK BLACK

URBAN PACK SILVER

FINISHER VOOR VOORBUMPERLIP -  
AFWERKINGSELEMENT ZIJKANT SILVER
SILVER - KE600-6P021DS

GETEST OM DE BESTE  
TE ZIJN
De personaliseringspacks van Nissan worden door het designteam 
van Nissan ontwikkeld en getest om het beste te bieden in uw 
auto. Wij simuleren de moeilijkste omstandigheden ter wereld, 
van -40 °C tot +80 °C, om ervoor te zorgen dat uw nieuwe 
Juke bij alle weersomstandigheden op zijn best oogt, 
presteert en aanvoelt.
Naast N-Design biedt Nissan ook personaliseringspacks voor 
alle andere uitrustingsniveaus. U kunt personaliseringspacks 
toevoegen wanneer u dat maar wenst om uw auto echt de 
uwe te maken.

Voorbumperfinishers - Orange Achterbumperfinishers - Orange

Finisher voor 
voorbumperlip - Silver

Voorbumperfinishers – Black Achterbumperfinishers - Black

Afwerkingselement 
zijkant - Silver

Voorbumperfinishers - SilverAchterbumperfinishers - Silver
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VOEG NISSAN-ACCESSOIRES TOE

Spatborden 
vooraan
KE788-6PA11 
Spatborden 
achteraan
KE788-6PA21

17" Winterwiel 
zwart
KE409-6P200BZ

19" lichtmetalen 
velg Akari Black 
Diamond Cut 
met dop
KE409-6P400

Anti-diefstal 
moeren
KE409-89947

VEILIGHEID

EHBO-set - Harde box 
KE930-00008
EHBO-set - Zachte box 
KE930-00007
Veiligheidshesje 
KE930-00061
Waarschuwingsdriehoek 
KE930-00011
Dubbele  
waarschuwingsdriehoek 
KE930-00012

BAGAGEDRAGERS(1) 

FIETSDRAGER

Aluminium 
dakdragers met 
snelkoppeling
KE730-6P010 

Fietsdragers 
Hangsysteem 
Montage op de 
trekhaak 
2 fietsen Xpress 
970(3)

 KS738-75200

Fietsdrager 
Montage op de 
trekhaak, 7-pins 
3 fietsen  
Opvouwbaar(4) 
KE738-70307
2 fietsen 
Opvouwbaar(7) 
KE738-70213

Fietsdragers 
Hangsysteem 957 
(antidiefstal)

 KS738-75003

Fluwelen tapijten
KE745-6P000

Skidrager
Tot 2 paar

 KS738-50001
Tot 4 paar

 KS738-50002
6 paar 
verschuifbaar
KE738-99996

Kleine dakkoffer 
Zwart - Snelle 
bevestiging 
Dubbele opening
KE734-380BK 

Middelgrote 
dakkoffer Zwart - 
Snelle bevestiging - 
Dubbele opening
KE734-480BK

Fietsdragers 
Hangsysteem - 
Montage 
op de drukhaak 
3 fietsen - 
Opvouwbaar 
Hangsysteem 972(3)

 KS738-75300 

Smartphone holder 
MagicMOUNT 
(dash/window 
mount)

 KB289-00005 

Smartphone-
houder 
MagicMOUNT 
(bevestiging op 
dashboard)

 KB289-00003

Smartphone-
houder 
MagicMOUNT 
met dubbele  
functie (bevestiging  
op dashboard/ 
ventilatierooster)

 KB289-00004 

Kinderzitje Duo Plus(5)

 KS530-99990
Babyzitje safe Plus(6)

 KS530-99010
Babyzitje Safe 
Plus – Isofix basis(6)

 KS530-99090

MULTIMEDIAHOUDERS

Voor- en achter- 
bumperfinishers 
Silver
KE600-6P019DS

Lipspoiler vooraan 
Zijprofiel 
Silver
KE600-6P021DS

Voor- en achter- 
bumperfinishers 
Black
KE600-6P019BK

Voor- en achter- 
bumperfinishers 
Orange
KE600-6P019TO

GEBRUIKSGEMAK – INTERIEUR VLOERTAPIJTEN

Smartphone-
houder  
Bevestiging op 
dashboard 
Universeel
(montage op 
dashboard/ruit)

 KB289-00001

Verlichte 
asbak

 F8800-89926
Asbak, zwart

 96536-00Q0A 

Accessoires en extra uitrusting die klanten achteraf monteren, kunnen een invloed hebben op de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van de auto. 
Originele Nissan-accessoires zijn gedekt door een garantie van 3 jaar of 100.000 km indien gemonteerd bij PDI of een erkende Nissan-verdeler of -hersteller
(onderdelen en werk) en zijn gedekt door 12 maanden garantie indien gemonteerd door een derde partij of de klant.

Koelbox (20 l)
 KS930-00080

Spanning: 
12 V / 220–240 V.

URBAN PACKSILVER PACK

Fietsdrager 
op het dak

 KB738-80010

Omkeerbare 
kofferbeschermer
KE965-6P0S0

Hoedenplank
849B9-6PD0A

Flexibele Kofferbak 
organizer

 KB930-00160

Vaste trekhaak
KE500-6P500

Afneembare 
horizontale 
trekhaak
KE500-6P510 

Trekhaakkabelset 
7-polig
KE505-6P500
Trekhaakkabelset 
13-polig
KE505-6P510

TREKHAKEN(2) EN ACCESSOIRES

Luxetapijten
KE745-6P080

Rubberen matten 
met opstaande 
wanden
KE748-6P000

Verlichte 
instaplijst
KE967-6P040

Kit voor 
interieurverlichting 
(voorzijde,  
achterzijde en koffer)
Interieurlamp

 KS262-5S210
Passagier achterin 

 KS262-5S010
Koffer 

 KS262-5S220

17" lichtmetalen 
velg met  
centrale dop
KE409-6P200

LICHTMETALEN VELGEN

Smartphone- 
houder Draadloze 
oplader 
MagicMOUNT
Procharge 
(montage op 
dashboard/ruit)

 KB289-00010

KOFFER

VERLICHTING

VEILIGHEID

Dashcam
 KB289-99900

Led waar-
schuwingslicht

 KB930-00140

Noodhamer met 
ledlicht

 KB930-00150 

(1) Draagvermogen 75 kg - (2) Max. aanhangwagengewicht 1.250 kg - (3) Max. belasting 15 kg/fiets - (4) Draagvermogen 45 kg -  
(5) Capaciteit: 9-18 kg en van 9 maanden tot max. 4-5 jaar - (6) Capaciteit: tot max. 13 kg en max. 15 maanden - (7) Draagvermogen 36 kg

 De garantiedekking van Accessory Select-producten hangt af van de leverancier van het product. Neem voor meer informatie contact op met uw officiële Nissan-verdeler of -hersteller.
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VERLENGDE GARANTIE
De verlengde Nissan-garantie biedt garantiedekking 
voor een langere periode, meer kilometers óf allebei 
voor uw nieuwe JUKE. We bieden een brede waaier aan 
contracten zodat iedereen een ideale formule vindt.

Bij herstellingen worden enkel Nissan-onderdelen 
gebruikt, die door hoogopgeleide Nissan-technici 
worden gemonteerd.

De verlengde NISSAN-garantie brengt u en eventuele 
latere eigenaars van uw wagen extra gemoedsrust, 
omdat de garantie overgedragen kan worden als u de 
wagen privé verkoopt.

De verlengde NISSAN-garantie omvat gratis 
pechverhelping in de landen die vermeld worden in de 
Voorwaarden en gedurende de looptijd van het 
contract. Zo bent u 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar 
gedekt in heel Europa.

ONDERHOUDSCONTRACTEN
Geef uw nieuwe JUKE de verzorging die hij verdient met 
een Nissan-onderhoudscontract en bespaar geld op de 
lange termijn.

Het onderhoudscontract van Nissan dekt alle geplande 
onderhoudsbeurten zoals voorgeschreven door Nissan 
en vermeld in de officiële servicehandleiding. 

Als u een onderhoudscontract afsluit, weet u van bij het 
begin hoeveel het onderhoud zal kosten en bent u 
beschermd tegen prijsinflatie.

Bovenop de geplande onderhoudsbeurten dekt dit 
complete onderhoudscontract ook de vervanging van 
slijtageonderdelen zoals ruitenwisserbladen, remblokken 
en ophangingsonderdelen.

Kies de duur die aansluit bij uw behoeften en profiteer 
van lagere prijzen voor originele Nissan-onderdelen, die 
gemonteerd worden door onze geschoolde technici.

Een goed onderhouden auto heeft een hogere 
herverkoopwaarde. En als u uw Nissan verkoopt voor  
de dekking verloopt, neemt de nieuwe eigenaar uw 
contract gewoon over.

2

3 6

4

5

1

MERCHANDISING JUKE
1  Bodywarmer Juke
2  Sleutelhanger Juke
3  Meervoudige oplaadkabel Juke
4  Monbento®-fles
5  Monbento®-lunchbox
6   Wacaco® - Minipresso NS  

draagbare koffiemachine

Raadpleeg uw Nissan-verdeler 
voor een presentatie van het 
volledige Juke-assortiment.
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Bezoek onze website: www.nissan-juke.nl

Stempel verdeler

Volg de Nissan JUKE op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse 
gaan (SEPTEMBER 2019). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. 
Gezien het beleid van voortdurende productverbetering behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties 
en de voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De verdelers van Nissan 
worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke Nissan-verdeler kunt 
u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de 
kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en interieurbekleding. Alle rechten 
voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van 
Nissan Europe is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – Brochure MY19 JUKE P&A PL 09/2019 – Gedrukt in de EU. 
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Volg de Nissan JUKE op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse 
gaan (Oktober 2020). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. 
Gezien het beleid van voortdurende productverbetering behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de 
specificaties en de voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De verdelers van 
Nissan worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke Nissan-verdeler 
kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen 
de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en interieurbekleding. Alle rechten 
voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van 
Nissan Europe is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – Brochure MY20 JUKE P&A PL 10/2020 – Gedrukt in de EU. 
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Stempel verdeler

Bezoek onze website: www.nissan-juke.nl
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ACCESSOIRES - STYLING

ICE HEV

19" Velg - Lichtmetaal - Zwart KE4096P400

17" Velg - Lichtmetaal - Zwart KE4096P200BZ

17" Velg - Lichtmetaal KE4096P200

Afsluitbare wielmoeren KE40989947

Spiegelkappen - Carbon Zwart KE9606P01C

Kofferbak spoiler - Carbon Zwart KE7916P57C

Sierlijst voorbumper - Zilver KE6106P010

Sierlijst voorbumper - Zilver KE6106P1DS

Sierlijst voorbumper - Rood (Fuji-Sunset) KE6106P1TO

Sierlijst voorbumper - Zilver KE6106P0DS

Sierlijst achterbumperfinisher - Zilver KE7916P0DS

Sierlijst achterbumper - Rood (Fuji-Sunset) KE7916P0TO

Sierlijst Afwerkingselement zijkant – Zilver KE7606P1DS

Sierlijst Afwerkingselement zijkant -  
Rood (Fuji-Sunset) KE7606P1TO

Sierlijst voorbumper - Zwart KE6106P1BK

Sierlijst achterbumperfinisher - Zwart KE7916P0BK

Sierlijst afwerkingselement zijkant – Zwart KE7606P1BK

Bagage scheidingsbord 849B96PD0A

Instaplijsten - Verlicht - Voorzijde KE9676P040

ACCESSOIRES - COMFORT & BESCHERMING

Vloermatten set - Velours - Zwart KE7456P000

Vloermatten set - Luxe - Zwart KE7456P080

Vloermatten set - Rubber KE7486P000

Kofferbakmat omkeerbare KE9656P0S0

Beschermlijst bagageruimte KE9676P000

LED Verlichting - interieur & kofferbakruimte GASSKIT

Spatlappen - Voorzijde KE7886PA11

Spatlappen - Achterzijde KE7886PA21

ACCESSOIRES - TRANSPORT

Trekhaak vast KE5006P500

Trekhaak afneembaar KE5006P510

Trekhaakkabelset - 7-polig KE5056P500

Trekhaakkabelset - 13-polig KE5056P510

Dakdrager- Aluminium KE7306P010

ACCESSOIRES - PACKS

Sierijsten voor- en achterzijde + zijkant 
afwerkingselement - Zilver KE6006P019DS

Sierlijsten voor- en achterzijde + zijkant 
afwerkingselement - Rood (Fuji sunset) KE6006P019TO

Sierlijsten voor- en achterbumper - Zilver KE6006P021DS

Sierlijsten voorbumper en achterbumper - Zilver KE6006P009DS

Sierlijsten voor- en achterbumper-  
Rood (Fuji sunset) KE6006P009TO

Accessoires en eventuele extras die door de klant zijn aangebracht, kunnen een impact hebben op de 
gecommuniceerde actieradiuscijfers van de auto. Originele Nissan-accessoires zijn gedekt door de 
nieuwe voertuiggarantie van 3 jaar/100.000 km (wat het eerst komt), indien gemonteerd door een 
Nissan dealer vóór de overdracht van het voertuig of tijdens de garantieperiode van het nieuwe voertuig.
Originele accessoires gemonteerd buiten de garantieperiode van het nieuwe voertuig of door een derde 
partij of door de klant worden alleen gedekt door de garantie op originele Nissan-onderdelen en 
-accessoires van 12 maanden / onbeperkt aantal kilometers.

NISSAN JUKE -  
Bestelinformatie


