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NISSAN JUKE –
PRÍSLUŠENSTVO
Cieľom príslušenstva Nissan je vyhovieť vašim požiadavkám na
personalizáciu a štýl, na väčšie pohodlie i na každodenné používanie
vozidla, a to pri zachovaní tej najvyššej kvality, výkonnosti i spoľahlivosti.
V ponuke príslušenstva spoločnosti Nissan nájdete presne to, čo očakávate
– na výber budete mať zo širokého radu hodnotných a inovatívnych
výrobkov: Originálne príslušenstvo Nissan a vybrané produkty príslušenstva.
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN
Vyvíja a vyrába sa priamo pre naše vozidlá. Príslušenstvo navrhujú naši
interní konštruktéri tak, aby vyhovovalo všetkým patričným normám
spoločnosti Nissan. Preto sa na príslušenstvo tiež vzťahuje 3-ročná záruka
Nissan (osobné vozidlá) alebo 5-ročná záruka (ľahké úžitkové vozidlá).
VYBRANÉ PRÍSLUŠENSTVO
Spoločnosť Nissan má k dispozícii sortiment autopríslušenstva od
uznávaných dodávateľov. Môžete z neho vyberať produkty, vďaka ktorým
si vozidlo užijete ešte viac a s ktorými budete určite spokojní. Záručné krytie
závisí od dodávateľa každého z produktov. Ďalšie podrobnosti o záručnom
krytí produktov zo sortimentu vybraného príslušenstva vám oznámi
autorizovaný díler alebo servis Nissan.

Na obálke: Model JUKE v perleťovo bielej s príslušenstvom balíka Silver, balíka
Urban Silver a s 19" čiernymi diskami kolies Akari z ľahkých zliatin.
Ilustrácie môžu ukazovať vybavenie, ktoré nie je dostupné vo vašej krajine.
Ak máte nejaké otázky o možných kombináciách farieb a vybavenia, obráťte sa na
autorizovaného predajcu alebo servis spoločnosti Nissan.
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NALOŽTE TO AŽ
PO STRECHU
Ak vám ani priestranný batožinový
priestor Nissanu Juke nestačí,
ponúkame na prevoz nákladu
sortiment nosičov lyží, bicyklov
a bežnej batožiny.
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STREŠNÝ NOSIČ
Hliníkový strešný nosič
s rýchloupínaním - KE730-6P010
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STREŠNÝ BOX
Malý strešný box – KE734-380BK
obojstranné otváranie, 380 l, 160×80×40 cm
max. 13 /75 kg, s logom Nissan
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Zväčšite úložný priestor svojho vozidla
s týmto štýlovým strešným nosičom
novej generácie ešte dnes. K dispozícii
iba pre modely Nissan. Nosič upevníte
rýchlo, je vyvinutý a testovaný podľa
našich najprísnejších noriem a
vyrobený z vysokokvalitného, korózii
odolného hliníka. K modelu JUKE sa
hodí dokonale.

Stredný strešný box – KE734-480BK
obojstranné otváranie, 480 l, 190×80×40 cm
max. 15 /75 kg, s logom Nissan
2
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NOSIČ NA LYŽE
až 2 páry - KS738-50001
na 4 páry - KS738-50002
6 párov, posuvný - KE738-99996
Nech už sú vaše nároky akékoľvek, z ponuky
nosičov na lyže Nissan si vyberiete.
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NOSIČ NA BICYKEL
Strešný nosič na bicykel -

KB738-80010

Veľkosť kolies: šírka až 3″, do veľkosti 36″/91 cm
Max. hmotnosť bicykla: 20 kg
T-Track adaptéry (20x20mm) a zámky
sú zahrnuté.
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LAPAČE NEČISTÔT
Predné- KE788-6PA11
Zadné - KE788-6PA21
Konštrukcia, odolnosť i funkčnosť testovaná v tých najtvrdších
podmienkach. K novému modelu JUKE sa tieto vysokokvalitné
lapače nečistôt hodia dokonale.
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ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Pevné ťažné zariadenie - KE500-6P500
Odnímateľné ťažné zariadenie - KE500-6P510
Originálne ťažné zariadenia testujeme tak, aby s rezervou
spĺňali všetky európske schvaľovacie normy a dokonale
fungovali s vaším modelom Nissan. V ponuke nájdete pevné i
ľahko odnímateľné ťažné zariadenia s najvyššou ťažnou
kapacitou 1 250 kg.
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ADAPTÉRY TEK
Elektrická sada k ťažnému zariadeniu, 7 pins - KE505-6P500
Elektrická sada k ťažnému zariadeniu, 13 pins - KE505-6P510
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NECHAJTE VŠETKO
ZA VAMI
Ak potrebujete ešte viac miesta, pridajte ťažné
zariadenie, na ktoré môžete pripojiť príves alebo
nosič bicyklov. Všetko nájdete u nás.

NOSIČ NA BICYKEL

Naše adaptéry TEK sú s modelom JUKE kompatibilné a
spoľahlivé, a to za každého počasia, za akýhkoľvek
podmienok. K vozidlu tak môžete pripojiť príves, karavan
alebo svetelnú reklamu.

Na ťažné zariadenie, 7 pins
na 3 bicykle, sklopný Euroride
KE738-70307
Max. zaťaženie: 45 kg
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DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN
17" strieborné disky kolies z ľahkých zliatin Winter –
KE409-6P200
19" čierne disky kolies z ľahkých zliatin Akari – KE409-6P400
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Disky kolies z ľahkých zliatin Nissan navrhujeme súbežne s
vozidlami. Účelom je zaistiť dokonalú funkciu bŕzd či systémov
ABS a VDC. Disky kolies z ľahkých zliatin sú tepelne
opracované a ponúkajú tú najvyššiu výkonnosť i štýl.
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ZÁLEŽÍ NA TOM,
ČO JE VO VNÚTRI
Naše príslušenstvo do kabíny vám uľahčí
cestovanie, či už tým, že chráni vašu
rodinu, alebo vám ponúkne možnosti,
ako upevniť telefón.

1

1

DETSKÁ SEDAČKA
Safe Plus -
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KS530-99010

Safe Plus – ukotvenie Isofix* Max. hmotnosť: 13 kg
Max. vek: 15 mesiacov

KS530-99090

Duo Plus - KS530-99990
Hmotnosť: 9 – 18 kg
Vek: 9 mesiacov - 4,5 roka

Z držiakov smartfónov Nissan si vyberie každý,
pretože nezáleží na type zariadenia ani na jeho
rozmeroch.
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PALUBNÁ KAMERA*
KB289-99900
So záznamom v rozlíšení full HD a s plným
dynamickým rozsahom dokáže táto malá palubná
kamera so vstavanou batériou a GPS ľahko
zaznamenať každú cestu – denné dochádzanie do
práce alebo výlet snov. Neobsahuje kartu SD.
*Používajte iba v súlade s platnými zákonmi.

PODSVIETENÁ PRAHOVÁ LIŠTA
Predná - KE967-6P040
Automaticky rozpozná otvorené dvere a
štýlovým osvietením vás pozve do kabíny
nového Nissanu Juke.
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* K dispozícii pre výbavu N-Design a Tekna.
2

DRŽIAK NA SMARTFÓN
Držiak na smartfón MagicMOUNT
(na palubnú dosku/okno) KB289-00005

ROHOŽE
Sada velúrových rohoží - KE745-6P000
Sada luxusných rohoží - KE745-6P080
Gumené rohože s vyvýšeným okrajom KE748-6P000
Rohože so značkou Nissan sú navrhnuté presne
pre konkrétny model. Vďaka tomu sú bezpečné
a zaisťujú optimálnu úroveň pohodlia a ochrany.
Všetky naše rohože majú štyri príchytky, ktoré
bránia pohybu rohože a jej prípadnému kontaktu
s pedálmi.
3

Tlačiť | Zatvoriť

1

PRIPRAVENÝ NA
VSETKO
Príslušenstvo navrhnuté pre dynamický
životný štýl. Interiér nového Nissanu JUKE
rozžiari nová sada osvetlenia LED a k lepšiemu
usporiadaniu i čistote batožinového priestoru
zase prispeje nové príslušenstvo do
batožinového priestoru.
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VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Vanička batožinového priestoru, obojstranná
- KE965-6P0S0
Originálne vaničky batožinového priestoru
Nissan sa vyrábajú z vysokokvalitných
materiálov. Dokonale pasujú do vnútra
vozidla a poskytujú tak maximálne možnú
úroveň ochrany.
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SADA OSVETLENIA

DELIACA PRIEČKA BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU
849B9-6PD0A

Osvetlenie interiéru
KS262-5S210
Priestor zadných
sedadiel
KS262-5S010

Udržujte si poriadok a chráňte ho pred
očami zvedavcov – s touto priehradkou
navrhnutou špeciálne pre nový JUKE.
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Batožinový priestor
KS262-5S220

ORGANIZÉR NÁKLADU
KB930-00160

Vylepšite viditeľnosť v
interiéri dokonalejším
osvetlením.

Zabráňte malým predmetom v pohybe po
batožinovom priestore. Ideálna na topánky,
fľaše a krehké predmety.

2
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TESTOVANÉ PRE
NAJVYŠŠIU KVALITU

BALÍK SILVER

Sady pre personalizáciu vyvíja a testuje konštrukčný tím
Nissan. Na vaše vozidlo tak čaká len to najlepšie. Simulujeme
tie najhoršie podmienky na svete od −40 do +80 °C a
dokážeme tak zaistiť, aby váš nový Juke vyzeral, ovládal sa a
jazdil čo najlepšie bez ohľadu na počasie.
Spoločnosť Nissan ponúka sady pre personalizáciu vhodné
pre výbavu N-Design i pre všetky ostatné stupne výbavy.
Svojmu vozidlu tak môžete vďaka sade pre personalizáciu
vtlačiť vlastnú osobnosť prakticky kedykoľvek.

LIŠTA PREDNÉHO SPOJLERA – BOČNÁ LIŠTA
STRIEBORNÁ - KE600-6P021DS

Bočná lišta, strieborná

BALÍK URBAN ORANGE

Lišta predného nárazníka

Lišta predného spojlera, strieborná

BALÍK URBAN BLACK

Lišta zadného nárazníka

Lišta predného nárazníka, čierna

Lišta zadného nárazníka, čierna

BALÍK URBAN SILVER

BALÍK URBAN
LIŠTY PREDNÉHO A ZADNÉHO NÁRAZNÍKA
ORANŽOVÉ - KE600-6P019TO
ČIERNE - KE600-6P019BK
STRIEBORNĚ - KE600-6P019DS
Lišta zadného nárazníka, strieborná

Lišta predného nárazníka. strieborná
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PRIDAJTE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN
STREŠNÉ NOSIČE(1)

ŤAŽNÉ ZARIADENIE(2) A PRÍSLUŠENSTVO
Nosič na lyže
až na 2 páry
KS738-50001
na 4 páry
KS738-50002
6 párov, posuvný
KE738-99996

Hliníkové nosiče
nákladu s
jednoduchým
upevnením
KE730-6P010

Malý strešný box,
čierny
s jednoduchým
upevnením,
obojstranné
otváranie
KE734-380BK

Stredný strešný
box, čierny
s jednoduchým
upevnením,
obojstranné
otváranie
KE734-480BK

NOSIČ NA BICYKEL

Strešný nosič na
bicykel
KB738-80010

Fixné ťažné
zariadenie
KE500-6P500

Horizontálne
odnímateľné
KE500-6P510

Deliaca priečka
849B9-6PD0A

Organizér
nákladu,
flexibilný
KB930-00160

BATOŽINOVÝ PRIESTOR
Nosič na bicykel
namontovaný na
ťažnom zariadení
7 pins
3 bicykle,
Euroride(4)
KE738-70307
2 bicykle, skladací
- Euroride(7)
KE738-70213

Nosič na bicykel,
závesný
namontovaný na
ťažnom zariadení
2 bicykle, Xpress
970(3)
KS738-75200

Nosič na bicykel,
závesný a
skladací
namontovaný na
ťažnom zariadení
3 bicykle
Hangon 972(3)
KS738-75300

Obojstranná
vanička do
batožinového
priestoru
KE965-6P0S0

Nosič na bicykel
Hangon 957 (proti
krádeži)
KS738-75003

OSVETLENIE

INTERIÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO
Detská sedačka Duo
Plus(5)
KS530-99990
Detská sedačka Safe
Plus(6)
KS530-99010
Detská sedačka Safe
Plus – ukotvenie
Isofix(6)
KS530-99090

Chladiaci box
(20 l)
KS930-00080
Napätie prípojok:
12 V/220 – 240 V

Osvetlený
popolník
F8800-89926
Čierny popolník
96536-00Q0A

Sada luxusných
rohoží
KE745-6P080

Sada velúrových
rohoží
KE745-6P000

DRŽIAKY MULTIMÉDIÁLNYCH ZARIADENÍ
Držiak na
smartfón
dvojfunkčný
MagicMOUNT
(upevnenie na
palubnú dosku/
na ventiláciu)
KB289-00004

Držiak na
smartfón
MagicMOUNT
bezdrôtová
nabíjačka
Procharge
(na palubnú
dosku/na okno)
KB289-00010

Držiak na
smartfón
MagicMOUNT
(na palubnú
dosku/na okno)
KB289-00005

URBAN BALÍK
Lišta predného
spojlera
Bočná lišta
strieborné
KE600-6P021DS

Gumené rohože s
vyvýšeným
okrajom
KE748-6P000

Podsvietené
vnútorné prahy
dverí
KE967-6P040

DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN
Držiak na
smartfón
MagicMOUNT
(na palubnú
dosku)
KB289-00003

Držiak na
smartfón,
univerzálny
(na palubnú
dosku/na okno)
KB289-00001

BALÍK SILVER

Elektrická sada k
ťažnému
zariadeniu, 7 pins
KE505-6P500
Elektrická sada k
ťažnému
zariadeniu, 13 pins
KE505-6P510

17" disky kolies z
ľahkých zliatin
so stredovou
krytkou
KE409-6P200

Osvetlenie
interiéru
KS262-5S210
Osvetlenie
priestoru zadných
sedadiel
KS262-5S010
Batožinový priestor
KS262-5S220

OCHRANNÉ PRÍSLUŠENSTVO
19" disky kolies z
ľahkých zliatin
Akari, čierne
so stredovou
krytkou
KE409-6P400

Lapače nečistôt,
predné
KE788-6PA11
Lapače nečistôt,
zadné
KE788-6PA21

BEZPEČNOSŤ

Lišty predného a
zadného
nárazníka, čierne
KE600-6P019BK

Lišty predného a
zadného
nárazníka,
strieborná
KE600-6P019DS

Lišty predného a
zadného
nárazníka,
oranžové
KE600-6P019TO

Príslušenstvo a ďalšie vybavenie, ktorým môže zákazník vybaviť vozidlo po nákupe, môže mať vplyv na emisie CO2 a spotrebu paliva vozidla.
Ak je originálne príslušenstvo Nissan osadené dílerom Nissan pri kontrole pred dodaním, vzťahuje sa naň 3-ročná záruka alebo záruka na 100 000 km (práca a
diely). Ak príslušenstvo inštaluje tretia strana alebo zákazník sám, vzťahuje sa naň 12-mesačná záruka.

Núdzové kladivko
s osvetlením LED
KB930-00150
Palubná kamera
KB289-99900
Výstražná
kontrolka LED
KB930-00140

Lekárnička (tvrdý obal) – KE930-00008
Lekárnička (mäkký obal) – KE930-00007
Bezpečnostná reflexná vesta – KE930-00061
Výstražný trojuholník – KE930-00011
2 výstražné trojuholníky – KE930-00012

Záručné krytie produktov vybraného príslušenstva závisí od konkrétneho dodávateľa. Ďalšie informácie vám oznámi autorizovaný díler alebo servis Nissan.
(1) Max. zaťaženie: 75 kg, (2) Max. povolená ťažná kapacita: 1 250 kg, (3) Max. zaťaženie: 15 kg/koleso, (4) Max. zaťaženie: 45 kg
(5) Hmotnosť: 9 – 18 kg a vek: od 9 mesiacov max. do 4,5 roka, (6) Max. hmotnosť: 13 kg a max. vek: 15 mesiacov, (7) Max. zaťaženie: 36 kg.
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PONUKA REKLAMNÝCH
PREDMETOV JUKE

vesta Juke

2

prívesok na kľúče Juke

3

nabíjací kábel s
multi-konektormi

4

fľaša Monbento®

5

dóza Monbento®

6

prenosný kávovar Wacaco® –
Minipresso NS

Kompletnú ponuku pre
model Juke nájdete u
svojho dílera.
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PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

SERVISNÉ ZMLUVY

Predĺžená záruka Nissan zaisťuje pri novom modeli JUKE
záručné krytie na dlhšie časové obdobie, väčší počet
najazdených kilometrov alebo na oboje dohromady. K
dispozícii je niekoľko rôznych typov zmlúv, z ktorých
si iste vyberiete tú, ktorá bude najlepšie zodpovedať
vašim potrebám.

Venujte svojmu novému modelu JUKE starostlivosť,
ktorú si zaslúži – servisná zmluva Nissan vám dlhodobo
ušetrí peniaze.

V prípade nutnosti opravy budú použité výhradne diely
Nissan a opravu urobia mechanici vyškolení
spoločnosťou Nissan.
Predĺžená záruka NISSAN vás i všetkých nasledujúcich
majiteľov vozidla zbavuje starostí, pretože je možné
ju preniesť na nového majiteľa, ak sa rozhodnete
vozidlo predať.
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Predĺžená záruka Nissan tiež zahŕňa doplnkovú asistenčnú
službu Nissan Roadside. Služba je k dispozícii v krajinách
stanovených zmluvnými podmienkami, a to počas celej
doby trvania záruky. Služba zaisťuje celoeurópske pokrytie
24 hodín denne, 365 dní v roku.

Zmluva o údržbe so spoločnosťou Nissan sa vzťahuje na
všetky naplánované úkony odporúčané spoločnosťou
Nissan a opísané v oficiálnej servisnej príručke Nissan.
Podpisom zmluvy o údržbe budete mať už od samého
začiatku k dispozícii údaje o nákladoch na budúcu
údržbu. To vás ochráni pred infláciou.
K naplánovaným úkonom získate podpisom zmluvy o
kompletnej servisnej údržbe ešte výhodu výmeny dielov
podliehajúcich bežnému opotrebeniu, napríklad lišty
stieračov, brzdového doštičiek a iné.
Zvoľte si taký čas trvania, ktorý vyhovuje vašim potrebám
a využite výhody originálnych dielov Nissan namontovaných
našimi školenými mechanikmi a za zníženú cenu.
Dobre udržiavané vozidlo má vyššiu zostatkovú hodnotu
pri ďalšom predaji. Ak vozidlo Nissan predáte ešte pred
skončením platnosti zmluvy, zmluvu bude môcť počas
zvyšnej lehoty platnosti využívať aj nový majiteľ.
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Navštívte našu stránku: www.nissan-JUKE.com

Sledujte Nissan JUKE na:
Pečiatka dílera
Príprave tejto publikácie sme venovali maximálnu starostlivosť a urobili sme všetko pre to, aby jej obsah v čase tlače
(SEPTEMBER 2019) presne zodpovedal skutočnosti. V tejto brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel
vystavovaných na autosalónoch. V súlade so zásadami neustáleho zlepšovania výrobkov si spoločnosť Nissan Europe
vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie a vozidlá opísané a zobrazené v tejto publikácii. Díleri spoločnosti
Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takých zmenách v najkratšom možnom čase. Aktuálne informácie si môžete
kedykoľvek vyžiadať u miestneho dílera vozidiel Nissan. Vzhľadom na obmedzenia použitého tlačového procesu sa
môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb použitých lakov a materiálov interiérového
čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo akejkoľvek jej časti je bez písomného súhlasu
spoločnosti Nissan Europe zakázaná.

Táto brožúra je vytlačená na papier vyrobený bez použitia chlóru – Brožúra dielov a príslušenstva JUKE MR 19,
9/2019 – Vytlačené v EÚ.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide – tel.: +33 1 49 09 25 35
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