NISSAN

JUKE

ORIGINALNA DODATNA OPREMA

ORIGINALNA
DODATNA OPREMA
NISSAN JUKE
Originalna dodatna oprema Nissan je zasnovana na podlagi potreb
kupcev po osebnih prilagoditvah in več sloga ter udobja pri dnevni
uporabi vozila, hkrati pa je visoke kakovosti, zmogljiva in zanesljiva.
Nissan ponuja dodatke, ki zadovoljijo vaša pričakovanja, in vam nudi
široko izbiro uporabnih in inovativnih izdelkov: izdelki iz nabora originalne
dodatne opreme Nissan.
ORIGINALNA DODATNA OPREMA NISSAN
Originalna dodatna oprema Nissan, ki so jo razvili naši lastni inženirji, je
zasnovana posebej za naša vozila in izpolnjuje vse ustrezne standarde
znamke Nissan. Zanjo zato velja 3-letna (osebna vozila) oz. 5-letna
(gospodarska vozila) garancija Nissan.
IZBOR DODATKOV
Nissan je izbral vrsto dodatkov priznanih dobaviteljev, s katerimi si lahko za
še več zadovoljstva obogatite svojo izkušnjo z vozilom. Garancija je odvisna
od dobavitelja posameznega izdelka. Za nadaljnje podrobnosti o garancijskih
pogojih za izbrane izdelke se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca
ali serviserja znamke Nissan.

Na naslovnici: JUKE v biserno beli barvi z dodatno opremo
Paket Silver, Paket Urban Silver in 48 cm (19’’) aluminijastimi platišči Akari
v črni barvi z diamantnim leskom.
Na slikah so morda prikazane značilnosti opreme, ki v vaši državi niso na voljo.
Za informacije o razpoložljivih kombinacijah barv in opreme se obrnite na
svojega najbližjega koncesionarja ali serviserja Nissan.
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STREŠNI KOVČEK
Mali strešni kovček - KE734-380BK
Obojestransko odpiranje - 380L - 160x80x40 cm
13kg/75kg največ - z logotipom Nissan
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Srednji strešni kovček - KE734-480BK
Obojestransko odpiranje - 480L - 190x80x40 cm
15kg/75kg največ - z logotipom Nissan
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NOSILEC ZA SMUČI
Do 2 para - KS738-50001
Do 4 pari - KS738-50002
Drsni za 6 parov - KE738-99996
Kakršnekoli so vaše potrebe, vam Nissan ponudi
ustrezni nosilec za smuči.
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NOSILEC ZA KOLESA
Strešni nosilec za kolesa -

KB738-80010

Velikost koles - do 36"/91cm
Največja dovoljena masa koles - do 20 kg
Adapterji T-Track (20x20 mm) in ključavnice
vključeni.
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NALOŽITE GA
Ko niti prostorni Jukov
prtljažnik ne zadostuje, vam je
na voljo nabor strešnih
nosilcev za smuči, kolesa in
vso drugo prtljago, ki jo
streha prenese.
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STREŠNI NOSILEC
Aluminijast strešni nosilec s sistemom
Quick Fix - KE730-6P010
Eleganten dodatni prostor za prtljago z
ekskluzivnim strešnim nosilcem
prihodnje generacije, ki vam ga
trenutno lahko ponudi samo Nissan.
Sistem, preskušen na podlagi naših
najstrožjih standardov, omogoča hitro
pritrditev, je izdelan iz
visokokakovostnega, na korozijo
odpornega aluminija in se popolnoma
prilega modelu JUKE.
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NAMESTITE VSE
SKUPAJ ZA SEBOJ
Če potrebujete še več prostora, pa dodajte vlečno
kljuko, priklopite prikolico ali pa namestite nosilec
za kolesa. Za vse vaše potrebe imamo odgovor.

NOSILEC ZA KOLESA
Montaža na vlečno kljuko,
7-polni priključek
3 kolesa – zložljiv – sistem
EuroRide
KE738-70307
Največja obremenitev
znaša 45kg
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ZAVESICE
Spredaj - KE788-6PA11
Zadaj - KE788-6PA21
Te visokokakovostne zavesice so zasnovane za vzdržljivost v
najtežjih razmerah. So temeljito preizkušene in popolnoma
prilagojene novemu modelu JUKE.
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VLEČNA KLJUKA
Fiksna vlečna kljuka - KE500-6P500
Horizontalna snemljiva vlečna kljuka - KE500-6P510
Vse originalne vlečne kljuke Nissan so temeljito preizkušene.
Presegajo vse evropske standarde in zagotavljajo z vašim
Nissanom popolnoma usklajeno delovanje. Njihova največja
vlečna zmogljivost znaša 1250 kg. V ponudbi so tako fiksne
vlečne kljuke kot kljuke za preprosto odstranitev.
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TEK
7-polni priključek - KE505-6P500
13-polni priključek - KE505-6P510
Vmesnik TEK poveže sisteme vašega vozila s prikolico ali
nosilcem svetil. Zagotavlja združljivost in usklajeno delovanje
z novim modelom JUKE ter kar največ električne moči v vseh
vremenskih in vlečnih pogojih.
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ALUMINIJASTA PLATIŠČA
43 cm (17’’) zimska platišča, srebrna - KE409-6P200
48 cm (19’’) aluminijasta platišča Akari,
črna z diamantnim leskom - KE409-6P400
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Aluminijasta platišča Nissan so zasnovana skupaj z vozili, zato
delujejo brezhibno usklajeno z zavorami in sistemoma ABS ter
VDC. Platišča so toplotno obdelana in zagotavljajo trajnost in
zmogljivosti ter slog na najvišji ravni.

ŠTEJE TO,
KAR PONUJA
NOTRANJOST
Naši dodatki za notranjost vozila
poskrbijo za kar najboljše bivanje v
gibanju – od držala za pametni telefon
do varnosti vaše družine.
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OTROŠKI SEDEŽ
Safe Plus -
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KS530-99010

Držalo za pametni telefon MAGICMOUNT
(namestitev na armaturno ploščo/okno) KB289-00005

Safe Plus – Isofix* osnovni - KS530-99090
Nosilnost: do največ 13 kg in do največ 15 mesecev
starosti.
Duo Plus - KS530-99990
Nosilnost: 9–18 kg in od 9 mesecev do največ
4–5 let starosti.
*Na voljo za paketa opreme N-Design in Tekna
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Paleta držal za pametni telefon Nissan ustreza
vsem potrebam: združljiva so z vsemi napravami,
ne glede na mere telefona.
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KAMERA ZA ARMATURNO PLOŠČO*
KB289-99900
Kompaktna kamera za armaturno ploščo snema v
HD ločljivosti in polnem dinamičnem obsegu, z
vgrajeno baterijo in GPS pa lahko posname vsako
vožnjo, od običajnih dnevnih poti pa vse do sanjskih
cestnih potovanj. Kartica SD je vključena.
*Uporabljajte le v skladu z lokalno veljavnimi zakoni.

OSVETLITEV VRATNEGA PRAGA
Samo spredaj - KE967-6P040
Samodejno zazna odpiranje vrat in zagotovi
elegantno osvetlitev, ki vas pozdravi ob vstopu v
vaš novi JUKE.
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DRŽALO ZA PAMETNI TELEFON

PREDPRAŽNIKI
Predpražnik iz velurja - KE745-6P000
Luksuzni predpražnik - KE745-6P080
Gumijasti predpražniki z dvignjenim robom KE748-6P000
Preproge blagovne znamke Nissan so izdelane po
meri, se varno in tesno prilegajo in omogočajo
optimalno udobje in zaščito. Vse naše preproge
omogočajo pritrditev na tla, kar jim prepreči
premikanje in motnje pri uporabi stopalk.
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PAKETI OSVETLITVE
Notranja svetilka
KS262-5S210
Potnik zadaj
KS262-5S010
Prtljažnik
KS262-5S220
Izboljšajte osvetlitev v
kabini za boljšo
vidljivost v notranjosti.

PRIPRAVLJENI
ZA RESNIČNO
ŽIVLJENJE
Dodatki, zasnovani za vaš dinamični
življenjski slog. Novi komplet osvetlitve
LED razsvetli notranjost novega modela
JUKE, medtem ko naši dodatki za
prtljažnik poskrbijo za red in čistočo v
vašem prtljažniku.
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PODLOGA PRTLJAŽNIKA
Obojestranska podloga prtljažnika KE965-6P0S0
Obloge prtljažnikov iz originalne dodatne
opreme Nissan so izdelane iz
visokokakovostnih materialov. Natančno se
prilegajo notranjosti prtljažnika in nudijo
najboljše možno prileganje in optimalno
zaščito notranjosti vašega vozila.
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POLICA PRTLJAŽNIKA
849B9-6PD0A
Naj bo tovor organiziran in na varnem pred
radovednimi očmi s to prtljažno polico,
posebej zasnovano za novi JUKE. Na voljo le
za paket opreme Visia
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PRILAGODLJIVA PREGRADA
PRTLJAŽNIKA
KB930-00160
Naj se vam manjši predmeti prenehajo
kotaliti po prtljažniku. Idealno za čevlje,
steklenice in krhke kose prtljage.
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PREIZKUŠEN
IN ZATO NAJBOLJŠI
Pakete personalizacije Nissan je razvila in preizkusila ekipa
oblikovalcev Nissan Design in s tem poskrbela, da je vaš
avtomobil deležen le najboljšega. Pri temperaturah od –40° do
+80° simuliramo v svetovnem merilu skrajne razmere zato, da
ostane vaš novi Juke v najboljši formi, ne glede na vreme.
Poleg paketa N-Design ponuja Nissan za vse druge stopnje
opremljenosti tudi dodatno opremo v okviru paketov
personalizacije. Paket personalizacije lahko namestite
kadarkoli, ko si zaželite, da postane avtomobil resnično vaš.

PAKET URBAN V
ORANŽNI BARVI

Okrasni elementi prednjega
odbijača v oranžni barvi

PAKET URBAN
OKRASNI ELEMENTI PREDNJEGA IN ZADNJEGA ODBIJAČA
V ORANŽNI BARVI – KE600-6P019TO
V ČRNI BARVI – KE600-6P019BK
V SREBRNI BARVI – KE600-6P019DS

Okrasni elementi zadnjega
odbijača v oranžni barvi

PAKET URBAN V
SREBRNI BARVI

PAKET SILVER

LETVICA POD SPREDNJIM ODBIJAČEM – BOČNA LETVICA
V SREBRNI BARVI – KE600-6P021DS

Bočna letvica v srebrni
barvi

Letvica pod sprednjim
odbijačem v srebrni barvi

PAKET URBAN
V ČRNI BARVI

Okrasni elementi prednjega
odbijača v črni barvi

Okrasni elementi zadnjega odbijača
v srebrni barvi

Okrasni elementi zadnjega
odbijača v črni barvi

Okrasni elementi prednjega odbijača v srebrni barvi

DODAJTE ORIGINALNO DODATNO OPREMO
NISSAN JUKE
NOSILCI(1)
Aluminijasti
strešni nosilci s
sistemom Quick
Fix
KE730-6P010

Nosilec za smuči
Do 2 parov
KS738-50001
Do 4 parov
KS738-50002
Drsni za 6 parov
KE738-99996

Mali strešni
kovček v črni barvi
– Quick Fix,
obojestransko
odpiranje
KE734-380BK

Srednji strešni
kovček v črni barvi
– Quick Fix,
obojestransko
odpiranje
KE734-480BK

Nosilec za kolesa
Montaža na
vlečno kljuko
7-polni priključek
3 kolesa, zložljiv,
sistem EuroRide(4)
KE738-70307
2 kolesi, zložljiv,
sistem EuroRide(7)
KE738-70213

Nosilci za kolesa
Namestitev na
vlečno kljuko
3 kolesa, zložljiv,
obešalni 972(3)
KS738-75300

Nosilci za kolesa
obešalni 957
(proti kraji)
KS738-75003

NOSILEC ZA KOLESA
Nosilci za kolesa,
obešalni,
namestitev na
vlečno kljuko, za 2
kolesi, Xpress970(3)
KS738-75200

DODATKI ZA NOTRANJOST

MATS

Otroški sedež
Duo Plus(5)
KS530-99990
Otroški sedež
Safe Plus(6)
KS530-99010
Otroški sedež Safe
Plus Isofix,
osnovni(6)
KS530-99090

Hladilna torba
(20 L)
KS930-00080
Priključna napetost:
12 V/220–240 V.

Osvetljen pepelnik
F8800-89926
Črn pepelnik
96536-00Q0A

Predpražnik iz
velurja
KE745-6P000

Držalo za pametni
telefon Dvojna
funkcija
MagicMOUNT
(namestitev na
armaturno
ploščo/zračnik)
KB289-00004

Držalo za
pametni telefon
MagicMOUNT
(Namestitev na
armaturno ploščo/
okno)
KB289-00005

Letvici na
sprednjem in
zadnjem odbijaču
v srebrni barvi
KE600-6P019DS

Letvici na
sprednjem in
zadnjem odbijaču
v oranžni barvi
KE600-6P019TO

DRŽALA MULTIMEDIJSKIH NAPRAV
Držalo
pametnega
telefona Dash
Mount
Univerzalno
(Namestitev na
armaturno
ploščo/okno)
KB289-00001

Držalo za pametni
telefon
MagicMOUNT
(namestitev na
armaturno
ploščo)
KB289-00003

PAKET URBAN

PAKET SILVER
Letvica pod
sprednjim
odbijačem bočna
letvica v srebrni
barvi
KE600-6P021DS

Letvici na
sprednjem in
zadnjem odbijaču
v črni barvi
KE600-6P019BK

Kakršnakoli dodatna oprema ali dodatki, ki jih kupec namesti na vozilo, utegnejo imeti vpliv na izpuste CO2 in porabo goriva. Za originalno dodatno opremo Nissan
velja garancija 3 let ali 100.000 prevoženih km, če jo je namestil Nissan ali pooblaščen koncesionar Nissan (deli in delo), oziroma 12 mesecev, če jo je namestila
tretja oseba ali stranka sama.

VLEČNE KLJUKE(2) IN DODATNA OPREMA

Strešni nosilec za
kolesa
KB738-80010

Vlečna kljuka –
fiksna
KE500-6P500

Vlečna kljuka –
horizontalno
snemljiva
KE500-6P510

Dvostranska
podloga
prtljažnika
KE965-6P0S0

Polica prtljažnika
849B9-6PD0A

Prilagodljiva
pregrada
prtljažnika
KB930-00160

TEK s 7-polnim
priključkom
KE505-6P500
TEK s 13-polnim
priključkom
KE505-6P510

TRUNK

LIGHTING

Luksuzni
predpražnik
KE745-6P080

Gumijasti
predpražniki z
dvignjenim robom
KE748-6P000

Osvetlitev
vratnega praga
KE967-6P040

LITA PLATIŠČA
Držalo za pametni
telefon
Brezžični polnilnik
MagicMOUNT
Procharge
(Namestitev na
armaturno
ploščo/okno)
KB289-00010

43 cm (17’’)
ZIMSKA
aluminijasta
platišča
KE409-6P200

Komplet
osvetlitve
notranjosti
Notranja svetilka
KS262-5S210
Potnik zadaj
KS262-5S010
Prtljažnik
KS262-5S220

PROTECTION
48 cm (19’’)
aluminijasta
platišča
Akari v črni barvi
z diamantnim
leskom in
pokrovčkom
pesta
KE409-6P400

Zavesice spredaj
KE788-6PA11
Zavesice zadaj
KE788-6PA21

SAFETY

Kamera za
armaturno ploščo
KB289-99900

Reševalno kladivo
z LED svetilko
KB930-00150
Opozorilna
svetilka LED
KB930-00140

Paket prve pomoči – trda škatla - KE930-00008
Paket prve pomoči – mehka škatla - KE930-00007
Varnostni jopič - KE930-00061
Varnostni trikotnik - KE930-00011
Dvojni varnostni trikotniki - KE930-00012

Garancija na izdelke iz nabora dodatkov je odvisna od dobavitelja; za dodatne informacije se obrnite na svojega pooblaščenega koncesionarja ali serviserja Nissan.
(1) Največja nosilnost 75 kg – (2) Največja dovoljena vlečna obremenitev 1250 kg – (3) Največja nosilnost 15 kg/kolo – (4) Največja nosilnost 45 kg
(5) Nosilnost: 9–18 kg in od 9 mesecev do največ 4–5 let starosti.– (6) Nosilnost: do največ 13 kg in do največ 15 mesecev starosti – (7) Največja obremenitev 36 kg
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Juke grelnik telesa

PALETA IZDELKOV JUKE
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Juke obesek za ključe

3

Juke kabel za polnjenje

4

Monbento® plastenka

5

Monbento® Lunch Box

6

Wacaco® – Minipresso NS
Prenosni avtomat za kavo

Za popoln seznam izdelkov
Juke se obrnite na svojega
koncesionarja Nissan.
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PODALJŠANO JAMSTVO

POGODBE O SERVISIRANJU

Podaljšano jamstvo Nissan vam daje možnost, da
garancijo za vaše vozilo JUKE uživate dlje časa ali več
kilometrov. Širok nabor razpoložljivih pogodb vam
omogoča izbrati možnost, ki najbolj ustreza vašim
potrebam.

Namenite svojemu vozilu JUKE skrb, ki si jo zasluži,
izkoristite načrt servisiranja Nissan in dolgoročno
prihranite denar.

Usposobljeni tehniki Nissan bodo pri popravilu
uporabljali izključno originalne nadomestne dele Nissan.
Podaljšano jamstvo NISSAN omogoča brezskrbnost tako
vam kot naslednjemu lastniku vozila, saj je v primeru
prodaje vozila jamstvo prenosljivo.
Vaše podaljšano jamstvo Nissan vključuje tudi asistenco
na cesti Nissan za navedene države v času veljavnosti
police in v skladu z veljavnimi pogoji, katere kritje je na
evropski ravni in je na voljo 24 ur na dan, 365 dni na leto.

Pogodbe o vzdrževanju Nissan vključujejo vse standardne
storitve servisiranja za vaše vozilo LEAF, kot jih navaja
uradni servisni priročnik Nissan.
Če sklenete pogodbo o vzdrževanju, boste že od začetka
vedeli, koliko vas bo stalo vzdrževanje in boste zaščiteni
pred inflacijo.
Poleg načrtovanih del lahko ob sklenitvi pogodbe o
polnem servisiranju izkoristite možnost menjave potrošnih
delov, kot so metlice brisalcev, zavorne obloge ali obese.
Izberite trajanje, ki ustreza vašim potrebam in uporabljajte
originalne nadomestne dele Nissan, ki jih po znižani ceni
vgradijo naši usposobljeni tehniki.
Dobro vzdrževano vozilo doseže višjo ceno pri nadaljnji
prodaji. Če svoj Nissan prodate pred iztekom jamstva, bo
imel korist od preostanka pogodbe tudi novi lastnik.

Obiščite našo spletno stran: www.nissan-juke.com

Spremljajte Nissan JUKE na:

Prizadevali smo si zagotoviti vse potrebno, da bi bila vsebina te publikacije v času tiskanja (SEPTEMBRA 2019) brez
napak. Brošura vsebuje slike prototipnih vozil, prikazanih na avtomobilskih razstavah. V skladu s svojo politiko
nenehnega izboljševanja svojih izdelkov si Nissan Europe pridržuje pravico kadar koli spremeniti specifikacije in vozila,
opisana in prikazana v tej publikaciji. Vaš pooblaščeni prodajalec ali serviser znamke Nissan bo o vseh takšnih
spremembah kar najhitreje obveščen. Za najnovejše informacije se obrnite na svojega najbližjega prodajalca Nissan.
Zaradi omejitev pri tiskanju lahko barve v tej brošuri odstopajo od dejanskih barv in odtenkov v zunanjosti ali
notranjosti vozila. Vse pravice so pridržane. Prepovedana je reprodukcija te brošure v celoti ali njenih delov brez
predhodnega soglasja družbe Nissan Europe.

Brošura je izdelana iz papirja brez klora – Brošura modela JUKE MY19 P&A brošura 09/2019 – Tiskano v EU.
Zasnoval DESIGNORY, Francija in izdelal eg+ worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Žig prodajalca:

