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Detroit Kırmızısı

Tokyo Siyahı

Londra Beyazı

San Diego Sarısı

Tokyo Mat  
Siyahı

Yokohama  
Moru

Oppama  
Turuncusu

Zama Mavisi

Nashville  
Karbonu

Atsugi Grisi

NISSAN DESIGN 

STUDIO JUKE

1_Ayna kapakları, San Diego sarısı(242)

2_Ön far kaplamaları, San Diego sarısı(241)

3_Ön-arka tampon alt paneller, San Diego 
sarısı(239)

4_18" alaşımlı jant ,San Diego sarısı lamine jant 
kaplaması ile(235)

DIŞ PAKET
Dizaynınızın temeli: Seçeceğiniz renkler 
ile ayna kapaklarını, ön far kaplamalarını 
ve ön-arka tampon panellerini 
renklendirebilirsiniz. Alaşımlı jantlar ile de 
tam uyum sağlayabilirsiniz.

YARATICI EŞSİZ

 

66665_JUKEACC062014_TR.indd   2 29/07/14   07:41



1

2

3

4

200 mm

Kapak resmi:Safir mavi Juke, 
Beijing kromu ayna kapakları(139), 
Beijing kromu kapı kolu 
kaplamaları(136),Beijing kromu ön 
tampon altı paneli(138),Beijing kromu 
yan kapı eşik üstü bantları(140), 
gümüş ön stilli kaplama(259) ve 18" 
KAMI koyu gri elmas kesim alaşımlı 
jantlar(58). 

Yeni Nissan JUKE. Kendi heyecanınızı yaratın.

Kişiselleştirme sizi yansıtır. Heyecanlandırıcıdır. İç ve dış 

renkli aksesuar seçenekleri ile siz de bu heyecana ortak 

olun. Bırakın aracınız sizi yansıtsın, fark yaratsın. Heyecanı 

test edin.

Heyecana doğru giden yolda ,seçeceğiniz yaratıcı 

aksesuarlara bayilerimizden ulaşabilirsiniz.
KİŞİSELLEŞTİRME
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STİL PAKETİ 
Yan kapı eşik üstü bantları ve bagaj alt 
çıtası ile elegans bir görünüm yakalayın. 

1_Bagaj alt çıtası(11), Londra beyazı
2_Yan kapı eşik üstü bantları, Londra beyazı(19)

3_18" alaşımlı jantlar, Londra beyazı lamine kaplamalı(10)

DIŞ PAKET DIŞ + STİL PAKETİ

Detroit Kırmızısı

Tokyo Siyahı

Londra Beyazı

San Diego Sarısı

Tokyo  
Mat Siyahı

Beijing  
Kromu

Yokohama  
Moru

Oppama  
Turuncusu

Zama Mavisi

Nashville  
Karbonu

Atsugi Grisi

YARATICI EŞSİZ
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DİNAMİK PAKET* 
Dinamik bir duruş için aracınızı  
kapı kolu kaplamaları ve tavan  

spoyleri ile dizayn edin.
1_Kapı kolu kaplama, Tokyo siyahı(93)

2_Tavan spoyleri, Tokyo siyahı(99)

3_18" KAMI Tokyo siyahı alaşımlı jantlar(89)

DIŞ + DİNAMİK PAKETLERİ DIŞ + DİNAMİK + STİL PAKETLERİ

*Dinamik Paket Nashville  
karbonu ve Beijing kromunda  

mevcut değildir.

KİŞİSELLEŞTİRME

 

66665_JUKEACC062014_TR.indd   5 29/07/14   07:42



200 mm

DIŞ PAKET

DIŞ PAKET + STİL PAKETİ

DIŞ + DİNAMİK + STİL PAKETLERİ
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FARKLI OLMAYA 
ESİNLENİN

Kendi JUKE aracını ilk kişiselleştiren kişi 
Nissan’ın kıdemli başkan yardımcısı Shiro 

Nakamura olup, «Bu benim seçimimdi, 
tüm renk kombinasyonları ile kendinize 

seçenek oluşturun ve farklı olmaya cesaret 
edin» yorumunda bulunmuştur.

KİŞİSELLEŞTİRME
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1_San Diego sarısı dikişli gösterge 
siperliği, deri (249)

2_San Diego sarısı iç ilaveler (246)

3_Kadife halı paspas, San Diego sarısı 
dikişli ve logolu (4’lü set) (250)

4_San Diego sarısı ana konsol, ön ve arka 
kapı düğmeleri kaplamalarıyla birlikte (232)

5_San Diego sarısı dikişli ön  
kolçak, deri (248) 

6_Kadife halı paspaslar, renkli logo ve 
dikişli, (4’lü set) (50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7_Detroit kırmızı dikişli ön  
kolçak, deri (48)

8_Detroit kırmızısı dikiz ayna 
kaplaması (47)

9_Kadife halı paspas, Detroit kırmızısı 
dikişli, logolu (4’lü set) (50)

10_Detroit kırmızısı dikişli ön  
kolçak, deri (48)

11_Londra beyazı dikişli ön  
kolçak, deri (23)

12_San Diego sarısı dikişli  
kolçak, deri (248)

13_Tokyo siyahı dikişli ön  
kolçak, deri (104)

LOUNGE PAKETİ
Seçtiğiniz renkliliği son detaylarla 

tamamlayın; renkli dikişli ve logolu 
paspaslar, ayna kaplamaları, renkli 

dikişli ,deri ön kolçak.

Farklı renklerdeki iç ilaveler ile hayallerinizdeki kabin içi konforu yaratın. 

KİŞİSELLEŞTİRME
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YARATICI

EŞSİZ
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ALAŞIMLI JANTLAR
Ve final için; Nissan orijinal alaşımlı jantları özel olarak tasarlanmış olup,  
JUKE’unuz için geliştirilmiştir. Her zevke hitap eden jant setlerinden birini  
seçerek Tarzınızı belirleyin.

18" alaşımlı jantlar, ilave kaplamalı

YA
R

AT
IC

I
E

X
C

LU
S

IV
E

Detroit Kırmızısı (35)

Yokohama Moru (152)

San Diego Sarısı (235)

Zama Mavisi (177)

Tokyo Siyahı (91)

Atsugi Grisi (60)

Londra Beyazı (10)

Oppama Turuncusu (116)

18" KAMI alaşımlı jantlar

alaşımlı  
jantlar (254)

16" Gümüş 
alaşımlı jantlar (255)

Siyah (89) Gümüş (63)

Tokyo  
Siyahı

San Diego  
Sarısı

Atsugi  
Grisi

Oppama  
Turuncusu

Detroit  
Kırmızısı

Yokohama  
Moru

Londra  
Beyazı

Zama  
Mavisi
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Kilitlenebilir bijonlar (256)

müş 
antlar (255)

18" NISMO 
alaşımlı jant (253)

17" ATO  
alaşımlı jantlar

ümüş (63) Metalik Gri, 
elmas kesim (58)

Detroit Kırmızısı,  
elmas kesim (33)

Yokohama Moru , 
elmas kesim (150)

Londra Beyazı (08)

Oppama Turuncusu 
diamond cut (114)

San Diego Sarısı,  
elmas kesim (233)

Gümüş (64)

Tokyo Siyahı (88)

Zama mavisi,  
elmas kesim (175)

Tokyo Siyahı Mat,  
elmas kesim (199)

Atsugi Grisi,  
elmas kesim (57)

KİŞİSELLEŞTİRME
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ŞEHİR İÇİN DAHA FAZLASI
Daha güçlü bir etki için, KROM PAKETİ seçin, Beijing 
kromu yan ayna kapakları, ön-arka tampon altı kaplamalar 
ve kapı kolları ile aracınızı tamamlayın. Daha agresif bir 
görünüm için ise, aracınızı aerodinamik stilli ön-arka 
kaplamalar ile ve 18" KAMI koyu gri alaşımlı jantlar ile 
tamamlayabilirsiniz.

*KROM PAKETİ

1_Ayna kapakları, Beijing kromu* (139)

2_Kapı kolu kaplama, Beijing kromu* (136)

3_Tampon altı kaplamalar, ön ve arka, Beijing Kromu* (138)

4_Ön Stilli Kaplama, gümüş (259)

5_18" KAMI koyu gri, elmas kesim, alaşımlı jant (58)
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6_Yan kapı alt eşikleri, Beijing kromu (140)

7_Bagaj açma kolu kaplaması, Beijing kromu (141)

8_Bagaj alt çıtası, Beijing kromu (135)

9_Arka stilli kaplama, gümüş (260)

10_Kırmızı köpekbalığı anteni(sunroofsuz araçlar için) (270)

11_Aydınlatmalı yan basamaklar (258)

Kırmızı

Siyah

İnci beyazı

Beyaz

Safir Mavi

Gri
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İÇERİ BAKIN
Renkli kabin içi aydınlatmadan, renkli 
tablet taşıyıcılarına ve sport pedallara 
kadar aracınıza size uygun rengi 
yansıtabilirsiniz.

1_Koltuk kılıfı (285)

2_Aydınlatmalı kapı eşikleri, sadece ön (288)

3_Kabin içi aydınlatma (289), sport pedal kiti (291), kadife halı paspas 
mavi logo ve dikişli(4’lü set) (192)

4_Universal tablet taşıyıcı (352)

5_Akıllı telefon taşıyıcı, 360 derece dönüşlü, beyaz (349)

6_Akıllı telefon taşıyıcı U-grip, siyah (351)

7_iPhone* taşıyıcı (4 & 5) (347)

*iPhone, Apple Inc.’nin ticari markası olup, USA ve diğer ülkelerde tescillidir.
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DIŞARI ÇIKIN
Kullanacağınız paçalıklar, cam rüzgarlıkları 

ve park sistemleri ile aracınızı doğal 
ortamdaki şartlara hazırlayın.

1_Cam rüzgarlıkları (4’lü set) (311)

2_Kaput rüzgarlığı (310)

3_Kapı yan kaplamaları (308)

4_18" KAMI koyu gri, elmas kesim 
alaşımlı jantlar (58)

5_Ön ve arka paçalıklar (312, 313)

6_Park sensörü, ön ve arka (294, 295)
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7_Bagaj paspası ve bagaj girişi koruma (306, 286)

8_Arka tampon üstü koruma (314)

9_Köpek Ayracı (299)

10_Yumuşak bagaj havuzu (300)

11_Güvenlik paketi (357)

12_Standart halı paspas (4’lü set) (305), kauçuk paspas 
(4’lü set) (303), kenarlı kauçuk paspas (304)
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MACERAYA HAZIR OLUN
Bisikletlerinizi, kayak takımlarınızı ve tavan bagajınızı 
taşımak artık çok kolay , Nissan orijinal aksesuarlar 

ile şehri arkanızda bırakıp, maceraya yönelin.

1_Sökülebilir çeki demiri  
sabit gibi (333)

2_Çeki demiri tesisatına 
adapte bisiklet taşıyıcısı, 
2 bisiklet (338), 7 ve 13 pinli 
olarak; 3 bisiklet için 7 pinli

3_Alüminyum yük taşıyıcı (317)

4_Tavan bagajı,küçük (329), orta ve 
büyük ebatları da mevcuttur.

5_Çelik taşıyıcı (316) çelik 
tavan raflı (318)

6_Kayak/snowboard taşıyıcı, 
kızaklı, 6 çifte kadar (326), 
3 çifte kadar olanlar (324) 
ve 4 çifte kadar, kızaksız 
versiyonlar da (325)mevcuttur.

7_Alüminyum yük taşıyıcı (317) 
lüks bisiklet taşıyıcı ile (320)
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SIRADIŞI BİR GÖRÜNÜM İÇİN
JUKE’ unuza göz alıcı bir görünüm kazandırmak için stikırlarımızı deneyin. 

1_Sportif çizgi stikır, siyah (273)

2_Yan flaş stikır, pembe (281)

3_Yan flaş stikır, sarı (283)

4_Sportif çizgi stikır, beyaz (275)

5_Yan flaş stikır, alüminyum (278)

6_Köpek balığı anteni, beyaz (268)

Alüminyum

Pembe

Siyah

Antrasit

Beyaz

Sarı

Kırmızı
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SİPARİŞ BİLGİLERİ
GENEL AKSESUARLAR

LONDRA BEYAZI DOKUNUŞU

(01) Londra beyazı (QAB) Stil paketi: Yan kapı eşik üstü bantları, bagaj alt çıtası KE600-1K012WP

(02) Londra beyazı (QAB) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt 
paneller, ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE600-BV010WP

(03) Londra beyazı (QAB) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt 
paneller, ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE600-BV011WP

(04) Londra beyazı (QAB) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörlü) KE600-1K013WP

(05) Londra beyazı (QAB) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörsüz) KE600-1K014WP

(06) Londra beyazı (QAB) Lounge paketi: Dikiz ayna kaplaması, deri dikişli ön 
kolçak, kadife halı dikişli paspas KE600-1K0WH

(07) Londra beyazı (LQ05) Ana konsol paketi LHD: ana konsol, ön kapı düğme 
kaplaması, arka kapı düğme üst kaplaması KE961-BV0PW

(08)  Londra beyazı (QAB) 17" ATO alaşımlı jant ve jant göbeği KE409-1K200WP

(09) Londra beyazı (QAB) jant göbeği KE409-0BQAB

(10)  Londra beyazı (QAB) 18" alaşımlı jant için lamine kaplama (her jant için 
bir set) KE4SP-1K30Q

(11)  Londra beyazı (QAB) bagaj alt çıtası KE791-1KA20WP

(12) Londra beyazı (QAB) kapı kolu kaplaması sensörlü KE605-1K052WP

(13) Londra beyazı (QAB) kapı kolu kaplaması sensörsüz KE605-1K051WP

(14) Londra beyazı (QAB) ön ve arka tampon alt paneller KE600-BV009WP

(15) Londra beyazı (QAB) ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE610-BV280WP

(16) Londra beyazı (QAB) ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE610-BV260WP

(17) Londra beyazı (QAB) ayna kapakları KE960-BV030WP

(18) Londra beyazı (QAB) tavan spoyleri KE615-1KA00WP

(19)  Londra beyazı (QAB) yan kapı eşik üstü bantları KE760-1KA00WP

(20) Londra beyazı (QAB) bagaj açma kolu KE791-1KA50WP

(21) Londra beyazı (LQ05) iç ilaveler KE600-1K10L

(22) Londra beyazı (LQ05) dikiz ayna kapağı kaplaması KE961-1K030WI

(23)  Londra beyazı (QAB) dikiş detaylı deri ön kolçak KE877-1K150

(24) Londra beyazı gösterge siperliği, deri LHD KE9SP-1K0WH

(25)  Lüks paspas, beyaz dikişli (4'lü set), LHD KE745-1K081

DETROIT KIRMIZISI DOKUNUŞU

(26) Detroit kırmızısı (NAH) Stil paketi: Yan kapı eşik üstü bantları, bagaj alt çıtası KE600-1K012RD

(27) Detroit kırmızısı (NAH) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller, 
ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE600-BV010RD

(28) Detroit kırmızısı (NAH) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller, 
ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE600-BV011RD

(29) Detroit kırmızısı (NAH) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörlü) KE600-1K013RD

(30) Detroit kırmızısı (NAH) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması 
(sensörsüz) KE600-1K014RD

(31) Detroit kırmızısı Lounge paketi: Dikiz ayna kaplaması, deri dikişli ön kolçak, kadife 
halı dikişli paspas KE600-1K0RE

(32) Detroit Kırmızısı (LA06) Ana konsol paketi LHD: ana konsol, ön kapı düğme 
kaplaması, arka kapı düğme üst kaplaması KE961-BV0RE

(33)  Detroit kırmızısı (NAH) 17" ATO alaşımlı jant ve jant göbeği KE409-1K200R1

(34) Detroit kırmızısı (NAH) jant göbeği KE409-00RED

(35)  Detroit kırmızısı (NAH) 18" alaşımlı jant için lamine kaplama (her jant için bir set) KE4SP-1K30R

(36) Detroit kırmızısı (NAH) bagaj alt çıtası KE791-1KA20RD

(37) Detroit kırmızısı (NAH) kapı kolu kaplaması sensörlü KE605-1K052RD

(38) Detroit kırmızısı (NAH) kapı kolu kaplaması sensörsüz KE605-1K051RD

(39) Detroit kırmızısı (NAH) ön ve arka tampon alt paneller KE600-BV009RD

(40) Detroit kırmızısı (NAH) ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE610-BV280RD

(41) Detroit kırmızısı (NAH) ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE610-BV260RD

(42) Detroit kırmızısı (NAH) ayna kapakları KE960-BV030RD

(43) Detroit kırmızısı (NAH) tavan spoyleri KE615-1KA00RD

(44) Detroit kırmızısı (NAH) yan kapı eşik üstü bantları KE760-1KA00RD

(45) Detroit kırmızısı (NAH) bagaj açma kolu KE791-1KA50RD

(46) Detroit Kırmızısı (LA06) iç ilaveler KE600-1K10R

(47)  Detroit Kırmızısı (LA06) dikiz ayna kapağı kaplaması KE600-1K10R

(48)  Detroit kırmızısı (NAH) dikiş detaylı deri ön kolçak KE877-1K1RE

(49) Detroit kırmızısı gösterge siperliği, deri LHD KE9SP-1K0RE 

(50)  Kadife halı paspas, kırmızı logo, kırmızı dikişli , nubuk (4'lü set), LHD KE745-1K001S2

AÇIKLAMA

(51) Atsugi Grisi (KAD) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması 
(sensörlü)

40342-BR01A

(52) Atsugi Grisi (KAD) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması 
(sensörsüz) KE791-1KA20GR

(53) Atsugi Grisi Lounge paketi: Dikiz ayna kaplaması, deri dikişli ön kolçak, 
kadife halı dikişli paspas KE605-1K052GR

(54)  Atsugi Grisi (KAD) 17" elmas kesim, ATO alaşımlı jant ve jant göbeği KE605-1K051GR

(55)  Koyu Gri (KAD) 18" elmas kesim, KAMI alaşımlı jant ve jant göbeği KE600-BV009GR

(56) Atsugi Grisi (KAD) jant göbeği KE610-BV280GR

(57)  Atsugi Grisi (KAD) 18" alaşımlı jant için lamine kaplama (her jant için bir set) KE610-BV260GR

(58) Koyu Gri (LG45) 18" XENA alaşımlı jant ve jant göbeği KE960-BV030GR

(59) Koyu Gri (LG45) )  jant göbeği KE615-1KA00GR

(60)  Gümüş 18" KAMI alaşımlı jant ve jant göbeği KE760-1KA00GR

(61)  Gümüş 17" ATO alaşımlı jant ve jant göbeği KE791-1KA50GR

(62) Gümüş jant göbeği KE600-1K10G

(63) Atsugi Grisi (KAD)  bagaj alt çıtası KE961-1K030GR

(64) Atsugi Grisi (KAD) kapı kolu kaplaması sensörlü KE877-1K1GR

(65) Atsugi Grisi (KAD) kapı kolu kaplaması sensörsüz KE9SP-1K0GR

(66) Atsugi Grisi (KAD) ön ve arka tampon alt paneller KE745-1K001S1

(67) Atsugi Grisi (KAD) ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE600-BV009GR

(68) Atsugi Grisi (KAD) ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE610-BV280GR

(69) Atsugi Grisi (KAD) ayna kapakları KE610-BV260GR

(70) Atsugi Grisi (KAD) tavan spoyleri KE960-BV030GR

(71) Atsugi Grisi (KAD) yan kapı eşik üstü bantları KE615-1KA00GR

(72) Atsugi Grisi (KAD) bagaj açma kolu KE760-1KA00GR

(73) Atsugi Grisi (LX29) iç ilaveler KE791-1KA50GR
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(79)
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(74) Atsugi Grisi (LX29) dikiz ayna kapağı kaplaması KE600-1K10G

(75) Atsugi Grisi (KAD) dikiş detaylı deri ön kolçak KE961-1K030GR

(76) Atsugi Grisi gösterge siperliği, deri LHD KE877-1K1GR

(77)  Kadife halı paspas, gri logo, gri dikişli , nubuk (4'lü set), LHD KE9SP-1K0GR 

(78) Silver stitching Front armrest, leather style KE745-1K001S1

(79) Silver stitching Meter hood, leather LHD KE9SP-1K0GR 

(80)  Velour mats, Grey logo, Grey stitching, nubuk (set of 4) LHD KE745-1K001S1

TOKYO SİYAHI DOKUNUŞU

(81) Tokyo siyahı (Z11) Stil paketi: Yan kapı eşik üstü bantları, bagaj alt çıtası KE600-1K012BK

(82) Tokyo siyahı (Z11)) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller,  
ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE600-BV010BK

(83)  Tokyo siyahı (Z11) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller, 
ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE600-BV011BK

(84) Tokyo siyahı (Z11) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörlü) KE600-1K013BK

(85) Tokyo siyahı (Z11)) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörsüz) KE600-1K014BK

(86) Tokyo siyahı (Z11) Lounge paketi: Dikiz ayna kaplaması, deri dikişli ön kolçak, 
kadife halı dikişli paspas KE600-1K0BL

(87) Tokyo siyahı (LG25) Ana konsol paketi LHD: ana konsol, ön kapı düğme 
kaplaması, arka kapı düğme üst kaplaması KE961-BV0PB

(88)  Tokyo siyahı (Z11) 17" ATO alaşımlı jant ve jant göbeği KE409-1K200BK

(89)  Tokyo siyahı (Z11) 18" KAMI alaşımlı jant ve jant göbeği KE409-1K300BZ

(90) Tokyo siyahı (Z11) jant göbeği KE409-00Z11

(91)  Tokyo siyahı (Z11) 18" alaşımlı jant için lamine kaplama (her jant için bir set) KE4SP-1K30B

(92) Tokyo siyahı (Z11) bagaj alt çıtası KE791-1KA20BK

(93)  Tokyo siyahı (Z11) kapı kolu kaplaması sensörlü KE605-1K052BK

(94) Tokyo siyahı (Z11) kapı kolu kaplaması sensörsüz KE605-1K051BK

(95) Tokyo siyahı (Z11) ön ve arka tampon alt paneller KE600-BV009BK

(96) Tokyo siyahı (Z11) ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE610-BV280BZ

(97) Tokyo siyahı (Z11) ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE610-BV260BZ

(98) Tokyo siyahı (Z11) ayna kapakları KE960-BV030BK

(99)  Tokyo siyahı (Z11) tavan spoyleri KE615-1KA00BK

(100) Tokyo siyahı (Z11) yan kapı eşik üstü bantları KE760-1KA00BK

(101) Tokyo siyahı (Z11) bagaj açma kolu KE791-1KA50BK

(102) Tokyo siyahı (LG25) iç ilaveler KE600-1K10X

(103) Tokyo siyahı (LG25) dikiz ayna kapağı kaplaması KE961-1K030BK

(104)  Tokyo siyahı (Z11) dikiş detaylı deri ön kolçak KE877-1K100

(105) Tokyo siyahı gösterge siperliği, deri LHD KE9SP-1K0BA 

(106) Kadife halı paspas, siyah logo, siyah dikişli , nubuk (4'lü set), LHD KE745-1K001

OPPAMA TURUNCUSU DOKUNUŞU

(107) Oppama turuncusu (LA13) Stil paketi: Yan kapı eşik üstü bantları, bagaj alt çıtası KE600-1K012OR

(108) Oppama turuncusu (LA13) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt 
paneller, ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE600-BV010OR

(109) Oppama turuncusu (LA13) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt 
paneller, ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE600-BV011OR

(110) Oppama turuncusu (LA13) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması 
(sensörlü) KE600-1K013OR

(111) Oppama turuncusu (LA13) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması 
(sensörsüz) KE600-1K014OR

(112) Oppama turuncusu (LA13) Lounge paketi: Dikiz ayna kaplaması, deri dikişli ön 
kolçak, kadife halı dikişli paspas KE600-1K0RA

(113) Oppama turuncusu (LA13) Ana konsol paketi LHD: ana konsol, ön kapı düğme 
kaplaması, arka kapı düğme üst kaplaması KE961-1K004

(114)  Oppama turuncusu (LA13) 17" ATO alaşımlı jant ve jant göbeği KE409-1K200O1

(115) Oppama turuncusu (LA13) jant göbeği KE409-ORANG

(116)  Oppama turuncusu (LA13) 18" alaşımlı jant için lamine kaplama (her jant 
için bir set) KE409-1K30A

(117) Oppama turuncusu (LA13) bagaj alt çıtası KE791-1KA20OR

(118) Oppama turuncusu (LA13) kapı kolu kaplaması sensörlü KE605-1K052OR

(119) Oppama turuncusu (LA13) kapı kolu kaplaması sensörsüz KE605-1K051OR

(120) Oppama turuncusu (LA13) ön ve arka tampon alt paneller KE600-BV009OR

(121) Oppama turuncusu (LA13) ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE610-BV280OR

(122) Oppama turuncusu (LA13) ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE610-BV260OR

(123) Oppama turuncusu (LA13) ayna kapakları KE960-BV030OR

(124) Oppama turuncusu (LA13) tavan spoyleri KE615-1KA00OR

(125) Oppama turuncusu (LA13) yan kapı eşik üstü bantları KE760-1KA00OR

(126) Oppama turuncusu (LA13) bagaj açma kolu KE791-1KA50OR

(127) Oppama turuncusu (LA13) iç ilaveler KE600-1K10A

(128) Oppama turuncusu (LA13) dikiz ayna kapağı kaplaması KE961-1K030OR

(129)  Oppama turuncusu (LA13) dikiş detaylı deri ön kolçak KE877-1K1RA

(130) Oppama turuncusu (LA13) gösterge siperliği, deri LHD KE9SP-1K0RA 

(131)  Kadife halı, turuncu logo, turuncu dikişli, nubuk (4'lü set), LHD KE745-1K304

BEIJING KROM 

(132) Beijing krom Stil paketi: Yan kapı eşik üstü bantları, bagaj alt çıtası KE600-1K012

(133) Beijing krom paketi: ayna kapakları, ön-arka tampon alt paneller, kapı kolu 
kaplama (sensörlü) KE600-BV015CR

(134) Beijing krom paketi: ayna kapakları, ön-arka tampon alt paneller, kapı kolu 
kaplama (sensörsüz) KE600-BV016CR

(135)  Beijing krom bagaj alt çıtası KE791-1KA20

(136)  Beijing krom kapı kolu kaplaması sensörlü KE605-1K052

(137) Beijing krom kapı kolu kaplaması sensörsüz KE605-1K051

(138)  Beijing krom ön-arka tampon alt paneller KE600-BV009CR

(139)  Beijing krom ayna kapakları KE960-BV000

(140)  Beijing krom yan kapı eşik üstü bantları KE760-1KA00

(141)  Beijing krom bagaj açma kolu KE791-1KA50

(142) Beijing krom iç ilaveler KE600-1K10C
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(178) Zama mavisi (B51) bagaj alt çıtası KE791-1KA20EB

(179) Zama mavisi (B51) kapı kolu kaplaması sensörlü KE605-1K052EB

(180) Zama mavisi (B51) kapı kolu kaplaması sensörsüz KE605-1K051EB

(181) Zama mavisi (B51) ön ve arka tampon alt paneller KE600-BV009EB

(182) Zama mavisi (B51) ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE610-BV280EB

(183) Zama mavisi (B51) ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE610-BV260EB

(184) Zama mavisi (B51) ayna kapakları KE960-BV030EB

(185) Zama mavisi (B51) tavan spoyleri KE615-1KA00EB

(186) Zama mavisi (B51) yan kapı eşik üstü bantları KE760-1KA00-EB

(187) Zama mavisi (B51) bagaj açma kolu KE791-1KA50-EB

(188) Zama mavisi (B51) iç ilaveler KE600-1K100EB

(189) Zama mavisi (B51) dikiz ayna kapağı kaplaması KE961-1K030EB

(190) Zama mavisi (B51) dikiş detaylı deri ön kolçak KE877-1K1BU

(191)  Zama mavisi (B51) gösterge siperliği, deri LHD KE9SP-1K0BU 

(192)  Kadife halı, mavi logo, mavi dikişli, nubuk (4'lü set), LHD KE745-1K308

TOKYO MAT SİYAH DOKUNUŞU

(193) Tokyo mat siyahı Stil paketi: Yan kapı eşik üstü bantları, bagaj alt çıtası KE600-1K012BM

(194) Tokyo mat siyahı Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller, ön 
far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE600-BV010BM

(195) Tokyo mat siyahı Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller, ön 
far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE600-BV011BM

(196) Tokyo mat siyahı Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörlü) KE600-1K013BM

(197) Tokyo mat siyahı Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörsüz) KE600-1K014BM

(198)  Tokyo mat siyahı Ana konsol paketi LHD: ana konsol, ön kapı düğme 
kaplaması, arka kapı düğme üst kaplaması KE961-1K012

(199)  Tokyo mat siyahı 17" elmas kesim ATO alaşımlı jant ve jant göbeği KE409-1K200BM

(200) Tokyo mat siyahı bagaj alt çıtası KE791-1KA20BM

(201) Tokyo mat siyahı kapı kolu kaplaması sensörlü KE605-1K052BM

(202) Tokyo mat siyahı kapı kolu kaplaması sensörsüz KE605-1K051BM

(203) Tokyo mat siyahı ön ve arka tampon alt paneller KE600-BV009BM

(204) Tokyo mat siyahı ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE610-BV280BM

(205) Tokyo mat siyahı ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE610-BV260BM

(206) Tokyo mat siyahı ayna kapakları KE960-BV030BM

(207) Tokyo mat siyahı tavan spoyleri KE615-1KA00BM

(208) Tokyo mat siyahı yan kapı eşik üstü bantları KE760-1KA00-BM

(209) Tokyo mat siyahı bagaj açma kolu KE791-1KA50-BM

(210) Tokyo mat siyahı iç ilaveler KE600-1K100BM

(211) Tokyo mat siyahı dikiz ayna kapağı kaplaması KE961-1K030BM

NASHVILLE KARBON DOKUNUŞU

(212) Nashville karbon Stil paketi: Yan kapı eşik üstü bantları, bagaj alt çıtası KE600-1K012CB

(213) Nashville karbon Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller, ön 
far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE600-BV010CB

YOKOHAMA MORU DOKUNUŞU

(143) Yokohama moru Stil paketi: Yan kapı eşik üstü bantları, bagaj alt çıtası KE600-1K012BP

(144)
Yokohama moru Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller, ön far 
kaplamalar (far yıkayıcılı) KE600-BV010BP

(145) Yokohama moru Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller, ön far 
kaplamalar (far yıkayıcısız) KE600-BV011BP

(146) Yokohama moru Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörlü) KE600-1K013BP

(147) Yokohama moru Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörsüz) KE600-1K014BP

(148) Yokohama moru Lounge paketi: Dikiz ayna kaplaması, deri dikişli ön kolçak, 
kadife halı dikişli paspas KE600-1K0PU

(149) Yokohama moru Ana konsol paketi LHD: ana konsol, ön kapı düğme kaplaması, 
arka kapı düğme üst kaplaması KE961-1K007

(150)  Yokohama moru 17" ATO alaşımlı jant ve jant göbeği KE409-1K200BP

(151) Yokohama moru jant göbeği KE409-BPURP

(152)  Yokohama moru 18" alaşımlı jant için lamine kaplama (her jant için bir set) KE409-1K30P

(153)  Yokohama moru bagaj alt çıtası KE791-1KA20BP

(154) Yokohama moru kapı kolu kaplaması sensörlü KE605-1K052BP

(155) Yokohama moru kapı kolu kaplaması sensörsüz KE605-1K051BP

(156) Yokohama moru ön ve arka tampon alt paneller KE600-BV009BP

(157) Yokohama moru ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE610-BV280BP

(158) Yokohama moru ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE610-BV260BP

(159) Yokohama moru ayna kapakları KE960-BV030BP

(160) Yokohama moru tavan spoyleri KE615-1KA00BP

(161) Yokohama moru yan kapı eşik üstü bantları KE760-1KA00-BP

(162) Yokohama moru bagaj açma kolu KE791-1KA50-BP 

(163) Yokohama moru iç ilaveler KE600-1K100BP

(164) Yokohama moru dikiz ayna kapağı kaplaması KE961-1K030BP

(165) Yokohama moru dikiş detaylı deri ön kolçak KE877-1K1BP

(166) Yokohama moru gösterge siperliği, deri LHD KE9SP-1K0BP 

(167)  Kadife halı, mor logo, mor dikişli, nubuk (4'lü set), LHD KE745-1K307

ZAMA MAVİSİ DOKUNUŞU

(168) Zama mavisi (B51) Stil paketi: Yan kapı eşik üstü bantları, bagaj alt çıtası KE600-1K012EB

(169) Zama mavisi (B51) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller, ön 
far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE600-BV010EB

(170) Zama mavisi (B51) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller, ön 
far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE600-BV011EB

(171) Zama mavisi (B51) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması 
(sensörlü) KE600-1K013EB

(172) Zama mavisi (B51) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması 
(sensörsüz) KE600-1K014EB

(173) Zama mavisi (B51) Lounge paketi: Dikiz ayna kaplaması, deri dikişli ön kolçak, 
kadife halı dikişli paspas KE600-1K0EB

(174)  Zama mavisi (B51) Ana konsol paketi LHD: ana konsol, ön kapı düğme 
kaplaması, arka kapı düğme üst kaplaması KE961-1K008

(175)  Zama mavisi (B51) 17" elmas kesim ATO alaşımlı jant ve jant göbeği KE409-1K200EB

(176) Zama mavisi (B51) jant göbeği KE409-00B51

(177)  Zama mavisi (B51) 18" alaşımlı jant için lamine kaplama (her jant için bir set) KE409-1K30E
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(214) Nashville karbon Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt paneller,  
ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE600-BV011CB

(215) Nashville karbon bagaj alt çıtası KE791-1KA20CB

(216) Nashville karbon kapı kolu kaplaması sensörlü KE605-1K052CB

(217) Nashville karbon kapı kolu kaplaması sensörsüz KE605-1K051CB

(218) Nashville karbon ön ve arka tampon alt paneller KE600-BV009CB

(219) Nashville karbon ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE610-BV280CB

(220) Nashville karbon ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE610-BV260CB

(221) Nashville karbon ayna kapakları KE960-BV030CB

(222) Nashville karbon yan kapı eşik üstü bantları KE760-1KA00CB

(223) Nashville karbon bagaj açma kolu KE791-1KA50CB

(224) Nashville karbon iç ilaveler KE600-1K100CB

(225) Nashville karbon dikiz ayna kapağı kaplaması KE961-1K030CB

SAN DIEGO SARISI DOKUNUŞU 

(226)  San Diego sarısı (BEAV) Stil paketi: Yan kapı eşik üstü bantları, bagaj alt çıtası KE600-1K012YW

(227) San Diego sarısı (BEAV) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt 
paneller, ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE600-BV010YE

(228)  San Diego sarısı (BEAV) Dış paketi: Ayna kapakları, ön ve arka tampan alt 
paneller, ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE600-BV011YE

(229) San Diego sarısı (BEAV) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörlü) KE600-1K013YW

(230) San Diego sarısı (BEAV) Dinamik paketi: tavan spoyleri, kapı kolu kaplaması (sensörsüz) KE600-1K014YW

(231) San Diego sarısı (BEAV) Lounge paketi: Dikiz ayna kaplaması, deri dikişli ön 
kolçak, kadife halı dikişli paspas KE600-1K0YE

(232)  San Diego sarısı (LE02) Ana konsol paketi LHD: ana konsol, ön kapı 
düğme kaplaması, arka kapı düğme üst kaplaması KE961-BV0YE

(233)  San Diego sarısı (BEAV) 17" ATO alaşımlı jant ve jant göbeği KE409-1K200YW

(234) San Diego sarısı (BEAV) jant göbeği KE409-0BEAV

(235)  San Diego sarısı (BEAV) 18" alaşımlı jant için lamine kaplama (her jant 
için bir set) KE4SP-1K30Y

(236) San Diego sarısı (BEAV) bagaj alt çıtası KE791-1KA20YW

(237) San Diego sarısı (BEAV) kapı kolu kaplaması sensörlü KE605-1K052YW

(238) San Diego sarısı (BEAV) kapı kolu kaplaması sensörsüz KE605-1K051YW

(239)  San Diego sarısı (BEAV) ön ve arka tampon alt paneller KE600-BV009YE

(240) San Diego sarısı (BEAV) ön far kaplamalar (far yıkayıcılı) KE610-BV280YW

(241)  San Diego sarısı (BEAV) ön far kaplamalar (far yıkayıcısız) KE610-BV260YW

(242)  San Diego sarısı (BEAV) ayna kapakları KE960-BV030YE

(243) San Diego sarısı (BEAV) tavan spoyleri KE615-1KA00YW

(244) San Diego sarısı (BEAV) yan kapı eşik üstü bantları KE760-1KA00YW

(245) San Diego sarısı (BEAV) bagaj açma kolu KE791-1KA50YW

(246)  San Diego sarısı (LE02) iç ilaveler KE600-1K10Y

(247) San Diego sarısı (LE02) dikiz ayna kapağı kaplaması KE961-1K030YW

(248)  San Diego sarısı (BEAV) dikiş detaylı deri ön kolçak KE877-1K1YE

(249)  San Diego sarısı gösterge siperliği, deri LHD KE9SP-1K0YE

(250)  Kadife halı, sarı logo, sarı dikişli (4'lü set), LHD KE745-1KYEL

ALAŞIMLI JANTLAR

(251) 17" OE Sport alaşımlı jantlar D0C00-1KK2A

(252) 18" OE JUKE n-tec alaşımlı jantlar D0C00-BX80A

(253)  18" NISMO alaşımlı jantlar D0300-3YV8A

(254)  16"NISEKO alaşımlı jantlar KE409-3Z110

(255)  16" Gümüş alaşımlı jantlar KE409-1K100

(256)  Kilitli Bijonlar KE409-89951

DIŞ STİL

(257) Metal Yan stil barlar KE543-1KA10

(258)  Aydınlatmalı yan barlar KE543-1KA30

(259)  Gümüş ön stilli kaplama KE540-BV520

(260)  Gümüş arka stil kaplama KE547-BV520

(261) Tavan spoyleri (Boyanabilir) KE615-1KA00

(262) Krom yan cam çıtaları KE605-1K010

(263) Egzoz ucu , dizel (K9K) KE791-1K001

(264) Egzoz ucu , benzinli (HR16DE) KE791-1K002

(265)  Köpek baliği anteni siyah(Z11) KE280-99991

(266) Köpek baliği anteni gri (KAD) KE280-99994

(267) Köpek balığı anteni inci beyazı (QAB) KE280-99993

(268)  Köpek baliği anteni beyaz (326) KE280-99992

(269) Köpek balığı anteni üzüm siyahı (GAB) KE280-99995

(270)  Köpek balığı anteni kırmızı (NAH) KE280-99996

STİKIRLAR

(271) 2'li spor cizgi stikır - Alüminyum KS537-BV1AL 

(272) 2'li spor cizgi stikır + spoyler - Antrasit KS537-BV1AN 

(273)  2'li spor cizgi stikır - Siyah KS537-BV1BL 

(274)  2'li spor cizgi stikır - Pembe KS537-BV1PK 

(275)  2'li spor cizgi stikır - Beyaz KS537-BV1WH 

(276)  2'li spor cizgi stikır - Sarı KS537-BV1YE 

(277) 2'li spor cizgi stikır - Kırmızı KS537- BV1RD 

(278)  Yan flaş stikır - Alüminyum KS537-BV4AL 

(279) Yan flaş stikır - Antrasit KS537-BV4AN 

(280) Yan flaş stikır - Siyah KS537-BV4BL 

(281) Yan flaş stikır - Pembe KS537-BV4PK 

(282) Yan flaş stikır - Beyaz KS537-BV4WH 

(283) Yan flaş stikır - Sarı KS537-BV4YE 

(284) Yan flaş stikır - Kırmızı KS537- BV4RD 

İÇ STİL

(285)  Koltuk kılıfı KE860-1K000

(286)  Bagaj koruma eşiği KE967-1K020

(287) Aydınlatmalı kapı eşikleri (ön ve arka) Kırmızı G6950-1KA0A

(288)  Aydınlatmalı kapı eşikleri (sadece ön) Beyaz G6950-1KA0B

(289)  İç aydınlatma B64D0-1KA0A 

(290) Sport pedal takımı - otomatik vites , LHD KE460-1K182

(291)  S

(292) Ön 

(293) Ön 

TE

(294)  Ö

(295)  A

(296) Araç

(297) Araç

(298) Araç

YÜ

(299)  K

(300)  Y

(301) Yum

(302) Bag

PA

(303)  K

(304)  K

(305)  T

(306)  B

(307) Bag

DI

(308)  Y

(309) Kap

(310)  K

(311)  C

(312) Ön 

(313)  A

(314)  A

(315)

YÜ

(316)  Ç

(317)  A

(318)  Ç

(319)  B

(320)  B

(321) Bisi

(322) Yük

(323) Kay

(324) Kay

(325) Kay

(326)  K

(327) 3 ve

(328) Las
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KK2A

X80A

YV8A

Z110

K100

9951

KA10

KA30

V520

V520

KA00

K010

K001

K002

9991

9994

9993

9992

9995

9996

AL 

AN 

BL 

PK 

WH 

YE 

RD 

AL 

AN 

BL 

PK 

WH 

YE 

RD 

K000

K020

KA0A

A0B

KA0A 

K182

(291)  Sport pedal takımı - manuel vites , LHD KE460-1K082

(292) Ön kolçak, premium kumaş KE877-1K160

(293) Ön kolçak, kumaş KE877-1K000

TEKNOLOJİK DESTEK

(294)  Ön park sensörü sistemi KE512-99906

(295)  Arka park sensörü sistemi KE511-99902

(296) Araç takip sistemi ana takımı , Excellence KE230-99990

(297) Araç takip sistemi ana takımı , Serenity KE230-99991

(298) Araç takip sistemi yardımcı takımı KE230-1K000

YÜK DEPOLAMA VE AYRAÇLAR

(299)  Köpek için bagaj ayracı KE964-1KA00

(300)  Yumuşak bagaj havuzu, 2WD KE965-BV0S0

(301) Yumuşak bagaj havuzu, 4WD KE965-1K5S0

(302) Bagaj filesi - yatay KE966-75R00

PASPASLAR

(303)  Kauçuk paspas (4'lü set), LHD KE758-1K089

(304)  Kenarlı kauçuk paspas (4'lü set),LHD KE758-1K001

(305)  Tekstil paspas, standart (4'lü set), LHD KE755-1K021

(306)  Bagaj paspası , 2WD KE840-1K100

(307) Bagaj paspası , 4WD KE840-1K100

DIŞ KORUMA

(308)  Yan Kapı Koruma bantları KE760-1KA20

(309) Kapı kolu içi koruma folyosu (2'li set) KE537-1KA00

(310)  Kaput rüzgarlığı KE610-1KA00

(311)  Cam rüzgarlığı (4'lü set) H0800-1KA00

(312) Ön paçalıklar (2'li set) KE788-1K085

(313)  Arka paçalıklar (2'li set) KE788-BV586

(314)  Arka tampon üstü koruma KE967-BV530

(315) NEW

YÜK TAŞIYICILAR VE AKSESUARLARI

(316)  Çelik yük taşıyıcı KE730-1K000

(317)  Alüminyum yük taşıyıcı KE730-1K010

(318)  Çelik bagaj rafı (80x100cm) KE738-99922

(319)  Bisiklet taşıyıcı, standart, sadece çelik barlı araçlar için KE738-80100

(320)  Bisiklet taşıyıcı, luxury KE738-80010

(321) Bisiklet taşıyıcı için T-track adaptörü KE737-99931

(322) Yük sabitleyici (4'lü set) sadece çelik barlı araçlar için KE734-99990

(323) Kayak taşıyıcı (sadece çelik barlı araçlar için) KE734-99986

(324) Kayak / Snowboard taşıyıcı, 3 çifte kadar KE738-50001

(325) Kayak / Snowboard taşıyıcı, 4 çifte kadar KE738-50002

(326)  Kayak / Snowboard taşıyıcı, 6 çifte kadar KE738-99996

(327) 3 ve 4 çift kayak taşıyıcısı için T-track adaptörü KE737-99932

(328) Lastik basamağı KE930-00130

TAVAN BAGAJLARI

Hacim / Uzunluk / Genişlik / Yükseklik / Maksimum yük kapasitesi

(329)  Tavan bagajı küçük 380L/1600*800*400mm/75 kg KE734-10000

(330) Tavan bagajı orta 480L/1900*800*400mm/75 kg KE734-20000

(331) Tavan bagajı büyük 530L/2250*800*420mm/75kg KE734-30000

(332) Tavan bagajı Ranger 90, kumaş 340L/1900*800*400mm KE734-RAN90

ÇEKİ DEMİRİ VE AKSESUARLARI

(333)  Sökülebilen çeki demiri 2WD KE500-1K210 

(334) Sökülebilen çeki demiri 4WD KE500-1K410 

(335) TEK 7 pinli KE505-BV207

(336) TEK 13 pinli KE505-BV213

(337) İlave güç tedariği KE505-99993

(338)  Çeki demiri montajlı bisiklet taşıyıcı , 7 pinli, 2 bisiklet KE738-70207

(339) Çeki demiri montajlı bisiklet taşıyıcı , 7 pinli, 3 bisiklet KE738-70307

(340) Çeki demiri montajlı bisiklet taşıyıcı , 13 pinli, 2 bisiklet KE738-70213

(341) TEK adaptörü 7 pinden 13 pine KE505-89941

(342) TEK adaptörü 13 pinden 7 pine KE505-89951

(343) TEK adaptörü uzun versiyon 13 pinden 7 pine ve 12s ye KE505-89961

(344) Güvenlik bağlantı kelepçesi KE500-99935

ARAÇ İÇİ DESTEK EKİPMANLARI

(345) Küllük F8800-89925

(346) Telefon taşıyıcı KE930-00300

(347)  iPhone taşıyıcı (4 ve 5 + comp LCN2) KE289-1K001

(348) iPhone 4 taşıyıcıyı 5 e adapte eden taşıyıcı KE289-1K002

(349)  Akıllı telefon taşıyıcı 360 kavrama (beyaz) AKS289-360WH 

(350) Akıllı telefon taşıyıcı 360 kavrama (siyah) AKS289-360BL 

(351)  Akıllı telefon taşıyıcı U kavrama (siyah) AKS289-UG0BL 

(352)  Universal tablet taşıyıcı (siyah) AKS289-TH0BL  

EMNİYET / GÜVENLİK

(353)  Üçgen ikaz reflektörü KE930-00017

(354) Üçgen ikaz reflektörü (2'li set) KE930-00018

(355) İlk yardım seti (sert plastik kutulu) KE930-00021

(356) İlk yardım seti (yumuşak çantalı) KE930-00026

(357)  Güvenlik seti KE930-00028

(358) Güvenlik seti (2'li üçgen ikaz reflektörlü) KE930-00029

(359) Güvenlik yeleği KE930-00111
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W e b  s i t e m i z i  z i y a r e t  e d i n :  w w w . n i s s a n . c o m . t r / j u k e

Bu yayının baskıya girdiği anda (Nisan 2014) içindekilerin doğru olması için her türlü çaba harcanmıştır. Bu broşür, otomobil fuarlarında 
gösterilen prototip araçların özelliklerini gösterecek şekilde basılmıştır. Şirketimizin ürünlerini sürekli geliştirme politikasına dayanarak Nissan 
Avrupa ve Nissan Otomotiv A.Ş., bu yayında açıklanan ve gösterilen teknik özellikleri ve araçları her an değiştirme hakkını saklı tutar. Nissan 
Yetkili Satıcıları, mümkün olan en kısa zamanda buna benzer değişikliklerden haberdar edilecektir. Lütfen güncel bilgileri almak için Nissan 
Yetkili Satıcınıza uğrayın. Kullanılan baskı işlemlerindeki sınırlamalar nedeniyle bu broşürde gösterilen renkler , kullanılan boya ve kabin içi 
malzemelerin asıl renklerinden çok az da olsa farklılık gösterebilir. Tüm hakları saklıdır. Nissan Avrupa’nın ve Nissan Otomotiv A.Ş.’nin yazılı 
izni olmadan, bu broşürün tamamının veya bir kısmının çoğaltılması yasaktır.

Bayi Kaşesi:

Bu broşür klor içermeyen kağıt kullanılarak basılmıştır. – JUKE MC 2014 P&A BROC GEA 04/2014 – AB’de basılmıştır. NEW BBDO, 
Fransa – Tel.: +33 1 40 62 37 37 tarafından tasarlanmış ve eg+ worldwide, Fransa - tarafından basılmıştır. - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Nissan JUKE’u takip edin:
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