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ОРИГІНАЛЬНІ
АКСЕСУАРИ
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НННННЕЕЗЗВВИИЧЧЧАААЙЙЙЙЙНННННИИИЙЙЙЙЙ  МММММІСССЬЬЬЬЬККККИИИЙЙЙЙЙЙ СССССТТТТТИИИЛЛЬЬЬЬЬ
Оригінальні аксесуари, спеціально розроблені 
для Вашого NISSAN JUKE, додадуть автомобілю 
привабливого зовнішнього вигляду 
і підкреслять Ваш індивідуальний стиль.

1 16-дюймові легкосплавні диски (01)

2 Хромовані окантовки протитуманних фар (09)

3 Хромовані бокові молдинги (08)

4 Кутові накладки на передній бампер (15)

5 Хромовані накладки на дзеркала заднього огляду (07)

Комплект стикерів Urban.1 (23) 

На обкладинці представлені: 17-дюймові легкосплавні диски (02), 
передня декоративна накладка (13), 
хромовані окантовки протитуманних фар (09), 
бокові дуги з нержавіючої сталі (11), 
хромовані накладки на дзеркала заднього огляду (07).
1 Урбан.
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ПІДКРЕСЛІТЬ СПОРТИВНИЙ СТИЛЬ

1 Задня декоративна накладка (14)

2  Спойлер (16)

3  Хромована накладка на край дверей багажника (05)

4  Хромована накладка на ручку дверей багажника (06)

5 Хромована накладка на вихлопну трубу (04)

Спойлер на дах (16) підкреслює спортивні лінії 
Вашого NISSAN JUKE.

Хромована накладка на вихлопну трубу. (04) Накладка на бампер, нержавіюча сталь. (10)

Ваш NISSAN JUKE виділяється в тисняві завдяки 
хромованим накладкам, що підкреслюють його 
спортивні форми. 
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ЗАХИСТІТЬ СВІЙ АВТОМОБІЛЬ 
Захистіть Ваш автомобіль від непередбачених 
дрібних неприємностей міського життя 
за допомогою захисних аксесуарів.

1 Бризковики  (51-52)

2 Бокові молдинги  (46)

3 Захисні кутові накладки на передній бампер (47)

4 Дефлектори вікон (50)

5 Комплект захисних накладок під ручки дверей (48)

6 Дефлектор капота (49)

Дефлектор капота. (49) Захистить 
кузов від бруду, дрібного каміння і 
комах.

Захисні кутові накладки на 
задній бампер .  (47) Завдяки 
кутовим накладкам на задній 
бампер, Ви готові до будь-яких 
несподіваних поворотів на дорозі.

Комплект дефлекторів вікон. (50) 
Дефлектори вікон дозволять Вам 
насолоджуватися свіжим повітрям при 
мінімальному шумі й відсутності 
протягу.

Захисні накладки під ручки 
дверей (48) допоможуть уникнути 
подряпин.



Автомобільна сигналізація. (33) 
П е р е д о в а  а в т о м о б і л ь н а 
сигналізація Nissan дозволить Вам 
лишній раз не турбуватися про свій 
автомобіль.

Передня та задня паркувальні 
системи. (31-32) Передні та задні 
датчики паркування допоможуть 
уникнути неприємностей під час 
паркування Вашого автомобіля. 



◂  ▵  Комплект стікер-смуг Tribal1 
(на капот, дах і двері багажника багажника) (18) 
та стікери на дзеркала заднього огляду Tribal1 (20).

▵ Комплект стікерів на капот і дах Tribal1. (22) ▵Комплект стікерів на капот і дах Urban3. (23)

▵Комплект стікер-смуг Arrow2 
(на капот і дах) (19) 
та стікери на дзеркала заднього 
огляду Arrow2 (21).

ТИСНИ НА ПЕДАЛЬ
Додайте енергії Вашому автомобілю за допомогою комплекту 
алюмінієвих накладок на педалі й спеціального підсвічування. 
Підкресліть Вашу індивідуальність за допомогою стікерів.



 
1  Трайбел. 
2  Ероу.
3  Урбан.

▾  Накладки на пороги дверей із підсвіткою, нержавіюча сталь. (29)

▵Комплект алюмінієвих накладок на педалі. (24) 

▵ 17-дюймові легкосплавні диски. (02) 

▵ 16-дюймові легкосплавні диски. (01) ▵Комплект секреток. (03)

▵Бокові дуги з підсвічуванням. (12) Освітіть нічну поїздку на Вашому автомобілі за 
допомогою бокових дуг з підсвічуванням.



СТВОРІТЬ КОМФОРТ
Створіть комфортну атмосферу в салоні Вашого NISSAN JUKE 
за допомогою килимків, підсвічування підлоги салону й зручних 
підлокітників. Захистіть салон і збільшіть багажний простір за 
допомогою піддонів.

▾  Передній підлокітник. Для вашого комфорту й зберігання дрібних предметів.

▵  Чохли для сидінь. (25) 

▵  Велюрові килимки з сірим (42) і червоним (43) 
логотипом.

Шкіра. (27)

Штучна замша. (26)

▵  Підсвічування підлоги салону (30). Відчуйте 
спокій і підніміть настрій за допомогою дев'яти 
різних кольорів підсвічування.



▵  Гнучкий піддон (38) і накладка на поріг багажника (28). 
Захистять вантаж і автомобіль від пошкоджень.

▵  Килимки: стандартні  (40), велюрові (41) та гумові (44).

▵  Жорсткий піддон у багажник з розділювачами (39). Для додаткового 
захисту підлоги й країв багажника використовуйте жорсткий піддон.

▵  Попільниця (73) 
та прикурювач (74).

▵  Тримач для телефону. (75)

▾  Полиця (36) та килимок у багажник. (45)



У ПОДОРОЖІ
Відправляйтеся в подорож, взявши з собою 
велосипед або лижі, а також не забудьте 
приготувати місце для Вашого собаки!

Алюмінієвий багажник на дах. (54) 
Тримач для велосипеда. (60) 



▾  Алюмінієвий багажник на дах. (54)
▾  Алюмінієва багажна платформа (58) та cітка для 
фіксації вантажу на багажну платформу (59). 

▵  Знімний тягово-зчіпний пристрій. (68) 

▵  Малий багажний ящик. (65) 

▵  Тримач для велосипедів на тягово-зчіпний пристрій. (70) 

▵  Ковзкий тримач для сноуборду/лиж, до 6 пар. (64) 

▵  Розділювальна решітка. (37) 



ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

(01) 16-дюймові легкосплавні диски
(02) 17-дюймові легкосплавні диски
(03) Комплект секреток

ХРОМОВАНІ АКСЕСУАРИ

(04)  Хромована накладка на вихлопну трубу
(05)  Хромована накладка на край дверей багажника
(06)  Хромована накладка на ручку дверей багажника
(07)  Хромовані накладки на дзеркала заднього огляду
(08)  Хромовані бокові молдинги
(09)  Хромовані окантовки протитуманних фар
(10)  Накладка на бампер
(11)  Бокові дуги з нержавіючої сталі
(12)  Бокові дуги з підсвічуванням
(13)  Передня декоративна накладка
(14)  Задня декоративна накладка
(15)  Кутові накладки на передній бампер
(16)  Спойлер
(17) Комплект протитуманних фар ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ
(18)   Комплект стікер-смуг Tribal1 (на капот, дах і двері 

багажника)
(19)   Комплект стікер-смуг Arrow2 (на капот, дах і двері 

багажника)
(20)  Комплект стікерів на дзеркала заднього огляду Tribal1 
(21)   Комплект стікерів на дзеркала заднього огляду Arrow2 
(22)  Комплект стікерів на капот і дах Tribal1
(23)  Комплект стікерів на капот і дах Urban3

ІНТЕР'ЄР

(24)  Комплект алюмінієвих накладок на педалі
(25)  Чохли для сидінь

(26)  Передній підлокітник, штучна замша
(27)  Передній підлокітник, шкіра
(28)  Накладка на поріг багажника
(29)  Накладки на пороги дверей з підсвічуванням
(30)  Підсвічування підлоги салону

ТЕХНОЛОГІЇ

(31)  Передня паркувальна система
(32)  Задня паркувальна система
(33)  Автомобільна сигналізація
(34) Кінцевий вимикач відкриття капота
(35) Датчик нахилу а/м (відключає сигналізацію при евакуації)
(36)  Полиця в багажник
(37)  Розділювальні решітки
(38)  Гнучкий піддон у багажник
(39)   Жорсткий у багажник з розділювачами

КИЛИМКИ

(40)  Комплект стандартних килимків, 4 шт.
(41)  Комплект велюрових килимків, 4 шт.
(42)   Комплект велюрових килимків із сірим логотипом 

моделі, 4 шт.
(43)   Комплект велюрових килимків із червоним логотипом 

моделі, 4 шт.
(44)  Комплект гумових килимків, 4 шт.
(45)  Велюровий килимок у багажник

ЗОВНІШНІЙ ЗАХИСТ

(46)  Бокові молдинги
(47)  Комплект захисних кутових накладок на бампер, 4 шт.
(48)  Комплект захисних накладок під ручки дверей, 2 шт.
(49)  Дефлектор капота

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ



(50)  Дефлектори вікон
(51)  Комплект передніх бризковиків
(52)  Комплект задніх бризковиків

БАГАЖНИКИ

(53) Багажник на дах, сталевий
(54)  Багажник на дах, алюмінієвий
(55) Тримач для лиж
(56) Комплект фіксаторів вантажу, 4 шт.
(57) T-track4 адаптер для тримача лиж
(58)  Алюмінієва багажна платформа, 79x128
(59)  Сітка для фіксації вантажу
(60)  Тримач для велосипеда
(61) Стрічка для кріплення вантажу
(62) Тримач для сноуборду/лиж, до 3-х пара
(63) Тримач для сноуборду/лиж, до 4-х пара
(64)  Ковзкий тримач для сноуборду/лиж, до 6-ти пар

БАГАЖНІ ЯЩИКИ

Об’єм/Довжина х Ширина х Висота/Вага/Макс. навантаження
(65)   Малий багажний ящик — 

400 л/1600х800х400мм/13кг/75кг
(66)  Середній багажний ящик — 

480 л/1900х800х400мм/15кг/75кг
(67)  Багажний ящик Ranger5 90 — 

340 л/1900х800х400мм/75кг

БУКСИРУВАЛЬНІ АКСЕСУАРИ

(68)   Знімний тягово-зчіпний пристрій
(69) Комплект електропроводки, 7-штирковий роз’єм
(70)   Тримач для велосипеда на тягово-зчіпний пристрій, 

7-штирковий роз’єм
(71) Адаптер, 7-13-штирковий
(72) Стандартний запобіжний затискач

КОРИСНІ АКСЕСУАРИ

(73)  Попільниця
(74)  Прикурювач
(75)  Тримач для телефону
(76) Підніжка на колесо

СТІКЕРИ

(77) Стікер My Mythic Nissan6
(78) Стікер My Green Nissan7
(79) Стікер My Hawaiian Nissan8
(80) Стікер My Tribe Nissan9
(81) Стікер My Lovely Nissan10
(82) Стікер My Nissan 4x411

1 Трайбел.
2 Ероу.
3 Урбан .
4 Ті-Трек.
5 Ренджер.
6 Май Міфік Ніссан.
7 Май Грін Ніссан.
8 Май Хавайен Ніссан.
9 Май Трайб Ніссан.
10 Май Лавлі Ніссан.
11 Май Ніссан 4x4.



Для нас SHIFТ_ — це заклик. Заклик кинути 
виклик повсякденності. Відкритися чомусь 
новому. Самим ставити перед собою цілі. І йти до 
них своєю власною дорогою. Цим пронизане все, 
що ми робимо. Результат нашої роботи — 
автомобілі, кожний з яких персоніфікує прагнення 
вирватися за рамки буденності.

Відвідайте наш сайт: www.nissan.uа

Штамп дилера:

Зміст даної брошури призначений тільки для рекламних цілей. Фото в брошурі 
зроблені із прототипів автомобілів, представлених на виставках. Відповідно до 
політики компанії й через постійні покращення конструкції автомобілів компанія 
Nissan залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати 
специфікації, описані в даній брошурі. Деяке встаткування й комплектації можуть 
відрізнятися залежно від ринку збуту. У випадку будь-яких змін дилери компанії 
Nissan будуть додатково проінформовані в мінімальний термін. Відтінки кольорів, 
які використовуються в даній брошурі, через особливості поліграфії можуть трохи 
відрізнятися від реальних відтінків кольорів. Усі права захищено.Відтворення 
частини або цілої брошури без письмового дозволу компанії ТОВ «Ніcсан Мотор 
Україна» заборонено. Товар сертифікований.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ Й АКСЕСУАРИ NISSAN

Якість, безпека й експлуатаційні якості: Оригінальні Запасні частини Nissan гарантують Вам відмінний 

досвід керування незалежно від часу й відстані. Екологічно безпечне, ультрасучасне встаткування, 

спеціально створене для Вашого автомобіля Nissan, доступне в будь-якого офіційного дилера Nissan. Ви 

завжди можете довірити нам турботу про Ваш автомобіль Nissan.


