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АКСЕСУАРИ 
NISSAN JUKE 

Оригінальні аксесуари Nissan дозволяють повністю реалізувати 
всі свої наміри щодо персоналізації автомобіля, створити 
виразний стиль, вони підвищують рівень комфорту та зручність 
щоденного використання автомобіля, забезпечуючи при цьому 
найвищі показники якості, продуктивності та надійності. Nissan 

пропонує аксесуари, щоб задовольнити всі ваші очікування й 
забезпечити широкий вибір найкорисніших та інноваційних 
продуктів: оригінальні аксесуари Nissan і схвалені компанією Nissan 
аксесуари інших виробників.

ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ NISSAN 
Оригінальні аксесуари Nissan розроблені та виготовлені спеціально 
для наших автомобілів нашими інженерами, вони повністю відповідають 
усім відповідним стандартам Nissan. На них поширюється гарантія для 

нових автомобілів — 3 роки або 100 000 км (залежно від того, що настане 
раніше).

СХВАЛЕНІ КОМПАНІЄЮ NISSAN АКСЕСУАРИ ІНШИХ ВИРОБНИКІВ
Nissan відібрав асортимент продуктів від авторитетних постачальників, 
щоб збагатити ваш автомобільний досвід та гарантувати вам задоволення. 

Терміни гарантії на схвалені компанією Nissan аксесуари можуть різнитися 
залежно від конкретного постачальника аксесуарів, для більш детальної 
інформації зверніться до офіційного дилерського центру Nissan.

На обкладинці: NISSAN JUKE кольору Pearl white, оснащений пакетами 
Silver Pack, Urban Pack Silver та 19" легкосплавними дисками 

Akari Black – Діамантове гранування.
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1  БАГАЖНИЙ БОКС НА ДАХ
Малий багажник - KE734-380BK 
Відкривання з обох сторін – 380 л - 160x80x40 см 
13кг/75кг макс. – з лого Nissan
Середній багажник - KE734-480BK 
Відкривання з обох сторін – 480л - 190x80x40 cm 
15кг/75кг макс. - з лого Nissan

2  ТРИМАЧ ДЛЯ ЛИЖ
До 2-х пар -  KS738-50001
До 4-х пар -  KS738-50002
6 пар, зсувний - KE738-99996
Широкий вибір тримачів для лиж від Nissan 
задовольнить усі ваші потреби.

3  ТРИМАЧ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДІВ
Тримач зі встановленням на дах -  KB738-80010
Розміри коліс - до 3 футів/36»/91см 
Максимальна вага велосипеда - до 20 кг
Перехідник T-Track Adapter (20x20 мм) та замки 
у комплекті.
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ЗАВАНТАЖУЙТЕ 
І навіть якщо простого багажного 
відділення Nissan Juke не вистачає, ми 
пропонуємо ряд тримачів для 
перевезення лиж, велосипедів або інших 
вантажів, які здатні витримати ці 
навантаження.

4  БАГАЖНИК НА ДАХ
Алюмінієвий багажник на дах із системою 
швидкої фіксації - KE730-6P010
Додайте ще більше простору для 
перевезення речей з ексклюзивним 
стильним багажником нового покоління, 
який сьогодні доступний лише для Nissan. 
Багажник легко встановлюється, він був 
розроблений та пройшов випробування 
відповідно до наших найвищих стандартів. 
Багажник виготовлений із високоякісного 
корозійностійкого алюмінію, щоб найкраще 
підходити до вашого JUKE.
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РОЗТАШУЙТЕ ВСЕ 
ПОЗАДУ СЕБЕ 
Якщо потрібно ще більше простору, встановіть на 
автомобіль фаркоп, причепіть трейлер або тримач 
для велосипедів. Ви вже повністю споряджені.

1  ТРИМАЧ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА
Зі встановленням на фаркоп, 
TEK 7-штирковий, 3 велосипеди - 
Складаний - Euroride KE738-70307
��������	
� 
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2  БРИЗКОВИКИ
Передні - KE788-6PA11 
Задні - KE788-6PA21
Ці високоякісні бризковики розроблені й повністю 
перевірені на міцність та продуктивність за найважчих 
умов, й ідеально підходять для нового JUKE.

3  ФАРКОП 
Фаркоп стаціонарний - KE500-6P500 
Знімний горизонтальний фаркоп - KE500-6P510
Ми тестуємо оригінальні фаркопи Nissan на відповідність 
усім європейським стандартам і гарантуємо, що вони 
працюють у гармонії з вашим Nissan. Максимальна 
дозволена маса для буксирування — 1250 кг, це стосується 
як стаціонарного фаркопу, так і легкознімного.

 TEK
7-штирковий - KE505-6P500 
13-штирковий - KE505-6P510
Наші перехідники ТЕК з’єднують системи вашого автомобіля 
з вашим трейлером, будинком на колесах чи світловим 
щитком, забезпечуючи сумісність та постійну 
продуктивність з новим Juke за будь-яких погодних умов та 
умов буксирування, та з максимальною потужністю.

4  АЛЮМІНІЄВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ
17» Диски Silver Winter - KE409-6P200 
17» Диски Black Winter - KE409-6P200BZ 
19» Легкосплавні диски Akari Black – Діамантове гранування 
- KE409-6P400
Легкосплавні диски Nissan розроблені спеціально для нашого 
автомобіля, щоб гарантувати відмінну роботу гальм, систем ABS 
та VDC. Термічна обробка сприяє зносостійкості цих дисків, що 
забезпечує їм найвищий рівень продуктивності та стилю.
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2   ЗАХИСНА НАКЛАДКА НА ПОРІГ 
ІЗ ПIДСВІЧУВАННЯМ
Тільки для передньої частини - KE967-6P040
Автоматично визначає відчиниення дверей та 
забезпечує стильне підсвічування, щоб привітати 
вас на борту вашого нового JUKE.

3  КИЛИМКИ
Велюрові килимки - KE745-6P000
Килимки Luxury - KE745-6 P080
Гумові килимки з бортами - KE748-6P000
Брендовані килимки на підлогу Nissan ідеально 
підходять до вашого автомобіля, щоб 
забезпечити надійне та безпечне встановлення 
з оптимальним комфортом за захистом. Усі наші 
килимки мають фіксатори на підлогу для 
унеможливлення зсування килимка та впливу  
на роботу з педалями.

1  ДИТЯЧІ СИДІННЯ
Сидіння Safe Plus -  KS530-99010
Сидіння Safe Plus - Isofix* base -  KS530-99090 
Для дитини вагою до 13 кг, віком до 15 місяців
Duo Plus -  KS530-99990
Для дітей вагою 9-18 кг, віком від 9 місяців до  
4-5 років.
*Тільки для заднього сидіння 

4  ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА
Тримач для смартфона MagicMOUNT (кріплення 
на панелі/вікні) -  KB289-00005
Асортимент тримачів для смартфона забезпечує 
всі потреби: підходять для будь-якого пристрою, 
незалежно від розміру телефону.

5  ВІДЕОРЕЄСТРАТОР*
 KB289-99900

Цей компактний відеореєстратор DashCam із 
записом у форматі Full HD, повним динамічним 
диапазоном, убудованою батареєю та GPS 
дозволяє легко записувати будь-яку поїздку, від 
щоденного маршруту на роботу до подорожі 
ваших мрій. SD карта в комплекті.
*Використовується тільки у відповідності до 
місцевого законодавства.

ТІЛЬКИ ТЕ, ЩО 
ВСЕРЕДИНІ, 
МАЄ ЗНАЧЕННЯ 
Наші аксесуари для салону 
допоможуть у вашому мобільному 
житті, від тримання телефону до 
захисту вашої родини.
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1   КОМПЛЕКТ 
ОСВІТЛЕННЯ 
Лампа салону 

 KS262-5S210 
Лампа заднього 
сидіння 

 KS262-5S010
Лампа багажного 
відділення 

 KS262-5S220
Збільшіть освітлення 
для покращення 
видимості всередині 
салону.
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2  ПІДДОН У БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Двосторонній піддон у багажне відділення - 
KE965-6P0S0
Виготовлений з високоякісного матеріалу, 
оригінальний піддон у багажне відділення 
ідеально вписується у контури відділення, 
забезпечуючи оптимальний захист його 
оздоблення.

3   ПІДЛОГОВА ПАНЕЛЬ БАГАЖНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ
849B9-6PD0A
Розроблена спеціально для нового Juke 
підлогова панель надає можливість 
перевозити ваші речі в повному порядку 
та ховає їх від сторонніх поглядів. Доступно 
тільки для версії Visia.

4   ГНУЧКИЙ ОРГАНАЙЗЕР У БАГАЖНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ

 KB930-00160
Запобігає розкидуванню дрібних предметів 
у багажному відділенні. Ідеальний для 
перевезення взуття, пляшок та крихких 
предметів.

ГОТОВИЙ ДЛЯ 
ЗВИЧАЙНОГО 
ЖИТТЯ 

Аксесуари розроблені спеціально для 
вашого динамічного стилю життя. Новий 

комплект світлодіодного освітлення 
робить інтер’єр нового Juke розкішним,  

в той час як аксесуари для багажного 
відділення організовують його простір  
та дозволяють підтримувати порядок.



НАКЛАДКИ НА ПЕРЕДНІЙ ТА ЗАДНІЙ БАМПЕР 
ОРАНЖЕВІ - KE600-6P019TO
ЧОРНІ - KE600-6P019BK
СРІБЛЯСТІ - KE600-6P019DS

ПАКЕТ URBAN

ПАКЕТ URBAN ORANGE

ПАКЕТ URBAN SILVER

ТЕСТУЄМО, ЩОБ БУТИ 
НАЙКРАЩИМИ 
Щоб ваш автомобіль став найкращим, пакети для персоналізації 
від Nissan були створені командою розробників Nissan та 
пройшли найприскіпливіші випробування. Ми відтворювали 
найекстремальніші у світі погодні умови, від -40° до +80°, щоб 
переконатися, що ваш новий Juke залишиться привабливим, 
продуктивним та справним, незалежно від примх погоди.
Окрім N-Design, компанія Nissan пропонує пакети аксесуарів  
для персоналізації для всіх комплектацій автомобіля. Ви можете 
встановити пакет для персоналізації в будь-який час, щоб 
зробити автомобіль по-справжньому своїм.

Накладки на передній бампер оранжеві Накладки на задній бампер оранжеві



ПАКЕТ SILVER

ПАКЕТ URBAN BLACK

НАКЛАДКА НА ПЕРЕДНІЙ БАМПЕР – БОКОВА НАКЛАДКА 
СРІБЛЯСТА  - KE600-6P021DS

Накладка на передній бампер срібляста

Накладки на передній 
бампер чорні

Накладки на передній бампер сріблястіНакладки на задній бампер сріблясті

Накладки на задній бампер чорні

Бокова накладка 
срібляста



ДОПОВНІТЬ АКСЕСУАРАМИ ВАШ NISSAN JUKE 
БАГАЖНИК НА ДАХ(1)

ТРИМАЧ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

Алюмінієвий 
багажник на дах 
із системою 
швидкого 
кріпленняx
KE730-6P010 

Тримач для 
велосипедів 
Hangon
Встановлення на 
фаркоп
2 велосипеди 
Xpress 970(3) 

 KS738-75200

Тримач для 
велосипедів
Встановлення на 
фаркоп
Перехідник 
7-штирковий
3 велосипеди
Складаний Euroride(4) 
KE738-70307
2 велосипеди
Складаний Euroride(7)

KE738-70213

Тримач для 
велосипедів
Hangon 957
(запобігання 
викраденню) 

 KS738-75003

Велюрові килимки
KE745-6P000

Тримач для лиж
До 2-х пар

 KS738-50001
До 4-х пар

 KS738-50002
Для 6-ти пар, 
зсувний
KE738-99996

Багажник на дах
Невеликий, 
чорний – Швидке 
кріплення –
Двостороннє 
відкривання
KE734-380BK 

Середнього 
розміру, чорний – 
Швидке кріплення 
– Двостороннє 
відкривання 
KE734-480BK

Тримач для 
велосипедів 
Hangon – 
Встановлення на 
фаркоп
3 велосипедиs - 
Складаний
Hangon 972(3) 

 KS738-75300 

Тримач 
смартфона
MagicMOUNT
(встановлення 
на панелі/вікні)

 KB289-00005 

Тримач 
смартфона
MagicMOUNT 
(встановлення 
на панелі)

 KB289-00003

Тримач смартфона
Двофункціональний
MagicMOUNT
(встановлення на 
панелі/
вентиляційній 
решітці)

 KB289-00004 

Дитячі сидіння 
Duo Plus(5)

 KS530-99990
Дитяче сидіння 
safe Plus(6)

 KS530-99010
Дитяче сидіння Safe
Plus – Isofix base(6)

 KS530-99090

ТРИМАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРИСТРОЇВ

Накладки на 
передній та 
задній бампери
Сріблясті 
KE600-6P019DS

Накладка на 
передній бампер
Бокові накладки
Сріблясті
KE600-6P021DS

Накладки на 
передній та 
задній бампери
Чорні
KE600-6P019BK

Накладки на 
передній та задній 
бампери
Оранжеві
KE600-6P019TO

АКСЕСУАРИ САЛОНУ КИЛИМКИ

Тримач 
смартфона
Dash Mount 
Universal
(встановлення 
на панелі/вікні)

 KB289-00001

Попільничка 
з підсвічуванням

 F8800-89926
Попільничка 
чорна

 96536-00Q0A 

Аксесуари та додаткове обладнання, які покупець може встановити на автомобіль після його придбання можуть впливати на рівень викидів CO2 та запас 
ходу. Гарантія на оригінальні аксесуари Nissan — 3 роки або 100 000 км (залежно від того, що настане раніше). Установлення оригінальних аксесуарів Nissan 
має виконуватися на сервісній станції офіційного дилера Nissan. Оригінальні аксесуари Nissan, установлені після строку дії гарантія на новий автомобіль 
(або сторонньою організацією/самим клієнтом), покриваються тільки гарантією на 12 місяців.

Холодильник (20 л)
 KS930-00080

���������������: 
12 � / 220-240 �.

ПАКЕТ URBANПАКЕТ SILVER



ДОПОВНІТЬ АКСЕСУАРАМИ ВАШ NISSAN JUKE 
БАГАЖНИК НА ДАХ(1)

ТРИМАЧ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

Тримач для 
велосипедів
Hangon 957
(запобігання 
викраденню) 

 KS738-75003

Велюрові килимки
KE745-6P000

Середнього 
розміру, чорний – 
Швидке кріплення 
– Двостороннє 
відкривання 
KE734-480BK

Тримач 
смартфона
MagicMOUNT
(встановлення 
на панелі/вікні)

 KB289-00005 

Накладки на 
передній та задній 
бампери
Оранжеві
KE600-6P019TO

КИЛИМКИ

Аксесуари та додаткове обладнання, які покупець може встановити на автомобіль після його придбання можуть впливати на рівень викидів CO2 та запас 
ходу. Гарантія на оригінальні аксесуари Nissan — 3 роки або 100 000 км (залежно від того, що настане раніше). Установлення оригінальних аксесуарів Nissan 
має виконуватися на сервісній станції офіційного дилера Nissan. Оригінальні аксесуари Nissan, установлені після строку дії гарантія на новий автомобіль 
(або сторонньою організацією/самим клієнтом), покриваються тільки гарантією на 12 місяців.

ПАКЕТ URBAN
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Тимач 
велосипеда, що 
встановлюється 
на дах

 KB738-80010

Двосторонній 
піддон
KE965-6P0S0 

Підлогова панель 
багажного 
відділення
849B9-6PD0A 

Килимки 
KE745-6P080

Гнучкий 
органайзер 
у багажне 
відділення

 KB930-00160 

Гумові килимки 
з бортами
KE748-6P000

Фаркоп 
стаціонарний
KE500-6P500 

Захистна 
накладка 
на поріг із 
пiдсвічуванням
KE967-6P040

Фаркоп 
горизонтальний, 
знімний
KE500-6P510 

LED rомплект
Лампа салону

 KS262-5S210
Лампа заднього 
сидіння

 KS262-5S010
Лампа багажного 
відділення

 KS262-5S220

TEK 7-штирковий 
KE505-6P500 
TEK 13-штирковий 
KE505-6P510

Передні 
бризковики 
KE788-6PA11 
Задні 
бризковики 
KE788-6PA21

БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ

17" Диски Silver 
Winter wheel
KE409-6P200

17" Диски Black 
Winter Wheel
KE409-6P200BZ

19" Легкосплавні 
диски Akari Black, 
діамантове 
гранування, 
з центральними 
ковпаками
KE409-6P400

Секретні гайки 
кріплення коліс
KE409-89947

ФАРКОПИ(2) ТА АКСЕСУАРИ

ОСВІТЛЕННЯ

ЗАХИСТ

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

БЕЗПЕКА

Відеореєстратор
 KB289-99900

Світлодіодна 
лампа аварійної 
сигналізації

 KB930-00140

Аварійний 
молоток із 
LED-ліхтарем

 KB930-00150 

Тримач 
смартфона
Безпровідний 
зарядний 
пристрій 
MagicMOUNT 
Procharge 
(встановлення на 
панелі/вікні)

 KB289-00010

  Терміни гарантії на схвалені компанією Nissan аксесуари можуть різнитися залежно від конкретного постачальника аксесуарів, для більш детальної 
інформації зверніться до офіційного дилерського центру Nissan.

Комплект для невідкладної 
допомоги – Жорстка коробка –
KE930-00008
Комплект для невідкладної 
допомоги – М’яка коробка –
KE930-00007
Світловідбивний жилет –
KE930-00061
Знак аварійної зупинки -
KE930-00011
Подвійний знак аварійної зупинк - 
KE930-00012



Слідкуйте за Nissan JUKE на:

Це видання містить інформацію, що була достовірною на дату її публікації (Липень 2021). У цій брошурі 
використано фотографії експериментальних зразків автомобілів, представлених на виставках. З огляду на 
політику постійного вдосконалення своєї продукції, компанія Nissan Europe залишає за собою право змінювати 
технічні характеристики та обладнання, описані в цьому виданні. У випадку будь-яких змін дилери компанії Nissan 
будуть додатково проінформовані в найкоротший термін. Оновлену інформацію можна отримати в офіційних 
дилерів компанії Nissan. Через особливості друкарського процесу відтінки кольорів у цій брошурі можуть дещо 
відрізнятися від реальних кольорів фарби та оздоблення салону. Усі права захищені. Повне або часткове 
відтворення цього видання без письмового дозволу компанії Nissan Europe заборонено.

Брошуру надруковано на папері, що не містить хлору - MY20 JUKE P&A брошура GEA 10/2020 – Надруковано в Україні.
Дизайн компанії DESIGNORY, Франція, виготовлено компанією eg+ worldwide, Франція - Тел.: +33 1 49 09 25 35.

Печатка дилера:

Слідкуйте за Nissan JUKE на: www.nissan-europe.com/JUKE
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