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NISSAN-DESIGNSTUDIO
VOOR UW JUKE

CREATIEF

Mat
Zwart

Wit

Paars

Geel

Oranje

Zwart

Blauw

PERSONALISATIE

Verkiest u een CREATIVE kleurtje, of heeft u liever - voor het
neusje van de zalm qua personalisatie - een EXCLUSIEVE
optie (die enkel via uw verdeler besteld kan worden)?

EXCLUSIEF

Rood

New Nissan JUKE. Maak hem lekker opwindend! Een persoonlijke
touch laat zien wie u bent. En dat is best spannend! U heeft de keuze
uit een ruim gamma binnen- en buitenkleuren om uw JUKE de
speciale effecten te geven die u wenst. Uw wagen is uw speelterrein.
Durf uniek te zijn en ga met uw JUKE langs in de ‘Nissan Design Studio’.
New Nissan JUKE. Getest om spannend te zijnl.

1

Carbon
Grijs

2

EXTERIEUR PACK
Dit is uw basisdesign: spiegelkapjes,
koplampfinishers en voor- en
achterbumperfinishers in de kleur die u
verkiest. U kunt die basis meteen verder
uitbreiden met bijkomende packs en
bijpassende aluminium velgen.

1_Spiegelkapjes, geel(242)
2_Koplampfinishers, geel(241)
3_Bumperplaat vooraan en achteraan,
geel(239)
4_18" alu velgen met inlegstukken
in geel(235)

3
4

3
4

Op de cover: JUKE Blue, uitgerust met
verchroomde spiegelkapjes(139),
verchroomde deurhendelcovers(136), een
verchroomde voorbumperplaat (138),
verchroomde zijdorpels(140),
een zilvergrijs stylingpaneel vooraan(259)
en 18" donkergrijze diamantgeslepen alu
KAMI-velgen(58) .
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STYLE PACK

PERSONALISATIE

Geef uw JUKE extra gestroomlijnde
elegantie met stijlrijke zijdorpels en een
bijpassende achterklepfinisher.

CREATIEF

DYNAMIC PACK*
Een opvallende deurhendelcover en een dakspoiler
maken de look van uw Juke compleet en geven
hem een dynamisch effect.

EXCLUSIEF

Rood

Chroom

Wit

1_Deurhendelcover, zwart(93)
2_Dakspoiler, zwart(99)
3_18" alu velg KAMI zwart(89)

Mat Zwart

Geel

Paars

Zwart

Oranje

*Het Dynamic Pack is niet verkrijgbaar
in Carbon of Chroom

2

1

1
2

Blauw
Carbon

1

Grijs
3
1

2

2

3

1_Achterklepfinisher(11), wit
2_Zijdorpels, wit(19)
3_18" velgen met inlegstukken in wit(10)

EXTERIEUR PACK

EXTERIEUR + STYLE PACKS

EXTERIEUR + DYNAMIC PACKS

EXTERIEUR + DYNAMIC + STYLE PACKS
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Nissan biedt u een uitgebreid kleurenpallet, met vrijwel onbeperkte
mogelijkheden om de JUKE nog stijlvoller te maken.

EXTERIEUR PACK

PERSONALISATIE

LAAT U INSPIREREN
De eerste die zijn eigen unieke JUKE
creëerde was Shiro Nakamura, Senior
Vice President en Chief Creative Officer
van Nissan: “Dit was mijn keuze, maar als
je het aanbod aan kleurencombinaties
bekijkt kunnen onze klanten hun
verbeelding echt de vrije loop laten.”

EXTERIEUR PACK + STYLE PACK

EXTERIEUR + DYNAMIC + STYLE PACKS
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CREATIEF
1
PERSONALISATIE

2

1

EXCLUSIEF

10

2

11

4

5

4
6

5

3

12

3

Ontwerp zelf uw droominterieur met contrasterende kleuren.

(249)

1_Lederen meterblok met geel stikwerk
2_Interieuraccenten in geel(246)
3_Tapijten in velours met logo en stikwerk
in geel (set van 4)(250)
4_Centrale console in geel, met finishers
voor de voor- en
achterdeurschakelaars(232)
5_Lederen armsteun vooraan met stikwerk
in geel(248)
6_Tapijten in velours, met logo en stikwerk
in kleur (set van 4)(50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7_Lederen armsteun vooraan met
stikwerk in rood(48)
8_Binnenspiegelcover in rood(47)
9_Tapijten in velours met logo en
stikwerk in rood(50)
10_Lederen armsteun vooraan met
stikwerk in rood(48)
11_Lederen armsteun vooraan met
stikwerk in wit(23)
12_Lederen armsteun vooraan met
stikwerk in geel(248)
13_Lederen armsteun vooraan met
stikwerk in zwart(104)

LOUNGE PACK
Trek de harmonie van uw
kleurenkeuze tot in de kleinste
details door, met bijpassende
tapijten, een spiegelcover en een
lederen armsteun met stikwerk in
dezelfde kleur.

13
7

8

9
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ALUMINIUM VELGEN
De perfecte finishing touch: deze originele aluminium Nissan-velgen zijn specifiek
voor uw JUKE ontworpen en gefabriceerd. Kies maar uit, er is een set voor elke
smaak en elke gelegenheid.

PERSONALISATIE

16" Zilver
alu velg(255)

16" NISEKO
alu velg(254)

18" alu velgen met inlegstukken*

18" alu velg
NISMO(253)

17"alu velgen ATO

CREATIEF

Oranje

Geel
Wit(10)

Geel(235)

Paars(152)

Oranje(116)

Blauw(177)

Zwart(91)

18" KAMI alu velgen

Rood
Diamantgeslepen(33)

Wit(08)

Paars
Diamantgeslepen(150)

Oranje
Diamantgeslepen(114)

Geel
Diamantgeslepen(233)

Zwart(88)

Mat Zwart
Diamantgeslepen(199)

EXCLUSIEF

Tokyo
Zwart

Rood(35)

Grijs
Grijs(60)

Zwart(89)

Zilver(63)

Metallic Grijs
Diamantgeslepen(58)

Zilver(64)

Blauw
Diamantgeslepen(175)

Grijs
Diamantgeslepen(57)

Rood

Wit

Slotmoeren(256)
Paars

Blauw

Gelieve dealercontrole uit te voeren na drie jaar en vernieuw de inlegstukken indien nodig.
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NOG MEER PIT VOOR DE STAD
Als u een stoere indruk wil maken, dan is het CHROOM PACK de
ideale keuze. Het bestaat uit verchroomde Beijing-spiegelkapjes,
finishers voor de voor- en achterbumperplaten en deurhendelfinishers.
Hier afgebeeld in een agressieve aerodynamische styling en met
18" donkergrijze alu KAMI-velgen.

10

7

1

8
2
6

9

5

6_Zijdorpels in chroom(140)
7_Achterklephendelfinisher in chroom(141)
8_Achterklephendelfinisher in chroom(135)
9_Stylingpaneel achteraan, Zilver(260)
10_Rode ”Shark antenne” (niet compatibel met een
zonnedak dat open kan) (270)
11_Sidebars met verlichting(258)

3
4
5

Zwart

10

11

1

Grijs
Parelmoer wit
1_Spiegelkapjes in chroom*(139)
2_Deurhendelcovers in chroom*(136)
3_Voor- en achterbumperplaten in chroom*(138)
4_Stylingpaneel vooraan in Zilver(259)
5_18" donkergrijze Diamantgeslepen alu KAMI-velg

Wit
Nightshade
(58)

Rood
*CHROOM PACK

«Shark antenne» is niet compatibel met DAB (Digital
Audio Broadcasting)
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Groen

Lichtgroen

Helblauw

Blauw

Paars

Rood

Van sfeerverlichting die bij uw kleurenthema
past tot tablethouders en sportpedalen...
u kunt het interieur van uw JUKE helemaal
naar uw smaak en behoeften inrichten.

Geel

EEN
FRAAI INTERIEUR

Oranje

4

5

Sfeerverlichting

1

1_Zetelhoezen(285)
2_Drempelplaten met verlichting - enkel vooraan(288)
3_Sfeerverlichting(289), sportpedalenkit(291), tapijten in velours met
blauw logo en stikwerk (set van 4) (192)
4_Universele tablethouder(352)
5_Smartphonehouder met 360-grip, wit(349)
6_Smartphonehouder, U-grip, zwart(351)
7_iPhone*-houder (4 & 5) (347)

3

6

*iPhone is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen

2

7
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TREK EROPUIT

7_Koffermat en kofferdrempelbescherming(306, 286)
8_Achterbumperbescherming(314)
9_Hondenscherm(299)
10_Soepele trunkliner(300)
11_Veiligheidspack(357)
12_Tapijten in textiel, standaard (set van 4) (305),
rubberen tapijten (set van 4)(303),
rubberen tapijten met boord(304)

Bescherm uw JUKE tegen de
weersomstandigheden met spatlappen,
koffermatten, windschermen en een
parkeersysteem.

1

7

8

9

10

3

2

4

1_Windschermen (set van 4) t(311)
2_Motorkapwindscherm(310)
3_Flankstrips(308)
4_18"donkergrijze Diamantgeslepen
alu KAMI-velgen(58)
5_Spatlappen, vooraan en achteraan(312, 313)
6_Parkeersysteem, vooraan en
achteraan(294, 295)

5

6

12

11
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EEN FUNKY FINISHING TOUCH
Geef uw JUKE nog meer pit met een keuze uit ons stickergamma. Bewonderende blikken gegarandeerd!
1

1

2

3

4

KLAAR OM TE VERTREKKEN?
Pak uw fietsen, uw ski’s of uw dakkoffer en gebruik voor uw
favoriete hobbymateriaal de trekhaak. Met originele Nissanaccessoires moet er echt niets achterblijven.
2
3

4_Kleine dakkoffer(329), ook
verkrijgbaar in medium en large
1_Afneembare trekhaak
5_Stalen allesdrager(316) met stalen
verkrijgbaar als vaste(333)
bagagedrager (318)
2_Fietsdrager voor op de
trekhaak, voor 2 fietsen(338), 6_Ski-/snowboarddrager,
verkrijgbaar in 7- en
schuifsysteem, max 6 paar(326),
verkrijgbaar tot 3 paar(324) en tot
13-pinsversie; versie voor
4 paar, zonder schuifsysteem(325)
3 fietsen verkrijgbaar in
7-pinsversie
7_Aluminium allesdrager(317) met
‘Luxury’ fietsendrager(320)
3_Aluminium allesdrager(317)
4

5

1_Sporty stripe sticker, zwart(273)
2_Side flash sticker, paars (281)
3_Side flash sticker, geel(283)
4_Sporty stripe sticker, wit(275)
5_Side flash sticker, aluminium(278)
6_Shark Antenne, wit(268)

6

Aluminium
Anthracite
Zwart
Paars
Wit

6

Geel
5

Rood

7

Afdrukken | Uitgang

BESTEL INFORMATIE
ALGEMENE ACCESSOIRES
THE ORANGE TOUCH

THE WHITE TOUCH
(01) Witte (QAB) STYLE PACK: zijdorpels, achterklepﬁnisher
(02) Witte (QAB) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher met koplampsproeier
(03) Witte (QAB) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

KE600-1K012WP
KE600-BV010WP

(35)

Rood (NAH) lamel inzetstuk voor 18" alu velgen (set per wiel)

KE4SP-1K30R

(71) Grijze (KAD) koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

KE610-BV260GR

(107) Oranje (LA13) STYLE PACK: zijdorpels, achterklepﬁnisher
(108) Oranje (LA13) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

(36) Rode (NAH) achterklepﬁnisher

KE791-1KA20RD

(72) Grijze (KAD) spiegelkapjes

KE960-BV030GR

(37) Rode (NAH) deurhendelcover met Ikey

KE605-1K052RD

(73) Grijze (KAD) dakspoiler

KE615-1KA00GR

koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE600-BV011WP

(38) Rode (NAH) deurhendelcover zonder Ikey

KE605-1K051RD

(74) Grijze (KAD) zijdorpels

KE760-1KA00GR

(04) Witte (QAB) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover met Ikey

KE600-1K013WP

(39) Rode (NAH) voor- en achterbumperplaten

KE600-BV009RD

(75) Grijze (KAD) achterklephendelﬁnisher

KE791-1KA50GR

(05) Wit (QAB) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover zonder Ikey

KE600-1K014WP

(40) Rode (NAH) koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE610-BV280RD

(76) Grijze (LX29) interieuraccenten

(41) Rode (NAH) koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

KE610-BV260RD

(77) Grijze (LX29) binnenspiegelcover

(42) Rode (NAH) spiegelkapjes

KE960-BV030RD

(78) Armsteun vooraan in lederlook met Zilver stikwerk

koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

(06) Wit (QAB) LOUNGE PACK: binnenspiegelcover, lederen armsteun met

stikwerk, tapijten in velours met stikwerk
(07) Wit (LQ05) CENTER CONSOLE PACK: middenconsole,

voordeurschakelaarﬁnishers, achterdeurschakelaarﬁnishers (bovenkant)
(08)

Witte (QAB) 17" alu velg ATO en centerkapje

(09) Wit (QAB) centerkapje
(10)

Wit (QAB) lamel inzetstuk voor 18" alu velgen (set per wiel)

(11)

Witte (QAB) achterklepﬁnisher

KE600-1K0WH
KE961-BV0PW

(43) Rode (NAH) dakspoiler

KE615-1KA00RD

(79) Meterblok in leder met Zilver stikwerk

(44) Rode (NAH) zijdorpels

KE760-1KA00RD

(80)

KE409-0BQAB

(45) Rode (NAH) achterklephendelﬁnisher

KE791-1KA50RD

KE4SP-1K30Q

(46) Rode (LA06) interieuraccenten

KE409-1K200WP

KE791-1KA20WP

(47)

Rode (LA06) binnenspiegelcover

(12) Witte (QAB) deurhendelcover met Ikey

KE605-1K052WP

(48)

Rode armsteun vooraan in lederlook met stikwerk

(13) Witte (QAB) deurhendelcover zonder Ikey

KE605-1K051WP

(49) Rode lederen meterblok

(14) Witte (QAB) voor- en achterbumperplaten

KE600-BV009WP

(50)

(15) Witte (QAB) koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE610-BV280WP

(16) Witte (QAB) koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

KE610-BV260WP

(17) Witte (QAB) spiegelkapjes

KE960-BV030WP

(18) Witte (QAB) dakspoiler

KE615-1KA00WP

(19)

Witte (QAB) zijdorpels

(20) Witte (QAB) achterklephendelﬁnisher
(21) Witte (LQ05) interieuraccenten
(22) Witte (LQ05) binnenspiegelcover
(23)

Witte (QAB) armsteun vooraan in lederlook met stikwerk

(24) Witte lederen meterblok
(25) Luxury-tapijten met stikwerk (set van 4)

KE760-1KA00WP
KE791-1KA50WP

KE877-1K150
KE9SP-1K0WH
KE745-1K081

THE RED TOUCH
(26) Rood (NAH) STYLE PACK: zijdorpels, achterklepﬁnisher
(27) Rood (NAH) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher met koplampsproeier
(28) Rood (NAH) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher zonder koplampsproeier
(29) Rood (NAH) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover met Ikey
(30)

Rood (NAH) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover zonder Ikey

(31) Rood LOUNGE PACK: binnenspiegelcover, lederen armsteun met stikwerk,

tapijten in velours met stikwerk
(32) Rood (LA06) CENTER CONSOLE PACK: middenconsole,

voordeurschakelaarﬁnishers, achterdeurschakelaarﬁnishers (bovenkant)
(33)

Rode (NAH) 17" diamantgeslepen alu velgen ATO met centerkapje

(34) Rood (NAH) centerkapje

KE600-BV010RD
KE600-BV011RD
KE600-1K013RD
KE600-1K014RD
KE600-1K0RE
KE961-BV0RE
KE409-1K200R1
KE409-00RED

KE877-1K1RE

(82) Zwart (Z11) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE9SP-1K0RE
(83)

Zwart (Z11) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,
koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

(85) Zwart (Z11) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover zonder Ikey

THE GREY TOUCH
(51) Grijs (KAD) STYLE PACK: zijdorpels, achterklepﬁnisher
(52) Grijs (KAD) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher met koplampsproeier
(53) Grijs (KAD) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

(86) Zwart (Z11) LOUNGE PACK: binnenspiegelcover, lederen armsteun met

KE600-BV010GR
KE600-BV011GR
KE600-1K013GR

(55) Grijs (KAD) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover zonder Ikey

KE600-1K014GR

(56) Grijs (KAD) LOUNGE PACK: binnenspiegelcover, lederen armsteun met

stikwerk, tapijten in velours met stikwerk
(57)

Grey (KAD) 17" Diamantgeslepen alu velg ATO en centerkapje

(58)

Grey (KAD) 18" Diamantgeslepen KAMI alu velg en centerkapje

stikwerk, tapijten in velours met stikwerk

KE600-1K012GR

(54) Grijs (KAD) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover met Ikey

KE600-1K0DG
KE409-1K200

KE600-1K013OR

(111) Oranje (LA13) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover zonder Ikey

KE600-1K014OR

KE961-1K030GR

(112) Oranje (LA13) LOUNGE PACK: binnenspiegelcover, lederen armsteun met

stikwerk, tapijten in velours met stikwerk
KE877-1K1GR

(87) Zwart (LG25) CENTER CONSOLE PACK: middenconsole,

voordeurschakelaarﬁnishers, achterdeurschakelaarﬁnishers (bovenkant)

KE600-1K012BK
KE600-BV010BK
KE600-BV011BK
KE600-1K013BK
KE600-1K014BK
KE600-1K0BL
KE961-BV0PB

(88)

Zwarte (Z11) 17" alu velg ATO en centerkapje

KE409-1K200BK

(89)

Zwarte (Z11) 18" alu elg KAMI en centerkapje

KE409-1K300BZ

(90) Zwart (Z11) Centerkapje
(91)

Zwart (Z11) lamel inzetstuk voor 18" alu velgen (set per velg)

(92) Zwarte (Z11) achterklepﬁnisher
(93)

Zwarte (Z11) deurhendelcover met Ikey

Grijs (KAD) lamel inzetstuk voor 18" alu velgen (set per wiel)

KE409-1K30G

(96) Zwarte (Z11) koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE610-BV280BZ

(61) Grijze (LG45) 18" alu velg XENA (voor inleg) en centerkapje

KE409-1K301

(97) Zwarte (Z11) koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

KE610-BV260BZ

40342-4EA1A

(98) Zwarte (Z11) spiegelkapjes

KE960-BV030BK

Zilver 17" alu velg ATO en centerkapje

(65) Zilver centerkapje

KE409-1K300
KE409-1K200SV
40342-BR01A

(66) Grijze (KAD) achterklepﬁnisher

KE791-1KA20GR

(118) Oranje (LA13) deurhendelcover met Ikey

KE605-1K052OR

(119) Oranje (LA13) deurhendelcover zonder Ikey

KE605-1K051OR

(120) Oranje (LA13) voor- en achterbumperplaten

KE600-BV009OR

(121) Oranje (LA13) koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE610-BV280OR

(122) Oranje (LA13) koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

KE610-BV260OR

(123) Oranje (LA13) spiegelkapjes

KE960-BV030OR

(124) Oranje (LA13) dakspoiler

KE615-1KA00OR

(125) Oranje (LA13) zijdorpels

KE760-1KA00OR

(126) Oranje (LA13) achterklephendelﬁnisher

KE791-1KA50OR

(127) Oranje (LA13) interieuraccenten

KE600-1K10A

(128) Oranje (LA13) binnenspiegelcover

(131)

Tapijten in velours, oranje logo en stikwerk, nubuk (set a 4)

(133) Chrome pack : spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat, deurhendelcover

met Ikey
(134) Chrome pack : spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat, deurhendelcover

zonder Ikey

KE605-1K052

(136)

(101) Zwarte (Z11) achterklephendelﬁnisher

KE791-1KA50BK

(137) Chrome deurhendelﬁnisher zonder Ikey

(67) Grijze (KAD) deurhendelcover met Ikey

KE605-1K052GR

(103) Zwarte (LG25) binnenspiegelcover

KE605-1K051GR

(104)

(69) Grijze (KAD) voor- en achterbumperﬁnisher

KE600-BV009GR

(105) Zwart lederen meterblok met stikwerk

(70) Grijze (KAD) koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE610-BV280GR

(106) Tapijten in velours met zwart logo en stikwerk (set van 4) LHD

Zwarte armsteun vooraan in lederlook met stikwerk

KE600-BV016CR
KE791-1KA20

KE760-1KA00BK

(68) Grijze (KAD) deurhendelcover zonder Ikey

KE600-1K012
KE600-BV015CR

Chrome deurhendelﬁnisher met Ikey

KE615-1KA00BK

(102) Zwarte (LG25) interieuraccenten

KE745-1K304

Chrome achterklepﬁnisher

(100) Zwarte (Z11) zijdorpels

Zwarte (Z11) dakspoiler

KE877-1K1RA
KE9SP-1K0RA

THE CHROME TOUCH
(132) Chrome style pack: zijdorpels, achterklepﬁnisher

(135)

(99)

KE961-1K030OR

KE605-1K052BK
KE605-1K051BK

Zilver 18" alu velg KAMI en centerkapje

KE409-1K30A
KE791-1KA20OR

(129) Oranje (LA13) armsteun vooraan in lederlook met stikwerk

KE600-BV009BK

(63)

KE961-1K004
KE409-1K200O1

(117) Oranje (LA13) achterklepﬁnisher

(130) Oranje (LA13) lederen meterblok met stikwerk

KE791-1KA20BK

KE600-1K0RA

KE409-ORANG

Oranje (LA13) lamel inzetstuk voor 18" alu velgen (set per velg)

KE409-00Z11

(95) Zwarte (Z11) voor- en achterbumperplaten

(64)

Oranje (LA13) 17" Diamantgeslepen alu velg ATO en centerkapje

KE4SP-1K30B

(94) Zwarte (Z11) deurhendelcover zonder Ikey

(62) Grijs (LG45) centerkapje

voordeurschakelaarﬁnishers, achterdeurschakelaarﬁnishers (bovenkant)
(114)

(116)

40342-BA61B

(60)

(113) Oranje (LA13) CENTER CONSOLE PACK : middenconsole,

KE9SP-1K0GR
KE745-1K001S1

KE409-1K300DS

(59) Grijs (KAD) centerkapje

KE600-1K012RD

(81) Zwart (Z11) STYLE PACK: zijdorpels, achterklepﬁnisher

KE600-BV011OR

KE600-1K10G

THE BLACK TOUCH

KE600-1K10R

KE745-1K001S2

koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

KE600-BV010OR

(110) Oranje (LA13) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover met Ikey

(115) Oranje (LA13) centerkapje

KE600-1K10R

(84) Zwart (Z11) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover met Ikey

KE600-1K10L
KE961-1K030WI

Tapijten in velours, rood logo en stikwerk, nubuk (set van 4)

Tapijten in velours, grijs logo en stikwerk, nubuk (set van 4)

(109) Oranje (LA13) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

KE600-1K012OR

KE605-1K051

KE600-1K10X

(138)

Chrome voor- en achterbumperplaten

KE961-1K030BK

(139)

Chrome spiegelkapjes

KE960-BV000

KE877-1K100

(140)

Chrome zijdorpels

KE760-1KA00

KE9SP-1K0BA

(141)

Chrome achterklephendelﬁnisher

KE745-1K001

(142) Chrome interieuraccenten

KE600-BV009CR

KE791-1KA50
KE600-1K10C
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THE PURPLE TOUCH
(143) Paars STYLE PACK: zijdorpels, achterklepﬁnisher
(144) Paars EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

deurhendelcover met Ikey
(145) Paars EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

deurhendelcover zonder Ikey

KE600-1K012BP
KE600-BV010BP
KE600-BV011BP

(179) Blauwe (B51) deurhendelcover met Ikey

KE605-1K052EB

(215) Carbon achterklepﬁnisher

KE791-1KA20CB

(180) Blauwe (B51) deurhendelcover zonder Ikey

KE605-1K051EB

(216) Carbon deurhendelcover met Ikey

KE605-1K052CB

(181) Blauwe (B51) voor- en achterbumperplaten

KE600-BV009EB

(217) Carbon deurhendelcover zonder Ikey

KE605-1K051CB

(182) Blauwe (B51) koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE610-BV280EB

(218) Carbon voor- en achterbumperplaten

KE600-BV009CB
KE610-BV280CB

(146) Paars EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover met Ikey

KE600-1K013BP

(183) Blauwe (B51) koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

KE610-BV260EB

(219) Carbon koplampﬁnisher met koplampsproeier

(147) Paars EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover zonder Ikey

KE600-1K014BP

(184) Blauwe (B51) spiegelkapjes

KE960-BV030EB

(220) Carbon koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

KE610-BV260CB

(185) Blauwe (B51) dakspoiler

KE615-1KA00EB

(221) Carbon spiegelkapjes

KE960-BV030CB

(186) Blauwe (B51) zijdorpels

KE760-1KA00-EB

(222) Carbon zijdorpels

KE760-1KA00CB

(187) Blauwe (B51) achterklephendelﬁnisher

KE791-1KA50-EB

(223) Carbon achterklephendelﬁnisher

KE791-1KA50CB

(148) Paars LOUNGE PACK: binnenspiegelcover, lederen armsteun met stikwerk,

tapijten in velours met stikwerk
(149) Paars CENTER CONSOLE PACK LHD: middenconsole,

voordeurschakelaarﬁnishers, achterdeurschakelaarﬁnishers (bovenkant)
(150)

Paars 17" Diamantgeslepen alu velg ATO en centerkapje

(151) Paars centerkapje
(152)

Paars lamel inzetstuk voor 18" alu velgen (set per velg)

KE600-1K0PU
KE961-1K007
KE409-1K200BP
KE409-BPURP
KE409-1K30P

(153) Paarse achterklepﬁnisher

KE791-1KA20BP

(154) Paarse deurhendelcover met Ikey

KE605-1K052BP

(155) Paarse deurhendelcover zonder Ikey

KE605-1K051BP

(156) Paarse voor- en achterbumperplaten

KE600-BV009BP

(188) Blauwe (B51) interieuraccenten

KE600-1K100EB

(224) Carbon interieuraccenten

KE600-1K100CB

(189) Blauwe (B51) binnenspiegelcover

KE961-1K030EB

(225) Carbon binnenspiegelcover

KE961-1K030CB

(190) Blauwe armsteun vooraan in lederlook met stikwerk

KE877-1K1BU

(191)

Blauwe lederen meterblok met stikwerk

KE9SP-1K0BU

(192)

Tapijten in velours met blauw logo en stikwerk, nubuk (set van 4)

THE MATTE BLACK TOUCH
(193) Mat Zwart STYLE PACK: zijdorpels, achterklepﬁnisher

(157) Paarse koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE610-BV280BP
KE610-BV260BP

(159) Paarse spiegelkapjes

KE960-BV030BP

(160) Paarse dakspoiler

KE615-1KA00BP

(161) Paarse zijdorpels

KE760-1KA00-BP

(196) Mat Zwart EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover met Ikey

(162) Paarse achterklephendelﬁnisher

KE791-1KA50-BP

(197)

KE600-1K100BP

(164) Paarse binnenspiegelcover

KE961-1K030BP

(165) Paarse armsteun vooraan in lederlook met stikwerk
(166) Paars meterblok in leder met stikwerk
(167)

Tapijten in velours met paars logo en stikwerk, nubuk (set van 4)

KE877-1K1BP
KE9SP-1K0BP
KE745-1K307

(168) Blauw (B51) STYLE PACK: zijdorpels, achterklepﬁnisher
(169) Blauw (B51) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher met koplampsproeier
(170)

Blauw (B51) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,
koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

(194) Mat Zwart EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher met koplampsproeier
(195) Mat Zwart EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

(198)
(199)

Mat Zwart EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover zonder Ikey
Mat Zwart CENTER CONSOLE PACK: middenconsole,
voordeurschakelaarﬁnishers, achterdeurschakelaarﬁnishers (bovenkant)
Mat Zwarte 17" Diamantgeslepen alu velg ATO en centerkapje

(228)

KE600-BV010BM

(229)

KE600-BV011BM

(230)

KE600-1K013BM

(200) Mat Zwarte achterklepﬁnisher

KE791-1KA20BM

(201) Mat Zwarte deurhendelcover met Ikey

KE605-1K052BM
KE605-1K051BM
KE600-BV009BM

(204) Mat Zwarte koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE610-BV280BM

KE600-1K012EB

(205) Mat Zwarte koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

KE610-BV260BM

KE600-BV010EB

(206) Mat Zwarte spiegelkapjes

KE960-BV030BM

(207) Mat Zwarte dakspoiler

KE615-1KA00BM

(208) Mat Zwarte zijdorpels

KE760-1KA00-BM
KE791-1KA50-BM

(171) Blauw (B51) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover met Ikey

KE600-1K013EB

(209) Mat Zwarte achterklephendelﬁnisher

(172) Blauw (B51) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover zonder Ikey

KE600-1K014EB

(210) Mat Zwarte interieuraccenten

KE600-1K100BM

KE600-1K0EB

(211) Mat Zwarte binnenspiegelcover

KE961-1K030BM

KE961-1K008

THE CARBON TOUCH

(173) Blauw (B51) LOUNGE PACK: binnenspiegelcover, lederen armsteun met

stikwerk, tapijten in velours met stikwerk
(174)
(175)

Blauw (B51) CENTER CONSOLE PACK: middenconsole,
voordeurschakelaarﬁnishers, achterdeurschakelaarﬁnishers (bovenkant)
Blauw (B51) 17" Diamantgeslepen alu velg ATO en centerkapje

(176) Blauw (B51) centerkapje
(177)

Blauw (B51) lamel inzetstuk voor 18" velgen (set per velg)

(178) Blauwe (B51) achterklepﬁnisher

KE409-1K200EB
KE409-00B51

(212) Carbon STYLE PACK: zijdorpels, achterklepﬁnisher
(213) Carbon EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher met koplampsproeier
KE409-1K30E
KE791-1KA20EB

(214) Carbon EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

KE600-BV011YE

Geel (BEAV) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover zonder Ikey

KE600-1K014YW

Geel (LE02) CENTER CONSOLE PACK: middenconsole,
voordeurschakelaarﬁnishers, achterdeurschakelaarﬁnishers (bovenkant)

(233)

Gele (BEAV) 17" Diamantgeslepen alu velg ATO en centerkapje

(234) Geel (BEAV) centerkapje

Geel (BEAV) lamel inzetstuk voor 18" alu velgen (set per velg)

KE600-1K0YE
KE961-BV0YE
KE409-1K200YW
KE409-0BEAV
KE4SP-1K30Y

(236) Gele (BEAV) achterklepﬁnisher

KE791-1KA20YW

(237) Gele (BEAV) deurhendelcover met Ikey

KE605-1K052YW

(238) Gele (BEAV) deurhendelcover zonder Ikey

KE605-1K051YW

(239)

Gele (BEAV) voor- en achterbumperplaten

(240) Gele (BEAV) koplampﬁnisher mer koplampsproeier
(241)

Gele (BEAV) koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

(242)

Gele (BEAV) spiegelkapjes

KE600-BV009YE
KE610-BV280YW
KE610-BV260YW
KE960-BV030YE

(243) Gele (BEAV) dakspoiler

KE615-1KA00YW

(244) Gele (BEAV) zijdorpels

KE760-1KA00YW

(245) Gele (BEAV) achterklephendelﬁnisher

KE791-1KA50YW

(246)

Gele (LE02) interieuraccenten

(247) Gele (LE02) binnenspiegelcover

KE600-1K10Y
KE961-1K030YW

(248)

Gele armsteun vooraan in lederlook met stikwerk

KE877-1K1YE

(249)

Gele lederen meterblok met stiwkerk

KE9SP-1K0YE

(250)

Tapijten in velours met geel logo en stikwerk, nubuk (set van 4)

KE745-1KYEL

KE600-1K012CB
KE600-BV010CB

KE600-BV010YE

KE600-1K013YW

tapijten in velours met stikwerk

(235)

KE600-1K012YW

Geel (BEAV) EXCLUSIVE PACK: dakspoiler, deurhendelcover met Ikey

(232)

KE961-1K012
KE409-1K200BM

Geel (BEAV) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,
koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

(231) Geel LOUNGE PACK: binnenspiegelcover, lederen armsteun met stikwerk,

KE600-1K014BM

(203) Mat Zwarte voor- en achterbumperplaten

KE600-BV011EB

Geel (BEAV) STYLE PACK: zijdorpels, achterklepﬁnisher
koplampﬁnisher met koplampsproeier

KE600-1K012BM

(202) Mat Zwarte deurhendelcover zonder Ikey

THE BLUE TOUCH

THE YELLOW TOUCH
(226)

(227) Geel (BEAV) EXTERIOR PACK: spiegelkapjes, voor- en achterbumperplaat,

(158) Paarse koplampﬁnisher zonder koplampsproeier

(163) Paarse interieuraccenten

KE745-1K308

KE600-BV011CB
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BESTEL INFORMATIE

DAKKOFFERS

ALUMINIUM VELGEN

Capaciteit/ Lengte/Breedte/Max draagvermogen

(251) 17" originele alu velg Sport

D0C00-1KK2A

(291)

KE460-1K082

(329)

(252) 18" originele alu velg JUKE n-tec

D0C00-BX80A

(292) Armsteun vooraan, Premium-stof

KE877-1K160

(330) Dakkoffer Medium 480 L / 1900 * 800 * 400 mm / 75 kg

(253)

18" alu velg NISMO

D0300-3YV8A

(293) Armsteun vooraan - stof

KE877-1K000

(331) Dakkoffer Big 530 L / 2200 * 800 * 420 mm / 75kg

KE734-30000

(254)

16" alu velg NISEKO

KE409-3Z110

(332) Dakkoffer Ranger 90, textiel, 340 L / 1900 * 800 * 400 mm

KE734-RAN90

(255)

16" alu velg silver

KE409-1K100

(256)

Slotmoeren

KE409-89951

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN
KE512-99906

Parkeersensor achteraan

KE511-99902

(333)

(296) Trackingsysteem - basiskit Excellence

KE230-99990

(334) Afneembare trekhaak 4WD

KE500-1K410

KE543-1KA10

(297) Trackingsysteem - basiskit Serenity

KE230-99991

(335) Kabelset - 7-pins

KE505-BV207

(298) Trackingsysteem - subkit

KE230-1K000

(336) Kabelset - 13-pins

KE505-BV213

(337) Bijkomende stroomvoorziening

KE505-99993

Sidebars met verlichting

KE543-1KA30

Stylingpaneel voor, silver

KE540-BV520

(260)

Stylingpaneel achteraan, silver

KE547-BV520

(299)

Hondenscherm

KE964-1KA00

KE615-1KA00

(300)

Soepele trunkliner 2WD

KE965-BV0S0

(262) Zijruitﬁnisher - verchroomd

KE605-1K010

(301) Soepele trunkliner, 4WD

KE965-1K5S0

(263) Uitlaatsierstuk diesel (K9K)

KE791-1K001

(302) Horizontaal koffernet

KE966-75R00

(264) Uitlaatsierstuk benzine (HR16DE)

KE791-1K002

Haaienvinantenne Black (Z11)

KE280-99991

(266) Haaienvinantenne Grey (KAD)

KE280-99994

(267) Haaienvinantenne Pearl White (QAB)

KE280-99993

(268)

Haaienvinantenne White (326)

(269) Haaienvinantenne (GAB)

OPBERGSYSTEMEN EN SCHEIDINGSREK

TAPIJTEN

Haaienvinantenne Red (NAH)

(273)

2 Sporty stripes - Black

KS537-BV1BL

(274)

2 Sporty stripes - Pink

(275)

2 Sporty stripes - White

(276)

2 Sporty stripes - Yellow

(277) 2 Sporty Stripes - Red
(278)

Side ﬂash - Aluminium

(279) Side ﬂash - Antraciet
(280) Side ﬂash - Black
(281) Side ﬂash - Pink

KS537-BV1PK
KS537-BV1WH
KS537-BV1YE
KS537- BV1RD

(284) Side Flash - Red

(345) Meeneembare asbak

F8800-89925

KE840-1K100

(346) Telefoon-/bekerhouder

KE930-00300

(285)

Zetelhoezen

(286)

Kofferdrempelplaat

(287) Drempelplaten met verlichting (vooraan en achteraan) - Red

Flankstrips

(309) Beschermfolie voor de deurhendels (set van 2)

KE537-1KA00

(310)

Motorkapwindscherm

KE610-1KA00

(311)

Windschermen (set van 4)

H0800-1KA00

(312) Spatlappen (set van 2), vooraan

KE788-1K085

(313)

Spatlappen (set van 2), achteraan

KE788-BV586

(314)

Achterbumperbescherming

KE967-BV530

(315) Under body protection (For Russia only)

NEW

BAGAGEDRAGERS EN ACCESSOIRES
KE730-1K010

(318)

Stalen bagagerek, 80 x 100 cm

KE738-99922

(319)

Fietsdrager - Standaard (enkel stalen stangen)

KE738-80100

(320)

Fietsdrager - Luxury

KE738-80010

(321) T-Track-adapter voor ﬁetsdrager

KE737-99931

(322) Ladingsteunen (4 stuks) (enkel stalen stangen)

KE734-99990

KE860-1K000

(323) Skihouder (enkel stalen stangen)

KE734-99986

KS537- BV4RD

KE967-1K020

(324) Ski-/snowboarddrager, max 3 paar

KE738-50001

G6950-1KA0A

(325) Ski-/snowboarddrager, max 4 paar

KE738-50002

(288)

Dempelplaten met verlichting (enkel vooraan) - White

G6950-1KA0B

(326)

(289)

Sfeerverlichting

B64D0-1KA0A

(327) Aluminium T-Track-adapter voor skihouder 3 en 4 paar

KE737-99932

KE460-1K182

(328) Bandentrapje

KE930-00130

(290) Kit sportpedalen - automatische transmissie

Ski-/snowboarddrager, schuifsysteem, max 6 paar

PRAKTISCHE ACCESSOIRES - INTERIEUR

iPhone-houder (4 & 5 + comp LCN2)

KE289-1K001

(348) Upgrade tussen iPhone-houder 4 naar 5

KE289-1K002

(347)
KE760-1KA20

Allesdrager, aluminium

INTERIEURSTYLING

KE500-99935

KE745-1K021

(317)

KS537-BV4YE

(344) Standaard veiligheidsklem

KE840-1K100

KE730-1K000

(283) Side ﬂash - Yellow

KE505-89961

Koffermat, 2WD

Allesdrager, staal

KS537-BV4PK

KE505-89951

(343) Kabelsetadapter lange 13-pins naar 7-pins + 12s

(306)

(316)

KS537-BV4WH

(342) Kabelsetadapter 13- naar 7-pins

KE748-1K001

KS537-BV4AL

(282) Side ﬂash - White

KE505-89941

Tapijten in textiel, standaard (set van 4)

KS537-BV4AN
KS537-BV4BL

KE738-70213

(341) Kabelsetadapter 7- naar 13-pins

Rubberen tapijten met boord (set van 4)

BESCHERMING BUITENKANT
KS537-BV1AL

(340) Fietsdrager voor op de trekhaak, 13-pins, 2 ﬁetsen

(305)

(308)

KS537-BV1AN

KE738-70207
KE738-70307

(304)

KE280-99996

(272) 2 Sporty stripes + spoiler - Antraciet

(339) Fietsdrager voor op de trekhaak, 7-pins, 3 ﬁetsen

KE748-1K089

KE280-99995

(271) 2 Sporty stripes - Aluminium

Fietsdrager voor op de trekhaak, 7-pins, 2 ﬁetsen

KE500-1K210

Rubberen tapijten (set van 4)

KE280-99992

STICKERS

(338)

Afneembare trekhaak 2WD

(303)

(307) Koffermat, 4WD
(270)

TREKHAKEN EN ACCESSOIRES

Parkeersensor vooraan

(259)

(265)

KE734-10000
KE734-20000

(294)

(258)

(261) Dakspoiler die gespoten kan worden

Dakkoffer Small 380 L / 1600 * 800 * 400 mm / 75 kg

(295)

EXTERIOR STYLING
(257) Metalen styling-sidebars

Kit sportpedalen - manuele transmissie

KE738-99996

(349)

Smartphone-houder 360-greep (White)

(350) Smartphonehouder 360-greep (Black)
(351)
(352)

Smartphonehouder - U-greep (Black)
Universele tablethouder (Black)

KS289-360WH
KS289-360BL
KS289-UG0BL
KS289-TH0BL

VEILIGHEID
(353)

Gevarendriehoek

KE930-00017

(354) Gevarendriehoek (set van 2)

KE930-00018

(355) Kit eerste hulp (plastic doos)

KE930-00021

(356) Kit eerste hulp (zakje)

KE930-00026

(357)

Veiligheidspack

KE930-00028

(358) Veiligheidspack (set van 2 gevarendriehoeken)

KE930-00029

(359) Veiligheidsvest

KE930-00111

Vraag de verkoper of de accessoires opgenomen kunnen worden in uw Nissanfinancieringsovereenkomst en maak gebruik van een financieringsplan dat u past.
Originele Nissan-accessoires
3 jaar of 100.000 km indien geïnstalleerd vóór levering door een Nissan-verdeler (onderdelen
en werkloon)
12 maanden indien geïnstalleerd door een derde partij of door de klant zelf (enkel onderdelen /
onbeperkt aantal km)
Door Nissan goedgekeurde accessoires
2 jaar of 100.000 km indien geïnstalleerd vóór levering door een Nissan-verdeler (onderdelen
en werkloon)
12 maanden indien geïnstalleerd door een derde partij of door de klant zelf (enkel onderdelen /
onbeperkt aantal km)
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VERLENGDE
WAARBORG

PROMO ROUTINE
ONDERHOUDSCONTRACT

Verlengde Waarborg Nissan 5* betekent dat u langer (in tijd of
in kilometers) van uw JUKE-waarborg gebruik kunt maken.

Geef uw JUKE de zorg die hij verdient, met een Nissan
Routine Onderhoudscontract, waarmee u bovendien op
lange termijn geld bespaart.

De waaier aan beschikbare contracten is zo uitgebreid dat
u er vast datgene uithaalt dat het best overeenkomt met
uw behoeften.
Onze grondig opgeleide technici kennen uw wagen als
geen ander en ze maken uitsluitend gebruik van Originele
Nissan-Onderdelen.
De Verlengde waarborg NISSAN 5* geeft u het
geruststellende gevoel dat eventuele onverwachte
ongelukken opgelost zullen worden en hij kan overgedragen
worden indien u de wagen privé verkoopt.
Uw Verlengde waarborg Nissan 5* houdt ook een bijkomende
wegassistentie in voor de duur van uw polis. De dekking geldt
in heel Europa, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Dit Promo Routine Onderhoudscontract dekt alle
standaard-onderhoudsbeurten voor uw JUKE.

Bezoek ook onze website: w w w.nissan.be

Met dit contract heeft u zelfs de mogelijkheid uw routine
onderhoudskosten voor maximum 5 jaar vast te leggen.
Uw Routine Onderhoudscontract dekt alle nazichten en
vervangingen die voorgeschreven zijn volgens het speciﬁeke
onderhoudsschema van uw Nissan.
U heeft het voordeel dat enkel Originele Nissan-onderdelen
worden gebruikt en dat die worden geïnstalleerd door onze
grondig opgeleide technici.
Een goed onderhouden wagen heeft een hogere
doorverkoopwaarde.
En als u uw Nissan verkoopt voordat de dekking aﬂoopt
heeft de nieuwe eigenaar recht op het resterende gedeelte
van het contract.

Volg de Nissan Juke op:

Stempel Verdeler:

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, om ervoor te zorgen dat de inhoud correct was op het ogenblik dat ze werd gedrukt
(juni 2014). Voor de productie ervan is onder meer gebruik gemaakt van prototypes die op autosalons werden tentoongesteld. Aangezien
Nissan ernaar streeft zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor de specificaties van de
producten en voertuigen die in deze publicatie beschreven en afgebeeld zijn, te allen tijde te veranderen. De Nissan-verdelers worden zo
snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler voor de recentste informatie. Rekening
houdend met de beperkingen van de gebruikte drukprocédés is het mogelijk dat de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de
eigenlijke kleuren van de carrosserie en de binnenbekleding.Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze
brochure is verboden zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.
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