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Червено

Черно

Бяло

Жълто

Черен мат

Лилаво

Оранжево

Синьо

Карбон

Сиво

ДИЗАЙНЕРСКО СТУДИО 
NISSAN JUKE 

1 Капаци за огледала – жълти (242)

2 Завършващи елементи  
за фарове – жълти (241)

3 Лайстни за предна и задна  
броня – жълти (239)

4 18" алуминиеви джанти – жълти (235)

ПАКЕТ EXTERIOR
Можете да изберете капаци  
за огледала, завършващи елементи  
за фаровете, лайстни за предна и 
задна броня в цвят който ви допада. 
Сега можете да създадете пакет  
с различни елементи, който да бъде 
допълнен от алуминиеви джанти.

CREATIVE EXCLUSIVE

 

�����B-8.($&&�����	B%*
LQGG���� �������	�������



1

2

3

4

Допълнително: JUKE в син 
цвят с монтирани хромирани 
капаци за огледала (139), капаци 
на дръжките на вратите (136), 
лайстни за предна броня (138), 
лайстни за вратите (140), сребрист 
декоративен панел за предна 
броня (259) и 18" алуминиеви 
джанти KAMI – тъмно сиви (58) 

Новият NISSAN JUKE. Създаден да носи 

удоволствие. Персонализацията показва вашата 

същност. Вълнуващо е. Изберете от голямата  

гама интериорни и екстериорни аксесоари  

предлагани в различни цветове. Автомобила е ваш, 

направете го различен.
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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ПАКЕТ STYLE
Добавете стил с елегантни и стилни 
лайстни за вратите и задния капак.

1 Лайстна заден капак – бяла (11)

2 Лайстни за вратите – бели (19)

3 18" алуминиеви джанти (10)

ПАКЕТ EXTERIOR ПАКЕТ EXTERIOR + STYLE

Червено

Черно

Бяло

Жълто

Черен мат

Хром

Лилаво

Оранжево

Синьо

Карбон

Сиво

CREATIVE EXCLUSIVE
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ПАКЕТ DYNAMIC* 
Завършете промените с капаци  

за дръжките на вратите и спойлер  
за покрива, създайте още  

по-динамична визия. 
1 Капаци за дръжките на вратите – черни (93)

2 Спойлер за покрива – черен (99)

3 18" алуминиеви джанти KAMI – черни (89)

ПАКЕТ EXTERIOR + DYNAMIC ПАКЕТ EXTERIOR + DYNAMIC + STYLE

*Пакет DYNAMIC не се предлага 
във вариант карбон и хром.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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ПАКЕТ EXTERIOR
С обширната цветова гама на Nissan, можете да 
изберете много и различни стилни комбинации.

ПАКЕТ EXTERIOR + STYLE

ПАКЕТ EXTERIOR + DYNAMIC + STYLE
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ВДЪХНОВЕНИЕ
Първият човек който персонализира своя 

JUKE беше Широ Накамура, Старши 
Вицепрезидент и Главен Творчески 
Директор: Това беше мое решение, 

сега и нашите клиенти имат 
възможността да стимулират тяхното 

въображение избирайки измежду много 
и различни цветови комбинации.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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1 Панел над уредите на таблото  
с цветен шев - жълт (249)

2 Декоративни интериорни  
елементи – жълти (246)

3 Велурени стелки – жълто лого (250)

4 Централна конзола в комплект  
с вътрешни лайстни на предни  
задни врати – жълти (232)

5 Подлакътник, кожа с жълт шев (248)

6 Велурени стелки  
с цветно лого (50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7 Подлакътник, кожа  
с червен шев (48)

8 Декоративен панел  
за огледало – червен (47)

9 Велурени стелки – червено 
лого (50)

10 Подлакътник,  
кожа с червен шев (48)

11 Подлакътник, кожа с бял шев (23) 

12 Подлакътник, кожа с жълт шев (248) 

13 Подлакътник,  
кожа с черен шев (104)

ПАКЕТ  
LOUNGE

Изберете своя цвят и  
променете стелките,  

огледалото и подлакътника.

Преобрази интериора по свой вкус.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

1

3
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АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
Последен завършек: Алуминиеви джанти проектирани и създадени 
специално за вашия JUKE.

18" алуминиеви джанти с цветни елементи*

C
R
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IV

E
E

X
C

L
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IV

E

Червено (35)

Лилаво (152)

Жълто (235)

Синьо (177)

Черно (91)

Сиво (60)

Бяло (10)

Оранжево (116)

18" алуминиеви джанти KAMI

16" алуминиеви 
джанти NISEKO (254)

16" сиви 
алуминиеви 
джанти (255)

Черно (89) Сребристо (63)

Черно

Жълто

Сиво

Оранжево

Червено

Лилаво

Бяло

Синьо

*Препоръчително е да се направи проверка на цветните елементи след третата година на експлоатация  
и ако е необходимо да се подновят.
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Секретни гайки (256)

18" алуминиеви 
джанти 
NISMO (253) 17" алуминиеви джанти ATO

о (63) Сиво (58)

Червено (33)

Лилаво (150)

Бяло (08)

Оранжево (114)

Жълто (233)

Сребристо (64)

Черно (88)

Синьо (175)

Черен мат (199)

Сиво (57)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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С ПОВЕЧЕ СТРАСТ В ГРАДА
Допълнете визията с хромирани капаци за огледала,  
декоративни лайстни за предна и задна броня и капаци  
за дръжките на вратите. Сложете агресивни и  
аеродинамични сиви 18" алуминиеви джанти KAMI.

*пакет CHROME

1 Капаци за огледала – хром* (139)

2 Капаци за дръжките на вратите – хром* (136)

3 Декоративни лайстни за предна  
и задна броня – хром* (138)

4 Декоративни панели за предна  
и задна броня - сребристи (259)

5 18" алуминиеви джанти KAMI – сиви (58)
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6 Лайстни за вратите – хром (140)

7 Лайстни за дръжката  
на задния капак – хром (141)

8 Лайстна за задния капак - хром (135)

9 Декоративен панел за задна броня (260)

10 Антена Shark – не съвместима  
с електрически шибидах (270)

11 Светещи странични барове (258)

Червено

Черно

Перлено бяло

Бяло

Нощна сянка

Сиво

Антена Shark не е съвместима с DAB (Digital Audio 
Broadcasting)
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ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ
От светлини в купето през промяна  
на цветове на интериорните елементи  
или избор на стойки за таблети и спортни 
педали. Удовлетворете вашите нужди  
и желания.

1 Калъфи за седалки (285)

2 Светещи прагове (288)

3 Светлини в купето (289), спортни педали(291), 
велурени стелки (292)

4 Стойка за таблет (252)

5 Стойка за телефон 360 (349)

6 Стойка за телефон (351)

7 Поставка за iPhone(4 & 5)* (347)

*iPhone е търговска марка на Apple, Inc, регистрирана в САЩ и други 
страни.
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ОТВЪН
Оборудвайте вашия JUKE  

с калобрани, стелка  
за багажник, въздушни  

дефлектори и паркинг система,  
за да посрешнете 

предизвикателствата  
на външната среда.

1 Въздушни дефлектори (311)

2 Дефлектор за преден капак (310)

3 Лайстни за вратите (308)

4 18" алуминиеви джанти KAMI (58) 

5 Комплект калобрани предни  
и задни (312, 313)

6 Предна и задна паркинг 
система (294, 295)
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7 Стелка и лайстни за багажник (306, 286)

8 Защитна лайстна за задна броня (314)

9 Преграда за кучета (299)

10 Гумирана стелка за багажник (300)

11_Safety pack (357)

12 Стелки - Текстилни (305), гумирани (303) 
и гумирани с висок борд (304)
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НА ПЪТ
Качете вашите колела, ски или кутия  

за покрив. С аксесоарите на NISSAN 
можете да вземете всичко с вас.

1 Разглобяем теглич (333)

2 Багажник за колела (338)

(монтира се върху теглич  
с окабеляване)

3 Напречни рейки (317) 

4 Кутия за покрив (329)

5 Стоманени напречни 
рейки (316) с багажник 
за покрива (318)

6 Ски багажник до 6 чифта (326)

7 Алуминиеви напречни 
рейки (317) с багажник 
за колело (320)
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ЗАБАВЕН ЗАВЪРШЕК
Изберете хващащи окото детайли. 

1 Стикер черни спортни линии (273)

2 Стикер Side flash – розов (281)

3 Стикер Side flash – жълт (283)

4 Стикер бели спортни линии (275)

5 Стикер Side flash – сребрист (278)

6 Антена Shark – бяла (268)

Сребристо

Розово

Черно

Сиво

Бяло

Жълто

Червено
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА
АКСЕСОАРИ

 

БЯЛО ДОКОСВАНЕ

(01) БЯЛ ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012WP

(02) БЯЛ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни за 
предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(с дюзи за 
почистване)

KE600-BV010WP

(03) БЯЛ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни за 
предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(без дюзи за 
почистване)

KE600-BV011WP

(04) БЯЛ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(с интелигентен ключ)

KE600-1K013WP

(05) БЯЛ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(без интелигентен ключ)

KE600-1K014WP

(06) БЯЛ ПАКЕТ LOUNGE: панел за огледало, подлакътник, велурени стелки KE600-1K0WH

(07) БЯЛ ПАКЕТ CENTER CONSOLE: централна конзола, декоративни 
лайстни за предни и задни врати

KE961-BV0PW

(08)  17" алуминиева джанта ATO с капаче - бяла KE409-1K200WP

(09) Капаче за джанта - бяло KE409-0BQAB

(10)  Цветни елементи за 18" алуминиеви джанти - бели KE4SP-1K30Q

(11)  Лайстна за задния капак - бяла KE791-1KA20WP

(12) Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - бели KE605-1K052WP

(13) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - бели KE605-1K051WP

(14) Декоративни лайстни за предна и задна броня - бели KE600-BV009WP

(15) Завършващи елементи за фаровете(с дюзи за почистване) - бели KE610-BV280WP

(16) Завършващи елементи за фаровете(без дюзи за почистване) - бели KE610-BV260WP

(17) Капаци за огледалата - бели KE960-BV030WP

(18) Спойлер за покрива - бял KE615-1KA00WP

(19)  Лайстни за вратите - бели KE760-1KA00WP

(20) Лайстни за дръжката на задния капак - бели KE791-1KA50WP

(21) Декоративни елементи за купето - бели KE600-1K10L

(22) Декоративен панел за огледало - бял KE961-1K030WI

(23)  Подлакътник с бял шев, кожа KE877-1K150

(24) Панел над уредите на таблото с бял шев KE9SP-1K0WH

(25)  Стелки Luxury - бял шев KE745-1K081

ЧЕРВЕНО ДОКСВАНЕ

(26) ЧЕРВЕН ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012RD

(27) ЧЕРВЕН ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни 
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(с дюзи за 
почистване)

KE600-BV010RD

(28) ЧЕРВЕН ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни 
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(без дюзи за 
почистване)

KE600-BV011RD

(29) ЧЕРВЕН ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(с интелигентен ключ) KE600-1K013RD

(30) ЧЕРВЕН ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(без интелигентен ключ) KE600-1K014RD

(31) ЧЕРВЕН ПАКЕТ LOUNGE: панел за огледало, подлакътник, велурени стелки KE600-1K0RE

(32) ЧЕРВЕН ПАКЕТ CENTER CONSOLE: централна конзола, декоративни 
лайстни за предни и задни врати KE961-BV0RE

(33)  17" алуминиева джанта ATO с капаче - червени KE409-1K200R1

(34) Капаче за джанта - червено KE409-00RED

(35)  Цветни елементи за 18" алуминиеви джанти - червени KE4SP-1K30R

(36) Лайстна за задния капак - червена KE791-1KA20RD

(37) Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - червени KE605-1K052RD

(38) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - червени KE605-1K051RD

(39) Декоративни лайстни за предна и задна броня - червени KE600-BV009RD

(40) Завършващи елементи за фаровете(с дюзи за почистване) - червени KE610-BV280RD

(41) Завършващи елементи за фаровете(без дюзи за почистване) - червени KE610-BV260RD

(42) Капаци за огледалата - червени KE960-BV030RD

(43) Спойлер за покрива - червен KE615-1KA00RD

(44)  Лайстни за вратите - червени KE760-1KA00RD

(45) Лайстни за дръжката на задния капак - червени KE791-1KA50RD

(46) Декоративни елементи за купето - червени KE600-1K10R

(47)  Декоративен панел за огледало - червен KE600-1K10R

(48)  Подлакътник с червен шев, кожа KE877-1K1RE

(49) Панел над уредите на таблото с червен шев KE9SP-1K0RE 

(50)  Стелки Luxury, червен шев KE745-1K001S2

СИВО ДОКОСВАНЕ

(51) СИВ ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012GR

(52) СИВ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни за 
предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(с дюзи за 
почистване)

KE600-BV010GR

(53) СИВ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни за 
предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(без дюзи за 
почистване)

KE600-BV011GR

(54) СИВ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(с интелигентен ключ) KE600-1K013GR

(55) СИВ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(без интелигентен ключ) KE600-1K014GR

(56)  СИВ ПАКЕТ LOUNGE: панел за огледало, подлакътник, велурени стелки KE600-1K0DG

(57)  17" алуминиева джанта ATO с капаче - сиви KE409-1K200

(58) 18" алуминиева джанта KAMI с капаче - тъмно сиви KE409-1K300DS

(59) Капаче за джанта - сиво 40342-BA61B

(60)  Цветни елементи за 18" алуминиеви джанти - сиви KE409-1K30G

(61) 18" алуминиева джанта XENA с капаче - тъмно сиви KE409-1K301

(62) Капаче за джанта - тъмно сиво 40342-4EA1A

(63)  18" алуминиева джанта KAMI с капаче - сребристи "KE409-1K300

(64)  17" алуминиева джанта ATO с капаче - сребристи KE409-1K200SV

(65) Капаче за джанта - сребристо 40342-BR01A

(66) Лайстна за задния капак - сива KE791-1KA20GR

(67) Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - сиви KE605-1K052GR

(68) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - сиви KE605-1K051GR

(69) Декоративни лайстни за предна и задна броня - сиви KE600-BV009GR

(70) Завършващи елементи за фаровете(с дюзи за почистване) - сиви KE610-BV280GR
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(71) Завършващи елементи за фаровете(без дюзи за почистване) - сиви KE610-BV260GR

(72) Капаци за огледалата - сиви KE960-BV030GR

(73) Спойлер за покрива - сив KE615-1KA00GR

(74) Лайстни за вратите - сиви KE760-1KA00GR

(75) Лайстни за дръжката на задния капак - сиви KE791-1KA50GR

(76) Декоративни елементи за купето - сиви KE600-1K10G

(77) Декоративен панел за огледало - сив KE961-1K030GR

(78) Подлакътник с сив шев, кожа KE877-1K1GR

(79) Панел над уредите на таблото с сив шев KE9SP-1K0GR 

(80)  Стелки Luxury, сив шев KE745-1K001S1

ЧЕРНО ДОКОСВАНЕ KE745-1K001S1

(81) ЧЕРЕН ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012BK

(82) ЧЕРЕН ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни за 
предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(с дюзи за 
почистване)

KE600-BV010BK

(83)  ЧЕРЕН ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни 
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(без дюзи  
за почистване)

KE600-BV011BK

(84) ЧЕРЕН ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(с интелигентен ключ) KE600-1K013BK

(85) ЧЕРЕН ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(без интелигентен ключ) KE600-1K014BK

(86) ЧЕРЕН ПАКЕТ LOUNGE: панел за огледало, подлакътник, велурени стелки KE600-1K0BL

(87) ЧЕРЕН ПАКЕТ CENTER CONSOLE: централна конзола, декоративни 
лайстни за предни и задни врати KE961-BV0PB

(88)  17" алуминиева джанта ATO с капаче - черни KE409-1K200BK

(89)  18" алуминиева джанта KAMI с капаче - черни KE409-1K300BZ

(90) Капаче за джанта - черно KE409-00Z11

(91)  Цветни елементи за 18" алуминиеви джанти - черни KE4SP-1K30B

(92) Лайстна за задния капак - черна KE791-1KA20BK

(93)  Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - черни KE605-1K052BK

(94) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - черни KE605-1K051BK

(95) Декоративни лайстни за предна и задна броня - черни KE600-BV009BK

(96) Завършващи елементи за фаровете(с дюзи за почистване) - черни KE610-BV280BZ

(97) Завършващи елементи за фаровете(без дюзи за почистване) - черни KE610-BV260BZ

(98) Капаци за огледалата - черни KE960-BV030BK

(99)  Спойлер за покрива - черен KE615-1KA00BK

(100) Лайстни за вратите - черни KE760-1KA00BK

(101) Лайстни за дръжката на задния капак - черни KE791-1KA50BK

(102) Декоративни елементи за купето - черни KE600-1K10X

(103) Декоративен панел за огледало - черен KE961-1K030BK

(104)  Подлакътник с черен шев, кожа KE877-1K100

(105) Панел над уредите на таблото с черен шев KE9SP-1K0BA 

(106) Стелки Luxury, черен шев KE745-1K001

ОРАНЖЕВО ДОКОСВАНЕ

(107) ОРАНЖЕВ ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012OR

(108) ОРАНЖЕВ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни 
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(с дюзи за 
почистване)

KE600-BV010OR

(109) ОРАНЖЕВ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни 
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(без дюзи за 
почистване)

KE600-BV011OR

(110) ОРАНЖЕВ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(с интелигентен ключ) KE600-1K013OR

(111) ОРАНЖЕВ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(без интелигентен ключ) KE600-1K014OR

(112) ОРАНЖЕВ ПАКЕТ LOUNGE: панел за огледало, подлакътник, велурени 
стелки KE600-1K0RA

(113) ОРАНЖЕВ ПАКЕТ CENTER CONSOLE: централна конзола, декоративни 
лайстни за предни и задни врати KE961-1K004

(114)  17" алуминиева джанта ATO с капаче - оранжеви KE409-1K200O1

(115) Капаче за джанта - оранжево KE409-ORANG

(116)  Цветни елементи за 18" алуминиеви джанти - оранжеви KE409-1K30A

(117) Лайстна за задния капак - оранжева KE791-1KA20OR

(118) Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - оранжеви KE605-1K052OR

(119) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - оранжеви KE605-1K051OR

(120) Декоративни лайстни за предна и задна броня - оранжеви KE600-BV009OR

(121) Завършващи елементи за фаровете(с дюзи за почистване) - оранжеви KE610-BV280OR

(122) Завършващи елементи за фаровете(без дюзи за почистване) - оранжеви KE610-BV260OR

(123) Капаци за огледалата - оранжеви KE960-BV030OR

(124) Спойлер за покрива - оранжев KE615-1KA00OR

(125) Лайстни за вратите - оранжеви KE760-1KA00OR

(126) Лайстни за дръжката на задния капак - оранжеви KE791-1KA50OR

(127) Декоративни елементи за купето - оранжеви KE600-1K10A

(128) Декоративен панел за огледало - оранжев KE961-1K030OR

(129) Подлакътник с оранжев шев, кожа KE877-1K1RA

(130) Панел над уредите на таблото с оранжев шев KE9SP-1K0RA 

(131)  Стелки Luxury, оранжев шев KE745-1K304

ХРОМ

(132) ХРОМ ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012

(133) ПАКЕТ Chrome: капаци за огледалата, декоративни лайстни за предна и 
задна броня, капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) KE600-BV015CR

(134) ПАКЕТ Chrome: капаци за огледалата, декоративни лайстни за предна и 
задна броня, капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) KE600-BV016CR

(135)  Лайстна за задния капак - хром KE791-1KA20

(136)  Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - хром KE605-1K052

(137) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - хром KE605-1K051

(138)  Декоративни лайстни за предна и задна броня - хром KE600-BV009CR

(139)  Капаци за огледалата - хром KE960-BV000

(140)  Лайстни за вратите - хром KE760-1KA00

(141)  Лайстни за дръжката на задния капак - хром KE791-1KA50

(142) Декоративни елементи за купето - хром KE600-1K10C
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(178) Лайстна за задния капак - синя KE791-1KA20EB

(179) Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - сини KE605-1K052EB

(180) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - сини KE605-1K051EB

(181) Декоративни лайстни за предна и задна броня - сини KE600-BV009EB

(182) Завършващи елементи за фаровете(с дюзи за почистване) - сини KE610-BV280EB

(183) Завършващи елементи за фаровете(без дюзи за почистване) - сини KE610-BV260EB

(184) Капаци за огледалата - сини KE960-BV030EB

(185) Спойлер за покрива - син KE615-1KA00EB

(186)  Лайстни за вратите - сини KE760-1KA00-EB

(187) Лайстни за дръжката на задния капак - сини KE791-1KA50-EB

(188) Декоративни елементи за купето - сини KE600-1K100EB

(189) Декоративен панел за огледало - син KE961-1K030EB

(190) Подлакътник с син шев, кожа KE877-1K1BU

(191)  Панел над уредите на таблото с син шев KE9SP-1K0BU 

(192)  Стелки Luxury, син шев KE745-1K308

ДОКОСВАНЕ В ЧЕРЕН МАТ

(193) ЧЕРЕН МАТ ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012BM

(194) ЧЕРЕН МАТ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни 
лайстни за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(с 
дюзи за почистване)

KE600-BV010BM

(195) ЧЕРЕН МАТ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни 
лайстни за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(без 
дюзи за почистване)

KE600-BV011BM

(196) ЧЕРЕН МАТ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките 
на вратите(с интелигентен ключ) KE600-1K013BM

(197) ЧЕРЕН МАТ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките 
на вратите(без интелигентен ключ) KE600-1K014BM

(198)  ЧЕРЕН МАТ ПАКЕТ CENTER CONSOLE: централна конзола, 
декоративни лайстни за предни и задни врати KE961-1K012

(199)  17" алуминиева джанта ATO с капаче - черен мат KE409-1K200BM

(200) Лайстна за задния капак - черен мат KE791-1KA20BM

(201) Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - черен мат KE605-1K052BM

(202) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - черен мат KE605-1K051BM

(203) Декоративни лайстни за предна и задна броня - черен мат KE600-BV009BM

(204) Завършващи елементи за фаровете(с дюзи за почистване) - черен мат KE610-BV280BM

(205) Завършващи елементи за фаровете(без дюзи за почистване) - черен мат KE610-BV260BM

(206) Капаци за огледалата - черен мат KE960-BV030BM

(207) Спойлер за покрива - черен мат KE615-1KA00BM

(208)  Лайстни за вратите - черен мат KE760-1KA00-BM

(209) Лайстни за дръжката на задния капак - черен мат KE791-1KA50-BM

(210) Декоративни елементи за купето - черен мат KE600-1K100BM

(211) Декоративен панел за огледало - черен мат KE961-1K030BM

КАРБОНОВО ДОКОСВАНЕ

(212) КАРБОН ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012CB

(213) КАРБОН ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни 
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(с дюзи за 
почистване)

KE600-BV010CB

ЛИЛАВО ДОКОСВАНЕ

(143) ЛИЛАВ ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012BP

(144) ЛИЛАВ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни за 
предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(с дюзи за 
почистване)

KE600-BV010BP

(145) ЛИЛАВ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни  
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(без дюзи  
за почистване)

KE600-BV011BP

(146) ЛИЛАВ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(с интелигентен ключ) KE600-1K013BP

(147) ЛИЛАВ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(без интелигентен ключ) KE600-1K014BP

(148) ЛИЛАВ ПАКЕТ LOUNGE: панел за огледало, подлакътник, велурени стелки KE600-1K0PU

(149) ЛИЛАВ ПАКЕТ CENTER CONSOLE: централна конзола, декоративни 
лайстни за предни и задни врати KE961-1K007

(150)  17" алуминиева джанта ATO с капаче - лилави KE409-1K200BP

(151) Капаче за джанта- лилаво KE409-BPURP

(152)  Цветни елементи за 18" алуминиеви джанти - лилави KE409-1K30P

(153) Лайстна за задния капак- лилава KE791-1KA20BP

(154) Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - лилави KE605-1K052BP

(155) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - лилави KE605-1K051BP

(156) Декоративни лайстни за предна и задна броня - лилави KE600-BV009BP

(157) Завършващи елементи за фаровете(с дюзи за почистване) - лилави KE610-BV280BP

(158) Завършващи елементи за фаровете(без дюзи за почистване) - лилави KE610-BV260BP

(159) Капаци за огледалата - лилави KE960-BV030BP

(160) Спойлер за покрива - лилав KE615-1KA00BP

(161)  Лайстни за вратите - лилави KE760-1KA00-BP

(162) Лайстни за дръжката на задния капак - лилави KE791-1KA50-BP 

(163) Декоративни елементи за купето - лилави KE600-1K100BP

(164) Декоративен панел за огледало - лилав KE961-1K030BP

(165) Подлакътник с лилав шев, кожа KE877-1K1BP

(166) Панел над уредите на таблото с лилав шев KE9SP-1K0BP 

(167)  Стелки Luxury, лилав шев KE745-1K307

СИНЬО ДОКОСВАНЕ

(168) СИН ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012EB

(169) СИН ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни за 
предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(с дюзи за 
почистване)

KE600-BV010EB

(170)  СИН ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни 
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(без дюзи  
за почистване)

KE600-BV011EB

(171) СИН ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(с интелигентен ключ) KE600-1K013EB

(172) СИН ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(без интелигентен ключ) KE600-1K014EB

(173) СИН ПАКЕТ LOUNGE: панел за огледало, подлакътник, велурени стелки KE600-1K0EB

(174)  СИН ПАКЕТ CENTER CONSOLE: централна конзола, декоративни 
лайстни за предни и задни врати KE961-1K008

(175)  17" алуминиева джанта ATO с капаче - сини KE409-1K200EB

(176) Капаче за джанта - синьо KE409-00B51

(177)  Цветни елементи за 18" алуминиеви джанти - сини KE409-1K30E
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

(214) КАРБОН ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни 
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(без дюзи  
за почистване)

KE600-BV011CB

(215) Лайстна за задния капак - карбон KE791-1KA20CB

(216) Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - карбон KE605-1K052CB

(217) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - карбон KE605-1K051CB

(218) Декоративни лайстни за предна и задна броня - карбон KE600-BV009CB

(219) Завършващи елементи за фаровете(с дюзи за почистване) - карбон KE610-BV280CB

(220) Завършващи елементи за фаровете(без дюзи за почистване) - карбон KE610-BV260CB

(221) Капаци за огледалата - карбон KE960-BV030CB

(222) Лайстни за вратите - карбон KE760-1KA00CB

(223) Лайстни за дръжката на задния капак - карбон KE791-1KA50CB

(224) Декоративни елементи за купето - карбон KE600-1K100CB

(225) Декоративен панел за огледало - карбон KE961-1K030CB

ЖЪЛТО ДОКОСВАНЕ

(226)  ЖЪЛТ ПАКЕТ STYLE: лайстни за вратите, лайстна за задния капак KE600-1K012YW

(227)  ЖЪЛТ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни 
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(с дюзи за 
почистване)

KE600-BV010YE

(228) ЖЪЛТ ПАКЕТ EXTERIOR: капаци за огледалата, декоративни лайстни  
за предна и задна броня, завършващи елементи за фаровете(без дюзи  
за почистване)

KE600-BV011YE

(229) ЖЪЛТ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(с интелигентен ключ) KE600-1K013YW

(230) ЖЪЛТ ПАКЕТ DYNAMIC: спойлер за покрива, капаци за дръжките на 
вратите(без интелигентен ключ) KE600-1K014YW

(231) ЖЪЛТ ПАКЕТ LOUNGE: панел за огледало, подлакътник, велурени стелки KE600-1K0YE

(232)  ЖЪЛТ ПАКЕТ CENTER CONSOLE: централна конзола, декоративни 
лайстни за предни и задни врати KE961-BV0YE

(233)  17" алуминиева джанта ATO с капаче - жълти KE409-1K200YW

(234) Капаче за джанта - жълто KE409-0BEAV

(235)  Цветни елементи за 18" алуминиеви джанти - жълти KE4SP-1K30Y

(236) Лайстна за задния капак - жълта KE791-1KA20YW

(237) Капаци за дръжките на вратите(с интелигентен ключ) - жълти KE605-1K052YW

(238) Капаци за дръжките на вратите(без интелигентен ключ) - жълти KE605-1K051YW

(239) Декоративни лайстни за предна и задна броня - жълти KE600-BV009YE

(240) Завършващи елементи за фаровете(с дюзи за почистване) - жълти KE610-BV280YW

(241)  Завършващи елементи за фаровете(без дюзи за почистване) - жълти KE610-BV260YW

(242)  Капаци за огледалата - жълти KE960-BV030YE

(243) Спойлер за покрива - жълт KE615-1KA00YW

(244) Лайстни за вратите - жълти KE760-1KA00YW

(245) Лайстни за дръжката на задния капак - жълти KE791-1KA50YW

(246)  Декоративни елементи за купето - жълти KE600-1K10Y

(247) Декоративен панел за огледало - жълт KE961-1K030YW

(248)  Подлакътник с жълт шев, кожа KE877-1K1YE

(249)  Панел над уредите на таблото с жълт шев KE9SP-1K0YE

(250)  Стелки Luxury, жълт шев KE745-1KYEL

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ

(251) 17" алуминиеви джанти OE Sport D0C00-1KK2A

(252) 18" алуминиеви джанти OE JUKE n-tec D0C00-BX80A

(253)  18" алуминиеви джанти NISMO D0300-3YV8A

(254)  16" алуминиеви джанти NISEKO KE409-3Z110

(255)  16" алуминиеви джанти сребристи KE409-1K100

(256)  Секретни гайки KE409-89951

ЕКСТЕРИОРНИ АКСЕСОАРИ

(257) Странични барове KE543-1KA10

(258)  Светещи странични барове KE543-1KA30

(259)  Декоративен панел за предна броня KE540-BV520

(260)  Декоративен панел за задна броня KE547-BV520

(261) Спойлер за покрива (възможност за боядисване) KE615-1KA00

(262) Хромирани лайстни за страничните стъкла KE605-1K010

(263) Накрайник за ауспуха (diesel) KE791-1K001

(264) Накрайник за ауспуха (petrol) KE791-1K002

(265)  Антена Shark - черна KE280-99991

(266)  Антена Shark - сива KE280-99994

(267)  Антена Shark - перлено бяла KE280-99993

(268)  Антена Shark - бяла KE280-99992

(269) Антена Shark - нощна сянка KE280-99995

(270)  Антена Shark - червена KE280-99996

СТИКЕРИ

(271) Стикер две спортни линии - сребристи KS537-BV1AL 

(272) Стикер две спортни линии + спойлер - антрацит KS537-BV1AN 

(273)  Стикер две спортни линии - черни KS537-BV1BL 

(274)  Стикер две спортни линии - розови KS537-BV1PK 

(275)  Стикер две спортни линии - бели KS537-BV1WH 

(276)  Стикер две спортни линии - жълти KS537-BV1YE 

(277)  Стикер две спортни линии - червени KS537- BV1RD 

(278)  Стикер Side flash - сребрист KS537-BV4AL 

(279)  Стикер Side flash - антрацит KS537-BV4AN 

(280)  Стикер Side flash - черен KS537-BV4BL 

(281)  Стикер Side flash - розов KS537-BV4PK 

(282)  Стикер Side flash - бял KS537-BV4WH 

(283)  Стикер Side flash - жълт KS537-BV4YE 

(284)  Стикер Side flash - червен KS537- BV4RD 

ИНТЕРИОРНИ АКСЕСОАРИ

(285)  Закачалка за сако KE860-1K000

(286)  Лайстни на багажник KE967-1K020

(287) Светещи прагове - червена светлина G6950-1KA0A

(288)  Светещи прагове - бяла светлина G6950-1KA0B

(289)  Светлини в купето B64D0-1KA0A 

(290) Спортни педали - автоматична трансмисия KE460-1K181
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(291)  Спортни педали - ръчна трансмисия KE460-1K081

(292) Подлакътник - премиум текстил KE877-1K160

(293) Подлакътник - текстил KE877-1K000

ТЕХНОЛОГИИ

(294)  Предна паркинг система KE512-99906

(295)  Задна паркинг система KE511-99902

БАГАЖНИК

(299)  Преграда за кучета KE964-1KA00

(300)  Гумирана стелка за багажник (2WD) KE965-BV0S0

(301) Гумирана стелка за багажник (4WD) KE965-1K5S0

(302) Мрежа за багажник KE966-75R00

СТЕЛКИ

(303)  Гумирани стелки KE748-1K089

(304)  Гумирани стелки с висок борд KE748-1K001

(305)  Стелки стандарт KE745-1K021

(306)  Текстилна стелка багажник (2WD) KE840-1K100

(307) Текстилна стелка багажник (4WD) KE840-1K100

ВЪНШНА ЗАЩИТА

(308)  Лайстни за вратите KE760-1KA20

(309) Предпазно фолио за дръжките на вратите KE537-1KA00

(310)  Дефлектор за предния капак KE610-1KA00

(311)  Дефлектори за вратите H0800-1KA00

(312) Предни калобрани KE788-1K085

(313)  Задни калобрани KE788-BV586

(314)  Лайстна за задната броня KE967-BV530

БАГАЖНИЦИ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

(316)  Стоманени напречни рейки KE730-1K000

(317)  Алуминиеви напречни рейки KE730-1K010

(318)  Багажник за таван 80x100 cm - железен KE738-99922

(319)  Багажник за колело - стандарт (монтаж върху стоманени напречни рейки) KE738-80100

(320)  Багажник за колело KE738-80010

(321) Адаптор за багажник за колело KE737-99931

(322) Стопери - комплект от 4 бр. за стоманени напречни рейки KE734-99990

(323) Ски багажник (монтаж върху стоманени напречни рейки) KE734-99986

(324) Ски багажник (до 3 чифта) KE738-50001

(325) Ски багажник (до 4 чифта) KE738-50002

(326)  Ски багажник (до 6 чифта) KE738-99996

(327) Адаптор за ски багажник KE737-99932

(328) Подвижна степенка KE930-00130

КУТИИ

обем/ дължина/ ширина/ височина/ максимален товар

(329)  Кутия за таван - малка 380L/1600*800*400mm/75 kg KE734-10000

(330) Кутия за таван - средна 480L/1900*800*400mm/75 kg KE734-20000

(331) Кутия за таван - голяма 530L/2250*800*420mm/75kg KE734-30000

(332) Багжник за таван - Ranger 90, текстил 340L/1900*800*400mm KE734-RAN90

ТЕГЛИЧИ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

(333)  Разглобяем теглич 2WD KE500-1K210 

(334) Разглобяем теглич 4WD KE500-1K410 

(335) Окабеляване TEK 7 pins KE505-BV207

(336) Окабеляване TEK 13 pins KE505-BV213

(337) Допълнително захранване KE505-99993

(338)  Багажник за колела с окабеляване 7 pins (за 2 броя колела) KE738-70207

(339) Багажник за колела с окабеляване 7 pins (за 3 броя колела) KE738-70307

(340) Багажник за колела с окабеляване 13 pins (за 2 броя колела) KE738-70213

(341) Адаптор 7 pin към 13 pin KE505-89941

(342) Адаптор 13 pin към 7 pin KE505-89951

(343) Адаптор 13 pin към 7 pin + 12s KE505-89961

(344) Предпазител KE500-99935

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УДОБСТВА

(345) Пепелник F8800-89925

(346) Поставка за телефн KE930-00300

(347)  Поставка за iPhone (4 & 5 + comp LCN2) KE289-1K001

(348) Upgrade between iPhone holder 4 to 5 KE289-1K002

(349)  Поставка за смартфон 360 - бяла KS289-360WH

(350) Поставка за смартфон 360 - черна KS289-360BL

(351)  Поставка за смартфон - черна KS289-UG0BL

(352)  Поставка за таблет - черна KS289-TH0BL

БЕЗОПАСТНОСТ

(353)  Триъгълник KE930-00017

(354) Комплект от 2 триъгълника KE930-00018

(355) Аптечка KE930-00021

(356) Аптечка - кутия KE930-00026

(357)  Пакет безопастност KE930-00028

(358)  Пакет безопастност с 2 триъгълника KE930-00029

(359) Аварийна жилетка KE930-00111

Попитайте вашия търговец за възможностите избраните от вас аксесоари да бъдат включени 

във вашия лизингов план. 
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ОБСЛУЖВАНЕ

Заповядайте в оторизираните сервизи на Nissan,  
където ще намерите обучени специалисти и сервизни 
инструменти, предназначени за сервизиране на  
вашия Nissan.

За да си гарантирате максимална безопасност, 
използвайте качествените резервни части на Nissan.  
Те отговарят на най-високите стандарти и са направени 
за вашия автомобил, за да оптимизира неговото 
представяне. Те, разбира се, спазват екологичните 
стандарти са с една година гаранция.
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П о с е т е т е  н а ш и я т  и н т е р н е т  а д р е с :  w w w . n i s s a n . b g

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването (Април, 
2014 г). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните изложения.  
В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да 
прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата 
публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени изменения във възможно най-кратки 
срокове. Моля свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител на Nissan, за да получите актуална информация. 
Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в настоящата брошура цветове и облицовъчни материали 
могат да се различават незначително от действителните цветове на боята и интериора на каросерията. Всички права запазени. 
Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Адрес на дилъра:

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) JUKE MC 2014_P&A BROCHURE_ April, 2014 - Отпечатано в ЕС. 
Създадено от NEW BBDO, Франция – тел.: - +33 1 40 62 37 37 и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.

Nissan JUKE
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