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NISSAN DESIGN 
STUDIO TIL JUKE

1_Sidespejlskapper, gul(242)

2_Forlygtekapper, gul(241)

3_Liste til kofanger nederst, for og bag, gul(239)

4_18" alufælge med gule indsatser(235)

EXTERIOR PACK 
Det er vores basisdesign: 
sidespejlskapper, forlygtekapper og lister 
til for- og bagkofanger i en farve efter dit 
valg. Skab dit eget look med flere 
pakkeløsninger og matchende alufælge. 

CREATIVE EXCLUSIVE
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På forsiden: JUKE i Ink Blue med 
forkromede sidespejlskapper(139), 
forkromet beklædning til 
dørhåndtag(136), forkromet liste 
nederst på forreste kofanger(138), 
forkromede sidelister(140), forkromet 
stylingplade for(259) og 18" alufælge 
KAMI metallic grå diamond cut(58). 

DEN NYE NISSAN JUKE. TESTET FOR SPÆNDING. 
Giv JUKE dit personlige præg. Start med en pakke med 
detaljer til bilens eksteriør i en af vores ”CREATIVE” 
farver, eller gør et dristigt og originalt indtryk med en af 
vores ”EXCLUSIVE” farver. 

INDIVIDUELLE LØSNINGER
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STYLE PACK 
Tilføj et touch af strømlinet elegance 
med flotte sidelister og en matchende 
liste på den nederste del af 
bagklappen. 

1_Liste til bagklap nederst(11), hvid
2_Sidelister, hvide(19)

3_18" alufælge med hvide indsatser(10)

EXTERIOR PACK EXTERIOR + STYLE PACKS
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CREATIVE EXCLUSIVE
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DYNAMIC PACK* 
Fuldend dit look med iøjnefaldende 

beklædning til dørhåndtag og tagspoiler 
for en dynamisk effekt. 

1_Beklædning til dørhåndtag, sort(93)

2_Tagspoiler, sort(99)

3_18" KAMI alufælg, sort(89)

EXTERIOR + DYNAMIC PACKS EXTERIOR + DYNAMIC + STYLE PACKS

*Dynamic Pack fås ikke i mørk grå 
eller krom

INDIVIDUELLE LØSNINGER
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EXTERIOR PACK
Med Nissans omfattende farvepalet har du 
uanede muligheder for at style din bil. 

EXTERIOR PACK + STYLE PACK

EXTERIOR + DYNAMIC + STYLE PACKS

 

BLIV INSPIRERET 
Den første person, der skabte sin helt egen 

unikke JUKE var Shiro Nakamura, Nissans 
Senior Vice President og Chief Creative 

Officer: “Bilen her på siden er min favorit 
farvekombination, men med alle de 

farvekombinationer, vi tilbyder, kan vores 
kunder give fantasien frit løb.”

INDIVIDUELLE LØSNINGER
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1_Gule syninger på 
instrumentpanelbeklædning, læder(249)

2_Gul dekor i kabinen(246)

3_Velourmåtte med gult logo og gule 
syninger (4 stk.)(250)

4_Gul midterkonsol, finish på for- og 
bagdørskontakter(232)

5_Gule syninger på frontarmlæn, læder(248) 
6_Velourmåtter, farvet logo, farvede 

syninger (4 stk.) (50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7_Røde syninger på frontarmlæn, 
læder(48)

8_Rød bakspejlskappe(47)

9_Velourmåtte med rødt logo og røde 
syninger(4 stk.) (50)

10_Røde syninger på frontarmlæn, 
læder(48)

11_LHvide syninger på frontarmlæn, 
læder(23)

12_Gule syninger på frontarmlæn, 
læder(248)

13_Sorte syninger på frontarmlæn, 
læder(104)

LOUNGE PACK
Følg dit farvetema ned til mindste 

detalje med farvekoordinerede 
måtter, sidespejlskapper og 
syninger på læderarmlænet.

Skab din drømmekabine med kabinedekor i kontrastfarver.

INDIVIDUELLE LØSNINGER
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ALUFÆLGE 
Den ultimative finish: Disse originale Nissan alufælge er specielt designet og 
konstrueret til din JUKE. Du skal bare vælge – der er fælge for enhver smag. 

18" alufælge med indsatser*
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Red(35)

Purple(152)

Yellow(235)

Blue(177)

Black(91)

Grey(60)

White(10)

Orange(116)

 
Alufælge 18" KAMI

ælg 16"  
NISEKO(254)

Alufælg 16", 
sølv(255)

Black(89) Silver(63)

Black

Yellow

Grey

Orange

Red

Purple

White

Blue

*Vi anbefaler at få tilset de farvede indsatser i fælgene efter tre år hos en Nissan forhandler.

 

Låsebolt(256)

Alufælg 18" 
NISMO(253) 

Alufælge 17"  
ATO

Metal Grey diamond 
cut(58)

Red diamond  
cut(33)

Purple diamond  
cut(150)

White(08)

Orange diamond  
cut(114)

Yellow diamond  
cut(233)

Silver(64)

Black(88)

Blue diamond  
cut(175)

Black Matte diamond 
cut(199)

Grey diamond  
cut(57)

INDIVIDUELLE LØSNINGER
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MERE BID I BYEN
Hvis du vil udstråle kraft, kan du vælge CHROME PACK med 
forkromede sidespejlskapper, forkromet liste nederst på både 
forreste og bageste kofanger samt forkromet beklædning til 
dørhåndtag. Her vist med en aggressiv aerodynamisk styling og 
18" KAMI alufælge i farven dark grey. 

*CHROME PACK

1_Forkromede sidespejlskapper*(139)

2_Forkromet beklædning til dørhåndtag*(136)

3_Forkromet liste til kofanger nederst for og bag*(138)

4_Stylingplade for, sølv(259)

5_Alufælg 18" KAMI dark grey diamond cut(58)
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6_Forkromede sidelister(140)

7_Forkromet liste til bagklapshåndtag(141)

8_Forkromet liste til bagklap nederst(135)

9_Stylingplade bag, sølv(260)

10_Rød hajfinneantenne (hajfinneantenne er ikke 
kompatibel med soltag, der kan åbnes) (270)

11_Stylingrør side, med belysning(258)

Red

Black

Pearl white

White

Nightshade

Grey

Hajantenne er ikke kompatibel med DAB (Digital Audio 
Broadcasting).
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INDVENDIGT
Skræddersy kabinen i din JUKE til 
din egen stil og dine egne ønsker 
med udstyr som dæmpet belysning, 
der matcher dit farvetema, 
tabletholdere og sportspedaler.

1_Sædebetræk (for & bag) (285)

2_Belyste indstigningslister, (sæt til for & bag, men kun belyst 
foran)(288)

3_”Ambient” (dæmpet) belysning(289), sportspedalkit(291), 
velourmåtter med blåt logo og blå syninger (4 stk.) (192)

4_Universal tabletholder(352)

5_Smartphoneholder 360 greb, hvid(349)

6_Smartphoneholder U-greb, sort(351)

7_iPhone*-holder (kun kompatibel med iPhone 4 & 5) (347)

*iPhone er et registreret varemærke, der tilhører Apple Inc. og er registreret i 
USA og andre lande.
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UDVENDIGT 
Udstyr din JUKE til det lokale klima  

med stænklapper, bagagerumsmåtter, 
vindafvisere og parkeringshjælp.

1_Vindafvisere (sæt med 4 stk.) (311)

2_Stenslagsbeskyttelse til kølerhjelm(310)

3_Sidelister(308)

4_Alufælg 18" KAMI dark grey 
diamond cut(58)

5_Stænklapper, for og bag(312, 313)

6_Parkeringssensorer, for og bag(294, 295)
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7_Bagagerumsmåtte og beskyttelsesliste bagagerumsåbning(306, 286)

8_Beskyttelse til øverste del af kofanger(314)

9_Hundegitter(299)

10_Bagagerumsbakke, blød plast(300)

11_Safety pack(357)

12_Standardmåtter (sæt med 4 stk.) (305), luksusmåtter 
(sæt med 4 stk.)(303), gummimåtter (sæt med 4 stk.) (304)
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SÅ ER DER AFGANG
Pak dine cykler, dine ski eller tagboksen,  

og monter dit yndlingslegetøj på anhængertrækket: 
Med Nissans originale tilbehør får du det hele med. 

1_Aftageligt anhængertræk(333)

2_Cykelholder til anhængertræk, 2 
cykler(338), (med enten 7-bens- eller 
13-bens-stik)

3_Tagbøjler, aluminium(317)

4_Tagboks, lille(329), medium og stor

5_Tagbøjler, stål(316) med tagbagagebærer, 
stål(318)

6_Forskydelig ski-/snowboardholder, til op 
til 6 par(326), ski-/snowboardholder til op 
til 3 par(324), ski-/snowboardholder til op 
til 4 par(325) 

7_Cykelholder til taget (1 cykel)(320)

 

1

3

6

2

4

5

EN SJOV FINISH
Giv din JUKE et ekstra pift med vores udvalg af folier, der giver en iøjnefaldende finish. 

1_Sporty stripe-folie, sort(273)

2_Side flash-folie, pink(281)

3_Side flash-folie, gul(283)

4_Sporty stripe-folie, hvid(275)

5_Side flash folie, aluminium(278)

6_Hajfinneantenne, hvid(268)

Aluminium

Pink

Black

Anthracite

White

Yellow

Red
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BESTILLINGSSIDE
GENERELT TILBEHØR 

ET TOUCH AF WHITE
(01) White (QAB) STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012WP

(02) White (QAB) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper med forlygtevaskere KE600-BV010WP

(03) White (QAB) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper uden forlygtevaskere KE600-BV011WP

(04) White (QAB) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag med  
nøglefri betjening KE600-1K013WP

(05) White (QAB) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag uden  
nøglefri betjening KE600-1K014WP

(06) White (QAB) LOUNGE PACK: bakspejlskappe, lædersyninger på armlæn, 
veloursyninger LHD KE600-1K0WH

(07) White (LQ05) CENTER CONSOLE PACK LHD: midterkonsol, finish på 
fordørskontakter, øverste finish på bagdørskontakt KE961-BV0PW

(08)  White (QAB) alufælg 17" ATO og centerkapsel KE409-1K200WP

(09) White (QAB) centerkapsel KE409-0BQAB

(10)  White (QAB) lamineret indsats til 18" alufælge (sæt pr. hjul) KE4SP-1K30Q

(11)  White (QAB) liste til bagklap nederst KE791-1KA20WP

(12) White (QAB) beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052WP

(13) White (QAB) beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051WP

(14) White (QAB) liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009WP

(15) White (QAB) forlygtekapper med forlygtevasker KE610-BV280WP

(16) White (QAB) forlygtekapper uden forlygtevasker KE610-BV260WP

(17) White (QAB) sidespejlskapper KE960-BV030WP

(18) White (QAB) tagspoiler KE615-1KA00WP

(19)  White (QAB) indstigningslister KE760-1KA00WP

(20) White (QAB) liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50WP

(21) White (LQ05) dekor i kabinen KE600-1K10L

(22) White (LQ05) bakspejlskappe KE961-1K030WI

(23)  White (QAB) syninger på frontarmlæn, læderstil KE877-1K150

(24) White instrumentpanelbeklædning, læder LHD KE9SP-1K0WH

(25)  Luksusmåtter, hvide syninger (4 stk.) LHD KE745-1K081

ET TOUCH AF RED
(26) Red (NAH) STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012RD

(27) Red (NAH) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper med forlygtevaskere KE600-BV010RD

(28) Red (NAH) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper uden forlygtevaskere KE600-BV011RD

(29) Red (NAH) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag med  
nøglefri betjening KE600-1K013RD

(30) Red (NAH) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag uden  
nøglefri betjening KE600-1K014RD

(31) Red LOUNGE PACK: bakspejlskappe, lædersyninger på armlæn, 
veloursyninger LHD KE600-1K0RE

(32) Red (LA06) CENTER CONSOLE PACK: midterkonsol, finish på 
fordørskontakter, øverste finish på bagdørskontakt KE961-BV0RE

(33)  Red (NAH) alufælg 17" diamond cut ATO og centerkapsel KE409-1K200R1

(34) Red (NAH) centerkapsel KE409-00RED

(35)  Red (NAH) lamineret indsats til 18" alufælge (sæt pr. hjul) KE4SP-1K30R

(36) Red (NAH) liste til bagklap nederst KE791-1KA20RD

(37) Red (NAH) beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052RD

(38) Red (NAH) beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051RD

(39) Red (NAH) liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009RD

(40) Red (NAH) forlygtekapper med forlygtevasker KE610-BV280RD

(41) Red (NAH) forlygtekapper uden forlygtevasker KE610-BV260RD

(42) Red (NAH) sidespejlskapper KE960-BV030RD

(43) Red (NAH) tagspoiler KE615-1KA00RD

(44) Red (NAH) indstigningslister KE760-1KA00RD

(45) Red (NAH) liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50RD

(46) Red (LA06) dekor i kabinen KE600-1K10R

(47)  Red (LA06) bakspejlskappe KE600-1K10R

(48)  Red syninger på frontarmlæn, læderstil KE877-1K1RE

(49) Red syninger på instrumentpanelbeklædning, læder LHD KE9SP-1K0RE 

(50)  Velourmåtter, rødt logo, røde syninger, nubuk (4 stk.) LHD KE745-1K001S2

ET TOUCH AF GREY
(51) Grey (KAD) STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012GR

(52) Grey (KAD) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for-  
og bagkofanger, forlygtekapper med forlygtevasker KE600-BV010GR

(53) Grey (KAD) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for-  
og bagkofanger, forlygtekapper uden forlygtevasker KE600-BV011GR

(54) Grey (KAD) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag med 
nøglefri betjening KE600-1K013GR

(55) Grey (KAD) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag uden nøglefri 
betjening KE600-1K014GR

(56) Grey LOUNGE PACK: bakspejlskappe, lædersyninger på armlæn, 
veloursyninger LHD KE600-1K0DG

(57)  Grey (KAD) alufælg 17" diamond cut ATO og centerkapsel KE409-1K200

(58)  Dark Grey (KAD) alufælg 18" diamond cut KAMI og centerkapsel KE409-1K300DS

(59) Grey (KAD) centerkapsel 40342-BA61B

(60)  Grey (KAD) lamineret indsats til 18" alufælge (sæt pr. hjul) KE409-1K30G

(61) Dark Grey (LG45) alufælg 18" XENA (til indsatser) og centerkapsel KE409-1K301

(62) Dark Grey (LG45) centerkapsel 40342-4EA1A

(63)  Silver alufælg 18" KAMI og centerkapsel KE409-1K300

(64)  Silver alufælg 17" ATO og centerkapsel KE409-1K200SV

(65) Silver centerkapsel 40342-BR01A

(66) Grey (KAD) liste til bagklap nederst KE791-1KA20GR

(67) Grey (KAD) beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052GR

(68) Grey (KAD) beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051GR

(69) Grey (KAD) liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009GR

(70) Grey (KAD) forlygtekapper med forlygtevasker KE610-BV280GR

(71) Grey (KAD) forlygtekapper uden forlygtevasker KE610-BV260GR

(72) Grey (KAD) sidespejlskapper KE960-BV030GR

(73) Grey (KAD) tagspoiler KE615-1KA00GR

 

(74) Grey (KAD) indstigningslister KE760-1KA00GR

(75) Grey (KAD) liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50GR

(76) Grey (LX29) dekor i kabinen KE600-1K10G

(77) Grey (LX29) bakspejlskappe KE961-1K030GR

(78) Silver syninger på frontarmlæn, læderstil KE877-1K1GR

(79) Silver syninger på instrumentpanelbeklædning, læder LHD KE9SP-1K0GR

(80)  Velourmåtter, gråt logo, grå syninger, nubuk (4 stk.) LHD KE745-1K001S1

ET TOUCH AF BLACK

(81) Black (Z11) STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012BK

(82) Black (Z11) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper med forlygtevaskere KE600-BV010BK

(83)  Black (Z11) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper uden forlygtevaskere KE600-BV011BK

(84) Black (Z11) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag med 
nøglefri betjening KE600-1K013BK

(85) Black (Z11) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag uden  
nøglefri betjening KE600-1K014BK

(86) Black (Z11) LOUNGE PACK: bakspejlskappe, lædersyninger på armlæn, 
veloursyninger LHD KE600-1K0BL

(87) Black (LG25) CENTER CONSOLE PACK LHD: midterkonsol, finish på 
fordørskontakter, øverste finish på bagdørskontakt KE961-BV0PB

(88)  Black (Z11) alufælg 17" ATO og centerkapsel KE409-1K200BK

(89)  Black (Z11) alufælg 18" KAMI og centerkapsel KE409-1K300BZ

(90) Black (Z11) centerkapsel KE409-00Z11

(91)  Black (Z11) lamineret indsats til 18" alufælge (sæt pr. hjul) KE4SP-1K30B

(92) Black (Z11) liste til bagklap nederst KE791-1KA20BK

(93)  Black (Z11) beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052BK

(94) Black (Z11) beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051BK

(95) Black (Z11) liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009BK

(96) Black (Z11) forlygtekapper med forlygtevasker KE610-BV280BZ

(97) Black (Z11) forlygtekapper uden forlygtevasker KE610-BV260BZ

(98) Black (Z11) sidespejlskapper KE960-BV030BK

(99)  Black (Z11) tagspoiler KE615-1KA00BK

(100) Black (Z11) indstigningslister KE760-1KA00BK

(101) Black (Z11) liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50BK

(102) Black (LG25) dekor i kabinen KE600-1K10X

(103) Black (LG25) bakspejlskappe KE961-1K030BK

(104)  Black syninger på frontarmlæn, læderstil KE877-1K100

(105) Black syninger på instrumentpanelbeklædning, læder LHD KE9SP-1K0BA 

(106) Velourmåtter, sort logo, sorte syninger, nubuk (4 stk.) LHD KE745-1K001

ET TOUCH AF ORANGE

(107) Orange (LA13) STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012OR

(108) Orange (LA13) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på  
for- og bagkofanger, forlygtekapper med forlygtevasker KE600-BV010OR

(109) Orange (LA13) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper uden forlygtevasker KE600-BV011OR

(110) Orange (LA13) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag 
med nøglefri betjening KE600-1K013OR

(111) Orange (LA13) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag 
uden nøglefri betjening KE600-1K014OR

(112) Orange LOUNGE PACK: bakspejlskappe, lædersyninger på armlæn, 
veloursyninger LHD KE600-1K0RA

(113) Orange (LA13) CENTER CONSOLE PACK LHD: midterkonsol, finish på 
fordørskontakter, øverste finish på bagdørskontakt KE961-1K004

(114)  Orange (LA13) alufælg 17" diamond cut ATO og centerkapsel KE409-1K200O1

(115) Orange (LA13) centerkapsel KE409-ORANG

(116)  Orange (LA13) lamineret indsats til 18" alufælge (sæt pr. hjul) KE409-1K30A

(117) Orange (LA13) liste til bagklap nederst KE791-1KA20OR

(118) Orange (LA13) beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052OR

(119) Orange (LA13) beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051OR

(120) Orange (LA13) liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009OR

(121) Orange (LA13) forlygtekapper med forlygtevasker KE610-BV280OR

(122) Orange (LA13) forlygtekapper uden forlygtevasker KE610-BV260OR

(123) Orange (LA13) sidespejlskapper KE960-BV030OR

(124) Orange (LA13) tagspoiler KE615-1KA00OR

(125) Orange (LA13) indstigningslister KE760-1KA00OR

(126) Orange (LA13) liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50OR

(127) Orange (LA13) dekor i kabinen KE600-1K10A

(128) Orange (LA13) bakspejlskappe KE961-1K030OR

(129) Orange (LA13) syninger på frontarmlæn, læderstil KE877-1K1RA

(130) Orange (LA13) syninger på instrumentpanelbeklædning, læder LHD KE9SP-1K0RA 

(131)  Velourmåtter, orange logo, orange syninger, nubuk (4 stk.) LHD KE745-1K304

CHROME
(132) Chrome STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012

(133) Chrome pack: sidespejlskapper,liste nederst på for- og bagkofanger, 
beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE600-BV015CR

(134) Chrome pack: sidespejlskapper,liste nederst på for- og bagkofanger, 
beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE600-BV016CR

(135)  Chrome liste til bagklap nederst KE791-1KA20

(136)  Chrome beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052

(137) Chrome beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051

(138)  Chrome liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009CR

(139)  Chrome sidespejlskapper KE960-BV000

(140)  Chrome indstigningslister KE760-1KA00

(141)  Chrome liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50

(142) Chrome dekor i kabinen KE600-1K10C

ET TOUCH AF PURPLE
(143) Purple STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012BP

(144) Purple EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper med forlygtevasker KE600-BV010BP
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(182) Blue (B51) forlygtekapper med forlygtevasker KE610-BV280EB

(183) Blue (B51) forlygtekapper uden forlygtevasker KE610-BV260EB

(184) Blue (B51) sidespejlskapper KE960-BV030EB

(185) Blue (B51) tagspoiler KE615-1KA00EB

(186) Blue (B51) indstigningslister KE760-1KA00-EB

(187) Blue (B51) liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50-EB

(188) Blue (B51) dekor i kabinen KE600-1K100EB

(189) Blue (B51) bakspejlskappe KE961-1K030EB

(190) Blue (B51) syninger på frontarmlæn, læderstil KE877-1K1BU

(191)  Blue syninger på instrumentpanelbeklædning, læder LHD KE9SP-1K0BU 

(192)  Velourmåtter, blåt logo, blå syninger, nubuk (4 stk.) LHD KE745-1K308

ET TOUCH AF MATTE BLACK
(193) Matte Black STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012BM

(194) Matte Black EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper med forlygtevasker KE600-BV010BM

(195) Matte Black EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper uden forlygtevasker KE600-BV011BM

(196) Matte Black DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag med 
nøglefri betjening KE600-1K013BM

(197) Matte Black DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag uden  
nøglefri betjening KE600-1K014BM

(198)  Matte Black CENTER CONSOLE PACK LHD: midterkonsol, finish på 
fordørskontakter, øverste finish på bagdørskontakt KE961-1K012

(199)  Matte Black alufælg 17" diamond cut ATO og centerkapsel KE409-1K200BM

(200) Matte Black liste til bagklap nederst KE791-1KA20BM

(201) Matte Black beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052BM

(202) Matte Black beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051BM

(203) Matte Black liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009BM

(204) Matte Black forlygtekapper med forlygtevasker KE610-BV280BM

(205) Matte Black forlygtekapper uden forlygtevasker KE610-BV260BM

(206) Matte Black sidespejlskapper KE960-BV030BM

(207) Matte Black tagspoiler KE615-1KA00BM

(208) Matte Black indstigningslister KE760-1KA00-BM

(209) Matte Black liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50-BM

(210) Matte Black dekor i kabinen KE600-1K100BM

(211) Matte Black bakspejlskappe KE961-1K030BM

ET TOUCH AF CARBON
(212) Carbon STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012CB

(213) Carbon EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper med forlygtevasker KE600-BV010CB

(214) Carbon EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper uden forlygtevasker KE600-BV011CB

(215) Carbon liste til bagklap nederst KE791-1KA20CB

(216) Carbon beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052CB

(217) Carbon beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051CB

(145) Purple EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper uden forlygtevasker KE600-BV011BP

(146) Purple DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE600-1K013BP

(147) Purple DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE600-1K014BP

(148) Purple LOUNGE PACK: bakspejlskappe, lædersyninger på armlæn, 
veloursyninger LHD KE600-1K0PU

(149) Purple CENTER CONSOLE PACK LHD: midterkonsol, finish på 
fordørskontakter, øverste finish på bagdørskontakt KE961-1K007

(150)  Purple alufælg 17" diamond cut ATO og centerkapsel KE409-1K200BP

(151) Purple centerkapsel KE409-BPURP

(152)  Purple lamineret indsats til 18" alufælge (sæt pr. hjul) KE409-1K30P

(153) Purple liste til bagklap nederst KE791-1KA20BP

(154) Purple beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052BP

(155) Purple beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051BP

(156) Purple liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009BP

(157) Purple forlygtekapper med forlygtevasker KE610-BV280BP

(158) Purple forlygtekapper uden forlygtevasker KE610-BV260BP

(159) Purple sidespejlskapper KE960-BV030BP

(160) Purple tagspoiler KE615-1KA00BP

(161) Purple indstigningslister KE760-1KA00-BP

(162) Purple liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50-BP 

(163) Purple dekor i kabinen KE600-1K100BP

(164) Purple bakspejlskappe KE961-1K030BP

(165) Purple syninger på frontarmlæn, læderstil KE877-1K1BP

(166) Purple syninger på instrumentpanelbeklædning, læder LHD KE9SP-1K0BP 

(167)  Velourmåtter, lilla logo, lilla syninger, nubuk (4 stk.) LHD KE745-1K307

ET TOUCH AF BLUE
(168) Blue (B51) STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012EB

(169) Blue (B51) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper med forlygtevaskere KE600-BV010EB

(170)  Blue (B51) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på 
for- og bagkofanger, forlygtekapper uden forlygtevaskere KE600-BV011EB

(171) Blue (B51) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag med 
nøglefri betjening KE600-1K013EB

(172) Blue (B51) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag uden  
nøglefri betjening KE600-1K014EB

(173) Blue (B51) LOUNGE PACK: bakspejlskappe, lædersyninger på armlæn, 
veloursyninger LHD KE600-1K0EB

(174)  Blue (B51) CENTER CONSOLE PACK LHD: midterkonsol, finish på 
fordørskontakter, øverste finish på bagdørskontakt KE961-1K008

(175)  Blue (B51) alufælg 17" diamond cut ATO og centerkapsel KE409-1K200EB

(176) Blue (B51) centerkapsel KE409-00B51

(177)  Blue (B51) lamineret indsats til 18" alufælge (sæt pr. hjul) KE409-1K30E

(178) Blue (B51) liste til bagklap nederst KE791-1KA20EB

(179) Blue (B51) beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052EB

(180) Blue (B51) beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051EB

(181) Blue (B51) liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009EB

(218) Carbon liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009CB

(219) Carbon forlygtekapper med forlygtevasker KE610-BV280CB

(220) Carbon forlygtekapper uden forlygtevasker KE610-BV260CB

(221) Carbon sidespejlskapper KE960-BV030CB

(222) Carbon indstigningslister KE760-1KA00CB

(223) Carbon liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50CB

(224) Carbon dekor i kabinen KE600-1K100CB

(225) Carbon bakspejlskappe KE961-1K030CB

ET TOUCH AF YELLOW
(226)  Yellow (BEAV) STYLE PACK: indstigningslister, liste til nederste del af bagklap KE600-1K012YW

(227) Yellow (BEAV) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på for- og 
bagkofanger, forlygtekapper med forlygtevasker KE600-BV010YE

(228)  Yellow (BEAV) EXTERIOR PACK: sidespejlskapper, liste nederst på 
for- og bagkofanger, forlygtekapper uden forlygtevasker KE600-BV011YE

(229) Yellow (BEAV) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE600-1K013YW

(230) Yellow (BEAV) DYNAMIC PACK: tagspoiler, beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE600-1K014YW

(231) Yellow LOUNGE PACK: bakspejlskappe, lædersyninger på armlæn, 
veloursyninger LHD KE600-1K0YE

(232)  Yellow (LE02) CENTER CONSOLE PACK LHD: midterkonsol, finish på 
fordørskontakter, øverste finish på bagdørskontakt KE961-BV0YE

(233)  Yellow (BEAV) alufælg 17" diamond cut ATO og centerkapsel KE409-1K200YW

(234) Yellow (BEAV) centerkapsel KE409-0BEAV

(235)  Yellow (BEAV) lamineret indsats til 18" alufælge (sæt pr. hjul) KE4SP-1K30Y

(236) Yellow (BEAV) liste til bagklap nederst KE791-1KA20YW

(237) Yellow (BEAV) beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052YW

(238) Yellow (BEAV) beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening KE605-1K051YW

(239)  Yellow (BEAV) liste nederst på for- og bagkofanger KE600-BV009YE

(240) Yellow (BEAV) forlygtekapper med forlygtevasker KE610-BV280YW

(241)  Yellow (BEAV) forlygtekapper uden forlygtevasker KE610-BV260YW

(242)  Yellow (BEAV) sidespejlskapper KE960-BV030YE

(243) Yellow (BEAV) tagspoiler KE615-1KA00YW

(244) Yellow (BEAV) indstigningslister KE760-1KA00YW

(245) Yellow (BEAV) liste til bagklapshåndtag KE791-1KA50YW

(246)  Yellow (LE02) dekor i kabinen KE600-1K10Y

(247) Yellow (LE02) bakspejlskappe KE961-1K030YW

(248)  Yellow syninger på frontarmlæn, læderstil KE877-1K1YE

(249)  Yellow syninger på instrumentpanelbeklædning, læder LHD KE9SP-1K0YE

(250)  Velourmåtter, gult logo, gule syninger, nubuk (4 stk.) LHD KE745-1KYEL
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BESTILLINGSSIDE
ALUFÆLGE

(251) Alufælg 17" Sport OE D0C00-1KK2A

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

(253)  Alufælg 18" NISMO D0300-3YV8A

(254)  Alufælg 16" NISEKO KE409-3Z110

(255)  Alufælg 16" sølv KE409-1K100

(256)  Låsebolte KE409-89951

UDVENDIG STYLING
(257) Stylingrør side, metal KE543-1KA10

(258)  Stylingrør, side, med belysning KE543-1KA30

(259)  Stylingplade foran, sølv KE540-BV520

(260)  Stylingplade bag, sølv KE547-BV520

(261) Lakerbar tagspoiler KE615-1KA00

(262) Rudelister, krom KE605-1K010

(263) Rørhale, diesel (K9K) KE791-1K001

(264) Rørhale, benzin (HR16DE) KE791-1K002

(265)  Hajfinneantenne, sort (Z11) KE280-99991

(266) Hajfinneantenne, grå (KAD) KE280-99994

(267) Hajfinneantenne, Pearl White (QAB) KE280-99993

(268)  Hajfinneantenne, hvid (326) KE280-99992

(269) Hajfinneantenne (GAB) KE280-99995

(270)  Hajfinneantenne, rød (NAH) KE280-99996

FOLIER
(271) 2 Sporty stripes - Aluminium KS537-BV1AL 

(272) 2 Sporty stripes + spoiler – antracit KS537-BV1AN 

(273)  2 Sporty stripes - sort KS537-BV1BL 

(274)  2 Sporty stripes - pink KS537-BV1PK 

(275)  2 Sporty stripes - hvid KS537-BV1WH 

(276)  2 Sporty stripes - gul KS537-BV1YE 

(277) 2 Sporty stripes - rød KS537- BV1RD 

(278)  Side flash - aluminium KS537-BV4AL 

(279) Side flash - antracit KS537-BV4AN 

(280) Side flash - sort KS537-BV4BL 

(281) Side flash - pink KS537-BV4PK 

(282) Side flash - hvid KS537-BV4WH 

(283) Side flash - gul KS537-BV4YE 

(284) Side Flash - rød KS537- BV4RD 

INDVENDIG STYLING
(285)  Sædebetræk KE860-1K000

(286)  Indlæg til bagklap KE967-1K020

(287) Indstigningslister, oplyste (sæt for oplyste; sæt bag ikke oplyste) rød G6950-1KA0A

(288)  Indstigningslister, oplyste (sæt for oplyste; sæt bag ikke oplyste) hvid G6950-1KA0B

(289)  Dæmpet belysning B64D0-1KA0A 

(290) Sportspedalsæt – automatisk gearkasse KE460-1K181

(291)  Sportspedalsæt – manuel gearkasse KE460-1K081

 

(292) Frontarmlæn, Premium stof KE877-1K160

(293) Frontarmlæn, stof KE877-1K000

TEKNOLOGISKE ASSISTENTSYSTEMER
(294)  Parkeringshjælp for KE512-99906

(295)  Parkeringshjælp bag KE511-99902

OPBEVARING & LASTADSKILLELSE

(300)  Bagagerumsbakke, blød plast, 2WD KE965-BV0S0

(301) Bagagerumsbakke, blød plast, 4WD KE965-1K5S0

(302) Bagagerumsnet, vandret KE966-75R00

MÅTTER
(303)  Gummimåtter (sæt med 4 stk.) KE748-1K089

(304)  Gummimåtter med høj kant (sæt med 4 stk.) KE748-1K001

(305)  Standardmåtter (sæt med 4 stk.) KE745-1K021

(306)  Bagagerumsmåtte, 2WD KE840-1K100

(307) Bagagerumsmåtte, 4WD KE840-1K100

UDVENDIG BESKYTTELSE
(308)  Sidelister KE760-1KA20

(309) Beklædning til dørhåndtag (2 stk.) KE537-1KA00

(310)  Stenslagsbeskyttelse KE610-1KA00

(311)  Vindafvisere (4 stk.) H0800-1KA00

(312) Stænklapper (sæt med 2), for KE788-1K085

(313)  Stænklapper (sæt med 2), bag KE788-BV586

(314)  Liste til øverste del af bagkofanger KE967-BV530

TAGBØJLER & TILBEHØR
(316)  Tagbøjler, stål KE730-1K000

(317)  Tagbøjler, aluminium KE730-1K010

(318)  Tagbagagebærer, stål (80x100 cm) KE738-99922

(319)  Cykelholder - standard (kun til tagbøjler af stål) KE738-80100

(320)  Cykelholder KE738-80010

(321) T-spor-adapter til cykelholder (kun nødvendigt til tagbøjler af aluminium) KE737-99931

(322) Laststop, 4 stk. (kun til tagbøjler af stål) KE734-99990

(323) Skiholder (kun til tagbøjler af stål) KE734-99986

(324) Ski-/snowboardholder til op til 3 par KE738-50001

(325) Ski-/snowboardholder til op til 4 par KE738-50002

(326)  Forskydelig ski-/snowboardholder til op til 6 par KE738-99996

(327) T-spor-aluminiumsadapter til skiholder til 3-4 par (kun nødvendigt til tagbøjler af aluminium) KE737-99932

(328) Hjultrin KE930-00130

TAGBOKSE
Kapacitet/længde/bredde/højde/maks. last

(329)  Tagboks, lille 380 l/1.600*800*400 mm/75 kg KE734-10000

(330) Tagboks, medium 480 l/1.900*800*400 mm/75 kg KE734-20000

(331) Tagboks, stor 530 l/2.250*800*420 mm/75 kg KE734-30000

(332) Tagboks, Ranger 90, stof 340 l/1.900*800*400 mm KE734-RAN90

ANHÆNGERTRÆK & TILBEHØR
(333)  Aftageligt anhængertræk, 2WD KE500-1K210 

(334) Aftageligt anhængertræk 4WD KE500-1K410 

(335) Elkit 7-bens KE505-BV207

(336) Elkit 13-bens KE505-BV213

(337) Ekstra elstik til anhænger KE505-99993

(338)  Cykelholder til anhængertræk, 7-bens (2 cykler) KE738-70207

(339) Cykelholder til anhængertræk, 7-bens (3 cykler) KE738-70307

(340) Cykelholder til anhængertræk, 13-bens (2 cykler) KE738-70213

(341) Adapter til elstik, 7-bens til 13-bens KE505-89941

(342) Adapter til elstik, 13-bens til 7-bens KE505-89951

(343) Adapter til elstik (lang), 13-bens til 7-bens +12s KE505-89961

(344) Standard sikkerhedsspændbøjle KE500-99935

PRAKTISK UDSTYR INDVENDIGT
(345) Udtageligt askebæger F8800-89925

(346) Telefonholder til kopholder KE930-00300

(347)  iPhone-holder (4, kan opgraderes til 5) også kompatibel med LCN2 KE289-1K001

(348) Opgradering af iPhone-holder fra 4 til 5 KE289-1K002

(349)  Smartphone-holder 360-graders greb (hvid) KS289-360WH 

(350) Smartphone-holder 360-graders greb (sort) KS289-360BL 

(351)  Smartphoneholder U-greb (sort) KS289-UG0BL 

(352)  Universal tabletholder (sort) KS289-TH0BL 

SIKKERHED/BESKYTTELSE
(353)  Advarselstrekant KE930-00017

(354) Advarselstrekant (sæt med 2) KE930-00018

(355) Førstehjælpssæt (i hård plastikboks) KE930-00021

(356) Førstehjælpssæt (i blød taske) KE930-00026

(357)  Sikkerhedspakke KE930-00028

(358) Sikkerhedspakke (sæt med 2 advarselstrekanter) KE930-00029

(359) Sikkerhedsvest KE930-00111

Spørg din Nissan sælger om mulighederne for at inkludere tilbehør i din Nissan finansieringsaftale, så 
du kan få glæde af en finansiering, der passer dig.

Nissan Original Tilbehør  
3 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres af en Nissan forhandler (dele og arbejde) og købes 
sammen med den nye bil, før bilen udleveres. 12 måneder, hvis udstyret monteres efter udleveringen af 
den nye bil af en tredje part, forhandleren eller af kunden selv (kun dele/ubegrænset kilometertal).  

 A Nissan godkendt tilbehør 
2 år eller 100,000 km, hvis udstyret monteres af en Nissan forhandler (dele og arbejde) og købes 
sammen med den nye bil, før bilen udleveres.  
12 måneder, hvis udstyret monteres efter udleveringen af den nye bil af en tredje part, forhandleren 
eller af kunden selv (kun dele/ubegrænset kilometertal). 
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UDVIDET TRYGHED

Nissan 5* Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at nyde godt 
af garantien på din JUKE i en længere periode eller flere 
kilometer.

Udvalget af mulige aftaler gør, at du kan vælge den, der 
passer bedst til dine behov.

Vores uddannede mekanikere kender din bil bedre en nogen 
anden, og de monterer udelukkende originale Nissan 
reservedele.

NISSAN 5* Udvidet Tryghed giver dig ro i sjælen, fordi du 
ved, at uventede hændelser bliver håndteret for dig, og fordi 
aftalen kan overføres til den næste ejer af bilen, hvis du 
sælger den privat.

Din Nissan 5* Udvidet Tryghed omfatter også gratis Nissan 
vejhjælp i aftalens periode, så du har adgang til Pan Europe 
Vejhjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

 

B e s ø g  v o r e s  h j e m m e s i d e  p å :  w w w . n i s s a n . d k

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (april, 2014). Denne brochure er 
fremsti l let ud fra prototyper, der er blevet vist på biludsti l l inger. I overensstemmelse med firmaets polit ik vedr. en kontinuerl ig 
produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i 
denne brochure. Nissan forhandlerne vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis du 
ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en 
smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i 
uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Forhandlerens stempel:

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – JUKE MC 2014_P&A BROCHURE_ April, 2014 – Trykt i EU. 
Udarbejdet af NEW BBDO, Frankrig – Tlf.: +33 1 40 62 37 37 og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Følg Nissan JUKE på: 
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