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NISSANI DISAINISTUUDIO 
JUKE’I JAOKS

1_Peeglikatted, värv Yellow (242)

2_Esitulede iluliistud, värv Yellow (241)

3_Põrkeraua alumine paneel, ees ja taga,  
värv Yellow (239)

4_18-tollised valuveljed kollast värvi  
iluliistudega (235)

VÄLISKUJUNDUSE 
PAKETT
Te saate ise oma autot disainida ja valida oma 
värvieelistuste järgi küljepeeglite katted, esitulede 
ning eesmise ja tagumise põrkeraua iluliistud. 
Kujundage oma sõiduki välimus komplekti 
kuuluvate liistude ja toon toonis valuvelgedega.

VÄRVIPAKETT  
CREATIVE

VÄRVIPAKETT  
EXCLUSIVE
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Kaanel: JUKE, kerevärv Ink Blue, 
järgmise lisavarustusega: kroomitud 
peeglikatted (139), uksekäepidemete 
kroomitud katteliistud (136), eesmise 
põrkeraua alumine kroomitud 
paneel (138), kroomitud 
lävepakuliistud (140), hõbedane 
eesmine iluplaat (259) ja 18-tollised 
KAMI tumehallid teemantlõike 
viimistlusega valuveljed (58).

Uus Nissan JUKE. JÄRELEPROOVITULT PÕNEV. 
Isikupärastamine näitab, kes sa oled. See on põnev! Valik 
sise- ja väliskujunduse värve annavad sulle võimaluse auto 
isikupärastamiseks. Auto on sinu, mängi temaga. Julge 
erineda, kujunda oma JUKE Nissani Disainistuudios. Uus 
Nissan JUKE. Põnevaks loodud.

Andke JUKE’ile isikupärane ilme. Alustage kujundamist ühes 
meie loomingulises (CREATIVE) värvitoonis kereliistude 
paketiga või andke julge ja originaalne ilme eksklusiivse 
(EXCLUSIVE) värvitooniga.

JUKE’i 
ISIKUPÄRASTAMINE
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PAKETT STYLE
Lisage stiilsete küljeliistudega  
ja tagaluugi alumise toon toonis 
iluliistuga voolujoonelist elegantsi.

1_Tagaluugi alumine iluliist (11), värv White
2_Lävepakuliistud, värv White (19)

3_18-tollised valuveljed valget värvi iluliistudega (10)

VÄLISKUJUNDUSE PAKETT
VÄLISKUJUNDUSE PAKETT  

+ PAKETT STYLE
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VÄRVIPAKETT  
CREATIVE

VÄRVIPAKETT  
EXCLUSIVE
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PAKETT DYNAMIC* 
Täiendage välimust dünaamilise  
efekti loomiseks uksekäepideme 

isikupärase katteliistu ja katusespoileriga.
1_Uksekäepideme katteliist, värv Black (93)

2_Katusespoiler, värv Black (99)

3_18-tollised KAMI valuveljed, värv Black (89)

VÄLISKUJUNDUSE PAKETT  
+ PAKETT DYNAMIC

VÄLISKUJUNDUSE PAKETT + PAKETT STYLE  
+ PAKETT DYNAMIC

*Paketti Dynamic ei saa valida  
värviga Carbon või Chrome.

JUKE’i 
ISIKUPÄRASTAMINE
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VÄLISKUJUNDUSE PAKETT
Tänu Nissani laialdasele värvivalikule on teil 
lõputult kujundusvõimalusi.

VÄLISKUJUNDUSE PAKETT + PAKETT STYLE

VÄLISKUJUNDUSE PAKETT + PAKETT STYLE + PAKETT DYNAMIC

 

OLGE LOOVAD
Esimesena kujundas oma ainulaadse  

JUKE’i Nissani vanemasepresident  
ja loomeinsener Shiro Nakamura:  

„Minu valik oli selline, kuid tänu kõigile 
pakutavatele värvikombinatsioonidele 

saavad meie kliendid lasta  
oma kujutlusvõimel lennata.”

JUKE’i 
ISIKUPÄRASTAMINE
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1_Kollaste tepingutega näidikupaneel, 
nahast (249)

2_Kollased salongiehised (246)

3_Kollase logo ja tepingutega veluurmatid 
(4 tk) (250)

4_Kollane keskkonsool koos esi- ja 
tagaukse lülitite iluliistudega (232)

5_Kollaste tepingutega eesmine käetugi, 
nahast (248) 

6_Veluurmatid, värviline logo, värvilised 
tepingud (4 tk) (50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7_Punaste tepingutega eesmine 
käetugi, nahast (48)

8_Punane tahavaatepeegli kate (47)

9_Punase logo ja tepingutega 
veluurmatid (4 tk) (50)

10_ Punaste tepingutega eesmine 
käetugi, nahast (48)

11_ Valgete tepingutega eesmine 
käetugi, nahast (23)

12_ Kollaste tepingutega eesmine 
käetugi, nahast (248)

13_ Mustade tepingutega eesmine 
käetugi, nahast (104)

PAKETT  
LOUNGE

Järgige oma värvigammat  
iga pisima detailini tänu omavahel 

sobivatele mattidele,  
peeglikattele ja nahast käetoe  

toon toonis tepingutele.

Looge oma unistuste salong kontrastsete salongiliistudega.

JUKE’i 
ISIKUPÄRASTAMINE 

 

8

10

11

12

4

5

13

9

444444444444

5555555

2

4

5

VÄRVIPAKETT CREATIVE

VÄRVIPAKETT EXCLUSIVE

 

Prindi    |    Loobu



VALUVELJED
Perfektne viimistlus. Need Nissani originaalvaluveljed on disainitud  
ja konstrueeritud spetsiaalselt teie JUKE’ile. Tehke oma valik.  
Meie valikust leiab igaüks midagi oma maitse ja vajadusele sobivat.

18-tollised valuveljed koos iluliistudega*

VÄ
R

VI
PA

KE
TT

  
C

R
EA

TI
VE

VÄ
R

VI
PA

KE
TT

  
EX

C
LU

S
IV

E

Red (35)

Purple (152)

Yellow (235)

Blue (177)

Black (91)

Grey (60)

White (10)

Orange (116)

18-tollised KAMI valuveljed

16-tollised  
NISEKO 
valuveljed (254)

16-tollised 
hõbedased  
valuveljed (255)

Black (89) Silver (63)

Black

Yellow

Grey

Orange

Red

Purple

White

Blue

*Nissani edasimüüja poolne kontroll on vajalik 3 aasta järel ning vajadusel tuleb kodarate iluliiste uuendada

Lukustatavad  
veljemutrid (256)

18-tollised 
NISMO  
valuveljed (253) 

17-tollised  
ATO  
valuveljed

Metallic Grey,  
teemantlõike  
viimistlusega (58)

Red, teemantlõike  
viimistlusega (33)

Purple, teemantlõike  
viimistlusega (150)

White (08)

Orange, teemantlõike  
viimistlusega (114)

Yellow Teemantlõike  
viimistlusega (233)

Silver (64)

Black (88)

Blue, teemantlõike  
viimistlusega (175)

Black Matte, teemantlõike 
viimistlusega (199)

Grey, teemantlõike  
viimistlusega (57)

JUKE’i 
ISIKUPÄRASTAMINE
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KÖITKE LINNAS ROHKEM TÄHELEPANU
Jõulise mulje jätmiseks valige PAKETT CHROME ning täiendage seda kroomitud 
peeglikatete, eesmise ja tagumise põrkeraua alumise paneeli iluliistude ning 
uksekäepidemete katteliistudega. Siintoodud masin on agressiivse aerodünaamilise 
kujundusega ja 18-tolliste KAMI tumehallide (Dark Grey) valuvelgedega.

*PAKETT CHROME

1_Peeglikatted, värv Chrome* (139)

2_Uksekäepideme katteliist, värv Chrome* (136)

3_Põrkeraua alumine paneel, ees ja taga, värv Chrome* (138)

4_Eesmine iluplaat, värv Silver (259)

5_18-tollised KAMI tumehallid (Dark Grey) teemantlõike 
viimistlusega valuveljed (58)
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6_Lävepakuliistud, värv Chrome (140)

7_Tagaluugi käepideme katteliist, värv Chrome (141)

8_Tagaluugi alumine iluliist, värv Chrome (135)

9_Tagumine iluplaat, värv Silver (260)

10_Punane haiuimekujuline antenn  
(ei ühildu lahtikäiva klaaskatusega (270)

11_Valgustusega küljetorud (258)

Red

Black

Pearl white

White

Nightshade

Grey
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VAADAKE SISSE
Kujundage JUKE’i salong oma  
stiilile ja vajadustele vastavaks alates 
teie värvivalikuga sobivast Meeleolu 
valgustusest kuni tahvelarvutihoidikute 
ja sportpedaalideni välja.

1_Istmekatted (ees ja taga) (285)

2_Lävepakukatted, valgustusega (esi- ja tagauste komplekt,  
kuid valgustusega on ainult eesmised) (288)

3_Salongivalgustus (289), sportpedaalid (291), 
sinise logo ja tepinguga veluurmatid (4 tk) (192)

4_Tahvelarvuti universaalhoidik (352)

5_Nutitelefoni hoidik, 360° pööratav, valge (349)

6_Nutitelefoni hoidik, U-kujuline, must (351)

7_iPhone’i* hoidik (sobib ainult mudelitele iPhone 4 ja 5) (347)

*iPhone on Apple Inc.-i registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.
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MINGE VÄLJA
Varustage oma JUKE kohalike 

ilmastikuoludega vastamisi  
seismiseks porikaitsmete,  

pakiruumi mattide, tuulesuunajate  
ja ka parkimissüsteemiga.

1_Tuulesuunajad (4 tk) (311)

2_Tuulesuunaja kapotil (310)

3_Küljekarbilaiendid (308)

4_18-tollised KAMI tumehallid  
(Dark Grey) teemantlõike 
viimistlusega valuveljed (58)

5_Porikaitsmed, ees ja taga (312, 313)

6_Parkimissüsteem, ees ja taga (294, 295)
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7_Pakiruumimatt ja pakiruumi lävepakukate (306, 286)

8_Tagumise põrkeraua ülemine kaitseliist (314)

9_Koeravõre (299)

10_Pakiruumi pehme põhjakate (300)

11_Ohutuspakett (357)

12_Tekstiilmatid, standardsed (4 tk) (305), 
luksusmatid (4 tk) (303), kummimatid (4 tk) (304)

 

Prindi    |    Loobu



1

2

4

6

7

5

3

7

ASUGE TEELE
Pakkige kaasa jalgrattad, suusad või  

katuseboks ja kinnitage veokonksu külge  
oma lemmiklelu – tänu Nissani 

originaallisatarvikutele ei jää midagi maha.

1_Eemaldatav veokonks (333)

2_Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, 
kahekohaline (338), (7 või 13 klemmiga 
ühenduspistik)

3_Koormatalad, alumiiniumist (317)

4_Katuseboks, väike (329), saadaval ka 
keskmine ja suur

5_Terasest koormatalad (316) koos terasest 
pakiraamiga (318)

6_Suusa-/lumelauahoidik, libisev, 
kuuekohaline (326), Suusa-/lumelauahoidik, 
kolmekohaline (324), Suusa-/lumelauahoidik, 
neljakohaline (325) 

7_Koormatala, alumiiniumist (317), 
Jalgrattahoidik (320)
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MODERNSE VIIMISTLUSE ANDMISEKS
Lisage oma JUKE’ile meie kleebiste valiku abil pilkupüüdev lihv. 

1_Sportliku triibuga kleebis, värv Black (273)

2_Küljekleebis, värv Pink (281)

3_Küljekleebis, värv Yellow (283)

4_Sportliku triibuga kleebis, värv White (275)

5_Küljekleebis, värv Aluminium (278)

6_Haiuimekujuline antenn, värv White (268)

Aluminium

Pink

Black

Anthracite

White

Yellow

Red
5
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ISIKUPÄRASTAMISE TELLIMISLEHT
ÜLDVARUSTUSE TELLIMISLEHT

VIIMISTLUSE VÄRV  WHITE
(01) White’i (QAB) värvi PAKETT STYLE: lävepakuliistud, tagaluugi alumine iluliist KE600-1K012WP

(02) White’i (QAB) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE600-BV010WP

(03) White’i (QAB) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE600-BV011WP

(04) White’i (QAB) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyga KE600-1K013WP

(05) White’i (QAB) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyta KE600-1K014WP

(06) White’i (QAB) värvi PAKETT LOUNGE: tahavaatepeegli kate, nahast või 
veluurist käetugi koos tepingutega, vasakpoolne rool KE600-1K0WH

(07) White’i (LQ05) värvi KESKKONSOOLI PAKETT, vasakpoolne rool: 
keskkonsool, esiukse lülitite iluliistud, tagaukse lülitite ülemised iluliistud KE961-BV0PW

(08)  White’i (QAB) värvi 17-tolline ATO valuvelg ja iluliist KE409-1K200WP

(09) White’i (QAB) värvi iluliist KE409-0BQAB

(10)  White’i (QAB) värvi lamineeritud ehisdetail 18-tollisele valuveljele 
(komplekt ühele veljele) KE4SP-1K30Q

(11)  White’i (QAB) värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20WP

(12) White’i (QAB) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052WP

(13) White’i (QAB) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051WP

(14) White’i (QAB) värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009WP

(15) White’i (QAB) värvi esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE610-BV280WP

(16) White’i (QAB) värvi esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE610-BV260WP

(17) White’i (QAB) värvi peeglikatted KE960-BV030WP

(18) White’i (QAB) värvi katusespoiler KE615-1KA00WP

(19)  White’i (QAB) värvi lävepakuliistud KE760-1KA00WP

(20) White’i (QAB) värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50WP

(21) White’i (LQ05) värvi salongiehised KE600-1K10L

(22) White’i (LQ05) värvi tahavaatepeegli kate KE961-1K030WI

(23)  White’i (QAB) värvi tepingutega eesmine käetugi, nahast KE877-1K150

(24) White’i värvi näidikupaneel, nahast, vasakpoolne rool KE9SP-1K0WH

(25)  Luksuslikud valgete tepingutega matid (4 tk), vasakpoolne rool KE745-1K081

VIIMISTLUSE VÄRV  RED
(26) Redi (NAH) värvi PAKETT STYLE: lävepakuliistud, tagaluugi alumine iluliist KE600-1K012RD

(27) Redi (NAH) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE600-BV010RD

(28) Redi (NAH) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE600-BV011RD

(29) Redi (NAH) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyga KE600-1K013RD

(30) Redi (NAH) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyta KE600-1K014RD

(31) Redi (NAH) värvi PAKETT LOUNGE: tahavaatepeegli kate, nahast või 
veluurist käetugi koos tepingutega, vasakpoolne rool KE600-1K0RE

(32) Redi (LA06) värvi KESKKONSOOLI PAKETT, vasakpoolne rool: 
keskkonsool, esiukse lülitite iluliistud, tagaukse lülitite ülemised iluliistud KE961-BV0RE

(33)  Redi (NAH) värvi 17-tolline teemantlõike viimistlusega ATO valuvelg ja iluliist KE409-1K200R1

(34) Redi (NAH) värvi iluliist KE409-00RED

(35)  Redi (NAH) värvi lamineeritud ehisdetail 18-tollisele valuveljele 
(komplekt ühele veljele) KE4SP-1K30R

(36) Redi (NAH) värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20RD

(37) Redi (NAH) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052RD

(38) Redi (NAH) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051RD

(39) Redi (NAH) värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009RD

(40) Redi (NAH) värvi esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE610-BV280RD

(41) Redi (NAH) värvi esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE610-BV260RD

(42) Redi (NAH) värvi peeglikatted KE960-BV030RD

(43) Redi (NAH) värvi katusespoiler KE615-1KA00RD

(44) Redi (NAH) värvi lävepakuliistud KE760-1KA00RD

(45) Redi (NAH) värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50RD

(46) Redi (LA06) värvi salongiehised KE600-1K10R

(47)  Redi (LA06) värvi tahavaatepeegli kate KE600-1K10R

(48)  Redi värvi tepingutega eesmine käetugi, nahast KE877-1K1RE

(49) Redi värvi tepingutega näidikupaneel, nahast, vasakpoolne rool KE9SP-1K0RE 

(50)  Veluurmatid (4 tk), punane logo, punased tepingud, nubuk, vasakpoolne rool KE745-1K001S2

VIIMISTLUSE VÄRV  GREY
(51) Grey (KAD) värvi PAKETT STYLE: lävepakuliistud, tagaluugi alumine iluliist KE600-1K012GR

(52) Grey (KAD) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE600-BV010GR

(53) Grey (KAD) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE600-BV011GR

(54) Grey (KAD) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme  
katteliist i-Keyga KE600-1K013GR

(55) Grey (KAD) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyta KE600-1K014GR

(56) Grey värvi PAKETT LOUNGE: tahavaatepeegli kate, nahast või veluurist 
käetugi koos tepingutega, vasakpoolne rool KE600-1K0DG

(57)  Grey (KAD) värvi 17-tolline teemantlõike viimistlusega ATO valuvelg ja iluliist KE409-1K200
(58)  Dark Grey (KAD) värvi 18-tolline teemantlõike viimistlusega KAMI 

valuvelg ja iluliist KE409-1K300DS

(59) Grey (KAD) värvi iluliist 40342-BA61B

(60)  Grey (KAD) värvi lamineeritud ehisdetail 18-tollisele valuveljele 
(komplekt ühele veljele) KE409-1K30G

(61) Dark Grey (LG45) värvi 18-tolline XENA valuvelg (ehisdetailide jaoks)  
ja iluliist KE409-1K301

(62) Dark Grey (LG45) värvi iluliist 40342-4EA1A

(63)  Hõbedane 18-tolline KAMI valuvelg ja iluliist KE409-1K300

(64)  Hõbedane 17-tolline ATO valuvelg ja iluliist KE409-1K200SV

(65) Hõbedane iluliist 40342-BR01A

(66) Grey (KAD) värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20GR

(67) Grey (KAD) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052GR

(68) Grey (KAD) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051GR

(69) Grey (KAD) värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009GR

(70) Grey (KAD) värvi esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE610-BV280GR

(71) Grey (KAD) värvi esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE610-BV260GR

(72) Grey (KAD) värvi peeglikatted KE960-BV030GR

(73) Grey (KAD) värvi katusespoiler KE615-1KA00GR

(74) Grey (KAD) värvi lävepakuliistud KE760-1KA00GR

(75) Grey (KAD) värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50GR

(76) Grey (LX29) värvi salongiehised KE600-1K10G

(77) Grey (LX29) värvi tahavaatepeegli kate KE961-1K030GR

(78) Hõbedaste tepingutega eesmine käetugi, nahast KE877-1K1GR

(79) Hõbedaste tepingutega näidikupaneel, nahast, vasakpoolne rool KE9SP-1K0GR

(80)  Veluurmatid (4 tk), hall logo, hallid tepingud, nubuk, vasakpoolne rool KE745-1K001S1

VIIMISTLUSE VÄRV  BLACK
(81) Blacki (Z11) värvi PAKETT STYLE: lävepakuliistud, tagaluugi alumine iluliist KE600-1K012BK

(82) Blacki (Z11) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE600-BV010BK

(83) Blacki (Z11) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE600-BV011BK

(84) Blacki (Z11) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme  
katteliist i-Keyga KE600-1K013BK

(85) Blacki (Z11) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme  
katteliist i-Keyta KE600-1K014BK

(86) Blacki (Z11) värvi PAKETT LOUNGE: tahavaatepeegli kate, nahast või 
veluurist käetugi koos tepingutega, vasakpoolne rool KE600-1K0BL

(87) Blacki (LG25) värvi KESKKONSOOLI PAKETT, vasakpoolne rool: 
keskkonsool, esiukse lülitite iluliistud, tagaukse lülitite ülemised iluliistud KE961-BV0PB

(88)  Blacki (Z11) värvi 17-tolline ATO valuvelg ja iluliist KE409-1K200BK

(89)  Blacki (Z11) värvi 18-tolline KAMI valuvelg ja iluliist KE409-1K300BZ

(90) Blacki (Z11) värvi iluliist KE409-00Z11

(91)  Blacki (Z11) värvi lamineeritud ehisdetail 18-tollisele valuveljele 
(komplekt ühele veljele) KE4SP-1K30B

(92) Blacki (Z11) värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20BK

(93)  Blacki (Z11) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052BK

(94) Blacki (Z11) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051BK

(95) Blacki (Z11) värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009BK

(96) Blacki (Z11) värvi esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE610-BV280BZ

(97) Blacki (Z11) värvi esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE610-BV260BZ

(98) Blacki (Z11) värvi peeglikatted KE960-BV030BK

(99)  Blacki (Z11) värvi katusespoiler KE615-1KA00BK

(100) Blacki (Z11) värvi lävepakuliistud KE760-1KA00BK

(101) Blacki (Z11) värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50BK

(102) Blacki (LG25) värvi salongiehised KE600-1K10X

(103) Blacki (LG25) värvi tahavaatepeegli kate KE961-1K030BK

(104)  Blacki värvi tepingutega eesmine käetugi, nahast KE877-1K100

(105) Blacki värvi tepingutega näidikupaneel, nahast, vasakpoolne rool KE9SP-1K0BA 

(106) Veluurmatid, must logo, mustad tepingud, nubuk (4 tk), vasakpoolne rool KE745-1K001

VIIMISTLUSE VÄRV  ORANGE
(107) Orange’i (LA13) värvi PAKETT STYLE: lävepakuliistud, tagaluugi alumine iluliist KE600-1K012OR

(108) Orange’i (LA13) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise  
ja tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE600-BV010OR

(109) Orange’i (LA13) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise  
ja tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE600-BV011OR

(110) Orange’i (LA13) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme 
katteliist i-Keyga KE600-1K013OR

(111) Orange’i (LA13) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme 
katteliist i-Keyta KE600-1K014OR

(112) Orange’i värvi PAKETT LOUNGE: tahavaatepeegli kate, nahast või veluurist 
käetugi koos tepingutega, vasakpoolne rool KE600-1K0RA

(113) Orange’i (LA13) värvi KESKKONSOOLI PAKETT, vasakpoolne rool: 
keskkonsool, esiukse lülitite iluliistud, tagaukse lülitite ülemised iluliistud KE961-1K004

(114)  Orange’i (LA13) värvi 17-tolline teemantlõike viimistlusega ATO 
valuvelg ja iluliist KE409-1K200O1

(115) Orange’i (LA13) värvi iluliist KE409-ORANG

(116)  Orange’i (LA13) värvi lamineeritud ehisdetail 18-tollisele valuveljele 
(komplekt ühele veljele) KE409-1K30A

(117) Orange’i (LA13) värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20OR

(118) Orange’i (LA13) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052OR

(119) Orange’i (LA13) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051OR

(120) Orange’i (LA13) värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009OR

(121) Orange’i (LA13) värvi esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE610-BV280OR

(122) Orange’i (LA13) värvi esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE610-BV260OR

(123) Orange’i (LA13) värvi peeglikatted KE960-BV030OR

(124) Orange’i (LA13) värvi katusespoiler KE615-1KA00OR

(125) Orange’i (LA13) värvi lävepakuliistud KE760-1KA00OR

(126) Orange’i (LA13) värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50OR

(127) Orange’i (LA13) värvi salongiehised KE600-1K10A

(128) Orange’i (LA13) värvi tahavaatepeegli kate KE961-1K030OR

(129) Orange’i (LA13) värvi tepingutega eesmine käetugi, nahast   KE877-1K1RA

(130) Orange’i (LA13) värvi tepingutega näidikupaneel, nahast, vasakpoolne rool KE9SP-1K0RA 

(131)  Veluurmatid (4 tk), oranž logo, oranžid tepingud, nubuk, vasakpoolne rool KE745-1K304

CHROME
(132) Chrome’i värvi pakett Style: lävepakuliistud, tagaluugi alumine iluliist KE600-1K012

(133) Chrome’i värvi pakett: peeglikatted, eesmise ja tagumise põrkeraua alumine 
paneel, uksekäepideme katteliist i-Keyga KE600-BV015CR

(134) Chrome’i värvi pakett: peeglikatted, eesmise ja tagumise põrkeraua alumine 
paneel, uksekäepideme katteliist i-Keyta KE600-BV016CR

(135)  Chrome’i värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20

(136)  Chrome’i värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052

(137) Chrome’i värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051

(138)  Chrome’i värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009CR

(139)  Chrome’i värvi peeglikatted KE960-BV000

(140)  Chrome’i värvi lävepakuliistud KE760-1KA00

(141)  Chrome’i värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50

(142) Chrome’i värvi salongiehised KE600-1K10C

VIIMISTLUSE VÄRV  PURPLE
(143) Purple’i värvi PAKETT STYLE: lävepakuliistud, tagaukse alumine iluliist KE600-1K012BP

(144) Purple’i värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE600-BV010BP

(145) Purple’i värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE600-BV011BP
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(182) Blue (B51) värvi esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE610-BV280EB

(183) Blue (B51) värvi esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE610-BV260EB

(184) Blue (B51) värvi peeglikatted KE960-BV030EB

(185) Blue (B51) värvi katusespoiler KE615-1KA00EB

(186) Blue (B51) värvi lävepakuliistud KE760-1KA00-EB

(187) Blue (B51) värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50-EB

(188) Blue (B51) värvi salongiehised KE600-1K100EB

(189) Blue (B51) värvi tahavaatepeegli kate KE961-1K030EB

(190) Blue värvi tepingutega eesmine käetugi, nahast KE877-1K1BU

(191)  Blue värvi tepingutega näidikupaneel, nahast, vasakpoolne rool KE9SP-1K0BU 

(192)  Veluurmatid (4 tk), sinine logo, sinised tepingud, nubuk, vasakpoolne rool KE745-1K308

VIIMISTLUSE VÄRV  MATTE BLACK
(193) Matte Blacki värvi PAKETT STYLE: lävepakuliistud, tagaluugi alumine iluliist KE600-1K012BM

(194) Matte Blacki värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE600-BV010BM

(195) Matte Blacki värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE600-BV011BM

(196) Matte Blacki värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme  
katteliist i-Keyga KE600-1K013BM

(197) Matte Blacki värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyta KE600-1K014BM

(198)  Matte Blacki värvi KESKKONSOOLI PAKETT, vasakpoolne rool: 
keskkonsool, esiukse lülitite iluliistud, tagaukse lülitite ülemised iluliistud KE961-1K012

(199)  Matte Blacki värvi 17-tolline teemantlõike viimistlusega ATO valuvelg ja iluliist KE409-1K200BM

(200) Matte Blacki värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20BM

(201) Matte Blacki värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052BM

(202) Matte Blacki värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051BM

(203) Matte Blacki värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009BM

(204) Matte Blacki värvi esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE610-BV280BM

(205) Matte Blacki värvi esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE610-BV260BM

(206) Matte Blacki värvi peeglikatted KE960-BV030BM

(207) Matte Blacki värvi katusespoiler KE615-1KA00BM

(208) Matte Blacki värvi lävepakuliistud KE760-1KA00-BM

(209) Matte Blacki värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50-BM

(210) Matte Blacki värvi salongiehised KE600-1K100BM

(211) Matte Blacki värvi tahavaatepeegli kate KE961-1K030BM

VIIMISTLUSE VÄRV  CARBON
(212) Carboni värvi PAKETT STYLE: lävepakuliistud, tagaluugi alumine iluliist KE600-1K012CB

(213) Carboni värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE600-BV010CB

(214) Carboni värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE600-BV011CB

(215) Carboni värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20CB

(216) Carboni värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052CB

(217) Carboni värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051CB

(146) Purple’i värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyga KE600-1K013BP

(147) Purple’i värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyta KE600-1K014BP

(148) Purple’i värvi PAKETT LOUNGE: tahavaatepeegli kate, nahast või veluurist 
käetugi koos tepingutega, vasakpoolne rool KE600-1K0PU

(149) Purple’i värvi KESKKONSOOLI PAKETT, VASAKPOOLNE ROOL: 
keskkonsool, esiukse lülitite iluliistud, tagaukse lülitite ülemised iluliistud KE961-1K007

(150)  Purple’i värvi 17-tolline teemantlõike viimistlusega ATO valuvelg ja iluliist KE409-1K200BP

(151) Purple’i värvi iluliist KE409-BPURP

(152)  Purple’i värvi lamineeritud ehisdetail 18-tollisele valuveljele 
(komplekt ühele veljele) KE409-1K30P

(153) Purple’i värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20BP

(154) Purple’i värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052BP

(155) Purple’i värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051BP

(156) Purple’i värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009BP

(157) Purple’i värvi esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE610-BV280BP

(158) Purple’i värvi esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE610-BV260BP

(159) Purple’i värvi peeglikatted KE960-BV030BP

(160) Purple’i värvi katusespoiler KE615-1KA00BP

(161) Purple’i värvi lävepakuliistud KE760-1KA00-BP

(162) Purple’i värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50-BP 

(163) Purple’i värvi salongiehised KE600-1K100BP

(164) Purple’i värvi tahavaatepeegli kate KE961-1K030BP

(165) Purple’i värvi tepingutega eesmine käetugi, nahast KE877-1K1BP

(166) Purple’i värvi tepingutega näidikupaneel, nahast, vasakpoolne rool KE9SP-1K0BP 

(167)  Veluurmatid (4 tk), lilla logo, lillad tepingud, nubuk, vasakpoolne rool KE745-1K307

VIIMISTLUSE VÄRV  BLUE
(168) Blue (B51) värvi PAKETT STYLE: lävepakuliistud, tagaluugi alumine iluliist KE600-1K012EB

(169) Blue (B51) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE600-BV010EB

(170)  Blue (B51) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE600-BV011EB

(171) Blue (B51) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist 
i-Keyga KE600-1K013EB

(172) Blue (B51) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyta KE600-1K014EB

(173) Blue (B51) värvi PAKETT LOUNGE: tahavaatepeegli kate, nahast või 
veluurist käetugi koos tepingutega, vasakpoolne rool KE600-1K0EB

(174)  Blue (B51) värvi KESKKONSOOLI PAKETT, vasakpoolne rool: 
keskkonsool, esiukse lülitite iluliistud, tagaukse lülitite ülemised iluliistud KE961-1K008

(175)  Blue (B51) värvi 17-tolline teemantlõike viimistlusega ATO valuvelg ja iluliist KE409-1K200EB

(176) Blue (B51) värvi iluliist KE409-00B51

(177)  Blue (B51) värvi lamineeritud ehisdetail 18-tollisele valuveljele (komplekt 
ühele veljele) KE409-1K30E

(178) Blue (B51) värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20EB

(179) Blue (B51) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052EB

(180) Blue (B51) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051EB

(181) Blue (B51) värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009EB

(218) Carboni värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009CB

(219) Carboni värvi esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE610-BV280CB

(220) Carboni värvi esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE610-BV260CB

(221) Carboni värvi peeglikatted KE960-BV030CB

(222) Carboni värvi lävepakuliistud KE760-1KA00CB

(223) Carboni värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50CB

(224) Carboni värvi salongiehised KE600-1K100CB

(225) Carboni värvi tahavaatepeegli kate KE961-1K030CB

VIIMISTLUSE VÄRV  YELLOW
(226)  Yellow’ (BEAV) värvi PAKETT STYLE: lävepakuliistud, tagaluugi alumine iluliist KE600-1K012YW

(227) Yellow’ (BEAV) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise ja 
tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE600-BV010YE

(228)  Yellow’ (BEAV) värvi VÄLISKUJUNDUSE PAKETT: peeglikatted, eesmise 
ja tagumise põrkeraua alumine paneel, esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE600-BV011YE

(229) Yellow’ (BEAV) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyga KE600-1K013YW

(230) Yellow’ (BEAV) värvi PAKETT EXCLUSIVE: katusespoiler, uksekäepideme katteliist i-Keyta KE600-1K014YW

(231) Yellow’ värvi PAKETT LOUNGE: tahavaatepeegli kate, nahast või veluurist 
käetugi koos tepingutega, vasakpoolne rool KE600-1K0YE

(232)  Yellow’ (LE02) värvi KESKKONSOOLI PAKETT, vasakpoolne rool: 
keskkonsool, esiukse lülitite iluliistud, tagaukse lülitite ülemised iluliistud KE961-BV0YE

(233)  Yellow’ (BEAV) 17-tolline teemantlõike viimistlusega ATO valuvelg ja iluliist KE409-1K200YW

(234) Yellow’ (BEAV) värvi iluliist KE409-0BEAV

(235)  Yellow’ (BEAV) värvi lamineeritud ehisdetail 18-tollisele valuveljele 
(komplekt ühele veljele) KE4SP-1K30Y

(236) Yellow’ (BEAV) värvi tagaluugi alumine iluliist KE791-1KA20YW

(237) Yellow’ (BEAV) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyga KE605-1K052YW

(238) Yellow’ (BEAV) värvi uksekäepideme katteliist i-Keyta KE605-1K051YW

(239)  Yellow’ (BEAV) värvi eesmise ja tagumise põrkeraua alumine paneel KE600-BV009YE

(240) Yellow’ (BEAV) värvi esitulede iluliist koos esitulede pesuriga KE610-BV280YW

(241)  Yellow’ (BEAV) värvi esitulede iluliist ilma esitulede pesurita KE610-BV260YW

(242)  Yellow’ (BEAV) värvi peeglikatted KE960-BV030YE

(243) Yellow’ (BEAV) värvi katusespoiler KE615-1KA00YW

(244) Yellow’ (BEAV) värvi lävepakuliistud KE760-1KA00YW

(245) Yellow’ (BEAV) värvi tagaluugi käepideme katteliist KE791-1KA50YW

(246)  Yellow’ (LE02) värvi salongiehised KE600-1K10Y

(247) Yellow’ (LE02) värvi tahavaatepeegli kate KE961-1K030YW

(248)  Yellow’ värvi tepingutega eesmine käetugi, nahast KE877-1K1YE

(249)  Yellow’ värvi tepingutega näidikupaneel, nahast, vasakpoolne rool KE9SP-1K0YE

(250)  Veluurmatid (4 tk), kollane logo, kollased tepingud, nubuk, vasakpoolne rool KE745-1KYEL
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ISIKUPÄRASTAMISE TELLIMISLEHT
VALUVELJED

(251) 17-tolline originaalvaluvelg Sport D0C00-1KK2A

(252) 18-tolline originaalvaluvelg JUKE n-tec D0C00-BXB0A

(253)  18-tolline NISMO valuvelg D0300-3YV8A

(254)  16-tolline NISEKO valuvelg KE409-3Z110

(255)  16-tolline hõbedane valuvelg KE409-1K100

(256)  Lukustatavad veljemutrid KE409-89951

VÄLISKUJUNDUS
(257) Küljetorud, metallist KE543-1KA10

(258)  Valgustusega küljetorud KE543-1KA30

(259)  Eesmine iluplaat, hõbedane KE540-BV520

(260)  Tagumine iluplaat, hõbedane KE547-BV520

(261) Katusespoiler, ülevärvitav KE615-1KA00

(262) Küljeakna iluliist, kroomitud KE605-1K010

(263) Summutitoru ots, diisel (K9K) KE791-1K001

(264) Summutitoru ots, bensiin (HR16DE) KE791-1K002

(265)  Haiuimekujuline antenn, värv Black (Z11) KE280-99991

(266) Haiuimekujuline antenn, värv Grey (KAD) KE280-99994

(267) Haiuimekujuline antenn, värv Pearl White (QAB) KE280-99993

(268)  Haiuimekujuline antenn, värv White (326) KE280-99992

(269) Haiuimekujuline antenn, värv Nightshade (GAB) KE280-99995

(270)  Haiuimekujuline antenn, värv Red (NAH) KE280-99996

KLEEBISED
(271) 2 sportlikku triipu, värv Aluminium KS537-BV1AL 

(272) 2 sportlikku triipu + spoiler, värv Anthracite KS537-BV1AN 

(273)  2 sportlikku triipu, värv Black KS537-BV1BL 

(274)  2 sportlikku triipu, värv Pink KS537-BV1PK 

(275)  2 sportlikku triipu, värv White KS537-BV1WH 

(276)  2 sportlikku triipu, värv Yellow KS537-BV1YE 

(277) 2 sportlikku triipu, värv Red KS537- BV1RD 

(278)  Küljekleebis, värv Aluminium KS537-BV4AL 

(279) Küljekleebis, värv Anthracite KS537-BV4AN 

(280) Küljekleebis, värv Black KS537-BV4BL 

(281) Küljekleebis, värv Pink KS537-BV4PK 

(282) Küljekleebis, värv White KS537-BV4WH 

(283) Küljekleebis, värv Yellow KS537-BV4YE 

(284) Küljekleebis, värv Red KS537- BV4RD 

SISEKUJUNDUS
(285)  Istmekatted KE860-1K000

(286)  Pakiruumi lävepakukate KE967-1K020

(287) Lävepakukatted, valgustusega (eesmised valgustusega, tagumised ilma valgustuseta), värv Red G6950-1KA0A

(288)  Lävepakukatted, valgustusega (eesmised valgustusega, tagumised ilma valgustuseta), 
värv White

G6950-1KA0B

(289)  Salongivalgustus B64D0-1KA0A 

(290) Sportpedaalid – automaatkäigukast KE460-1K181

(291)  Sportpedaalid – manuaalkäigukast KE460-1K081

(292) Eesmine käetugi, kvaliteetkangas KE877-1K160

(293) Eesmine käetugi, kangas KE877-1K000

TEHNOLOOGILISED ABISÜSTEEMID
(294)  Eesmine parkimissüsteem KE512-99906

(295)  Tagumine parkimissüsteem KE511-99902

HOIU- JA ERALDUSTARVIKUD
(299)  Koeravõre KE964-1KA00

(300)  Pakiruumi pehme põhjakate, 2WD KE965-BV0S0

(301) Pakiruumi pehme põhjakate, 4WD KE965-1K5S0

(302) Pakiruumi võrk – horisontaalne KE966-75R00

MATID
(303)  Kummimatid (4 tk) KE748-1K089

(304)  Servaga kummimatid (4 tk) KE748-1K001

(305)  Tekstiilmatid, standardsed (4 tk) KE745-1K021

(306)  Pakiruumimatt, 2WD KE840-1K100

(307) Pakiruumimatt, 4WD KE840-1K100

VÄLINE KAITSE
(308)  Küljekarbilaiendid KE760-1KA20

(309) Uksekäepideme kaitsekile (2 tk) KE537-1KA00

(310)  Tuulesuunaja kapotil KE610-1KA00

(311)  Tuulesuunajad (4 tk) H0800-1KA00

(312) Porikaitsmed (2 tk), ees KE788-1K085

(313)  Porikaitsmed (2 tk), taga KE788-BV586

(314)  Tagumise põrkeraua ülemine kaitseliist KE967-BV530

KOORMATALAD JA LISATARVIKUD
(316)  Koormatala, terasest KE730-1K000

(317)  Koormatala, alumiiniumist KE730-1K010

(318)  Terasest pakiraam, 80 x 100 cm KE738-99922

(319)  Jalgrattahoidik – standardne (üksnes terastaladele paigaldamiseks) KE738-80100

(320)  Jalgrattahoidik KE738-80010

(321) Adapter jalgrattahoidiku paigaldamiseks T-soonde (vajalik üksnes alumiiniumist 
koormataladele paigaldamisel)

KE737-99931

(322) Koormapiirikud (4 tk) (üksnes terastaladele paigaldamiseks) KE734-99990

(323) Suusahoidik (üksnes terastaladele paigaldamiseks) KE734-99986

(324) Suusa-/lumelauahoidik, kolmekohaline KE738-50001

(325) Suusa-/lumelauahoidik, neljakohaline KE738-50002

(326)  Suusa-/lumelauahoidik, libisev, kuuekohaline KE738-99996

(327) Adapter kolme- ja neljakohalise suusahoidiku paigaldamiseks alumiiniumist koormatala 
T-soonde (vajalik üksnes alumiiniumist koormataladele paigaldamisel)

KE737-99932

(328) Rehviaste KE930-00130

KATUSEBOKSID
Maht / pikkus / laius / kõrgus / max kandevõime

(329)  Katuseboks, väike (380 l / 1600 × 800 × 400 mm / 75 kg) KE734-10000

(330) Katuseboks, keskmine (480 l / 1900 × 800 × 400 mm / 75 kg) KE734-20000

(331) Katuseboks, suur (530 l / 2250 × 800 × 420 mm / 75 kg) KE734-30000

(332) Katuseboks Ranger 90, tekstiilist (340 l / 1900 × 800 × 400 mm) KE734-RAN90

VEOKONKSUD JA LISATARVIKUD
(333)  Eemaldatav veokonks, 2WD KE500-1K210 

(334) Eemaldatav veokonks, 4WD KE500-1K410 

(335) Veokonksu elektrikomplekt, 7 klemmiga KE505-BV207

(336) Veokonksu elektrikomplekt, 13 klemmiga KE505-BV213

(337) Haagise lisatoiteallikas KE505-99993

(338)  Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, 7 klemmiga, kahekohaline KE738-70207

(339) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, 7 klemmiga, kolmekohaline KE738-70307

(340) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, 13 klemmiga, kahekohaline KE738-70213

(341) Veokonksu elektrikomplekti adapter 7 klemmilt 13 klemmile KE505-89941

(342) Veokonksu elektrikomplekti adapter 13 klemmilt 7 klemmile KE505-89951

(343) Veokonksu elektrikomplekti adapter 13 klemmilt 7 klemmile + 12S, pikk versioon KE505-89961

(344) Turvaklamber, standardne KE500-99935

SALONGITARVIKUD
(345) Ümberpaigutatav tuhatoos F8800-89925

(346) Topsikujuline telefonihoidik KE930-00300

(347)  iPhone'i hoidik (mudelile 4, täiendatav mudelile 5), ühildub ka LCN2-ga KE289-1K001

(348) iPhone 4 hoidiku täiendamisvõimalus iPhone 5 hoidikuks KE289-1K002

(349)  Nutitelefoni hoidik, 360° pööratav (valge) KS289-360WH 

(350) Nutitelefoni hoidik, 360° pööratav (must) KS289-360BL 

(351)  Nutitelefoni hoidik, U-kujuline (must) KS289-UG0BL 

(352)  Tahvelarvuti universaalhoidik (must) KS289-TH0BL 

OHUTUS/TURVALISUS
(353)  Ohukolmnurk KE930-00017

(354) Ohukolmnurk (2 tk) KE930-00018

(355) Esmaabikomplekt (kõva plastkast) KE930-00021

(356) Esmaabikomplekt (pehme kott) KE930-00026

(357)  Ohutuspakett KE930-00028

(358) Ohutuspakett (2 ohukolmnurka) KE930-00029

(359) Ohutusvest KE930-00111

Küsige oma müügiesindajalt, millised lisatarvikud kuuluvad teie Nissani finantstehingusse, ja saage  
osa teile sobivast finantseerimiskavast.

Nissani originaallisatarvikud 
3 aastat või 100 000 km, kui on paigaldatud Nissani esinduses uue auto ostmisel enne sõiduki 
üleandmist (varuosad ja hooldus).

 Nissani heakskiidetud lisatarvikud
2 aastat või 100 000 km, kui on paigaldatud Nissani esinduses uue sõiduki ostmisel enne sõiduki 
üleandmist (varuosad ja hooldus). 
12 kuud, kui on paigaldatud pärast uue sõiduki üleandmist kolmanda isiku, edasimüüja või kliendi  
poolt (üksnes varuosad / piiramatu läbisõit).
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PIKENDATUD GARANTII

Nissani 5* pikendatud garantiiskeem võimaldab teil kasutada 
oma JUKE’i garantii eeliseid kauem või suurema läbisõiduni.

Pakutavate lepingute hulgast saate valida ühe, mis vastab 
kõige paremini teie vajadustele.

Meie väljaõppinud mehaanikud tunnevad teie sõidukit 
paremini kui keegi teine ja paigaldavad üksnes Nissani 
originaalvaruosi.

NISSANI 5* pikendatud garantii tagab teile meelerahu, et 
ootamatuste eest kantakse hoolt, ning seda saate auto 
müümisel üle kanda.

Teie Nissani 5* pikendatud garantii sisaldab ka täiendavat 
Nissani maanteeabiteenust poliisi kehtivusperioodil, pakkudes 
teile üleeuroopalist abi 365 päeva aastas ööpäev läbi.

NISSANI+ HOOLDUSLEPINGUD

Tagage Nissani hoolduskava abil oma JUKE’ile vääriline 
hooldus ja säästke pikemas perspektiivis raha.

Meie hoolduskavad hõlmavad teie JUKE’i kõiki tavapäraseid 
hooldusnõudeid.

Meie hoolduskavad annavad võimaluse paika panna 
hoolduskulusid kuni viie aasta jooksul.

Teie hoolduskava katab kõik Nissani individuaalses 
hooldusgraafikus nõutavad kontrollid ja vahetused.

Saage osa eelistest, mis kaasnevad meie väljaõppinud 
mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade 
kasutamisega.

Hästi hooldatud sõidukil on suurem edasimüügiväärtus.

Ja kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu, saab uus 
omanik kasu järelejäänud lepingust.

 

K ü l a s t a g e  m e i e  v e e b i l e h t e  a a d r e s s i l  w w w . n i s s a n . e e

Oleme teinud kõik endast oleneva, et selles trükises esitatud teave oleks trükkimineku hetkel (aprill 2014) täpne ja ajakohane. Trükise koostamisel 
oleme tuginenud autonäitustel esitletud näidisautode andmetele. Kuna tooteid täiustatakse pidevalt, on Nissan Europe’il õigus siin kirjeldatud ja 
esitletud sõidukite andmeid igal ajal muuta. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Kõige ajakohasema teabe 
saamiseks pöörduge Nissani kohaliku edasimüüja poole. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid 
tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused kaitstud. Trükise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Edasimüüja märk:

Trükis on kloorivabast paberist. JUKE MC 2014_P&A BROCHURE_April, 2014. Trükitud Euroopa Liidus. 
Koostaja: NEW BBDO, Prantsusmaa, tel +331 4062 3737. Tootja: eg+ worldwide, France, Prantsusmaa, tel +33 14 909 2535.

Jälgige Nissan Juke’i:
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