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„NISSAN“

ORIGINALŪS AKSESUARAI
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„NISSAN JUKE“ 
DIZAINO STUDIJA

1_Geltoni veidrodėlių gaubtai(242)

2_Geltona priekinių žibintų apdaila(241)

3_Geltona bamperio apatinė plokštė  
priekyje ir gale(239)

4_18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 
geltonomis detalėmis(235)

„EXTERIOR“ 
KOMPLEKTAS
Jūsų pasirinktos spalvos veidrodėlių 
gaubtai, priekinių žibintų apdaila ir 
priekinio bei galinio bamperių apdaila  
yra esminiai dizaino elementai. Dabar 
sukurkite savo stilių pasitelkdami daugiau 
apdailos detalių ir priderindami lengvojo 
lydinio ratlankius.

„CREATIVE“ SPALVŲ 
PALETĖ

„EXCLUSIVE“ SPALVŲ 
PALETĖ
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Viršelyje: „Ink Blue“ spalvos „JUKE“ 
modelis, papuoštas chromuotais 
veidrodėlių gaubtais (139), chromuota 
durų rankenėlių apdaila (136), 
chromuota priekinio bamperio apatine 
plokšte (138), chromuotomis šoninėmis 
juostomis(140), sidabro spalvos priekine 
apdailos plokšte (259) ir 18 colių 
tamsiai pilkais „diamond cut“ dizaino 
KAMI lengvojo lydinio ratlankiais (58). 

NAUJASIS „NISSAN JUKE”. GERA NUOTAIKA 
GARANTUOTA. Automobilio personalizacija atspindi jūsų 
esybę. Platus vidaus ir išorės apdailos elementų spalvų 
spektras suteikia jums galimybę personalizuoti svarbiausius 
akcentus. Jums suteikiama galimybė keisti savo automobilį. 
Išdrįskite būti unikaliais - Nissan dizaino studijos pagalba 
personalizuokite savąjį «Juke». Naujasis Nissan «Juke» - 
sukurtas žavėti. 

Suteikite savo „JUKE“ individualų stilių. Pradėkite nuo 
išorės apdailos detalių, rinkdamiesi mūsų „CREATIVE“ 
spalvų paletę. Taip pat siūlome „EXCLUSIVE“  
spalvų gamą, kuri padės sukurti  
išraiškingą ir originalų  
automobilio stilių.

PERSONALIZACIJA
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„STYLE“ 
KOMPLEKTAS
Išryškinkite grakščią eleganciją stilingomis 
šoninėmis apdailos juostomis ir priderinta 
bagažinės durų apatinės dalies apdaila. 

1_Balta bagažinės durų apatinės dalies apdaila (11)

2_Baltos šoninės apdailos juostos (19)

3_18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su baltomis 
detalėmis (10)

„EXTERIOR“ KOMPLEKTAS „EXTERIOR“ IR „STYLE“ KOMPLEKTAI
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„CREATIVE“ SPALVŲ 
PALETĖ

„EXCLUSIVE“ SPALVŲ 
PALETĖ
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„DYNAMIC“ KOMPLEKTAS*
Atskleiskite savo individualų skonį, sukurdami dinamiško 

automobilio įvaizdį. Šiam tikslui siūloma išskirtinė durų 
rankenėlių apdaila ir stogo aptakas. 

1_Juoda durų rankenėlių apdaila(93)

2_Juodas stogo aptakas(99)

3_18 colių juodi KAMI lengvojo lydinio ratlankiai(89)

„EXTERIOR“ IR „DYNAMIC“ KOMPLEKTAI „EXTERIOR“, „DYNAMIC“ IR „STYLE“ KOMPLEKTAI

*„Dynamic“ komplekto įranga negali 
būti anglies spalvos ir chromuota.

PERSONALIZACIJA
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„EXTERIOR“ KOMPLEKTAS
Plati „Nissan“ spalvų paletė atveria beribes 
galimybes jūsų fantazijai. 

„EXTERIOR“ IR „STYLE“ KOMPLEKTAI

„EXTERIOR“, „DYNAMIC“ IR „STYLE“ KOMPLEKTAI

 

PASISEMKITE 
ĮKVĖPIMO

Pirmasis sukūręs savo unikalų „JUKE“ 
modelį buvo „Nissan“ vyriausiasis 

viceprezidentas ir kūrybos vadovas Shiro 
Nakamura: „Tai buvo mano pasirinkimas, 

tačiau visos mūsų siūlomos spalvų 
kombinacijos suteikia galimybę pasireikšti 

ir mūsų klientų vaizduotei.“

PERSONALIZACIJA
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1_Odinis prietaisų skydelio gaubtas su 
geltonomis dekoratyvinėmis siūlėmis (249)

2_Geltonos salono apdailos detalės (246)

3_Veliūro kilimėlis su geltonos spalvos 
logotipu ir dekoratyvinėmis siūlėmis  
(4 vnt.) (250)

4_Geltonos spalvos centrinė konsolė ir 
priekinių bei galinių durų jungiklių 
apdaila (232)

5_Odinis priekinis porankis su geltonomis 
dekoratyvinėmis siūlėmis (248) 

6_Veliūro kilimėliai su spalvotu logotipu ir 
dekoratyvinėmis siūlėmis (4 vnt.) (50, 25, 250, 

80, 167, 131, 192)

7_Odinis priekinis porankis su 
raudonomis dekoratyvinėmis 
siūlėmis (48)

8_Raudonas salono veidrodėlio 
gaubtas (47)

9_Veliūro kilimėlis su raudonos 
spalvos logotipu ir dekoratyvinėmis 
siūlėmis (4 vnt.) (50)

10_Odinis priekinis porankis su 
raudonomis dekoratyvinėmis 
siūlėmis (48)

11_Odinis priekinis porankis su 
baltomis dekoratyvinėmis 
siūlėmis (23)

12_Odinis priekinis porankis su 
geltonomis dekoratyvinėmis 
siūlėmis (248)

13_Odinis priekinis porankis su 
juodomis dekoratyvinėmis 
siūlėmis (104)

„LOUNGE“ 
KOMPLEKTAS

Priderinkite savo pasirinktas 
spalvas, rinkdamiesi atitinkamus 

kilimėlius, veidrodėlio gaubtą  
ir odinį porankį su 

dekoratyvinėmis siūlėmis.

Sukurkite savo svajonių saloną, pritaikydami kontrastingas  
vidaus apdailos detales.

PERSONALIZACIJA
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„CREATIVE“ SPALVŲ PALETĖ

„EXCLUSIVE“ SPALVŲ PALETĖ
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LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI 
Ypatinga apdaila: šie originalūs „Nissan“ lengvojo lydinio ratlankiai specialiai 
sukurti jūsų „JUKE“ automobiliui. Iš siūlomo plataus, įvairiems poreikiams skirto 
asortimento lengvai išsirinksite sau tinkamą variantą.

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su apdailos detalėmis*
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Red (35)

Purple (152)

Yellow (235)

Blue (177)

Black (91)

Grey (60)

White (10)

Orange (116)

18 colių KAMI lengvojo lydinio ratlankiai

16 colių NISEKO 
lengvojo lydinio 
ratlankiai (254)

16 colių sidabro 
spalvos lengvojo 
lydinio ratlankiai (255)

Black (89) Silver (63)
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Yellow

Grey

Orange

Red

Purple

White

Blue

 
* Po trijų metų atlikite patikrą pas prekybos atstovą ir atnaujinkite elementus (jeigu reikia).

Fiksuojamos ratų 
veržlės (256)

18 colių NISMO 
lengvojo lydinio 
ratlankiai (253) 

17 colių ATO  
lengvojo lydinio  
ratlankiai

Metallic Grey,  
„diamond cut“ dizaino (58)

Red, „diamond cut“ 
dizaino (33)

Purple, „diamond cut“ 
dizaino (150)

White (08)

Orange, „diamond cut“ 
dizaino (114)

Yellow, „diamond cut“ 
dizaino (233)

Silver (64)

Black (88)

Blue, „diamond cut“ 
dizaino (175)

Black Matte,  
„diamond cut“ dizaino (199)

Grey, „diamond cut“ 
dizaino (57)

PERSONALIZACIJA
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MIESTO ERDVEI SUTEIKITE PIKANTIŠKUMO
Norėdami aplinkiniams palikti dar didesnį įspūdį, rinkitės „CHROME“ komplektą, kurį sudaro 
chromuoti veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio bamperių apatinės plokštės apdaila ir durų 
rankenėlių apdaila. Nuotraukoje pavaizduotas energiją spinduliuojantis aptakaus dizaino modelis 
su 18 colių tamsiai pilkais KAMI lengvojo lydinio ratlankiais.

*„CHROME“ KOMPLEKTAS

1_Chromuoti veidrodėlių gaubtai* (139)

2_Chromuota durų rankenėlių apdaila* (136)

3_Chromuota bamperio apatinė plokštė priekyje ir gale* (138)

4_Sidabro spalvos priekinė apdailos plokštė (259)

5_18 colių tamsiai pilki „diamond cut“ dizaino KAMI 
lengvojo lydinio ratlankiai (58)
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6_Chromuotos šoninės apdailos juostos (140)

7_Chromuota bagažinės durų rankenėlės apdaila (141)

8_Chromuota bagažinės durų apatinės dalies apdaila (135)

9_Sidabro spalvos apdailos plokštė (260)

10_Raudona ryklio peleko formos antena  
(tokia antena nesuderinama su atidaromu stoglangiu) (270)

11_Šviečiančios šoninių slenksčių juostos (258)

Red

Black

Pearl white

White

„Nightshade“ spalvos

Grey

Ryklio peleko formos antena nesuderinama su DAB 
(skaitmeninio garso transliavimo) sistema.
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PAŽVELKITE Į 
SALONĄ
Sukurkite „JUKE“ saloną pagal savo 
skonį ir poreikius – nuo apšvietimo, 
priderinto prie pasirinktų spalvų, iki 
planšetės laikiklio ir sportinių pedalų.

1_Sėdynių apmušalai (priekinių ir galinių) (285)

2_Šviečiančios šoninių slenksčių juostos (priekinių ir galinių juostų 
komplektas, šviečia tik priekinės juostos) (288)

3_Salono apšvietimas (289), sportinių pedalų komplektas (291), veliūro 
kilimėliai su mėlynos spalvos logotipu ir siūlėmis (4 vnt.) (192)

4_Universalus planšetės laikiklis (352)

5_Baltas išmaniojo telefono laikiklis, pasukamas 360° kampu (349)

6_Juodas išmaniojo telefono laikiklis su U formos spaustuvu (351)

7_„iPhone“* laikiklis (suderinamas tik su 4 ir 5 serijos „iPhone“ 
modeliais) (347)

*„iPhone“ yra „Apple, Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
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Salono apšvietimas
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TINKAMAI PASIRENKITE 
KELIONĖMS

Pritaikykite savo „JUKE“ prie vietos  
klimato sąlygų. Jūsų pasirinkimui  
siūlomi purvasargiai, bagažinės  

kilimėliai, vėjo deflektoriai ir  
automobilio statymo sistema.

1_Vėjo deflektorius (4 vnt.) (311)

2_Variklio dangčio deflektorius (310)

3_Šoninės apsaugos juostos (308)

4_18 colių tamsiai pilki „diamond cut“ 
dizaino KAMI lengvojo lydinio 
ratlankiai (58)

5_Priekiniai ir galiniai purvasargiai (312, 313)

6_Automobilio statymo sistema priekyje 
ir gale (294, 295)
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7_Bagažinės kilimėlis ir bagažinės slenksčio apsauga (306, 286)

8_Galinio bamperio viršutinės dalies apsauga (314)

9_Salono pertvara (299)

10_Minkštas bagažinės įklotas (300)

11_Saugos komplektas (357)

12_Standartiniai tekstilės kilimėliai (4 vnt.) (305), 
„Luxury“ kilimėliai (4 vnt.) (303), guminiai kilimėliai (4 vnt.) (304)
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PASIIMKITE SU SAVIMI 
VISKĄ, KO REIKIA

Sukraukite savo dviračius, slides, uždėkite prikrautą stogo 
bagažinę arba pasinaudokite vilkimo kabliu – „Nissan“ 

originalūs priedai leis gabenti viską kartu su savimi. 

1_Nuimamas vilkimo kablys (333)

2_Prie vilkimo kablio tvirtinamas dviejų dviračių 
laikiklis (338), (7 arba 13 kontaktų jungtis)

3_Stogo bagažinės skersiniai, 
aliumininiai (317)

4_Maža stogo bagažinė (329), taip pat siūlomos 
vidutinio dydžio ir didelės stogo bagažinės

5_Plieniniai stogo bagažinės skersiniai (316) su 
plieniniu stogo bagažinės rėmu (318)

6_Slankiojamas slidžių / snieglentės laikiklis 
(6 poroms) (326), slidžių / snieglentės 
laikiklis (3 poroms) (324), slidžių / 
snieglentės laikiklis (4 poroms) (325) 

7_Stogo bagažinės skersiniai, aliumininiai (317), 
dviračio laikiklis (320)
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LINKSMA APDAILA
Pagyvinkite savo „JUKE“ mūsų siūlomais patraukliais lipdukais. 

1_Juoda „Sporty“ klijuojamoji juosta (273)

2_Rožinė šoninė klijuojamoji juosta (281)

3_Geltona klijuojamoji juosta (283)

4_Balta „Sporty“ klijuojamoji juosta (275)

5_Aliumininė šoninė klijuojamoji juosta (278)

6_Balta ryklio peleko formos antena (268)

Aliuminio spalvos

Pink

Black

Antracito spalvos

White

Yellow

Red
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UŽSAKYMŲ PUSLAPIS
PAGRINDINIAI AKSESUARAI

BALTOS SPALVOS APDAILOS DETALĖS
(01) Baltos spalvos (QAB) „STYLE“ komplektas: šoninės apdailos juostos, bagažinės durų 

apatinės dalies apdaila KE600-1K012WP

(02) Baltos spalvos (QAB) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE600-BV010WP

(03) Baltos spalvos (QAB) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE600-BV011WP

(04) Baltos spalvos (QAB) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE600-1K013WP

(05) Baltos spalvos (QAB) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE600-1K014WP

(06) Baltos spalvos (QAB) „LOUNGE“ komplektas: salono veidrodėlio gaubtas, odinis 
porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis, veliūro porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje)

KE600-1K0WH

(07) Baltos spalvos (LQ05) „CENTER CONSOLE“ komplektas: (modeliams su vairu 
kairėje pusė e): centrinė konsolė, priekinių durų jungiklių apdaila, galinių durų jungiklių 
viršutinės dalies apdaila

KE961-BV0PW

(08)  Baltos spalvos (QAB) 17 colių ATO lengvojo lydinio ratlankiai ir centrinis gaubtas KE409-1K200WP

(09) Baltos spalvos (QAB) centrinis gaubtas KE409-0BQAB

(10)  Baltos spalvos (QAB) laminuotos detalės 18 colių lengvojo lydinio ratlankiams 
(po komplektą kiekvienam ratui) KE4SP-1K30Q

(11)  Baltos spalvos (QAB) bagažinės durų apatinės dalies apdaila KE791-1KA20WP

(12) Baltos spalvos (QAB) durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052WP

(13) Baltos spalvos (QAB) durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-1K051WP

(14) Baltos spalvos (QAB) priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009WP

(15) Baltos spalvos (QAB) priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE610-BV280WP

(16) Baltos spalvos (QAB) priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE610-BV260WP

(17) Baltos spalvos (QAB) veidrodėlių gaubtai KE960-BV030WP

(18) Baltos spalvos (QAB) stogo aptakas KE615-1KA00WP

(19)  Baltos spalvos (QAB) šoninės apdailos juostos KE760-1KA00WP

(20) Baltos spalvos (QAB) bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50WP

(21) Baltos spalvos (LQ05) salono apdailos detalės KE600-1K10L

(22) Baltos spalvos (LQ05) salono veidrodėlio gaubtas KE961-1K030WI

(23)  Odinis priekinis porankis su baltos spalvos (QAB) dekoratyvinėmis siūlėmis KE877-1K150

(24) Odinis matuoklių skydelio gaubtas su baltos spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje) KE9SP-1K0WH

(25)  „Luxury“ kilimėliai su baltomis dekoratyvinėmis siūlėmis (4 vnt.) (modeliams su vairu 
kairėje pusėje) KE745-1K081

RAUDONOS SPALVOS APDAILOS DETALĖS
(26) Raudonos spalvos (NAH) „STYLE“ komplektas: šoninės apdailos juostos, bagažinės 

durų apatinės dalies apdaila KE600-1K012RD

(27) Raudonos spalvos (NAH) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir 
galinio bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE600-BV010RD

(28) Raudonos spalvos (NAH) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir 
galinio bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE600-BV011RD

(29) Raudonos spalvos (NAH) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE600-1K013RD

(30) Raudonos spalvos (NAH) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE600-1K014RD

(31) Raudonos spalvos „LOUNGE“ komplektas: salono veidrodėlio gaubtas, odinis 
porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis, veliūro porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje)

KE600-1K0RE

(32) Raudonos spalvos (LA06) „CENTER CONSOLE“ komplektas (modeliams su vairu 
kairėje pusėje): centrinė konsolė, priekinių durų jungiklių apdaila, galinių durų jungiklių 
viršutinės dalies apdaila

KE961-BV0RE

(33)  Raudonos spalvos (NAH) 17 colių „diamond cut“ dizaino ATO lengvojo lydinio 
ratlankiai ir centrinis gaubtas KE409-1K200R1

(34)  Raudonos spalvos (NAH) centrinis gaubtas KE409-00RED

(35)  Red spalvos (NAH) laminuotos apdailos detalės 18 colių lengvojo lydinio 
ratlankiams (po komplektą kiekvienam ratui) KE4SP-1K30R

(36) Raudonos spalvos (NAH) bagažinės durų apatinė apdaila KE791-1KA20RD

(37) Raudonos spalvos (NAH) durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052RD

(38) Raudonos spalvos (NAH) durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K051RD

(39) Raudonos spalvos (NAH) priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009RD

(40) Raudonos spalvos (NAH) priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE610-BV280RD

(41) Raudonos spalvos (NAH) priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE610-BV260RD

(42) Raudonos spalvos (NAH) veidrodėlių gaubtai KE960-BV030RD

(43) Raudonos spalvos (NAH) stogo aptakas KE615-1KA00RD

(44) Raudonos spalvos (NAH) šoninės apdailos juostos KE760-1KA00RD

(45) Raudonos spalvos (NAH) bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50RD

(46) Raudonos spalvos (LA06) salono apdailos detalės KE600-1K10R

(47)  Raudonos spalvos (LA06) salono veidrodėlio gaubtas KE600-1K10R

(48)  Odinis priekinis porankis su raudonos spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis KE877-1K1RE

(49) Odinis matuoklių skydelio gaubtas su raudonos spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje) KE9SP-1K0RE 

(50)  Veliūriniai kilimėliai su raudonu logotipu ir raudonomis dekoratyvinėmis siūlėmis, 
nubukas (4 vnt.) – modeliams su vairu kairėje pusėje KE745-1K001S2

PILKOS SPALVOS APDAILOS DETALĖS
(51) Pilkos spalvos (KAD) „STYLE“ komplektas: šoninės apdailos juostos, bagažinės durų 

apatinės dalies apdaila KE600-1K012GR

(52) Pilkos spalvos (KAD) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE600-BV010GR

(53) Pilkos spalvos (KAD) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE600-BV011GR

(54) Pilkos spalvos (KAD) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE600-1K013GR

(55) Pilkos spalvos (KAD) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE600-1K014GR

(56) Pilkos spalvos (KAD) „LOUNGE“ komplektas: salono veidrodėlio gaubtas, odinis 
porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis, veliūro porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje)

KE600-1K0DG

(57)  Pilkos spalvos (KAD) 17 colių „diamond cut“ dizaino ATO lengvojo lydinio ratlankiai 
ir centrinis gaubtas KE409-1K200

(58)  Tamsiai pilki (KAD) 18 colių „diamond cut“ dizaino KAMI lengvojo lydinio ratlankiai ir 
centrinis gaubtas KE409-1K300DS

(59) Pilkos spalvos (KAD) centrinis gaubtas 40342-BA61B

(60)  Pilkos spalvos (KAD) laminuotos detalės 18 colių lengvojo lydinio ratlankiams 
(po komplektą kiekvienam ratui) KE409-1K30G

(61) Tamsiai pilki (LG45) 18 colių XENA lengvojo lydinio ratlankiai (pritaikyti detalėms)  
ir centrinis gaubtas KE409-1K301

(62) Tamsiai pilkas (LG45) centrinis gaubtas 40342-4EA1A

(63)  Sidabro spalvos 18 colių KAMI lengvojo lydinio ratlankiai ir centrinis gaubtas KE409-1K300

(64)  Sidabro spalvos 17 colių ATO lengvojo lydinio ratlankiai ir centrinis gaubtas KE409-1K200SV

(65) Sidabro spalvos centrinis gaubtas 40342-BR01A

(66) Pilkos spalvos (KAD) bagažinės durų apatinė apdaila KE791-1KA20GR

(67) Pilkos spalvos (KAD) durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052GR

(68) Pilkos spalvos (KAD) durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-1K051GR

(69) Pilkos spalvos (KAD) priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009GR

(70) Pilkos spalvos (KAD) priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE610-BV280GR

(71) Pilkos spalvos (KAD) priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE610-BV260GR

(72) Pilkos spalvos (KAD) veidrodėlių gaubtai KE960-BV030GR

(73) Pilkos spalvos (KAD) stogo aptakas KE615-1KA00GR

(74) Pilkos spalvos (KAD) šoninės apdailos juostos KE760-1KA00GR

(75) Pilkos spalvos (KAD) bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50GR

(76) Pilkos spalvos (LX29) salono apdailos detalės KE600-1K10G

(77) Pilkos spalvos (LX29) salono apdailos detalės KE961-1K030GR

(78) Odinis priekinis porankis su sidabro spalvos apdailos siūlėmis KE877-1K1GR

(79) Odinis matuoklių skydelio gaubtas su sidabro spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje) KE9SP-1K0GR

(80)  Veliūro kilimėliai su pilku logotipu ir pilkomis dekoratyvinėmis siūlėmis, nubukas 
(4 vnt.) – modeliams su vairu kairėje pusėje KE745-1K001S1

JUODOS SPALVOS APDAILOS DETALĖS
(81) Juodos spalvos (Z11) „STYLE“ komplektas: šoninės apdailos juostos, bagažinės durų 

apatinės dalies apdaila KE600-1K012BK

(82) Juodos spalvos (Z11) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE600-BV010BK

(83)  Juodos spalvos (Z11) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir 
galinio bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE600-BV011BK

(84) Juodos spalvos (Z11) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE600-1K013BK

(85) Juodos spalvos (Z11) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE600-1K014BK

(86) Juodos spalvos (Z11) „LOUNGE“ komplektas: salono veidrodėlio gaubtas, odinis 
porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis, veliūro porankis su dekoraryvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje)

KE600-1K0BL

(87) Juodos spalvos (LG25) „CENTER CONSOLE“ komplektas (modeliams su vairu 
kairėje pusėje): centrinė konsolė, priekinių durų jungiklių apdaila, galinių durų jungiklių 
viršutinės dalies apdaila

KE961-BV0PB

(88)  Juodos spalvos (Z11) 17 colių ATO lengvojo lydinio ratlankiai ir centrinis gaubtas KE409-1K200BK

(89)  Juodos spalvos (Z11) 18 colių KAMI lengvojo lydinio ratlankiai ir centrinis gaubtas KE409-1K300BZ

(90) Juodos spalvos (Z11) centrinis gaubtas KE409-00Z11

(91)  Juodos spalvos (Z11) laminuotos apdailos detalės 18 colių lengvojo lydinio 
ratlankiams (po komplektą kiekvienam ratui) KE4SP-1K30B

(92) Juodos spalvos (Z11) bagažinės durų apatinė apdaila KE791-1KA20BK

(93)  Juodos spalvos (Z11) durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052BK

(94) Juodos spalvos (Z11) durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-1K051BK

(95) Juodos spalvos (Z11) priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009BK

(96) Juodos spalvos (Z11) priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE610-BV280BZ

(97) Juodos spalvos (Z11) priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE610-BV260BZ

(98) Juodos spalvos (Z11) veidrodėlių gaubtai KE960-BV030BK

(99)  Juodos spalvos (Z11) stogo aptakas KE615-1KA00BK

(100) Juodos spalvos (Z11) šoninės apdailos juostos KE760-1KA00BK

(101) Juodos spalvos (Z11) bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50BK

(102) Juodos spalvos (LG25) salono apdailos detalės KE600-1K10X

(103) Juodos spalvos (LG25) salono veidrodėlio gaubtas KE961-1K030BK

(104)  Odinis priekinis porankis su juodos spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis KE877-1K100

(105) Odinis matuoklių skydelio gaubtas su juodos spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje) KE9SP-1K0BA 

(106) Veliūro kilimėliai su juodu logotipu ir juodomis dekoratyvinėmis siūlėmis, nubukas  
(4 vnt.) – modeliams su vairu kairėje pusėje KE745-1K001

ORANŽINĖS SPALVOS APDAILOS DETALĖS
(107) Oranžinės spalvos (LA13) „STYLE“ komplektas: šoninės apdailos juostos, bagažinės 

durų apatinės dalies apdaila KE600-1K012OR

(108) Oranžinės spalvos (LA13) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir 
galinio bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE600-BV010OR

(109) Oranžinės spalvos (LA13) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir 
galinio bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE600-BV011OR

(110) Oranžinės spalvos (LA13) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE600-1K013OR

(111) Oranžinės spalvos (LA13) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE600-1K014OR

(112) Oranžinės spalvos „LOUNGE“ komplektas: salono veidrodėlio gaubtas, odinis 
porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis, veliūro porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje)

KE600-1K0RA

(113) Oranžinės spalvos (LA13) „CENTER CONSOLE“ komplektas (modeliams su vairu 
kairėje pusėje): centrinė konsolė, priekinių durų jungiklių apdaila, galinių durų jungiklių 
viršutinės dalies apdaila

KE961-1K004

(114)  Oranžinės spalvos (LA13) 17 colių „diamond cut“ dizaino ATO lengvojo lydinio 
ratlankiai ir centrinis gaubtas KE409-1K200O1

(115) Oranžinės spalvos (LA13) centrinis gaubtas KE409-ORANG

(116)  Oranžinės spalvos (LA13) laminuotos detalės 18 colių lengvojo lydinio ratlankiams 
(po komplektą kiekvienam ratui) KE409-1K30A

(117) Oranžinės spalvos (LA13) bagažinės durų apatinė apdaila KE791-1KA20OR

(118) Oranžinės spalvos (LA13) durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052OR

(119) Oranžinės spalvos (LA13) durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-1K051OR

(120) Oranžinės spalvos (LA13) priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009OR

(121) Oranžinės spalvos (LA13) priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE610-BV280OR

(122) Oranžinės spalvos (LA13) priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE610-BV260OR

(123) Oranžinės spalvos (LA13) veidrodėlių gaubtai KE960-BV030OR

(124) Oranžinės spalvos (LA13) stogo aptakas KE615-1KA00OR

(125) Oranžinės spalvos (LA13) šoninės apdailos juostos KE760-1KA00OR

(126) Oranžinės spalvos (LA13) bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50OR

(127) Oranžinės spalvos (LA13) salono apdailos detalės KE600-1K10A

(128) Oranžinės spalvos (LA13) salono veidrodėlio apdaila KE961-1K030OR

(129) Odinis priekinis porankis su oranžinės spalvos (LA13) dekoratyvinėmis siūlėmis KE877-1K1RA

(130) Odinis matuoklių skydelio gaubtas su oranžinės spalvos (LA13) dekoratyvinėmis 
siūlėmis (modeliams su vairu kairėje pusėje) KE9SP-1K0RA 

(131)  Veliūro kilimėliai su oranžiniu logotipu ir oranžinėmis dekoratyvinėmis siūlėmis, 
nubukas (4 vnt.) – modeliams su vairu kairėje pusėje KE745-1K304

CHROMO APDAILOS DETALĖS
(132) Chromo „Style“ komplektas: šoninės apdailos juostos, bagažinės durų apatinės  

dalies apdaila KE600-1K012

(133) Chromo komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė, 
durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE600-BV015CR

(134) Chromo komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė, 
durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE600-BV016CR

(135)  Chromo bagažinės durų apatinės dalies apdaila KE791-1KA20

(136)  Chromo durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052

(137) Chromo durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-1K051

(138)  Chromo priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009CR

(139)  Chromo veidrodėlių gaubtai KE960-BV000

(140)  Chromo šoninės apdailos juostos KE760-1KA00

(141)  Chromo bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50

(142) Chromo salono apdailos detalės KE600-1K10C

VIOLETINĖS SPALVOS APDAILOS DETALĖS
(143) Violetinės spalvos „STYLE“ komplektas: šoninės apdailos juostos, bagažinės  

durų apatinės dalies apdaila KE600-1K012BP

(144) Violetinės spalvos „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE600-BV010BP
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(179) Mėlynos spalvos (B51) durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052EB

(180) Mėlynos spalvos (B51) durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-1K051EB

(181) Mėlynos spalvos (B51) priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009EB

(182) Mėlynos spalvos (B51) priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE610-BV280EB

(183) Mėlynos spalvos (B51) priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE610-BV260EB

(184) Mėlynos spalvos (B51) veidrodėlių gaubtai KE960-BV030EB

(185) Mėlynos spalvos (B51) stogo aptakas KE615-1KA00EB

(186) Mėlynos spalvos (B51) šoninės apdailos juostos KE760-1KA00-EB

(187) Mėlynos spalvos (B51) bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50-EB

(188) Mėlynos spalvos (B51) salono apdailos detalės KE600-1K100EB

(189) Mėlynos spalvos (B51) salono veidrodėlio gaubtas KE961-1K030EB

(190) Odinis priekinis porankis su mėlynos spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis KE877-1K1BU

(191)  Odinis matuoklių skydelis su mėlynos spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje) KE9SP-1K0BU 

(192)  Veliūro kilimėliai su mėlynu logotipu ir mėlynomis dekoratyvinėmis siūlėmis, 
nubukas (4 vnt.) – modeliams su vairu kairėje pusėje KE745-1K308

MATINĖS JUODOS SPALVOS APDAILOS DETALĖS
(193) Matinės juodos spalvos „STYLE“ komplektas: šoninės apdailos juostos, bagažinės 

durų apatinės dalies apdaila KE600-1K012BM

(194) Matinės juodos spalvos „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE600-BV010BM

(195) Matinės juodos spalvos „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE600-BV011BM

(196) Matinės juodos spalvos „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE600-1K013BM

(197) Matinės juodos spalvos „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE600-1K014BM

(198)  Matinės juodos „CENTER CONSOLE“ komplektas (modeliams su vairu kairėje 
pusėje): centrinė konsolė, priekinių durų jungiklių apdaila, galinių durų jungiklių 
viršutinės dalies apdaila

KE961-1K012

(199)  Matinės juodos spalvos 17 colių „diamond cut“ dizaino ATO lengvojo lydinio 
ratlankiai ir centrinis gaubtas KE409-1K200BM

(200) Matinės juodos spalvos bagažinės durų apatinės dalies apdaila KE791-1KA20BM

(201) Matinės juodos spalvos durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052BM

(202) Matinės juodos spalvos durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-1K051BM

(203) Matinės juodos spalvos priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009BM

(204) Matinės juodos spalvos priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE610-BV280BM

(205) Matinės juodos spalvos priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE610-BV260BM

(206) Matinės juodos spalvos veidrodėlių gaubtai KE960-BV030BM

(207) Matinės juodos spalvos stogo aptakas KE615-1KA00BM

(208) Matinės juodos spalvos šoninės apdailos juostos KE760-1KA00-BM

(209) Matinės juodos spalvos bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50-BM

(210) Matinės juodos spalvos salono apdailos detalės KE600-1K100BM

(211) Matinės juodos spalvos salono veidrodėlio gaubtas KE961-1K030BM

ANGLIES SPALVOS APDAILOS DETALĖS
(212) Anglies spalvos „STYLE“ komplektas: šoninės apdailos juostos, bagažinės durų 

apatinės dalies apdaila KE600-1K012CB

(213) Anglies spalvos „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE600-BV010CB

(214) Anglies spalvos „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE600-BV011CB

(215) Anglies spalvos bagažinės durų apatinės dalies apdaila KE791-1KA20CB

(216) Anglies spalvos durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052CB

(145) Violetinės spalvos „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE600-BV011BP

(146) Violetinės spalvos „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE600-1K013BP

(147) Violetinės spalvos „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE600-1K014BP

(148) Violetinės spalvos „LOUNGE“ komplektas: salono veidrodėlio gaubtas, odinis 
porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis, veliūro porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje)

KE600-1K0PU

(149) Violetinės spalvos „CENTER CONSOLE“ komplektas (modeliams su vairu kairėje 
pusėje): centrinė konsolė, priekinių durų jungiklių apdaila, galinių durų jungiklių 
viršutinės dalies apdaila

KE961-1K007

(150)  Violetinės spalvos 17 colių „diamond cut“ dizaino ATO lengvojo lydinio ratlankiai 
ir centrinis gaubtas KE409-1K200BP

(151) Violetinės spalvos centrinis gaubtas KE409-BPURP

(152)  Violetinės spalvos laminuotos detalės 18 colių lengvojo lydinio ratlankiams 
(po komplektą kiekvienam ratui) KE409-1K30P

(153) Violetinės spalvos bagažinės durų apatinės dalies apdaila KE791-1KA20BP

(154) Violetinės spalvos durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052BP

(155) Violetinės spalvos durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-1K051BP

(156) Violetinės spalvos priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009BP

(157) Violetinės spalvos priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE610-BV280BP

(158) Violetinės spalvos priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE610-BV260BP

(159) Violetinės spalvos veidrodėlių gaubtai KE960-BV030BP

(160) Violetinės spalvos stogo aptakas KE615-1KA00BP

(161) Violetinės spalvos šoninės apdailos juostos KE760-1KA00-BP

(162) Violetinės spalvos bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50-BP 

(163) Violetinės spalvos salono apdailos detalės KE600-1K100BP

(164) Violetinės spalvos salono veidrodėlio gaubtas KE961-1K030BP

(165) Odinis priekinis porankis su violetinės spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis KE877-1K1BP

(166) Odinis matuoklių skydelio gaubtas su violetinės spalvos siūlėmis (modeliams su 
vairu kairėje pusėje) KE9SP-1K0BP 

(167)  Veliūro kilimėliai su violetiniu logotipu ir violetinėmis dekoratyvinėmis siūlėmis, 
nubukas (4 vnt.) – modeliams su vairu kairėje pusėje KE745-1K307

MĖLYNOS SPALVOS APDAILOS DETALĖS
(168) Mėlynos spalvos (B51) „STYLE“ komplektas: šoninės apdailos juostos, bagažinės durų 

apatinės dalies apdaila KE600-1K012EB

(169) Mėlynos spalvos (B51) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir galinio 
bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE600-BV010EB

(170)  Mėlynos spalvos (B51) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir 
galinio bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE600-BV011EB

(171) Mėlynos spalvos (B51) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE600-1K013EB

(172) Mėlynos spalvos (B51) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE600-1K014EB

(173) Mėlynos spalvos (B51) „LOUNGE“ komplektas: salono veidrodėlio gaubtas, odinis 
porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis, veliūro porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis 
(modeliams su vairu kairėje pusėje)

KE600-1K0EB

(174)  Mėlynos spalvos (B51) „CENTER CONSOLE“ komplektas (modeliams su vairu 
kairėje pusėje): centrinė konsolė, priekinių durų jungiklių apdaila, galinių durų jungiklių 
viršutinės dalies apdaila

KE961-1K008

(175)  Mėlynos spalvos (B51) 17 colių „diamond cut“ dizaino ATO lengvojo lydinio 
ratlankiai ir centrinis gaubtas KE409-1K200EB

(176) Mėlynos spalvos (B51) centrinis gaubtas KE409-00B51

(177)  Mėlynos spalvos (B51) laminuotos apdailos detalės 18 colių lengvojo lydinio 
ratlankiams (po komplektą kiekvienam ratui) KE409-1K30E

(178) Mėlynos spalvos (B51) bagažinės durų apatinės dalies apdaila KE791-1KA20EB

(217) Anglies spalvos durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-1K051CB

(218) Anglies spalvos priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009CB

(219) Anglies spalvos priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE610-BV280CB

(220) Anglies spalvos priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE610-BV260CB

(221) Anglies spalvos veidrodėlių gaubtai KE960-BV030CB

(222) Anglies spalvos šoninės apdailos juostos KE760-1KA00CB

(223) Anglies spalvos bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50CB

(224) Anglies salono apdailos detalės KE600-1K100CB

(225) Anglies salono veidrodėlio gaubtas KE961-1K030CB

GELTONOS SPALVOS APDAILOS DETALĖS
(226)  Geltonos spalvos (BEAV) „STYLE“ komplektas: šoninės apdailos juostos, 

bagažinės durų apatinės dalies apdaila KE600-1K012YW

(227) Geltonos spalvos (BEAV) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir 
galinio bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE600-BV010YE

(228)  Geltonos spalvos (BEAV) „EXTERIOR“ komplektas: veidrodėlių gaubtai, priekinio ir 
galinio bamperių apatinė plokštė, priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE600-BV011YE

(229) Geltonos spalvos (BEAV) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE600-1K013YW

(230) Geltonos spalvos (BEAV) „EXCLUSIVE“ komplektas: stogo aptakas, durų rankenėlių 
apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE600-1K014YW

(231) Geltonos spalvos „LOUNGE“ komplektas: salono veidrodėlio gaubtas, odinis porankis 
su dekoratyvinėmis siūlėmis, veliūro porankis su dekoratyvinėmis siūlėmis (modeliams 
su vairu kairėje pusėje)

KE600-1K0YE

(232)  Geltonos spalvos (LE02) „CENTER CONSOLE“ komplektas (modeliams su vairu 
kairėje pusėje): centrinė konsolė, priekinių durų jungiklių apdaila, galinių durų jungiklių 
viršutinė apdaila

KE961-BV0YE

(233)  Geltonos spalvos (BEAV) 17 colių „diamond cut“ dizaino ATO lengvojo lydinio 
ratlankiai ir centrinis gaubtas KE409-1K200YW

(234) Geltonos spalvos (BEAV) centrinis gaubtas KE409-0BEAV

(235)  Geltonos spalvos (BEAV) laminuotos detalės 18 colių lengvojo lydinio ratlankiams 
(po komplektą kiekvienam ratui) KE4SP-1K30Y

(236) Geltonos spalvos (BEAV) bagažinės durų apatinės dalies apdaila KE791-1KA20YW

(237) Geltonos spalvos (BEAV) durų rankenėlių apdaila (modeliams su elektroniniu raktu) KE605-1K052YW

(238) Geltonos spalvos (BEAV) durų rankenėlių apdaila (modeliams be elektroninio rakto) KE605-1K051YW

(239)  Geltonos spalvos (BEAV) priekinio ir galinio bamperių apatinė plokštė KE600-BV009YE

(240) Geltonos spalvos (BEAV) priekinių žibintų apdaila (modeliams su žibintų plovikliais) KE610-BV280YW

(241)  Geltonos spalvos (BEAV) priekinių žibintų apdaila (modeliams be žibintų ploviklių) KE610-BV260YW

(242)  Geltonos spalvos (BEAV) veidrodėlių gaubtai KE960-BV030YE

(243) Geltonos spalvos (BEAV) stogo aptakas KE615-1KA00YW

(244)  Geltonos spalvos (BEAV) šoninės apdailos juostos KE760-1KA00YW

(245)  Geltonos spalvos (BEAV) bagažinės durų rankenėlės apdaila KE791-1KA50YW

(246)  Geltonos spalvos (LE02) salono apdailos detalės KE600-1K10Y

(247) Geltonos spalvos (LE02) salono veidrodėlio gaubtas KE961-1K030YW

(248)  Odinis priekinis porankis su geltonos spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis KE877-1K1YE

(249)  Odinis matuoklių gaubtas su geltonos spalvos dekoratyvinėmis siūlėmis (modeliams 
su vairu kairėje pusėje) KE9SP-1K0YE

(250)
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UŽSAKYMŲ PUSLAPIS
LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

(251) 17 colių OE lengvojo lydinio ratlankiai „Sport“ D0C00-1KK2A

(252) 18 colių OE lengvojo lydinio ratlankiai „JUKE n-tec“ D0C00-BXB0A

(253)  18 colių NISMO lengvojo lydinio ratlankiai D0300-3YV8A

(254)  16 colių NISEKO lengvojo lydinio ratlankiai KE409-3Z110

(255)  16 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai KE409-1K100

(256)  Fiksuojamos ratų veržlės KE409-89951

IŠORĖS DIZAINAS

(257) Šoninės apdailos juostos (metalinės) KE543-1KA10

(258)  Šviečiančios šoninių slenksčių juostos KE543-1KA30

(259)  Priekinė apdailos plokštė (sidabro spalvos) KE540-BV520

(260)  Galinė apdailos plokštė (sidabro spalvos) KE547-BV520

(261) Stogo aptakas (dažomas) KE615-1KA00

(262) Šoninių langų apdaila (chromuota) KE605-1K010

(263) Išmetamojo vamzdžio apdaila dyzeliniams modeliams (K9K) KE791-1K001

(264) Išmetamojo vamzdžio apdaila benzininiams modeliams (HR16DE) KE791-1K002

(265)  Ryklio peleko formos antena, juoda (Z11) KE280-99991

(266) Ryklio peleko formos antena, pilka (KAD) KE280-99994

(267) Ryklio peleko formos antena, perlo spalvos (QAB) KE280-99993

(268)  Ryklio peleko formos antena, balta (326) KE280-99992

(269) Ryklio peleko formos antena, „Nightshade“ spalvos (GAB) KE280-99995

(270)  Ryklio peleko formos antena, raudona (NAH) KE280-99996

LIPDUKAI

(271) 2 „Sporty“ juostos (aliumininės) KS537-BV1AL 

(272) 2 „Sporty“ juostos ir aptakas (antracito spalvos) KS537-BV1AN 

 2 „Sporty“ juostos (juodos) KS537-BV1BL 

 2 „Sporty“ juostos (rožinės) KS537-BV1PK 

 2 „Sporty“ juostos (baltos) KS537-BV1WH 

 2 „Sporty“ juostos (geltonos) KS537-BV1YE 

(277) 2 „Sporty“ juostos (raudonos) KS537- BV1RD 

 Šoninė klijuojamoji juosta (aliumininė) KS537-BV4AL 

(279) Šoninė klijuojamoji juosta (antracito spalvos) KS537-BV4AN 

(280) Šoninė klijuojamoji juosta (juoda) KS537-BV4BL 

(281) Šoninė klijuojamoji juosta (rožinė) KS537-BV4PK 

(282) Šoninė klijuojamoji juosta (balta) KS537-BV4WH 

(283) Šoninė klijuojamoji juosta (geltona) KS537-BV4YE 

(284) Šoninė klijuojamoji juosta (raudona) KS537- BV4RD 

VIDAUS APDAILA

(285)  Sėdynių apmušalai KE860-1K000

(286)  Bagažinės slenksčio apsauga KE967-1K020

(287) Šviečiančios slenksčių apsaugos (priekyje – šviečiančios, gale – nešviečiančios), raudonos G6950-1KA0A

(288)  Šviečiančios slenksčių apsaugos (priekyje – šviečiančios, gale – nešviečiančios), baltos G6950-1KA0B

(289)  Salono apšvietimas B64D0-1KA0A 

(290) Sportinių pedalų komplektas (modeliams su automatine transmisija) KE460-1K181

(291)  Sportinių pedalų komplektas (modeliams su mechanine transmisija) KE460-1K081

(292) Priekinis porankis su „Premium“ tekstilės apmušalu KE877-1K160

(293) Priekinis porankis su tekstilės apmušalu KE877-1K000

PAGALBINĖ ĮRANGA

(294)  Priekinė automobilio statymo sistema KE512-99906

(295)  Galinė automobilio statymo sistema KE511-99902

DĖTUVĖS IR PERTVARA

(299)  Salono pertvara KE964-1KA00

(300)  Minkštas bagažinės įklotas (modeliams su „2WD“) KE965-BV0S0

(301) Minkštas bagažinės įklotas (modeliams su „4WD“) KE965-1K5S0

(302) Krovinių tvirtinimo tinklelis (horizontalus) KE966-75R00

KILIMĖLIAI

(303)  Guminiai kilimėliai (4 vnt.) KE748-1K089

(304)  Guminiai kilimėliai aukštais kraštais (4 vnt.) KE748-1K001

(305)  Guminiai kilimėliai, standartiniai (4 vnt.) KE745-1K021

(306)  Bagažinės kilimėlis (modeliams su „2WD“) KE840-1K100

(307) Bagažinės kilimėlis (modeliams su „4WD“) KE840-1K100

IŠORĖS APSAUGA

(308)  Šoninės apsaugos juostos KE760-1KA20

(309) Durų rankenėlių apsauginė plėvelė (2 vnt.) KE537-1KA00

(310)  Variklio dangčio deflektorius KE610-1KA00

(311)  Vėjo deflektoriai (4 vnt.) H0800-1KA00

(312) Purvasargiai, priekiniai (2 vnt.) KE788-1K085

(313)  Purvasargiai, galiniai (2 vnt.) KE788-BV586

(314)  Galinio bamperio viršutinės dalies apsauga KE967-BV530

STOGO BAGAŽINĖS SKERSINIAI IR PRIEDAI

(316)  Stogo bagažinės skersiniai, plieniniai KE730-1K000

(317)  Stogo bagažinės skersiniai, aliumininiai KE730-1K010

(318)  Plieninis stogo bagažinės rėmas, 80 x 100 cm KE738-99922

(319)  Dviračių laikiklis, standartinis (naudojamas tik su plieniniais skersiniais) KE738-80100

(320)  Dviračio laikiklis KE738-80010

(321) „T-track“ adapteris dviračio laikikliui (naudojamas tik su aliumininiais bagažinės skersiniais) KE737-99931

(322) Krovinio fiksatoriai, 4 vnt. (naudojami tik su plieniniais skersiniais) KE734-99990

(323) Slidžių laikiklis (naudojami tik su plieniniais skersiniais) KE734-99986

(324) Slidžių / snieglentės laikiklis (3 poroms) KE738-50001

(325) Slidžių / snieglentės laikiklis (4 poroms) KE738-50002

(326)  Slidžių / snieglentės laikiklis, slankiojamas (6 poroms) KE738-99996

(327) „T-track“ adapteris slidžių laikikliui, 3 ir 4 poroms  
(naudojamas tik su aliumininiais bagažinės skersiniais) KE737-99932

(328) Slenkstis ant rato KE930-00130

 

Pasiteiraukite savo atstovybėje, kokie priedai yra įtraukti į jūsų su „Nissan“ sudarytą finansavimo sutartį, 
taip pat sužinokite jums tinkamo finansavimo plano privalumus.

Originalūs „Nissan“ aksesuarai  
Taikoma 3 metų arba 100.000 km ridos garantija, kai dalys montuojamos „Nissan“ atstovybėje (galioja 
dalims ir darbams) perkant naują automobilį iki automobilio perdavimo. 

 Taikoma 12 mėnesių garantija, kai dalys montuojamos trečiosios šalies, atstovybės ar kliento perdavus 
naują automobilį (galioja tik dalims be ridos apribojimo). 

STOGO BAGAŽINĖS

Talpa, ilgis, plotis, aukštis, maksimali apkrova

(329)  Maža stogo bagažinė, 380 l/1600*800*400 mm/75 kg KE734-10000

(330) Vidutinio dydžio stogo bagažinė, 480 l/1900*800*400 mm/75 kg KE734-20000

(331) Didelė stogo bagažinė, 530 l/2250*800*420 mm/75 kg KE734-30000

(332) Stogo bagažinė „Ranger 90“, medžiaginė, 340 l/1900*800*400 mm KE734-RAN90

VILKIMO KABLIAI IR PRIEDAI

(333)  Nuimamas vilkimo kablys (modeliams su „2WD“) KE500-1K210 

(334) Nuimamas vilkimo kablys (modeliams su „4WD“) KE500-1K410 

(335) 7 kontaktų jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui KE505-BV207

(336) 13 kontaktų jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui KE505-BV213

(337) Papildomas elektros lizdas priekabai KE505-99993

(338)  Prie vilkimo kablio tvirtinamas dviračių laikiklis (dviejų dviračių), 7 kontaktų KE738-70207

(339) Prie vilkimo kablio tvirtinamas dviračių laikiklis (trijų dviračių), 7 kontaktų KE738-70307

(340) Prie vilkimo kablio tvirtinamas dviračių laikiklis (dviejų dviračių), 13 kontaktų KE738-70213

(341) Vilkimo kablio jungties adapteris, iš 7 į 13 kontaktų KE505-89941

(342) Vilkimo kablio jungties adapteris, iš 13 į 7 kontaktų KE505-89951

(343) Vilkimo kablio jungties adapteris (ilgas), iš 13 į 7 kontaktų ir 12S KE505-89961

(344) Apsauginė apkaba, standartinė KE500-99935

VIDAUS ĮRANGA

(345) Išimama peleninė F8800-89925

(346) Telefono ir puodelio laikiklis KE930-00300

(347)  „iPhone“ laikiklis (pritaikytas 4 ir 5 serijos modeliams), suderinamas ir su LCN2 KE289-1K001

(348) „iPhone“ laikiklis pritaikytas 4 ir 5 serijos modeliams KE289-1K002

(349)  Išmaniojo telefono laikiklis, pasukamas 360º kampu (baltas) KS289-360WH 

(350) Išmaniojo telefono laikiklis, pasukamas 360º kampu (juodas) KS289-360BL 

(351)  Išmaniojo telefono laikiklis su "U" formos spaustuvu (juodas) KS289-UG0BL 

(352)  Universalus planšetės laikiklis (juodas) KS289-TH0BL 

SAUGUMAS IR APSAUGA

(353)   Avarinis trikampis KE930-00017

(354) Avarinis trikampis (2 vnt.) KE930-00018

(355) Pirmosios pagalbos komplektas (kieta plastikinė dėžutė) KE930-00021

(356) Pirmosios pagalbos komplektas (minkštas krepšys) KE930-00026

(357)  Saugos paketas KE930-00028

(358) Saugos paketas (2 avarinių trikampių komplektas) KE930-00029

(359) Apsauginė liemenė KE930-00111
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PRATĘSTOJI GARANTIJA

„Nissan 5*“ pratęstosios garantijos planas leidžia ilgesnį  
laiką arba iki didesnės ridos naudotis jūsų „JUKE“  
suteikta garantija.

Iš siūlomų kelių sutarčių variantų galite išsirinkti labiausiai 
jūsų poreikius atitinkantį.

Remontuojant naudojamos tik originalios „Nissan“ dalys. 
Darbus atliks mūsų kvalifikuoti technikos specialistai, kurie 
geriau už visus pažįsta jūsų automobilį.

„NISSAN 5*“ pratęstoji garantija padeda išvengti rūpesčių 
iškilus nenumatytoms problemoms. Be to, pardavus 
automobilį asmeniškai, garantija gali būti perduota kitam 
automobilio savininkui.

Į „Nissan 5*“ pratęstąją garantiją taip pat įtrauktos pagalbos 
kelyje paslaugos, teikiamos visoje Europoje, ištisą parą, 365 
dienas per metus.

SERVISO SUTARTYS

Tinkamai pasirūpinkite savo „JUKE“ automobiliu, nes jis to 
vertas. Rinkitės „Nissan“ serviso planą ir sutaupykite pinigų.

Mūsų serviso planuose numatytos įprastos techninės 
priežiūros sąlygos jūsų „JUKE“ automobiliui.

Mūsų planai suteikia galimybę numatyti fiksuotas techninės 
priežiūros išlaidas iki penkerių metų.

Serviso planas apima visas patikras ir dalių keitimo darbus, 
kuriuos reikia atlikti pagal „Nissan“ individualų techninės 
priežiūros planą.

Numatytus darbus atlieka mūsų kvalifikuoti technikos 
specialistai naudodami originalias „Nissan“ dalis.

Tinkamai prižiūrint automobilį išsaugoma aukšta  
jo likutinė vertė.

Be to, parduodant „Nissan“ automobilį, kai dar nėra 
pasibaigęs sutarties galiojimo terminas, sutartis lieka galioti 
toliau automobiliu naudojantis naujajam savininkui. 

 

A p s i l a n k y k i t e  m ū s ų  s v e t a i n ė j e :  w w w . n i s s a n . l t

Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2014 m. balandžio mėn.) būtų teisingas. Šioje brošiūroje 
publikuojamos automobilių parodose demonstruotų prototipų nuotraukos. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti savo gaminius, 
„Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas ir jų nuotraukas. „Nissan“ 
prekybos atstovams bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ prekybos 
atstovybėje. Dėl spausdinimo procesų netobulumo šioje brošiūroje pateiktų iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų išorės ir vidaus 
apdailos medžiagų spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti šią brošiūrą ar jos dalį be raštiško „Nissan Europe“ leidimo.

Atstovybės antspaudas:

Brošiūra pagaminta iš popieriaus, kuriame nėra chloro. JUKE MC 2014_P&A BROCHURE_, 2014 m. balandžio mėn. Spausdinta ES. 
Leidėjai: „NEW BBDO“, Prancūzija, tel. +33 1 40 62 37 37, ir „eg+ worldwide“, Prancūzija, tel. +33 1 49 09 25 35. 

Atstovybės antspaudas:

Sapusdinti    |    Uždaryti
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