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NISSAN JUKE 
DIZAINA STUDIJA

1_Sānu spoguļu uzlikas, Yellow; (242)

2_Lukturu apdare, Yellow; (241)

3_Priekšējā un aizmugurējā bampera apakšdaļas 
apdare, Yellow; (239)

4_18" vieglmetāla diski ar Yellow uzlikām. (235)

EXTERIOR PACK 
Šie ir Jūsu dizaina pamata elementi: 
sānu spoguļu uzlikas, lukturu apdare un 
priekšējā un aizmugures bampera  
apdare Jūsu izvēlētajā krāsā. Izveidojiet  
to atbilstošu savai gaumei ar vairāku 
komplektu akcentiem un pieskaņotiem 
vieglmetāla diskiem!

CREATIVE EXCLUSIVE
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Uz vāka: JUKE Ink Blue krāsā 
ar Chrome sānu spoguļu uzlikām (139), 
Chrome durvju rokturu uzlikām (136), 
Chrome priekšējā bampera 
apakšdaļu (138), Chrome sānu 
durvju uzlikām (140), Silver priekšējo 
dekoratīvo uzliku (259) un 18" 
KAMI Dark Grey ar dimantu 
slīpētiem vieglmetāla diskiem (58). 

JAUNAIS NISSAN JUKE. PIERĀDĪTA AIZRAUTĪBA. 
Personalizēšana atklāj Jūsu būtību, un tas ir aizraujoši! 
Dažādās interjera un eksterjera krāsas sniedz Jums iespēju 
personalizēt savu JUKE no iekšpuses un ārpuses. Nissan 
JUKE kļūst par Jūsu rotaļlietu – uzdrošinieties būt oriģināls 
un personalizējiet savu JUKE Nissan dizaina studijā! 

Padariet JUKE atbilstošu savam stilam! Sāciet  
ar eksterjera apdares komplektiem kādā no mūsu 
CREATIVE toņiem vai drosmīgi aplieciniet savu 
oriģinalitāti ar EXCLUSIVE krāsu izvēli!

PERSONALIZĒŠANA
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STYLE PACK 
Piešķiriet pieskaņotu eleganci ar stilīgām 
sānu uzlikām un pieskaņotu bagāžas 
nodalījuma durvju apakšdaļas apdari!

1_Bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare, White; (11)

2_Sānu durvju uzlikas, White; (19) 
3_18" vieglmetāla diski ar White uzlikām. (10)

EXTERIOR PACK EXTERIOR + STYLE PACKS
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CREATIVE EXCLUSIVE
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DYNAMIC PACK* 
Kā punkts uz “i” Jūsu personalizētā  

JUKE dizainam būs izteiksmīgās durvju 
rokturu uzlikas un jumta spoileris,  

kas piešķirs tam vēl dinamiskāku izskatu. 
1_Durvju rokturu uzlikas, Black; (93)

2_Jumta spoileris, Black; (99)

3_18" KAMI Black vieglmetāla diski. (89)

EXTERIOR + DYNAMIC PACKS EXTERIOR + DYNAMIC + STYLE PACKS

*Dynamic Pack nav pieejama 
Carbon un Chrome krāsā.

PERSONALIZĒŠANA
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EXTERIOR PACK
Ar Nissan plašo krāsu paleti Jūsu stila 
izpaušanas iespējas ir neierobežotas.

EXTERIOR PACK + STYLE PACK

EXTERIOR + DYNAMIC + STYLE PACKS

 

IEDVESMOJIETIES!
Pirmais cilvēks, kas izveidoja pats  

savu unikālo JUKE, bija Širo Nakamura 
(Shiro Nakamura) – Nissan vecākais 

viceprezidents un radošās grupas 
direktors: „Šāda bija mana izvēle, 

bet, ņemot vērā visas piedāvātās krāsu 
kombinācijas, mūsu klienti var  

ļauties savas fantāzijas lidojumam.”

PERSONALIZĒŠANA
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1_Mērinstrumentu ietvars ar Yellow 
nošuvēm, āda; (249)

2_Automobiļa salona nošuves, Yellow; (246)

3_Automobiļa salona paklājiņi no  
velūra ar Yellow logotipu un nošuvēm 
(komplektā 4 gab.); (250)

4_Centrālā konsole ar priekšējo  
un aizmugurējo durvju slēdžu  
daļas apdari, Yellow; (232)

5_Priekšējais elkoņbalsts ar  
Yellow nošuvēm, āda; (248) 

6_Automobiļa salona paklājiņi no velūra, 
krāsains logotips, krāsainas nošuves  
(komplektā 4 gab.); (50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7_Priekšējais elkoņbalsts ar  
Red nošuvēm, āda; (48)

8_Atpakaļskata spoguļa uzlika, Red; (47)

9_Automobiļa salona paklājiņi no 
velūra ar Red logotipu un 
nošuvēm (komplektā 4 gab.); (50)

10_Priekšējais elkoņbalsts ar Red 
nošuvēm, āda; (48)

11_Priekšējais elkoņbalsts ar White 
nošuvēm, āda; (23)

12_Priekšējais elkoņbalsts ar Yellow 
nošuvēm, āda; (248)

13_Priekšējais elkoņbalsts ar Black 
nošuvēm, āda. (104)

LOUNGE PACK
Saskaņojiet sava dizaina krāsu 

paleti līdz pēdējai niansei ar 
saskaņotiem automobiļa salona 

paklājiņiem, sānu spoguļu 
uzlikām un ādas elkoņbalstiem 

ar pieskaņotām nošuvēm!

Radiet savu sapņu interjeru ar kontrastējošiem automobiļa salona akcentiem!

PERSONALIZĒŠANA
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VIEGLMETĀLA DISKI 
Nepārspējama apdare: šie Nissan oriģinālie vieglmetāla diski ir īpaši izdomāti  
un radīti Jūsu JUKE. Izvēlieties, piedāvājumā ir ietverti komplekti visām gaumēm! 

18" vieglmetāla diski ar krāsainām uzlikām*
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Red (35)

Purple (152)

Yellow (235)

Blue (177)

Black (91)

Grey (60)

White (10)

Orange (116)

18" KAMI vieglmetāla diski

16" NISEKO 
vieglmetāla  
diski (254)

16" Silver 
vieglmetāla 
diski (255)

Black (89) Silver (63)

Black

Yellow

Grey

Orange

Red

Purple

White

Blue

*Veiciet pārbaudes pie Nissan dīlera pēc 3 gadiem un atjaunojiet uzlikas, ja nepieciešams! 

Slēdzami disku  
uzgriežņi (256)

18" NISMO 
vieglmetāla  
diski (253) 

17" ATO 
vieglmetāla  
diski

Metallic Grey slīpēti 
ar dimantu (58)

Red slīpēti 
ar dimantu (33)

Purple slīpēti 
ar dimantu (150)

White (08)

Orange slīpēti
ar dimantu (114)

Yellow slīpēti
ar dimantu (233)

Silver (64)

Black (88)

Blue slīpēti 
ar dimantu (175)

Black Matte slīpēti 
ar dimantu (199)

Grey slīpēti 
ar dimantu (57)

PERSONALIZĒŠANA
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VĒL VAIRĀK NADZĪGUMA PILSĒTAI
Vēl jaudīgākam iespaidam izvēlieties CHROME PACK, 
kas ietver Chrome sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdari un durvju rokturu uzlikas! Te ir  
attēlots agresīvi aerodinamiskais izskats ar 18" KAMI Dark Grey 
vieglmetāla diskiem.

*CHROME PACK

1_ Sānu spoguļu uzlikas, Chrome;* (139)

2_ Durvju rokturu uzlikas, Chrome;* (136)

3_ Priekšējā un aizmugurējā bampera apakšdaļas apdare, Chrome;* (138)

4_ Priekšējā dekoratīvā uzlika, Silver; (259)

5_18" KAMI Dark Grey ar dimantu slīpēti vieglmetāla diski. (58)
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6_Sānu durvju uzlikas, Chrome; (140)

7_Bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare, Chrome; (141)

8_Bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare, Chrome; (135)

9_Aizmugures dekoratīvā uzlika, Silver; (260)

10_Haizivs spuras tipa antena, Red 
(nav apvienojama ar atveramo jumta lūku); (270)

11_Izgaismoti sānu stieņi. (258)

Red

Black

Pearl White

White

Nightshade

Grey

Haizivs supras tipa antena nav savienojama ar DAB 
(digitālo audio apraidi).
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IESKATIETIES IEKŠĀ!
Sākot ar automobiļa salona apgaismojumu, kas 
pieskaņots Jūsu krāsu tēmai, līdz planšetdatora 
turētājam un sporta pedāļiem – pielāgojiet JUKE 
salonu savai gaumei un vajadzībām!

1_Sēdekļu pārvalki (priekšā un aizmugurē); (285)

2_Izgaismotas sliekšņu aizsarguzlikas (komplekts priekšējiem un 
aizmugures sliekšņiem, bet tikai priekšējās ir apgaismotas); (288)

3_Patīkams apgaismojums (289), sporta pedāļu komplekts (291), 
automobiļa salona paklājiņi no velūra ar Blue logotipu 
un nošuvēm (komplektā 4 gab.); (192)

4_Universāls planšetdatora turētājs; (352)

5_Viedtālruņa turētājs, 360, White; (349)

6_Viedtālruņa turētājs, “U” satvēriena, Black; (351)

7_iPhone* turētājs (saderīgs tikai ar iPhone 4 un 5). (347)

*iPhone ir Apple, Inc., preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
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DODIETIES ĀRĀ! 
Aprīkojiet savu JUKE cīņai pret nesaudzīgiem 

laikapstākļiem ar dubļusargiem,  
bagāžas nodalījuma paklājiem,  

vēja deflektoriem un pat automobiļa 
stāvvietā novietošanas sistēmu!

1_Vēja deflektori (komplektā 4 gab.); (311)

2_Dzinēja pārsega deflektors; (310)

3_Sānu uzlikas; (308)

4_18" KAMI Dark Grey ar dimantu slīpēti 
vieglmetāla diski; (58)

5_Dubļusargi, priekšā un aizmugurē; (312, 313)

6_Stāvvietā novietošanas sistēma, priekšā 
un aizmugurē. (294, 295)
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7_Bagāžas nodalījuma paklājs un sliekšņa aizsarguzlika; (306, 286)

8_Aizmugures bampera augšdaļas aizsarguzlika; (314)

9_Suņu tīkls; (299)

10_Mīksts bagāžas nodalījuma grīdas paklājs; (300)

11_Automobiļa drošības komplekts; (357)

12_Automobiļa salona paklājiņi no tekstila, standarta  
(komplektā 4 gab.) (305), luksusa paklājiņi 

(komplektā 4 gab.) (303), gumijas paklājiņi (komplektā 4 gab.). (304)
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DODIETIES CEĻĀ!
Nostipriniet velosipēdus, slēpes vai jumta bagāžnieku, 

pie sakabes āķa piekabiniet to, ko vajag  
aizvilkt – ar Nissan oriģinālajiem aksesuāriem 

Jūs varat paņemt līdzi visu, kas nepieciešams! 

1_Noņemams sakabes āķis 2WD; (333)

2_Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu 
turētājs, 2 velosipēdiem (338) 
(pieejams ar 7 vai 13 tapu savienotāju);

3_Jumta bagāžas stieņi, alumīnija; (317)

4_Jumta kaste, mazā (329), ir pieejama 
arī vidējā un lielā;

5_Jumta bagāžas stieņi, tērauda (316) 
ar jumta bagāžnieku, tērauda; (318)

6_Slēpju/sniegadēļu turētājs, bīdāms,  
līdz 6 pāriem (326), slēpju/sniegadēļu 
turētājs, līdz 3 pāriem (324), slēpju/
sniegadēļu turētājs, līdz 4 pāriem; (325) 

7_Jumta bagāžas stieņi, alumīnija (317), 
velosipēdu turētājs. (320)
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KĀ PUNKTS UZ “i”
Atsvaidziniet savu JUKE ar mūsu uzlīmju klāstu skatienu piesaistošam dizainam! 

Aluminium

Pink

Black

Anthracite

White

Yellow

Red

1_Sportisku svītru uzlīmes, Black; (273)

2_Dekoratīvās sānu uzlīmes, Pink; (281)

3_Dekoratīvās sānu uzlīmes, Yellow; (283)

4_Sportisku svītru uzlīmes, White; (275)

5_Dekoratīvās sānu uzlīmes, Aluminium; (278)

6_Haizivs spuras tipa antena, White. (268)
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PERSONALIZĒŠANAS PASŪTĪJUMA LAPA
VISPĀRĪGI AKSESUĀRI 

WHITE TOUCH
(01) White (QAB) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju 

apakšdaļas apdare KE600-1K012WP

(02) White (QAB) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE600-BV010WP

(03) White (QAB) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE600-BV011WP

(04) White (QAB) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai ar 
inteliģento atslēgu KE600-1K013WP

(05) White (QAB) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai bez 
inteliģentās atslēgas KE600-1K014WP

(06) White (QAB) LOUNGE PACK: atpakaļskata spoguļa uzlika, elkoņbalsts ar 
nošūtu ādu, nošūts velūrs KE600-1K0WH

(07) White (LQ05) CENTER CONSOLE PACK: centrālās konsoles, priekšējo durvju 
slēdžu daļas apdare, aizmugurējo durvju slēdžu augšpuses daļas apdare KE961-BV0PW

(08)  White (QAB) 17" ATO vieglmetāla disks un diska centrālā uzlika KE409-1K200WP

(09) White (QAB) diska centrālā uzlika KE409-0BQAB

(10)  White (QAB) laminēta uzlika 18" vieglmetāla diskam (komplekts ritenim) KE4SP-1K30Q

(11)  White (QAB) bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20WP

(12) White (QAB) durvju rokturu uzlikas versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052WP

(13) White (QAB) durvju rokturu uzlikas versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051WP

(14) White (QAB) priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009WP

(15) White (QAB) priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE610-BV280WP

(16) White (QAB) priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE610-BV260WP

(17) White (QAB) sānu spoguļu uzlikas KE960-BV030WP

(18) White (QAB) jumta spoileris KE615-1KA00WP

(19)  White (QAB) sānu durvju uzlikas KE760-1KA00WP

(20) White (QAB) bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50WP

(21) White (LQ05) automobiļa salona apdare KE600-1K10L

(22) White (LQ05) atpakaļskata spoguļa uzlika KE961-1K030WI

(23)  White (QAB) priekšējais elkoņbalsts ar nošuvēm, ādas stils KE877-1K150

(24) White mērinstrumentu ietvars, āda KE9SP-1K0WH

(25)  Luksusa automobiļa salona paklājiņi, White nošuves (komplektā 4 gab.) KE745-1K081

RED TOUCH
(26) Red (NAH) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju 

apakšdaļas apdare KE600-1K012RD

(27) Red (NAH) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE600-BV010RD

(28) Red (NAH) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE600-BV011RD

(29) Red (NAH) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai ar 
inteliģento atslēgu KE600-1K013RD

(30) Red (NAH) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai bez 
inteliģentās atslēgas KE600-1K014RD

(31) Red LOUNGE PACK: atpakaļskata spoguļa uzlika, elkoņbalsts ar nošūtu ādu, 
nošūts velūrs KE600-1K0RE

(32) Red (LA06) CENTER CONSOLE PACK: centrālās konsoles, priekšējo durvju 
slēdžu apdare, aizmugurējo durvju slēdžu augšpuses daļas apdare KE961-BV0RE

(33)  Red (NAH) 17" ar dimantu griezts ATO vieglmetāla disks un diska centrālā 
uzlika KE409-1K200R1

(34) Red (NAH) diska centrālā uzlika KE409-00RED

(35)  Red (NAH) laminēta uzlika 18" vieglmetāla diskam (komplekts ritenim) KE4SP-1K30R

(36) Red (NAH) bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20RD

(37) Red (NAH) durvju rokturu uzlikas versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052RD

(38) Red (NAH) durvju rokturu uzlikas versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051RD

(39) Red (NAH) priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009RD

(40) Red (NAH) priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE610-BV280RD

(41) Red (NAH) priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE610-BV260RD

(42) Red (NAH) sānu spoguļu uzlikas KE960-BV030RD

(43) Red (NAH) jumta spoileris KE615-1KA00RD

(44) Red (NAH) sānu durvju uzlikas KE760-1KA00RD

(45) Red (NAH) bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50RD

(46) Red (NAH) automobiļa salona apdare KE600-1K10R

(47)  Red (LA06) atpakaļskata spoguļa uzlika KE600-1K10R

(48)  Red priekšējais elkoņbalsts ar nošuvēm, ādas stils KE877-1K1RE

(49) Red mērinstrumentu ietvars, āda ar nošuvēm KE9SP-1K0RE 

(50)  Automobiļa salona paklājiņi no velūra ar Red logo un nošuvēm, Nubuk 
(komplektā 4 gab.) KE745-1K001S2

GREY TOUCH
(51) Grey (KAD) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju 

apakšdaļas apdare KE600-1K012GR

(52) Grey (KAD) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE600-BV010GR

(53) Grey (KAD) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE600-BV011GR

(54) Grey (KAD) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai ar 
inteliģento atslēgu KE600-1K013GR

(55) Grey (KAD) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai bez 
inteliģentās atslēgas KE600-1K014GR

(56) Grey LOUNGE PACK: atpakaļskata spoguļa uzlika, elkoņbalsts ar nošūtu 
ādu, nošūts velūrs KE600-1K0DG

(57)  Grey (KAD) 17" ar dimantu griezts ATO vieglmetāla disks un diska 
centrālā uzlika KE409-1K200

(58)  Dark Grey (KAD) 18" ar dimantu griezts KAMI vieglmetāla disks un diska 
centrālā uzlika KE409-1K300DS

(59) Grey (KAD) diska centrālā uzlika 40342-BA61B

(60)  Grey (KAD) laminēta uzlika 18" vieglmetāla diskam (komplekts ritenim) KE409-1K30G

(61) Dark Grey (LG45) 18" XENA vieglmetāla disks (uzlikām) un diska centrālā uzlika KE409-1K301

(62) Dark Grey (LG45) diska centrālā uzlika 40342-4EA1A

(63)  Silver 18" KAMI vieglmetāla disks un diska centrālā uzlika KE409-1K300

(64)  Silver 17" ATO vieglmetāla disks un diska centrālā uzlika KE409-1K200SV

(65) Silver diska centrālā uzlika 40342-BR01A

(66) Grey (KAD) bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20GR

(67) Grey (KAD) durvju rokturu uzlikas versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052GR

(68) Grey (KAD) durvju rokturu uzlikas versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051GR

(69) Grey (KAD) priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009GR

(70) Grey (KAD) priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE610-BV280GR

(71) Grey (KAD) priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE610-BV260GR

(72) Grey (KAD) sānu spoguļu uzlikas KE960-BV030GR

(73) Grey (KAD) jumta spoileris KE615-1KA00GR

(74) Grey (KAD) sānu durvju uzlikas KE760-1KA00GR

(75) Grey (KAD) bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50GR

(76) Grey (LX29) automobiļa salona apdare KE600-1K10G

(77) Grey (LX29) atpakaļskata spoguļa uzlika KE961-1K030GR

(78) Silver priekšējais elkoņbalsts ar nošuvēm, ādas stils KE877-1K1GR

(79) Silver mērinstrumentu ietvars, āda ar nošuvēm KE9SP-1K0GR

(80)  Automobiļa salona paklājiņi no velūra ar Grey logo un nošuvēm, 
Nubuk (komplektā 4 gab.) KE745-1K001S1

BLACK TOUCH
(81) Black (Z11) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju 

apakšdaļas apdare KE600-1K012BK

(82) Black (Z11) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE600-BV010BK

(83)  Black (Z11) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE600-BV011BK

(84) Black (Z11) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai ar 
inteliģento atslēgu KE600-1K013BK

(85) Black (Z11) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai bez 
inteliģentās atslēgas KE600-1K014BK

(86) Black (Z11) LOUNGE PACK: atpakaļskata spoguļa uzlika, elkoņbalsts ar 
nošūtu ādu, nošūts velūrs KE600-1K0BL

(87) Black (LG25) CENTER CONSOLE PACK: centrālās konsoles, priekšējo durvju 
slēdžu apdare, aizmugurējo durvju slēdžu augšpuses daļas apdare KE961-BV0PB

(88)  Black (Z11) 17" ATO vieglmetāla disks un diska centrālā uzlika KE409-1K200BK

(89)  Black (Z11) 18" KAMI vieglmetāla disks un diska centrālā uzlika KE409-1K300BZ

(90) Black (Z11) diska centrālā uzlika KE409-00Z11

(91)  Black (Z11) laminēta uzlika 18" vieglmetāla diskam (komplekts ritenim) KE4SP-1K30B

(92) Black (Z11) bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20BK

(93)  Black (Z11) durvju rokturu uzlikas versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052BK

(94) Black (Z11) durvju rokturu uzlikas versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051BK

(95) Black (Z11) priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009BK

(96) Black (Z11) priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE610-BV280BZ

(97) Black (Z11) priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE610-BV260BZ

(98) Black (Z11) sānu spoguļu uzlikas KE960-BV030BK

(99)  Black (Z11) jumta spoileris KE615-1KA00BK

(100) Black (Z11) sānu durvju uzlikas KE760-1KA00BK

(101) Black (Z11) bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50BK

(102) Black (LG25) automobiļa salona apdare KE600-1K10X

(103) Black (LG25) atpakaļskata spoguļa uzlika KE961-1K030BK

(104)  Black priekšējais elkoņbalsts ar nošuvēm, ādas stils KE877-1K100

(105) Black mērinstrumentu ietvars, āda ar nošuvēm KE9SP-1K0BA 

(106) Automobiļa salona paklājiņi no velūra ar Black logo un nošuvēm, 
Nubuk (komplektā 4 gab.) KE745-1K001

ORANGE TOUCH
(107) Orange (LA13) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju 

apakšdaļas apdare KE600-1K012OR

(108) Orange (LA13) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE600-BV010OR

(109) Orange (LA13) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE600-BV011OR

(110) Orange (LA13) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas 
versijai ar inteliģento atslēgu KE600-1K013OR

(111) Orange (LA13) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas 
versijai bez inteliģentās atslēgas KE600-1K014OR

(112) Orange LOUNGE PACK: atpakaļskata spoguļa uzlika, elkoņbalsts ar nošūtu 
ādu, nošūts velūrs KE600-1K0RA

(113) Orange (LA13) CENTER CONSOLE PACK: centrālās konsoles, priekšējo durvju 
slēdžu apdare, aizmugurējo durvju slēdžu augšpuses daļas apdare KE961-1K004

(114)  Orange (LA13) 17" ar dimantu griezts ATO vieglmetāla disks un diska 
centrālā uzlika KE409-1K200O1

(115) Orange (LA13) diska centrālā uzlika KE409-ORANG

(116)  Orange (LA13) laminēta uzlika 18" vieglmetāla diskam (komplekts ritenim) KE409-1K30A

(117) Orange (LA13) bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20OR

(118) Orange (LA13) durvju rokturu uzlikas versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052OR

(119) Orange (LA13) durvju rokturu uzlikas versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051OR

(120) Orange (LA13) priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009OR

(121) Orange (LA13) priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE610-BV280OR

(122) Orange (LA13) priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE610-BV260OR

(123) Orange (LA13) sānu spoguļu uzlikas KE960-BV030OR

(124) Orange (LA13) jumta spoileris KE615-1KA00OR

(125) Orange (LA13) sānu durvju uzlikas KE760-1KA00OR

(126) Orange (LA13) bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50OR

(127) Orange (LA13) automobiļa salona apdare KE600-1K10A

(128) Orange (LA13) atpakaļskata spoguļa uzlika KE961-1K030OR

(129) Orange (LA13) priekšējais elkoņbalsts ar nošuvēm, ādas stils KE877-1K1RA

(130) Orange (LA13) mērinstrumentu ietvars, āda ar nošuvēm KE9SP-1K0RA 

(131)  Automobiļa salona paklājiņi no velūra ar Orange logo un nošuvēm, Nubuk 
(komplektā 4 gab.) KE745-1K304

CHROME
(132) Chrome STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju 

apakšdaļas apdare KE600-1K012

(133) Chrome PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures bampera 
apakšdaļas apdare, durvju rokturu uzlikas versijai ar inteliģento atslēgu KE600-BV015CR

(134) Chrome PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures bampera 
apakšdaļas apdare, durvju rokturu uzlikas versijai bez inteliģentās atslēgas KE600-BV016CR

(135)  Chrome bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20

(136)  Chrome durvju rokturu uzlikas versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052

(137) Chrome durvju rokturu uzlikas versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051

(138)  Chrome priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009CR

(139)  Chrome sānu spoguļu uzlikas KE960-BV000

(140)  Chrome sānu durvju uzlikas KE760-1KA00

(141)  Chrome bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50

(142) Chrome automobiļa salona apdare KE600-1K10C

PURPLE TOUCH
(143) Purple STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE600-1K012BP

(144) Purple EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE600-BV010BP

(145) Purple EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE600-BV011BP

(146) Purple DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai ar 
inteliģento atslēgu KE600-1K013BP

Drukāt    |    Aizvērt



(182) Blue (B51) priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE610-BV280EB

(183) Blue (B51) priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE610-BV260EB

(184) Blue (B51) sānu spoguļu uzlikas KE960-BV030EB

(185) Blue (B51) jumta spoileris KE615-1KA00EB

(186) Blue (B51) sānu durvju uzlikas KE760-1KA00-EB

(187) Blue (B51) bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50-EB

(188) Blue (B51) automobiļa salona apdare KE600-1K100EB

(189) Blue (B51) atpakaļskata spoguļa uzlika KE961-1K030EB

(190) Blue priekšējais elkoņbalsts ar nošuvēm, ādas stils KE877-1K1BU

(191)  Blue mērinstrumentu ietvars, āda ar nošuvēm KE9SP-1K0BU 

(192)  Automobiļa salona paklājiņi no velūra ar Blue logo un nošuvēm, Nubuk 
(komplektā 4 gab.) KE745-1K308

BLACK MATTE TOUCH
(193) Black Matte STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju 

apakšdaļas apdare KE600-1K012BM

(194) Black Matte EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE600-BV010BM

(195) Black Matte EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE600-BV011BM

(196) Black Matte DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai 
ar inteliģento atslēgu KE600-1K013BM

(197) Black Matte DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai bez 
inteliģentās atslēgas KE600-1K014BM

(198)  Black Matte CENTER CONSOLE PACK: centrālās konsoles, priekšējo durvju 
slēdžu apdare, aizmugurējo durvju slēdžu augšpuses daļas apdare KE961-1K012

(199)  Black Matte 17" ar dimantu griezts ATO vieglmetāla disks un diska 
centrālā uzlika KE409-1K200BM

(200) Black Matte bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20BM

(201) Black Matte durvju roktura uzlika versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052BM

(202) Black Matte durvju roktura uzlika versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051BM

(203) Black Matte priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009BM

(204) Black Matte priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE610-BV280BM

(205) Black Matte priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE610-BV260BM

(206) Black Matte sānu spoguļu uzlikas KE960-BV030BM

(207) Black Matte jumta spoileris KE615-1KA00BM

(208) Black Matte sānu durvju uzlikas KE760-1KA00-BM

(209) Black Matte bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50-BM

(210) Black Matte automobiļa salona apdare KE600-1K100BM

(211) Black Matte atpakaļskata spoguļa uzlika KE961-1K030BM

CARBON TOUCH
(212) Carbon STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju 

apakšdaļas apdare KE600-1K012CB

(213) Carbon EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE600-BV010CB

(214) Carbon EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE600-BV011CB

(215) Carbon bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20CB

(147) Purple DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai bez 
inteliģentās atslēgas KE600-1K014BP

(148) Purple LOUNGE PACK: atpakaļskata spoguļa uzlika, elkoņbalsts ar nošūtu 
ādu, nošūts velūrs KE600-1K0PU

(149) Purple CENTER CONSOLE PACK: centrālās konsoles, priekšējo durvju 
slēdžu apdare, aizmugurējo durvju slēdžu augšpuses daļas apdare KE961-1K007

(150)  Purple 17" ar dimantu griezts ATO vieglmetāla disks un diska centrālā uzlika KE409-1K200BP

(151) Purple diska centrālā uzlika KE409-BPURP

(152)  Purple laminēta uzlika 18" vieglmetāla diskam (komplekts ritenim) KE409-1K30P

(153) Purple bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20BP

(154) Purple durvju rokturu apdare versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052BP

(155) Purple durvju rokturu apdare versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051BP

(156) Purple priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009BP

(157) Purple priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE610-BV280BP

(158) Purple priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE610-BV260BP

(159) Purple sānu spoguļu uzlikas KE960-BV030BP

(160) Purple jumta spoileris KE615-1KA00BP

(161) Purple sānu durvju uzlikas KE760-1KA00-BP

(162) Purple bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50-BP 

(163) Purple automobiļa salona apdare KE600-1K100BP

(164) Purple atpakaļskata spoguļa uzlika KE961-1K030BP

(165) Purple priekšējais elkoņbalsts ar nošuvēm, ādas stils KE877-1K1BP

(166) Purple mērinstrumentu ietvars, āda ar nošuvēm KE9SP-1K0BP 

(167)  Automobiļa salona paklājiņi no velūra ar Purple logo un nošuvēm, Nubuk 
(komplektā 4 gab.) KE745-1K307

BLUE TOUCH
(168) Blue (B51) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju 

apakšdaļas apdare KE600-1K012EB

(169) Blue (B51) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE600-BV010EB

(170)  Blue (B51) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE600-BV011EB

(171) Blue (B51) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai ar 
inteliģento atslēgu KE600-1K013EB

(172) Blue (B51) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai bez 
inteliģentās atslēgas KE600-1K014EB

(173) Blue (B51) LOUNGE PACK: atpakaļskata spoguļa uzlika, elkoņbalsts ar 
nošūtu ādu, nošūts velūrs KE600-1K0EB

(174)  Blue (B51) CENTER CONSOLE PACK: centrālās konsoles, priekšējo durvju 
slēdžu apdare, aizmugurējo durvju slēdžu augšpuses daļas apdare KE961-1K008

(175)  Blue (B51) 17" ar dimantu griezts ATO vieglmetāla disks un diska 
centrālā uzlika KE409-1K200EB

(176) Blue (B51) diska centrālā uzlika KE409-00B51

(177)  Blue (B51) laminēta uzlika 18" vieglmetāla diskam (komplekts ritenim) KE409-1K30E

(178) Blue (B51) bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20EB

(179) Blue (B51) durvju rokturu uzlikas versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052EB

(180) Blue (B51) durvju rokturu uzlikas versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051EB

(181) Blue (B51) priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009EB

(216) Carbon durvju rokturu uzlikas versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052CB

(217) Carbon durvju rokturu uzlikas versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051CB

(218) Carbon priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009CB

(219) Carbon priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE610-BV280CB

(220) Carbon priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE610-BV260CB

(221) Carbon sānu spoguļu uzlikas KE960-BV030CB

(222) Carbon sānu durvju uzlikas KE760-1KA00CB

(223) Carbon bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50CB

(224) Carbon automobiļa salona apdare KE600-1K100CB

(225) Carbon atpakaļskata spoguļa uzlika KE961-1K030CB

YELLOW TOUCH
(226)  Yellow (BEAV) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, bagāžas nodalījuma durvju 

apakšdaļas apdare KE600-1K012YW

(227) Yellow (BEAV) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā un aizmugures 
bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE600-BV010YE

(228)  Yellow (BEAV) EXTERIOR PACK: sānu spoguļu uzlikas, priekšējā 
un aizmugures bampera apakšdaļas apdare, priekšējo lukturu apdare bez 
lukturu mazgātājiem

KE600-BV011YE

(229) Yellow (BEAV) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai ar 
inteliģento atslēgu

KE600-1K013YW

(230) Yellow (BEAV) DYNAMIC PACK: jumta spoileris, durvju rokturu uzlikas versijai bez 
inteliģentās atslēgas

KE600-1K014YW

(231) Yellow LOUNGE PACK: atpakaļskata spoguļa uzlika, elkoņbalsts ar nošūtu 
ādu, nošūts velūrs KE600-1K0YE

(232)  Yellow (LE02) CENTER CONSOLE PACK : centrālās konsoles, priekšējo 
durvju slēdžu apdare, aizmugurējo durvju slēdž augšpuses daļas apdare KE961-BV0YE

(233)  Yellow (BEAV) 17" ar dimantu griezts ATO vieglmetāla disks un diska 
centrālā uzlika KE409-1K200YW

(234) Yellow (BEAV) diska centrālā uzlika KE409-0BEAV

(235)  Yellow (BEAV) laminēta uzlika 18" vieglmetāla diskam (komplekts ritenim) KE4SP-1K30Y

(236) Yellow (BEAV) bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare KE791-1KA20YW

(237) Yellow (BEAV) durvju rokturu uzlikas versijai ar inteliģento atslēgu KE605-1K052YW

(238) Yellow (BEAV) durvju rokturu uzlikas versijai bez inteliģentās atslēgas KE605-1K051YW

(239)  Yellow (BEAV) priekšējā un aizmugures bampera apakšdaļas apdare KE600-BV009YE

(240) Yellow (BEAV) priekšējo lukturu apdare ar lukturu mazgātājiem KE610-BV280YW

(241)  Yellow (BEAV) priekšējo lukturu apdare bez lukturu mazgātājiem KE610-BV260YW

(242)  Yellow (BEAV) sānu spoguļu uzlikas KE960-BV030YE

(243) Yellow (BEAV) jumta spoileris KE615-1KA00YW

(244) Yellow (BEAV) sānu durvju uzlikas KE760-1KA00YW

(245) Yellow (BEAV) bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-1KA50YW

(246)  Yellow (LE02) automobiļa salona apdare KE600-1K10Y

(247) Yellow (LE02) atpakaļskata spoguļa uzlika KE961-1K030YW

(248)  Yellow priekšējais elkoņbalsts ar nošuvēm, ādas stils KE877-1K1YE

(249)  Yellow mērinstrumentu ietvars, āda ar nošuvēm KE9SP-1K0YE

(250)  Automobiļa salona paklājiņi no velūra ar Yellow logo un nošuvēm, 
Nubuk (komplektā 4 gab.) KE745-1KYEL

Drukāt    |    Aizvērt



PERSONALIZĒŠANAS PASŪTĪJUMA LAPA

VIEGLMETĀLA DISKI
(251) 17" OE Sport vieglmetāla diski D0C00-1KK2A

(252) 18" OE n-tec vieglmetāla diski D0C00-BX80A

(253)  18" NISMO vieglmetāla diski D0300-3YV8A

(254)  16" NISEKO vieglmetāla diski KE409-3Z110

(255)  16" Silver vieglmetāla diski KE409-1K100

(256)  Slēdzami disku uzgriežņi KE409-89951

EKSTERJERA STILS
(257) Dekoratīvie sānu stieņi, metāla KE543-1KA10

(258)  Izgaismoti sānu stieņi KE543-1KA30

(259)  Priekšējā dekoratīvā uzlika, Silver KE540-BV520

(260)  Aizmugurējā dekoratīvā uzlika, Silver KE547-BV520

(261) Jumta spoileris, krāsojams KE615-1KA00

(262) Sānu logu uzlikas, Chrome KE605-1K010

(263) Izpūtēja apdare dīzeļdzinēja versijai (K9K) KE791-1K001

(264) Izpūtēja apdare benzīna dzinēja versijai (HR12DE) KE791-1K002

(265)  Haizivs spuras tipa antena, Black (Z11) KE280-99991

(266) Haizivs spuras tipa antena, Grey (KAD) KE280-99994

(267) Haizivs spuras tipa antena, Pearl White (QAB) KE280-99993

(268)  Haizivs spuras tipa antena, White (326) KE280-99992

(269) Haizivs spuras tipa antena, Nightshade (GAB) KE280-99995

(270)  Haizivs spuras tipa antena, Red (NAH) KE280-99996

UZLĪMES
(271) 2 sportiskas svītras, Aluminium KS537-BV1AL 

(272) 2 sportiskas svītras + spoileris, Anthracite KS537-BV1AN 

(273)  2 sportiskas svītras, Black KS537-BV1BL 

(274)  2 sportiskas svītras, Pink KS537-BV1PK 

(275)  2 sportiskas svītras, White KS537-BV1WH 

(276)  2 sportiskas svītras, Yellow KS537-BV1YE 

(277) 2 sportiskas svītras, Red KS537- BV1RD 

(278)  Sānu uzlīmes, Aluminium KS537-BV4AL 

(279) Sānu uzlīmes, Anthracite KS537-BV4AN 

(280) Sānu uzlīmes, Black KS537-BV4BL 

(281) Sānu uzlīmes, Pink KS537-BV4PK 

(282) Sānu uzlīmes, White KS537-BV4WH 

(283) Sānu uzlīmes, Yellow KS537-BV4YE 

(284) Sānu uzlīmes, Red KS537- BV4RD 

AUTOMOBIĻA SALONA DIZAINS
(285)  Sēdekļu pārvalki KE860-1K000

(286)  Bagāžas nodalījuma sliekšņa aizsarguzlika KE967-1K020

(287) Izgaismotas durvju sliekšņu aizsarguzlikas (priekšējais komplekts - izgaismots, 
aizmugurējais komplekts nav izgaismots), Red G6950-1KA0A

(288)  Izgaismotas durvju sliekšņu aizsarguzlikas (priekšējais komplekts - izgaismots, 
aizmugurējais komplekts nav izgaismots), White G6950-1KA0B

(289)  Patīkams apgaismojums B64D0-1KA0A

(290) Sporta pedāļu komplekts versijai ar automātisko transmisiju KE460-1K181

(291)  Sporta pedāļu komplekts versijai ar manuālo transmisiju KE460-1K081

(292) Priekšējais elkoņbalsts, Premium audums KE877-1K160

(293) Priekšējais elkoņbalsts, audums KE877-1K000

TEHNOLOĢIJU PALĪGSISTĒMAS
(294)  Priekšējā stāvvietā novietošanas sistēma KE512-99906

(295)  Aizmugurējā stāvvietā novietošanas sistēma KE511-99902

UZGLABĀŠANA UN ATDALĪTĀJI
(299)  Suņu tīkls KE964-1KA00

(300)  Mīksts bagāžas nodalījuma grīdas paklājs, 2WD KE965-BV0S0

(301) Mīksts bagāžas nodalījuma grīdas paklājs, 4WD KE965-1K5S0

(302) Bagāžas nodalījuma tīkls, horizontāls KE966-75R00

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI
(303)  Gumijas paklājiņi (komplektā 4 gab.) KE748-1K089

(304)  Gumijas paklājiņi ar paceltām malām (komplektā 4 gab.) KE748-1K001

(305)  Tekstila paklājiņi, standarta (komplektā 4 gab.) KE745-1K021

(306)  Bagāžas nodalījuma paklājs, 2WD KE840-1K100

(307) Bagāžas nodalījuma paklājs, 4WD KE840-1K100

AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES AIZSARDZĪBA
(308)  Sānu uzlikas KE760-1KA20

(309) Durvju rokturu aizsarguzlikas (komplektā 2 gab.) KE537-1KA00

(310)  Dzinēja pārsega deflektors KE610-1KA00

(311)  Vēja deflektori (komplektā 4 gab.) H0800-1KA00

(312) Priekšējie dubļusargi (komplektā 2 gab.) KE788-1K085

(313)  Aizmugurējie dubļusargi (komplektā 2 gab.) KE788-BV586

(314)  Aizmugures bampera augšpuses aizsarguzlika KE967-BV530

JUMTA STIEŅI UN AKSESUĀRI
(316)  Jumta bagāžas stieņi, tērauda KE730-1K000

(317)  Jumta bagāžas stieņi, alumīnija KE730-1K010

(318)  Jumta bagāžnieks no tērauda, 80x100 cm KE738-99922

(319)  Velosipēdu turētājs, standarta (tikai tērauda šķērsstieņiem) KE738-80100

(320)  Velosipēdu turētājs KE738-80010

(321) T-Track adapteris velosipēdu turētājam (nepieciešams tikai alumīnija šķērsstieņiem) KE737-99931

(322) Kravas ierobežotāji (4 gab.) (tikai tērauda šķērsstieņiem) KE734-99990

(323) Slēpju turētājs (tikai tērauda šķērsstieņiem) KE734-99986

(324) Slēpju/sniegadēļu turētājs, līdz 3 pāriem KE738-50001

(325) Slēpju/sniegadēļu turētājs, līdz 4 pāriem KE738-50002

(326)  Slēpju/sniegadēļu turētājs, bīdāms, līdz 6 pāriem KE738-99996

(327) T-Track alumīnija adapteris slēpju turētājam 3 un 4 pāriem (nepieciešams tikai alumīnija 
šķērsstieņiem) KE737-99932

(328) Kāpslis uz riepas KE930-00130

JUMTA BAGĀŽAS KASTES
Ietilpība/garums/platums/augstums/maksimālā kravnesība

(329)  Jumta bagāžas kaste, mazā, 380 l /1600*800*400 mm/75 kg KE734-10000

(330) Jumta bagāžas kaste, vidējā, 480 l/1900*800*400 mm/75 kg KE734-20000

(331) Jumta bagāžas kaste, lielā, 530 l/2250*800*420 mm/75 kg KE734-30000

(332) Jumta bagāžas kaste Ranger 90, auduma, 340 l/1900*800*400 mm KE734-RAN90

SAKABES ĀĶI UN AKSESUĀRI
(333)  Noņemams sakabes āķis, 2WD KE500-1K210

(334) Noņemams sakabes āķis, 4WD KE500-1K410

(335) TEK, 7 tapu KE505-BV207

(336) TEK,13 tapu KE505-BV213

(337) Papildu strāvas pieslēgums treilerim KE505-99993

(338)  Sakabes āķa velosipēdu turētājs, 7 tapu, 2 velosipēdiem KE738-70207

(339) Sakabes āķa velosipēdu turētājs, 7 tapu, 3 velosipēdiem KE738-70307

(340) Sakabes āķa velosipēdu turētājs, 13 tapu, 2 velosipēdiem KE738-70213

(341) TEK adapteris, no 7 tapām līdz 13 tapām KE505-89941

(342) TEK adapteris, no 13 tapām līdz 7 tapām KE505-89951

(343) TEK adapteris, garais, no 13 tapām uz 7 tapām + 12s KE505-89961

(344) Drošības skava, standarta KE500-99935

AUTOMOBIĻA SALONA PRAKTISKUMS
(345) Nomadic pelnutrauks F8800-89925

(346) Tālruņa/glāžu turētājs KE930-00300

(347)  iPhone turētājs (4., uzlabojams arī 5.), savienojams arī ar LCN2 KE289-1K001

(348) Uzlabojums iPhone turētājam no 4. uz 5. KE289-1K002

(349)  Viedtālruņa turētājs, 360, White KS289-360WH 

(350) Viedtālruņa turētājs, 360, Black KS289-360BL 

(351)  Viedtālruņa turētājs, "U" satvēriena, Black KS289-UG0BL 

(352)  Universāls planšetdatora turētājs, Black KS289-TH0BL 

DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
(353)  Avārijas trīsstūris KE930-00017

(354) Avārijas trīsstūris (komplektā 2 gab.) KE930-00018

(355) Pirmās palīdzības komplekts (plastmasas kaste) KE930-00021

(356) Pirmās palīdzības komplekts (mīksta soma) KE930-00026

(357)  Automobiļa drošības komplekts KE930-00028

(358)  Automobiļa drošības komplekts (2 avārijas trīsstūru komplekts) KE930-00029

(359) Drošības veste KE930-00111

Lūdziet savam dīlerim ietvert aksesuārus Jūsu Nissan automobiļa līzinga summā un saņemiet Jums 
vislabāk atbilstošo finansējuma piedāvājumu!

Oriģinālie Nissan aksesuāri.  
3 gadu vai 100 000 km garantija, ja tie uzstādīti pie Nissan dīlera (detaļas un darbs), pērkot jaunu 
automobili, pirms automobiļa saņemšanas. 

 Nissan apstiprinātie aksesuāri. 
2 gadu vai 100 000 km garantija, ja tie uzstādīti pie Nissan dīlera (detaļas un darbs), pērkot jaunu 
automobili, pirms automobiļa saņemšanas.  
12 mēnešu garantija, ja tie uzstādīti pēc jaunā automobiļa saņemšanas 3. puses servisā, pie dīlera vai 
klienta (tikai detaļas / neierobežots nobraukums). 
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PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Nissan 5* pagarinātā garantija ļauj Jums izmantot Jūsu JUKE 
garantiju ilgāku laika periodu vai garāku nobraukumu.

Pieejamais pagarinātās garantijas iespēju klāsts ļaus Jums 
izvēlēties to, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām.

Mūsu kvalificētie mehāniķi pārzina Jūsu Nissan labāk nekā 
jebkurš cits un izmantos tikai Nissan oriģinālās rezerves daļas.

Nissan 5* pagarinātā garantija dāvā Jums sirdsmieru, ka par 
visām negaidītajām nejaušībām mēs parūpēsimies,  
un to var nodot arī nākamajam Jūsu automobiļa īpašniekam, 
ja izdomāsiet automobili vēlāk pārdot. 

Jūsu Nissan 5* pagarinātā garantija ietver arī papildu Nissan 
tehnisko palīdzību ceļā visā līguma darbības laikā, 
nodrošinot palīdzību visā Eiropā 24 stundas diennaktī,  
365 dienas gadā.

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS

Parūpējieties par savu JUKE tā, kā tas ir pelnījis, 
iegādājoties Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu un 
ietaupot naudu ilgtermiņā!

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sedz visas Jūsu 
JUKE standarta tehnisko apkopju prasības.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sniedz Jums 
garantiju, ka Jūsu izdevumi par tehniskajām apkopēm  
būs nemainīgi līdz pat 5 gadus ilgā periodā.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver visas 
pārbaudes un rezerves daļu nomaiņu, kas ietilpst Jūsu 
Nissan tehnisko apkopju grafikā.

Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz mūsu kvalificēto 
mehāniķu izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas!

Labi apkoptam automobilim ir arī augstāka tālākpārdošanas 
vērtība.

Ja Jūs pārdosiet savu Nissan pirms beigsies Nissan servisa 
un tehniskās apkopes līguma termiņš, jaunais Jūsu 
automobiļa īpašnieks varēs izmantot atlikušo līguma laiku.

A p m e k l ē j i e t  m ū s u  m ā j a s  l a p u :  w w w . n i s s a n . l v

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tā publicēšanas brīdī (2014. gada aprīlī). Šajā brošūrā 
izmantoti automobiļu prototipi, kas izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot savus produktus, Nissan 
Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par 
šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Sakarā ar poligrāfiskās 
drukas ierobežojumiem šajā bukletā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu 
krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas atļaujas no Nissan Europe puses ir aizliegta.

Dīlera zīmogs:

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – JUKE MC 2014_P&A BROCHURE_ 2014. gada aprīlī – Iespiesta ES.
Autors: “NEW BBDO”, Francija – Tālr.: +33 1 40 62 37 37; izgatavotājs: “eg+ worldwide”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Sekojiet Nissan JUKE: 
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