
JUKE
NISSAN

ACCESORII DE ORIGINE
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Detroit Red

Tokyo Black

London  
White

San Diego  
Yellow

Tokyo  
Matte Black
Yokohama  
Purple
Oppama  
Orange

Zama Blue

Nashville  
Carbon

Atsugi Grey

ACCESORIILE  
TE INSPIRĂ

1_Capace de oglinzi San Diego yellow(242)

2_Ornamente de faruri San Diego yellow(241)

3_Inserții pentru bările față și spate  
San Diego yellow(239)

4_Jante din aliaj 18" cu inserții  
San Diego yellow(235)

PACK EXTERIOR 
Capacele de oglinzi, ornamentele de 
faruri și inserțiile pentru bările față  
și spate sunt elementele care oferă  
un look deosebit întregului vehicul.

CREATIVE EXCLUSIVE

 

1

2
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Pe copertă: JUKE în nuanța Ink 
Blue accesorizat cu capace de 
oglinzi(139), capace pentru mânerele 
de portiere(136), inserții pentru bara 
față(138), și profile laterale Beijing 
crom(140), scut față silver(259) și jante 
din aliaj 18" KAMI model dark grey 
diamond cut(58).

Noul Nissan Juke. Descoperă combinația de accesorii 
care ți se potrivește.

PERSONALIZARE
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PACK STYLE
Profilele laterale personalizate și 
ornamentul pentru hayon îți asigură o 
imagine elegantă.

1_Ornament pentru hayon London white(11)

2_Profile laterale London white(19)

3_Jante din aliaj 18" cu inserții London white(10)

PACK EXTERIOR PACK EXTERIOR + STYLE

Detroit Red

Tokyo Black

London  
White

San Diego  
Yellow

Tokyo  
Matte Black

Beijing  
Crom

Yokohama  
Purple
Oppama  
Orange

Zama Blue

Nashville  
Carbon

Atsugi Grey

CREATIVE EXCLUSIVE
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PACK DYNAMIC
Demarchează-te din aglomerație  

cu eleron și capace colorate pentru  
mânerele de portiere.1_Capace pentru mânerele de portiere  

Tokyo black(93)

2_Eleron Tokyo black(99)

3_Jante din aliaj 18" KAMI Tokyo black(89)

PACK EXTERIOR + DYNAMIC PACK EXTERIOR + DYNAMIC + STYLE

 

PERSONALIZARE
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PACK EXTERIOR
Nicio altă mașină nu îți oferă atâtea posibilități 
de combinare a culorilor precum Juke.

PACK EXTERIOR + STYLE

PACK EXTERIOR + DYNAMIC + STYLE

 

RESURSE PENTRU 
CREAȚIE

Shiro Nakamura, Senior Vice President & 
Chief Creative Officer Nissan, a fost 

primul posesor de Juke care și-a 
personalizat vehiculul. “Atâtea culori și 
elemente de personalizare stimulează 

imaginația. Am făcut o alegere subiectivă, 
însă posibilitățile de exprimare nu se 

opresc aici.”

PERSONALIZARE
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1_Capac pentru indicatoarele de bord  
San Diego yellow(249)

2_Inserturi de interior San Diego yellow(246)

3_Set de covorașe de velur  
San Diego yellow(250)

4_Consolă personalizată  
San Diego yellow (232)

5_Cotieră centrală față din piele  
San Diego yellow(248) 

6_Covorașe de velur  
personalizate(50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7_Cotieră centrală față din piele 
Detroit red(48)

8_Capac pentru oglinda de interior 
Detroit red(47)

9_Covorașe de velur Detroit red(50)

10_ Cotieră centrală față din piele 
Detroit red(48)

11_ Cotieră centrală față din piele 
London white(23)

12_ Cotieră centrală față din piele 
San Diego yellow(248)

13_ Cotieră centrală față din piele 
Tokyo black(104)

PACK LOUNGE
Armonizează interiorul în  

linie cu exteriorul folosind  
cotieră, capace de oglinzi și 

covorașe personalizate.

Creează atmosfera care îți convine cu un interior personalizat.

PERSONALIZARE
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CREATIVE

EXCLUSIVE
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JANTE DIN ALIAJ
Ai la dispoziție o gamă largă de modele și culori. 

JANTE 18" din aliaj, cu inserții personalizate*
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Detroit Red(35)

Yokohama Purple(152)

San Diego Yellow(235)

Zama Blue(177)

Tokyo Black(91)

Atsugi Grey(60)

London White(10)

Oppama Orange(116)

JANTE 18"din aliaj, model KAMI

Jante din aliaj 16" 
NISEKO(254)

Jante din aliaj 
16" Silver(255)

Black(89) Silver(63)

Tokyo Black

San Diego  
Yellow

Atsugi Grey

Oppama  
Orange

Detroit Red

Yokohama  
Purple

London White

Zama Blue

*Inserturile de jantă sunt supuse reviziilor periodice, în conformitate cu prevederile din carnetul de întreținere al vehiculului și se înlocuiesc dacă se consideră necesar.

 

Șuruburi antifurt (256)

Jante din aliaj 18" 
NISMO(253) Jante din aliaj 17" ATO

Dark Grey  
diamond cut(58)

Detroit Red  
diamond cut(33)

Yokohama Purple  
diamond cut(150)

London White(08)

Oppama Orange  
diamond cut(114)

San Diego Yellow  
diamond cut(233)

Silver(64)

Tokyo Black(88)

Zama Blue  
diamond cut(175)

Tokyo Black Matte  
diamond cut(199)

Atsugi Grey  
diamond cut(57)

PERSONALIZARE
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CUCEREȘTE ORAȘUL
Juke atrage toate privirile orașului atunci când e dotat cu 
jante din aliaj 18", capace de oglinzi, inserții de bare și 
profile laterale personalizate.

*PACK CROM

1_Capace de oglinzi Beijing crom*(139)

2_Capace pentru mânerele de portiere Beijing crom*(136)

3_Inserții pentru bările față și spate Beijing crom*(138)

4_Scut față silver(259)

5_Jante din aliaj 18" KAMI dark grey diamond cut(58)
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6_Profile laterale Beijing crom(140)

7_Ornament pentru mânerul de portbagaj  
Beijing crom(141)

8_Ornament pentru hayon Beijing crom(135)

9_Scut spate silver(260)

10_Antena Red shark (accesoriu incompatibil  
cu plafon panoramic) (270)

11_Bare ornament laterale, cu iluminare(258)

Red

Black

Pearl white

White

Nightshade

Grey

Antena model «shark» este incompatibilă cu sistem DAB 
(Digital Audio Broadcasting)
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ATMOSFERĂ 
FEERICĂ
Cu lumini de ambianță sau accesorii 
precum suportul de tabletă poți 
modela interiorul după gusturile și 
dorințele tale.

1_Huse pentru scaune(285)

2_Protecții pentru praguri, cu iluminare (numai față) (288)

3_Lumini de ambianță(289), kit pedale sport(291) și covorașe 
de velur blue(192)

4_Suport de tabletă(352)

5_Suport pentru smartphone, 360 grip white(349)

6_Suport pentru smartphone U-grip, black(351)

7_Suport pentru iPhone* (4 & 5) (347)

*iPhone este marcă înregistrată Apple, Inc.
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PREGĂTIT DE AVENTURĂ
Juke se adaptează la mediul înconjurător  
cu apărători de noroi, deflectoare de aer  

și sistem de asistență la parcare.

1_Deflectoare de aer(311)

2_Deflector pentru capotă(310)

3_Baghete laterale(308)

4_Jante din aliaj 18" model KAMI dark 
grey diamond cut(58)

5_Apărători de noroi(312, 313)

6_Senzori de parcare față și spate(294, 295)
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7_Covoraș de portbagaj și accesoriu de protecție pentru  
pragul de portbagaj(306, 286)

8_Protecție pentru bara spate, partea superioară(314)

9_Separator de portbagaj(299)

10_Protecție de tip moale pentru portbagaj(300)

11_Covorașe din material textil(305), cauciuc(303), 
cauciuc cu margini înălțate (304)
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DECOLEAZĂ
Poți lua cu tine, în funcție de sezon, bicicletele 
sau schiurile. Cu accesoriile de origine Nissan 

ai loc pentru toate bagajele.

1_Cârlig de remorcare 
detașabil(333)

2_Ataș pentru biciclete, 
varianta pentru  
2 biciclete(338), disponibil 
cu conexiune de tip 7  
sau 13 pini

3_Bare transversale din 
aluminiu(317)

4_Cutie de plafon mică(329)

5_Bare transversale(316) cu suport 
pentru bagaje din oțel(318)

6_Suport pentru schiuri, 
capacitate de 6 perechi(326)

7_Bare transversale din 
aluminiu(317) și suport pentru 
biciclete(320)
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EXTRAVAGANȚĂ
Cu acccesorii decorative poți să afișezi o stare de spirit sau să marchezi un eveniment important din viața ta.

1_Sticker sporty black(273)

2_Sticker lateral flash pink(281)

3_Sticker lateral flash yellow(283)

4_Sticker sporty white(275)

5_Sticker lateral flash aluminium(278)

6_Antena shark white(268)

Aluminium

Pink

Black

Anthracite

White

Yellow

Red
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PAGINĂ DE COMANDĂ
ACCESORII DE PERSONALIZARE

PERSONALIZARE LONDON WHITE
(01) PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) London White (QAB)

(02) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri cu 
sistem de spălare) London White (QAB)

(03) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri fără 
sistem de spălare) London White (QAB)

(04) PACK DYNAMIC (eleron și capace pentru mânerele de portiere față, vehicule cu cheie inteligentă) 
London White (QAB)

(05) PACK DYNAMIC (eleron si capace pentru mânerele de portiere față, vehicule fără cheie inteligentă) 
London White (QAB)

(06) PACK LOUNGE (capac pentru oglinda de interior și cotieră din piele) London White (QAB)

(07) PACK CONSOLĂ (consolă centrală și ornamente de interior pentru portiere) London White (LQ05)

(08)  Jantă din aliaj 17" ATO London White (QAB)

(09) Emblemă de jantă London White (QAB)

(10)  Inserții pentru jantă din aliaj 18" London White (QAB)

(11)  Ornament pentru hayon London White (QAB)

(12) Capace pentru mânerele de portiere față London White (QAB) (vehicule cu cheie inteligentă)

(13) Capace pentru mânerele de portiere față London White (QAB) (vehicule fără cheie inteligentă)

(14) Inserții pentru bările față și spate London White (QAB)

(15) Ornamente de faruri (pentru faruri cu sistem de spălare) London White (QAB)

(16) Ornamente de faruri (pentru faruri fără sistem de spălare) London White (QAB)

(17) Capace de oglinzi retrovizoare London White (QAB)

(18) Eleron London White (QAB)

(19)  Profile laterale London White (QAB)

(20) Ornament pentru mânerul de portbagaj London White (QAB)

(21) Inserții pentru interior London White (LQ05)

(22) Capac pentru oglinda de interior London White (LQ05)

(23)  Cotieră din piele, cu cusătură White (QAB)

(24) Capac pentru indicatoarele de bord London White

(25)  Set de covorașe Luxury White

PERSONALIZARE DETROIT RED
(26) PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) Detroit Red (NAH)

(27) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri cu 
sistem de spălare) Detroit Red (NAH)

(28) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri fără 
sistem de spălare) Detroit Red (NAH)

(29) PACK DYNAMIC (eleron și capace pentru mânerele de portiere față, vehicule cu cheie inteligentă) 
Detroit Red (NAH)

(30) PACK DYNAMIC (eleron si capace pentru mânerele de portiere față, vehicule fără cheie inteligentă) 
Detroit Red (NAH)

(31) PACK LOUNGE (capac pentru oglinda de interior și cotieră din piele) Detroit Red (NAH)

(32) PACK CONSOLĂ (consolă centrală și ornamente de interior pentru portiere) Detroit  
Red (LA06)

(33)  Jantă din aliaj 17" diamond cut ATO Detroit Red (NAH)

(34) Emblemă de jantă Detroit Red (NAH)

(35)  Inserții pentru jantă din aliaj 18" Detroit Red (NAH)

(36) Ornament pentru hayon Detroit Red (NAH)

(37) Capace pentru mânerele de portiere față Detroit Red (NAH) (vehicule cu cheie inteligentă)

(38) Capace pentru mânerele de portiere față Detroit Red (NAH) (vehicule fără cheie inteligentă)

(39) Inserții pentru bările față și spate Detroit Red (NAH)

(40) Ornamente de faruri (pentru faruri cu sistem de spălare) Detroit Red (NAH)

(41) Ornamente de faruri (pentru faruri fără sistem de spălare) Detroit Red (NAH)

(42) Capace de oglinzi retrovizoare Detroit Red (NAH)

(43) Eleron Detroit Red (NAH)

(44) Profile laterale Detroit Red (NAH)

(45) Ornament pentru mânerul de portbagaj Detroit Red (NAH)

(46) Inserții pentru interior Detroit Red (LA06)

(47)  Capac pentru oglinda de interior Detroit Red (LA06)

(48)  Cotieră din piele, cu cusătură Red (NAH)

(49) Capac pentru indicatoarele de bord Detroit Red

(50)  Set de covorașe de velur Red

PERSONALIZARE ATSUGI GREY
(51) PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) Atsugi Grey (KAD)

(52) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri cu 
sistem de spălare) Atsugi Grey (KAD)

(53) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri  
fără sistem de spălare) Atsugi Grey (KAD)

(54) PACK DYNAMIC (eleron și capace pentru mânerele de portiere față, vehicule cu cheie inteligentă) 
Atsugi Grey (KAD)

(55) PACK DYNAMIC (eleron si capace pentru mânerele de portiere față, vehicule fără cheie inteligentă) 
Atsugi Grey (KAD)

(56) PACK LOUNGE (capac pentru oglinda de interior și cotieră din piele) Atsugi Grey (KAD)

(57)  Jantă din aliaj 17" diamond cut ATO Atsugi Grey (KAD)

(58)  Jantă din aliaj 18" diamond cut KAMI Dark Grey (KAD)

(59) Emblemă de jantă Atsugi Grey (KAD)

(60)  Inserții pentru jantă 18" Atsugi Grey (KAD)

(61) Jantă din aliaj Dark Grey (LG45) 18" XENA

(62) Emblemă de jantă Dark Grey (LG45)

(63)  Jantă din aliaj Silver 18" KAMI

(64)  Jantă din aliaj Silver 17" ATO

(65) Emblemă de jantă Silver

(66) Ornament pentru hayon Atsugi Grey (KAD)

(67) Capace pentru mânerele de portiere față Atsugi Grey (KAD) (vehicule cu cheie inteligentă)

(68) Capace pentru mânerele de portiere față Atsugi Grey (KAD) (vehicule fără cheie inteligentă)

(69) Inserții pentru bările față și spate Atsugi Grey (KAD)

(70) Ornamente de faruri (pentru faruri cu sistem de spălare) Atsugi Grey (KAD)

(71) Ornamente de faruri (pentru faruri fără sistem de spălare) Atsugi Grey (KAD)

(72) Capace de oglinzi retrovizoare Atsugi Grey (KAD)

(73) Eleron Atsugi Grey (KAD)

(74) Profile laterale Atsugi Grey (KAD)
 

(75) Ornament pentru mânerul de portbagaj Atsugi Grey (KAD)

(76) Inserții pentru interior Atsugi Grey (LX29)

(77) Capac pentru oglinda de interior Atsugi Grey (LX29)

(78) Cotieră din piele, cu cusătură Silver

(79) Capac pentru indicatoarele de bord Silver

(80)  Set de covorașe de velur Grey

PERSONALIZARE TOKYO BLACK
(81) PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) Tokyo Black (Z11)

(82) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri cu 
sistem de spălare) Tokyo Black (Z11)

(83)  PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri 
fără sistem de spălare) Tokyo Black (Z11)

(84) PACK DYNAMIC (eleron și capace pentru mânerele de portiere față, vehicule cu cheie inteligentă) 
Tokyo Black (Z11) 

(85) PACK DYNAMIC (eleron si capace pentru mânerele de portiere față, vehicule fără cheie inteligentă) 
Tokyo Black (Z11) 

(86) PACK LOUNGE (capac pentru oglinda de interior și cotieră din piele) Tokyo Black (Z11)

(87) PACK CONSOLĂ (consolă centrală și ornamente de interior pentru portiere)  
Tokyo Black (LG25)

(88)  Jantă din aliaj 17" ATO Tokyo Black (Z11)

(89)  Jantă din aliaj 18" KAMI Tokyo Black (Z11)

(90) Emblemă de jantă Tokyo Black (Z11)

(91)  Inserții pentru jantă din aliaj 18" Tokyo Black (Z11) 

(92) Ornament pentru hayon Tokyo Black (Z11)

(93)  Capace pentru mânerele de portiere față Tokyo Black (Z11) (vehicule cu cheie inteligentă)

(94) Capace pentru mânerele de portiere față Tokyo Black (Z11) (vehicule fără cheie inteligentă)

(95) Inserții pentru bările față și spate Tokyo Black (Z11)

(96) Ornamente de faruri (pentru faruri cu sistem de spălare) Tokyo Black (Z11)

(97) Ornamente de faruri (pentru faruri fără sistem de spălare) Tokyo Black (Z11)

(98) Capace de oglinzi retrovizoare Tokyo Black (Z11)

(99)  Eleron Tokyo Black (Z11)

(100) Profile laterale Tokyo Black (Z11)

(101) Ornament pentru mânerul de portbagaj Tokyo Black (Z11)

(102) Inserții pentru interior Tokyo Black (LG25)

(103) Capac pentru oglinda de interior Tokyo Black (LG25)

(104)  Cotieră din piele, cu cusătură black

(105) Capac pentru indicatoarele de bord Tokyo Black

(106) Set de covorașe de velur Black

PERSONALIZARE OPPAMA ORANGE
(107) PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) Oppama Orange (LA13)

(108) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri cu 
sistem de spălare) Oppama Orange (LA13)

(109) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri fără 
sistem de spălare) Oppama Orange (LA13)

(110) PACK DYNAMIC (eleron și capace pentru mânerele de portiere față, vehicule cu cheie inteligentă) 
Oppama Orange (LA13) 

(111) PACK DYNAMIC (eleron si capace pentru mânerele de portiere față, vehicule fără cheie inteligentă) 
Oppama Orange (LA13) 

(112) PACK LOUNGE (capac pentru oglinda de interior și cotieră din piele) Oppama Orange (LA13)

(113) PACK CONSOLĂ (consolă centrală și ornamente de interior pentru portiere) Oppama Orange (LA13)

(114)  Jantă din aliaj 17" diamond cut ATO Oppama Orange (LA13)

(115) Emblemă de jantă Oppama Orange (LA13)

(116)  Inserții pentru jantă din aliaj 18" Oppama Orange (LA13) 

(117) Ornament pentru hayon Oppama Orange (LA13)

(118) Capace pentru mânerele de portiere față Oppama Orange (LA13) (vehicule cu cheie inteligentă)

(119) Capace pentru mânerele de portiere față Oppama Orange (LA13) (vehicule fără cheie inteligentă)

(120) Inserții pentru bările față și spate Oppama Orange (LA13)

(121) Ornamente de faruri (pentru faruri cu sistem de spălare) Oppama Orange (LA13)

(122) Ornamente de faruri (pentru faruri fără sistem de spălare) Oppama Orange (LA13)

(123) Capace de oglinzi retrovizoare Oppama Orange (LA13)

(124) Eleron Oppama Orange (LA13)

(125) Profile laterale Oppama Orange (LA13)

(126) Ornament pentru mânerul de portbagaj Oppama Orange (LA13)

(127) Inserții pentru interior Oppama Orange (LA13)

(128) Capac pentru oglinda de interior Oppama Orange (LA13)

(129) Cotieră din piele, cu cusătură Orange (LA13)

(130) Capac pentru indicatoarele de bord Oppama Orange (LA13)

(131)  Set de covorașe de velur Orange

PERSONALIZARE BEIJING CROM
(132) PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) Beijing Crom

(133) Pack Beijing Crom: capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și capace pentru mânerele 
de portiere (vehicule cu cheie inteligentă) Beijing Crom

(134) Pack Beijing Crom: capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și capace pentru mânerele  
de portiere (vehicule fără cheie inteligentă) Beijing Crom

(135)  Ornament pentru hayon Beijing Crom

(136)  Capace pentru mânerele de portiere față Beijing Crom (vehicule cu cheie inteligentă)

(137) Capace pentru mânerele de portiere față Beijing Crom (vehicule fără cheie inteligentă)

(138)  Inserții pentru bările față și spate Beijing Crom

(139)  Capace de oglinzi retrovizoare Beijing Crom

(140)  Profile laterale Beijing Crom

(141)  Ornament pentru mânerul de portbagaj Beijing Crom

(142) Inserții pentru interior Beijing Crom

PERSONALIZARE YOKOHAMA PURPLE
(143) PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) Yokohama Purple

(144) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri  
cu sistem de spălare) Yokohama Purple

(145) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri  
fără sistem de spălare) Yokohama Purple
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(184) Capace de oglinzi retrovizoare Zama Blue (B51)

(185) Eleron Zama Blue (B51)

(186) Profile laterale Zama Blue (B51)

(187) Ornament pentru mânerul de portbagaj Zama Blue (B51)

(188) Inserții pentru interior Zama Blue (B51)

(189) Capac pentru oglinda de interior Zama Blue (B51)

(190) Cotieră din piele, cu cusătură Zama Blue

(191)  Capac pentru indicatoarele de bord Zama Blue

(192)  Set de covorașe de velur Blue

PERSONALIZARE TOKYO MATTE BLACK
(193) PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) Tokyo Matte Black

(194) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri  
cu sistem de spălare) Tokyo Matte Black

(195) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri  
fără sistem de spălare) Tokyo Matte Black

(196) PACK DYNAMIC (eleron și capace pentru mânerele de portiere față, vehicule cu cheie inteligentă) 
Tokyo Matte Black

(197) PACK DYNAMIC (eleron si capace pentru mânerele de portiere față, vehicule fără cheie inteligentă) 
Tokyo Matte Black

(198)  PACK CONSOLĂ (consolă centrală și ornamente de interior pentru portiere) Tokyo Matte Black

(199)  Jantă din aliaj 17" diamond cut ATO Tokyo Matte Black

(200) Ornament pentru hayon Tokyo Matte Black

(201) Capace pentru mânerele de portiere față Tokyo Matte Black (vehicule cu cheie inteligentă)

(202) Capace pentru mânerele de portiere față Tokyo Matte Black (vehicule fără cheie inteligentă)

(203) Inserții pentru bările față și spate Tokyo Matte Black

(204) Ornamente de faruri (pentru faruri cu sistem de spălare) Tokyo Matte Black

(205) Ornamente de faruri (pentru faruri fără sistem de spălare) Tokyo Matte Black

(206) Capace de oglinzi retrovizoare Tokyo Matte Black

(207) Eleron Tokyo Matte Black

(208) Profile laterale Tokyo Matte Black

(209) Ornament pentru mânerul de portbagaj Tokyo Matte Black

(210) Inserții pentru interior Tokyo Matte Black

(211) Capac pentru oglinda de interior Tokyo Matte Black

PERSONALIZARE NASHVILLE CARBON
(212) PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) Nashville Carbon

(213) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri cu 
sistem de spălare) Nashville Carbon

(214) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri fără 
sistem de spălare) Nashville Carbon

(215) Ornament pentru hayon Nashville Carbon

(216) Capace pentru mânerele de portiere față Nashville Carbon (vehicule cu cheie inteligentă)

(217) Capace pentru mânerele de portiere față Nashville Carbon (vehicule fără cheie inteligentă)

(218) Inserții pentru bările față și spate Nashville Carbon

(219) Ornamente de faruri (pentru faruri cu sistem de spălare) Nashville Carbon

(146) PACK DYNAMIC (eleron și capace pentru mânerele de portiere față, vehicule cu cheie inteligentă) 
Yokohama Purple 

(147) PACK DYNAMIC (eleron si capace pentru mânerele de portiere față, vehicule fără cheie inteligentă) 
Yokohama Purple 

(148) PACK LOUNGE (capac pentru oglinda de interior și cotieră din piele) Yokohama Purple

(149) PACK CONSOLĂ (consolă centrală și ornamente de interior pentru portiere) Yokohama Purple

(150)  Jantă din aliaj 17" diamond cut ATO Yokohama Purple

(151) Emblemă de jantă Yokohama Purple

(152)  Inserții pentru jantă din aliaj 18" Yokohama Purple 

(153) Ornament pentru hayon Yokohama Purple

(154) Capace pentru mânerele de portiere față Yokohama Purple (vehicule cu cheie inteligentă)

(155) Capace pentru mânerele de portiere față Yokohama Purple (vehicule fără cheie inteligentă)

(156) Inserții pentru bările față și spate Yokohama Purple

(157) Ornamente de faruri (pentru faruri cu sistem de spălare) Yokohama Purple

(158) Ornamente de faruri (pentru faruri fără sistem de spălare) Yokohama Purple

(159) Capace de oglinzi retrovizoare Yokohama Purple

(160) Eleron Yokohama Purple

(161) Profile laterale Yokohama Purple

(162) Ornament pentru mânerul de portbagaj Yokohama Purple

(163) Inserții pentru interior Yokohama Purple

(164) Capac pentru oglinda de interior Yokohama Purple

(165) Cotieră din piele, cu cusătură Purple

(166) Capac pentru indicatoarele de bord Yokohama Purple

(167)  Set de covorașe de velur Purple

PERSONALIZARE ZAMA BLUE
(168) PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) Zama Blue (B51)

(169) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri  
cu sistem de spălare) Zama Blue (B51)

(170)  PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri 
fără sistem de spălare) Zama Blue (B51)

(171) PACK DYNAMIC (eleron și capace pentru mânerele de portiere față, vehicule cu cheie inteligentă) 
Zama Blue (B51) 

(172) PACK DYNAMIC (eleron si capace pentru mânerele de portiere față, vehicule fără cheie inteligentă) 
Zama Blue (B51) 

(173) PACK LOUNGE (capac pentru oglinda de interior și cotieră din piele) Zama Blue (B51)

(174)  PACK CONSOLĂ (consolă centrală și ornamente de interior pentru portiere) Zama Blue (B51)

(175)  Jantă din aliaj 17" diamond cut ATO Zama Blue (B51)

(176) Emblemă de jantă Zama Blue (B51)

(177)  Inserții pentru jantă din aliaj 18" Zama Blue (B51) 

(178) Ornament pentru hayon Zama Blue (B51)

(179) Capace pentru mânerele de portiere față Zama Blue (B51) (vehicule cu cheie inteligentă)

(180) Capace pentru mânerele de portiere față Zama Blue (B51) (vehicule fără cheie inteligentă)

(181) Inserții pentru bările față și spate Zama Blue (B51)

(182) Ornamente de faruri (pentru faruri cu sistem de spălare) Zama Blue (B51)

(183) Ornamente de faruri (pentru faruri fără sistem de spălare) Zama Blue (B51)

(220) Ornamente de faruri (pentru faruri fără sistem de spălare) Nashville Carbon

(221) Capace de oglinzi retrovizoare Nashville Carbon

(222) Profile laterale Nashville Carbon

(223) Ornament pentru mânerul de portbagaj Nashville Carbon

(224) Inserții pentru interior Nashville Carbon

(225) Capac pentru oglinda de interior Nashville Carbon

PERSONALIZARE SAN DIEGO YELLOW
(226)  PACK STYLE (profile laterale și ornament pentru hayon) San Diego Yellow (BEAV)

(227) PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri  
cu sistem de spălare) San Diego Yellow (BEAV)

(228)  PACK EXTERIOR (capace de oglinzi, inserții pentru bările față și spate și ornament pentru faruri 
fără sistem de spălare) San Diego Yellow (BEAV)

(229) PACK DYNAMIC (eleron și capace pentru mânerele de portiere față, vehicule cu cheie inteligentă) 
San Diego Yellow (BEAV) 

(230) PACK DYNAMIC (eleron si capace pentru mânerele de portiere față, vehicule fără cheie inteligentă) 
San Diego Yellow (BEAV) 

(231) PACK LOUNGE (capac pentru oglinda de interior și cotieră din piele) San Diego Yellow

(232)  PACK CONSOLĂ (consolă centrală și ornamente de interior pentru portiere) San Diego 
Yellow (LE02)

(233)  Jantă din aliaj 17" diamond cut ATO San Diego Yellow (BEAV)

(234) Emblemă de jantă San Diego Yellow (BEAV)

(235)  Inserții pentru jantă din aliaj 18" San Diego Yellow (BEAV) 

(236) Ornament pentru hayon San Diego Yellow (BEAV)

(237) Capace pentru mânerele de portiere față San Diego Yellow (BEAV) (vehicule cu cheie inteligentă)

(238) Capace pentru mânerele de portiere față San Diego Yellow (BEAV) (vehicule fără cheie inteligentă)

(239)  Inserții pentru bările față și spate San Diego Yellow (BEAV)

(240) Ornamente de faruri (pentru faruri cu sistem de spălare) San Diego Yellow (BEAV)

(241)  Ornamente de faruri (pentru faruri fără sistem de spălare) San Diego Yellow (BEAV)

(242)  Capace de oglinzi retrovizoare San Diego Yellow (BEAV)

(243) Eleron San Diego Yellow (BEAV)

(244) Profile laterale San Diego Yellow (BEAV)

(245) Ornament pentru mânerul de portbagaj San Diego Yellow (BEAV)

(246)  Inserții pentru interior San Diego Yellow (LE02)

(247) Capac pentru oglinda de interior San Diego Yellow (LE02)

(248)  Cotieră din piele, cu cusătură Yellow

(249)  Capac pentru indicatoarele de bord San Diego Yellow

(250)  Set de covorașe de velur Yellow
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PAGINĂ DE COMANDĂ  
ACCESORII GENERALE

JANTE DIN ALIAJ
(251) Jantă din aliaj 17" OE Sport

(252) Jantă din aliaj 18" OE JUKE n-tec

(253)  Jantă din aliaj 18" NISMO

(254)  Jantă din aliaj 16" NISEKO

(255)  Jantă din aliaj 16" Silver

(256)  Șuruburi antifurt

DESIGN EXTERIOR
(257) Bare de ornament laterale cu aspect metalic

(258)  Bare laterale cu iluminare

(259)  Scut față silver

(260)  Scut spate silver

(261) Eleron de plafon (nevopsit)

(262) Insert crom pentru geamurile laterale

(263) Ornament pentru eșapament (K9K)

(264) Ornament pentru eșapament (HR16DE)

(265)  Antenă Shark Black (Z11)

(266) Antenă Shark Grey (KAD)

(267) Antenă Shark Pearl White (QAB)

(268)  Antenă Shark White (326)

(269) Antenă Shark Nightshade (GAB)

(270)  Antenă Shark Red (NAH)

STICKERE
(271) Sticker Sporty Aluminium  

(272) Sticker + eleron Sporty Anthracite  

(273)  Sticker Black  

(274)  Sticker Pink  

(275)  Sticker White

(276)  Sticker Yellow  

(277) Sticker Red  

(278)  Sticker lateral Aluminium  

(279) Sticker lateral Anthracite

(280) Sticker lateral Black  

(281) Sticker lateral Pink  

(282) Sticker lateral White  

(283) Sticker lateral Yellow  

(284) Sticker lateral Red  

DESIGN INTERIOR
(285)  Huse pentru scaune

(286)  Protectie pentru pragul de portbagaj

(287) Protectie pentru praguri, cu iluminare, Red

(288)  Protectie pentru pragurile față, cu iluminare, White

(289)  Lumini de ambianță

(290) Kit pedale sport (pentru vehicule cu transmisie automată)

(291)  Kit pedale sport (pentru vehicule cu transmisie manuală)

(292) Cotiera față, din material textil premium

(293) Cotiera față din material textil

ASISTENȚĂ LA PARCARE
(294)  Senzori de parcare față

(295)  Senzori de parcare spate

DEPOZITARE
(299)  Separator pentru portbagaj

(300)  Protecție de tip moale pentru portbagaj, vehicule 2WD

(301) Protecție de tip moale pentru portbagaj, vehicule 4WD

(302) Plasa pentru reținere bagaje (orizontală)

COVORAȘE
(303)  Set de covorașe din cauciuc

(304)  Set de covorașe din cauciuc, cu margini înălțate

(305)  Set de covorașe din material textil

(306)  Covoraș de protecție pentru portbagaj (vehicule 2WD)

(307) Covoraș de protecție pentru portbagaj (vehicule 4WD)

PROTECȚII EXTERIOARE
(308)  Baghete laterale

(309) Folie de protectie pentru mânerele de usi

(310)  Deflector pentru capotă

(311)  Deflectoare de aer (set de 4)

(312) Apărători de noroi față

(313)  Apărători de noroi spate

(314)  Protecție pentru bara spate, partea superioară

ACCESORII DE TRANSPORT
(316)  Bare transversale din oțel

(317)  Bare transversale din aluminiu

(318)  Suport pentru bagaje din oțel, 80x100 cm

(319)  Suport pentru bicicletă (pentru bare din oțel)

(320)  Suport pentru bicicletă Luxury

(321) Adaptor de tip "T" pentru suportul de bicicletă

(322) Stopuri de semnalizare (pentru bare din oțel)

(323) Accesoriu de prindere schiuri (pentru bare din oțel)

(324) Suport pentru schiuri, 3 perechi

(325) Suport pentru schiuri, 4 perechi

(326)  Suport pentru schiuri, 6 perechi

(327) Adaptor de tip "T" pentru suporții de schiuri, variantele 3 si 4 perechi

(328) Treaptă pentru roată

 

CUTII DE PLAFON
Volum / Lungime / Lațime / Înalțime / Sarcina max.

(329)  Cutie de plafon mică, 380L/1600*800*400mm/75 kg

(330) Cutie de plafon medie, 480L/1900*800*400mm/75 kg

(331) Cutie de plafon mare, 530L/2250*800*420mm/75kg

(332) Cutie "Ranger" din material textil, 340L/1100*800*400mm/50 kg

REMORCARE
(333)  Cârlig de remorcare detașabil, vehicule 2WD

(334) Cârlig de remorcare detașabil, vehicule 4WD

(335) Kit electric de remorcare cu 7 pini

(336) Kit electric de remorcare cu 13 pini

(337) Priză de curent

(338)  Ataș pentru biciclete cu 7 pini (2 biciclete)

(339) Ataș pentru biciclete cu 7 pini (3 biciclete)

(340) Ataș pentru biciclete cu 13 pini (2 biciclete)

(341) Adaptor electric de la 7 pini la 13 pini 

(342) Adaptor electric de la 13 pini la 7 pini 

(343) Adaptor electric de la 13 pini la 7 pini, cu priză

(344) Siguranță pentru remorcare

UTILE DE INTERIOR
(345) Scrumieră

(346) Suport pentru telefon

(347)  Suport pentru iPhone (4 & 5, vehicule LCN2)

(348) Upgrade pentru suport iPhone, de la 4 la 5

(349)  Suport pentru smartphone, 360 grip White

(350) Suport pentru smartphone, 360 grip Black

(351)  Suport pentru smartphone, U-grip Black

(352)  Suport pentru tabletă Black
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V i z i t e a z ă  w w w . n i s s a n . r o

S-au depus toate eforturile pentru ca această broşură să fie corectă la momentul trimiterii datelor la tipar (iunie 2014). În această broşură 
pot apărea prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan 
International îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile produselor descrise şi prezentate în această publicaţie. 
Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Te rugăm să ceri informaţii 
despre aceste modificări partenerului autorizat Nissan local. Produsele prezentate sunt disponibile în limita stocului. Datorită limitărilor 
impuse de procesul de tipărire folosit, imaginile prezentate în această broşură pot fi diferite de culorile originale ale produselor. Toate 
imaginile sunt cu titlu de prezentare. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea totală sau parţială a acestei broşuri fără acordul scris  
al Nissan International este interzisă.

 

Această broşură este tipărită pe hârtie fără clor – JUKE MC 2014 P&A BROC GEA 04/2014 – Tipărită în UE. Creată de NEW BBDO, 
France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 şi produsă de eg+ worldwide, Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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