
JUKE
NISSAN

ORIGINALTILLBEHÖR

Printa    |    Avsluta



3

4

Red

Black

White

Yellow

Matte Black

Purple

Orange

Blue

Carbon

Grey

NISSAN DESIGN 
STUDIO FÖR JUKE

1_Backspegelkåpor, Yellow (242)

2_Dekorlist runt strålkastare, Yellow (241)

3_Dekorlist stötfångare, fram och bak, Yellow (239)

4_18" lättmetallfälgar med färgade inlägg, Yellow (235)

EXTERIÖRPAKET
Följande ingår i basversionen av 
designpaketet: backspegelkåpor, dekorlist 
runt strålkastarna och dekorlist på nedre 
delen av stötfångarna fram och bak i den 
färg du valt. Nu kan du bygga på med fler 
detaljer och matchande lättmetallfälgar. 

CREATIVE EXCLUSIVE
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På omslaget: Nya JUKE i karossfärg 
Ink Blue och backspegelkåpor, 
Chrome (139), kåpa dörrhandtag, 
Chrome (136), dekorlist stötfångare 
fram och bak, Chrome (138), 
tröskeldekorlister, Chrome (140), 
stylingplatta fram, Silver (259) och 
18" KAMI lättmetallfälgar, diamond  
cut Dark Grey. 

Nya Nissan JUKE - TESTED TO THRILL. Att ge din nya 
JUKE en personlig anpassning visar vem du är. Med ett 
urval av interiöra och exteriöra färgade tillbehör har du 
möjlighet att ge din bil ett mer personligt uttryck. Våga  
vara unik - ge din nya JUKE en personlig anpassning  
med Nissan Design Studio. 

Sätt din egen stil på din JUKE. Börja med ett 
dekorpaket för exteriören i någon av våra CREATIVE-
färger eller ta ett djärvare grepp och välj en 
EXCLUSIVE-nyans. 

DIN PERSONLIGA STIL
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STYLE PACK 
Lägg till en touch av strömlinjeformad 
elegans med snygga tröskeldekorlisterr 
och matchande dekorlist på bakluckan. 

1_Dekorlist bakluckans nederkant, White (11)

2_Tröskeldekorlister, White (19)

3_18" lättmetallfälgar med färgade inlägg, White (10)

EXTERIOR PACK EXTERIOR + STYLE PACKS
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CREATIVE EXCLUSIVE
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DYNAMIC PACK* 
Fullborda designen med kåpor till 
dörrhandtagen och en takspoiler  
för att skapa en dynamisk effekt. 1_Kåpa dörrhandtag, Black (93)

2_Takspoiler, Black (99)

3_18" KAMI lättmetallfälgar med  
färgade inlägg, Black (89)

EXTERIOR + DYNAMIC PACKS EXTERIOR + DYNAMIC + STYLE PACKS

*Dynamic Pack finns inte i nyanserna 
Carbon och Chrome

DIN PERSONLIGA STIL
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EXTERIOR PACK
Med Nissans utökade färgpalett har du 
oändliga möjligheter att ge bilen din egen stil. 

EXTERIOR PACK + STYLE PACK

EXTERIOR + DYNAMIC + STYLE PACKS

 

BLI INSPIRERAD 
Den första som skapade sin egen personliga 

JUKE var Shiro Nakamura, Nissans Senior 
Vice President och Chief Creative Officer: 
“Så här valde jag för min bil, men med alla 

de olika färgkombinationer som våra kunder 
har att välja bland, kan de släppa loss 
fantasin och göra sina helt egna val”.

DIN PERSONLIGA STIL
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1_Stickning på instrumentpanelens 
skyddskåpa, Yellow (249)

2_Interiördetaljer, Yellow (246)

3_Velourmattor, Yellow-logo,  
Yellow-stickning (sats om 4) (250)

4_Mittkonsol, dekor på kontakten till 
fönsterhissen, dekorlist på bakdörren, 
Yellow (232)

5_Stickning främre armstöd, Yellow (248) 
6_Velourmattor, färgad logo, färgad stickning, 

(sats om 4 st) (50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)

7_Stickning främre armstöd, Red (48)

8_Kåpa på innerbackspegeln, Red (47)

9_Velourmattor, Red-logo, Red-
stickning (sats om 4) (50)

10_Stickning främre armstöd, Red (48)

11_Stickning främre armstöd, White (23)

12_Stickning främre armstöd, Yellow (248)

13_Stickning främre armstöd, Black (104)

LOUNGE PACK
Fortsätt på utstakat spår  
med matchande mattor,  
interiör backspegelkåpa  

och armstöd med stickning  
i samma färg.

Skapa din dröminredning med kontrasterande interiörfärger.

DIN PERSONLIGA STIL
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LÄTTMETALLFÄLGAR
Det ultimata uttrycket: Dessa Nissan Original lättmetallfälgar är  
designade och tillverkade speciellt för din JUKE. Välj din favorit,  
det finns fälgar för alla smaker och tillfällen.

18" lättmetallfälgar med färgade inlägg*
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Red (35)

Purple (152)

Yellow (235)

Blue (177)

Black (91)

Grey (60)

White (10)

Orange (116)

18" lättmetallfälgar, KAMI

16" lättmetallfälgar, 
NISEKO (254)

16" lättmetallfälgar, 
Silver (255)

Black (89) Silver (63)

Black

Yellow

Grey

Orange

Red

Purple

White

Blue

*Låt din Nissan-verkstad utföra en inspektion av inläggen efter 3 år och byta ut dem mot nya vid behov.

Låsbara hjulmuttrar (256)

18" lättmetallfälgar, 
NISMO (253) 

17" lättmetallfälgar,  
ATO

Metal Grey  
diamond cut (58)

Red diamond cut (33)

Purple  
diamond cut (150)

White (08)

Orange  
diamond cut (114)

Yellow  
diamond cut (233)

Silver (64)

Black (88)

Blue  
diamond cut (175)

Black Matte  
diamond cut (199)

Grey  
diamond cut (57)

DIN PERSONLIGA STIL
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MERA KLÖS I STAN
För att attrahera med kraft ska du välja CHROME PACK 
med kromade backspegelkåpor, kromad dekorlist på 
främre och bakre stötfångare och kromade dörrhandtag. 
Här visas det med en aggressiv aerodynamisk styling 
och 18" KAMI dark grey lättmetallfälgar. 

*CHROME PACK

1_Backspegelkåpor, Chrome* (139)

2_Kåpa dörrhandtag, Chrome* (136)

3_Dekorlist stötfångare fram och bak, Chrome* (138)

4_Stylingplatta fram, Silver (259)

5_18" diamond cut KAMI lättmetallfälgar, Dark Grey (58)
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6_Tröskeldekorlister, Chrome (140)

7_Dekorlist vid bakluckans handtag, Chrome (141)

8_Dekorlist baklucka (135)

9_Stylingplatta bak, Silver (260)

10_Hajfensantenn, Red (kan inte väljas  
ihop med öppningsbart glastak) (270)

11_Belysta sidobågar (258)

Red

Black

Pearl white

White

Nightshade

Grey

Hajfensantenn går ej att kombinera med DAB-radio 
(Digital Audio Broadcasting)
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SE INSIDAN
Du kan skräddarsy din JUKE interiört 
så att den passar dina behov och 
din stil. Från stämningsbelysning 
som matchar dina valda färger, till 
hållare för surfplatta, sportpedaler 
och mycket mer.

1_Sätessklädsel (fram och bak) (285)

2_Instegsskydd, belysta (sats fram belysta, sats bak ej belysta) (288)

3_Interiör stämningsbelysning (289), Sportpedalsats (291), Velourmattor, 
Blue-logo, Blue-stickning, nubuk (sats om 4) (192 )

4_Hållare för surfplatta, passar alla märken (352)

5_Hållare för smartphone, 360 grepp, White (349)

6_Hållare för smartphone, 360 grepp, Black (351)

7_iPhone-hållare till modell 4 (uppgraderbar till 5) (347)

*iPhone är ett varumärke tillhörande Apple Inc., inregistrerat i USA och andra länder.
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Interiör stämningsbelysning

 

Printa    |    Avsluta



2

1

3

4

6

5

SE UTSIDAN
Utrusta din JUKE efter naturen och 

klimatet där du bor, till exempel med 
stänkskydd, bagagerumsmatta, 
vindavvisare eller varför inte ett 

parkeringssystem.

1_Vindavvisare (sats om 4 st) ((311)

2_Vindavvisare till motorhuven (310)

3_Sidoskyddslister (308)

4_18" diamond cut KAMI 
lättmetallfälgar, Dark Grey (58)

5_Stänkskydd, fram och bak (312, 313)

6_Parkeringssensorer,  
fram och bak (294, 295)
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7_Bagagerumsmatta och ilastskydd (306, 286)

8_Övre stötfångarskydd bak (314)

9_Lastförskjutningsskydd (299)

10_Mjuk bagagerumsmatta (300)

11_Säkerhetspaket (357)

12_Mattor textil, standard (sats om 4 st)(305), 
Gummimattor (303) med kanter (sats om 4 st) (304)
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KÖR IVÄG
Häng upp cykeln, lasta på skidorna och sätt fast 

takboxen eller häng på din favoritleksak  
på dragkopplingen. Med Nissan Originaltillbehör 

behöver du inte lämna något hemma. 

1_Dragkoppling, avtagbar (333)

2_Cykelhållare för dragkoppling,  
2 cyklar (338), (finns med kontakt för 
7- eller 13-stift)

3_Taklastbågar, aluminium (317)

4_Takbox, liten (329), finns även som 
medium och stor 

5_Taklastbågar, stål (316) 
med bagageräcke, stål (318)

6_Skid-/snowboardhållare, skjutbar, för upp 
till 6 par (326), skid-/snowboardhållare, för 
upp till 3 par (324), skid-/snowboardhållare, 
för upp till 4 par (325)

7_Cykelhållare, aluminium (317) 
för tak (1 cykel) (320)
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FULLÄNDA DITT VERK
Hotta upp din JUKE med vår Stripe-serie och du kommer att dra blickarna till dig. 

1_2 sport-stripes, Black (273)

2_Sidoblixt, Pink (281)

3_Sidoblixt, Yellow (283)

4_2 sport-stripes – White (275)

5_Sidoblixt, Aluminium (278)

6_Hajfensantenn, White (268)

Aluminium

Pink

Black

Anthracite

White

Yellow

Red
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PERSONLIG ANPASSNING BESTÄLLNINGSSIDA
ALLMÄNNA TILLBEHÖR 

WHITE TOUCH
(01) White (QAB) STYLE PACK: tröskeldekorlister, dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012WP

(02) White (QAB) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE600-BV010WP

(03) White (QAB) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE600-BV011WP

(04) White (QAB) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd med iKey KE600-1K013WP

(05) White (QAB) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd utan iKey KE600-1K014WP

(06) White (QAB) LOUNGE PACK: kåpa på innerbackspegel, armstöd i läder 
med stickning, velourstickning LHD KE600-1K0WH

(07) White (LQ05) MITTKONSOLPAKET LHD: mittkonsol, dekor på kontakten 
till fönsterhissen, dekorlist på bakdörren KE961-BV0PW

(08)  White (QAB) 17" ATO lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K200WP

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

(10)  White (QAB) Färgade inlägg för 18" lättmetallfälgar (sats per hjul) KE4SP-1K30Q

(11)  White (QAB) Dekorlist bakluckans dederkant KE791-1KA20WP

(12) White (QAB) Dörrhandtagsskydd med iKey KE605-1K052WP

(13) White (QAB) Dörrhandtagsskydd utan iKey KE605-1K051WP

(14) White (QAB) Dekorlist nedre del av stötfångare, fram och bak KE600-BV009WP

(15) White (QAB) Dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE610-BV280WP

(16) White (QAB) Dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE610-BV260WP

(17) White (QAB) Backspegelkåpor KE960-BV030WP

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

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

(20) White (QAB) Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50WP

(21) White (LQ05) Dekordetaljer, interiör KE600-1K10L

(22) White (LQ05) Kåpa på innerbackspegeln KE961-1K030WI

(23)  White (QAB) stickning främre armstöd, läderstil KE877-1K150

(24) White instrumentpanelens skyddskåpa, läder LHD KE9SP-1K0WH

(25)  Mattor exclusive med vita stickning (sats om 4), VS KE745-1K081

 RED TOUCH
(26) Red (NAH) STYLE PACK: tröskeldekorlister, dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012RD

(27) Red (NAH) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE600-BV010RD

(28) Red (NAH) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE600-BV011RD

(29) Red (NAH) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd med iKey KE600-1K013RD

(30) Red (NAH) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd utan iKey KE600-1K014RD

(31) Red LOUNGE PACK: kåpa på innerbackspegel, armstöd i läder med 
stickning, velourstickning LHD KE600-1K0RE

(32) Red (LA06) MITTKONSOL-PACK LHD: mittkonsol, dekor på kontakten till 
fönsterhissen, dekorlist på bakdörren KE961-BV0RE

(33)  Red (NAH) 17" diamond cut ATO lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K200R1

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

(35)  Red (NAH) Färgade inlägg för 18" lättmetallfälgar (sats per hjul) KE4SP-1K30R

(36) Red (NAH) Dekorlist baklucka KE791-1KA20RD

(37) Red (NAH) Kåpa dörrhandtag med iKey KE605-1K052RD

(38) Red (NAH) Kåpa dörrhandtag utan iKey KE605-1K051RD

(39) Red (NAH) Dekorlist stötfångare fram och bak KE600-BV009RD

(40) Red (NAH) Dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE610-BV280RD

(41) Red (NAH) Dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE610-BV260RD

(42) Red (NAH) Backspegelkåpor KE960-BV030RD

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

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

(45) Red (NAH) Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50RD

(46) Red (LA06) Dekordetaljer, interiör KE600-1K10R

(47)  Red (LA06) Kåpa på innerbackspegeln KE600-1K10R

(48)  Red stickning främre armstöd, läderstil KE877-1K1RE

(49) Red stickning instrumentpanelens skyddskåpa, läder LHD KE9SP-1K0RE

(50)  Velourmattor, Red-logo, Red-stickning, nubuk (sats om 4) LHD KE745-1K001S2

GREY TOUCH
(51) Grey (KAD) STYLE PACK: tröskeldekorlister, dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012GR

(52) Greye (KAD) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE600-BV010GR

(53) Greye (KAD) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE600-BV011GR

(54) Grey (KAD) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd med iKey KE600-1K013GR

(55) Grey (KAD) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd utan iKey KE600-1K014GR

(56) Grey LOUNGE PACK: kåpa på innerbackspegel, armstöd i läder med 
stickning, velourstickning LHD KE600-1K0DG

(57)  Grey (KAD) 17" diamond cut ATO lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K200

(58)  Dark Grey (KAD) 18" diamond cut KAMI lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K300DS

(59) Grey (KAD) centrumkåpa 40342-BA61B

(60)  Grey (KAD) Färgade inlägg för 18" lättmetallfälgar (sats per hjul) KE409-1K30G

(61) Dark Grey (LG45) 18" XENA lättmetallfälgar (för inlägg) och centrumkåpa KE409-1K301

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

(63)  Silver 18" KAMI lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K300

(64)  Silver 17" ATO lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K200SV

(65) Centrumkåpa, silver 40342-BR01A

(66) Grey (KAD) Dekorlist baklucka KE791-1KA20GR

(67) Grey (KAD) Kåpa dörrhandtag med iKey KE605-1K052GR

(68) Grey (KAD) Kåpa dörrhandtag utan iKey KE605-1K051GR

(69) Grey (KAD) Dekorlist stötfångare, fram och bak KE600-BV009GR

(70) Grey (KAD) Dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE610-BV280GR

(71) Grey (KAD) Dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE610-BV260GR

(72) Grey (KAD) Backspegelkåpor KE960-BV030GR

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

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

(75) Grey (KAD) Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50GR

(76) Grey (LX29) Dekordetaljer, interiör KE600-1K10G

(77) Grey (LX29) Kåpa på innerbackspegeln KE961-1K030GR

(78) Silver stickning främre armstöd, läderstil KE877-1K1GR

(79) Silver stickning instrumentpanelens skyddskåpa, läder LHD KE9SP-1K0GR

(80)  Velourmattor, Grey-logo, Grey-stickning, nubuk (sats om 4) LHD KE745-1K001S1

BLACK TOUCH
(81) Black (Z11) STYLE PACK: tröskeldekorlister, dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012BK

(82) Black (Z11) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE600-BV010BK

(83)  Black (Z11) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE600-BV011BK

(84) Black (Z11) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd med iKey KE600-1K013BK

(85) Black (Z11) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd utan iKey KE600-1K014BK

(86) Black (Z11) LOUNGE PACK: kåpa på innerbackspegel, armstöd i läder 
med stickning, velourstickning LHD KE600-1K0BL

(87) Black (LG25) MITTKONSOL-PACK LHD: mittkonsol, dekor på kontakten till 
fönsterhissen, dekorlist på bakdörren KE961-BV0PB

(88)  Black (Z11) 17" ATO lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K200BK

(89)  Black (Z11) 18" KAM lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K300BZ

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

(91)  Black (Z11) Färgade inlägg för 18" lättmetallfälgar (sats per hjul) KE4SP-1K30B

(92) Black (Z11) Dekorlist baklucka KE791-1KA20BK

(93)  Black (Z11) Kåpa dörrhandtag med iKey KE605-1K052BK

(94) Black (Z11) Kåpa dörrhandtag utan iKey KE605-1K051BK

(95) Black (Z11) Dekorlist stötfångare fram och bak KE600-BV009BK

(96) Black (Z11) Dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE610-BV280BZ

(97) Black (Z11) Dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE610-BV260BZ

(98) Black (Z11) Backspegelkåpor KE960-BV030BK

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

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

(101) Black (Z11) Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50BK

(102) Black (LG25) Dekordetaljer, interiör KE600-1K10X

(103) Black (LG25) Kåpa backspegel, interiör KE961-1K030BK

(104)  Black stickning främre armstöd, läderstil KE877-1K100

(105) Black stickning instrumentpanelens skyddskåpa, läder LHD KE9SP-1K0BA

(106) Velourmattor, Black-logo, Black-stickning, nubuk (sats om 4) LHD KE745-1K001

ORANGE TOUCH
(107) Orange (LA13) STYLE PACK: tröskeldekorlister, dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012OR

(108) Orange (LA13) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE600-BV010OR

(109) Orange (LA13) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE600-BV011OR

(110) Orange (LA13) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd med iKey KE600-1K013OR

(111) Orange (LA13) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd utan iKey KE600-1K014OR

(112) Orange LOUNGE PACK: kåpa på innerbackspegel, armstöd i läder med 
stickning, velourstickning LHD KE600-1K0RA

(113) Orange (LA13) MITTKONSOL-PACK LHD: mittkonsol, dekor på kontakten 
till fönsterhissen, dekorlist på bakdörren KE961-1K004

(114)  Orange (LA13) 17" diamond cut ATO lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K200O1

(115) Orange (LA13) centrumkåpa KE409-ORANG

(116)  Orange (LA13) Färgade inlägg för 18" lättmetallfälgar (sats per hjul) KE409-1K30A

(117) Orange (LA13) Dekorlist baklucka KE791-1KA20OR

(118) Orange (LA13) Kåpa dörrhandtag med iKey KE605-1K052OR

(119) Orange (LA13) Kåpa dörrhandtag utan iKey KE605-1K051OR

(120) Orange (LA13) Dekorlist stötfångare, fram och bak KE600-BV009OR

(121) Orange (LA13) Dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE610-BV280OR

(122) Orange (LA13) Dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE610-BV260OR

(123) Orange (LA13) Backspegelkåpor KE960-BV030OR

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

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

(126) Orange (LA13) Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50OR

(127) Orange (LA13) Dekordetaljer interiör KE600-1K10A

(128) Orange (LA13) Kåpa backspegel, interiör KE961-1K030OR

(129) Orange (LA13) stickning främre armstöd, läderstil KE877-1K1RA

(130) Orange (LA13) stickning instrumentpanelens skyddskåpa , läder LHD KE9SP-1K0RA

(131)  Velourmattor, Orange-logo, Orange-stickning, nubuk (sats om 4) LHD KE745-1K304

CHROME
(132) Chrome STYLE PACK: tröskeldekorlister, dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012

(133) Chrome-pack : backspegelkåpor, dekorlist stötfångare fram och bak, kåpa 
dörrhandtag med iKey KE600-BV015CR

(134) Chrome-pack : backspegelkåpor, dekorlist stötfångare fram och bak, kåpa 
dörrhandtag utan iKey KE600-BV016CR

(135)  Chrome Dekorlist baklucka KE791-1KA20

(136)  Chrome Kåpa dörrhandtag med iKey KE605-1K052

(137) Chrome Kåpa dörrhandtag utan iKey KE605-1K051

(138)  Chrome Dekorlist stötfångare fram och bak KE600-BV009CR

(139)  Chrome Backspegelkåpor KE960-BV000

(140)  Chrome Tröskeldekorlister KE760-1KA00

(141)  Chrome Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50

(142) Chrome Dekordetaljer interiör KE600-1K10C

PURPLE TOUCH
(143) Purple STYLE PACK: tröskeldekorlister, dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012BP

(144) Purple EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE600-BV010BP

(145) Purple EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE600-BV011BP
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(184) Blue (B51) Backspegelkåpor KE960-BV030EB

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

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

(187) Blue (B51) Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50-EB

(188) Blue (B51) Interiördetaljer KE600-1K100EB

(189) Blue (B51) Kåpa backspegel interiör KE961-1K030EB

(190) Blue stickning främre armstöd, läderstil KE877-1K1BU

(191)  Blue stickning instrumentpanelens skyddskåpa, läder LHD KE9SP-1K0BU

(192)  Velourmattor, Blue-logo, Blue-stickning, nubuk (sats om 4) LHD KE745-1K308

MATTE BLACK TOUCH
(193) Matte BlackSTYLE PACK: tröskeldekorlister, dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012BM

(194) Matte BlackEXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE600-BV010BM

(195) Matte BlackEXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE600-BV011BM

(196) Matte BlackEXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd med iKey KE600-1K013BM

(197) Matte BlackEXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd utan iKey KE600-1K014BM

(198)  Matte BlackMITTKONSOL-PACK LHD: mittkonsol, dekor på kontakten 
till fönsterhissen, dekorlist på bakdörren KE961-1K012

(199)  Matte Black17" diamond cut ATO lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K200BM

(200) Matte BlackDekorlist baklucka KE791-1KA20BM

(201) Matte Black Dekorlist dörrhandtag med iKey KE605-1K052BM

(202) Matte Black Dekorlist dörrhandtag utan iKey KE605-1K051BM

(203) Matte Black Dekorlist stötfångare fram och bak KE600-BV009BM

(204) Matte Black Dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE610-BV280BM

(205) Matte Black Dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE610-BV260BM

(206) Matte Black Backspegelkåpor KE960-BV030BM

(207) Matte Black Takspoiler KE615-1KA00BM

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

(209) Matte Black Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50-BM

(210) Matte Black Interiördetaljer KE600-1K100BM

(211) Matte Black Kåpa bacspegel interiör KE961-1K030BM

CARBON TOUCH
(212) Carbon STYLE PACK: tröskeldekorlister, dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012CB

(213) Carbon EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE600-BV010CB

(214) Carbon EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE600-BV011CB

(215) Carbon Dekorlist baklucka KE791-1KA20CB

(216) Carbon Kåpa dörrhandtag med iKey KE605-1K052CB

(217) Carbon Kåpa dörrhandtag utan iKey KE605-1K051CB

(218) Carbon Dekorlist stötfångare fram och bak KE600-BV009CB

(219) Carbon Dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE610-BV280CB

(146) Purple EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd med iKey KE600-1K013BP

(147) Purple EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd utan iKey KE600-1K014BP

(148) Purple LOUNGE PACK: kåpa på innerbackspegel, armstöd i läder med 
stickning, velourstickning LHD KE600-1K0PU

(149) Purple MITTKONSOL-PACK LHD: mittkonsol, dekor på kontakten till 
fönsterhissen, dekorlist på bakdörren KE961-1K007

(150)  Purple 17" diamond cut ATO lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K200BP

(151) Purple centrumkåpa KE409-BPURP

(152)  Purple Färgade inlägg för 18" lättmetallfälgar (sats per hjul) KE409-1K30P

(153) Purple Dekorlist baklucka KE791-1KA20BP

(154) Purple Kåpa dörrhandtag med iKey KE605-1K052BP

(155) Purple Kåpa dörrhandtag utan iKey KE605-1K051BP

(156) Purple Dekorlist stötfångare fram och bak KE600-BV009BP

(157) Purple Dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE610-BV280BP

(158) Purple Dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE610-BV260BP

(159) Purple Backspegelkåpor KE960-BV030BP

(160) Purple Takspoiler KE615-1KA00BP

(161) Purple Tröskeldekorlister KE760-1KA00-BP

(162) Purple Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50-BP

(163) Purple Interiördetaljer KE600-1K100BP

(164) Purple Kåpa backspegel interiör KE961-1K030BP

(165) Purple stickning främre armstöd, läderstil KE877-1K1BP

(166) Purple stickning instrumentpanelens skyddskåpa, läder LHD KE9SP-1K0BP

(167)  Velourmattor, Purple-logo, Purple-stickning, nubuk (sats om 4) LHD KE745-1K307

BLUE TOUCH
(168) Blue (B51) STYLE PACK: tröskeldekorlister, dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012EB

(169) Blue (B51) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE600-BV010EB

(170)  Blue (B51) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE600-BV011EB

(171) Blue (B51) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd med iKey KE600-1K013EB

(172) Blue (B51) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd utan iKey KE600-1K014EB

(173) Blue (B51) LOUNGE PACK: kåpa på innerbackspegel, armstöd i läder med 
stickning, velourstickning LHD KE600-1K0EB

(174)  Blue (B51) MITTKONSOL-PACK LHD: mittkonsol, dekor på kontakten 
till fönsterhissen, dekorlist på bakdörren KE961-1K008

(175)  Blue (B51) 17" diamond cut ATO lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K200EB

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

(177)  Blue (B51) Färgade inlägg för 18" lättmetallfälgar (sats per hjul) KE409-1K30E

(178) Blue (B51) Dekorlist baklucka KE791-1KA20EB

(179) Blue (B51) Kåpa dörrhandtag med iKey KE605-1K052EB

(180) Blue (B51) Kåpa dörrhandtag utan iKey KE605-1K051EB

(181) Blue (B51) Dekorlist stötfångare fram och bak KE600-BV009EB

(182) Blue (B51) Dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE610-BV280EB

(183) Blue (B51) Dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE610-BV260EB

(220)  Carbon Dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE610-BV260CB

(221)  Carbon Backspegelkåpor KE960-BV030CB

(222)  Carbon Tröskeldekorlister KE760-1KA00CB

(223)  Carbon Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50CB

(224)  Carbon Interiördetaljer KE600-1K100CB

(225)  Carbon Kåpa backsepegel interiör KE961-1K030CB

YELLOW TOUCH
(226)  Yellow (BEAV) STYLE PACK: tröskeldekorlister, 

dekorlist på bakluckans nederkant KE600-1K012YW

(227) Yellow (BEAV) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE600-BV010YE

(228)  Yellow (BEAV) EXTERIOR PACK: backspegelkåpor, dekorlist nedre del av 
stötfångare fram och bak, dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE600-BV011YE

(229) Yellow (BEAV) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd med iKey KE600-1K013YW

(230) Yellow (BEAV) EXCLUSIVE PACK: takspoiler, dörrhandtagsskydd utan iKey KE600-1K014YW

(231) Yellow LOUNGE PACK: kåpa på innerbackspegel, armstöd i läder med 
stickning, velourstickning LHD KE600-1K0YE

(232)  Yellow (LE02) MITTKONSOL-PACK LHD: mittkonsol, dekor på 
kontakten till fönsterhissen, dekorlist på bakdörren KE961-BV0YE

(233)  Yellow (BEAV) 17" diamond cut ATO lättmetallfälgar och centrumkåpa KE409-1K200YW

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

(235)  Yellow (BEAV) Färgade inlägg för 18" lättmetallfälgar (sats per hjul) KE4SP-1K30Y

(236) Yellow (BEAV) Dekorlist baklucka KE791-1KA20YW

(237) Yellow (BEAV)  Dörrhandtagsskydd med iKey KE605-1K052YW

(238) Yellow (BEAV)  Dörrhandtagsskydd utan iKey KE605-1K051YW

(239)  Yellow (BEAV) Dekorlist stötfångare fram och bak KE600-BV009YE

(240) Yellow (BEAV) Dekorlist runt strålkastare med strålkastarspolare KE610-BV280YW

(241)  Yellow (BEAV) Dekorlist runt strålkastare utan strålkastarspolare KE610-BV260YW

(242)  Yellow (BEAV) Backspegelkåpor KE960-BV030YE

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

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

(245) Yellow (BEAV) Dekorlist vid bakluckans handtag KE791-1KA50YW

(246)  Yellow (LE02) Interiördetaljer KE600-1K10Y

(247) Yellow (LE02) Kåpa backspegel interiör KE961-1K030YW

(248)  Yellow stickning främre armstöd, läderstil KE877-1K1YE

(249)  Yellow stickning instrumentpanelens skyddskå pa, läder LHD KE9SP-1K0YE

(250)  Velourmattor, Yellow-logo, Yellow-stickning, nubuk (sats om 4) LHD KE745-1KYEL
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BESTÄLLNINGSSIDA
LÄTTMETALLFÄLGAR

(251) 17" lättmetallfälgar, Sport D0C00-1KK2A

(252) 18" lättmetallfälgar, JUKE n-tec D0C00-BX80A

(253)  18" lättmetallfälgar, NISMO D0300-3YV8A

(254)  16" lättmetallfälgar, NISEKO KE409-3Z110

(255)  16" lättmetallfälgar, Silver KE409-1K100

(256)  Låsbara hjulmuttrar KE409-89951

EXTERIÖR STYLING
(257) Sidobågar, metall KE543-1KA10

(258)  Belysta sidobågar KE543-1KA30

(259)  Stylingplatta fram, silver KE540-BV520

(260)  Stylingplatta bak, silver KE547-BV520

(261) Takspoiler, olackerad KE615-1KA00

(262) Dekorlist runt sidorutor, krom KE605-1K010

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

(264) Ändrörsdekor (HR16DE) KE791-1K002

(265)  Hajfensantenn, Black (Z11) KE280-99991

(266) Hajfensantenn, Grey (KAD) KE280-99994

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

(268)  Hajfensantenn, White (326) KE280-99992

(269) Hajfensantenn, Nightshade (GAB) KE280-99995

(270)  Hajfensantenn, Red (NAH) KE280-99996

DEKALER
(271) 2 sport-stripes - aluminium KS537-BV1AL 

(272) 2 sport-stripes + spoiler - Anthracite KS537-BV1AN 

(273)  2 sport-stripes - Black KS537-BV1BL 

(274)  2 sport-stripes - Pink KS537-BV1PK 

(275)  2 sport-stripes - White KS537-BV1WH 

(276)  2 sport-stripes - Yellow KS537-BV1YE 

(277) 2 sport-stripes - Red KS537- BV1RD 

(278)  Sidoblixt - Aluminium KS537-BV4AL 

(279) Sidoblixt - Anthracite KS537-BV4AN 

(280) Sidoblixt - Black KS537-BV4BL 

(281) Sidoblixt - Pink KS537-BV4PK 

(282) Sidoblixt - White KS537-BV4WH 

(283) Sidoblixt - Yellow KS537-BV4YE 

(284) Side Flash - Red KS537- BV4RD 

STYLING INVÄNDIGT
(285)  Sätesklädsel KE860-1K000

(286)  Ilastningsskydd KE967-1K020

(287) Instegsskydd, belysta (sats fram belysta, sats bak ej belysta) Red G6950-1KA0A

(288)  Instegsskydd, belysta (sats fram belysta, sats bak ej belysta) White G6950-1KA0B

(289)  Orienteringsbelysning B64D0-1KA0A

(290) Sportpedalsats – automatlåda KE460-1K181

(291)  Sportpedalsats – manuell växellåda KE460-1K081

(292) Armstöd fram, Premium-tyg KE877-1K160

(293) Armstöd fram, tyg KE877-1K000

TEKNISKA HJÄLPMEDEL
(294)  Parkeringssensorer fram KE512-99906

(295)  Parkeringssensorer bak KE511-99902

FÖRVARING OCH AVDELARE
(299)  Lastförskjutningsskydd KE964-1KA00

(300)  Mjuk bagagerumsmatta, 2WD KE965-BV0S0

(301) Mjuk bagagerumsmatta, 4WD KE965-1K5S0

(302) Lastnät, horisontellt KE966-75R00

MATTOR
(303)  Gummimattor (sats om 4 st) KE748-1K089

(304)  Gummimattor med kanter (sats om 4 st) KE748-1K001

(305)  Mattor, textil, standard (sats om 4 st) KE745-1K021

(306)  Bagagerumsmatta, 2WD KE840-1K100

(307) Bagagerumsmatta, 4WD KE840-1K100

SKYDD EXTERIÖR
(308)  Sidoskyddslister KE760-1KA20

(309) Skyddsfolie för dörrhandtag (sats om 2 st) KE537-1KA00

(310)  Vindavvisare för motorhuven KE610-1KA00

(311)  Vindavvisare (sats om 4 st) H0800-1KA00

(312) Stänkskyddsats fram (set om 2 st) KE788-1K085

(313)  Stänkskyddsats bak (set om 2 st) KE788-BV586

(314)  Övre stötfångarskydd, bak KE967-BV530

LASTHÅLLARE OCH TILLBEHÖR
(316)  Taklastbågar, stål KE730-1K000

(317)  Taklastbågar, aluminium KE730-1K010

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

(319)  Cykelhållare - Standard (endast för lastbågar i stål)  KE738-80100

(320)  Cykelhållare KE738-80010

(321) T-Track-adaptor, endast för cykelhållare (endast för lastbågar i alu) KE737-99931

(322) Laststopp (4 delar) (endast för lastbågar i stål) KE734-99990

(323) Skidhållare (endast för lastbågar i stål) KE734-99986

(324) Skid-/snowboardhållare, för upp till 3 par KE738-50001

(325) Skid-/snowboardhållare, för upp till 4 par KE738-50002

(326)  Skid-/snowboardhållare, skjutbar, för upp till 6 par KE738-99996

(327) T-Track-adaptor i aluminium, för skidhållare 3 & 4 par (endast för lastbågar i alu) KE737-99932

(328) Däcksteg KE930-00130

 

TAKBOXAR
Volym/Längd/Bredd/Höjd/Maxlast

(329)  Takbox, liten 380L/1600*800*400mm/75 kg KE734-10000

(330) Takbox, medium 480L/1900*800*400mm/75 kg KE734-20000

(331) Takbox, stor 530L/2250*800*420mm/75kg KE734-30000

(332) Takbox ”Ranger 90”, tyg  340 l/1900*800*400 mm KE734-RAN90

DRAGKOPPLINGAR OCH TILLBEHÖR
(333)  Avtagbar dragkoppling, 2WD KE500-1K210

(334) Avtagbar dragkoppling, 4WD KE500-1K410

(335) TEK 7-stift KE505-BV207

(336) TEK 13-stift KE505-BV213

(337) Extra strömkälla för trailer KE505-99993

(338)  Cykelhållare för dragkoppling, 7-polig (2 cyklar) KE738-70207

(339) Cykelhållare för dragkoppling, 7-polig (3 cyklar) KE738-70307

(340) Cykelhållare för dragkoppling, 13-polig (2 cyklar) KE738-70213

(341) TEK adapter 7-polig till 13 stift KE505-89941

(342) TEK adapter 13-polig till 7 stift KE505-89951

(343) TEK adapter, lång 13-polig till 7 stift + 12s KE505-89961

(344) Säkerhetsbatteriklämma, standard KE500-99935

FUNKTIONELLA DETALJER INTERIÖRT
(345) Askkopp ”Nomadic” F8800-89925

(346) Telefon- och mugghållare KE930-00300

(347)  iPhone-hållare (4, uppgraderbar till 5) även kompatibel med LCN2 KE289-1K001

(348) Uppgradera från iPhone-hållare 4 till 5 KE289-1K002

(349)  Hållare för smartphone, 360 grepp (White) AKS289-360WH 

(350) Hållare för smartphone, 360 grepp (Black) AKS289-360BL 

(351)  Hållare för smartphone, U-grepp (Black) AKS289-UG0BL 

(352)  Hållare för surfplatta, passar alla märken (Black) AKS289-TH0BL 

SÄKERHET
(353)  Varningstriangel KE930-00017

(354) Varningstriangel (sats om 2 st.) KE930-00018

(355) Första hjälpen-sats (hårdplastlåda) KE930-00021

(356) Första hjälpen-sats (mjuk väska) KE930-00026

(357)  Säkerhetspaket KE930-00028

(358) Säkerhetspaket (sats med 2 varningstrianglar) KE930-00029

(359) Säkerhetsväst KE930-00111

Be din Nissan-återförsäljare ta med tillbehör i kalkylen för finansiering av din bil och utnyttja våra 
förmånliga finansieringsalternativ.

Nissan Original-tillbehör 3 år eller 100.000 km om tillbehören monteras av din Nissan-återförsäljare 
(tillbehör och arbete) i samband med nytt bilköp, innan leverans. tillbehören monterats av tredje part, 
återförsäljare eller kund (tillbehören enbart / obegränsat miltal) efter leveransen av den nya bilen.

 A Tillbehör godkända av Nissan 2 år eller 100 000 km om tillbehören monteras av din Nissan-
återförsäljare (tillbehör och arbete) i samband med nytt bilköp, innan leverans. 12 månader om 
tillbehören monterats av tredje part, återförsäljare eller kund (tillbehören enbart / obegränsat miltal) 
efter leverans av den nya bilen.  
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FÖRLÄNGD GARANTI

Nissan 5* förlängd garanti gör att du kan känna dig trygg och 
utnyttja garantin för din JUKE under en längre tidsperiod 
eller ett högre miltal.

Vi kan erbjuda flera olika avtalsmöjligheter, så att du kan 
välja det som passar dig bäst.

Våra välutbildade mekaniker känner din bil bättre än någon 
annan och monterar endast Nissan Originaldelar.

Nissan 5* Förlängd garanti gör att du inte behöver oroa dig 
för att någon oväntad händelse ska inträffa. Och garantin 
följer bilen om du säljer den privat.

Din Nissan 5* Förlängd garanti omfattar också Nissan 
Vägassistans under giltighetstiden och ger dig 
trygghetsgaranti i hela Europa 24 timmar om dygnet,  
365 dagar om året.

SERVICEAVTAL

Ge din JUKE den omsorg som den förtjänar med Nissan 
Serviceavtal och spara pengar på lång sikt.

Vårt serviceavtal omfattar all schemalagd service enligt 
underhållsprogrammet för din JUKE.

Serviceavtalet ger dig möjlighet att låsa dina 
servicekostnader i upp till fem år.

Ditt serviceavtal täcker alla kontroller och byte av reservdelar 
som krävs enligt Nissans individuella underhållsschema.

Utnyttja fördelarna med Nissan Originaldelar, som monteras 
av våra välutbildade mekaniker.

Ett professionellt utfört underhåll garanterar ett bra 
andrahandsvärde på din bil.

Och om du säljer din bil innan serviceavtalet har löpt ut, kan 
den nya ägaren utnyttja den tid som återstår av 
serviceavtalet. 

B e s ö k  v å r  h e m s i d a :  w w w . n i s s a n . s e

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (juni 2014). Denna broschyr 
innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, 
förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. 
Nissans återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den 
senaste informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de verkliga. Samtliga 
rättigheter förbehålles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

ÅF-stämpel:

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper - JUKE MC 2014 P&A BROSCHYR april 2014 - Tryckt i EU. 
Producerad av NEW BBDO, Frankrike – Tel: +33 1 40 62 37 37 och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Följ Nissan Juke på: 

Printa    |    Avsluta
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