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ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ
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ДИЗАЙН-СТУДІЯ 
ДЛЯ ВАШОГО 
NISSAN JUKE

1_Корпуси дзеркал (193)

2_Окантовка фар (192)

3_Декоративні накладки 
на передній і задній бампери (191)

4_18" легкосплавні диски 
із кольоровими вставками (188)

Комплект 
аксесуарів EXTERIOR1 
Візьміть за основу Вашого дизайнерського 
рішення комплект аксесуарів EXTERIOR1, 
що складається з чотирьох елементів: корпуси 
дзеркал, окантовка фар і накладки на передній 
та задній бампери. Виберіть для них колір на Ваш 
смак. Зробіть образ довершеним за допомогою 
п’ятого елемента – легкосплавних дисків.

Detroit Red2

Tokyo Black5

London 
White3

San Diego 
Yellow4

Tokyo Matte 
Black6

Yokohama 
Purple7

Oppama 
Orange8

Zama Blue9

Nashville 
Carbon10

Atsugi Grey11
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Новий Nissan Juke: Не Бійтеся Стати Яскравішим! 
Ми створили унікальні аксесуари для втілення Вашої 
індивідуальності. 

Додавайте кольорів, змінюйте стиль, покращуйте 
настрій – нехай Ваш Nissan Juke буде особливим. ВІДТІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 

На обкладинці: Nissan Juke синього 
кольору з корпусами дзеркал, накладками  

на ручки дверей, накладками 
на передній бампер та на пороги дверей 

кольору Beijing Chrome12, сріблястою 
декоративною накладкою на передню 

панель кузова й 18" легкосплавними 
полірованими дисками KAMI13 

темно-сірого кольору.
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Комплект 
аксесуарів STYLE14 
Додайте вишуканості Вашому Nissan Juke 
за допомогою елегантних накладок 
на пороги дверей та на нижній край 
кришки багажника. 

У кольорі London White3:
1_Накладка на нижній край кришки багажника (08)

2_Накладки на пороги дверей (14)

3_18" легкосплавні диски з кольоровими вставками (07)

EXTERIOR1 EXTERIOR1 + STYLE14

Detroit Red2

Tokyo Black5

London 
White3

San Diego 
Yellow4

Tokyo 
Matte Black6

Beijing 
Chrome12

Yokohama 
Purple7

Oppama 
Orange8

Zama Blue9

Nashville 
Carbon10

Atsugi Grey11
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Комплект аксесуарів  
DYNAMIC15 * 

Кілька завершальних штрихів: накладки 
на ручки дверей і спойлер на дах, щоб додати 

стрімкості силуету Вашого автомобіля. 

У кольорі Tokyo Black5:
1_Накладки на ручки дверей (75)

2_Спойлер на дах (79)

3_18" легкосплавні диски KAMI13 (71)

EXTERIOR1 + DYNAMIC15 EXTERIOR1 + DYNAMIC15 + STYLE14

* Комплект DYNAMIC15 недоступний 
в кольорах Nashville Carbon10

 та Beijing Chrome12.

ВІДТІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 



Комплекти аксесуарів: 
EXTERIOR1

Завдяки багатій палітрі кольорів Nissan 
Ви зможете реалізувати будь-яке дизайнерське рішення.

EXTERIOR1 + STYLE14

EXTERIOR1 + DYNAMIC15 + STYLE14 



ВІДЧУЙТЕ 
НАТХНЕННЯ! 

Першим, кому пощастило створити свій 
власний унікальний Nissan Juke, був старший 

віце-президент і головний креативний директор 
компанії Nissan пан Широ Накамура: 

«Я вибрав свою комбінацію, а що стосується 
наших клієнтів, то кількість кольорів 
у нашій палітрі надає їм практично 

необмежений простір для творчості».

ВІДТІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
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1_ Козирок панелі приладів зі шкіряним 
оздобленням та кольоровою строчкою, 
San Diego Yellow4 (200)

2_ Комплект декоративних накладок у салон, 
San Diego Yellow4 (197)

3_ Велюрові килимки у салон з кольоровою 
строчкою і логотипом (4 шт.) (40, 20, 201, 65, 135, 106, 155)

4_ Велюрові килимки у салон з кольоровою 
строчкою і логотипом (4 шт.), 
San Diego Yellow4 (201)

5_ Центральна консоль і накладки 
на внутрішні ручки передніх і задніх дверей, 
San Diego Yellow4 (185)

6_ Передній підлокітник зі шкіряним 
оздобленням та кольоровою строчкою, 
San Diego Yellow4 (199)

7_ Передній підлокітник зі шкіряним оздобленням 
та кольоровою строчкою, London White3 (18)

8_ Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду, 
Detroit Red2 (37)

9_ Передній підлокітник зі шкіряним оздобленням 
та кольоровою строчкою, Detroit Red (38)

10_ Передній підлокітник зі шкіряним 
оздобленням та кольоровою строчкою, 
Tokyo Black5 (84)

ВІДТІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 
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ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ 
Оригінальні легкосплавні диски Nissan створені 
спеціально для Вашого Juke. Вирішуйте самі, 
які з них довершать Ваш шедевр.

18" легкосплавні диски з кольоровими вставками:

Detroit Red2 (27)

Yokohama Purple7 (122)

San Diego Yellow4 (188)

Zama Blue9 (142)

Tokyo Black5 (73)

Atsugi Grey11 (47)

London White3 (07)

Oppama Orange8 (93)

18" легкосплавні диски KAMI13:

16" легкосплавні 
диски, сріблясті (206)

16" легкосплавні 
диски NISEKO16 (205)

Чорні (71) Сріблясті (51)

Tokyo 
Black5

San Diego 
Yellow4

Atsugi 
Grey11

Oppama 
Orange8

Detroit 
Red2

Yokohama 
Purple7

London 
White3

Zama 
Blue9



Секретки (207)

18" легкосплавні 
диски NISMO17 (204)

17" легкосплавні 
диски АТО18:

Темно-сірі, 
поліровані (45)

Detroit Red2, 
поліровані (25)

Yokohama Purple7, 
поліровані (120)

London White3 (05)

Oppama Orange8, 
поліровані (91)

San Diego Yellow4, 
поліровані (186)

Сріблясті (50)

Tokyo Black5 (70)

Zama Blue9, 
поліровані (140)

Tokyo Matte Black6, 
поліровані (160)

Atsugi Grey11, 
поліровані (44)

ВІДТІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 
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ОСЯЙТЕ ВУЛИЦІ 
БЛИСКОМ
Станьте законодавцем стилю у Вашому місті, вибравши 
аксесуари в кольорі Beijing Chrome12: корпуси дзеркал, 
декоративні накладки на бампери та накладки на пороги 
дверей. Погляньте, як вони пасують до аеродинамічних 
аксесуарів і темно-сірих 18" легкосплавних дисків KAMI13.

1_Корпуси дзеркал, Beijing Chrome12 (112)

2_Накладки на ручки дверей, Beijing Chrome12 (110)

3_Декоративні накладки на бампери, Beijing Chrome12 (111)

4_Передня декоративна накладка, срібляста (210)

5_18" легкосплавні диски KAMI13, темно-сірі, поліровані (45)
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Антена «акулячий плавник» не сумісна із пристроями 
стандарту DAB (Digital Audio Broadcasting)

6_Накладки на пороги дверей, 
Beijing Chrome12 (113)

7_Накладка на ручку кришки 
багажника, Beijing Chrome12 (114)

8_Накладка на нижній край кришки  
багажника, Beijing Chrome12 (109)

9_Задня декоративна 
накладка, срібляста (211)

10_Антена «акулячий плавник», червона (220)

11_Бокові дуги з підсвічуванням (209)

Червоний

Чорний

Білий перламутровий

Білий

Фіолетовий

Сірий
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1_Чохол для сидіння (235)

2_Накладки на пороги передніх дверей 
із підсвічуванням (238)

3_Підсвічування підлоги салону (239), 
комплект накладок на педалі (241), 
велюрові килимки з логотипом та строчкою 
у кольорі Zama Blue9 (4 шт.) (155)

4_Тримач для iPhone* (4 і 5) (286)

*  iPhone – торгова марка, яка належить компанії Apple, Inc., 
зареєстрована у США та інших країнах.
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СТВОРІТЬ 
ГАРМОНІЮ ВСЕРЕДИНІ
Вибраний Вами колір освітлення салону – що може 
подарувати більше задоволення від перебування 
в автомобілі? Додайте до цього накладки на пороги 
дверей (з підсвічуванням) і накладки на педалі. 

Підсвічування підлоги салону:

Зелене

Жовте

Синє

Світло-зелене

Оранжеве

Фіолетове

Блакитне

Червоне

4
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ПОСИЛЕНИЙ 
ЗАХИСТ

Підготуйте свій Juke до зустрічі 
із негодою за допомогою 

бризковиків, килимків 
для багажника, дефлекторів вікон 

і паркувальної системи.

1_Дефлектори вікон (4 шт.) (258)

2_Дефлектор капота (257)

3_Молдинги (255)

4_18" легкосплавні диски KAMI 13, 
темно-сірі, поліровані (45)

5_Бризковики, передні й задні (259, 260)

6_Паркувальні системи, 
передня й задня (244, 245)
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7_Килимок у багажник і захисна накладка 
на поріг багажника (253, 236)

8_Захисна накладка на задній бампер (261)

9_Решітка для перевезення собак (246)

10_Гнучкий піддон у багажник (247)

11_Аварійний комплект (287, 288)

12_Килимки у салон стандартні (4 шт.) (252), 
гумові (4 шт.) (250), гумові з бортом (251)

11
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ЧАС У ДОРОГУ!
Візьміть із собою все, що заманеться, включаючи 

засоби для улюблених розваг: лижі, велосипеди. 
Скористайтеся багажним боксом або кріпленнями 

для багажу на даху чи на зчіпному пристрої – 
оригінальні аксесуари Nissan дозволять Вам 

 не обмежувати себе жодним чином. 

1_Знімний зчіпний пристрій (278)

2_Тримач для двох велосипедів 
на зчіпний пристрій (281) 
з 7-штирковим роз’ємом 
(також доступний тримач для трьох 
велосипедів (282))

3_Рейлінги для багажу, алюмінієві (263)

4_Багажний бокс на дах, малий (274) 
(також доступні середній (275) 
і великий (276) багажні бокси)

5_Рейлінги для багажу, сталеві (262), 
і каркасний багажник, сталевий (264)

6_Висувний тримач для сноубордів/
лиж, до 6 пар лиж (271) (також 
доступні звичайні тримачі, до 3 (269) 
і до 4 пар лиж (270))

7_Рейлінги для багажу, алюмінієві (263), 
із тримачем для велосипеда (265)
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І ФІНАЛЬНИЙ ШТРИХ…
Оригінальні елементи декору Nissan – саме те, що потрібно для ефектного довершення образу.

Тепер ніхто не зможе відірвати погляду від Вашого Nissan Juke!

1_Стікер Sporty19, чорний (223)

2_Стікер Flash20, рожевий (231)

3_Стікер Flash20, жовтий (233)

4_Стікер Sporty19, білий (225)

5_Стікер Flash20, металік (228)

6_Антена «акулячий плавник», 
біла (218)

Металік

Чорний

Сірий

Рожевий 

Жовтий 

Червоний

Рожевий 

Жовтий 

йЧервони

Білий



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
JUKE Відтінки індивідуальності

АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ LONDON WHITE3

(01) Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка 
на край кришки багажника 

(02)   Комплект аксесуарів EXTERIOR1: корпуси дзеркал, декоративні накладки на передній 
і задній бампери, окантовка фар з омивачем/без омивача

(03) Комплект аксесуарів DYNAMIC15: спойлер на дах, накладки на ручки дверей з чип-ключем/
без чип-ключа

(04) Комплект аксесуарів інтер’єру: центральна консоль, накладки на внутрішні ручки передніх 
і задніх дверей

(05)   17" легкосплавний диск АТО18 з центральним ковпачком

(06) Центральний ковпачок

(07)    Кольорові вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(08)   Накладка на край кришки багажника

(09) Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(10)   Декоративні накладки на передній і задній бампери

(11)   Окантовка фари з омивачем/без омивача

(12) Корпуси дзеркал

(13) Спойлер на дах

(14)   Накладки на пороги дверей

(15) Накладка на ручку кришки багажника

(16) Декоративні накладки у салон

(17) Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду

(18)   Передній підлокітник зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою

(19) Козирок панелі приладів зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою 

(20)   Велюрові килимки у салон з кольоровою строчкою (4 шт.)

АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ DETROIT RED2

(21)   Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка на край кришки 
багажника

(22)   Комплект аксесуарів EXTERIOR1: корпуси дзеркал, декоративні накладки на передній 
і задній бампери, окантовка фар з омивачем/без омивача

(23) Комплект аксесуарів DYNAMIC15: спойлер на дах, накладки на ручки дверей із чип-ключем/
без чип-ключа

(24) Комплект аксесуарів інтер’єру: центральна консоль, накладки на внутрішні ручки передніх 
і задніх дверей 

(25)   17" легкосплавний диск АТО18 з центральним ковпачком, полірований 

(26) Центральний ковпачок

(27)   Кольорові вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(28)   Накладка на край кришки багажника

(29)   Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(30)   Декоративні накладки на передній і задній бампери

(31)    Окантовка фари з омивачем/без омивача

(32)   Корпуси дзеркал

(33)   Спойлер на дах

(34)   Накладки на пороги дверей

(35) Накладка на ручку кришки багажника

(36) Декоративні накладки у салон

(37)   Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду

(38)   Передній підлокітник зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою 

(39) Козирок панелі приладів зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою

(40)   Велюрові килимки у салон з логотипом і кольоровою строчкою

АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ ATSUGI GREY11

(41)   Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка на край 
кришки багажника

(42)   Комплект аксесуарів EXTERIOR1: корпуси дзеркал, декоративні накладки на передній 
і задній бампери, окантовка фар з омивачем/без омивача

(43) Комплект аксесуарів DYNAMIC15: спойлер на дах, накладки на ручки дверей із чип-ключем/
без чип-ключа

(44)   17" легкосплавний диск АТО18 з центральним ковпачком, полірований

(45)   18" легкосплавний диск KAMI13 з центральним ковпачком, темно-сірий, полірований

(46) Центральний ковпачок

(47) Кольорові вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(48) 18"  легкосплавний диск XENA24 (під кольорові вставки) з центральним ковпачком, темно-сірий

(49) Центральний ковпачок, темно-сірий 

(50)   17" легкосплавний диск АТО18 з центральним ковпачком, сріблястий

(51)   18" легкосплавний диск KAMI13 з центральним ковпачком, сріблястий

(52) Центральний ковпачок, сріблястий

(53)   Накладка на край кришки багажника

(54) Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(55)   Декоративні накладки на передній і задній бампери

(56)    Окантовка фари з омивачем/без омивача

(57)   Корпуси дзеркал



(58) Спойлер на дах

(59) Накладки на пороги дверей

(60) Накладка на ручку кришки багажника

(61) Декоративні накладки у салон

(62) Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду

(63) Передній підлокітник зі шкіряним оздобленням та сріблястою строчкою

(64) Козирок панелі приладів зі шкіряним оздобленням та сріблястою строчкою

(65)   Велюрові килимки у салон із сірим логотипом і сірою строчкою

АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ TOKYO BLACK5 

(66) Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка на край кришки багажника

(67) Комплект аксесуарів EXTERIOR1: корпуси дзеркал, декоративні накладки на передній 
і задній бампери, окантовка фар з омивачем/без омивача 

(68) Комплект аксесуарів DYNAMIC15: спойлер на дах, накладки на ручки дверей з чип-ключем/
без чип-ключа

(69) Комплект аксесуарів інтер’єру: центральна консоль, накладки на внутрішні ручки передніх 
і задніх дверей

(70)   17" легкосплавний диск АТО18 з центральним ковпачком, полірований

(71)   18" легкосплавний диск KAMI13 з центральним ковпачком

(72) Центральний ковпачок

(73) Кольорові вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(74) Накладка на край кришки багажника

(75)   Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(76) Декоративні накладки на передній і задній бампери

(77) Окантовка фари з омивачем/без омивача

(78)   Корпуси дзеркал

(79)   Спойлер на дах

(80) Накладки на пороги дверей

(81) Накладка на ручку кришки багажника

(82) Декоративні накладки у салон

(83) Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду

(84)   Передній підлокітник зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою 

(85) Козирок панелі приладів зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою

(86) Велюрові килимки у салон із кольоровим логотипом та кольоровою строчкою

АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ OPPAMA ORANGE8 

(87) Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка на край кришки багажника 

(88)   Комплект аксесуарів EXTERIOR1: корпуси дзеркал, декоративні накладки на передній 
і задній бампери, окантовка фар з омивачем/без омивача

(89) Комплект аксесуарів DYNAMIC15: спойлер на дах, накладки на ручки дверей з чип-ключем/
без чип-ключа

(90) Комплект аксесуарів інтер’єру: центральна консоль, накладки на внутрішні ручки передніх і 
задніх дверей

(91)   17" легкосплавний диск АТО18 з центральним ковпачком, полірований

(92) Центральний ковпачок

(93)   Кольорові вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(94) Накладка на край кришки багажника

(95) Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(96)   Декоративні накладки на передній і задній бампери

(97)   Окантовка фари з омивачем/без омивача

(98)   Корпуси дзеркал

(99) Спойлер на дах

(100) Накладки на пороги дверей

(101) Накладка на ручку кришки багажника

(102) Декоративні накладки у салон

(103) Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду

(104) Передній підлокітник зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою 

(105) Козирок панелі приладів зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою

(106)   Велюрові килимки у салон із кольоровим логотипом та кольоровою строчкою

АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ BEIJING CHROME12

(107) Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка на край кришки багажника 

(108) Комплект аксесуарів BEIJING CHROME12: корпуси дзеркал, декоративні накладки 
на передній і задній бампери, накладки на ручки дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(109)    Накладка на край кришки багажника

(110)   Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(111)   Декоративні накладки на передній і задній бампери

(112)   Корпуси дзеркал

(113)   Накладки на пороги дверей

(114)   Накладка на ручку кришки багажника

(115) Декоративні накладки у салон



АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ YOKOHAMA PURPLE7

(116) Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка на край кришки 
багажника

(117)   Комплект аксесуарів EXTERIOR1: корпуси дзеркал, декоративні накладки на передній 
і задній бампери, окантовка фар з омивачем/без омивача

(118) Комплект аксесуарів DYNAMIC15: спойлер на дах, накладки на ручки дверей з чип-ключем/
без чип-ключа

(119) Комплект аксесуарів інтер’єру: центральна консоль, накладки на внутрішні ручки передніх 
і задніх дверей

(120)   17" легкосплавний диск АТО18 з центральним ковпачком, полірований

(121) Центральний ковпачок

(122)   Кольорові вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(123) Накладка на край кришки багажника

(124) Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(125)   Декоративні накладки на передній і задній бампери

(126)   Окантовка фари з омивачем/без омивача

(127)   Корпуси дзеркал

(128) Спойлер на дах

(129) Накладки на пороги дверей

(130) Накладка на ручку кришки багажника

(131) Декоративні накладки у салон

(132) Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду

(133) Передній підлокітник зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою

(134) Козирок панелі приладів зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою

(135)   Велюрові килимки у салон із кольоровим логотипом та кольоровою строчкою

АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ ZAMA BLUE9

(136) Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка на край кришки 
багажника 

(137)   Комплект аксесуарів EXTERIOR1: корпуси дзеркал, декоративні накладки на передній 
і задній бампери, окантовка фар з омивачем/без омивача 

(138) Комплект аксесуарів DYNAMIC15: спойлер на дах, накладки на ручки дверей з чип-ключем/
без чип-ключа

(139) Комплект аксесуарів інтер’єру: центральна консоль, накладки на внутрішні ручки передніх 
і задніх дверей

(140)   17" легкосплавний диск АТО18 з центральним ковпачком, полірований

(141) Центральний ковпачок

(142)   Кольорові вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(143) Накладка на край кришки багажника

(144) Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(145)   Декоративні накладки на передній і задній бампери

(146)   Окантовка фари з омивачем/без омивача

(147)   Корпуси дзеркал

(148) Спойлер на дах

(149) Накладки на пороги дверей

(150) Накладка на ручку кришки багажника

(151) Декоративні накладки у салон

(152) Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду

(153) Передній підлокітник зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою

(154) Козирок панелі приладів зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою

(155)   Велюрові килимки у салон із кольоровим логотипом та кольоровою строчкою 

АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ TOKYO BLACK MATTE6

(156) Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка на край кришки 
багажника 

(157) Комплект аксесуарів EXTERIOR1: корпуси дзеркал, декоративні накладки на передній 
і задній бампери, окантовка фар з омивачем/без омивача 

(158) Комплект аксесуарів DYNAMIC15: спойлер на дах, накладки на ручки дверей з чип-ключем/
без чип-ключа

(159) Комплект аксесуарів інтер’єру: центральна консоль, накладки на внутрішні ручки передніх 
і задніх дверей

(160)   17" легкосплавний диск АТО18 з центральним ковпачком, полірований

(161) Накладка на край кришки багажника

(162) Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(163) Декоративні накладки на передній і задній бампери

(164) Окантовка фари з омивачем/без омивача

(165) Корпуси дзеркал

(166) Спойлер на дах

(167) Накладки на пороги дверей

(168) Накладка на ручку кришки багажника

(169) Декоративні накладки у салон

(170) Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду

АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ NASHVILLE CARBON10

(171) Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка на край кришки 
багажника 

(172) Комплект аксесуарів EXTERIOR1: корпуси дзеркал, декоративні накладки на передній 
і задній бампери, окантовка фар з омивачем/без омивача 

(173) Накладка на край кришки багажника

(174) Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ

(202) 17" OE легкосплавний диск SPORT21

(203) 18" OE легкосплавний диск JUKE N-TEC22

(204)   18" легкосплавний диск NISMO17

(205)   16" легкосплавний диск NISEKO16

(206)   16" легкосплавний диск, сріблястий

(207)   Секретки

ЕКСТЕР’ЄР

(208) Бокові дуги

(209)   Бокові дуги з підсвічуванням 

(210)   Передня декоративна накладка, срібляста 

(211)   Задня декоративна накладка, срібляста 

(212) Спойлер на дах, нефарбований

(213) Хромовані накладки на бокові вікна (4 шт.)

(214) Хромована насадка на вихлопну трубу

(215) Антена «акулячий плавник», чорна (Z11) 

(216) Антена «акулячий плавник», сіра (KAD) 

(217) Антена «акулячий плавник», біла перламутрова (QAB) 

(218)   Антена «акулячий плавник», біла (326) 

(219) Антена «акулячий плавник», фіолетова (GAB)  

(220)   Антена «акулячий плавник», червона (NAH)

СТІКЕРИ

(221) Стікер Sporty19, металік  (2 шт.) 

(222) Стікер Sporty19, сірий  (2 шт.)

(223)   Стікер Sporty19, чорний  (2 шт.) 

(224) Стікер Sporty19, рожевий  (2 шт.) 

(225)   Стікер Sporty19, білий  (2 шт.) 

(226) Стікер Sporty19, жовтий  (2 шт.) 

(227) Стікер Sporty19, червоний  (2 шт.) 

(228)   Стікер Flash20, металік  (2 шт.)

(229) Стікер Flash20, темно-сірий (2 шт.)

(230) Стікер Flash20, чорний  (2 шт.)

(231)   Стікер Flash20, рожевий  (2 шт.)

(232) Стікер Flash20, білий  (2 шт.)

(233)   Стікер Flash20, жовтий  (2 шт.)

(234) Стікер Flash20, червоний  (2 шт.)

ІНТЕР’ЄР

(235)   Чохол для сидіння

(236)   Захисна накладка на поріг багажника  

(175) Декоративні накладки на передній і задній бампери

(176) Окантовка фари з омивачем/без омивача

(177) Корпуси дзеркал

(178) Накладки на пороги дверей

(179) Накладка на ручку кришки багажника

(180) Декоративні накладки у салон

(181) Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду

АКСЕСУАРИ В КОЛЬОРІ SAN DIEGO YELLOW4

(182) Комплект аксесуарів STYLE14: накладки на пороги дверей, накладка на край кришки багажника 

(183) Комплект аксесуарів EXTERIOR1: корпуси дзеркал, декоративні накладки на передній 
і задній бампери, окантовка фар з омивачем/без омивача 

(184) Комплект аксесуарів DYNAMIC15: спойлер на дах, накладки на ручки дверей з чип-ключем/
без чип-ключа

(185)   Комплект аксесуарів інтер’єру: центральна консоль, накладки на внутрішні ручки передніх 
і задніх дверей

(186)   17" легкосплавний диск АТО18 з центральним ковпачком, полірований

(187) Центральний ковпачок

(188)   Кольорові вставки для 18" легкосплавного диска (комплект для 1 диска)

(189)   Накладка на край кришки багажника

(190)   Накладка на ручку дверей із чип-ключем/без чип-ключа

(191)   Декоративні накладки на передній і задній бампери

(192)   Окантовка фари з омивачем/без омивача

(193)   Корпуси дзеркал

(194)   Спойлер на дах

(195)   Накладки на пороги дверей

(196) Накладка на ручку кришки багажника

(197)   Декоративні накладки у салон

(198) Корпус внутрішнього дзеркала заднього огляду

(199)   Передній підлокітник зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою

(200)   Козирок панелі приладів зі шкіряним оздобленням та кольоровою строчкою

(201)   Велюрові килимки у салон із кольоровим логотипом та кольоровою строчкою



(237) Накладки на пороги дверей, алюмінієві, передні (із червоним підсвічуванням) 
і задні (без підсвічування)

(238)   Накладки на пороги дверей, алюмінієві, з білим підсвічуванням (передні, 2 шт.)

(239)   Підсвічування підлоги салону 

(240) Комплект алюмінієвих накладок на педалі (АКПП)

(241)   Комплект алюмінієвих накладок на педалі (МКПП)

(242) Передній підлокітник, тканинне оздоблення «Преміум» 

(243) Передній підлокітник, тканинне оздоблення

ТЕХНОЛОГІЇ

(244)   Передня паркувальна система

(245)   Задня паркувальна система 

БАГАЖНИК

(246)   Решітка для перевезення собак

(247)   Гнучкий піддон у багажник, 2WD 

(248) Гнучкий піддон у багажник, 4WD 

(249) Горизонтальна багажна сітка

КИЛИМКИ

(250)   Комплект гумових килимків (4 шт.)

(251)   Комплект гумових килимків з бортом (4 шт.)

(252)   Комплект стандартних килимків (4 шт.)

(253)   Килимок у багажник, 2WD 

(254) Килимок у багажник, 4WD 

ЗОВНІШНІЙ ЗАХИСТ

(255)   Бокові молдинги 

(256) Захисні накладки на ручки дверей (2 шт.) 

(257)   Дефлектор капота 

(258)   Дефлектори вікон (4 шт.) 

(259)   Бризковики передні (2 шт.) 

(260)   Бризковики задні (2 шт.) 

(261)   Захисна накладка на задній бампер 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ

(262)   Рейлінги для багажу, сталеві

(263)   Рейлінги для багажу, алюмінієві

(264)   Каркасний багажник 80 x 100, сталевий

(265)   Тримач для велосипеда (ProRide25 591)

(266) Тримач для велосипеда (FreeRide26 530)

(267) Адаптер для тримача велосипеда 

(268) Тримач для лиж (тільки для сталевих рейлінгів)

(269) Тримач для сноубордів/лиж, до 3 пар лиж

(270) Тримач для сноубордів/лиж, до 4 пар лиж

(271)   Висувний тримач для сноубордів/лиж, до 6 пар лиж

(272) Адаптер для тримачів сноубордів/лиж (до 3 і 4 пар лиж), алюмінієвий

(273) Підніжка на колесо

БАГАЖНІ БОКСИ НА ДАХ

об’єм/довжина х ширина х висота/макс. навантаження

(274)   Багажний бокс на дах, малий 400 л/1600 х 800 х 400 мм/75 кг

(275) Багажний бокс на дах, середній 480 л/1900 х 800 х 400 мм/75 кг

(276) Багажний бокс на дах, великий 530 л/2250 х 800 х 420 мм/75 кг

(277) Багажний бокс на дах Ranger23 90, 340 л/1900 х 800 х 400 мм/75 кг

БУКСИРУВАННЯ

(278)   Знімний зчіпний пристрій, 2WD 

(279) Знімний зчіпний пристрій, 4WD 

(280) Комплект електропроводки, 7-штирковий роз’єм 

(281)   Тримач для 2 велосипедів на зчіпний пристрій, 7-штирковий роз’єм

(282) Тримач для 3 велосипедів на зчіпний пристрій, 7-штирковий роз’єм

(283) Адаптер з 7- на 13-штирковий роз’єм

ПРАКТИЧНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ САЛОНУ

(284) Попільниця

(285) Тримач для телефону 

(286)   Тримач для iPhone (4 і 5, сумісний із Nissan Connect LCN2)

БЕЗПЕКА

(287)   Аварійний комплект у шкіряній сумці

(288)   Аварійний комплект «Базовий» у текстильній сумці

1 Екстеріор.
2 Детройт Ред.
3 Лондон Вайт.
4 Сан Дієго Йєллоу.
5 Токіо Блек.
6 Токіо Метт Блек.
7 Йокогама Перпл.
8 Оппама Оранж.
9 Зама Блю.
10 Нешвіль Карбон.
11 Ацугі Грей.
12 Бейджин Хром.
13 Камі.

14 Стайл.
15 Дайнемік.
16 Нісеко.
17 Нісмо.
18 Ато.
19 Cпорті.
20 Флеш.
21 Спорт.
22 Н-Тек.
23 Рейнджер.
24 Ксена.
25 Прорайд.
26 Фрірайд.



Умови програми «Nissan Service 3+» практично ідентичні умовам заводської гарантії й забезпечують 
безкоштовний ремонт або заміну вузлів і агрегатів Вашого автомобіля, які не відносяться до категорії 
витратних, у випадку несправностей, що виникли з вини виробника (для отримання більш докладної 
інформації зверніться до Вашого дилера або ознайомтеся зі спеціальною брошурою).
До Ваших послуг декілька варіантів контрактів різного терміну дії, тож Ви зможете вибрати той, який 
ідеально підходить саме для Вас.
Програма гарантує кваліфіковане обслуговування в офіційних сервісних центрах Nissan на обладнанні, 
схваленому виробником, з використанням лише оригінальних запасних частин. Фахівці офіційного сервісу 
проходять навчання й обов’язкову сертифікацію виробника. 
Участь у програмі позбавить Вас турбот про технічний стан автомобіля й надасть серйозні переваги 
у разі його перепродажу: адже право на обслуговування за контрактом переходить до нового власника 
автомобіля, що істотно підвищує його привабливість для покупця.
«Nissan Service 3+» включає в себе програму Nissan Assistance, яка гарантує Вам допомогу на дорогах 
усіх країн Європи 24 години на добу 7 днів на тиждень. За будь-яких обставин Ви можете розраховувати 
на найкращий сервіс для Вашого Nissan Juke. 

ПРОГРАМА 
ПІСЛЯГАРАНТІЙНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

1

1  Нісан Сервіс 3+. Програма «Nissan Service 3+» не є гарантією на автомобіль і передбачає безкоштовний ремонт і заміну вузлів та агрегатів 
відповідно до правил і умов Програми. Придбати сертифікат «Nissan Service 3+» можна тільки протягом дії гарантійного періоду, передбаченого 
виробником. Подробиці – на сайті www.nissan.ua та у салонах офіційних дилерів Nissan. 



В і д в і д а й т е  н а ш  с а й т :  w w w . n i s s a n . u a

Штамп дилера:
Шукайте Nissan JUKE у соціальних мережах:

Інформація, яка міститься у цій брошурі, має виключно ознайомчий характер і відповідала дійсності на момент 
передачі брошури до друку. Зовнішній вигляд та інші характеристики автомобілів і аксесуарів можуть 
відрізнятися від характеристик автомобілів і аксесуарів, що реалізуються на території України, більш докладну 
і актуальну інформацію можна отримати у дилерів Nissan. Відтворення матеріалів без письмового дозволу 
компанії Nissan заборонено.

* Інновації, що захоплюють.


