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ORYGINALNE AKCESORIA 
NISSAN JUKE 

Akcesoria Nissan służą zaspokojeniu zapotrzebowania na  
personalizację i uatrakcyjnienie stylistyki samochodu, podnoszą 
komfort jego codziennego użytkowania, a przy tym charakteryzują  

się najlepszymi parametrami oraz najwyższą jakością i niezawodnością. 
Nissan oferuje akcesoria, które zaspokoją Twoje oczekiwania. Oferta 
obejmuje szeroki asortyment wartościowych i innowacyjnych  

produktów: oryginalne akcesoria Nissan i akcesoria Select.

ORYGINALNE AKCESORIA NISSAN
Oryginalne akcesoria Nissan są opracowywane przez naszych inżynierów 
i produkowane specjalnie do samochodów Nissan aby spełniały wszystkie 

właściwe standardy Nissana. Dlatego też są objęte gwarancją Nissana przez 
okres 3 lat (samochody osobowe) lub 5 lat (lekkie pojazdy dostawcze).

AKCESORIA SELECT
Nissan wybrał asortyment produktów od renomowanych dostawców 

zewnętrznych, które wzbogacą Twoje wrażenia z użytkowania pojazdu i 
zagwarantują Ci zadowolenie. Zakres gwarancji ustala dostawca danego 
produktu. Więcej informacji o gwarancji na akcesoria Select można uzyskać 

w autoryzowanych placówkach dealerskich i serwisach Nissana.

Na okładce: JUKE w kolorze białym perłowym z pakietem srebrnym, pakietem 
Urban w kolorze srebrnym i czarnymi felgami 19" Akari z lekkiego stopu,  

 ze szlifem diamentowym.

Ilustracje mogą pokazywać funkcje niedostępne w Twoim kraju. Jeśli masz 
pytania dotyczące możliwych kombinacji kolorów i wyposażenia,  

skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem NISSAN. 
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WYŁADUJ GO 
PO BRZEGI
Jeżeli okaże się, że nawet 
przestronny bagażnik Nissana 
Juke to za mało, zawsze 
możesz skorzystać z szerokiej 
oferty uchwytów na narty i 
rowery oraz bagażników 
dachowych.

4  BAGAŻNIK DACHOWY
Aluminiowy bagażnik dachowy 
z szybkim mocowaniem - KE730-6P010
Dodatkowe i stylowe miejsce na bagaż. 
Te bagażniki dachowe nowej generacji 
są obecnie dostępne wyłącznie do 
samochodów marki Nissan. Bagażniki z 
mechanizmem szybkiego mocowania 
zostały zaprojektowane i przetestowane 
według naszych najwyższych standardów. 
Są wykonane z odpornego na korozję 
aluminium wysokiej jakości i doskonale 
pasują do JUKE.

1  POJEMNIK DACHOWY
Mały pojemnik dachowy - KE734-380BK 
Otwierany z dwóch stron - 380 l - 160 x 80 x 40 cm 
Maks. 13 kg/75 kg - z logo Nissana
Średni pojemnik dachowy - KE734-480BK 
Otwierany z dwóch stron - 480 l - 190 x 80 x 40 cm 
Maks. 15 kg/75 kg — z logo Nissana

2  UCHWYT NA NARTY
Do 2 par -  KS738-50001 
Do 4 par nart -  KS738-50002 
Na 6 par, przesuwany - KE738-99996
Nissan oferuje uchwyty na narty, które spełnią 
wszystkie Twoje potrzeby.

3  UCHWYT ROWEROWY
Uchwyt rowerowy na dach -  KB738-80010
Maks. waga roweru — 20 kg 
Łączniki T-Track (20 x 20 mm) i blokady w zestawie.
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4  FELGI Z LEKKIEGO STOPU
Felga Winter 17", srebrna - KE409-6P200 
Felga Winter 17", czarna- KE409-6P200BZ 
Felga Akari 19", czarna, szlif diamentowy - KE409-6P400
Felgi Nissan z lekkiego stopu są zaprojektowane specjalnie dla 
naszych samochodów marki Nissan, aby zapewnić perfekcyjne 
działanie hamulców oraz układów ABS i VDC. Charakteryzują 
się nie tylko wyrafinowanym stylem, ale także najwyższymi 
parametrami, a hartowanie zapewnia im trwałość.

A MOŻE PRZYCZEPA?
Jeżeli potrzebujesz jeszcze więcej miejsca, możesz 
zamontować hak holowniczy i skorzystać z przyczepy 
lub uchwytu rowerowego mocowanego na takim 
haku. Pomyśleliśmy o wszystkim.

2  CHLAPACZE
Przód - KE788-6PA11 
Tył - KE788-6PA21
Wysokiej jakości chlapacze, zaprojektowane i dokładnie 
przetestowane pod kątem wytrzymałości i odporności na 
najtrudniejsze warunki, doskonale pasują do nowego JUKE.

3  HAK HOLOWNICZY
Stały hak holowniczy - KE500-6P500 
Odłączany poziomy hak holowniczy - KE500-6P510
Oryginalne haki holownicze Nissan testujemy tak, by z 
zapasem spełniały wszystkie europejskie standardy. Pilnujemy 
też, by idealnie harmonizowały z Twoim Nissanem. Haki 
umożliwiają holowanie przyczepy o masie do 1250 kg oraz 
występują w wersjach stałej i odłączanej.

 ZŁĄCZE HAKA HOLOWNICZEGO
7-stykowe - KE505-6P500 
13-stykowe - KE505-6P510
Adaptery wiązki elektrycznej umożliwiają połączenie układu 
elektrycznego pojazdu z przyczepą towarową lub turystyczną, 
lub z listwą oświetleniową. Elementy te pasują do modelu 
JUKE i charakteryzują się spójnymi parametrami niezależnie 
od pogody, warunków holowania i obciążenia elektrycznego.

 

1  UCHWYT ROWEROWY
Mocowany na haku hol., 
złącze 7 - stykowe, na 3 
rowery - składany - Euroride 
KE738-70307
Maks. obciążenie 45 kg
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2  PODŚWIETLANE NAKŁADKI PROGÓW
Tylko przód - KE967-6P040
Automatycznie wykrywają otwarcie drzwi, a 
eleganckie podświetlenie zaprasza do zajęcia 
miejsca w kabinie nowego JUKE.

3  DYWANIKI 
Dywaniki welurowe - KE745-6P000 
Dywaniki luksusowe - KE745-6P080 
Dywaniki gumowe ze ściankami  
bocznymi - KE748-6P000
Markowe dywaniki Nissan są doskonale 
dopasowane do pojazdu. Bezpiecznie trzymają  
się podłogi, zapewniając maksymalny komfort i 
ochronę. Zapinki podłogowe przy wszystkich 
naszych dywanikach zabezpieczają je przed 
przesuwaniem się i zawadzaniem o pedały.

1  FOTELIK DZIECIĘCY
Safe Plus -  KS530-99010
Safe Plus – Isofix* base -  KS530-99090 
Pojemność: dla dzieci o wadze do 13 kg i do 
15 miesiąca życia
Duo Plus -  KS530-99990  
Pojemność: dla dzieci o wadze 9-18kg, od 9-tego 
miesiąca życia do maks. 4-5 lat.
*Instalacja na tylnym siedzeniu.

4  UCHWYT DO SMARTFONA
Uchwyt do smartfona MagicMOUNT (mocowany  
do deski rozdzielczej/ szyby) -  KB289-00005
Uchwyty do smartfonów Nissan zaspokajają  
wszystkie potrzeby i pasują do wszystkich urządzeń,  
niezależnie od ich wielkości.

5  REJESTRATOR JAZDY*
 KB289-99900

Kompaktowy rejestrator jazdy, nagrywający obraz  
w rozdzielczości full HD z pełnym zakresem 
dynamicznym, ma wybudowany akumulator i moduł 
GPS. Umożliwia rejestrowanie zarówno codziennych 
dojazdów do pracy, jak i sytuacji na drodze w trakcie 
wymarzonej wyprawy wakacyjnej. Nie zawiera karty SD.
*Prosimy używać tylko zgodnie z obowiązującymi 
lokalnymi przepisami.

LICZY SIĘ 
WNĘTRZE
Od uchwytu na telefon po ochronę 
Twojej rodziny — nasze akcesoria do 
wnętrza ułatwiają Ci życie w drodze.
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1   PAKIETY 
OŚWIETLENIA
Lampa salonowa 

 KS262-5S210 
Dla pasażerów z tyłu 

 KS262-5S010
Do bagażnika 

 KS262-5S220
Więcej światła to lepsza 
widoczność w kabinie.

2  WYKŁADZINA BAGAŻNIKA 
Wykładzina bagażnika,  
dwustronna - KE965-6P0S0
Oryginalne wykładziny bagażnika Nissan są 
wykonane z materiałów wysokiej jakości oraz 
idealnie pasują do wnętrza, zapewniając 
optymalną ochronę.

3  PÓŁKA BAGAŻNIKA
849B9-6PD0A
Trzymaj swój ładunek uporządkowany i 
bezpieczny przed wzrokiem ciekawskich 
dzięki tej półce bagażnika zaprojektowanej 
specjalnie dla nowego JUKE. Dostępny tylko 
dla wersji Visia

4   ELASTYCZNY ORGANIZER DO 
BAGAŻNIKA

 KB930-00160
Zapobiega przemieszczaniu się mniejszych 
przedmiotów po bagażniku.

GOTOWY DO 
PRAWDZIWEGO 
ŻYCIA

Akcesoria dopasowane do Twojego 
dynamicznego stylu życia. Nowe 

oświetlenie LED uatrakcyjni wnętrze 
nowego JUKE, a akcesoria do bagażnika 
pomogą w utrzymaniu ładu i porządku w 

tej części samochodu.

Drukuj   |    Zamknij



NAKŁADKI ZDERZAKA PRZEDNIEGO I TYLNEGO 
POMARAŃCZOWE - KE600-6P019TO
CZARNE - KE600-6P019BK
SREBRNE - KE600-6P019DS

PAKIET SREBRNY

PAKIET URBAN

PAKIET URBAN 
POMARAŃCZOWY

PAKIET URBAN CZARNY

PAKIET URBAN SREBRNY

LISTWA NA SPOJLER ZDERZAKA PRZEDNIEGO -  
LISTWA BOCZNA
SREBRNA - KE600-6P021DS

GWARANCJA 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Pakiety personalizacyjne Nissan są projektowane i testowane 
przez zespół Nissan Design, który dba o najwyższą jakość 
wyposażenia samochodu. Symulujemy ekstremalne warunki 
od -40°C do +80°C, aby zagwarantować, że nowy Juke zachowa 
swoją estetykę i osiągi oraz zapewni najlepsze wrażenia 
niezależnie od pogody.
Nissan oferuje pakiety personalizacyjne zarówno do Juke 
N-Design, jak i do każdej innej wersji wyposażenia. Dzięki nim 
Twój samochód będzie niepowtarzalny.

Listwa na spojler zderzaka 
przedniego, srebrna

Listwa boczna, srebrna

Nakładki zderzaka przedniego, czarne Nakładki zderzaka tylnego, czarne

Nakładki zderzaka przedniego, srebrne
Nakładki zderzaka  
tylnego, srebrne

Nakładki zderzaka  
przedniego, pomarańczowe

Nakładki zderzaka tylnego, 
pomarańczowe
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DODAJ AKCESORIA DO NISSANA JUKE

Chlapacze 
przednie
KE788-6PA11 
Chlapacze tylne
KE788-6PA21

Felga Winter 17", 
czarna
KE409-6P200BZ

Felgi 19" z 
lekkiego stopu 
Akari czarne 
ze szlifem 
diamentowym
z zaślepką
KE409-6P400

Nakrętki 
zabezpieczające 
do kół
KE409-89947

OCHRONA

Apteczka (twarde pudełko)  
KE930-00008
Apteczka (miękkie pudełko)  
KE930-00007
Kamizelka odblaskowa 
KE930-00061
Trójkąt ostrzegawczy 
KE930-00011
Dwa trójkąty ostrzegawcze   
KE930-00012

BAGAŻNIKI(1)

UCHWYT ROWEROWY

Bagażniki 
aluminiowe z 
szybkim 
mocowaniem
KE730-6P010 

Uchwyty 
rowerowe Hangon 
Mocowane na 
haku holowniczym 
na 2 rowery 
Xpress 970(3) 

 KS738-75200

Uchwyt rowerowy
Mocowany na haku 
holowniczym 
złącze 7-stykowe 
na 3 rowery 
Składany Euroride(4)

KE738-70307
na 2 rowery 
Składany Euroride(7)

KE738-70213

Uchwyty 
rowerowe Hangon 
(zabezpieczone 
przed kradzieżą)

 KS738-75003

Dywaniki 
welurowe
KE745-6P000

Uchwyt na narty
Do 2 par

 KS738-50001
Do 4 par

 KS738-50002
Na 6 par, 
przesuwany
KE738-99996

Pojemnik 
dachowy mały 
Czarny - szybkie 
mocowanie - 
Dwustronnie 
otwierany
KE734-380BK 

Pojemnik dachowy 
Czarny (średni 
rozmiar) - szybkie 
mocowanie - 
Dwustronnie 
otwierany
KE734-480BK

Uchwyty 
rowerowe 
Hangon - 
Mocowane na 
haku holowniczym 
na 3 rowery — 
Składany Hangon 
972(3) 

 KS738-75300 

Uchwyt do 
smartfona 
MagicMOUNT
(mocowanie do 
deski rozdzielczej /  
szyby)

 KB289-00005 

Uchwyt do 
smartfona 
MagicMOUNT  
(mocowanie do 
deski rozdzielczej)

 KB289-00003

Uchwyt do 
smartfona 
Dwufunkcyjny 
MagicMOUNT 
(mocowanie do 
deski rozdzielczej / 
kratki nawiewu)

 KB289-00004 

Fotelik dziecięcy  
Duo Plus(5)

 KS530-99990
Fotelik dla niemowląt 
Safe Plus(6)

 KS530-99010
Fotelik dla  
niemowląt Safe Plus -  
podstawa Isofix(6)

 KS530-99090

UCHWYTY DO URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH

Nakładki zderzaka 
przedniego i 
tylnego, Srebrne
KE600-6P019DS

Listwa na spojler 
zderzaka 
przedniego, 
Srebrna
KE600-6P021DS

Nakładki zderzaka 
przedniego i 
tylnego, Czarne
KE600-6P019BK

Nakładki zderzaka 
przedniego i 
tylnego, 
Pomarańczowe
KE600-6P019TO

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA DYWANIKI

Uchwyt do 
smartfona 
Mocowany do 
deski rozdzielczej, 
Uniwersalny
(mocowanie do 
deski rozdzielczej /  
szyby)

 KB289-00001

Podświetlana 
popielniczka

 F8800-89926
Popielniczka 
czarna

 96536-00Q0A 

Akcesoria oraz wszelkie niefabryczne elementy wyposażenia dodatkowego mogą wpływać na poziom emisji CO2 oraz zużycie paliwa. 
Oryginalne akcesoria Nissan są objęte gwarancją na okres 3 lat lub do 100 000 km w przypadku montażu u autoryzowanego dealera bądź w autoryzowanym 
serwisie Nissan (części i robocizna)  oraz są objęte gwarancją przez okres 12 miesięcy w przypadku montażu przez firmę zewnętrzną lub klienta.

Chłodziarka  
(20 litrów)

 KS930-00080
Napięcie zasilania: 
12 V / 220–240 V

PAKIET URBANPAKIET SREBRNY

Uchwyt Rowerowy 
Montowany na 
Dachu 

 KB738-80010

Dwustronna 
wykładzina 
bagażnika
KE965-6P0S0 

Półka do 
bagażnika
849B9-6PD0A 

Elastyczny 
organizer do 
bagażnika

 KB930-00160 

Hak holowniczy 
stały
KE500-6P500 

Hak holowniczy 
poziomy 
odłączany
KE500-6P510 

Złącze  
7-stykowe
KE505-6P500 
Złącze  
13-stykowe
KE505-6P510

BAGAŻNIK

HAKI HOLOWNICZE(2) I AKCESORIA

Dywaniki 
luksusowe
KE745-6P080

Dywaniki 
gumowe ze 
ściankami 
bocznymi 
KE748-6P000

Podświetlane 
Nakładki Progów
KE967-6P040

Zestaw 
oświetlenia 
wewnętrznego
Lampa salonowa

 KS262-5S210
Dla pasażerów  
z tyłu

 KS262-5S010
Do bagażnika

 KS262-5S220

OŚWIETLENIE

Felga Winter 17", 
srebrna 
KE409-6P200

FELGI Z LEKKIEGO STOPU

BEZPIECZEŃSTWO

Rejestrator jazdy
 KB289-99900

Lampka 
ostrzegawcza LED

 KB930-00140

Młotek 
ewakuacyjny z 
latarką LED

 KB930-00150 

Uchwyt 
do smartfona  
Ładowarka 
bezprzewodowa 
MagicMOUNT
Procharge 
(mocowanie do 
deski rozdzielczej /  
szyby)

 KB289-00010

(1) Maks. obciążenie 75 kg - (2) Maksymalna masa przyczepy 1250 kg - (3) Maks.15 kg/rower - (4) Maks. obciążenie 45 kg
(5) Nośność: 9–18 kg, wiek od 9 miesięcy do maks. 4–5 lat - (6) Nośność: maks. 13 kg, wiek maks. 15 miesięcy - (7) Maks. obciążenie 36 kg

 Zakres gwarancji na akcesoria Select ustala dostawca produktu; więcej informacji można uzyskać w autoryzowanych placówkach dealerskich lub serwisach Nissana.
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PAKIETY PRZEGLĄDÓW 
OKRESOWYCH
Zapewnij swojemu NOWEMU JUKE opiekę na jaką 
zasługuje. Pakiet przeglądów okresowych Nissan to 
oszczędność w długim okresie czasu.

Pakiet Przeglądów Okresowych Nissan obejmuje 
wszystkie planowe czynności zalecane przez Nissana i 
określone w oficjalnej książce serwisowej Nissana. 

Decydując sie na zakup Pakietu Przeglądów 
Okresowych, od początku wiesz, ile będzie kosztował 
serwis samochodu niezależnie od ewentualnej inflacji.

Decydując sie na zakup Pakietu Przeglądów Okresowych 
oprócz zaplanowanych operacji możesz skorzystać z 
wymiany zużywających się części, takich jak pióra 
wycieraczek, klocki hamulcowe lub zawieszenia.

Wybierz okres obowiązywania pakietu zgodnie ze 
swoimi potrzebami i korzystaj z rabatów cenowych oraz 
pomocy wykwalifikowanych mechaników montujących 
oryginalne części Nissan.

Prawidłowo serwisowany pojazd ma większą wartość przy 
odsprzedaży. W przypadku sprzedaży pojazdu jego nowy 
właściciel może nadal korzystać z wykupionego pakietu 
przeglądów okresowych do czasu wygaśnięcia umowy.

ROZSZERZONA 
GWARANCJA
Rozszerzona Gwarancja Nissan na NOWEGO JUKE 
obowiązuje przez wydłużony czas, przebieg lub w obu 
tych przypadkach. Spośród dostępnych pakietów 
możesz wybrać wariant, który najlepiej pasuje do 
Twoich potrzeb.

W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją 
stosowane są wyłącznie części Nissana, montowane 
przez wykwalifikowanych mechaników.

Rozszerzona Gwarancja NISSAN zapewnia spokój Tobie i 
każdemu kolejnemu właścicielowi pojazdu, ponieważ 
obowiązuje nadal, jeżeli nabywcą jest osoba prywatna.

Rozszerzona Gwarancja Nissan obejmuje uzupełniająca 
pomoc drogową Nissana (Nissan Road Assistance) w 
krajach wymienionych w Regulaminie na czas trwania 
polisy w zasięgu ogólnoeuropejskim 24 godziny na dobę 
365 dni w roku.
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ARTYKUŁY REKLAMOWE JUKE
1  Bezrękawnik Juke
2  Brelok Juke
3   Uniwersalny kabel  

do ładowania Juke
4  Butelka Monbento®

5  Lunch Box Monbento®

6   Przenośny ekspres do kawy  
Wacaco® Minipresso NS

Pełna oferta akcesoriów do 
modelu Juke jest dostępna 
u dealerów Nissana.
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Obserwuj Nissana JUKE na:

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w chwili oddania jej do druku 
(Październik 2020 r.). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach 
motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do 
zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. 
Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem 
Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione 
w broszurze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym — broszura MY20 JUKE P&A PL 11/2020 —  
Wydrukowano w UE. 

Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide — tel.: +33 1 49 09 25 35

Pieczęć dealera

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nissan-JUKE.com
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https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/juke.html
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