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NISSAN 
JUKE AKSESUARLARI 

Nissan aksesuarları, kişiselleştirme ve tasarım gereksinimlerinizi 
karşılamak, konforunuzu ve sürüş deneyiminizi iyileştirirmek için en 
yüksek kalite, performans ve güvenlik standartlarını sağlayacak 
şekilde üretilmiştir. Nissan, beklentilerinizi karşılayacak aksesuarlar ve 
çok çeşitli yenilikçi ürünler sunar.

NISSAN ORİJİNAL AKSESUARLARI
Araçlarımız için özel olarak geliştirilen ve üretilen orijinal Nissan 
aksesuarları kendi mühendislerimiz tarafından ilgili tüm Nissan 
standartlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle Nissan tarafından 
3 yıl garanti kapsamındadırlar.

SEÇKİN AKSESUAR SEÇİMİ
Nissan, araç deneyiminizi zenginleştirmek ve memnuniyetinizi garanti 

altına almak için geniş aksesuar çeşitleri sunar. Sizler için tasarlanan 
aksesuarların keyfini sürün.

Kapak görselindeki inci beyazı Juke, Gümüş Paket,  
Şehir Paketi ve 19" alaşımlı jant aksesuarı ile donatılmıştır.

Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde 
farklılık gösterebilir. Nissan Otomotiv A.Ş. aracın şekil ve donanımında 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi : www.nissan.com.tr
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1  PORT BAGAJ
Küçük port bagaj - KE734-380BK 
380L - 160x80x40 cm 
13kg/75kg maksimum - Nissan Logolu 
Orta port bagaj - KE734-480BK 
480L - 190x80x40 cm 
15kg/75kg maksimum - Nissan Logolu

2  KAYAK TAŞIYICI 
2 çifte kadar -  KS738-50001 
4 çifte kadar -  KS738-50002 
6 çift kaydırılabilir - KE738-99996
İhtiyacınız olan ne varsa, Nissan’ın geniş 
aksesuarından biri tam size göre.

3  BİSİKLET TAŞIYICI
Tavan Bisiklet Taşıyıcı -  KB738-80010 
Tekerlek boyu - 3′ fits/36"/91cm kadar 
Maksimum bisiklet ağırlığı - 20 kg’a kadar 
T-Track adaptörler (20x20mm) ve  
kilitler dahildir.

YÜKLEYİN
Nissan Juke’un geniş bagajı 
bile yeterli olmadığında 
kayaklarınızı, bisikletlerinizi ve 
diğer eşyalarınızı taşıyacak 
aksesuarlarımız var.

4  TAVAN TAŞIYICI
Alüminyum tavan taşıyıcı 
Kolay montaj - KE730-6P010
Yalnızca Nissan için sunulan bu özel 
yeni nesil yük taşıyıcıyla ekstra saklama 
alanı kazanın. Kolay bir şekilde takılır ve 
en yüksek standartlarımıza göre test 
edilip geliştirilmiştir. JUKE’unuzu 
tamamlayan yüksek kaliteli, korozyona 
dayanıklı alüminyumdan yapılmıştır.
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4  ALAŞIM JANT
17" Gümüş Jant - KE409-6P200 
17" Siyah Jant - KE409-6P200BZ 
19" Akari Siyah Jant– Elmas Kesim - KE409-6P400
Nissan alaşım jantlar frenlerin, ABS ve VDC’nin mükemmel 
çalışmasını sağlamak için araçlarımız ile birlikte tasarlanmıştır. 
Dayanıklılığı ısıl işlem ile arttırılmış olup en yüksek düzeyde 
performansı garanti eder.

DAHA FAZLASINI 
YÜKLEYİN
Daha fazla alana ihtiyacınız olursa, çeki demiri 
ekleyin. Römork veya bisiklet askısı ile tüm 
ihtiyaçlarınızı karşılayın.

1  BİSİKLET TAŞIYICI
Çeki demiri montaj 7 pin -  
3 bisiklet - Katlanabilir - 
Euroride 
KE738-70307
Maksimum yükleme 45 kg

2  PAÇALIK
Ön - KE788-6PA11  
Arka - KE788-6PA21
En zorlu koşullara göre tasarlanmış, dayanıklılığı ve 
performansı test edilip onaylanmış bu yüksek kalitedeki  
paçalıklar yeni Juke’unuza mükemmel şekilde uyacaktır.

3  ÇEKİ DEMİRİ 
Çeki demiri, Sabit - KE500-6P500 
Çeki demiri, Sökülebilir - KE500-6P510
Nissan orijinal çeki demirleri tüm standartların üzerinde 
aracınız ile tam uyumlu olacak şekilde üretildiler. Maksimum 
çeki kapasitesi 1250kg’dır.

 ADAPTÖR
7 pin - KE505-6P500 
13 pin - KE505-6P510
Her türlü hava koşulunda, tam uyum ve tutarlı performans 
sunan adaptörümüz, araç sistemlerinizi römorkunuza, 
karavanınıza veya ışık panonuza bağlar.
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2  AYDINLATMALI KAPI GİRİŞ EŞİKLERİ
Sadece ön - KE967-6P040
Yeni JUKE’nuzda sizi şık bir aydınlatma ile 
karşılamak için kapı açılmasını otomatik  
olarak algılar.

3  PASPAS 
Kadife paspas - KE745-6P000 
Lüks paspas - KE745-6P080 
Kauçuk Paspas - KE748-6P000
Nissan orijinal paspasları, konforunuz ve güvenliğiniz 
için aracınız ile mükemmel uyumlu olacak şekilde 
geliştirildi. Tüm paspaslarımızda, paspasların 
hareket etmesini ve pedal işlemlerine müdahale 
etmesini önlemek için zemin klipsleri bulunur.

1  BEBEK KOLTUĞU
Safe Plus -  KS530-99010
Safe Plus – Isofix* -  KS530-99090 
Kapasite: Maksimum 13kg ve Maksimum.  
15 aya kadar
Duo Plus -  KS530-99990 
Kapasite: 9-18kg ve 9 aylıktan 4-5 yaşa kadar.
*Sadece arka koltuklar.

4  AKILLI TELEFON TUTUCUSU 
Akıllı telefon tutucusu  
(ön cama montaj) -  KB289-00005
Tüm ihtiyaçlara uyan Nissan akıllı telefon tutucu serisi: 
telefonun boyutu ne olursa olsun her cihaza uyar.

5  ARAÇ İÇİ KAYIT KAMERASI*
 KB289-99900

Full HD kayıt ve tam dinamik aralık ile, dahili  
pili ve GPS’li bu kompakt kayıt cihazı, günlük 
yolculuklarınızdan hayallerinizdeki yolculuğa  
kadar her yolculuğunuzu kaydetmenize imkan  
tanır.SD-kart dahildir.
*Yalnızca geçerli yerel yasalara uygun olarak kullanın.

BEKLENTİLERİNİZİN 
HEPSİ İÇİNDE 
Ailenizin güvenliğinden sürüş konforunuza 
kadar aradığınız herşey için size göre bir 
Nissan orijinal aksesuarı bulabilirsiniz.
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1   AYDINLATMA 
PAKETLERİ
Ön  

 KS262-5S210 
Arka  

 KS262-5S010
Bagaj  

 KS262-5S220
İç görünürlüğü 
iyileştirmek için kabin 
içindeki aydınlatmayı 
mükemmelleştirin.

2  BAGAJ HAVUZU 
Çift yönlü bagaj havuzu - KE965-6P0S0
Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen  
Nissan Orijinal bagaj havuzu, aracınızın  
iç kısmına mümkün olan en iyi uyumu ve 
optimum korumayı sunmak için aracın  
iç kısmına tam oturur.

3  BAGAJ SEPERATÖRÜ
849B9-6PD0A
JUKE için özel olarak tasarlanmış bu bagaj 
seperatörü ile eşyalarınızı düzenli tutun ve 
meraklı gözlerden koruyun. Yalnızca Visia  
için mevcuttur

4  ESNEK BAGAJ DÜZENLEYİCİ
 KB930-00160

Bagajda hareket eden küçük nesneleri 
sabitleyin. Ayakkabılar, şişeler ve hassas 
ürünler için idealdir.

GERÇEK 
HAYAT İÇİN 
HAZIRLANIN

Nissan aksesuarları dinamik yaşam 
tarzınız için tasarlandı. LED aydınlatma 

kiti, yeni JUKE’unuzun iç mekanını 
aydınlatırken bagaj aksesuarlarımız 

bagajınızı düzenler ve temiz tutar.
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ÖN VE ARKA TAMPON KAPLAMALARI 
TURUNCU - KE600-6P019TO
SİYAH - KE600-6P019BK
GÜMÜŞ - KE600-6P019DS

GÜMÜŞ PAKET

ŞEHİR PAKETİ

ŞEHİR PAKETİ TURUNCU ŞEHİR PAKETİ SİYAH

ŞEHİR PAKETİ GÜMÜŞ

ÖN KAPLAMA - YAN KAPLAMA GÜMÜŞ - KE600-6P021DS

STİL SAHİPLERİ İÇİN
Nissan kişiselleştirme paketleri, aracınıza mükemmeli  
sunmak için Nissan tasarım ekibi tarafından geliştirilmiş  
ve test edilmiştir. Yeni Juke’nuzun hava nasıl olursa olsun  
en iyi şekilde görünmesini ve performans göstermesini 
sağlamak için dünyanın -40°  ile + 80°  arasındaki ekstrem 
koşullarını simüle ediyoruz.
Arabanızı gerçekten kendinize ait yapmak istediğinizde 
kişiselleştirme paketlerini tercih edebilirsiniz.

Ön kaplama gümüş 

Ön tampon kaplama, turuncu Ön tampon kaplama, siyah

Arka tampon kaplama, gümüş

Arka tampon kaplama, turuncu

Ön tampon kaplama, gümüş

Arka tampon kaplama, siyah

Yan kaplama gümüş
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NISSAN AKSESUARLARI
TAŞIYICILAR(1)

BİSİKLET TAŞIYICI

Alüminyum tavan 
taşıyıcı, kolay 
montaj
KE730-6P010 

Bisiklet taşıyıcı
Çeki demiri 
montaj
2 Bisiklet 
Xpress 970(3) 

 KS738-75200

Bisiklet taşıyıcı 
Çeki demiri 
montaj 7 pin 
3 bisiklet 
Katlanabilir 
Euroride(4) 
KE738-70307
2 bisiklet 
Katlanabilir 
Euroride(7)

KE738-70213

Bisiklet taşıyıcı 957 
(hırsızlık korumalı)

 KS738-75003

Kadife paspas
KE745-6P000

Kayak taşıyıcı
2 çifte kadar

 KS738-50001
4 çifte kadar

 KS738-50002
6 çift kaydırılabilir
KE738-99996

Küçük port bagaj
Siyah – kolay 
montaj
KE734-380BK 

Orta port bagaj
Siyah – kolay 
montaj 
KE734-480BK

Bisiklet taşıyıcı
Çeki demiri 
montaj  
3 Bisiklet 
Katlanabilir 972(3) 

 KS738-75300 

Akıllı telefon 
tutucu

 KB289-00005 

Akıllı telefon 
tutucu

 KB289-00003

Akıllı telefon 
tutucu

 KB289-00004 

Çocuk Koltuğu  
Duo Plus(5)

 KS530-99990
Bebek Koltuğu  
safe Plus(6)

 KS530-99010
Bebek Koltuğu  
Safe Plus – Isofix(6)

 KS530-99090

TELEFON TUTUCULARI

Ön ve arka 
tampon kaplama  
GÜMÜŞ
KE600-6P019DS

Ön kaplama  
Yan kaplama  
GÜMÜŞ
KE600-6P021DS

Ön ve arka 
tampon kaplama  
SİYAH
KE600-6P019BK

Ön ve arka 
tampon kaplama  
TURUNCU
KE600-6P019TO

ARAÇ İÇİ PASPAS

Akıllı telefon 
tutucu Üniversal  
(ön cama montaj)

 KB289-00001

Aydınlatmalı 
küllük

 F8800-89926
Siyah küllük

 96536-00Q0A 

Aksesuarlar ve her türlü ek donanım, aracın CO2 emisyonu ve yakıt tüketimi üzerinde değişikliğe sebep olabilir. 
Nissan orijinal aksesuarları Nissan garantisi altındadır

Soğutucu (20L)
 KS930-00080

Bağlantı: 
12 V / 220–240 V.

ŞEHİR PAKETİGÜMÜŞ PAKET

Tavan Bisiklet 
Taşıyıcı 

 KB738-80010

Çift yönlü bagaj 
havuzu
KE965-6P0S0 

Bagaj seperatörü
849B9-6PD0A 

Lüks paspas
KE745-6P080

Esnek bagaj 
düzenleyici

 KB930-00160 

Kauçuk paspas
KE748-6P000

Çeki demiri, Sabit 
KE500-6P500 

Aydınlatmalı kapı 
giriş eşikleri
KE967-6P040

Çeki demiri, 
Sökülebilir
KE500-6P510 

İç aydınlatma kiti
Ön

 KS262-5S210
Arka 

 KS262-5S010
Bagaj 

 KS262-5S220

Adaptör 7pins 
KE505-6P500 
Adaptör 13pins 
KE505-6P510

Ön paçalık
KE788-6PA11 
Arka paçalık
KE788-6PA21

BAGAJ

17" Gümüş jant
KE409-6P200

17" Siyah Jant 
KE409-6P200BZ

19" Akari  
Siyah Jant  
Elmas Kesim  
Jant göbeği dahil
KE409-6P400

Kilitli bijon 
somunu 
KE409-89947

ÇEKİ DEMİRİ(2) 

AYDINLATMA

KORUMA

JANT

GÜVENLİK

Araç içi kayıt 
kamerası

 KB289-99900
LED uyarı lambası

 KB930-00140

Çekiç LED lambalı
 KB930-00150 

Akıllı telefon 
tutucu
Kablosuz şarj

 KB289-00010

(1)Maksimum yük kapasitesi 75Kg - (2)Maksimum çekme kapasitesi 1250kg - (3)Maksimum yük 15kg/bisiklet - (4)Maksimum yük 45kg 
(5)apasite: 9-18kg ve 9 aylıktan 4-5 yaşa kadar - (6)Kapasite: Maksimum 13kg ve maksimum 15 aya kadar - (7)Maksimum yük 36kg

İlk yardım kiti 
KE930-00008
İlk yardım kiti 
KE930-00007
Ceket 
KE930-00061
Üçgen reflektör 
KE930-00011
Çift üçgen reflektör 
KE930-00012
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JUKE KOLEKSİYONU
1  Juke Yelek
2  Juke Anahtarlık
3  Juke Çoklu-şarj kablosu
4  Monbento® Şişe
5  Monbento® Yemek kutusu
6   Wacaco® - Minipresso NS  

Portatif kahve makinası

Daha fazlası için  
www.nissan.com.tr

KASKO
NISKASKO, sizler için özel olarak tasarlanmıs, kasko 
poliçesinde ihtiyacınız olan teminatları kapsayan ve 
NISSAN’ınızı ilk gün olduğu gibi güvenle kullanabilmeniz 
için ayrıcalıklar eklenmiş bir sigorta ürünüdür.

NISKASKO güvencesi altındaki NISSAN sahipleri, olası 
hasar onarım işlemlerinde, araçlarının nerede onarılıp 
hangi parçaların kullanıldığını bilirler. Çünkü NISKASKO 
kapsamında, hasar operasyonları NISSAN yetkili 
servislerinde, orijinal NISSAN yedek parçaları kullanılarak, 
eğitimli servis personellerince, NISSAN onarım 
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. NISSAN’ınız 
yolda kalmadığı gibi NISKASKO’nuz da sizi yolda 
bırakmaz! 

UZATILMIŞ GARANTİ
Nissan’ınızın standart garantisini* NISSAN Uzatılmış 
Garanti ile 1 yıl / 120.000 km veya 2 yıl / 150.000 km’ye 
kadar** seçiminize göre uzatın.

Hem aracınızın tüm bakımları Yetkili Servislerimiz’de 
yapılsın hem de uzayan garanti süresiyle değeri artsın. 
Siz heyecanınızı sonuna kadar yaşarken içiniz rahat 
olsun.

Nissan Uzatılmış Garanti, Allianz Sigorta A.Ş. tarafından 
garanti kapsamındaki araçlara ihtiyari olarak sunulan 
makine kırılması sigorta ürünüdür. Nissan Uzatılmış 
Garanti kapsam ve teminatını, sigorta poliçesi içeriğinde 
yer alan hükümler belirler.
*Standart garanti, aracın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere 3 yıl 
veya 100.000 km’ye kadar (yıl veya km’den hangisi önce dolarsa) Nissan 
Kalite Güvencesi ile işçilik ya da malzeme hatası sonucu üretimden 
kaynaklanabilecek problemlerin ücretsiz onarımını garanti eder.

**Poliçe tarihleri içinde, belirtilen maksimum km’ye kadar Micra, Juke, 
Qashqai, X-Trail ve Navara modellerinde geçerlidir.
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JUKE’u takip edin:

Basım anında bu yayının içeriğinin doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir (Kasım 2020). Bu broşür 
prototip araçlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Nissan ürünlerini sürekli olarak iyileştirme politikasına 
uygun olarak, bu brüşürde gösterilen araçları ve aksesuarları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Nissan 
yetkili bayileri bu tür değişiklikler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilecektir. En güncel bilgileri almak 
için lütfen Nissan bayisine danışın. Kullanılan baskı işlemlerinin sınırlamaları nedeniyle, bu broşürde gösterilen renkler 
kullanılan boya ve iç kaplama malzemelerinin gerçek renklerinden biraz farklı olabilir. Her hakkı saklıdır. Nissan’ın yazılı 
izni olmadan bu broşürün tamamının veya bir kısmının çoğaltılması yasaktır.

Bu broşür klorsuz kağıttan yapılmıştır – MY20 JUKE P&A broşürü 10/2020 – AB’de basılmıştır. 
DESIGNORY, Fransa tarafından oluşturuldu ve eg + worldwide, Fransa tarafından üretildi - Tel .: +33 1 49 09 25 35

Nissan Yetkili Satıcısı

Web sitemizi ziyaret edin: www.nissan.com.tr
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https://www.nissan.com.tr/modeller/binek-araclar/juke.html
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