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NISSAN JUKE 
TILLBEHÖR 

Våra tillbehör är utvecklade för att leva upp till dina förväntningar 
gällande anpassning och styling samt underlätta användning av 
bilen i vardagen. Alla tillbehör håller högsta kvalitet och levererar 
prestanda och tillförlitlighet av yppersta klass. Nissan erbjuder 
tillbehör som ger dig möjlighet att välja bland ett brett utbud av 

praktiska och innovativa produkter - Nissan Originaltillbehör och 
Nissans utvalda tillbehör.

NISSAN ORIGINALTILLBEHÖR
Nissan Originaltillbehör är utvecklade och tillverkade speciellt för våra
bilar. De har konstruerats av våra egna tekniker och uppfyller samtliga 

standarder och krav vi har inom Nissan. Därför omfattas de också av 
Nissans garanti på 3 år (personbilar) eller 5 år (transportbilar).

UTVALDA TILLBEHÖR
Vi har även ett sortiment av utvalda tillbehör från andra leverantörer som 
ytterligare kan förstärka din upplevelse. Garantins omfattning beror på 

leverantören av respektive produkt. För mer information gällande 
garantivillkor på de utvalda tillbehörsprodukterna, ber vi dig att kontakta 
din närmaste Nissan-återförsäljare.

På omslaget: JUKE i Pearl White utrustad med  
Silver Pack, Urban Pack Silver och 19" lättmetallfälgar Akari Black - Diamond Cut.

Bilderna kan visa funktioner/tillbehör som inte är tillgängliga i Sverige. Kontakta 
din närmaste Nissan-återförsäljare eller Nissan-verkstad om du har några frågor 

gällande olika färg- och utrustningskombinationer.
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1  TAKBOX
Takbox, Small - KE734-380BK 
Kan öppnas från bägge sidor - 380L - 
160x80x40 cm 
13kg/75kg max - med Nissan-logo 
Takbox, Medium - KE734-480BK 
Kan öppnas från bägge sidor - 480L - 
190x80x40 cm 
15kg/75kg max - med Nissan-logo

2  SKIDHÅLLARE
För upp till 2 par -  KS738-50001 
För upp till 4 par -  KS738-50002 
6 par, skjutbar - KE738-99996
Nissan har ett stort sortiment av skidhållare 
som täcker alla dina behov. 

3  CYKELHÅLLARE
Takmonterad cykelhållare -  KB738-80010 
Hjulstorlek - upp till 3’ passar/36"/91cm 
Max cykelvikt - upp till 20 kg 
T-spårsadaptrar (20x20mm) och lås ingår.

LASTA
Om det rymliga bagageutrymmet 
i Nissan JUKE mot förmodan 
inte räcker till, finns det ett stort 
utbud av hållare för skidor, 
cyklar och annat som du vill få 
med på resan.

4  TAKLASTBÅGE
Taklastbåge i aluminium med 
snabbmontering - KE730-6P010
Skaffa extra lastutrymme med denna 
exklusiva lasthållare som går snabbt 
och enkelt att montera. Den är 
utvecklad och testad enligt våra 
stränga kvalitetsstandarder. Tillverkad  
i korrosionsfri aluminium av högsta 
kvalitet för att perfekt matcha din  
nya JUKE. 
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4  LÄTTMETALLFÄLGAR
17" Silver (för vinterhjul) - KE409-6P200 
17" Black (för vinterhjul) - KE409-6P200BZ 
19" lättmetallfälgar Akari Black - Diamond Cut - KE409-6P400
Nissan lättmetallfälgar tillverkas parallellt med våra bilar för 
att säkerställa att de fungerar optimalt med bilens ABS-
bromssystem. De håller mycket hög kvalité gällande 
hållfasthet och designen är modern och optimerad för att 
hålla nere luftmotståndet.

LÄGG ALLTING 
BAKOM DIG
Om du behöver mer utrymme - utrusta din nya JUKE 
med en dragkoppling. Dra ett släp eller häng på en 
cykelhållare. Vi har allt du behöver.

2  STÄNKSKYDD
Fram - KE788-6PA11  
Bak - KE788-6PA21
Dessa stänkskydd av högsta kvalitet är perfekt anpassade  
för din nya JUKE. Hållbarhet och prestanda har testats under 
extremt tuffa förhållanden.

3  DRAGKOPPLING
Drgakoppling avtagbar - KE500-6P510
Vi testar alltid Nissan Original dragkopplingar för att säkerställa 
att de uppfyller samtliga europeiska krav med god marginal. 
Dragkopplingen har en maximal dragvikt på 1250 kg.

 ELSATS
7-polig - KE505-6P500 
13-polig - KE505-6P510
Vår TEK-adapter är kompatibel med nya JUKE och och ger 
maximal elektrisk kapacitet. Den ansluter systemen i din bil  
till släpet, husvagnen eller varningsljusen.

 

1  CYKELHÅLLARE
För dragkoppling, 7-polig  
3 cyklar - Fällbar  
KE738-70307
Max last 45kg
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2  BELYSTA INSTEGSSKYDD
Endast fram - KE967-6P040
Tänds automatiskt när dörren öppnas för att ge 
dig ett elegant upplyst välkomnande när du sätter 
dig i din nya JUKE.

3  MATTOR
Luxorymatta - KE745-6P080 
Gummimattor med kanter - KE748-6P000
Mattor med Nissan-logga är skräddarsydda för att 
passa perfekt i din bil. Det innebär att de har en fast 
och säker passform som ger optimal komfort och 
skydd. Alla våra mattor är dessutom försedda med 
golvfästen. Utan dessa fästen kan mattan, i värsta 
fall, glida framåt och hamna i vägen för pedalerna.

1  BARNSTOL
Safe Plus -  KS530-99010
Safe Plus – Isofix* bas –  KS530-99090 
Kapacitet: upp till max 13 kg, från nyfödd till 
15 månaders ålder
Duo Plus -  KS530-99990  
Kapacitet: 9-18 kg, från 9 månaders ålder upp 
till 4-5 års ålder
*Endast för baksäte

4  SMARTPHONEHÅLLARE
Smartphone-hållare MagicMOUNT 
(monteras på instrumentbräda/vindruta) -  

 KB289-00005
Nissans smartphone-hållare passar alla enheter, 
oavsett mobilens storlek

5  DASHCAM*
 KB289-99900

Denna kompakta DashCam (Bilkamera)* med 
inbyggt batteri och GPS erbjuder inspelning i full 
HD-kvalitet med brett dynamiskt omfång. Med 
kameran är det enkelt att spela in varje resa, från 
din dagliga pendling till bilsemestern utomlands. 
SD-kort medföljer.
*Använd endast om lokal lagstiftning tillåter.

DET ÄR INSIDAN 
SOM RÄKNAS
Våra kupé-tillbehör, från mobilhållare  
till barnstolar, hjälper dig att leva ett 
mobilt liv. 
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1  BELYSNINGSPAKET
Framsäte 

 KS262-5S210 
Baksäte 

 KS262-5S010
Bagageutrymme 

 KS262-5S220
Öka belysningen  
inne i bilen så att  
alla ser bättre.

Bilderna visar nya  
JUKE med vit klädsel.  
Denna färg är ej 
tillgänglig på den 
svenska marknaden.

2  BAGAGERUMSMATTA
Vändbar bagagerumsmatta - KE965-6P0S0
Nissan original bagagerumsmattor är 
tillverkade av kvalitetsmaterial och erbjuder 
bästa möjliga passform samt optimalt skydd 
av bilens interiör.

3  BAGAGESKIVA
849B9-6PD0A
Med den här bagageskivan kan du hålla 
ordning och reda på dina prylar samtidigt 
som du skyddar dem mot nyfikna blickar. 
Hylan är speciellt utvecklad för nya JUKE. 
Finns endast för Visia-versionen.

4  FLEXIBEL BAGAGERUMSAVDELARE
 KB930-00160

Förhindra att små föremål åker omkring i 
bagageutrymmet. Perfekt för skor, flaskor 
och ömtåliga föremål. 

REDO FÖR 
DET VERKLIGA 
LIVET

Tillbehör som utvecklats för din 
dynamiska livsstil. Nytt LED-belysningskit 

gör att interiören i nya JUKE lyser upp 
och våra tillbehör till bagageutrymmet 

skapar ordning och reda. 
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DEKORLISTER STÖTFÅNGARE FRAM OCH BAK  
ORANGE - KE600-6P019TO
BLACK - KE600-6P019BK
SILVER - KE600-6P019DS

SILVER PACK

URBAN PACK

URBAN PACK ORANGE URBAN PACK BLACK

URBAN PACK SILVER

DEKORLIST STÖTFÅNGARE FRAM & SIDOR 
SILVER - KE600-6P021DS

TESTAD FÖR ATT BLI BÄST
Nissans paket för personanpassning är utvecklade och testade 
av Nissan Design Team för att hålla högsta möjliga kvalité. Vi 
simulerar de värsta tänkbara väderförhållanden i världen, från 
-40° till +80°, för att vara säkra på att din nya JUKE ska behålla 
sitt utseende och sin prestanda oavsett väder. Förutom 
N-Design erbjuder Nissan även tillbehörspaket för personanpassning 
till alla andra versioner. Du kan utrusta din JUKE med ett 
personanpassningspaket när du vill för att göra din bil ännu 
mer personlig!

Dekorlist stötfångare fram - 
Orange

Dekorlist stötfångare bak - 
Orange

Dekorlist stötfångare fram SilverDekorlist sida Silver

Dekorlist stötfångare fram Black Dekorlist stötfångare bak Black

Dekorlist stötfångare fram SilverDekorlist stötfångare bak Silver
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NISSAN JUKE TILLBEHÖR 

Stänkskydd, 
fram
KE788-6PA11 
Stänkskydd, bak
KE788-6PA21

17" Black  
(för vinterhjul)
KE409-6P200BZ

19" lättmetallfälgar 
Akari Black 
Diamond Cut 
med 
centrumkåpor
KE409-6P400

Låsbara  
hjulmuttrar
KE409-89947

SKYDD

Första hjälpen-sats - 
Hård låda -  
KE930-00008
Första hjälpen-sats - 
Mjuk väska -  
KE930-00007
Säkerhetsväst -  
KE930-00061
Varningstriangel - 
KE930-00011
Dubbla varningstrianglar - 
KE930-00012

TAKLASTBÅGAR(1)

CYKELHÅLLARE

Aluminium 
Taklastbågar med 
Quick fix
KE730-6P010 

Cykelhållare 
Hangon 
För montering  
på dragkoppling  
2 cyklar  
Xpress 970(3) 

 KS738-75200

Cykelhållare
För montering  
på dragkoppling 
7-polig  
3 cyklar, fällbar 
Euroride(4) 
KE738-70307
2 cyklar, fällbar 
Euroride(7) 
KE738-70213

Cykelhållare 
Hangon 957 
(stöldskydd) 

 KS738-75003

 
 

Skidhållare
Upp till 2 par

 KS738-50001
Upp till 4 par

 KS738-50002
6 par skjutbar
KE738-99996

Takbox, Small, 
Black - Quick fix, 
kan öppnas från 
bägge sidorna
KE734-380BK 

Takbox, Medium, 
Black - Quick fix, 
kan öppnas från 
bägge sidorna
KE734-480BK

Cykelhållare 
Hangon - För 
montering på 
dragkoppling 
3 cyklar - Fällbar 
Hangon 972(3) 

 KS738-75300 

Smartphone- 
hållare 
MagicMOUNT 
(monteras på 
vindruta/
instrumentbräda)

 KB289-00005 

Smartphone- 
hållare  
MagicMOUNT  
(monteras på 
instrumentbräda)

 KB289-00003

Smartphone-
hållare Dubbel 
funktion 
MagicMOUNT  
(monteras på 
instrumentbräda/
luftventil)

 KB289-00004 

Barnstol
Duo Plus(5)

 KS530-99990
Babyskydd  
Safe Plus(6)

 KS530-99010
Babyskydd Safe 
Plus – Isofix-fäste(6)

 KS530-99090

MULTIMEDIAHÅLLARE

Dekorlister 
stötfångare,  
fram och bak 
Silver 
KE600-6P019DS

Dekorlist fram 
Dekorlist sida 
Silver
KE600-6P021DS

Dekorlister 
stötfångare,  
fram och bak 
Black
KE600-6P019BK

Dekorlister 
stötfångare,  
fram och bak 
Orange
KE600-6P019TO

FUNKTIONELLA DETALJER INVÄNDIGT

Smartphone-
hållare 
Monteras på 
instrumentbrädan 
Universal
(monteras på 
vindruta/
instrumentbräda)

 KB289-00001

Belyst  
askkopp

 F8800-89926
Askkopp, Svart

 96536-00Q0A 

Tillbehör och eventuell extrautrustning som eftermonteras kan påverka bilens CO2-utsläpp och bränsleförbrukning.  
Nissan Originaltillbehör omfattas av en garanti på 3 år eller 100 000 km om de har monterats av en auktoriserad Nissan-återförsäljare eller Nissan-verkstad  
vid tidpunkten för köpet (delar och arbete) och omfattas av 12 månaders garanti om monteringen utförts av tredje part eller av kunden.

Kylväska (20L)
 KS930-00080

Anslutningsspänning: 
12 V / 220–240 V.

URBAN PACKSILVER PACK

MATTOR

(1)Max lastkapacitet 75 kg - (2)Max släpvagnsvikt 1250 kg - (3)Max vikt 15 kg/cykel - (4)Max vikt 45 kg 
(5)Kapacitet: 9-18 kg och från 9 månaders ålder upp till max 4-5 års ålder - (6)Kapacitet: upp till max 13 kg och max 15 månaders ålder. - (7)Max vikt 36 kg

Takmonterad 
cykelhållare

 KB738-80010

Vändbar 
bagagerumsmatta
KE965-6P0S0 

Bagageskiva
849B9-6PD0A 

Luxurymatta
KE745-6P080

Flexibel 
bagagerumsavdelare

 KB930-00160 

Gummimatta
med kant
KE748-6P000

Belysta 
instegsskydd
KE967-6P040

Dragkoppling, 
avtagbar
KE500-6P510 

Belysningskit 
invändigt
Framsäte

 KS262-5S210
Baksäte

 KS262-5S010
Bagageutrymme

 KS262-5S220

TEK 7-stift
KE505-6P500 
TEK 13-stift
KE505-6P510

BAGAGEUTRYMME

17" Silver 
vinterhjul
KE409-6P200

DRAGKOPPLING OCH TILLBEHÖR

BELYSNING

LÄTTMETALLFÄLGAR

SÄKERHET

Dashcam
 KB289-99900

LED-varningsljus
 KB930-00140

Nödhammare 
med LED-ljus

 KB930-00150 

Smartphone- 
hållare Trådlös 
laddare 
MagicMOUNT 
Procharge 
(monteras på 
instrumentbräda/
vindruta)

 KB289-00010

 Produktgarantins omfattning för Utvalda tillbehör beror på leverantören av produkten. För mer information kontakta din närmaste Nissan-återförsäljare
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SERVICEAVTAL
Nissan Serviceavtal är det bästa sättet att ge din nya 
JUKE det underhåll som bilen förtjänar, samtidigt som 
du sparar pengar i det långa loppet.

Nissan Serviceavtal täcker all schemalagd service  
som rekommenderas av Nissan och som beskrivs  
i serviceboken.

När du väljer Nissan Serviceavtal vet du redan från 
första dagen hur mycket det kommer att kosta att 
serva din bil och du är skyddad mot prisinflation.

Välj den tidsperiod som passar dina behov och dra 
nytta av Nissan Originaldelar, som monteras av våra 
utbildade mekaniker, till ett rabatterat pris.

En väl underhållen bil har ett högre andrahandsvärde. 
Om du säljer din Nissan innan Nissan Serviceavtal  
har löpt ut kan den nya ägaren av din bil utnyttja alla 
fördelar så länge avtalet gäller.

FÖRLÄNGD GARANTI
Nissan förlängd garanti ger dig möjlighet att utöka 
fabriksgarantin till en längre tidsperiod eller fler km eller 
bådadera för din nya JUKE. Välj det garantiavtal som 
passar dina behov bäst.

Om bilen behöver repareras används endast Nissan 
Originaldelar, som monteras av utbildade Nissan-mekaniker. 

Med NISSAN förlängd garanti kan du känna dig helt lugn 
och även en eventuell ny ägare av din bil, eftersom den 
förlängda garantin kan följa med bilen vid en försäljning. 

Nissan förlängd garanti omfattar Nissan vägassistans i 
de länder som specificeras i våra villkor och gäller 
dygnet runt, 365 dagar om året, i hela Europa.
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JUKES MÄRKESPRODUKTER
1  Juke värmeväst
2  Juke nyckelring
3  Juke multiladdningskabel
4  Monbento® flaska
5  Monbento® matlåda
6   Wacaco® - Minipresso NS 

Bärbar kaffebryggare

Hela vårt sortiment av 
spännande JUKE-produkter 
hittar du hos din Nissan-
återförsäljare.
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Följ Nissan JUKE på:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället 
(Oktober  2020). 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. Nissan-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..

Denna broshyr är tryckt på klorfritt papper – MY20 JUKE P&A broschyr 10/2020 – Tryckt i EU. 
Producerad av DESIGNORY, Frankrike och tillverkad av eg+ worldwide - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

ÅF-stämpel:

besök vår hemsida: www.nissan.se/juke
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https://www.nissan.se/fordon/fordon-utbud/juke-2019.html
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