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NOVO NISSAN JUKE
ACESSÓRIOS
Os acessórios Nissan foram fabricados para satisfazer as suas necessidades
de personalização, estilo e melhorar o conforto e uso diário do veículo,
cumprindo sempre com os máximos níveis de qualidade, performance e
fiabilidade. A Nissan oferece-lhe uma gama de acessórios que satisfazem
as suas expectativas e propõe-lhe uma ampla oferta de produtos inovadores
e de qualidade: Acessórios Originais Nissan e Acessórios selecionados.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS NISSAN
Desenvolvidos e fabricados especificamente para os nossos veículos, os
Acessórios Originais Nissan foram desenhados pelos nossos engenheiros
para que se cumpram todos os níveis de qualidade Nissan. Por este motivo
estão cobertos pela garantia Nissan durante 3 anos (passageiros) ou 5 anos
(veículos comerciais).

ACESSÓRIOS SELECIONADOS
A Nissan selecionou uma gama de produtos de mercado, fabricados por
fornecedores externos aprovados pela Nissan, para que a experiência com o seu
veículo seja rica e que o seu nível de satisfação esteja garantido. A cobertura da
garantia depende do fornecedor de cada produto. Se deseja mais detalhes sobre
a cobertura da garantia dos Acessórios selecionados, poderá consultar com o seu
concessionário ou oficina autorizada Nissan.

Na capa: JUKE em Branco Pérola equipado com a personalização em
Prateado Tecno, Pack Urban em Prata Tecno e jantes em liga leve 19"
em Preto com corte diamante.
As ilustrações que se mostram podem ter características diferentes às
disponíveis no seu país. Para esclarecer qualquer dúvida sobre a combinação
das cores e equipamento contacte o seu concessionário ou oficina oficial Nissan.
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CARREGUE-O
Quando há tanto para
carregar, mesmo com a sua
espaçosa bagageira, o Nissan
JUKE dispõe de uma gama de
Porta-skis, Porta-bicicletas e
barras de tejadilho para que
possa carregar sempre tudo.
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BARRAS DE TEJADILHO
Barras de tejadilho em alumínio
de fixação rápida - KE7306P010

1

CAIXA CARGA DE TEJADILHO
Caixa de carga pequena - KE734380BK
com abertura dupla - 380 L - 160x80x40 cm
13 kg/75 kg máx. – com logo Nissan

2

Aumente o seu espaço de carga com
estilo graças a estas exclusivas
barras de tejadilho de última geração,
disponíveis apenas na Nissan. De
rápida instalação, foram testadas para
cumprir com os nossos altos standards
de qualidade. Estão fabricadas em
alumínio, não se oxidam, são de grande
qualidade e ajustam-se perfeitamente
ao seu JUKE.

Caixa de carga média - KE734480BK
com abertura dupla - 480 L - 190x80x40 cm
15 kg/75 kg máx. - com logo Nissan
2
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PORTA-SKIS
até 2 pares - KS73850001
até 4 pares - KS73850002
deslizante de 6 pares - KE73899996
A Nissan oferece-lhe uma gama de porta-skis
que se adaptam às suas necessidades.

3

PORTA-BICICLETAS
Porta-bicicletas de tejadilho -

KB73880010

Capacidade para 3 bicicletas. Tamanho de
roda até 36"
Até 20 kg de capacidade de carga
Fixadores e adaptadores T-Track (20x20 mm)
incluídos.

3
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PALAS DAS RODAS
Dianteiro - KE7886PA11
Traseiro - KE7886PA21
Estas palas das rodas de grande qualidade estão à medida do
Nissan JUKE e foram testadas e desenhadas para a máxima
durabilidade e performance.
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GANCHO PARA REBOQUE
Gancho de Reboque fixo - KE5006P500
Gancho de reboque horizontal extraível - KE5006P510
Testámos todos os ganchos para reboque originais Nissan
para superar todos os testes de homologação europeus e
garantir que funcionam em perfeita harmonia com o seu
Nissan. A nossa gama tem uma capacidade máxima de
reboque de 1250 kg e inclui ganchos fixos e de fácil extração.

TEK
de 7 pins - KE5056P500
de 13 pins - KE5056P510
3

1
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COLOQUE TUDO PARA
TRÁS E ESQUEÇA-SE
DE TUDO
Se necessita mais espaço, coloque um gancho no
seu reboque ou adicione um porta-bicicletas.

Os nossos adaptadores para kit elétrico TEK oferecem-lhe
prestações fiáveis e compatibilidade com o Novo JUKE em
todas as condições meteorológicas e para todo o tipo de
reboques. Conectam o reboque, a caravana e o painel de
luzes com o sistema do veículo.

PORTA-BICICLETAS
Porta-bicicletas traseiro
dobrável Euroride 7 pinos
para 3 bicicletas
KE73870307
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JANTES EM LIGA LEVE
Jantes em liga leve de 17’’ Winter com embelezador central KE4096P200
Jantes em liga leve de 17" Winter em Preto - KE4096P200BZ
Jante em liga leve de 19" Akari em Preto com corte diamante KE4096P400

Capacidade máx de carga
máx. de 45 kg

4

As jantes em liga leve foram desenhadas em consonância
com os nossos veículos para garantir um bom funcionamento
dos travões, do ABS e do VDC. Tratadas termicamente, estas
garantem uma grande durabilidade e oferecem grandes níveis
de performance e estilo.
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O QUE IMPORTA
É O INTERIOR
Desde suportar o telefone a proteger
a sua família: os nossos acessórios
para o interior ajudam-no a viver a
vida sobre rodas.

1

CADEIRAS PARA BEBÉS
Safe Plus -

1

4

Safe Plus – suporte Isofix* - KS53099090
Capacidade: até um máximo de 13 kg e 15 meses
de idade
Duo Plus - KS53099990
Capacidade: 9-18 kg e desde 9 meses de idade até
4-5 anos

5

*Apenas para bancos traseiros.
2

2
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CÂMARA DE BORDO*
KB28999900
Esta câmara incorporada de tamanho compacto
com bateria integrada e GPS grava em Full HD
e em dinâmico todas as suas viagens, desde os
seus trajetos diários até à viagem da sua vida.
Cartão SD incluído.
*Utilizar em conformidade com a normativa
local aplicável.

ILUMINAÇÃO DE ENTRADA
Apenas dianteira - KE9676P040
Ativa-se de forma automática ao abrir as portas e
dá-lhe a bem-vinda, com muito estilo, ao abrir as
portas do seu Novo JUKE.

3

SUPORTES PARA SMARTPHONE
Suporte para smartphone MagicMOUNT
(suporte para painel de instrumentos /janela)
KB28900005
A gama de suportes para smartphone Nissan
adapta-se a todas as necessidades: é compatível
com qualquer dispositivo, seja de que tamanho for.

KS53099010

TAPETES
Velours - KE7456P000
Luxury - KE7456P080
de borracha com rebordos - KE7486P000
Os tapetes Nissan são fabricados à medida
do veículo para garantir um ajuste seguro e a
máxima comodidade e proteção. Todos os nossos
tapetes incluem fixações de solo para evitar que
se desloquem e interfiram com o funcionamento
dos pedais.

3
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PREPARADO
PARA A VIDA
REAL

1

Acessórios desenhados para o seu estilo
de vida dinâmico. O interior do Novo JUKE
resplandece com o novo kit de luzes LED,
enquanto que a bagageira está organizada
e limpa com o organizador de acessórios.

1

1

3

2

REVESTIMENTO DA BAGAGEIRA
Revestimento da bagageira reversível KE9656P0S0
Os revestimentos da bagageira originais
Nissan são fabricados com os materiais de
melhor qualidade e ajustam-se completamente
ao interior do veículo e oferecem uma ótima
proteção para o piso interior.

3
1

PACKS DE
ILUMINAÇÃO

SEPARADOR PARA BAGAGEM
849B96PD0A
Mantenha a sua bagagem ordenada e a
salvo dos olhares indiscretos com este
separador desenhada para o Novo JUKE.
Disponível apenas para a versão Visia.

Luz interior
KS2625S210
4

para bancos traseiros
KS2625S010

4

para bagageira
KS2625S220

ORGANIZADOR FLEXÍVEL DA BAGAGEIRA
KB93000160
Evite que os objetos mais pequenos se movam
pela bagageira enquanto circula. É perfeito
para sapatos, garrafas e objetos frágeis.

Melhore a iluminação do
habitáculo do veículo
para desfrutar de uma
maior visibilidade interior.

2
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TESTADO PARA SER
O MELHOR

PACK PRATEADO TECNO

O equipamento e os packs de personalização Nissan foram
criados e testados para oferecer o melhor ao seu veículo.
Simulámos as condições mais extremas do planeta, desde
-40° a +80°, para garantir que o Novo JUKE continue a ter o
melhor aspeto, performances e resposta, qualquer que seja
a estação ou tempo que faça.
Além disso o N-Design também lhe oferece packs de acessórios
para todas as versões. Equipe o seu veículo com os packs de
personalização e sinta-o verdadeiramente seu.

EMBELEZADOR DIANTEIRO - EMBELEZADOR LATERAL
EM PRATEADO - KE6006P021DS

Embelezador lateral em
Prateado Tecno

PACK URBAN LARANJA

Embelezadores do para-choques
dianteiro em Laranja

PACK URBAN

Embelezador dianteiro
em Prateado Tecno

PACK URBAN PRETO

Embelezador do para-choque
traseiro em Laranja

Embelezadores do para-choques
dianteiro em Preto

Pormenores do para-choques
traseiro em Preto

PACK URBAN
PRATEADO TECNO

EMBELEZADORES DO PARA-CHOQUES
DIANTEIRO E TRASEIRO
LARANJA - KE6006P019TO
NEGRO - KE6006P019BK
PRATEADO TECNO - KE6006P019DS
Embelezadores traseiros em Prateado Tecno

Embelezador do para-choques dianteiro em Prateado Tecno
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ACESSÓRIOS NISSAN
BAGAGEIRA (1)

GANCHOS PARA REBOQUE(2) E ACESSÓRIOS
Porta-skis
Até 2 pares
KS73850001
Até 4 pares
KS73850002
Porta-skis
(6 pares) / Portasnowboard
(4 unidades)
KE73899996

Barras tejadilho
em alumínio de
fixação rápida
KE7306P010

Caixa de carga
Nissan media
KE734480BK

Caixa de carga
Nissan pequena
KE734380BK

PORTA-BICICLETAS

Porta-bicicletas de
tejadilho
KB73880010

BAGAGEIRA
Porta-bicicletas
traseiro dobrável
Euroride 7 pinos
para 3 bicicletas (4)
KE73870307
Porta-bicicletas
traseiro dobrável
Euroride 13 Pins
para 2 bicicletas(7)
KE73870213

Porta-bicicletas
traseiro Hangon
para gancho de
reboque para
2 bicicletas(3)
KS73875200

Acessório opcional
para portabicicletas Hangon:
Fechadura
Thule 957
KS73875003

Porta-bicicletas
traseiro Hangon
para gancho de
reboque para
3 bicicletas(3)
KS73875300

UTILIDADES INTERIORES

PROTEÇÃO

Protetor da
bagageira
reversível
KE9656P0S0

Geleira portátil,
20 L
KS93000080
Voltagem:
12 V / 220–240 V

Cinzeiro
iluminado
F880089926
Cinzeiro standard
9653600Q0A

Palas das rodas
dianteiras
KE7886PA11
Palas das rodas
traseiras
KE7886PA21

Protetor da
bagageira
iluminado
KE9676P040

Kit de iluminação
interior
Luz interior
KS2625S210
para bancos
traseiros
KS2625S010
para bagageira
KS2625S220

Velours
KE7456P000

Luxury
KE7456P080

Suporte para
smartphone
MagicMOUNT
(suporte painel
instrumentos
para/janela)
KB28900005

Suporte para
smartphone com
carregador sem
fios MagicMOUNT
Procharge
(suporte para
painel de
instrumentos /
janela)
KB28900010

Tapetes de
borracha com
rebordos
KE7486P000

Jantes em liga
leve de 17" Winter
em Preto
KE4096P200DZ

Jantes em liga
leve Akari de 19"
em Preto com
corte diamante
e embelezador
central
KE4096P400

Kit primeiros socorros
(caixa) - KE93000008
Kit primeiros socorros
(bolsa) - KE93000007
Colete refletor KE93000061
Triângulo de sinalização KE93000011
Triângulo de sinalização,
2 unidades - KE93000012

Porcas de
segurança
KE40989947

JANTES EM LIGA LEVE
Suporte para
smartphone
MagicMOUNT
(painel de
instrumentos)
KB28900003

Suporte Universal
para smartphone
(painel de
instrumentos/
janela)
KB28900001

Embelezador
dianteiro
Embelezador
lateral
Prateado Tecno
KE6006P021DS

Organizador
flexível da
bagageira
KB93000160

ILUMINAÇÃO

SUPORTES MULTIMÉDIA

PACK PRATEADO TECNO

Bandeja para a
bagageira
849B96PD0A

TAPETES

Cadeira infantil Duo
Plus(5)
KS53099990
Cadeira para bebés
Safe Plus(6)
KS53099010
Cadeira para bebés
Safe Plus
suporte Isofix(6)
KS53099090

Tomada de
7 pins
KE5056P500
de 13 pins
KE5056P510

Gancho de
reboque
horizontal
extraível
KE5006P510

Gancho de
reboque fixo
KE5006P500

Suporte para
smartphone
dupla função
MagicMOUNT
(suporte painel
instrumentos /
saída de ar)
KB28900004

PACK URBAN

Jantes em liga
leve de 17" com
embelezador
central
KE4096P200

SEGURANÇA
Embelezadores
de para-choques
dianteiro e
traseiro em Preto
KE6006P019BK

Embelezadores do
para-choques
dianteiro e
traseiro em
Prateado Tecno
KE6006P019DS

Embelezadores do
para-choques
dianteiro e traseiro
em Laranja
KE6006P019TO

Os acessórios e qualquer outro equipamento adicional instalado depois da compra do veículo podem alterar a sua autonomia. Acessórios originais Nissan com 3 anos ou 100 000 km de
garantia quando instalados num concessionário Nissan ou oficina autorizada no momento da compra do veículo (o acessório e a montagem).
12 meses de garantia se instalado por um terceiro ou pelo próprio cliente.

Câmara de bordo
KB28999900

Martelo de
emergência com
luz LED
KB93000150
Luz de
presença LED
KB93000140

A cobertura da garantia dos Acessórios selecionados depende do fornecedor do produto. Se deseja obter mais informação, contacte um concessionário Nissan ou uma oficina autorizada.
(1) Capacidade máxima de carga de 75 kg - (2) Capacidade máxima de reboque de 1250kg - (3) Capacidade máxima de carga 15 kg/bicicleta - (4) Capacidade máxima de carga de 45 kg
(5) Capacidade: 9-18 kg e desde 9 meses de idade até 4 anos e medio - (6) Capacidade: até um máximo de 13 kg e 15 meses de idade - (7) Capacidade de carga máxima de 36 kg
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Colete JUKE

2

Porta-chaves JUKE

3

Cabo de carga múltipla JUKE

4

Garrafa Monbento®

5

Caixa plástica Monbento®

6

Máquina de café portátil Wacaco®
Minipresso NS

GAMA DE PRODUTOS DE
MERCHANDISING PARA JUKE

Consulte a gama completa
de merchandising JUKE no
seu concessionário.

2
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EXTENSÃO
GARANTIA 5+

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
(MANUTENÇÃO+)

A Extensão de Garantia Nissan 5+ oferece uma
cobertura da garantia por um maior período de tempo
e /ou quilómetros para o seu Novo JUKE. A ampla gama
de contratos disponíveis permite-lhe escolher o que se
adapta melhor às suas necessidades.

Cuide do seu Novo JUKE como ele merece com a
Manutenção+ Nissan e poupe dinheiro a longo prazo.

Os nossos técnicos qualificados conhecem o seu veículo
melhor que ninguém e só utilizam componentes
originais Nissan.

4

A Extensão de Garantia Nissan 5+ dá-lhe a
tranquilidade para resolver qualquer eventual incidente
e a mesma pode ser transferida caso venda o seu
veículo.
A Extensão de Garantia Nissan 5+ inclui Assistência em
viagem nos países especificados nos termos e
condições, durante a duração da apólice. Com ela
receberá uma cobertura por toda a Europa as 24 horas
do dia, os 365 dias do ano.
3

6

5

O Contrato de Manutenção+ cobre todas as operações
indicadas no Livro de Garantia do veículo para
condições normais de condução.
Subscrever um Contrato de Manutenção permite-lhe
conhecer desde o princípio e protege-o sobre o efeito
da inflação dos preços.
Além das operações indicadas no Livro de Garantia do
veículo para condições normais de condução também
pode beneficiar de operações de mudança de
componentes afetados pelo desgaste por uso como o
limpa para-brisas, as pastilhas de travão ou os
componentes da suspensão se aderir ao Contrato de
Manutenção+ Estendido.
Beneficie do uso de componentes originais Nissan
montados pelos nossos técnicos qualificados a um
preço mais reduzido.
Um veículo bem conservado tem um maior preço de
revenda. E se vende o seu Nissan antes que termine o
período do seu contrato, o novo dono poderá beneficiar
do contrato residual.
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Visite-nos em: www.nissan.pt

Siga-nos em:
/NissanPortugal

@NissanPortugal

/NissanPortugal

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam
corretos no momento da impressão (Outubro 2020). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em
salões automóveis. De acordo com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos
o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários
Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas
sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de
impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da
carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta
publicação sem a autorização expressa da Nissan International. Este veículo, todos os seus componentes, assim
como as peças originais, foram desenhados e fabricados segundo a Normativa Legal destinada a prevenir e reduzir
ao mínimo o impacto ambiental. Para isso, foram utilizados materiais reciclados/ recicláveis, e foram adotadas
medidas para garantir uma reciclagem adequada para a conservação e a qualidade ambiental.
Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – ACESSÓRIOS NOVO JUKE – 10/2020 – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França – e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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