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Nissan’ın kişiye özel sunduğu paketleriyle 
Juke’unuzu farklılaştırın: hareketli, renkli, tarzlı, 
benzersiz.

FARKLI OLMAYA
CESARET ET

ZOR KIRMIZI TURUNCUPARLAK BEYAZGÜMÜŞ GRİPARLAK SİYAH

TAVAN SPOYLERİ

SİSFARI 
ÇERÇEVESİ

BAGAJ AÇMA KOLU
YAN EŞİKLER

KAPI AÇMA KOLU

AYNA KAPAKLARI

ALÜMİNYUM ALAŞIMLI 
JANTLAR
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TARZINI YARAT Seçeceğiniz renklerle, 
Stil Paketini (57) daha fazlası için Premium 
Paketi (58). Ya da Exclusive paketteki tavan 
spoyleri ve ayna kapaklarıyla Juke’unuzu 
kişiselleştirmeyi tamamlayabilirsiniz.

PAKETİNİZİ SEÇİN
TURUNCU

Koyu griyle kromu, zor kırmızı ile gümüş griyi, turuncu ile 
parlak siyahı karıştırıp, Nissan’in özel dizayn alüminyum 
jantları ile gerçek renklerinizi seçin.

ALÜMİNYUM JANTLAR
SON NOKTA

1_Turuncu (60)

2_Parlak siyah (47)

3_Zor kırmızı (18)

4_Parlak Beyaz (04)

5_Gümüş gri (32)

6_Koyu gri (33)
3

1_Yan eşikler (65)

3_Sisfarı çerçeveleri (62)

4_Bagaj açma kolu (66)

5_Tavan spoyleri (64)

2_Ayna kapakları (63)
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GÜMÜŞ GRİYİ SEÇİN Zariflik için stil 
paketi, sofistike ayrıcalık ve cesurluk için zor 
Kıpkırmızı, parlak beyaz ve Turuncu ayna 
kapakları ve sisfarı çerçeveleri. Nissan JUKE 
Stil paketi: seçtiğiniz renkten iki aksesuar ile 
farklılığı yakalayın.

STİL PAKETİ (29)

GÜMÜŞ GRİ DOKUNUŞ

JUKE’UNUZA FARK KATIN Parlak beyaz bagaj 
açma kolu,yan eşikler,yan aynalar ve sisfarı 
çerçeveleri ile ya da Gümüş gri,zor kırmızı,turuncu 
ve parlak siyah Premium paketi seçerek (sisfarı 
çerçeveleri hariç) kusursuzluğa ulaşın.

PREMIUM PAKETİ (02)

PARLAK BEYAZ DOKUNUŞ

1_Ayna kapakları (37) 2_Sisfarı çerçeveleri (36)

1_Sisfarı çerçeveleri (06) 2_Yan eşikler (09) 3_Ayna kapakları (07) 4_Bagaj açma kolu (10)

4
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RENGİNİ GÖSTER İçten dışa yansıyan 
renk paleti,kapı kolları kaplamaları, ön far 
kaplamaları, basit ve etkileyici.

İÇ VE DIŞ
ZOR KIRMIZI DOKUNUŞU

1_İç ilaveler,zor kırmızı (28)

ZOR KIRMIZI

PARLAK BEYAZ

GÜMÜŞ GRİ

PARLAK SİYAH

TURUNCU

5

KROM

1_Ön far kaplamalar (27) 2_Kapı kolu kaplama (26)
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DİKKAT ÇEKİCİ Kaslı bir gövde ve 
krom detaylar; işte sizin tarzınız.

ŞEHİR İÇİN
DAHA FAZLA DETAY

1_Ayna kapakları, krom (84)

2_Cam çıtası, krom* (72)

3_Kapı açma kolu, krom (75)

4_Ön far kaplama, gümüş gri (43)

5_Ön koruma kaplaması, krom* (71)

*Krom City Paketi (71)

6
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TAM DONANIM En pürüzsüz manevralarınız için tüm gövdeyi dış etkenlerden 
koruyan korumalar ve Nissan Orijinal park sensör sistemi gibi stratejik cihazlarla  
sürüş keyfinizi destekleyin. 

1_Yan kapı koruma bantları (158)

2_Paçalık, ön ve arka (163)

3_Tampon köşe korumalar (159)

4_Kaput koruma (161)

5_Cam rüzgarlıkları (162)

6_Ön köşelere stil kaplama (96)

ARACINIZI
KORUYUN

PARK SENSÖRÜ, ÖN VE ARKA (119-120).
Yalnız olmadığınızı bilmek güzel, bırakın ön ve arka park sensörleri park 
mesafelerinizi ayarlayıp, keyfinize konfor katsın.

7
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JANTLARINIZLA
BİR ADIM ÖTEYE

1_16" Alüminyum jantlar (87)

2_Aydınlatmalı yan barlar (93)

3_Kilitli bijonlar (88)

4_Arka tampon üzeri koruma (81)

5_Arka stil plate (95)

8

ÖNCÜ OL 16" jant alüminyum jantlar ve 
aydınlatmalı yan barlar ile tarzı yakalayın.
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PARLAKLIĞI 
YAKALAYIN

KROM DETAYLAR Juke’unuza parlak ve canlı bir görünüm kazandıracaktır. 1_Cam çıtaları, krom (72)

2_Kapı açma kolu, krom (75)

3_Bagaj alt çıtası, krom (82)

4_Arka reflektör, krom

5_Egzoz ucu, krom (78)

9
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Süet
Kırmızı
Dikişli

Deri stil
Siyah
Dikişli

Alcantara

PASPASTAKİ
KALİTE

1_Aydınlatmalı kapı eşikleri (108)

2_Sport pedallar (117), İç aydınlatma (109)

3_Ön kolçak, deri stil, beyaz dikişli (112).

4_Iphone* taşıyıcı , şarj ünitesi dahil(197)

5_Paspaslar: standart (142-143), kadife** (143-144), 
kauçuk (145-146)

*iPhone Apple Inc.’nin ticari markasıdır,USA ve diğer 
ülkelerde tescillidir. 
**Kadife paspaslar beyaz, gri ve kırmızı dikişlidir. 

NISSAN ORİJİNAL PASPASLARI SEÇİN standart, kadife yada kauçuk 
dayanıklı stil. 

10
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VERİMLİ VE KONFORLU

1_Bagaj depolama ünitesi (132-133)

2_Ayraçlı sert bagaj havuzu (131)

3_Yumuşak bagaj havuzu (130)

4_Arka kaplama altı depolama (134)

5_Güvenlik ve Emniyet (198-204) - Üçgen ikaz reflektörü, Üçgen 
ikaz reflektörü (2’li set), İlk yardım seti (sert plastik kutulu), 
İlk yardım seti (yumuşak çantalı), Güvenlik seti, Güvenlik 
seti (2 üçgen ikaz reflektörü), Reflektörlü güvenlik yeleği.

11

ORGANİZE EDİLMİŞ BİR ETKİ İÇİN Nissan Orijinal bagaj havuzları
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NISSAN’IN çeşitli kapsamlardaki yükleyicileri ile artık fazla yük dert değil.

YÜKLE
VE GİT

1_Alüminyum yük taşıyıcı (166)

2_Kayak/Snowboard taşıyıcısı,kızaklı, 6 çifte kadar (178)

3_Köpek için bagaj ayracı (129)

4_Sökülebilen Çeki demiri (182-183)

5_Arka bisiklet taşıyıcı aparatı 7 pinli (187) ve Alüminyum 
bisiklet taşıyıcı (173)

6_Alüminyum bagaj rafı (170) ve Elastik port bagaj filesi (171)

7_Tavan bagajı,küçük (179)

12
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PARLAK BEYAZ DOKUNUŞ

(01) Parlak beyaz stil paketi: ayna kapakları, sis farı çerçeveleri KE600-1K001WH

(02)  Parlak beyaz premium paketi: ayna kapakları, sis farı çerçeveleri, bagaj açma kolu, yan eşikler KE600-1K002WH

(03) Parlak beyaz exclusive paketi: ayna kapakları,tavan spoyleri KE600-1K004WH

(04)  Parlak beyaz 17'' alüminyum jantlar KE409-1K200WH

(05) Parlak beyaz jant orta kapağı (x1) 40342-BA61D

(06)  Parlak beyaz sis farı çercevesi KE540-1KA80WH

(07)  Parlak beyaz yan ayna kapakları KE960-1F000WH

(08) Parlak beyaz tavan spoyleri KE615-1KA00WH

(09)  Parlak beyaz yan eşikler KE760-1KA00WH

(10)  Parlak beyaz bagaj açma kolu KE791-1KA50WH

(11) Parlak beyaz kapı açma kolu sensörlü KE605-1K052WH

(12) Parlak beyaz kapı açma kolu sensörsüz KE605-1K051WH

(13) Parlak beyaz ön far kaplama KE610-1K260WH

(14) Parlak beyaz iç ilaveler KE600-1K10W

ZOR KIRMIZI DOKUNUŞ

(15) Zor kırmızı stil paketi: ayna kapakları, sis farı çerçeveleri KE600-1K001RD

16) Zor kırmızı premium paketi: ayna kapakları, sis farı çerçeveleri, bagaj açma kolu, yan eşikler KE600-1K002RD

(17) Zor kırmızı exclusive paketi: ayna kapakları,tavan spoyleri KE600-1K004RD

(18)  Zor kırmızı 17'' alüminyum jantlar KE409-1K200RD

(19) Zor kırmızı jant orta kapağı (x1) KE409-00RED

(20)  Zor kırmızı sis farı çercevesi KE540-1KA80RD

(21)  Zor kırmızı yan ayna kapakları KE960-1F000RD

(22)  Zor kırmızı tavan spoyleri KE615-1KA00RD

(23)  Zor kırmızı yan eşikler KE760-1KA00RD

(24)  Zor kırmızı bagaj açma kolu KE791-1KA50RD

(25) Zor kırmızı kapı açma kolu sensörlü KE605-1K052RD

(26)  Zor kırmızı kapı açma kolu sensörsüz KE605-1K051RD

(27)  Zor kırmızı ön far kaplama KE610-1K260RD

(28)  Zor Kırmızı iç ilaveler KE600-1K10R

GÜMÜŞ GRİ DOKUNUŞ

(29)  Gümüş gri stil paketi: ayna kapakları, sis farı çerceveleri KE600-1K001GR

(30) Gümüş gri premium paketi: ayna kapakları, sis farı çerçeveleri, bagaj açma kolu, yan eşikler KE600-1K002GR

(31) Gümüş gri exclusive paketi: ayna kapakları,tavan spoyleri KE600-1K004GR

(32)  Gümüş gri 17'' alüminyum jantlar KE409-1K200SV

(33)  Koyu gri 17'' alüminyum jantlar KE409-1K200

(34) Gümüş gri jant orta kapağı (x1 40342-BR01A

(35) Krom jant orta kapağı (x1) 40343-5Y700

(36)  Gümüş gri sis farı çercevesi KE540-1KA80GR

(37)  Gümüş gri yan ayna kapakları KE960-1F000GR

(38) Gümüş gri tavan spoyleri KE615-1KA00GR

(39) Gümüş gri yan eşikler KE760-1KA00GR

(40) Gümüş gri bagaj açma kolu KE791-1KA50GR

(41) Gümüş gri kapı açma kolu sensörlü KE605-1K052GR

(42) Gümüş gri kapı açma kolu sensörsüz KE605-1K051GR

(43)  Gümüş gri ön far kaplama KE610-1K260GR

(44) Gümüş gri iç ilaveler KE600-1K10G

PARLAK SİYAH DOKUNUŞ

(45) Parlak siyah premium paketi: ayna kapakları, bagaj açma kolu, yan eşikler KE600-1K003-BK

(46) Parlak siyah exclusive paketi: ayna kapakları,tavan spoyleri KE600-1K004BK

(47)  Parlak siyah17'' alüminyum jantlar KE409-1K200BK

(48) Parlak siyah jant orta kapağı (x1) 40342-BR02A

(49) Parlak siyah yan ayna kapakları KE960-1F000BK

(50) Parlak siyah tavan spoyleri KE615-1KA00BK

(51) Parlak siyah yan eşikler KE760-1KA00BK

(52) Parlak siyah bagaj açma kolu KE791-1KA50BK

(53) Parlak siyah kapı açma kolu sensörlü KE605-1K052BK

(54) Parlak siyah kapı açma kolu sensörsüz KE605-1K051BK

(55) Parlak siyah ön far kaplama KE610-1K260BK

(56) Parlak siyah iç ilaveler KE600-1K10B

TURUNCU YARIŞ DOKUNUŞU

(57) Turuncu stil paketi: ayna kapakları, sis farı çerçeveleri KE600-1K001OR

(58) Turuncu premium paketi: ayna kapakları, sis farı çerçeveleri, bagaj açma kolu, yan eşikler KE600-1K002OR

(59) Turuncu exclusive paketi: ayna kapakları,tavan spoyleri KE600-1K004OR

(60)  Turuncu 17'' alüminyum jantlar KE409-1K200OR 

(61) Turuncu jant orta kapağı (x1) KE409-ORANG 

(62)  Turuncu sis farı çercevesi KE540-1KA80OR

(63)  Turuncu yan ayna kapakları KE960-1F000OR

(64)  Turuncu tavan spoyleri KE615-1KA00OR

(65)  Turuncu yan eşikler KE760-1KA00OR

(66)  Turuncu bagaj açma kolu KE791-1KA50OR

(67) Turuncu kapı açma kolu sensörlü KE605-1K052OR

(68) Turuncu kapı açma kolu sensörsüz KE605-1K051OR

(69) Turuncu ön far kaplama KE610-1K260OR

(70) Turuncu iç ilaveler KE600-1K10A

KROM DOKUNUŞ

(71)  Krom City paketi: cam çıtaları, ön koruma kaplaması KE600-1K006

(72)  Krom cam çıtası KE605-1K010

(73)  Krom ön koruma kaplaması KE610-1K030

(74) Krom kapı kolları sensörlü KE605-1K052

(75)  Krom kapı kolları sensörsüz KE605-1K051

(76)  Krom arka reflektörler KE791-1K030

(77) Krom iç ilaveler KE600-1K10C

(78)  Krom dizel egzoz ucu KE791-1K001

(79) Krom benzinli egzoz ucu KE791-1K002

(80) Krom benzinli turbo egzoz ucu KE791-1K003

(81)  Arka tampon üzeri koruma KE967-1K030

(82)  Krom bagaj alt çıtası KE791-1KA20

(83) Krom bagaj açma kolu çıtası KE791-1KA50

(84)  Krom ayna kapakları KE960-1F000

(85) Krom kapı eşikleri KE760-1KA00

(86) Krom sisfarı çerçeveleri KE540-1KA80

m 

(171)

KİŞİSELLEŞTİRME

SİPARİŞ BİLGİLERİ

 

65227_JUKEACC2013_TR.indd   13 18/02/13   15:51



 

ALÜMİNYUM ALAŞIMLI JANTLAR

(87)  16'' Alüminyum alaşımlı jant KE409-1K100

(88)  Kilitli Bijonlar KE409-89951

(89) Sport OE 17'' Alüminyum alaşımlı jant D0300-1KK2A

(90) Elegance OE 17'' Alüminyum alaşımlı jant D0300-1KS2A

(91) Ornament CI - Tüm OE Alüminyum jantlar için 40342-BR01A

DIŞ STİL

(92) Yan stil barları KE543-1KA10

(93)  Aydınlatmalı yan barlar KE543-1KA30

(94) Ön stil kaplama KE540-1KA20

(95)  Arka stil kaplama KE547-1KA40

(96)  Ön köşelere stil kaplama KE610-1KA10

(97) Tavan spoyleri (Boyasız) KE615-1KA00

(98) Sis farları kiti KE622-1K000

(99) Sis farları Combi düğmesi 25560-1KK0A 

STİKIRLAR

(100) Tribal Stikır Seti KE537-1KA20

(101) Arrow Stikır Seti KE537-1KA22

(102) Yan aynalar için Tribal Stikır KE537-1KA70

(103) Yan aynalar için Arrow Stikır KE537-1KA72

(104) Ön ve Tavan için Tribal stikır kiti KE537-1KA40

(105) Ön ve Tavan için Urban stikır kiti KE537-1KA42

İÇ STİL

(106) Koltuk kılıfları KE860-1K000

(107) Bagaj kenarı koruma KE967-1K020

(108)  Eşik koruma, gece aydınlatmalı ön ve arka G6950-1KA0A

(109)  İç Aydınlatma B64D0-1KA0A 

(110) Alcantara orta kol dayama KE877-1K000

(111) Deri kaplama orta kol dayama KE877-1K100

(112)  Beyaz dikişli deri kaplama orta kol dayama KE877-1K150 

(113) Eşik koruma - beyaz ,ön ,gece aydınlatmalı G6950-1KA0B

(114) Sport pedal kiti - Otomatik şanzıman , LHD KE460-1K020

(115) Sport pedal kiti - Otomatik şanzıman , RHD KE460-1K120

(116)  Sport pedal kiti - Manuel şanzıman , LHD KE460-1K010

(117)  Sport pedal kiti - Manuel şanzıman , RHD KE460-1K110

TEKNOLOJİK DESTEK

(118)  Ön park sensörü KE512-99901

(119)  Arka park sensörü KE511-99901

(120) Ön park sensörü yan kiti KE512-99950

(121) Excellence yer bulma ana kiti KE230-99990

(122) Serenity yer bulma ana kiti KE230-99991

(123) Yer bulma yan kiti KE230-1K000

(124) Alarm Ana Kiti RHD KE253-1KR00

(125) Alarm Ana Kiti LHD KE253-1KL00

(126) Kaput düğmesi 25362-1KA0A

(127) Yüzey sensörü KE255-99963 

YÜK DEPOLAMA VE AYRAÇLAR

(128)  Köpek için bagaj ayracı KE964-1KA00

(129)  Yumuşak bagaj havuzu KE965-1K5S0

(130)  Ayraçlı sert bagaj havuzu KE965-1K5H0

(131) Yedek tekerleksiz bagaj depolama KE965-1K5T1

(132)  Yedek tekerlekli bagaj depolama KE965-1K5T0

(133)  Arka kaplama altı depolama KE962-1K000

PASPASLAR

(134)  Velur kadife paspas, Kırmızı dikişli (4'lü set) , LHD KE745-1K001S2

(135) Velur kadife paspas, Kırmızı dikişli (4'lü set) , RHD KE755-1K001S2

(136) Velur kadife paspas, Gri dikişli (4'lü set) , LHD KE745-1K001S1

(137) Velur kadife paspas, Gri dikişli (4'lü set) , RHD KE755-1K001S1

(138) Lüks paspas, beyaz dikişli (4'lü set), LHD KE745-1K081

(139) Lüks paspas, beyaz dikişli (4'lü set), RHD KE755-1K081

(140) Tekstil paspas, standart (4'lü set), RHD KE755-1K021

(141)  Tekstil paspas, standart (4'lü set), LHD KE745-1K021

(142) Tekstil paspas,kadife (4'lü set), RHD KE755-1K001

(143)  Tekstil paspas, kadife (4'lü set), LHD KE745-1K001

(144) Kauçuk paspas (4'lü set), RHD KE758-1K089

(145)  Kauçuk paspas (4'lü set), LHD KE748-1K089

(146) Bagaj paspası KE840-1K001

(147) Tekstil paspas,standart (4'lü set), RHD, 4WD KE755-1K421

(148) Tekstil paspas,standart (4'lü set), LHD, 4WD KE745-1K421

(149) Tekstil paspas,kadife (4'lü set), RHD, 4WD KE755-1K401

(150) Tekstil paspas,kadife (4'lü set), LHD, 4WD KE745-1K401

SİPARİŞ BİLGİLERİ
GENEL AKSESUARLAR

14   
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(151) Kauçuk paspas (4'lü set), LHD, 4WD KE748-1K489

(152) Kauçuk paspas (4'lü set), RHD, 4WD KE758-1K489

(153) Tekstil paspas, kadife, gri dikişli (4'lü set), RHD,4WD KE755-1K401S1

(154) Tekstil paspas, kadife, kırmızı dikişli (4'lü set), RHD,4WD KE755-1K401S2

(155) Tekstil paspas, kadife, gri dikişli (4'lü set), LHD,4WD KE745-1K401S1

(156) Tekstil paspas, kadife, kırmızı dikişli (4'lü set), LHD,4WD KE745-1K401S2

DIŞ KORUMA

(157)  Yan kapı koruma bantları KE760-1KA20

(158)  Tampon köşe korumalar (4'lü set) KE620-1KA00

(159) Kapı kolu içi koruma (2'li set) KE537-1KA00

(160)  Kaput rüzgarlığı KE610-1KA00

(161)  Cam rüzgarlığı (4'lü set) H0800-1KA00

(162)  Ön Paçalıklar (2'li set) KE788-1K085

(163) Arka Paçalıklar (2'li set) KE788-1K086

YÜK TAŞIYICILAR VE AKSESUARLARI

(164) Çelik yük taşıyıcı KE730-1K000

(165)  Alüminyum yük taşıyıcı KE730-1K010

(166) Kayak taşıyıcı KE734-99986

(167) Yük sabitleyici (4'lü set) KE734-99990

(168) Kayak taşıyıcı için T konektörü KE737-99932

(169)  Alüminyum bagaj rafı 79x128cm KE738-60010

(170)  Elastik port bagaj filesi KE738-60015

(171) Tekli bisiklet taşıyıcı KE738-80000

(172)  Alüminyum bisiklet taşıyıcı KE738-80010

(173) Yükleme kayışı (400cm) KE738-99906

(174) Siyah bagaj rafı KE738-99922

(175) Kayak/Snowboard taşıyıcısı, 3 çifte kadar KE738-50001

(176) Kayak/Snowboard taşıyıcısı, 4 çifte kadar KE738-50002

(177) Kayak/Snowboard taşıyıcısı,kızaklı, 6 çifte kadar KE738-99996

TAVAN BAGAJLARI

Hacim/Uzunluk/Genişlik/Yükseklik/Ağırlık/Maximum Yük kapasitesi

(178)  Tavan Bagajı Küçük 400L/1600*800*400mm*13kg*75kg KE734-10000

(179) Tavan Bagajı Orta 480L/1900*800*400mm*15kg*75kg KE734-20000

(180) Tavan Bagajı Ranger 90, kumaş 340L/1900*800*400mm/75kg KE734-RAN90

ÇEKİ DEMİRİ VE AKSESUARLARI

(181)  Sökülebilen Çeki demiri 2WD KE500-1K210 

(182) Sökülebilen Çeki demiri 4WD KE500-1K410 

(183) TEK 7 pinli KE505-1K207

(184) TEK 13 pinli KE505-1K213

(185) İlave Güç tedariği KE505-99993

(186)  Arka bisiklet taşıyıcı aparatı 7 pinli KE738-70207

(187) Arka bisiklet taşıyıcı aparatı 13 pinli KE738-70213

(188) Çeki demiri tesisat aparatı 7 pinden 13 pine KE505-89941

(189) Çeki demiri tesisat aparatı 13 pinden 7 pine KE505-89951

(190) Çeki demiri tesisat uzun aparatı 13 pinden 7 pin ve 12s uzun versiyon KE505-89961

(191) Güvenlik bağlantı kelepçesi KE500-99935

ARAÇ İÇİ DESTEK EKİPMALARI

(192) Küllük F8800-89925

(193) Çakmak 25331-4F100

(194) Çakmak için adaptör halkası 25339-2F000 

(195) Telefon taşıyıcı KE930-00300

(196)  iPhone taşıyıcı KE289-1K000

EMNİYET / GÜVENLİK

(197)  Üçgen ikaz reflektörü KE930-00017

(198)  Üçgen ikaz reflektörü (2'li set) KE930-00018

(199)  İlk yardım seti (sert plastik kutulu) KE930-00021

(200)  İlk yardım seti (yumuşak çantalı) KE930-00026

(201)  Güvenlik seti KE930-00028

(202)  Güvenlik seti (2 üçgen ikaz reflektörü) KE930-00029

(203)  Reflektörlü güvenlik yeleği KE930-00111
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Bayi Kaşesi:

Bu yayının baskıya girdiği anda (Ocak 2013) içindekilerin doğru olması için her türlü çaba harcanmıştır.Bu broşür, otomobil fuarlarında 

gösterilen prototip araçların özelliklerini gösterecek şekilde basılmıştır. Şirketimizin ürünlerini sürekli geliştirme politikasına dayanarak 

Nissan Avrupa ve Nissan Otomotiv A.Ş., bu yayında açıklanan ve gösterilen teknik özellikleri ve araçları her an değiştirme hakkını saklı tutar. 

Nissan Yetkili Satıcıları, mümkün olan en kısa zamanda buna benzer değişikliklerden haberdar edilecektir. Lütfen güncel bilgileri almak için 

Nissan Yetkili Satıcınıza uğrayın. Kullanılan baskı işlemlerindeki sınırlamalar nedeniyle bu broşürde gösterilen renkler, kullanılan boya ve 

kabin içi malzemelerin asıl renklerinden çok az da olsa farklılık gösterebilir. Tüm hakları saklıdır. Nissan Avrupa’nın ve Nissan Otomotiv 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan, bu broşürün tamamının veya bir kısmının çoğaltılması yasaktır.

Bu broşür klor içermeyen kağıt kullanılarak basılmıştır – JUKE n-tec ACCESS GEA – 01/2013 – AB’de basılmıştır. NEW BBDO, Fransa 

tarafından tasarlanmış ve E-GRAPHICS\FRANCE tarafından basılmıştır. – Tel.: +33 1 40 62 37 37 Tel.: +33 1 49 09 25 35.

W e b  s i t e m i z i  z i y a r e t  e d i n :  w w w . n i s s a n - j u k e . c o m

 

 

Nissan. Innovation that excites.
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