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NISSAN JUKE 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

Τα αξεσουάρ Nissan είναι σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες σας 
για άνεση, εξατομίκευση και στυλ, ενώ ταυτόχρονα πληρούν τα 
υψηλότερα στάνταρ ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας. Η Nissan 
προσφέρει μία ευρεία γκάμα συναρπαστικών και καινοτόμων 
αξεσουάρ μέσα από δύο σειρές προϊόντων: τα Γνήσια Αξεσουάρ 

Nissan και τα Επιλεγμένα Αξεσουάρ Nissan. 

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN
Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά από τους 
μηχανικούς μας, και συμμορφώνονται με όλες τις προδιαγραφές 
υψηλής ποιότητας της Nissan.Για το λόγο αυτό καλύπτονται από την 

Εγγύηση Nissan για 3 (επιβατικά οχήματα) ή 5 έτη (επαγγελματικά – LCV).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Πρόκειται για συλλογή από προϊόντα aftermarket, επιλεγμένα ειδικά για 
να εμπλουτίσουν την οδηγική σας εμπειρία. Η διάρκεια εγγύησής τους 
εξαρτάται από τον προμηθευτή του εκάστοτε προϊόντος. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες για την εγγύηση των επιλεγμένων Αξεσουάρ απευθυνθείτε 
στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Nissan σας.

 Στο εξώφυλλο: το JUKE σε Pearl white με αξεσουάρ σε Silver Pack, Urban 
Pack Silver και ζάντες αλουμινίου 19" σε Akari Black - Diamond Cut.

Οι εικόνες ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν χαρακτηριστικά που δεν είναι 
διαθέσιμα στη χώρα σας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους πιθανούς 

συνδυασμούς χρωμάτων και εξοπλισμού, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή επισκευαστή της Nissan.
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ΕΞΟΠΛΙΣΤΕ 
ΤΟ 
Όταν ακόμα και ο πλούσιος 
χώρος αποσκευών του Nissan 
Juke δεν είναι αρκετός, 
υπάρχει μία γκάμα σχαρών 
σκι, βάσεων ποδηλάτων και 
συστήματα μεταφοράς 
φορτίων γενικότερα.

4  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΑΡΑΣ
Αλουμινένια σχάρα με  
ταχυσύνδεσμο - KE730-6P010
Αυξήστε έξυπνα τον αποθηκευτικό 
χώρο με αυτή την αποκλειστική, 
πρωτοποριακή σχάρα που διατίθεται 
σήμερα μόνο για το Nissan. 
Τοποθετείται γρήγορα, έχει εξελιχθεί 
και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα 
υψηλότερα πρότυπα, και τέλος 
κατασκευάζεται από ανώτερης 
ποιότητας αντιδιαβρωτικό αλουμίνιο 
που ταιριάζει τέλεια στο JUKE σας.

1  ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
Μικρή μπαγκαζιέρα οροφής - KE734-380BK 
Διπλό άνοιγμα - 380L - 160x80x40 cm 
13kg/75kg μέγ. – με Λογότυπο Nissan 
Μεσαία μπαγκαζιέρα οροφής - KE734-480BK 
Διπλό άνοιγμα - 480L - 190x80x40 cm 
15kg/75kg μέγ. - με Λογότυπο Nissan

2  ΣΧΑΡΑ ΣΚΙ
Μέχρι 2 ζευγάρια -  KS738-50001 
Μέχρι 4 ζευγάρια -  6 ζευγάρια, συρόμενη - 
KE738-99996
Ό,τι κι αν χρειάζεστε, η Nissan προτείνει μία 
γκάμα σχαρών σκι.

3  ΒΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Bάση ποδηλάτου που τοποθετείται στην 
οροφή -  KB738-80010 
Διαστάσεις τροχών - μέχρι 3’/36“/91cm 
Μέγιστο βάρος ποδηλάτου - μέχρι 20 kg 
Αντάπτορες ράγας Τ (T-Track) (20x20mm)  
και κλειδαριές περιλαμβάνονται.
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4  ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Ζάντα 17" Silver Winter - KE409-6P200 
Ζάντα 17" Black Winter - KE409-6P200BZ 
Ζάντα Αλουμινίου 19" Akari Black - Diamond Cut - KE409-6P400
Οι ζάντες αλουμινίου Nissan σχεδιάζονται μαζί με τα 
οχήματά μας για να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία 
των φρένων, του ABS και του VDC. Διαμορφωμένες εν θερμώ 
για διασφάλιση της αντοχής, προσφέρουν τα υψηλότερα 
επίπεδα επιδόσεων και στυλ.

ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΠΑΝΤΟΥ
Εάν χρειάζεστε ακόμα περισσότερο χώρο, προσθέστε 
έναν κοτσαδόρο, συνδέστε ένα τρέιλερ ή προσθέστε 
μία βάση ποδηλάτου. Φροντίζουμε να καλύπτουμε 
τις ανάγκες σας.

1  ΒΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Τοποθέτηση στον 
κοτσαδόρο 7 επαφών -  
3 ποδήλατα - 
Αναδιπλούμενη - Euroride 
KE738-70307
Μέγιστο φορτίο 45 kg

2  ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ
Εμπρός - KE788-6PA11  
Πίσω - KE788-6PA21
Σχεδιασμένοι και πλήρως δοκιμασμένοι για την αντοχή και 
τις επιδόσεις τους στις πιο σκληρές συνθήκες, αυτοί οι 
λασπωτήρες υψηλής ποιότητας ‘δένουν’ τέλεια με το νέο JUKE.

3  ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Κοτσαδόρος σταθερός - KE500-6P500 
Κοτσαδόρος οριζόντιος αφαιρούμενος - KE500-6P510
Δοκιμάζουμε τους Γνήσιους Κοτσαδόρους Nissan σύμφωνα 
με όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα έγκρισης και φροντίζουμε να 
λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία με το Nissan σας. Με 
μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης 1250kg, η γκάμα περιλαμβάνει 
σταθερούς και εύκολα αφαιρούμενους κοτσαδόρους..

 TEK
7 επαφών - KE505-6P500 
13 επαφών - KE505-6P510
Παρέχοντας συμβατότητα και αξιοπιστία με το νέο JUKE  
σε όλες τις συνθήκες καιρού και ρυμούλκησης και άριστη 
ηλεκτρική συνδεσιμότητα, ο αντάπτορας TEK συνδέει τα 
συστήματα του οχήματός σας με το τρέιλερ, το τροχόσπιτο 
ή το πάνελ ελέγχου φώτων.
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2  ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
Μόνον εμπρός - KE967-6P040
Ανιχνεύει αυτόματα το άνοιγμα της πόρτας, και 
σας καλωσορίζει στο εσωτερικό του νέου JUKE 
με φως και στυλ.

3  ΠΑΤΑΚΙΑ
Βελούδινο πατάκι - KE745-6P000 
Luxury πατάκι - KE745-6P080 
Ελαστικά πατάκια - KE748-6P000
Επώνυμες μοκέτες Nissan, τέλεια προσαρμοσμένες 
στο όχημά σας, παρέχουν αξιόπιστη εφαρμογή, 
βέλτιστη άνεση και προστασία. Όλες οι μοκέτες 
μας εφοδιάζονται με κλιπ που ασφαλίζουν στο 
δάπεδο και εμποδίζουν τη μετακίνησή τους και 
την εμπλοκή τους στη λειτουργία των πεντάλ. 

1  ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
Safe Plus -  KS530-99010
Safe Plus – βάση Isofix* -  KS530-99090 
Κατάλληλο για παιδιά: βάρους έως 13kg και 
ηλικίας έως 15 μηνών
Duo Plus -  KS530-99990  
Κατάλληλο για παιδιά: βάρους έως 9-18kg και 
ηλικίας 9 μηνών έως 4-5 ετών.
*Μόνο για τα πίσω καθίσματα.

4  ΒΑΣΗ SMARTPHONE 
Βάση Smartphone MagicMOUNT 
(ταμπλό/ παράθυρο) -  KB289-00005
Σειρά βάσεων για smartphone της Nissan, 
κατάλληλη για όλες τις απαιτήσεις: συμβατές με 
οποιαδήποτε συσκευή, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος του τηλεφώνου.

5  DASHCAM*
 KB289-99900

Με πλήρη εγγραφή HD και δυναμική εμβέλεια, 
αυτή η συμπαγής κάμερα DashCam με 
ενσωματωμένη μπαταρία και GPS σας επιτρέπει 
να καταγράφετε το κάθε ταξίδι, από καθημερινές 
διαδρομές μέχρι το ταξίδι των ονείρων σας. 
SD κάρτα περιλάμβανεται.
*Χρήση με βάση την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΕΧΕΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ...
Από βάσεις τηλεφώνου μέχρι συστήματα 
προστασίας της οικογένειάς σας, τα 
αξεσουάρ καμπίνας υποστηρίζουν στις 
καθημερινές μετακινήσεις σας.
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1  ΠΑΚΕΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Πλαφονιέρα 

 KS262-5S210 
Καμπίνα πίσω 
επιβατών  

 KS262-5S010
Χώρος αποσκευών  

 KS262-5S220
Αυξήστε το φωτισμό 
μέσα στην καμπίνα  
για να βελτιώσετε  
την ορατότητα στο 
εσωτερικό 

2  ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
Κάλυμμα χώρου αποσκευών δύο όψεων - 
KE965-6P0S0
Τα Γνήσια καλύμματα χώρου αποσκευών  
της Nissan που κατασκευάζονται από υλικά 
υψηλής ποιότητας ενσωματώνονται άριστα 
σχεδιαστικά στο εσωτερικό του οχήματος 
και προφέρουν βέλτιστη εφαρμογή και 
προστασία

3  ΡΑΦΙ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
849B9-6PD0A
Διατηρήστε την τάξη και προστατεύστε  
τα φορτία σας από τα αδιάκριτα βλέμματα 
με αυτό ράφι χώρου αποσκευών που είναι 
ειδικά σχεδιασμένο για το νέο JUKE.

4  ΔΙΧΤΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
 KB930-00160

Ασφαλίζει τα φορτία για να μην 
μετακινούνται στο χώρο αποσκευών. Ιδανικό 
για παπούτσια, μπουκάλια και ευαίσθητα 
αντικείμενα.

KANTE THN 
KΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ
Αξεσουάρ σχεδιασμένα για ένα δυναμικό 

τρόπο ζωής (lifestyle). Το νέο κιτ φώτων LED 
δίνει λάμψη στο εσωτερικό του Νέου JUKE, 

ενώ τα αξεσουάρ του χώρου αποσκευών 
διασφαλίζουν τάξη και καθαριότητα. 
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SILVER PACK

URBAN PACK ORANGE URBAN PACK BLACK

URBAN PACK SILVER

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΣΠΟΙΛΕΡ - 
ΠΛΑΪΝΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ - SILVER - KE600-6P021DS

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Τα πακέτα Εξατομίκευσης Nissan εξελίσσονται και 
δοκιμάζονται από την ομάδα Nissan Design για βέλτιστη 
απόδοση στο αυτοκίνητό σας. Προσομοιώνουμε τις 
χειρότερες συνθήκες του κόσμου, από -40° έως +80°, 
προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η εμφάνιση, απόδοση 
και αίσθηση του νέου Juke θα παραμείνουν αναλλοίωτες 
ανεξαρτήτως καιρού. Εκτός από το N-Design, η Nissan 
προσφέρει επίσης αξεσουάρ σε πακέτα εξατομίκευσης και 
για όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε 
αυτά τα πακέτα οποιαδήποτε στιγμή, για να διαμορφώσετε 
το αυτοκίνητό σας σύμφωνα με το προσωπικό σας στυλ.

Διακοσμητικό εμπρός 
σπόιλερ Silver

Πλαϊνό  
διακοσμητικό Silver

Διακοσμητικά εμπρός 
προφυλακτήρα Orange

Διακοσμητικά εμπρός 
προφυλακτήρα Black

Διακοσμητικά πίσω 
προφυλακτήρα Orange

Διακοσμητικά πίσω 
προφυλακτήρα Black

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ  
ORANGE - KE600-6P019TO
BLACK - KE600-6P019BK
SILVER - KE600-6P019DS

URBAN PACK

Διακοσμητικά εμπρός 
προφυλακτήρα Silver

Διακοσμητικά πίσω 
προφυλακτήρα Silver
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ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΑΡΩΝ(1)

ΒΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΒΑΣΕΙΣ MULTIMEDIA 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

URBAN PACKSILVER PACK

(1) Μέγιστη ικανότητα μεταφοράς φορτίου 75Kg - (2) Μέγιστη επιτρεπόμενη ικανότητα ρυμούλκησης 1250kg - (3) Μέγιστο φορτίο 15kg/ποδήλατο –(4) Μέγιστο φορτίο 45kg  
(5) Καταλληλότητα: παιδιά βάρους 9-18kg και ηλικίας 9 μηνών έως 4-5 ετών - (6) Καταλληλότητα: παιδιά βάρους έως 13kg και ηλικίας 15 μηνών το μέγιστο - (7) Μέγιστο φορτίο 36kg

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Ζάντα 17" Black 
Winter 
KE409-6P200BZ

Ζάντα  
αλουμινίου 19" 
Akari Black 
Diamond Cut 
με κεντρικό 
καπάκι
KE409-6P400

Μπουλόνια 
ασφαλείας 
KE409-89947

ΚΟΤΣΑ∆ΟΡΟΙ (2) ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Η κάλυψη εγγύησης σε επιλεγμένα αξεουάρ εξαρτάται από τον προμηθευτή προϊόντων, για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε σε Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 
ή Επισκευαστή Nissan.

Κιτ πρώτων βοηθειών – 
Σκληρό κουτί  
KE930-00008
Κιτ πρώτων βοηθειών – 
Μαλακό κουτί  
KE930-00007
Γιλέκο ασφαλείας - 
KE930-00061
Προειδοποιητικό 
τρίγωνο - KE930-00011
Διπλά προειδοποιητικά 
τρίγωνα - KE930-00012

Αλουμινένια 
συστήματα 
σχαρών με 
ταχυσύνδεσμο 
KE730-6P010

Βάσεις 
ποδηλάτων 
Hangon για 
κοτσαδόρο 
2 Ποδήλατα Xpress
970(3)

 KS738-75200

Βάση Ποδηλάτου 
για κοτσαδόρο  
7 επαφών 
3 ποδήλατα 
αναδιπλούμενη 
Euroride(4) 
KE738-70307
2 ποδήλατα 
αναδιπλούμενη 
Euroride(7) 
KE738-70213

Βάσεις 
ποδηλάτων 
Hangon 957 
(αντικλεπτική)

 KS738-75003

Βελούδινο πατάκι
KE745-6P000

Σχάρα σκι
Μέχρι 2 ζευγάρια

 KS738-50001
Μέχρι 4 ζευγάρια

 KS738-50002
6 ζευγάρια, 
συρόμενη
KE738-99996

Μικρή 
μπαγκαζιέρα 
οροφής
Black - 
Ταχυσύνδεσμος -
Διπλό άνοιγμα
KE734-380BK

Μικρή 
μπαγκαζιέρα 
οροφής Black - 
Ταχυσύνδεσμος - 
Διπλό άνοιγμα
KE734-480BK

Βάσεις 
ποδηλάτων 
Hangon – για 
Κοτσαδόρο 
3 Ποδήλατα - 
Αναδιπλούμενη 
Hangon 972(3) 

 KS738-75300 

Βάση Smartphone 
MagicMOUNT 
(ταμπλό/
παράθυρο)

 KB289-00005 

Βάση 
Smartphone 
MagicMOUNT  
(ταμπλό)

 KB289-00003

Βάση 
Smartphone 
MagicMOUNT - 
Διπλή λειτουργία  
(ταμπλό/
αεραγωγό)

 KB289-00004 

Παιδικό κάθισμα 
Duo Plus(5)

 KS530-99990
Παιδικό κάθισμα  
safe Plus(6)

 KS530-99010
Παιδικό κάθισμα  
Safe 
Plus – βάση Isofix(6)

 KS530-99090

Διακοσμητικά 
εμπρός και πίσω 
προφυλακτήρων 
Silver 
KE600-6P019DS

Διακοσμητικό 
εμπρός σπόιλερ 
Πλαϊνό 
Διακοσμητικό 
Silver
KE600-6P021DS

Διακοσμητικά 
εμπρός και πίσω 
προφυλακτήρων 
Black
KE600-6P019BK

Διακοσμητικά 
εμπρός και πίσω 
προφυλακτήρων 
Orange
KE600-6P019TO

ΠΑΤΑΚΙΑ

Βάση Smartphone  
Dash Mount 
Universal
(ταμπλό/
παράθυρο)

 KB289-00001

Φωτιζόμενο  
σταχτοδοχείο

 F8800-89926
Σταχτοδοχείο 
black

 96536-00Q0A 

Αξεσουάρ και πρόσθετος εξοπλισμός που ο πελάτης μπορεί να τοποθετήσει μετά την πώληση ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση του αυτοκινήτου. 
Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan καλύπτονται από εγγύηση 3 ετών ή 100,000 km εάν τοποθετούνται σε PDI ή από εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή Nissan.
(ανταλλακτικά και εργασία), ενώ καλύπτονται από εγγύηση 12 μηνών εάν τοποθετούνται από 3ο ή από τον Πελάτη.

Ψυγείο (20L)
 KS930-00080

Τάση σύνδεσης: 
12 V / 220–240 V.

Βάση ποδηλάτου 
οροφής

 KB738-80010

Κάλυμμα χώρου 
αποσκευών 
δύο όψεων 

KE965-6P0S0 

Ράφι χώρου 
αποσκευών
849B9-6PD0A 

Luxury πατάκι
KE745-6P080

Ευέλικτο 
σύστημα 
οργάνωσης 
χώρου 
αποσκευών 

 KB930-00160 

Ελαστικά 
πατάκια με γείσο
KE748-6P000

Κοτσαδόρος, 
σταθερός
KE500-6P500 

Φωτιζόμενο 
προστατευτικό 
εισόδου
KE967-6P040

Κοτσαδόρος, 
οριζόντιος 
αφαιρούμενος
KE500-6P510 

Κιτ φώτων 
εσωτερικού
Πλαφονιέρα

 KS262-5S210
Χώρος πίσω 
επιβατών 

 KS262-5S010
Χώρος 
αποσκευών 

 KS262-5S220

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

Ζάντα αλουμινίου 
17" Winter
KE409-6P200

Κάμερα ταμπλό
 KB289-99900

Προειδοποιητικό 
στάθμευσης  
με LED

 KB930-00140

Σφυρί Έκτακτης 
Ανάγκης με LED

 KB930-00150 

Βάση ασύρματης 
φόρτισης 
Smartphone  
MagicMOUNT 
Procharge 
(ταμπλό/
παράθυρο)

 KB289-00010

Λασπωτήρες 
Εμπρός
KE788-6PA11 
Λασπωτήρες 
Πίσω
KE788-6PA21
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το Πρόγραµµα Επέκτασης Εγγύησης Nissan σας 
επιτρέπει να επεκτείνετε την εγγύηση του Nέου JUKE 
σας για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και για 
περισσότερα χιλιόµετρα. Χάρη στην ποικιλία των 
διαθέσιµων επιλογών µπορείτε να επιλέξετε το πλέον 
κατάλληλο Πρόγραµµα Επέκτασης Εγγύησης που 
ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ανταλλακτικού 
στα πλαίσια κάλυψής του από το Πρόγραµµα 
Επέκτασης Εγγύησης χρησιµοποιούνται µόνο Γνήσια 
Ανταλλακτικά Nissan ενώ έµπειροι τεχνικοί µε άριστη 
γνώση του αυτοκινήτου σας θα του προσφέρουν την 
φροντίδα που του αξίζει. 

Το Πρόγραµµα Επέκτασης Εγγύησης εξασφαλίζει 
ξεγνοιασιά σε εσάς και τους επόµενους ιδιοκτήτες του 
αυτοκινήτου, καθώς είναι συνδεδεµένο µε το αυτοκίνητο 
και εποµένως µεταβιβάζεται στο νέο ιδιοκτήτη σε 
περίπτωση πώλησης. Για µεγαλύτερη ξεγνοιασιά, 
περιλαµβάνεται Ευρωπαϊκή οδική βοήθεια 24/7.

2

3 6

4

5

1

ΣΕΙΡΑ JUKE MERCHANDISE 1  Γιλέκο Juke 
2  Μπρελόκ Juke 
3   Καλώδιο φόρτισης  

πολλαπλών συσκευών Juke
4  Μπουκάλι Monbento® 
5  Τάπερ φαγητού Monbento® 
6   Wacaco® - Φορητή μηχανή  

καφέ Minipresso NS 

Για όλη τη γκάμα 
προϊόντων, παρακαλούμε 
όπως απευθυνθείτε σε 
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο/
Επισκευαστή Nissan.
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Ακολουθήστε µας σε:

Εγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχοµένου αυτού του εντύπου 
την εποχή εκτύπωσης (Οκτώβριος 2020). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήµατα που εκτίθενται σε σαλόνια 
αυτοκινήτου. Σύµφωνα µε την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan 
International διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που 
περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. Οι επίσηµοι έµποροι Nissan θα ενηµερωθούν για τις 
µετατροπές αυτές το συντοµότερο δυνατό. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας επίσηµος έµπορος 
Nissan γνωρίζει τα νέα δεδοµένα. Λόγω των περιορισµών των µεθόδων εκτύπωσης που χρησιµοποιούνται, τα 
χρώµατα που εµφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγµατικές αποχρώσεις 
της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιµοποιούνται. ∆ιατηρούµε όλα τα δικαιώµατα. Απαγορεύεται 
η µερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.

Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλωρίνη– JUKEACC102020BG – Τυπωµένο στη EU. 
Δηµιουργία DESIGNORY, France, Παραγωγή eg+ worldwide, France - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Σφραγίδα Επίσηµου Εµπόρου :

www.nissan.gr
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https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/2019-juke.html
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