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NISSAN
NISSAN MICRA – TILBEHØR
Nissan tilbehør er konstrueret med henblik på at opfylde dine behov for
individualisering og styling, forbedre din komfort og daglige brug af bilen
samtidig med, at de højeste krav til kvalitet, performance og driftssikkerhed
opfyldes. Nissan tilbyder tilbehør, som opfylder dine forventninger og foreslår
et bredt udvalg af værdifulde og innovative produkter: originalt Nissan
tilbehør og Accessory Select-produkter.

NISSAN ORIGINALT TILBEHØR
Originalt Nissan tilbehør er udviklet og konstrueret specielt til vores biler og
designet af vores egne ingeniører, så det opfylder alle relevante Nissan
standarder. Derfor er vores produkter omfattet af Nissan garantien i 3 år
(personbiler)* eller 100.000 km (alt efter hvad der kommer først).

UDVALGT TILBEHØR
Nissan har udvalgt en lang række eftermarkedsprodukter fra anerkendte
leverandører, så du får en bedre oplevelse af bilen og med garanti bliver
helt tilfreds. Garantidækningen afhænger af leverandøren af det enkelte
produkt. For yderligere oplysninger om garantidækning for udvalgte
tilbehørsprodukter bedes du henvende dig til din autoriserede Nissan
forhandler eller dit Nissan værksted.
*Originalt Nissan tilbehør er omfattet af en garanti på 3 år eller
100.000 km, hvis udstyret monteres af en autoriseret Nissan forhandler
eller et autoriseret Nissan værksted (dele og arbejde); 12 måneder, hvis
udstyret monteres af tredjepart eller af kunden selv.

Billederne kan vise udstyr, som ikke er tilgængeligt i Danmark.
Kontakt din autoriserede Nissan forhandler/dit autoriserede Nissan værksted,
hvis du har spørgsmål om de mulige farve- og udstyrskombinationer
På forsiden: Bilen vist i udstyrsversionen N-Sport i Platinum Silver med
individualiseringsudstyr i farven Enigma black.
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UDVENDIG STYLING

1

LYS

Udvendig områdebelysning - KE295-5F013
Se, hvad der er på jorden omkring dig. Disse klare
udvendige LED-lamper aktiveres med en knap på
fjernbetjeningen.
2

HAJFINNEANTENNE*

Gunmetal Grey - KE280-5FABD
Knivskarp aerodynamisk styling kombineres med
komfort og bekvemmelighed. Du behøver ikke at
fjerne hajfinneantennen i vaskehallen, og den
sidder altid, hvor den skal.
Der er fire tilgængelige farver: Glaze White,
Solid White, Gunmetal Grey og Enigma Black.
*Kompatibel med DAB, DAB+ og FM.
3

SIDESPEJLSKAPPE

Carbon - KE960-5F0BC
4

17" ALUMINIUMSFÆLG

Xeno - 40300-5FA5A
Carbon-indlæg til fælge - KE411-5F1CA
5
2

3

17" ALUMINIUMSFÆLG

Skulpturel - KE409-5F210
6

Kombiner din NISSAN MICRA i Gunmetal
Grey med en exterior pack i Enigma
Black. Send et endnu stærkere signal
med en hajfinneantenne, lad dine
skulpturelle fælge rulle, og tag ud på
dit livs køretur.

ALUMINIUMSFÆLG

Vinter - KE409-5F000
Nissan aluminiumsfælge er konstrueret sammen
med vores biler for at sikre, at bremser, ABS og VBS
fungerer perfekt. De er varmebehandlede for at
maksimere holdbarheden, og de byder på størst
mulig performance og stil.

1

Bilen vist i udstyrsversionen N-Design i Gunmetal Grey
med individualiseringsudstyr i farven Enigma black.

4

5

6
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INTELLIGENTE EVENTYR
1

CYKELHOLDER

Tagmonteret cykelholder - KB738-80010
Hjulstørrelser - passer op til 3”/36“/91cm
Maksimal cykelvægt – op til 20 kg
T-Track-adaptere (20 x 20 mm) og låse er inkluderet.
2

Kombiner din NISSAN MICRA i Enigma Black med
en Vibrant Chrome Pack Plus – så er du klar til at
køre på ferie i bjergene. Gør anhængertrækket
klar, og sæt dine skiholdere på. Med Nissan Micra
tilbehør kan du drage ud på løjperne i fin stil.

5

TAGBOKS

Lille tagboks - KE734-380BK
Dobbelt åbning - 380 l - 160 x 80 x 40 cm
Maks. 13 kg/75 kg - med Nissan logo
Medium tagboks - KE734-480BK
Dobbelt åbning - 480 l - 190 x 80 x 40 cm
Maks. 15 kg/75 kg - med Nissan logo

1
5

Nissans originale faste og let aftagelige anhængertræk
overstiger de europæiske standarder og har en
anhængervægt på op til 1.200 kg. De er udviklet til at
fungere perfekt sammen med din Nissan med maksimal
sikkerhed og komfort.
6

3

SKIHOLDER

Skiholder (forskydelig) 6 par - KE738-99996
2 par - KS738-50001
4 par - KS738-50002
T-track er inkluderet i sættet.
Nissan tilbyder en lang række skiholdere,
der passer til dine behov.
4

TAGBØJLER

Tagbøjle, stål - KE730-5F300
Til sikker fastgørelse af en last på 40 kg
Tilføj ekstra opbevaringsplads i stil med denne
eksklusive lastholder fra næste generation.
Den er udviklet og testet efter de højeste
standarder, fremstillet i høj kvalitet og passer
perfekt til din Micra.

ANHÆNGERTRÆK

Aftageligt anhængertræk - KE500-5FB0A

CYKELHOLDER

Cykelholder til to cykler - KS738-75200
Tre cykler 972 - KS738-75300

2

Uden ABE – maks. vægt 15 kg/cykel.
7

ELKIT

Elkit, 7-bens - KE505-5F007
Elkit, 13-bens - KE505-5F012

3
4

6

7

Bilen vist i udstyrsversionen N-Design i Enigma Black med
individualiseringsudstyr i farven Vibrant Chrome.
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1

LISTE TIL BAGKLAP NEDERST

Black - KE791-5F021BK
2

LUFTFRISKER TIL KABINEN

Luftfrisker til bilen P8S - KB272-99900
Luftfrisker til bilen P8S, filter - KB272-99900-S1
3
6

EKSTRA
BESKYTTELSE

BAGAGERUMSMÅTTE

Vendbar bagagerumsmåtte,
Beige - KE840-5F001BE
4

BAGAGERUMSBAKKE

Vendbar bagagerumsbakke - KE965-5F0S0
De originale Nissan bagagerumsbakker er udført i
materialer af høj kvalitet, og de flugter perfekt med
bilens indvendige dele, så du opnår sikkerhed for
den bedst mulige pasform og optimal beskyttelse.

3

5

LÆSSEKANTBESKYTTELSE

Indlæg til bagklap- KE967-5F020
6

Når det bliver hårdt, træder Micra i karakter
– med tilbehør, som er konstrueret til at
klare selv den mest snavsede last og de
værste vejrforhold.

STÆNKLAPPER

Sæt til for og bag - KE788-5F501

7

Disse stænklapper af høj kvalitet er skræddersyede
og designet til din nye Micra og fuldt testet, hvad
angår holdbarhed og performance under selv de
skrappeste forhold.
7

SKÆRMBESKYTTELSE

Beskyttelsesfilm til skærmen - KB537-90510
Hold infotainmentskærmen i din Micra i perfekt
stand med denne gennemsigtige film.

5

8

UDVENDIG BESKYTTELSE

Beskyttelsesfilm, to døre -

KB537-90100

1

2

4

8
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PRAKTISK
UDSTYR
INDVENDIGT

1

INDSTIGNINGSLISTER

Indstigningslister med lys - KE967-5F405
Det elegante LED-lys aktiveres, når du åbner dørene,
og byder dig velkommen ombord i din Micra.
2

LYS

Stemningsbelysning - KE630-5F014
Skab en behagelig atmosfære i din Micras kabine
med den diskrete stemningsbelysning, som aktiveres,
når dørene åbnes.
3

NØGLEFINDER -

4

TØJBØJLE -

KS872-9990A

5

KØLEBOKS -

KS930-00080

1

KB230-99900

2

Ikke kompatibel med 230 V-stikdåse i Storbritannien.
Spændingsforsyning: 12 V/220-240 V.
6

SMARTPHONEHOLDER

Montering på luftdyse 7

SMARTPHONEHOLDER, MagicMOUNT

Montering på luftdyse 8

KB289-00002

SMARTPHONE HOLDER MagicMOUNT

Dash mount 9

KS289-AVMBL

KB289-00003

SMARTPHONEHOLDER, MagicMOUNT

Montering på instrumentpanel/rude -

KB289-00005

Nissans smartphoneholdere passer til alle apparater
uanset størrelse.

3

4

5

Gør alle dine køreture mere
komfortable, praktiske og
bekvemme med tilbehør,
som er beregnet til at holde
din bil praktisk og i topform.
7

8

9

Bilen vist i udstyrsversionen N-Design i Power Blue med
individualiseringsudstyr i farven Vibrant Chrome.
6
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INDVENDIGT DESIGN

1

Gør din Micra endnu mere speciel og endnu
mere din egen. Forkæl dig selv med den sidste
finish, og tilføj lidt luksus til alle dine køreture.

2

1

ARMLÆN

Grey - kunstlæder - KE877-5FBBE
Grey - stof - KE877-5FABE
Energy orange - stof - KE877-5FAOR
Power Blue - stof - KE877-5FABL
Invigorating Red - kunstlæder - KE877-5FBBU
Hvide syninger - KE877-5FBWH
2 BAKSPEJLSKAPPE
Bakspejlskappe - KE961-5F3BE
3

MÅTTER

Velourmåtter - KE745-5F001BE
Sportslige måtter - KE745-5F1WH
Gummimåtter - KE748-5F001

3

Bilen vist i udstyrsversionen TEKNA med individualiseringsudstyr i farven Grey.
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TILFØJ INDIVIDUALISERINGSTILBEHØR

Alt individualiseringsudstyr er forhandlermonteret undtagen de udvendige detaljer til N-Sport & Design.
N-Sport får sorte detaljer monteret på fabrikken (sidelister, finish på forreste kofanger, sidespejlskapper og
17" aluminiumsfælge med individualisering).
N-Design fås med to forskellige farvemuligheder fra fabrikken (Chrome og Black).

UDVENDIGT INDIVIDUALISERINGSTILBEHØR

INDVENDIGT INDIVIDUALISERINGSTILBEHØR

ENERGY ORANGE

ENERGY ORANGE

Sidelister KE760-5FAOR
Beskyttelse til kofanger, for KE610-5F2OR

Bagklapsliste
nederst
KE791-5F021OR
Beskyttelse til
kofanger, bag
KE610-5F1OR

17" aluminiumsfælg,
Xeno
40300-5FA5A
Indsatser til Xenofælg
KE411-5F1AC
Centerkapsel
40342-BR02A

BURGUNDY

Bakspejlskappe
KE961-5F3OR

Velourmåtte,
KE745-5F001OR

Vendbar
bagagerumsmåtte
(stof/gummi)
KE840-5F001OR

Armlæn,
kunstlæder
KE877-5FBBU

Bakspejlskappe
KE961-5F3BU

Velourmåtte,
KE745-5F001BU

Vendbar
bagagerumsmåtte
(stof/gummi)
KE840-5F001BU

Armlæn,
kunstlæder
KE877-5FBBE
Armlæn,
stof
KE877-5FABE

Bakspejlskappe
KE961-5F3BE

Velourmåtte,
KE745-5F001BE

Vendbar
bagagerumsmåtte
(stof/gummi)
KE840-5F001BE

Armlæn, stof
KE877-5FABL

Bakspejlskappe
KE961-5F3BL

Velourmåtte,
KE745-5F001BL

Vendbar
bagagerumsmåtte
(stof/gummi)
KE840-5F001BL

Armlæn, stof
KE877-5FAOR

INVIGORATING RED

Sidelister KE760-5FARE
Beskyttelse til kofanger, for KE610-5F2RE

Bagklapsliste
nederst
KE791-5F021RE
Beskyttelse til
kofanger, bag
KE610-5F1RE

17" aluminiumsfælg,
Xeno
40300-5FA5A
Indsatser til Xenofælg
KE411-5F1AB
Centerkapsel
40342-BR02A

ENIGMA BLACK(1)

GREY

Sidelister KE760-5FABK
Beskyttelse til kofanger, for KE610-5F2BK

Bagklapsliste
nederst
KE791-5F021BK
Beskyttelse til
kofanger, bag
KE610-5F1BK

17" aluminiumsfælg,
Xeno
40300-5FA5A
Indsatser til Xenofælg
KE411-5F1AA
Centerkapsel
40342-BR02A

VIBRANT CHROME(2)

POWER BLUE

Sidelister KE760-5FAMC
Beskyttelse til kofanger, for KE610-5F2MC

Bagklapsliste
nederst
KE791-5F021MC
Beskyttelse til
kofanger, bag
KE610-5F1MC

17" aluminiumsfælg,
Xeno
40300-5FA5A
Indsatser til Xenofælg
KE411-5F1MC
Centerkapsel
40342-BR02A

(1)
(2)

Denne kombination er tilgængelig til udstyrsversionerne N-Sport & N-Design.
Denne kombination er tilgængelig til udstyrsversionen N-Design.
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TILFØJ NISSAN MICRA-TILBEHØR

TILFØJ NISSAN MICRA-TILBEHØR

ALUMINIUMSFÆLGE
15"
aluminiumsfælg
Vinter
(Centerkapsler
er inkluderet)
KE409-5F000

HAJFINNEANTENNE*
16"
aluminiumsfælg,
Diamond Cut
40300-5FA1A
Centerkapsel
40342-BR02A

17"
aluminiumsfælg,
Diamond Cut
40300-5FA3A
Centerkapsel
40342-BR02A

17"
aluminiumsfælg,
skulptureret
KE409-5F210
Centerkapsel
40342-BR02A

LYS

17"
aluminiumsfælg,
Xeno
40300-5FA5A
Carbon-indlæg til
fælg
KE411-5F1CA

SIDESPEJLSKAPPER
Tågeforlygter
(til
udstyrsversionen
Visia)
KE622-5F011

Indstigningslister
med lys
KE967-5F405

Udvendig
områdebelysning
KE295-5F013

BAGAGERUM

Stemningsbelysning
KE630-5F014

STÆNKLAPPER

Læssekantsbeskyttelse
KE967-5F020

Sidespejlskapper,
Carbon
KE960-5F0BC

Solid white
KE280-5FABB
Glaze white
KE280-5FAAA

ARMLÆN

SIKKERHED/FØRSTEHJÆLPSSÆT

*Kompatibel med DAB, DAB+ og FM.

Gunmetal grey
KE280-5FABD

Enigma black
KE280-5FABC

*Må kun anvendes i
overensstemmelse
med den gældende
lokale lovgivning.

Nødhammer med
LED-lys
KB930-00150
LEDadvarselslampe
KB930-00140

Pakke med
1 advarselstrekant,
1 sikkerhedsvest
KE930-00022
Pakke med
2 advarselstrekanter,
1 sikkerhedsvest
KE930-00023
1 advarselstrekant,
2 veste
KE930-00024

Førstehjælpssæt i hård plastikboks
KE930-00008
Førstehjælpssæt i blød taske
KE930-00007
Sikkerhedsvest KE930-00061
Advarselstrekant KE930-00011
Dobbelte advarselstrekanter
KE930-00012

PRAKTISK UDSTYR INDVENDIGT

MÅTTER

Armlæn, hvide
syninger
KE877-5FBWH

Dashcam*
KB289-99900

Gummimåtter
KE748-5F001

BESKYTTELSE

Sportslige
måtter
KE745-5F1WH

Køleboks
KS930-00080
Askebæger
96536-00Q0A

Tøjbøjle
KS872-9990A

Krogsæt til
multifunktionsnakkestøtte
KB872-00020

Nøglefinder
KB230-99900

Ikke kompatibel med
230 V-stikdåse i
Storbritannien.
Spændingsforsyning:
12 V/220-240 V.

Tøjbøjlesæt til
multifunktionsnakkestøtte
KB872-00030

PARKERINGSHJÆLP

Vendbar
bagagerumsbakke
KE965-5F0S0

Fleksibel
bagagerumsopdeler
KB930-00160

Sæt til for
og bag
KE788-5F501

Dørkantsbeskyttelsesfilm, to døre
KB537-90100

Beskyttelsesfilm
til touchscreen
KB537-90510

Luftrenser til
kabinen P8S
KB272-99900
Luftrenser til
kabinen P8S, filter
KB272-99900-S1

Cykelholder til
1 cykel
KB738-80010
Adapter til
tagbøjler, stål
KB738-88950

Tagboks, lille
KE734-380BK
Medium
KE734-480BK

Skiholdere,
forskydelige
6 par
KE738-99996
2 par
KS738-50001
4 par
KS738-50002

Aftageligt
anhængertræk
KE500-5FB0A
Elkit, 7-bens
KE505-5F007
Elkit, 13-bens
KE505-5F012

Cykelholder til
2 cykler
KS738-75200
3 cykler 972
KS738-75300

Nummerpladeholder
(7-bens)
KS738-75001
Rammeadapter
KS738-75002
Tyverisikring
KS738-75003

Til smartphone
(montering på
luftdyse)
KS289-AVMBL

Smartphoneholder
til montering på
instrument-panel,
universal
(montering på
rude/
instrumentpanel)
KB289-00001

Smartphoneholder
med
dobbeltfunktion,
MagicMOUNT
(montering på
instrumentpanel/
luftdyse)
KB289-00004

Smartphoneholder,
MagicMOUNT
(montering på
instrumentpanel/
rude)
KB289-00005

Smartphoneholder,
trådløs oplader/
MagicMount
Procharge
(instrumentpanel/
rude)
KB289-00010

For
KE512-99906
Bag
KE511-99903
Stik til
parkeringshjælp
for
KE512-999OA

Elkit, 7-bens
KE505-5F007
Elkit, 13-bens
KE505-5F012

Babysæde, Safe
Plus – Isofix-base*
KS530-99090
*Kapacitet: op til
maks. 13 kg og en
alder på maks.
15 måneder.

LASTHOLDERE OG TILBEHØR

Tagbøjler, stål*
KE730-5F300
*Til sikker fastgørelse
af 40 kg last.

MULTIMEDIEHOLDERE

Til smartphone
(360 greb, sort)
KS289-360BL

Smartphoneholder,
MagicMOUNT
(montering på
luftdyse)
KB289-00002
Smartphoneholder,
MagicMOUNT
(montering på
instrumentpanel)
KB289-00003

Tilbehør og andet udstyr, som kunden får monteret efterfølgende, kan påvirke bilens CO2 -emissioner og brændstofforbrug.
Originalt Nissan tilbehør er omfattet af en garanti på 3 år eller 100.000 km (alt efter hvad der kommer først), hvis udstyret monteres af en autoriseret Nissan
forhandler eller et autoriseret Nissan værksted (dele og arbejde); 12 måneder, hvis udstyret monteres af tredjepart eller af kunden selv.

Garantidækningen for Accessory Select-produkter afhænger af produktleverandøren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du henvende dig til din
autoriserede Nissan forhandler/dit Nissan værksted.

Tilbehør og andet udstyr, som kunden får monteret efterfølgende, kan påvirke bilens CO2-emissioner og brændstofforbrug.
Originalt Nissan tilbehør er omfattet af en garanti på 3 år eller 100.000 km (alt efter hvad der kommer først), hvis udstyret monteres af en autoriseret Nissan
forhandler eller et autoriseret Nissan værksted (dele og arbejde); 12 måneder, hvis udstyret monteres af tredjepart eller af kunden selv.
Garantidækningen for Accessory Select-produkter afhænger af produktleverandøren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du henvende dig til din
autoriserede Nissan forhandler/dit Nissan værksted.
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MICRA STYLE

Stærk, dynamisk og klar til det
hele: Med Micra merchandise kan
du vise alle, hvad du står for. Oplev
hele Micra Style-kollektionen hos
din nærmeste autoriserede Nissan
forhandler.

9

8

1

UDVIDET TRYGHED

SERVICEAFTALER

Nissan Udvidet Tryghed tilbyder garantidækning for et
længere tidsrum, et højere antal kilometer eller begge
dele til din Micra. Udvalget af mulige aftaler gør, at du
kan vælge den, der passer bedst til dine behov.

Giv din Micra den vedligeholdelse, den fortjener, med en
Nissan Serviceaftale, og spar penge i den sidste ende.

I tilfælde af en reparation anvendes der kun Nissan dele,
som monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan.
NISSAN Udvidet Tryghed giver dig og eventuelle
efterfølgende ejere af bilen ro i sjælen, fordi aftalen
kan overdrages, hvis du sælger din bil privat.

7
6

2

Nissan vedligeholdelsesaftale omfatter alt planlagt
servicearbejde, som anbefales af Nissan og angives i
Nissans officielle servicemanual.
Hvis du indgår en vedligeholdelsesaftale, kender du bilens
vedligeholdelsesomkostninger lige fra starten, ligesom du
er beskyttet mod prisinflation.
Ud over de planlagte eftersyn drager du fordel af
udskiftning af sliddele såsom viskerblade, bremseklodser
eller affjedring, når du indgår en komplet serviceaftale.
Vælg den varighed, der dækker dine behov, og drag fordel
af brugen af originale Nissan reservedele, som monteres
af vores uddannede mekanikere til en nedsat pris.

3

En godt vedligeholdt bil har en højere gensalgsværdi.
Hvis du sælger din Nissan, før aftalen udløber, kan den
nye ejer nyde godt af aftalen i den resterende periode.

123456789-

RYGSÆK
POWERBANK 6.000 MAH
LUFTFRISKER TIL BILEN
NOTESBOG
KUGLEPENNE
KRUS
FLASKE
T-SHIRT
JAKKE

4

5

Der findes flere merchandiseprodukter – spørg hos din autoriserede Nissan forhandler.
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Besøg vores hjemmeside på: www.nissan-europe.com/MICRA

Følg Nissan Micra på:
Forhandlerens stempel:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen
(oktober 2020). Denne brochure er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger.
I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan Europe
sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure.
De autoriserede Nissan forhandlere og værksteder vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer.
Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne
i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og
interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag
uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY20 MICRA P&A brochure GEA 10/2020 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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