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*Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan καλύπτονται με εγγύηση 3 χρόνων ή 
100,000 χλμ εάν τοποθετηθούν από τη Nissan ή έναν εξουσιοδοτημένο 
έμπορο ή επισκευαστή της Nissan σε κανούργιο όχημα πριν την 
παράδοσή του στον ιδιοκτήτη (κάλυψη αξεσουάρ και εργασίας). Εάν η 
τοποθέτηση των Γνήσιων Αξεσουάρ Nissan γίνει μετά την αγορά του 
καινούργιου αυτοκινήτου τότε η κάλυψη με εγγύηση έχει 12μηνη 
διάρκεια από την ημερομηνία αγοράς.

Η Nissan έχει επιλέξει μία σειρά προϊόντων after market επώνυμων 
προμηθευτών που, εγγυημένα, θα αναβαθμίσουν την εμπειρία σας με το 
αυτοκίνητο. Η κάλυψη της εγγύησης εξαρτάται από τον προμηθευτή κάθε 
προϊόντος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη εγγύησης 
των επίλεκτων αυτών προϊόντων, απευθυνθείτε σε έμπορο ή επισκευαστή 
της Nissan. 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

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, εάν έχουν τοποθετηθεί στο 
καινούργιο όχημα κατά την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη, καλύπτονται 
από την Εγγύηση Nissan για τα επιβατικά οχήματα που είναι 3 έτη ή 
100.000 χλμ (όποιο λήξει πρώτο).

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN

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.

Οι φωτογραφίες ενδέχεται να απεικονίζουν χαρακτηριστικά που δεν 
διατίθενται στη χώρα σας.  

Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο έμπορο ή 
επισκευαστή της Nissan εάν έχετε απορίες σχετικά με τους διαθέσιμους 

συνδυασμούς χρωμάτων και εξοπλισμού.  

Στο εξώφυλλο: το Micra σε έκδοση N-Sport Platinum Silver με πακέτο 
εξατομίκευσης Enigma black.

NISSAN  
MICRA ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛ

Το Micra σε N-Design Gumental Grey και πακέτο 
εξατομίκευσης Enigma Black

Συνδυάστε το αμάξωμα του NISSAN MICRA 
σε Gunmetal Grey με ένα εξωτερικό πακέτο 
Enigma Black. Ενισχύστε το με κεραία 
τύπου Shark, δώστε κίνηση σε αυτές τις 
περίτεχνα σμιλεμένες ζάντες και ξεκινήστε 
για το συναρπαστικό ταξίδι σας.

1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Εξωτερικός φωτισμός περιβάλλοντος - KE295-5F013
Δείτε τι υπάρχει γύρω σας. Αυτά τα λαμπερά 
εξωτερικά φώτα LED ενεργοποιούνται από ένα 
μπουτόν στο κλειδί

2 ΚΕΡΑΙΑ ΤΥΠΟΥ SHARK*
Gunmetal Grey - KE280-5FABD
Το ‘καθαρό’ αεροδυναμικό στυλ συναντά την 
άνεση και την πρακτικότητα. Δεν χρειάζεται να 
αφαιρέσετε την κεραία τύπου shark στο 
πλυντήριο αυτοκινήτων, μπορεί να παραμείνει 
στη θέση της σε όλη τη διαδικασία. 
Διατίθενται 4 χρώματα: Glaze White, Solid White, 
Gunmetal Grey και Enigma Black. 
*Συμβατή με DAB, DAB+ και FM. 

3 KΑΛΥΜΜΑ CARBON ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ
KE960-5F0BC

4 17" ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Xeno - 40300-5FA5A 
Ένθετα ζάντας από Carbon - KE411-5F1CA

5 17" ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Ανάγλυφη - KE409-5F210

6 15" ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Winter - KE409-5F000
Οι ζάντες αλουμινίου Nissan είναι σχεδιασμένες 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων 
σας ώστε να συνεργάζονται τέλεια με τα φρένα, 
και τα συστήματα ABS και VBS. Έχοντας υποβληθεί 
σε εν θερμώ κατεργασία για μεγιστοποίηση της 
αντοχής τους, προσφέροντας κορυφαία επίπεδα 
απόδοσης και στυλ. 
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ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

1 ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
Σχάρα Ποδηλάτου που Τοποθετείται στην Οροφή -  

KB738-80010
Διαστάσεις τροχών – έως 3 βάσεις/36"/91cm  
Μέγιστο βάρους ποδηλάτου -έως 20 kg  
Αντάπτορες Ράγας Τ (20x20mm) οι κλειδαριές 
περιλαμβάνονται. 

2 ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
Μικρή μπαγκαζιέρα οροφής - KE734-380BK 
Διπλό άνοιγμα - 380L - 160x80x40 cm  
13kg/75kg το μέγιστο – με λογότυπο Nissan 
Μεσαία μπαγκαζιέρα οροφής - KE734-480BK 
Διπλό άνοιγμα - 480L - 190x80x40 cm  
15kg/75kg το μέγιστο - με λογότυπο Nissan 

3 ΣΧΑΡΑ ΣΚΙ
Σχάρες σκι, 6 ζευγάρια συρόμενα - KE738-99996 
2 ζευγάρια - KS738-50001 
4 ζευγάρια - KS738-50002 
Ράγα Τ περιλαμβάνεται στο kit
Η Nissan προσφέρει μία ευρεία γκάμα σχαρών του 
σκι ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

4 ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 
Ατσάλινες μπάρες οροφής - KE730-5F300 
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου 40kg. 
Προσθέστε έξτρα αποθηκευτικό χώρο με στυλ 
με αυτές τις αποκλειστικές μπάρες οροφής. 
Έχουν εξελιχθεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με 
τα υψηλότερα πρότυπα, 
κατασκευάζονται από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας και 
ταιριάζουν απόλυτα στο 
Micra σας. 

Συνδυάστε το NISSAN MICRA σας σε Enigma Black 
με Vibrant Chrome pack plus και αποδράστε στα 
βουνά. Συνδέστε το κοτσαδόρο σας, τοποθετήστε 
τις σχάρες των σκι. Με τα Αξεσουάρ του Nissan 
Micra μπορείτε να κατεβαίνετε τις πλαγιές με στυλ.

5 ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Αφαιρούμενος κοτσαδόρος - KE500-5FB0A
Οι κοτσαδόροι με αποσπώμενη μπίλια εύκολα 
αφαιρούμενη της Nissan υπερβαίνουν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και προσφέρουν ικανότητα ρυμούλκησης  
έως 1200kg. Είναι σχεδιασμένοι για να συνεργάζονται 
αρμονικά με το Nissan σας για μέγιστη ασφάλεια  
και άνεση. 

6 ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
Σχάρα ποδηλάτου 2 ποδήλατα - KS738-75200
3 ποδήλατα 972 - KS738-75300
Χωρίς ABE – Μέγιστο φορτίο 15kg/ποδήλατο. 

7 TEK
TEK 7 επαφών - KE505-5F007
TEK 13 επαφών - KE505-5F012

Το εικονιζόμενο αυτοκίνητο είναι έκδοσης N-Design Enigma Black 
με πακέτο εξατομίκευσης Vibrant chrome. 
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ΕΞΤΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, το Micra 
επιστρατεύει τα μεγάλα μέσα : αξεσουάρ 
κατάλληλα για τη διαχείριση των πιο 
δύσχρηστων φορτίων και των πιο δυσμενών 
καιρικών συνθηκών.

1 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ 
Black - KE791-5F021BK

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΕΡΑ 
Σύστημα αναζωογόνησης Αέρα Αυτοκινήτου P8S - 

KB272-99900
Φίλτρο Συστήματος Αναζωογόνησης Αέρα -  

KB272-99900-S1

3 ΧΑΛΑΚΙ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Χαλάκι χώρου αποσκευών δύο όψεων, Beige - 
KE840-5F001BE

4 ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Κάλυμμα χώρου αποσκευών δύο όψεων -  
KE965-5F0S0
Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά, 
τα γνήσια καλύμματα χώρου αποσκευών της Nissan 
είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις διαστάσεις 
εσωτερικού του αυτοκινήτου σας και εγγυώνται 
βέλτιστη εφαρμογή και προστασία. 

5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
Προστατευτικό Εισόδου Χώρου Αποσκευών - 
KE967-5F020

6 ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ
Εμπρός και Πίσω σετ - KE788-5F501
Σχεδιασμένοι και πλήρως δοκιμασμένοι για 
μέγιστη αντοχή και επιδόσεις ακόμα και υπό τις 
σκληρότερες συνθήκες, οι υψηλής ποιότητας 
λασπωτήρες είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με 
τις διαστάσεις του νέου Micra σας. 

7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΘΟΝΗΣ
Προστατευτική μεμβράνη οθόνης αφής -  

KB537-90510
Διατηρήστε την οθόνη του συστήματος 
infotainment του Micra σας σε άριστη κατάσταση, 
με αυτή τη διαφανή προστατευτική μεμβράνη. 

8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Προστατευτική μεμβράνη 2 πόρτες -  

KB537-90100
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αναβαθμίστε τα επίπεδα άνεσης 
και πρακτικότητας στο ταξίδι με 
αξεσουάρ σχεδιασμένα για να σας 
προσφέρουν λειτουργικότητα, 
ασφάλεια και στυλ.

Το εικονιζόμενο αυτοκίνητο είναι έκδοσης N-Design 
Power Blue με πακέτο εξατομίκευσης Vibrant chrome.

1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου - KE967-5F405 
Ο κομψός φωτισμός LED ενεργοποιείται όταν ανοίγετε 
τις πόρτες, για να σας καλοσωρίσει στο Micra σας. 

2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ατμοσφαιρικός φωτισμός - KE630-5F014 
Δημιουργήστε ‘ατμόσφαιρα’ στο εσωτερικού του 
Micra σας με αυτά τα διακριτικά φώτα εσωτερικού, 
που ενεργοποιούνται με το άνοιγμα των θυρών. 

3 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ - KB230-99900
4 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ - KS872-9990A
5 ΨΥΓΕΙΟ - KS930-00080

12 V / 220–240 V.

6 ΒΑΣΗ ΓΙΑ SMARTPHONE 
Τοποθέτηση στον αεραγωγό - KS289-AVMBL

7 ΒΑΣΗ ΓΙΑ SMARTPHONE MagicMOUNT
Τοποθέτηση στον αεραγωγό - KB289-00002 

8 ΒΑΣΗ ΓΙΑ SMARTPHONE MagicMOUNT
Τοποθέτηση στο ταμπλό - KB289-00003 

9 ΒΑΣΗ ΓΙΑ SMARTPHONE MagicMOUNT
Τοποθέτηση στο ταμπλό / παρμπρίζ - KB289-00005 
Οι βάσεις για smartphone της Nissan είναι συμβατές 
με όλες τις συσκευές, ανεξαρτήτως μεγέθους
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛ Δώστε στο Micra ακόμα πιο ξεχωριστό 
χαρακτήρα και προσωπικό στυλ. Βάλτε οι 
ίδιοι τις τελικές πινελιές και προσθέστε 
νότες πολυτέλειας σε κάθε ταξίδι.

1 ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ
Grey - Συνθετικό δέρμα - KE877-5FBBE 
Grey - Ύφασμα - KE877-5FABE 
Energy orange - Ύφασμα - KE877-5FAOR 
Power Blue - Ύφασμα - KE877-5FABL 
Invigorating Red - Συνθετικό δέρμα - KE877-5FBBU 
Λευκή ραφή - KE877-5FBWH 

2 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 
Κάλυμμα εσωτερικού καθρέπτη - KE961-5F3BE 

3 ΜΟΚΕΤΕΣ
Βελούδινες μοκέτες - KE745-5F001BE  
Σπορ μοκέτες - KE745-5F1WH 
Ελαστικά πατάκια - KE748-5F001 

Το εικονιζόμενο αυτοκίνητο είναι έκδοσης TECHNA με πακέτο εξατομίκευσης Grey.
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ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ENERGY ORANGE

BURGUNDY

ENIGMA BLACK(1)

VIBRANT CHROME(2)

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ENERGY ORANGE

INVIGORATING RED

GREY

POWER BLUE

(1) Αυτός ο συνδυασμός διατίθεται για τις εκδόσεις N-Sport & N-Design. 
(2) Αυτός ο συνδυασμός διατίθεται για την έκδοση N-Design.

Διακοσμητικό 
πορτμπακάζ 
KE791-5F021OR
Ένθετο πίσω 
προφυλακτήρα 
KE610-5F1OR

17" ζάντα 
αλουμινίου, Xeno 
40300-5FA5A
Ένθετα για ζάντα 
Xeno 
KE411-5F1AC
Κεντρικό κάλυμμα 
40342-BR02A

Διακοσμητικό 
πορτμπακάζ 
KE791-5F021RE
Ένθετο πίσω 
προφυλακτήρα 
KE610-5F1RE

17" ζάντα 
αλουμινίου, Xeno 
40300-5FA5A
Ένθετα για ζάντα 
Xeno 
KE411-5F1AB
Κεντρικό κάλυμμα 
40342-BR02A

Διακοσμητικό 
πορτμπακάζ 
KE791-5F021BK
Ένθετο πίσω 
προφυλακτήρα 
KE610-5F1BK

17" ζάντα 
αλουμινίου, Xeno 
40300-5FA5A
Ένθετα για ζάντα 
Xeno 
KE411-5F1AA
Κεντρικό κάλυμμα 
40342-BR02A

Διακοσμητικό 
πορτμπακάζ 
KE791-5F021MC
Ένθετο πίσω 
προφυλακτήρα 
KE610-5F1MC

17" ζάντα 
αλουμινίου, Xeno 
40300-5FA5A
Ένθετα για ζάντα 
Xeno 
KE411-5F1MC
Κεντρικό κάλυμμα 
40342-BR02A

Πλαϊνά διακοσμητικά αμαξώματος 
KE760-5FAOR
Ένθετα εμπρός προφυλακτήρα  
KE610-5F2OR

Πλαϊνά διακοσμητικά αμαξώματος 
KE760-5FARE
Ένθετα εμπρός προφυλακτήρα  
KE610-5F2RE

Πλαϊνά διακοσμητικά αμαξώματος 
KE760-5FABK
Ένθετα εμπρός προφυλακτήρα  
KE610-5F2BK

Πλαϊνά διακοσμητικά αμαξώματος 
KE760-5FAMC
Ένθετα εμπρός προφυλακτήρα  
KE610-5F2MC

Υποβραχιόνιο, 
υφασμάτινο 
KE877-5FAOR

Βελούδινη 
μοκέτα, 
KE745-5F001OR

Χαλάκι χώρου 
αποσκευών, 
δύο όψεων 
(υφασμάτινο/
ελαστικό) 
KE840-5F001OR

Κάλυμμα 
εσωτερικού 
καθρέπτη 
KE961-5F3OR

Υποβραχιόνιο, 
Συνθετικό 
δέρμα  
KE877-5FBBU

Βελούδινη 
μοκέτα, 
KE745-5F001BU

Χαλάκι χώρου 
αποσκευών, 
δύο όψεων 
(υφασμάτινο/
ελαστικό) 
KE840-5F001BU

Κάλυμμα 
εσωτερικού 
καθρέπτη 
KE961-5F3BU

Υποβραχιόνιο, 
Συνθετικό 
δέρμα  
KE877-5FBBE
Υποβραχιόνιο, 
υφασμάτινο 
KE877-5FABE

Βελούδινη 
μοκέτα, 
KE745-5F001BE

Χαλάκι χώρου 
αποσκευών, 
δύο όψεων 
(υφασμάτινο/
ελαστικό) 
KE840-5F001BE 

Κάλυμμα 
εσωτερικού 
καθρέπτη 
KE961-5F3BE

Υποβραχιόνιο, 
υφασμάτινο  
KE877-5FABL

Βελούδινη 
μοκέτα, 
KE745-5F001BL

Χαλάκι χώρου 
αποσκευών, 
δύο όψεων 
(υφασμάτινο/
ελαστικό) 
KE840-5F001BL

Κάλυμμα 
εσωτερικού 
καθρέπτη 
KE961-5F3BL

Όλα τα αξεσουάρ εξατομίκευσης τοποθετούνται από τους Εξουσιοδοτημένους Αντιπρόσωπους μας με 
εξαίρεση τα Διακοσμητικά Εξωτερικού για τις εκδόσεις N-Sport & Ν-Design. 
Το N-Sport θα έχει Μαύρο χρώμα από το εργοστάσιο (Πλαϊνά διακοσμητικά αμαξώματος, Διακοσμητικά 
εμπρός προφυλακτήρα, Καλύμματα καθρεπτών και ζάντες αλουμινίου 17" perso). 
Η έκδοση N-Design θα διατίθεται με 2 χρωματικές επιλογές, από το εργοστάσιο (Χρώμιο και Μαύρο).
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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 με εγγύηση 3 χρόνων ή 100,000 χλμ εάν τοποθετηθούν από τη Nissan ή έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή 
της Nissan σε κανούργιο όχημα πριν την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη (κάλυψη αξεσουάρ και εργασίας). Εάν η τοποθέτηση των Γνήσιων Αξεσουάρ Nissan 
γίνει μετά την αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου τότε η κάλυψη με εγγύηση έχει 12μηνη διάρκεια από την ημερομηνία αγοράς.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN MICRA

Κάμερα ταμπλό*  
KB289-99900

*Χρήση μόνο 
σύμφωνα με τη 
ισχύουσα τοπική 
νομοθεσία.

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σταχτοδοχείο 
96536-00Q0A

Γάντζος 
πολλαπλών 
χρήσεων 

KB872-00020

Σφυρί Έκτακτης 
Ανάγκης με LED 

KB930-00150 

Προειδοποιητικό 
στάθμευσης με 
LED 

KB930-00140

Κρεμάστρα 
KS872-9990A

Ανιχνευτής 
κλειδιών 

KB230-99900

Pack 1 τρίγωνο, 
1 γιλέκο 
KE930-00022
Pack 2 τρίγωνα, 
1 γιλέκο 
KE930-00023
1 τρίγωνο, 
2 γιλέκα 
KE930-00024

Ψυγείο 
KS930-00080

12 V / 220–240 V.

Παιδικό κάθισμα 
Safe Plus – βάση 
Isofix*  

KS530-99090
*Κατάλληλο για 
παιδιά: βάρους έως 
13kg και 
ηλικίας έως 15 μηνών

Φαρμακείο (κουτί) 
KE930-00008
Φαρμακείο (θήκη) 
KE930-00007
Γιλέκο ασφαλείας KE930-00061
Προειδοποιητικό τρίγωνο  
KE930-00011
2 Προειδοποιητικά τρίγωνα 
KE930-00012

Κρεμάστρα 
πολλαπλών 
χρήσεων 

KB872-00030

 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN MICRA
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Τα αξεσουάρ και ο πρόσθετος εξοπλισμός πελατών που τοποθετούνται εκ των υστέρων μπορεί να έχει επιπτώσεις στις εκπομπές CO2 και στην κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου.  
Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan καλύπτονται με εγγύηση 3 χρόνων ή 100,000 χλμ εάν τοποθετηθούν από τη Nissan ή έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της Nissan σε κανούργιο 
όχημα πριν την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη (κάλυψη αξεσουάρ και εργασίας). Εάν η τοποθέτηση των Γνήσιων Αξεσουάρ Nissan γίνει μετά την αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου 
τότε η κάλυψη με εγγύηση έχει 12μηνη διάρκεια από την ημερομηνία αγοράς.

ΚΕΡΑΙΑ ΤΥΠΟΥ SHARK*

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

17" Ζάντα 
αλουμινίου Xeno  
40300-5FA5A
Ένθετα ζαντών 
από Carbon  
KE411-5F1CA

ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ

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

Gunmetal grey  
KE280-5FABD

Enigma black  
KE280-5FABC

*Συμβατή με DAB, DAB+ και FM.

Κάλυμμα carbon 
εξωτερικών 
καθρεφτών 
KE960-5F0BC

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστατευτική 
μεμβράνη 
πλαισίου θυρών  

KB537-90100

Αφαιρούμενος 
κοτσαδόρος  
KE500-5FB0A
TEK 7 επαφών  
KE505-5F007
TEK 13 επαφών  
KE505-5F012

Προστατευτικό 
εισόδου χώρου 
αποσκευών 
KE967-5F020

Προβολείς 
ομίχλης (για την 
έκδοση Energy) 
KE622-5F011

15" Ζάντα 
αλουμινίου 
Winter  
(τα κεντρικά 
καπάκια 
περιλαμβάνονται) 
KE409-5F000

Ατσάλινες 
μπάρες οροφής*  
KE730-5F300
*Ικανότητα 
μεταφοράς φορτίου 
40kg.

Για smartphone  
(360 λαβή, Black)  

KS289-360BL 

16" Ζάντα 
αλουμινίου με 
Diamond Cut  
40300-5FA1A
Κεντρικό καπάκι 
40342-BR02A

Προστατευτικό 
εισόδου θυρών 
φωτιζόμενο 
KE967-5F405

Κάλυμμα χώρου 
αποσκευών δύο 
όψεων  
KE965-5F0S0

Σχάρα 
ποδηλάτου, 
1 ποδήλατο  

KB738-80010
Αντάπτορας για 
ατσάλινες 
μπάρες  

KB738-88950

Για smartphone 
(τοποθέτηση 
στον αεραγωγό)  

KS289-AVMBL

16" Ζάντα 
αλουμινίου με 
Diamond Cut  
40300-5FA3A
Κεντρικό καπάκι 
40342-BR02A

Εξωτερικό 
φωτισμός 
περιβάλλοντος 
KE295-5F013

Ευέλικτο 
σύστημα 
οργάνωσης 
χώρου 
αποσκευών  

KB930-00160

Μπαγκαζιέρα 
οροφής, μικρή  
KE734-380BK
Μεσαία 
KE734-480BK

Βάση για 
Smartphone, 
Τοποθέτηση στο 
Ταμπλό Universal 
(Τοποθέτηση στο 
Παρμπρίζ/
Ταμπλό)  

KB289-00001

16" Ζάντα 
αλουμινίου 
ΑνάγλυφηSculpt  
KE409-5F210
Κεντρικό 
καπάκι 
40342-BR02A

Φωτισμός 
δαπέδου 
KE630-5F014

Σετ εμπρός / 
πίσω 
KE788-5F501

Σχάρες σκι 
συρόμενες
6 ζευγάρια 
KE738-99996
2 ζευγάρια 

KS738-50001
4 ζευγάρια 

KS738-50002

Βάση για Smartphone 
MagicMOUNT 
(τοποθέτηση στον 
αεραγωγό)  

KB289-00002

Βάση για Smartphone 
MagicMOUNT  
(τοποθέτηση στο 
ταμπλό)  

KB289-00003

Υποβραχιόνιο με 
λευκή ραφή 
KE877-5FBWH

ΠΑΤΑΚΙΑ

Προστατευτική 
μεμβράνη 
οθόνης αφής  

KB537-90510

Σχάρα 
ποδηλάτου 
2 ποδήλατα  

KS738-75200
3 ποδήλατα 972  

KS738-75300

Βάση για 
Smartphone 
MagicMOUNT  
(τοποθέτηση στο 
ταμπλό/
παρμπρίζ) 

KB289-00005 

Βάση για 
Smartphone 
Διπλή λειτουργία 
MagicMOUNT  
(τοποθέτηση στο 
ταμπλό/
αεραγωγό)  

KB289-00004

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ελαστικά 
πατάκια  
KE748-5F001

Προστατευτική 
μεμβράνη 
οθόνης αφής P8S 

KB272-99900
Φίλτρο 
αναζωογόνησης 
αέρα αυτοκινήτου 
P8S  

KB272-99900-S1

Βάση πινακίδας 
κυκλοφορίας 
(7 επαφών)  

KS738-75001
Αντάπτορας 
πλαισίου  

KS738-75002
Αντάπτορας 
πλαισίου  

KS738-75003

Βάση για 
Smartphone 
Ασύρματος 
φορτιστής/
MagicMount  
Procharge  
(τοποθέτηση στο 
ταμπλό/παρμπρίζ)  

KB289-00010

Σπορ μοκέτες  
KE745-5F1WH 

Εμπρός 
KE512-99906
Πίσω 
KE511-99903
Εμπρός φίσα 
συστήματος 
στάθμευσης  
KE512-999OA

TEK 7 επαφών 
KE505-5F007
TEK 13 επαφών 
KE505-5F012

Η διάρκεια εγγύησης των Επιλεγμένων Αξεσουάρ εξαρτάται από τον προμηθευτή, για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον 
Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Nissan σας.
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1- ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ
2- POWERBANK 6000MAH
3- ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ
4- ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑΡΙΟ
5- ΣΤΥΛΟ
6- ΚΟΥΠΑ
7- ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
8- ΜΠΛΟΥΖΑ
9- ΜΠΟΥΦΑΝ

MICRA STYLE Δυναμικά, ανθεκτικά και έτοιμα 
για όλα! Δείτε την πλήρη γκάμα 
αξεσουάρ Micra στον 
πλησιέστερο 
αντιπρόσωπο Nissan.

Aπευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Nissan για περισσότερες πληροφορίες

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης Nissan σας 
επιτρέπει να επεκτείνετε την εγγύηση του Micra 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.
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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– MICRACC102020BG – Τυπωμένο στη EU
Δημιουργία DESIGNORY, France, Παραγωγή eg+ worldwide, France - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

www.nissan.gr

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου:
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