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NISSAN MICRA
ORYGINALNE AKCESORIA
Akcesoria Nissan został y zaprojek towane, aby spełnić potrzebę
personalizacji i uatrakcyjnienia stylistyki samochodu, podnoszą komfort
jego codziennego użytkowania, a przy tym charakteryzują się najlepszymi
parametrami oraz najwyższą jakością i niezawodnością. Nissan oferuje
akcesoria, które zaspokoją Twoje oczekiwania. Oferta obejmuje szeroki
asortyment wartościowych i innowacyjnych produktów: oryginalne
akcesoria Nissan i akcesoria Select.

ORYGINALNE AKCESORIA NISSAN
Oryginalne akcesoria Nissan są opracowywane przez naszych inżynierów
i produkowane specjalnie do naszych pojazdów, aby spełniały wszystkie
standardy Nissana. Dlatego też są objęte gwarancją Nissana przez okres
3 lat (samochody osobowe) lub 5 lat (lekkie pojazdy dostawcze).

AKCESORIA SELECT
Nissan wybrał asortyment produktów od renomowanych dostawców
zewnętrznych, które wzbogacą Twoje wrażenia z użytkowania pojazdu i
zagwarantują Ci zadowolenie. Zakres gwarancji ustala dostawca danego
produktu. Więcej informacji o gwarancji na akcesoria Select można uzyskać
w autoryzowanych placówkach dealerskich i serwisach Nissana.
*Oryginalne Akcesoria Nissana są objęte 3-letnią lub 100,000 km
gwarancją, jeżeli są montowane przez firmę Nissan lub autoryzowanego
dealera lub serwis (części i robociznę), zaś są objęte 12-miesięczną
gwarancją, jeżeli są montowane przez osobę trzecią lub przez Klienta.

Ilustracje mogą pokazywać funkcje niedostępne w Twoim kraju. Jeśli masz
pytania dotyczące możliwych kombinacji kolorów i wyposażenia, skontaktuj
się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem NISSAN.
Na okładce: Micra wersji N-Sport w kolorze srebrnym Platinum z czarną
personalizacją Enigma.
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STYLIZACJA NADWOZIA

OŚWIETLENIE

Oświetlenie zewnętrzne - KE295-5F013
Zobacz, co jest na ziemi wokół ciebie. Te jasne
zewnętrzne diody LED są aktywowane przyciskiem
na pilocie.
2

ANTENA „PŁETWA REKINA”

Kolor szary - KE280-5FABD
Ostra, aerodynamiczna stylizacja łączy w sobie
komfort i wygodę. Nie musisz zdejmować anteny
podczas wizyty w myjni.
Dostępne 4 kolory: biały perłowy, biały
niemetalizowany, szary metalizowany i
czarny Enigma
*Kompatybilny z DAB, DAB + i FM.
3

NAKŁADKA LUSTERKA

Karbonowa - KE960-5F0BC
4

FELGI ALUMINIOWE 17" Z LEKKIEGO STOPU

Xeno - 40300-5FA5A
Wstawki do felg karbonowe - KE411-5F1CA
5
2

3

FELGI ALUMINIOWE 17" Z LEKKIEGO STOPU

Kute - KE409-5F210
6

FELGI ALUMINIOWE 15" Z LEKKIEGO STOPU

Winter - KE409-5F000

Skomponuj nadwozie Nissana Micra w
kolorze szarym metalizowanym z
pakietem stylizacyjnym Enigma Black.
Podkreśl siłę za pomocą anteny w
kształcie płetwy rekina, zakręć tymi
wyrzeźbionymi kołami i ruszaj na
przejażdżkę swojego życia.

Felgi Nissan z lekkiego stopu są projektowane
równolegle z pojazdami Nissan, aby zapewnić
perfekcyjne działanie hamulców oraz układów ABS
i VDC. Charakteryzują się nie tylko wyrafinowanym
stylem, ale także najwyższymi parametrami, a
hartowanie zapewnia im trwałość.

1

Prezentowany samochód jest w wersji N-Design w kolorze
szarym z czarną personalizacją Enigma.

4

5

6
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TWOJE PRZYGODY
1

UCHWYT ROWEROWY

Uchwyt rowerowy montowany na dachu - KB738-80010
Rozmiar kół – pasuje do 3'/36"/91cm
Maksymalna waga roweru - do 20 kg
Adaptery T-Track (20x20mm) i zamki są dołączone.
2

Skomponuj swojego NISSANA MICRA w kolorze
czarnym Enigma z pakietem Vibrant Chrome plus
i ruszaj w góry. Zawieś hak holowniczy, zamontuj
bagażnik na narty. Dzięki akcesoriom Nissan
Micra możesz wyruszyć w trasy zjazdowe w
dobrym stylu.

5

BAGAŻNIK DACHOWY

Mały pojemnik dachowy - KE734-380BK
Dwustronnie otwierany - 380L - 160x80x40 cm
13kg/75kg max - z Logo Nissana
Średni pojemnik dachowy - KE734-480BK
Dwustronnie otwierany - 380L - 160x80x40 cm
15kg/75kg max - z Logo Nissana

1
5

Oryginalne, stałe i łatwe do zdejmowania haki holownicze
Nissana przewyższają standardy europejskie i oferują
holowanie do 1200 kg. Są one zaprojektowane tak, aby
działały w harmonii z Twoim Nissanem, zapewniając
maksymalne bezpieczeństwo i wygodę.
6

3

UCHWYT NA NARTY

Uchwyt na 6 par nart, przesuwany - KE738-99996
Na 2 pary nart - KS738-50001
Na 4 pary nart - KS738-50002
Łączniki T-Track w zestawie.
Aby dostosować się do Twoich potrzeb, Nissan oferuje
szeroki wybór uchwytów na narty.
4

BAGAŻNIK DACHOWY

Bagażnik dachowy stalowy - KE730-5F300
Maks. obciążenie 40 kg.
Ten ekskluzywny bagażnik dachowy nowej generacji
zapewnia dodatkową przestrzeń magazynową.
Opracowany i przetestowany zgodnie z naszymi
najwyższymi standardami, jest wykonany z
wysokiej jakości materiałów, aby idealnie
pasował do Twojego Nissana Micra.

HAK HOLOWNICZY

Hak holowniczy zdejmowany - KE500-5FB0A

UCHWYT ROWEROWY

Na 2 rowery Na 3 rowery -

2

KS738-75200
KS738-75300

Brak ABE - Maksymalne obciążenie 15 kg / rower.
7

ZŁĄCZE TEK

7-stykowe – KE505-5F007
13-stykowe - KE505-5F012

3
4
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Prezentowany samochód jest w wersji N-Design w kolorze
czarnym Enigma z personalizacją Vibrant chrome.
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WYKŁADZINA BAGAŻNIKA

Czarna - KE791-5F021BK
2

SAMOCHODOWY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

Samochodowy odświeżacz P8S
KB272-99900
Filtr samochodowego odświeżacza P8S
KB272-99900-S1
3

MATA BAGAŻNIKA

Dwustronna mata bagażnika, z obszyciem szarym
KE840-5F001BE
6

DODATKOWA
OCHRONA

4

WYKŁADZINA BAGAŻNIKA

Dwustronna wykładzina bagażnika - KE965-5F0S0
Wykonane z wysokiej jakości materiałów
oryginalne wykładziny bagażnika Nissana zostały
zaprojektowane tak, aby pasowały do wnętrza
pojazdu, zapewniając jak najlepsze dopasowanie i
optymalną ochronę.
3
5

NAKŁADKA OCHRONNA PROGU

Nakładka ochronna progu bagażnika
KE967-5F020

Gdy droga robi się trudna, Micra staje się wytrzymalsza,
dzięki akcesoriom zaprojektowanym w taki sposób, aby
poradzić sobie z największymi obciążeniami i wytrzymać
najbardziej wymagające warunki pogodowe.

6

CHLAPACZE

Zestaw przedni i tylny - KE788-5F501

7

Wysokiej jakości osłony przeciwbłotne
zaprojektowane i w pełni przetestowane pod
kątem maksymalnej trwałości i wydajności nawet
w najtrudniejszych warunkach są idealnie
dopasowane do Twojego nowego Nissana Micra.
7

OCHRONA EKRANU

Folia ochronna ekranu dotykowego
KB537-90510
Utrzymuj ekran multimedialny swojej Micry w
idealnym stanie dzięki tej przezroczystej folii
ochronnej.

5

1

8

OCHRONA ZEWNĘTRZNA

Folia ochronna na 2 drzwi -

2

4

KB537-90100

8
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NAKŁADKI OCHRONNE PROGÓW

Nakładki ochronne progów podświetlane
KE967-5F405
To stylowe ulepszenie oświetlenia LED włącza się po
otwarciu drzwi, witając Cię na pokładzie Micra.

WYPOSAŻENIE
WNĘTRZA

2

OŚWIETLENIE WNĘTRZA

Dyskretne oświetlenie wnętrza - KE630-5F014
Dodaj trochę atmosfery do wnętrza swojego Nissana
Micra dzięki tym subtelnym światłom wewnętrznym,
aktywowanym po otwarciu drzwi.
3

LOKALIZATOR KLUCZY -

KB230-99900

4

WIESZAK NA UBRANIA -

KS872-9990A

1

5

CHŁODZIARKA -

2

KS930-00080

Nie jest kompatybilna z brytyjskim gniazdem zasilania 230V.
Napięcie zasilania: 12 V / 220-240 V.
6

UCHWYT DO SMARTFONA

Mocowanie do kratki nawiewu 7

UCHWYT DO SMARTFONA MagicMOUNT

Mocowanie do kratki nawiewu 8

KB289-00002

UCHWYT DO SMARTFONA MagicMOUNT

Mocowanie do deski rozdzielczej 9

KS289-AVMBL

KB289-00003

UCHWYT DO SMARTFONA MagicMOUNT

Mocowanie do deski rozdzielczej/ szyby
KB289-00005
Uchwyty do smartfonu Nissan pasują do każdego
urządzenia, bez względu na rozmiar.

3

4

5

Spraw, aby każda podróż była jeszcze
bardziej komfortowa, praktyczna i wygodna
dzięki akcesoriom zaprojektowanym tak,
abyście Ty i Twój samochód byli idealnie
przygotowani do każdej podróży.
7

8

9

Prezentowany samochód jest w wersji N-Design w kolorze
niebieskim Power z personalizacją Vibrant chrome.
6
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STYLIZACJA WNĘTRZA

1

Spraw, by Micra była jeszcze bardziej wyjątkowa i
jeszcze bardziej Twoja. Zadbaj o wykończenie i
dodaj odrobinę luksusu do każdej podróży.

2

1

PODŁOKIETNIK

Szary – ze skóry syntetycznej - KE877-5FBBE
Szary – materiałowy - KE877-5FABE
Pomarańczowy Energy – Materiałowy - KE877-5FAOR
Niebieski Power – Materiałowy - KE877-5FABL
Czerwony Invigorating – Ze skóry syntetycznej
KE877-5FBBU
Biały - KE877-5FBWH
2

NAKŁADKA LUSTERKA

Nakładka lusterka wstecznego - KE961-5F3BE
3

DYWANIKI

Dywanik welurowe - KE745-5F001BE
Dywaniki sportowe - KE745-5F1WH
Dywaniki gumowe - KE748-5F001

3

Prezentowany samochód w wersji TEKNA z szarą personalizacją.
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Wszystkie personalizacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Nissana, z wyjątkiem wykończeń
zewnętrznych dla wersji N-Sport & Design.
N-Sport ma czarny kolor, montowane fabrycznie (listwy boczne nadwozia, wykończenia przedniego
zderzaka, nakładki na lusterka i 17" stopowe koło perso).
Wersja N-Design będzie miała 2 opcje kolorystyczne, montowane fabrycznie (chrom i czarny).

DODAJ SPERSONALIZOWANE AKCESORIA
ZEWNĘTRZNE SPERSONALIZOWANE AKCESORIA

WEWNĘTRZNE SPERSONALIZOWANE AKCESORIA

POMARAŃCZOWY ENERGY

POMARAŃCZOWY ENERGY

Boczne listwy stylizujące
KE760-5FAOR
Wykończenie zderzaka przedniego
KE610-5F2OR

Dolna listwa klapy
bagażnika
KE791-5F021OR
Tylna nakładka
stylizująca
KE610-5F1OR

Felga aluminiowa
17" Xeno
40300-5FA5A
Wstawki do felg
Xeno
KE411-5F1AC
Zaślepka do felg
aluminiowych
40342-BR02A

BURGUNDIA

Obudowa
lusterka
wstecznego
KE961-5F3OR

Dywanik
welurowy,
KE745-5F001OR

Dwustronna
mata bagażnika
(materiałowa/
gumowa)
KE840-5F001OR

Podłokietnik
ze skóry
syntetycznej
KE877-5FBBU

Obudowa
lusterka
wstecznego
KE961-5F3BU

Dywanik
welurowy,
KE745-5F001BU

Dwustronna
mata bagażnika
(materiałowa/
gumowa)
KE840-5F001BU

Podłokietnik
ze skóry
syntetycznej
KE877-5FBBE
Podłokietnik
materiałowy
KE877-5FABE

Obudowa
lusterka
wstecznego
KE961-5F3BE

Dywanik
welurowy,
KE745-5F001BE

Dwustronna
mata bagażnika
(materiałowa/
gumowa)
KE840-5F001BE

Obudowa
lusterka
wstecznego
KE961-5F3BL

Dywanik
welurowy,
KE745-5F001BL

Dwustronna
mata bagażnika
(materiałowa/
gumowa)
KE840-5F001BL

Podłokietnik
materiałowy
KE877-5FAOR

CZERWONY INVIGORATING
Boczne listwy stylizujące
KE760-5FARE
Wykończenie zderzaka przedniego
KE610-5F2RE

Dolna listwa klapy
bagażnika
KE791-5F021RE
Tylna nakładka
stylizująca
KE610-5F1RE

Felga aluminiowa
17" Xeno
40300-5FA5A
Wstawki do felg
Xeno
KE411-5F1AB
Zaślepka do felg
aluminiowych
40342-BR02A

CZARNY ENIGMA (1)

SZARY
Boczne listwy stylizujące
KE760-5FABK
Wykończenie zderzaka przedniego
KE610-5F2BK

Dolna listwa klapy
bagażnika
KE791-5F021BK
Tylna nakładka
stylizująca
KE610-5F1BK

Felga aluminiowa
17" Xeno
40300-5FA5A
Wstawki do felg
Xeno
KE411-5F1AA
Zaślepka do felg
aluminiowych
40342-BR02A

CHROMOWANY VIBRANT(2)
Boczne listwy stylizujące
KE760-5FAMC
Wykończenie zderzaka przedniego
KE610-5F2MC

NIEBIESKI POWER
Dolna listwa klapy
bagażnika
KE791-5F021MC
Tylna nakładka
stylizująca
KE610-5F1MC

Felga aluminiowa
17" Xeno
40300-5FA5A
Wstawki do felg
Xeno
KE411-5F1MC
Zaślepka do felg
aluminiowych
40342-BR02A

Podłokietnik
materiałowy
KE877-5FABL

(1)
(2)

Ta kombinacja jest dostępna w wersjach N-Sport i N-Design.
Ta kombinacja jest dostępna w wersji N-Design.
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DODAJ ORYGINALNE AKCESORIA DO NISSANA MICRA

DODAJ ORYGINALNE AKCESORIA DO NISSANA MICRA

FELGI ALUMINIOWE
Felgi aluminiowe
15" Winter
(Zaślepki do felg
aluminiowych w
zestawie)
KE409-5F000

ANTENA “PŁETWA REKINA”*
Felga aluminiowa
16" ze szlifem
diamentowym
40300-5FA1A
Zaślepka do felg
aluminiowych
40342-BR02A

Felga aluminiowa
17" ze szlifem
diamentowym
40300-5FA3A
Zaślepka do felg
aluminiowych
40342-BR02A

Felga
aluminiowa 17",
kuta
KE409-5F210
Zaślepka
do felg
aluminiowych
40342-BR02A

OŚWIETLENIE

Felga aluminiowa
17" Xeno
40300-5FA5A
Wstawki do felg,
karbonowe
KE411-5F1CA

NAKŁADKI LUSTEREK
Lampy
przeciwmgłowe
(tylko do
wersji Visia)
KE622-5F011

Nakładki
ochronne
progów
podświetlane
KE967-5F405

Oświetlenie
zewnętrzne
KE295-5F013

BAGAŻNIK

Dyskretne
oświetlenie
wnętrza
KE630-5F014

NAKŁADKI LUSTEREK

Nakładka
ochronna progu
bagażnika
KE967-5F020

Nakładki na
lusterka,
karbonowe
KE960-5F0BC

Biały
niemetalizowany
KE280-5FABB
Biały perłowy
KE280-5FAAA

PODŁOKIETNIK

Podłokietnik biały
KE877-5FBWH

Szary
metalizowany
KE280-5FABD

Dywaniki
gumowe
KE748-5F001

OCHRONA

Uchwyty na
narty, przesuwne
Na 6 par
KE738-99996
Na 2 pary
KS738-50001
Na 4 pary
KS738-50002

Hak holowniczy
zdejmowany
KE500-5FB0A
Złącze TEK
7 stykowe
KE505-5F007
Złącze TEK
13 stykowe
KE505-5F012

Uchwyt na
2 rowery
KS738-75200
Na 3 rowery,
Hangon 972
KS738-75300

Uchwyt na tablicę
rejestracyjną
KS738-75001
Adapter ramy
KS738-75002
Blokada
przeciwkradzieżowa
KS738-75003

Uchwyt do
smartfona
MagicMOUNT
(mocowanie do
kratki nawiewu)
KB289-00002
Uchwyt do
smartfona
MagicMOUNT
(mocowanie do
deski rozdzielczej)
KB289-00003

Uchwyt do
smartfona
Dwufunkcyjny
MagicMount
(mocowanie do
deski rozdzielczej/
kratki nawiewu)
KB289-00004

Uchwyt do
smartfona
MagicMount
(mocowanie do
deski
rozdzielczej/
szyby)
KB289-00005

Uchwyt do
smartfona
Ładowarka
bezprzewodowa
MagicMOUNT
Procharge
(mocowanie do
deski rozdzielczej/
szyby)
KB289-00010

Uchwyt
rowerowy,
na 1 rower
KB738-80010
Adapter do
bagażnika
stalowego
KB738-88950

Bagażnik
dachowy, mały
KE734-380BK
Średni
KE734-480BK

Uchwyt do
smartfona
(mocowanie do
kratki nawiewu)
KS289-AVMBL

Uchwyt do
smartfona
Uniwersalny
Mocowany do
deski
rozdzielczej/
szyby
KB289-00001

*Prosimy używać
tylko zgodnie z
obowiązującym
przepisami lokalnymi.

Młotek
ewakuacyjny z
latarką LED
KB930-00150
Lampka
ostrzegawcza
LED
KB930-00140

Pakiet: 1 trójkąt,
1 podnośnik
KE930-00022
Pakiet: 2 trójkąty,
1 podnośnik
KE930-00023
Pakiet: 1 trójkąt,
2 podnośniki
KE930-00024

Apteczka (twarde pudełko)
KE930-00008
Apteczka (miękkie pudełko)
KE930-00007
Kamizelka odblaskowa
KE930-00061
Trójkąt ostrzegawczy
KE930-00011
Dwa trójkąty ostrzegawcze
KE930-00012

Dywaniki
sportowe
KE745-5F1WH

Popielniczka
96536-00Q0A

Wieszak na
ubrania
KS872-9990A

Zestaw
wielofunkcyjnych
zagłówkowych
haczyków
KB872-00020

Lokalizator kluczy
KB230-99900

Chłodziarka
KS930-00080
Niekompatybilne z
brytyjskim gniazdkiem
230V. Napięcie
zasilania:
12 V / 220-240

Wielofunkcyjny
zestaw
wieszaków
zagłówkowych
KB872-00030

SYSTEM PARKOWANIA

Folia ochronna
na ekran
dotykowy
KB537-90510

Zestaw przedni
i tylny
KE788-5F501

Rejestrator
jazdy*
KB289-99900

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Folia ochronna
krawędzi drzwi
(2 szt.)
KB537-90100

Elastyczny
organizer do
bagażnika
KB930-00160

Czarny Enigma
KE280-5FABC

DYWANIKI

Samochodowy
odświeżacz P8S
KB272-99900
Filtr odświeżacza
samochodowego
P8S
KB272-99900-S1

Dwustronna
wykładzina
bagażnika
KE965-5F0S0

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA/ APTECZKA

*Kompatybilna z DAB, DAB+ i FM.

Przedni
KE512-99906
Tylny
KE511-99903
Złącze systemu
parkowania
przedniego
KE512-999OA

Złącze TEK
7 stykowe
KE505-5F007
Złącze TEK
13 stykowe
KE505-5F012

Fotelik dla
niemowląt Safe
Plus - podstawa
Isofix*
KS530-99090
*Nośność: maks. 13 kg,
wiek maks. 15 miesięcy

BAGAŻNIKI I AKCESORIA
Bagażnik
stalowy*
KE730-5F300
*Maks. obciążenie
40 kg.

UCHWYTY MULTIMEDIALNE
Uchwyt do
smartfona,
wielostronny
(czarny)
KS289-360BL

Akcesoria oraz wszelkie niefabryczne elementy wyposażenia dodatkowego mogą wpływać na poziom emisji CO2 oraz zużycie paliwa.
Oryginalne akcesoria Nissan są objęte gwarancją na okres 3 lat lub do 100 000 km w przypadku montażu u autoryzowanego dealera lub w serwisie Nissan
(części i robocizna) oraz są objęte gwarancją przez okres 12 miesięcy w przypadku montażu przez firmę zewnętrzną lub klienta.

Zakres gwarancji na akcesoria Select ustala ich dostawca, więcej informacji można uzyskać w autoryzowanych placówkach dealerskich lub w serwisach Nissan.

Akcesoria oraz wszelkie niefabryczne elementy wyposażenia dodatkowego mogą wpływać na poziom emisji CO2 oraz zużycie paliwa.
Oryginalne akcesoria Nissan są objęte gwarancją na okres 3 lat lub do 100 000 km ( co nastąpi wcześniej) w przypadku montażu przez Nissana lub u
autoryzowanego dealera czy w serwisie Nissan (części i robocizna) oraz są objęte gwarancją przez okres 12 miesięcy w przypadku montażu przez firmę
zewnętrzną lub klienta.
Zakres gwarancji na akcesoria Select ustala ich dostawca, więcej informacji można uzyskać w autoryzowanych placówkach dealerskich lub w serwisach Nissan.
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MICRA STYLE

Mocny, dynamiczny i gotowy na
wszystko: wyposaż się w artykuły
reklamowe Micra i pokaż, jaki
jesteś. Odkryj pełną kolekcję
Micra Style u najbliższego
autoryzowanego dealera Nissana.
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PLECAK MICRA
POWERBANK MICRA 6000MAH
ODŚWIEŻACZ POWIETRZA MICRA
NOTATNIK MICRA
DŁUGOPIS MICRA
KUBEK MICRA
BUTELKA MICRA
KOSZULKA MICRA
KURTKA MICRA

PAKIETY PRZEGLĄDÓW
OKRESOWYCH

Rozszerzona Gwarancja Nissan do Twojego Nissana Micra
obowiązuje na wydłużony okres czasu lub większy
przebieg lub w obu tych przypadkach. Spośród
dostępnych pakietów możesz wybrać wariant, który
najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Zapewnij swojemu Nissanowi Micra opiekę, na jaką
zasługuje. Pakiet przeglądów okresowych Nissan to
oszczędność pieniędzy w długim okresie.

W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją
stosowane są wyłącznie części Nissana, montowane
przez wykwalifikowanych mechaników w
autoryzowanych serwisach Nissana.
Rozszerzona Gwarancja NISSAN zapewnia spokój Tobie i
każdemu kolejnemu właścicielowi pojazdu, ponieważ
przechodzi na kolejnego właściciela jeżeli nabywcą jest
osoba prywatna.

3
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ROZSZERZONA
GWARANCJA

Rozszerzona Gwarancja Nissan obejmuje uzupełniającą
pomoc drogową Nissana (Nissan Road Assistance) w
krajach wymienionych w Regulaminie na czas trwania
polisy w zasięgu ogólnoeuropejskim 24 godziny na dobę
365 dni w roku.
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Pakiet Przeglądów Okresowych Nissan obejmuje
wszystkie planowe czynności zalecane przez Nissana i
określone w Oficjalnej Książce Serwisowej Nissana.
Decydując się na zakup Pakietu Przeglądów Okresowych,
od początku wiesz, ile będzie kosztował serwis
samochodu niezależnie od ewentualnej inflacji.
Mając Pakietu Przeglądów Okresowych oprócz
zaplanowanych operacji możesz skorzystać z wymiany
zużywających się części, takich jak pióra wycieraczek,
klocki hamulcowe lub zawieszenia.
Wybierz okres obowiązywania pakietu zgodnie ze swoimi
potrzebami i korzystaj z rabatów cenowych oraz pomocy
wykwalifikowanych mechaników w autoryzowanych
serwisach Nissana montujących oryginalne części Nissan.
Prawidłowo serwisowany pojazd ma większą wartość
przy odsprzedaży. W przypadku sprzedaży pojazdu jego
nowy właściciel może nadal korzystać z wykupionego
Pakietu Przeglądów Okresowych do czasu wygaśnięcia
umowy.

Dostępne są również inne produkty reklamowe, dowiedz się
więcej u autoryzowanego dealera Nissana.
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Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nissan.pl

Nissan MICRA na:
Pieczęć dealera:

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność treści niniejszej publikacji w momencie oddania do druku
(październik 2020 r.). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach
motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką nieustannego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie
prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w
dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o
kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia
technik drukarskich kolory przedstawione w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i
wykończenia wnętrza. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez
pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.
Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorkowym – MY20 MICRA P&A brochure GEA
10/2020 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY, Francja - druk: eg+ worldwide, Francja – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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