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NISSAN
MICRA ACESSÓRIOS
Os acessórios Nissan são fabricados para satisfazer as suas necessidades
de personalização, estilo e melhorar o conforto e uso diário do veículo,
cumprindo sempre com os máximos níveis de qualidade, performance e
fiabilidade. A Nissan oferece-lhe uma gama de acessórios que satisfazem
as suas expectativas e propõe-lhe uma ampla oferta de produtos inovadores
e de qualidade: Acessórios originais Nissan e Acessórios selecionados.

ACESSÓRIOS NISSAN
Desenvolvidos e fabricados especificamente para os nossos veículos,
os Acessórios originais Nissan foram desenhados pelos nossos engenheiros
para que se cumpram todos os níveis de qualidade Nissan. Por este motivo
estão cobertos pela garantia Nissan durante 3 anos (passageiros) ou 5 anos
(veículos comerciais).

ACESSÓRIOS SELECIONADOS
A Nissan selecionou uma gama de produtos de mercado, fabricados por
fornecedores externos aprovados pela Nissan, para que a experiência com o seu
veículo seja rica e que o seu nível de satisfação esteja garantido. A cobertura da
garantia depende do fornecedor de cada produto. Se deseja mais detalhes sobre
a cobertura da garantia dos Acessórios selecionados, poderá consultar com o seu
concessionário ou oficina autorizada Nissan.
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Equipe o NISSAN MICRA
em Gunmetal Grey
combinando com o pack
exterior em Energy Orange.
Aumente o sinal de frequência
com a antena tubarão e faça
girar essas jantes esculpidas em
direção à aventura da sua vida.

JANTES EM LIGA LEVE
ESCULPIDAS DE 17"
KE4095F210

A elegância e o aerodinamismo
combinados com o conforto e
conveniência. Assim não necessita
tirar a antena nas lavagens
automáticas.
ANTENA TUBARÃO* GUNMETAL GREY
KE2805FABD
*Compatível com DAB, DAB+ e FM.
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Pode escolher o NISSAN MICRA em Platinum Silver com a
personalização exterior em Enigma Black para um look de
elegância. Escolha um suporte para smartphone da nossa
ampla gama de acessórios desenhados à medida do MICRA,
adicione o embelezador do portão da bagageira, o protetor
da entrada e o tapete da bagageira: a profundidade está
nos pormenores.

TAPETE DA BAGAGEIRA REVERSÍVEL
EM BEGE - KE8405F001BE

SUPORTE PARA
SMARTPHONE
MAGICMOUNT
(PARA SAÍDA DE AR)
KB28900002

REVESTIMENTO PARA O PISO DA BAGAGEIRA - KE9655F0S0
PROTETOR DA BAGAGEIRA - KE9675F020

SUPORTE PARA
SMARTPHONE
MAGICMOUNT
(PARA PAINEL DE
INSTRUMENTOS)
KB28900003

PARA SMARTPHONE
MAGICMOUNT
(PARA PAINEL DE
INSTRUMENTOS/JANELA)
KB28900005

EMBELEZADOR INFERIOR DA
BAGAGEIRA EM ENIGMA BLACK
KE7915F021BK
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Combine o NISSAN Micra em Power Blue com a personalização
exterior Ultimate em Vibrant Chrome e brilhe com muito estilo.
Reclame a noite com a iluminação exterior da entrada e um
suporte magnético para smartphones. Escolha a nova iluminação
de design Nissan e crie uma atmosfera única na sua casa.

ILUMINAÇÃO DE ENTRADA
KE9675F405

SUPORTE PARA SMARTPHONE
(FIXAÇÃO MAGNÉTICA)
KS289AVMBL

ILUMINAÇÃO
EXTERIOR DO PISO
KE2955F013
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Combine o seu NISSAN MICRA em
Enigma Black com o Pack Exterior
Plus em Burgundy e diriga-se à
montanha. Monte um gancho de
reboque e o porta-skis. Com os
Acessórios do Nissan MICRA
poderá desfrutar das pistas
com estilo.

TAPETES DE
BORRACHA
KE7485F001

GANCHO PARA REBOQUE
KE5005FB0A

PORTA-SKIS
DE 6 PARES
KE73899996

PALAS RODAS
DIANTEIRAS
E TRASEIRAS
KE7885F501
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Equipe o interior com pormenores de luxo
Invigorating Red. Combine a pele dos bancos
com uma capa para o retrovisor, apoio de
braço à medida, tapetes em veludo e luz
ambiente branca. Qualidade técnica e
conforto superior ao seu serviço

APOIO DE BRAÇO EM
INVIGORATING RED
KE8775FBBU

LUZ AMBIENTE
KE6305F014

CAPA PARA O RETROVISOR INTERIOR*
EM INVIGORATING RED
KE9615F3BU
TAPETES VELUDO EM
INVIGORATING RED
KE7455F001BU

TAPETES VELUDO EM INVIGORATING RED
KE7455F001BU

*Não compatível com espelhos exteriores
com anti encandeamento
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PERSONALIZE O SEU PERFIL
PERSONALIZAÇÃO EXTERIOR

PERSONALIZAÇÃO INTERIOR

ENERGY ORANGE

ENERGY ORANGE

Frisos laterais KE7605FAOR
Embelezadores dianteiros KE6105F2OR

Embelezador
inferior da
bagageira
KE7915F021OR
Embelezador do
pára-choques
traseiro
KE6105F1OR

Jantes em liga leve
Xeno de 17"
403005FA5A
Embelezadores de
jantes Xeno
KE4115F1AC
Embelezador
central
40342BR02A

Frisos laterais KE7605FABK
Embelezadores dianteiros KE6105F2BK

Embelezador
inferior da
bagageira
KE7915F021BK
Embelezador do
pára-choques
traseiro
KE6105F1BK

Jantes em liga
leve Xeno de 17"
403005FA5A
Embelezadores de
jantes Xeno
KE4115F1AA
Embelezador
central
40342BR02A

Embelezador inferior da bagageira
KE7605FAMC
Embelezador do pára-choques traseiro
KE6105F2MC

Embelezador
inferior da
bagageira
KE7915F021MC
Embelezador do
pára-choques
traseiro
KE6105F1MC

Jantes em liga leve
Xeno de 17"
403005FA5A
Embelezadores de
jantes Xeno
KE4115F1MC
Embelezador
central
40342BR02A

Frisos laterais KE7605FARE
Embelezadores dianteiros KE6105F2RE

Embelezador
inferior da
bagageira
KE7915F021RE
Embelezador do
pára-choques
traseiro
KE6105F1RE

Jantes em liga
leve Xeno de 17"
403005FA5A
Inserts for Xeno
wheel
KE4115F1AB
Embelezadores de
jantes Xeno
40342BR02A

ENIGMA BLACK

Apoio de braço
em tecido
KE8775FAOR

Capa para
o retrovisor
interior*
KE9615F3OR

Tapete em
veludo
KE7455F001OR

Tapete da
bagageira
reversível
(tecido/borracha)
KE8405F001OR

Apoio de braço
em pele
KE8775FBBE
Apoio de braço
em tecido
KE8775FABE

Capa interior
para os
espelhos
retrovisores*
KE9615F3BE

Tapete velour
KE7455F001BE

Tapete reversível
da bagageira
(tecido/borracha)
KE8405F001BE

Apoio de braços
em tecido
KE8775FABL

Capa interior
para os
espelhos
retrovisores*
KE9615F3BL

Tapete velour
KE7455F001BL

Tapete reversível
da bagageira
(tecido/borracha)
KE8405F001BL

Capa interior
para espelhos
retrovisores*
KE9615F3BU

Tapete velour
KE7455F001BU

Tapete reversível
da bagageira
(tecido/borracha)
KE8405F001BU

GREY

VIBRANT CHROME

POWER BLUE

BURGUNDY

INSPIRING RED

Apoio de braços
em pele
KE8775FBBU

*Não compatível com espelhos exteriores com anti encandeamento
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ACESSÓRIOS NISSAN MICRA
JANTES EM LIGA LEVE
Jante em
ligaleve de 15"
(Tampão central
incluído)
KE4095F000

ANTENA TUBARÃO*
Jantes em liga
leve de 16"
403005FA1A
Embelezador
central
40342BR02A

Jantes em liga
leve de 17"
403005FA3A
Embelezador
central
40342BR02A

Jantes em
liga leve com
detalhes
Nissan de 17"
KE4095F210
Embelezador
central
40342BR02A

ILUMINAÇÃO

Branco Sólido
KE2805FABB
Glaze white
KE2805FAAA

Gunmetal grey
KE2805FABD

BAGAGEIRA

Faróis de
nevoeiro
(versões Visia)
KE6225F011

Protetores de
entrada com
iluminação
KE9675F405

Iluminação
exterior do piso
KE2955F013

Luz ambiente
KE6305F014

TAPETES

*Não compatível com frequência AM

Enigma black
KE2805FABC

Borracha
KE7485F001

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO

PALAS RODA

Protetor de
entrada da
bagageira
KE9675F020

Revestimento
para o piso da
bagageira
KE9655F0S0

Kit dianteiro
e traseiro
KE7885F501

Sensores
dianteiros
KE51299906
Sensores traseiros
KE51199903
Preinstalação
de Sistema de
estacionamento
frontal
KE512999OA

Suporte para
Smartphone de
dupla função
MagicMOUNT
(suporte para
painel de
instrumentos /
saída de ar)
KB28900004

Suporte para
smartphone
MagicMOUNT
(suporte para
painel de
instrumentos /
saída de ar)
KB28900005

Suporte para
smartphone com
carregador sem
fios MagicMOUNT
Procharge
(suporte para
painel de
instrumentos /
janela)
KB28900010

Suporte em copo
para smartphone
KE93000300

SUPORTES MULTIMÉDIA
Suporte para
smartphone
(fixação a
sucção)
KS289360BL

Suporte para
smartphone
(magnético)
KS289AVMBL

Suporte universal
para smartphone
com armação/
janela
KB28900001

Suporte para
smartphone
MagicMOUNT
(suporte para
saída de ar)

KB28900002
Suporte para
smartphone
MagicMOUNT
(suporte para painel
de instrumentos)

KB28900003

BAGAGEIRA E ACESSÓRIOS

Barras de
Tejadilho em aço
KE7305F300

PACKS DE SEGURANÇA / KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
Porta-bicicletas,
1 bicicleta
KB73880010
Adaptador para
porta-bicicletas,
aço
KB73888950

Caixa de carga
pequena
KE734380BK
Caixa de carga
média
KE734480BK

Câmara
de bordo
KB28999900

Martelo de
emergência com
luz LED
KB93000150

Luz de aviso LED
KB93000140

Pack com 1 triângulo
de sinalização e
1 colete

KE93000022
Pack com 2 triângulos
de sinalização e
1 colete

Kit primeiros socorros (caixa)

KE93000008
Kit primeiros socorros (bolsa)

KE93000007
Colete reflector

KE93000061

KE93000023

Triângulo de sinalização

Pack 1 triângulo de
sinalização e 2 coletes

Triângulo de sinalização, 2 unidades

KE93000024

KE93000011
KE93000012

UTILIDADES INTERIORES

GANCHO REBOQUE E ACESSÓRIOS
Gancho de
reboque
removível
KE5005FB0A
TEK de 7 pins
KE5055F007
TEK de 13 pins
KE5055F012

Porta-skis
(deslizável)
6 pares
KE73899996
2 pares
KS73850001
4 pares
KS73850002

Porta-bicicletas
dobrável para
3 bicicletas

KS73871313
Bike carrier 2 bikes

KS73875200
3 bicicletas 972

KS73875300

Suporte
para matricula
(7 pins)
KS73875001
Adaptador de
Reboque
KS73875002
Fecho anti roubo
KS73875003

Cinzeiro
9653600Q0A

Acessórios e qualquer equipamento adicional de após-venda podem ter impacto nas emissões de C02 e no consumo do veículo.
Acessórios originais Nissan com 3 anos ou 100 000 km de garantia foram instalados num concessionário Nissan no momento da compra do veículo,
num concessionário ou oficina autorizada (o acessório e a montagem). 12 meses de garantia se instalado por um terceiro ou pelo próprio cliente.

Cabide para
casacos
KS8729990A

Geleira portátil
KS93000080
Não compatível com
tomadas de 230v
Voltagem de
conexão:
12V /220-240V.

Kit de cabides
multifunção para
apoio de cabeça
KB87200030

Kit de ganchos
multifunções
para o apoio
de cabeça
KB87200020

A cobertura da garantia dos Acessórios selecionados depende do fornecedor do produto. Se deseja obter mais informação, contacte um
concessionário Nissan ou uma oficina autorizada.
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Robusto, dinâmico e preparado
para tudo: Complemente o seu look
com o merchandising do Nissan
MICRA e mostre a sua essência.
Descubra a coleção completa
MICRA Style no seu concessionário
autorizado mais perto.
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MANUTENÇÃO+

A Extensão de Garantia Nissan permite-lhe desfrutar
por mais tempo ou quilometragem a garantia do
seu MICRA. A ampla gama de contratos disponíveis
permitem-lhe eleger o que melhor se adapta às
suas necessidades.

Ofereça todo o cuidado que o seu MICRA merece com a
Manutenção+ Nissan e faça poupanças a longo prazo.

Os nossos técnicos qualificados conhecem o seu veículo
melhor que ninguém e utilizam apenas componentes
Originais Nissan.
A Extensão de Garantia Nissan 5+ dá-lhe a tranquilidade
de saber que tudo será solucionado, e caso venda o seu
veículo esta será sempre transmissível.

3

1 - MOCHILA
2- CARREGADOR PORTÁTIL
3- AMBIENTADOR
4- BLOCO DE NOTAS
5- ESFEROGRÁFICA
6- CANECA
7- GARRAFA
8- T-SHIRT
9- CASACO

EXTENSÃO DE GARANTIA 5+
8

A Extensão de Garantia Nissan 5+ inclui a Nissan
Assistance durante todo o seu contrato, em toda a
Europa, 24 horas ao dia, 365 dias.

4

A Manutenção+ cobre todas as necessidades de
manutenção standard do seu MICRA.
Com a Manutenção+ terá a opção de poupar em
gastos de serviços até 5 anos.
A Manutenção+ cobre todas as peças e revisões do seu
calendário personalizado do serviço oficial Nissan.
Beneficie do uso de componentes originais Nissan
montados pelos nossos técnicos qualificados.
Um veículo bem conservado tem um maior valor de
revenda. Se optar por vender o seu Nissan antes de
que termine a cobertura, o novo proprietário poderá
beneficiar do contrato residual.

5

Consulte o seu concessionário autorizado mais perto para conhecer o resto de artigos
de merchandising disponíveis.
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A Mobilidade Inteligente guia tudo o que fazemos. Utilizamos as novas tecnologias
para transformar as viaturas, de meras máquinas, em parceiros. Juntos, a viagem é
mais segura, dinâmica e entusiasmante. Quer se trate de carros que compartilham
a tarefa de condução com o condutor quer de autoestradas que carregam o seu
veiculo elétrico enquanto este circula, tudo isto está num futuro muito próximo.
E é um futuro que já ganha forma no Nissan que conduz hoje.

visite a página: www.nissan.pt

Siga-nos em:
/NissanPortugal

@NissanPortugal

/NissanPortugal

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam
correctos no momento da impressão (setembro 2019). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos
em salões-automóvel. De acordo com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua,
reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso
prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível.
Para informações mais actualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan.
Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem
divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados.
Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan International.
Este veículo, todos os seus componentes, assim como as peças originais, foram desenhados e fabricados
segundo a Normativa Legal destinada a prevenir e reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Para isso, foram
utilizados materiais reciclados/ recicláveis, e foram adoptadas medidas para garantir uma reciclagem adequada
para a conservação e a qualidade ambiental.

Concessionário:

Este catálogo foi impresso em papel ecológico – C – MICRA Acess. – set/19 – Impressão na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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