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ACCESORII
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NISSAN MICRA
ACCESORII
Accesoriile Nissan sunt proiectate pentru a răspunde preferințelor și stilului
personal, pentru a îmbunătăți confortul în utilizarea zilnică a vehiculului,
respectând în același timp cele mai înalte standarde de performanța și
fiabilitate. Nissan oferă accesorii pentru a vă satisface așteptările și vă
propune o gamă extinsă de produse utile: Accesorii de origine și Accesorii
agreate Nissan.

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN
Dezvoltate și proiectate special pentru autovehiculele noastre, accesoriile
de origine Nissan sunt concepute de inginerii noștri pentru a respecta
standardele Nissan.Acesta este motivul pentru care sunt acoperite de
Garanția Nissan timp de 3 ani (autoturisme*) sau la 100.000 km rulati (la care
dintre ele se ajunge mai repede).

ACCESORII AGREATE DE NISSAN
Nissan a selectat o gamă de produse aftermarket de la furnizori de încredere,
pentru a lărgi oferta de produse oferite și pentru a garanta satisfacția.
Acoperirea de garanție depinde de furnizorul fiecărui produs. Pentru mai multe
detalii, te rugăm să contactezi Agentul sau Reparatorul Autorizat Nissan.
*Accesoriile originale Nissan sunt acoperite de garanţia de 3 ani sau 100.000 km rulaţi, dacă
se montează de către un Agent sau Reparator Autorizat Nissan (piese și manoperă) sau
12 luni, dacă sunt montate de către terţi sau de către client.

Imaginile pot ilustra caracteristici care pot fi disponibile doar
pentru anumite versiuni.
Te rog contactează dealerul sau reparatorul tău autorizat Nissan dacă ai
intrebări despre combinaţiile de culoare si echipamente disponibile.
Pe copertă : mașina ilustrată este cu titlu de prezentare..
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STIL EXTERIOR

ILUMINARE

Sistem de iluminare în praguri - KE295-5F013
Vezi ce este pe sol în jurul tău. Aceste lumini LED
externe strălucitoare sunt activate de un buton de
pe cheie.
2

ANTENĂ MODEL SHARK*

Gunmetal Grey - KE280-5FABD
Stilul aerodinamic ascuțit oferă
confort și comoditate. Nu este
nevoie să dai jos antena când ești la
spălătorie, ea va rămâne pe poziție
pe tot parcursul ciclului de spălare.
4 culori disponibile: Glaze White, Solid White,
Gunmetal Grey și Enigma Black.
*Compatibil cu DAB, DAB+ si FM..
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CAPAC EXTERIOR OGLINDĂ

Carbon - KE960-5F0BC
4

JANTĂ DE ALIAJ 17"

Xeno - 40300-5FA5A
Inserții din carbon pentru roți - KE411-5F1CA
5
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JANTĂ DE ALIAJ 17"

Sculpted - KE409-5F210
6

Echipează NISSAN MICRA culoare gri
Gunmetal Grey cu pachetul exterior
Enigma Black. Amplifică aspectul dinamic
alegând antena model Shark şi jantele
Sculpted şi eşti pregătit pentru călătoria
vieții tale.

JANTĂ DE ALIAJ 15"

De iarnă - KE409-5F000
Jantele Nissan din aliaj sunt proiectate în linie cu
mașinile noastre pentru a se asigura că
funcționează perfect cu frânele, sistemele ABS și
VBS. Tratate termic pentru a maximiza
durabilitatea, acestea oferă cele mai înalte niveluri
de performanță și stil.
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Mașina ilustrată este nivel de echipare N-Design culoare
gri Gunmetal Grey cu pachet exterior Enigma Black.
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AVENTURI INTELIGENTE
1

SUPORT BICICLETĂ

Suport pentru bicicletă montat pe plafon KB738-80010
Dimensiunile roților - până la 3′ se potrivește
36"/91cm
Greutatea maximă a bicicletei - până la 20 kg
Sunt incluse adaptoarele T-Track (20x20mm)
și încuietorile.
2

CUTIE PLAFON

5

Barele de tractare Nissan Genuine fixe și ușor de
demontat depășesc standardele europene și oferă o
capacitate de remorcare de până la 1200 kg. Sunt
concepute pentru a lucra în armonie cu Nissan-ul tău
pentru siguranță și comoditate maximă.
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SUPORT BICICLETĂ

Suport bicicletă rabatabil, pentru 2 biciclete KS738-75200
Suport bicicletă rabatabil, pentru 3 biciclete - 972 KS738-75300
Sarcină maximă 15 kg / bicicletă.

SUPORT SKI

Suporturi de ski glisabile 6 perechi - KE738-99996
2 perechi - KS738-50001
4 perechi - KS738-50002
T-track deja inclus în kit.
Nissan oferă o gamă largă de suporturi de ski care să
corespundă nevoilor dumneavoastră.

CÂRLIG DE REMORCARE

Cârlig de remorcare - KE500-5FB0A

Cutie mică plafon - KE734-380BK
Deschidere dublă - 380L - 160x80x40 cm
13 kg / 75 kg maxim - cu sigla Nissan
Cutie medie plafon - KE734-480BK
Deschidere dublă - 480L - 190x80x40 cm
15 kg / 75 kg maxim - cu sigla Nissan
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Îmbină NISSAN MICRA în culoarea Enigma Black
cu pachetul exterior Vibrant Chrome și pornește
către munte. Montează cârligul de remorcare și
suportul de schi. Cu accesoriile Nissan Micra, poți
străbate pârtiile cu stil.
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TEK

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

3
4

BARE TRANSVERSALE

Bare transversale din aluminiu - KE730-5F300
Capacitatea de încărcare asigurată 40kg.
Adăugați spațiu de stocare suplimentar cu
acest suport de încărcare exclusiv, de nouă
generație. Dezvoltat și testat la cele mai
înalte standarde, este un produs de
înaltă calitate, pentru a se potrivi
perfect cu Micra.

6
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Mașina afișată este nivel de echipare N-Design cu pachet exterior
Enigma Black si cu personalizare Vibrant chrome.
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ORNAMENT PENTRU HAYON

Negru - KE791-5F021BK
2

PURIFICATOR DE AER

Purificator de aer P8S - KB272-99900
Purificator de aer fltru P8S - KB272-99900-S1
3

COVORAȘ PORTBAGAJ REVERSIBIL

Covoraș portbagaj bej - KE840-5F001BE
6

EXTRA
PROTECTIE

4

PROTECŢIE DE PORTBAGAJ

Protecție portbagaj reversibilă - KE965-5F0S0
Fabricate din materiale de înaltă calitate
covorașele de portbagaj originale Nissan sunt
proiectate pentru a se potrivi interiorului
vehiculului tău și pentru a oferi cea mai bună
adaptare și o protecție optimă.
3
5

PROTECŢIE PRAG

Protecție prag portbagaj - KE967-5F020
6

Când condițiile de rulare devin mai dificile,
Micra devine mai dură - cu accesorii
concepute pentru a face față sarcinilor mai
grele și pentru a se adapta celor mai dificile
condiţii de vreme.

APĂRĂTORI DE NOROI

Set față și spate - KE788-5F501

7

Concepute și testate complet pentru durabilitate
și performanță maximă chiar și în cele mai dificile
condiții, aceste apărători de noroi de înaltă calitate
sunt perfect adaptate pentru a se potrivi noului
tău Micra.
7

PROTECȚIA ECRANULUI

Folie protecție touch screen - KB537-90510
Păstrați ecranul tactil al Micra în stare perfectă cu
această folie de protecție.

5
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PROTECȚIA EXTERIOARA

Folie protecție pentru 2 uși -

KB537-90100

1
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ORNAMENTE PRAGURI

Protecție pentru praguri cu iluminare - KE967-5F405

UTILITĂȚI
INTERIOARE

Această îmbunătățire elegantă a iluminării cu LED-uri
este activată atunci când deschideți ușile, urcând la
bordul Micra.
2

ILUMINARE

Ambient iluminare - KE630-5F014
Adăugați o atmosferă intimă la interiorul Micra cu
ajutorul acestor lumini subtile de interior, activate la
deschiderea ușii.
3

DETECTOR DE CHEI -

4

UMERAŞ -

5

CUTIE DE RĂCIRE -

KB230-99900
1

2

KS872-9990A
KS930-00080

Nu este compatibil cu priza de alimentare UK 230V. Tensiunea
de conexiune: 12 V / 220–240 V.
6

SUPORT MAGNETIC SMARTPHONE

Prindere magnetica pe sistemul de ventilație KS289-AVMBL
7

SUPORT SMARTPHONE MagicMOUNT

Pentru grila de ventilație 8

SUPORT SMARTPHONE MagicMOUNT

Prindere pe bord 9

KB289-00002

KB289-00003

SUPORT SMARTPHONE MagicMOUNT

Prindere pe bord / parbriz -

KB289-00005

Suporturile pentru smartphone-uri Nissan se potrivesc
oricărui dispozitiv, indiferent de dimensiune.

3

4

5

Transformă fiecare călătorie și mai
confortabilă, practică și comodă cu
accesorii concepute pentru a te
menține pe tine și mașina ta perfect
concentrați și în formă.
7

8

9

Mașina afișată este nivel de echipare N-Design
Power Blue cu personalizare Vibrant chrome.
6
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STIL INTERIOR

1

Transformă Micra ta într-o mașină mai specială și
chiar mai personalizată. Răsfățață-te cu finisaje
deosebite și adăugă puțin lux în fiecare călătorie.

2

1

COTIERĂ

Cotieră gri Grey din piele sintetică - KE877-5FBBE
Cotieră gri Grey din material textil - KE877-5FABE
Cotieră Energy orange din material textil KE877-5FAOR
Cotieră Power Blue din material textil - KE877-5FABL
Cotieră din piele sintetică Invigorating Red KE877-5FBBU
Cusături albe - KE877-5FBWH
2

CAPAC PENTRU OGLINDĂ

Capac pentru oglindă de interior - KE961-5F3BE
3

COVORAŞE

Covorașe din velur - KE745-5F001BE
Covorașe sportive - KE745-5F1WH
Covorașe din cauciuc - KE748-5F001

3

Mașina afișată este nivel de echipare TEKNA cu personalizare gri Grey.
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ADAUGĂ ACCESORII PERSONALIZATE

Toate personalizările sunt la dispoziţia dealerului, cu excepţia finisajelor exterioare pentru N-Design.
Nivelul de echipare N-Design va avea 2 opţiuni de culori, montate din fabrică (Chrome și Black).

ACCESORII PERSONALIZATE EXTERIOARE

ACCESSORII INTERIOARE PERSONALIZATE

ENERGY ORANGE

ENERGY ORANGE

Profile laterale KE760-5FAOR
Inserții pentru bară față KE610-5F2OR

Inserții pentru
hayon
KE791-5F021OR
Inserții pentru
bară spate
KE610-5F1OR

Jante Xeno aliaj 17"
40300-5FA5A
Inserții pentru
jante Xeno
KE411-5F1AC
Emblemă de jantă
40342-BR02A

BURGUNDY

Cotieră din
material textil
KE877-5FAOR

Capac pentru
oglinda de
interior
KE961-5F3OR

Covorașe din
velur,
KE745-5F001OR

Covoraș de
protecție
reversibil pentru
portbagaj
(textil/cauciuc)
KE840-5F001OR

INVIGORATING RED

Profile laterale KE760-5FARE
Inserții pentru bară față KE610-5F2RE

Inserții pentru
hayon
KE791-5F021RE
Inserții pentru
bară spate
KE610-5F1RE

Jante aliaj Xeno 17"
40300-5FA5A
Inserții pentru
jante Xeno
KE411-5F1AB
Emblemă de jantă
40342-BR02A

ENIGMA BLACK(1)

Cotieră, piele
sintetică
KE877-5FBBU

Capac pentru
oglinda de
interior
KE961-5F3BU

Covoraș de velur,
KE745-5F001BU

Covoraș de
protecție
reversibil pentru
portbagaj
(textil/cauciuc)
KE840-5F001BU

Cotieră, piele
sintetică
KE877-5FBBE
Cotieră din
material textil
KE877-5FABE

Capac pentru
oglinda de
interior
KE961-5F3BE

Covorașe din
velur,
KE745-5F001BE

Covoraș de
protecție
reversibil pentru
portbagaj
(textil/cauciuc)
KE840-5F001BE

Cotieră din
material textil
KE877-5FABL

Capac pentru
oglinda de
interior
KE961-5F3BL

Covorașe din
velur,
KE745-5F001BL

Covoraș de
protecție
reversibil pentru
portbagaj
(textil/cauciuc)
KE840-5F001BL

GREY

Profile laterale KE760-5FABK
Insertii pentru bară față KE610-5F2BK

Insertii pentru
bară față
KE791-5F021BK
Inserții pentru
bară spate
KE610-5F1BK

Jante aliaj Xeno 17"
40300-5FA5A
Inserții pentru
jante Xeno
KE411-5F1AA
Emblemă de jantă
40342-BR02A

VIBRANT CHROME(2)

POWER BLUE

Profile laterale KE760-5FAMC
Inserții pentru bară față KE610-5F2MC

Inserții pentru
hayon
KE791-5F021MC
Inserții pentru
bară spate
KE610-5F1MC

Jantă aliaj Xeno 17"
40300-5FA5A
Inserții pentru
jante Xeno
KE411-5F1MC
Emblemă de jantă
40342-BR02A

(1)
(2)

Această combinaţie este disponibilă pentru nivelul de echipare N-Design.
Această combinaţie este disponibilă pentru nivelul de echipare N-Design.
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ADAUGĂ MAI MULTE ACCESORII DE ORIGINE NISSAN

ADAUGĂ ACCESORII NISSAN MICRA

JANTE DE ALIAJ
Jante de aliaj15"
cu finisaj special
de iarnă
(Capac emblemă
inclus)
KE409-5F000

ANTENĂ MODEL SHARK*
Jantă din aliaj 16"
cu Diamond Cut
40300-5FA1A
Capac emblemă
40342-BR02A

Jantă din aliaj 17"
cu Diamond Cut
40300-5FA3A
Capac emblemă
40342-BR02A

Jantă din aliaj 17"
model Xeno
40300-5FA5A

Jantă de aliaj
17" Sculpted
KE409-5F210
Capac emblemă
40342-BR02A

ILUMINARE

CAPACE DE OGLINDĂ
Lumini de ceață
(numai pentru
vehicule cu
echipare Visia)
KE622-5F011

Protecție pentru
praguri cu
iluminare
KE967-5F405

Iluminare cu
reflexii pe sol
KE295-5F013

PORTBAGAJ

Protecție
prag
portbagaj
KE967-5F020

Capace de
oglindă din
carbon
KE960-5F0BC

Iluminare
ambientală
KE630-5F014

APĂRĂTORI DE NOROI

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

Inserții de carbon
pentru jantă
KE411-5F1CA

COTIERĂ

SIGURANŢĂ / PRIM AJUTOR

*Compatibil cu DAB, DAB+ si FM.

Gunmetal grey
KE280-5FABD

Enigma black
KE280-5FABC

*A se utiliza numai
în conformitate cu
legile locale aplicabile.

Lanternă cu LED
KB930-00150

Led de avertizare
KB930-00140

Pachet 1 triunghi,
1 jachetă
KE930-00022
Pachet
2 triunghiuri,
1 jachetă
KE930-00023
1 triunghi,
2 jachete
KE930-00024

Cutie de prim ajutor
KE930-00008
Cutie de prim ajutor
KE930-00007
Geacă de siguranță
KE930-00061
Triunghi de avertizare
KE930-00011
Triunghi de avertizare dublu
KE930-00012

ACCESORII DE INTERIOR

COVORAŞE

Cotiera albâ
KE877-5FBWH

Dashcam*
KB289-99900

Covoraşe de
cauciuc
KE748-5F001

PROTECŢIE

Covoraşe
sportive
KE745-5F1WH

Cutie de răcire
KS930-00080
Scrumieră
96536-00Q0A

Umeraș
KS872-9990A

Nu este compatibil cu
priza de alimentare
UK 230V. Tensiunea
de conectare:
12 V / 220–240 V.

Umeraș
multifuncțional
KB872-00030

SISTEM DE PARCARE

Folie protecţie
touch screen
KB537-90510

Purificator aer
P8S
KB272-99900
Purificator aer
filtru P8S
KB272-99900-S1

Faţă
KE512-99906
Spate
KE511-99903
Conector sistem
de parcare
frontal
KE512-999OA

Cârlig detașabil
KE500-5FB0A
Kit electric 7 pini
KE505-5F007
Kit electric 13 pini
KE505-5F012

Suport rabatabil,
pentru 2 biciclete
KS738-75200
Suport rabatabil,
pentru
3 biciclete 972
KS738-75300

Suport de numar
(7 pini)
KS738-75001
Adaptor pentru
cadru
KS738-75002
Sistem antifurt
KS738-75003

Kit electric
7 pini
KE505-5F007
Kit electric
13 pini
KE505-5F012

Suport
smartphone
MagicMOUNT
(prindere pe
bord/ la sistemul
de ventilație)
KB289-00004

Suport
smartphone
MagicMOUNT
(prindere pe
bord/
parbriz)
KB289-00005

Suport smartphone
cu funcție de
încărcare wireless/
MagicMOUNT
Procharge (cu
sistem de prindere
pe bord/parbriz)
KB289-00010

Protecție
portbagaj
reversibilă
KE965-5F0S0

Organizator de
portbagaj
flexibil
KB930-00160

Set
față și
spate
KE788-5F501

Folie protecţie
margine 2 uşi
KB537-90100

Suport pentru
1 bicicletă
KB738-80010
Adaptor pentru
barele
transversale din
oțel
KB738-88950

Cutie plafon, Mică
KE734-380BK
Medie
KE734-480BK

Suporturi de ski
glisabile
6 perechi
KE738-99996
2 perechi
KS738-50001
4 perechi
KS738-50002

Cârlig
multifuncțional
pentru tetieră
KB872-00020

Detector cheie
KB230-99900

Scaun pentru
bebeluși
Plus - baza Isofix*
KS530-99090
*Capacitate: până la
maxim 13 kg și vârstă
max de 15 luni.

REMORCARE ŞI ACCESORII
Bare
transversale din
aluminiu*
KE730-5F300
*Capacitate de
încărcare 40 kg
asigurată.

SUPORȚI PENTRU ACCESORII MULTIMEDIA

Pentru
smartphone
(360 grip, Negru)
KS289-360BL

Pentru
smartphone
(magnetic)
KS289-AVMBL

Suport
smartphone
prindere
universală
(prindere pe
parbriz/bord)
KB289-00001

Suport smartphone
MagicMOUNT
(pentru grila de
ventilație)
KB289-00002
Suport smartphone
MagicMOUNT
(prindere pe bord)
KB289-00003

Accesoriile și orice echipament suplimentar pe care clientul le poate monta după vânzare pot avea un impact asupra emisiilor de CO2 și consumului de combustibil
al mașinii. Accesoriile originale Nissan sunt acoperite de 3 ani sau 100.000 km de garanţie (oricare ar fi primul) dacă sunt montate de Nissan sau de către un
distribuitor sau reparator autorizat Nissan (piese și manoperă) și sunt acoperite de 12 luni de garanţie dacă sunt montate de către o terţă parte sau de către client .

Accesorii - Acoperirea garanției produselor depinde de furnizor, pentru informații suplimentare te rugăm să te adresezi dealerului sau reparatorului autorizat Nissan.

Accesoriile și orice echipament suplimentar pe care clientul le poate monta după vânzare pot avea un impact asupra emisiilor de CO2 și consumului de
combustibil al mașinii.
Accesoriile originale Nissan sunt acoperite de 3 ani sau 100.000 km de garanţie (oricare ar fi primul) dacă sunt montate de Nissan sau de către un distribuitor
sau reparator autorizat Nissan (piese și forţă de muncă) și sunt acoperite de 12 luni de garanţie dacă sunt montate de către o terţă parte sau de către client.
Accesorii - Acoperirea garanției produselor depinde de furnizor, pentru informații suplimentare te rugăm să te adresezi dealerului sau reparatorului
autorizat Nissan.
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STILUL MICRA

Puternic, dinamic și gata pentru
orice: echipează-te cu produse de
merchandising și arată-le de ce
ești in stare. Descoperă colecția
completă Micra la cel mai apropiat
Agent Autorizat Nissan.

9

vizitează site-ul nostru: www.nissan.ro
8

1

7
6
2
3
Urmâreşte Nissan Micra pe:
Ştampila dealer-ului:

123456789-

RUCSAC
BATERIE PORTABILĂ 6000MAH
ODORIZANT AUTO
AGENDĂ
PIX
STICLĂ
STICLĂ
TRICOU
JACHETĂ

4

5

S-au făcut toate eforturile pentru a se asigura că, conținutul acestei publicații este corect în momentul apariției
publicației (octombrie 2020). Această broșură a fost produsă cu prototipuri de vehicule expuse la saloanele auto.
În conformitate cu politica companiei de îmbunătățire continuă a produselor sale, Nissan Europe își rezervă
dreptul de a modifica în orice moment specificațiile și vehiculele descrise și prezentate în această publicație.
Distribuitorul sau reparatorul autorizat Nissan va fi informat cu privire la orice astfel de modificări cât mai repede
posibil. Te rugăm să contactezi distribuitorul local Nissan pentru a primi cele mai actualizate informații. Datorită
limitării proceselor de imprimare utilizate, culorile prezentate în această broșură pot diferi ușor de culorile reale
ale vopselei și materialelor de finisare interioare utilizate. Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrală sau
parțială a acestei broșuri fără permisiunea scrisă a Nissan Europe este interzisă.

Această broșură este realizată din hârtie fără clor - MY20 MICRA P&A brochure GEA 10/2020 - Tipărit în UE.
Creat de DESIGNORY, Franța și produs de ex + în întreaga lume, Franța - Tel .: +33 1 49 09 25 35.

Pentru gama completă de produse de merchandising, te rugăm să consultaţi un Agent
Autorizat Nissan.
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