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MICRA

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
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PRE NISSAN MICR A

POSUVNÝ NOSIČ NA LYŽE,
MAX. 6 PÁROV
KE738-99996

Kombinujte MICRU 5. generácie vo
farbe Čierna Enigma s exteriérovým
balíkom vo farbe Modrá Power a
vyrazte do hôr. Pripevnite ťažné
zariadenie a namontujte nosiče
lyží. S originálnym príslušenstvom
Nissan môžete vyraziť na svah
so štýlom.

GUMOVÉ ROHOŽE
KE748-5F001

ŤAŽNÉ ZARIADENIE
(ODNÍMATEĽNÉ)
KE500-5FB0A

LAPAČE NEČISTÔT
PREDNÉ A ZADNÉ
KE788-5F501
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Spravte tím z MICRY 5.
generácie vo farbe
karosérie Sivá Gunmetal
a exteriérového balíka vo
farbe Oranžová Energy.
Zvýraznite efekt anténou v
tvare žraločej plutvy, roztočte
tvarované kolesá a vyrazte na
jazdu svojho života.

17" DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN
KE409-5F210

PRE NISSAN MICR A

ANTÉNA V TVARE ŽRALOČEJ PLUTVY,
SIVÁ GUNMETAL - KE280-5FABD
*Rádio AM nie je podporované
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PRE NISSAN MICR A

Vyberte si MICRU 5. generácie vo farbe Strieborná Platinum s
exteriérovým balíkom vo farbe Čierna Enigma a získajte ten
správny čiernobiely vzhľad. Pridajte na mieru vyrábanú lištu
veka batožinového priestoru, prahové lišty dverí a ochranné
rohože: sila sa skrýva v detailoch.

LIŠTA VEKA
BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU - ČIERNA
ENGIMA
KE791-5F021BK

ROHOŽ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU,
OTÁČATEĽNÁ - KE840-5F001BE
OCHRANA NAKLADACEJ HRANY BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU - KE967-5F020

VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU,
OTÁČATEĽNÁ - KE965-5F0S0
OCHRANA NAKLADACEJ HRANY BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU - KE967-5F020
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DRŽIAK NA SMARTFÓN (MAGNETICKÝ)

VNÚTORNÉ PRAHY DVERÍ, PODSVIETENÉ

KS289-AVMBL

KE967-5F405

PODSVIETENIE
PRAHOV DVERÍ

Rozžiarte okolie s MICROU 5.
generácie vo farbe Modrá
Power v kombinácii s
exteriérovým balíkom
Ultimate vo farbe Chrómová
Vibrant. Prisvojte si noc s
podsvietením prahov dverí a
rozžiarte svoj smartfón na
špeciálnom magnetickom
držiaku.

KE295-5F013

PRE NISSAN MICR A
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Možnosti nekončia ani v interiéri. Doplňte
ho luxusnými detailami v odtieni Invigorating.
Kombinujte kožené čalúnenie sedadiel s
krytom vnútorného spätného zrkadla,
lakťovou opierkou, velúrovými rohožami či
bielym podsvietením priestoru pre nohy.
Kvalita, know-how a prvotriedny komfort
k vašim službám.

LAKŤOVÁ OPIERKA,
ČERVENÁ
INVIGORATING
KE877-5F1BU

PODSVIETENIE
PRIESTORU
PRE NOHY
KE630-5F014

VELÚROVÉ ROHOŽE,
ČERVENÁ
INVIGORATING
KE745-5F001BU

KRYT VNÚTORNÉHO SPÄTNÉHO ZRKADLA*,
ČERVENÁ INVIGORATING - KE961-5F3BU

VELÚROVÉ ROHOŽE, ČERVENÁ
INVIGORATING - KE745-5F001BU

*Nie sú kompatibilné s vnútornými spätnými
zrkadlami s automatickým stmavovaním

PRE NISSAN MICR A
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DOKONČITE SVOJU
JEDINEČNÚ KOMBINÁCIU

PRE NISSA N M ICR A

PERSONALIZÁCIA EXTERIÉRU

PERSONALIZÁCIA INTERIÉRU

MODRÁ POWER

MODRÁ POWER

Ochranné lišty dverí - KE760-5FABL
Lišty predného nárazníka - KE610-5F2BL

Lišta veka
batožinového
priestoru
KE791-5F021BL
Lišta zadného
nárazníka
KE610-5F1BL

17" disky kolies z
ľahkých zliatin Xeno
40300-5FA5A
Výplne pre disky
kolies Xeno
KE411-5F1AE
Stredová krytka disku
40342-BR02A

Lišta veka
batožinového
priestoru
KE791-5F021OR
Lišta zadného
nárazníka
KE610-5F1OR

17" disky kolies z
ľahkých zliatin Xeno
40300-5FA5A
Výplne pre disky
kolies Xeno
KE411-5F1AC
Stredová krytka disku
40342-BR02A

Lišta veka
batožinového
priestoru
KE791-5F021BK
Lišta zadného
nárazníka
KE610-5F1BK

17" disky kolies z
ľahkých zliatin Xeno
40300-5FA5A
Výplne pre disky
kolies Xeno
KE411-5F1AA
Stredová krytka disku
40342-BR02A

Lišta veka
batožinového
priestoru
KE791-5F021MC
Lišta zadného
nárazníka
KE610-5F1MC

17" disky kolies z
ľahkých zliatin Xeno
40300-5FA5A
Výplne pre disky
kolies Xeno
KE411-5F1MC
Stredová krytka disku
40342-BR02A

ORANŽOVÁ ENERGY

Kryt vnútorného
spätného
zrkadla*
KE961-5F3BL

Velúrové rohože
KE745-5F001BL

Rohož
batožinového
priestoru,
otáčateľná
(textil/guma)
KE840-5F001BL

Kryt vnútorného
spätného
zrkadla*
KE961-5F3OR

Velúrové rohože
KE745-5F001OR

Rohož
batožinového
priestoru,
otáčateľná
(textil/guma)
KE840-5F001OR

Lakťová opierka,
červené
prešívanie
KE877-5F1BU

Kryt vnútorného
spätného
zrkadla*
KE961-5F3BU

Velúrové rohože
KE745-5F001BU

Rohož
batožinového
priestoru,
otáčateľná
(textil/guma)
KE840-5F001BU

Lakťová opierka,
látka
KE877-5F0BE
Lakťová opierka,
koža
KE877-5F1BE

Kryt vnútorného
spätného
zrkadla*
KE961-5F3BE

Velúrové rohože
KE745-5F001BE

Rohož
batožinového
priestoru,
otáčateľná
(textil/guma)
KE840-5F001BE

Lakťová opierka,
látka
KE877-5F0BL

ORANŽOVÁ ENERGY

Ochranné lišty dverí - KE760-5FAOR
Lišty predného nárazníka - KE610-5F2OR

ČIERNA ENIGMA

Lakťová opierka,
látka
KE877-5F0OR

ČERVENÁ INVIGORATING

Ochranné lišty dverí - KE760-5FABK
Lišty predného nárazníka - KE610-5F2BK

SIVÁ

CHRÓMOVÁ VIBRANT

Ochranné lišty dverí - KE760-5FAMC
Lišty predného nárazníka - KE610-5F2MC

*Nie sú kompatibilné s vnútornými spätnými zrkadlami s automatickým stmavovaním
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DOPLŇTE ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN
DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

ANTÉNA V TVARE ŽRALOČEJ PLUTVY*

16" Disky kolies z
ľahkých zliatin OE
40300-5FA1A
Stredová krytka
disku
40342-BR02A

17" Disky kolies z
ľahkých zliatin OE
40300-5FA3A
Stredová krytka
disku
40342-BR02A

17" Disky kolies z
ľahkých zliatin
KE409-5F210
Stredová krytka
disku
40342-BR02A

OSVETLENIE

Základná biela
KE280-5FABB

Biela Glaze
KE280-5FAAA

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Vnútorné prahy
dverí (podsvietené,
bezdrôtové)
KE967-5F405

Hmlové svetlá
(pre výbavu Visia)
KE622-5F011

Podsvietenie
prahov dverí
KE295-5F013

Podsvietenie
priestoru pre
nohy
KE630-5F014

STREŠNÉ NOSIČE A PRÍSLUŠENSTVO

Strešný nosič,
oceľový
KE730-5F300

LAPAČE NEČISTÔT

Čierna Enigma
KE280-5FABC

ROHOŽE
Vanička
batožinového
priestoru,
otáčateľná
KE965-5F0S0

Gumové
KE748-5F001

Držiak na
smartfón
(magnetický typ)
KS289-AVMB

Držiak na
smartfón v držiaku
na nápoje
KE930-00300

Vešiak na šaty

Chladiaci box (20 l)
KS930-00080

DRŽIAKY MULTIMEDIÁLNYCH ZARIADENÍ

Nosič na bicykel
KE738-80010

PARKOVACÍ SYSTÉM

Predné a zadné
KE788-5F501

Ochrana
nakladacej hrany
batožinového
priestoru
KE967-5F020

Sivá Gunmetal
KE280-5FABD

Predný
KE512-99906
Zadný
KE511-99903
Konektor predného
parkovacieho
systému
KE512-9990A

Strešný box, malý
KE734-380BK
Strešný box,
stredný
KE734-480BK

Posuvný nosič
na lyže, max.
6 párov
KE738-99996

FUNKČNÉ INTERIÉROVÉ DOPLNKY

BEZPEČNOSTNÉ BALÍKY
Bezpečnostný balík 1
(lekárnička, vesta a
1trojuholník)
KE930-00022
Bezpečnostný balík 2
(lekárnička, vesta a
2 trojuholníky)
KE930-00023
Bezpečnostný balík 3
(lekárnička, 2 vesty a
1 trojuholník)
KE930-00024

Držiak na
smartfón
(prísavkový typ)
KS289-360BL

Lekárnička (tvrdý obal)
KE930-00008
Lekárnička (mäkký obal)
KE930-00007
Reflexná vesta
KE930-00061
Výstražný trojuholník
KE930-00011
Výstražný trojuholník (2 ks)
KE930-00012

Popolník
96536-00Q0A

KS872-9990A

ŤAŽNÉ ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO
Odnímateľné ťažné
zariadenie
KE500-5FB0A
Elektrická sada k
ťažnému zariadeniu,
7 pin
KE505-5F007
Elektrická sada k
ťažnému zariadeniu,
13 pin
KE505-5F012

Nosič na 3 bicykle,
skladací

KS738-71313

Nosič na 2 bicykle,
závesný
KS738-75200
Nosič na 3 bicykle,
závesný
KS738-75300

Držiak
evidenčného
čísla
KS738-75001

Záruka na originálne príslušenstvo Nissan 3 roky alebo 100 000 km v prípade montáže pri PDI dílermi Nissan (diely a práca), 12 mesiacov v prípade montáže treťou stranou či zákazníkom
(len diely/ neobmedzený počet najazdených kilometrov).
Záruka na schválené príslušenstvo Nissan 2 roky alebo 100 000 km v prípade montáže pri PDI dílermi Nissan (diely a práca), 12 mesiacov v prípade montáže treťou stranou či zákazníkom
(len diely/ neobmedzený počet najazdených kilometrov).

Adaptér pre
neštandardné
rámy bicyklov
KS738-75002

Systém proti
krádeži
KS738-75003

*Rádio AM nie je podporované
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PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

SERVISNÁ ZMLUVA

Predĺžená záruka Nissan vám umožňuje využívať výhody
záručného krytia vášho vozidla MICRA počas dlhšej
doby alebo do najazdenia väčšieho počtu kilometrov.

Poskytnite svojmu vozidlu Micra starostlivosť,
ktorú si zaslúži a majte svoje náklady pod kontrolou
prostredníctvom fixnej ceny garantovanej spoločnosťou
Nissan počas celého trvania servisnej zmluvy.

Rozsah produktov vám umožňuje vybrať si ten, ktorý
najlepšie vyhovie vašim požiadavkám.
V prípade opravy budú použité výhradne originálne
náhradné diely Nissan, ktoré pre vás namontujú naši
vyškolení technici.
Predĺžená záruka NISSAN prináša bezstarostnú jazdu vám
aj prípadnému ďalšiemu majiteľovi, ktorý od vás vozidlo
odkúpi, nakoľko môže byť na nového majiteľa prenesená.

Inteligentná mobilita nás inšpiruje vo všetkom, čo robíme. V Nissane vďaka novým
technológiám premieňame autá na viac než iba dopravné prostriedky. Pokial pôjdeme
spolu, bude jazda istejšia, prepojenejšia a bude v nej viac vzrušenia! Či už ide o vozidlá,
ktoré vám pomôžu s riadením, alebo o diaľnice, na ktorých si za jazdy dobijete batérie
elektromobilu, bavíme sa o veľmi blízkej budúcnosti. A je to budúcnosť, ktorá sa rysuje
vo vozidle Nissan, na ktorom jazdíte už dnes.

Servisné zmluvy Nissan vám dávajú možnosť naplánovať
si servisné náklady až na 5 rokov.
Servisné zmluvy Nissan pokrývajú všetky požiadavky
pravidelnej údržby vášho vozidla pre vašu bezstarostnú
jazdu.

Navštívte našu internetovú stránku: www.nissan.sk

Využívajte výhody používania originálnych náhradných
dielov, ktoré pre vás namontujú naši vyškolení technici.
Dobre udržiavané vozidlo ma vyššiu zostatkovú hodnotu
pri ďalšom predaji.
Ak vozidlo Nissan predáte ešte pred skončením platnosti
servisnej zmluvy, zmluvu bude môcť počas zvyšnej lehoty
platnosti využívať aj nový majiteľ.

Sledujte Nissan Micra na:

Pečiatka dílera:

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase tlače (JÚL 2018). Táto
brožúra bola vytvorená s využitím prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V súlade so zásadami
neustáleho zlepšovania výrobkov si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie
a vozidlá opisované a zobrazené v tejto publikácii. Díleri vozidiel Nissan budú informovaní o akýchkoľvek zmenách
v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie si môžete kedykoľvek vyžiadať u miestneho dílera vozidiel
Nissan. Vzhľadom na obmedzenia použitého tlačového procesu sa môžu farby vyobrazené v tejto brožúre mierne
líšiť od skutočných farieb použitých lakov a interiérového čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej
tejto brožúry alebo akejkoľvek jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe je zakázaná.
Táto brožúra bola vyrobená z papiera bez obsahu chlóru – MY18 MICRA P&A brochure 07/2018 – Vytlačené v EU.
Vytvorené spoločnosťou DESIGNORY, France a produkované spoločnosťou eg+ worldwide, France - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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