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NISSAN
MICRA АКСЕСОАРИ
Аксесоарите Nissan са насочени към допълнително пресонализиране,
добавяне на стилизирани елементи и подобряване на конфорта
при ежедневна експлоатация. Nissan предлага две групи аксесоари.
АКСЕСОАРИ NISSAN
Създадени са от инженерите на Nissan, като пред лагат пълна
съвместимост, конфорт и качество. Те имат гаранцията от Nissan 5 години при LCV и 3 години при леки автомобили.
АКСЕСОАРИ SELECT
Tези продукти са проверени от Nissan, за да се гарантира, че отговарят
на нормативните стандарти. Също така те са тествани, за представяне
и качество. Гаранцията зависи от доставчика. Повече информация можете
да получите в оторизираната дилърска мрежа на Nissan.
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Новата Микра в
сив цвят, оранжава
персонализация, уникални
алуминиеви джанти и Shark
антена. Агресивен стил,
отговарящ на вашата страст
за постигане на резултати.

17" АЛУМИНИЕВА
ДЖАНТА SCULPTED
KE409-5F210

Аеродинамичен дизайн, който
добавя още сил и динамика.
SHARK АНТЕНА*, СИВА
KE280-5FABD
*   DAB, DAB+

FM.
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Черно и светло сиво - дискретна, но стилна
комбинация. Светло сив външен цвят в комбинация
с черна персонализация. Добавете черна лайстна за
задната врата, защитни лайстни за багажника както
и двулицева стелка. Поставете акцента върху
детайлите.
Изберете поставка за вашия телефон. Имаме
напълно обновена гама от поставки.

ДВУЛИЦЕВА ПОСТЕЛКА ЗА БАГАЖНИК - KE840-5F001BE

ПОСТАВКА ЗА ТЕЛЕФОН
MAGICMOUNT
(МОНТАЖ НА
ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ
ОТВОРИ)
KB289-00002

ДВУЛИЦЕВА ГУМИРАНА ПОСТЕЛКА
ЗА БАГАЖНИК - KE965-5F0S0
ЛАЙСТНИ ЗА БАГАЖНИК - KE967-5F020

ПОСТАВКА ЗА
ТЕЛЕФОН
MAGICMOUNT
(ЗА ТАБЛО)
KB289-00003

ПОСТАВКА ЗА ТЕЛЕФОН
MAGICMOUNT (ЗА ТАБЛО И
ПРЕДЕНО СТЪКЛО)
KB289-00005

ЛАЙСТНА ЗА ЗАДНА ВРАТА, ЧЕРНА
KE791-5F021BK
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Бъдете различни и неповторими в града. Син външен
цвят с хромирана персонализация, външни светлини
на купето, лайстни за праговете със светещо лого
както и поставка за вашия телефон. Нощта в града
ще бъде различна.

ЛАЙСТНИ ЗА ПРАГОВЕТЕ СЪС СВЕТЕЩ НАДПИС
KE967-5F405

ПОСТАВКА ЗА ТЕЛЕФОН (AIRVENT MOUNT)
KS289-AVMBL

ВЪНШНИ СВЕТЛИНИ НА
КУПЕТО
KE295-5F013
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Комбинирайте черен екстериор с
пакет външна персонализация в
цвят бургунди. Поставете теглич,
ски багажник, вашите ски и
покорете планината със стил.

ГУМИРАНИ СТЕЛКИ
KE748-5F001

ТЕГЛИЧ - РАЗГЛОБЯЕМ
KE500-5FB0A

БАГАЖНИК ЗА СКИ,
ЗА ДО 6 ЧИФТА
KE738-99996

КAЛОБРАНИ
(ПРЕДНИ И ЗАДНИ)
KE788-5F501
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Комбинирайте стилните интериорни
тапицерии с елегантен подлакътник,
велурени стелки, светлини в купето и
цветен капак за интериорното огледало.

ПОДЛАКЪТНИК, КОЖА
KE877-5FBBU

СВЕТЛИНИ В КУПЕТО
KE630-5F014

КАПАК ЗА ОГЛЕДАЛО*
KE961-5F3BU
*

СТЕЛКИ, ВЕЛУР
KE745-5F001BU

    
  
 
 

СТЕЛКИ, ВЕЛУР
KE745-5F001BU
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ЗАВЪРШЕТЕ ВАШИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПРОФИЛ
ВЪНШНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ВЪТРЕШНА ПРЕСОНАЛИЗАЦИЯ
ОРАНЖЕВО

ОРАНЖЕВО

Защитни лайстни за вратите
KE760-5FAOR
Лайстни за предна броня
KE610-5F2OR

Лайстна за задна
врата
KE791-5F021OR
Лайстна за задна
броня
KE610-5F1OR

17" алуминиева
джанта, Xeno
40300-5FA5A
Декоративни
елементи за
джанта Xeno
KE411-5F1AC
Капаче за джанта
40342-BR02A

Лайстна за задна
врата
KE791-5F021BK
Лайстна за задна
броня
KE610-5F1BK

17" алуминиева
джанта, Xeno
40300-5FA5A
Декоративни
елементи за
джанта Xeno
KE411-5F1AA
Капаче за джанта
40342-BR02A

Лайстна за задна
врата
KE791-5F021MC
Лайстна за задна
броня
KE610-5F1MC

17" алуминиева
джанта, Xeno
40300-5FA5A
Декоративни
елементи за
джанта Xeno
KE411-5F1MC
Капаче за джанта
40342-BR02A

Лайстна за задна
врата
KE791-5F021RE
Лайстна за задна
броня
KE610-5F1RE

17" алуминиева
джанта, Xeno
40300-5FA5A
Декоративни
елементи за
джанта Xeno
KE411-5F1AB
Капаче за джанта
40342-BR02A

ЧЕРНО

Подлакътник,
текстил
KE877-5FAOR

Капак за
огледало*
KE961-5F3OR

Стелки, велур,
KE745-5F001OR

Двулицева
постелка за
багажник
KE840-5F001OR

Подлакътник,
кожа
KE877-5FBBE
Подлакътник,
текстил
KE877-5FABE

Капак за
огледало*
KE961-5F3BE

Стелки, велур,
KE745-5F001BE

Двулицева
постелка за
багажник
KE840-5F001BE

Подлакътник,
текстил
KE877-5FABL

Капак за
огледало*
KE961-5F3BL

Стелки, велур,
KE745-5F001BL

Двулицева
постелка за
багажник
KE840-5F001BL

Подлакътник,
кожа
KE877-5FBBU

Капак за
огледало*
KE961-5F3BU

Стелки, велур,
KE745-5F001BU

Двулицева
постелка за
багажник
KE840-5F001BU

СИВО

Защитни лайстни за вратите
KE760-5FABK
Лайстни за предна броня
KE610-5F2BK

ХРОМ

СИНЬО

Защитни лайстни за вратите
KE760-5FAMC
Лайстни за предна броня
KE610-5F2MC

БУРГУНДИ

БУРГУНДИ

Защитни лайстни за вратите
KE760-5FARE
Лайстни за предна броня
KE610-5F2RE

*
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ДОБАВЕТЕ ОЩЕ АКСЕСОАРИ NISSAN
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
15" алуминиева
джанта
(с централна
капачка)
KE409-5F000

SHARK АНТЕНА*
16" алуминиева
джанта
40300-5FA1A
Централна
капачка
40342-BR02A

17" алуминиева
джанта
40300-5FA3A
Централна
капачка
40342-BR02A

17" алуминиева
джанта
Sculpted
KE409-5F210
Централна
капачка
40342-BR02A

СВЕТЛИНИ

*   DAB, DAB+

Бяла
KE280-5FABB
Бяла перла
KE280-5FAAA

FM.

Сива
KE280-5FABD

БАГАЖНИК

Фарове за
мъгла за ниво
VISIA
KE622-5F011

Лайстни за
праговете със
светещ надпис
KE967-5F405

Външни
светлини на
купето
KE295-5F013

Светлини в
купето
KE630-5F014

СТЕЛКИ

Гумирани
стелки
KE748-5F001

Черна
KE280-5FABC

СИСТЕМА ЗА ПАРКИРАНЕ

КАЛОБРАНИ

Лайстни за
багажник
KE967-5F020

Двулицева
гумирана
постелка за
багажник
KE965-5F0S0

За телефон
MagicMOUNT
(Dual function)
(за табло и
вентилация)
KB289-00004

За телефон
MagicMOUNT
(за табло и
предено стъкло)
KB289-00005

Комплект
предни и задни
KE788-5F501

Предни
KE512-99906
Задни
KE511-99903
Конектор за
задни паркинг
сензори
KE512-9990A

ПОСТАВКИ
За телефон
MagicMOUNT

За телефон
(360 grip) черна
KS289-360BL

За телефон
Airvent mount
KS289-AVMBL

За телефон
DashMount
KB289-00001

(за монтаж на
вентилационните
отвори)

KB289-00002
За телефон
MagicMOUNT
(за монтаж върху
таблото)

За телефон
Wireless charger
(за табло и
предено стъкло)
KB289-00010

Поставка за
телефон тип
чаша
KE930-00300

KB289-00003

БЕЗОПАСНОСТ / СИГУРНОСТ

БАГАЖНИЦИ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Напречни
стоманени
рейки
KE730-5F300

Багажник за
колело
KB738-80010
Адаптер за
напречни
стоманени рейки
KB738-88950

Кутия за покрив
380L
KE734-380BK
Кутия за покрив
480L
KE734-480BK

Багажник за
колела сгъваем
(за 3 бр)
KS738-71313
Багажник за
колела (за 2 бр)
KS738-75200
Багажник за
колела (за 3 бр)
KS738-75300

Поставка за
регистрационен
номер (7 pin)
KS738-75001
Адаптер
KS738-75002
Заключване
против кражба
KS738-75003

LED Фенер
KB930-00150

Видеорегистратор
KB289-99900

LED сигнална
светлина
KB930-00140

Авариен комплект
(аптечка, 1 жилетка,
1 триъгълник)
KE930-00022
(аптечка, 1 жилетка,
2 триъгълника)
KE930-00023
(аптечка, 2 жилетки,
1 триъгълник)
KE930-00024

Аптечка - кутия KE930-00008
Аптечка - пакет KE930-00007
Светлоотразителни жилетка
KE930-00061
Авариен триъгълник
KE930-00011
Авариен триъгълник 2 бр
KE930-00012

ИНТЕРИОРНИ УДОБСТВА

TOWBARS AND ACCESSORIES
Теглич разглобяем
KE500-5FB0A
Окабеляване за
теглич - 7 pins
KE505-5F007
Окабеляване за
теглич - 13 pins
KE505-5F012

Багажник за
ски
за до 6 чифта
KE738-99996
за до 2 чифта
KS738-50001
за до 4 чифта
KS738-50002

Пепелник
96536-00Q0A

Допълнително поставените, по желание на клиента, оборудване и аксесоари могат да окажат влияние върху CO2 емисиите и разхода на автомобила.
Аксесоарите Nissan са с гаранция 3 години или 100,000 км при покупка заедно с нов автомобил. При допълнителен монтаж след издаване на автомобила,
гаранцията е 12 месеца.

Закачалка за
сако
KS872-9990A

Хладилна кутия 20L
KS930-00080
    
UK 230V power
socket.  
: 12 V / 220–240 V.

Мултифункционална закачалка
за сако
KB872-00030

Мултифункционална кука
KB872-00020

Аксесоари Select, гаранцията им зависи от доставчика. За повече информация се обърнете към оторизиран дилър.
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Открийте пълната гама с
мърчандайз аксесоари при
вашия дилър.

9

ОБСЛУЖВАНЕ
8

1

Заповядайте в оторизираните сервизи на Nissan,
където ще намерите обучени специалисти, сервизни
инструменти, части и аксесоари проектирани и
произведени за вашия Nissan.

За да си гарантирате максимална безопасност,
използвайте оригинални резервни части Nissan. Те
отговарят на най-високите стандарти и са направени
за вашия автомобил, за да оптимизират неговото
представяне. Те, разбира се, спазват екологичните
стандарти и са с една година гаранция.

7
6

2
3

1 - РАНИЦА
2- ЗАРЯДНА БАТЕРИЯ 6000MAH
3- АРОМАТИЗАТОР
4- ТЕФТЕР
5- ХИМИКАЛКА
6- ЧАША
7- БУТИЛКА
8- ТЕНИСКА
9- ЯКЕ
        



4

5

         .
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Интелигентната мобилност е основен приоритет в бъдещото ни развитие.
Използваме нови технологии, за да трансформираме автомобила от обикновено
превозно средство в партньор. Заедно пътуването е по-уверено, свързано и
вълнуващо. Без значение дали става въпрос за автомобили, които поемат
задълженията ви по време на шофиране или за магистрали, които зареждат
електромобила ви по време на пътуване, всичко това е въпрос на кратко
бъдеще. И това е бъдеще, което вече се оформя в автомобилите Nissan, които
управлявате днес.

посетете нашият интернет адрес: www.nissan.bg

Търговски представител:
Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата
на отпечатване (Юни 2019). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който
е представен на автомобилните изложения. В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато
усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да прави промени в характеристиките
на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата публикация.
Търговските представители на Nissan ще бъдат нформирани за всички внесени изменения във възможно
най-кратки срокове. Моля свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител, за да
получите актуална информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните
в настоящата брошура цветове и облицовъчни материали могат да се различават незначително от
действителните цветове на боята и интериора на каросерията. Всички права запазени. Забранява се
възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.
Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор)– MY19 MICRA P&A brochure GEA 06/2019
– Отпечатано в ЕС.
Създадено от DESIGNORY, Франция и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.
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