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PERSONALIZACJA 

ZAFUNDUJ SWOJEMU NISSANOWI MICRA EKSKLUZYWNĄ 

METAMORFOZĘ za pomocą stylowych i kolorowych akcesoriów z oferty 

Nissana. Pamiętaj, tylko oryginalne akcesoria Nissana są tak samo dobrze 

dopasowane i bezpieczne oraz zapewniają równie wysokie parametry,  

jak oryginalne części zamienne, a jeśli zdecydujesz się na wyposażenie 

swojego Nissana w akcesoria jeszcze przed jego odbiorem, otrzymasz na 

nie gwarancję na 3 lata / 100 000 km. 
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Piano Black

Carbon look

Metallic grey

Chrom

Biały

Force red

Orange racing

Black purple

1_ Nakładki na lusterka (79)

2_ Nakładki na klamki przednie 
(komplet 2 szt.) (81)

3_ Nakładki na klamki tylne  
(komplet 2 szt.) (82)

4_ Listwy boczne (78)

5_ 15-calowe felgi aluminiowe Track, 
kolorze Silver Grey (103) 

6_ Zaślepki do felg z kolorze  
Orange Racing (76)

POKAŻ SWOJĄ OSOBOWOŚĆ

Na okładce: 15-calowe felgi 
aluminiowe Track, w kolorze 
Metallic Grey z diamentowym 
szlifem (104) z zaślepkami w 
kolorze białym (12), nakładki 
lusterek w kolorze białym (15), 
listwy boczne w kolorze  
białym (14), nakładki na klamki 
przednie i tylne w kolorze  
białym (komplet 2 szt.) (17–18).

STWÓRZ WŁASNY ZESTAW KOLORÓW. Uczyń swoje codzienne 
podróże bardziej elektryzującymi dzięki nakładkom na klamki i lusterka oraz 
zaślepkom do felg w żywym pomarańczowym odcieniu Orange Racing.
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PERSONALIZACJA

1_ Nakładki na lusterka (28)

2_ Nakładki na klamki przednie (komplet 2 szt.) (30)

3_Nakładki na klamki tylne (komplet 2 szt.) (31)

4_ Listwy boczne (27)

5_ 15-calowe felgi aluminiowe Track, w kolorze Piano 
Black (105) z zaślepkami w kolorze Piano Black (25)

WYRÓŻNIAJ SIĘ W 
DOBRYM STYLU 
ODWAŻNE AKCENTY W KOLORZE 
CZERWONYM I CZARNYM. Wybieraj z bogatej 
palety kolorystycznej Nissana MICRA – możesz 
stworzyć atrakcyjne kontrastowe połączenie lub dobrać 
akcesoria w tych samych odcieniach. 

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrom

Biały

Force red

Orange racing

Black purple

 

1

4

3

5

6

2

EMANUJ ELEGANCJĄ
KOBIECE DODATKI. Szykowne, eleganckie i niezwykle 
kobiece - pokaż swoją zmysłowość, wybierając akcesoria w 
głębokim odcieniu fioletu.

1_  15-calowe felgi aluminiowe, Track 
w kolorze Metallic Grey z 
diamentowym szlifem (104)

2_ Listwy boczne (52)

3_ Nakładki na lusterka (53)

4_ Nakładki na klamki przednie 
(komplet 2 szt.) (55)

5_Nakładki na klamki tylne  
(komplet 2 szt.) (56)

6_ Listwa na klapę bagażnika (57)*

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrom

Biały

Force red

Orange racing

Black purple

* Dostępna wyłącznie w wersji VISIA
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PERSONALIZACJA

PAKIETY AKCESORIÓW DO WNĘTRZA
LICZĄ SIĘ SZCZEGÓŁY. Upiększ wnętrze swojego 
samochodu, wybierając dopasowane kolorystycznie obwódki 
nawiewów i pierścień dźwigni zmiany biegów.

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrom

Biały

Force red

Orange racing

Black purple

1_ Pierścień dźwigni zmiany 
biegów (2)

2_ Obwódki nawiewów (2)

3_ Nakładki na klamki (6–7)
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1_ Nakładki na lusterka (4)

2_ Listwy boczne (3)

3_ 15-calowe felgi aluminiowe 
Track, w kolorze Metallic 
Grey z diamentowym 
szlifem (104) 

4_ Chromowane zaślepki  
do felg (1)

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrom

Biały

Force red

Orange racing

Black purple

PAKIET CITY
DOPRACOWANA CAŁOŚĆ. Wybierz nakładki lusterek 
oraz listwy boczne w ulubionym kolorze. 

PAKIET TREND
POKAŻ SWÓJ STYL, wybierając dopasowane kolorystycznie 
obwódki nawiewów, pierścień dźwigni zmiany biegów oraz 
nakładki na klamki przednie i tylne.
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PERSONALIZACJA

1_ 16-calowe felgi aluminiowe, Shine w kolorze Silver Grey (106)

2_ 16-calowe felgi calowe aluminiowe (101)

3_ 15-calowe felgi aluminiowe, Track w kolorze Piano Black (105)

4_ 15-calowe felgi aluminiowe, Track w kolorze  
Metallic Grey z diamentowym szlifem (104)

5_ 15-calowe felgi aluminiowe, Track w kolorze Silver Grey (103)

6_ 15-calowe felgi aluminiowe (100)

7_ Dywaniki welurowe: przeszycia w kolorze Metallic Grey (46), 
przeszycia w kolorze białym (21), przeszycia w kolorze 
Force Red (72), przeszycia w kolorze Orange Racing (85), 
przeszycia w kolorze Black Purple (59)

OCHRONA SKROJONA 
NA MIARĘ
STYLOWE ELEMENTY OCHRONNE Od 
pluszowych dywaników z przeszyciami w Twoim 
ulubionym kolorze po felgi aluminiowe ze śrubami 
zabezpieczającymi – akcesoria do nowego Nissana 
MICRA chronią Twój samochód w dobrym stylu. 
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8_ Zaślepki do felg: Piano Black (25), Metallic 
Grey (37), chrom (1), białe (12), Force Red (63), 
Orange Racing (76), Black Purple (50)

9_ Spojler dachowy (108)

10_ Sportowe pedały (120)

11_ Nakrętki zabezpieczające do felg (107)

12_ Końcówka rury wydechowej, 
chromowana (109)

13_ Podświetlane nakładki progów (118)
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MIEJSKI NIEZBĘDNIK 
PRZYGOTUJ SIĘ NA SPOTKANIE Z MIASTEM. 
Nissan MICRA, podobnie jak i Ty, kocha miasto, ale zawsze 
woli być odpowiednio przygotowany, tak aby sprostać 
każdej sytuacji. Na czele listy niezbędnych akcesoriów 
znajduje się system parkowania przodem i tyłem, 
pozwalający uniknąć irytujących zderzeń i – oczywiście 
– podstawowy zestaw bezpieczeństwa, który zapewni Ci 
spokój podczas jazdy po mieście. 
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1_ System wspomagający parkowanie przodem (122) 
2_ System wspomagający parkowanie tyłem (121)

3_ Folia ochronna na klamki (141)

4_ Nakładka ochronna zderzaka (137)

5_ 16-calowe felgi aluminiowe Shine, w kolorze Silver 
Grey (106) z zaślepkami w kolorze Metallic Grey (37)

6_ Osłony przeciwbłotne (komplet 4 szt.) (138)

7_ Ochronne listwy boczne (komplet 4 szt.) (140)

8_ Owiewki (komplet 2 szt.) (139)

9_ Zestaw bezpieczeństwa (158–163)

10_  Dywaniki – welurowe (21) standardowe (135) 
lub gumowe (134)
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UPORZĄDKUJ MYŚLI
ZORGANIZUJ SIĘ I RUSZAJ W DROGĘ. Akcesoria 
umożliwiające aranżację przestrzeni bagażowej Nissana MICRA są 
niezbędne dla każdego amatora jazdy po mieście. Dobrze jest 
również zaopatrzyć się w oryginalną wykładzinę bagażnika Nissan. 
Jest ona łatwa w montażu, demontażu oraz w utrzymaniu czystości.
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1_ Półka na drobiazgi (pod pokrywą bagażnika) (130)

2_ Twarda wykładzina bagażnika (132)

3_ Miękka wykładzina bagażnika (131)

4_ Listwa ochronna krawędzi bagażnika  
(zestaw 2 szt. w kolorze szczotkowanego aluminium) (119)
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ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA
TO WCALE NIE JEST TRUDNE. Dzięki oryginalnym 
akcesoriom Nissana możesz przewieźć swoim Nissanem 
MICRA co tylko zapragniesz. Po zamontowaniu bagażnika 
dachowego zmieścisz nawet rower, narty, snowboard lub dwa 
razy więcej walizek. 

1_ Poprzeczki stalowe (142)

2_ Uchwyt na jeden rower, stalowy (147)

3_ Uchwyt mocowania roweru Free Ride (148)

4_ Aluminiowa nakładka kratowa bagażnika (145) i elastyczna siatka bagażnika (146)

5_ Pojemnik dachowy, mały (155) (dostępny również średni)

6_ Uchwyt na narty (143) i snowboard, do 3 lub 4 par (151)
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1_Okrągły uchwyt na telefon (124)

2_Uniwersalny uchwyt do 
tabletu (czarny) (129)

3_Uchwyt do smartfona – 
wielostronny (biały) (126)

OSTATNIE SZLIFY 
ZAMONTUJ SWÓJ SMARTFON LUB TABLET w 
wyjątkowym miejscu, używając dedykowanego 
uchwytu. Stwórz ergonomiczną przestrzeń na drodze 
dzięki Oryginalnym Akcesoriom Nissana. 

PRZEDŁUŻONA 
GWARANCJA NISSAN 5*
Przedłużona gwarancja Nissan 5* zapewni Twojemu 
Nissanowi Micra ochronę na dłuższy czas lub przebieg.
Gama dostępnych opcji umów pozwoli Ci wybrać tę, która 
najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.
Nasi mechanicy znają Twój pojazd lepiej niż ktokolwiek inny i 
montują tylko oryginalne części zamienne Nissan.
Przedłużona gwarancja NISSAN 5* to świadomość, że 
zajmiemy się każdym niespodziewanym zdarzeniem. 
Gwarancja obowiązuje nadal nawet po odsprzedaży pojazdu 
kolejnemu właścicielowi.
Przedłużona gwarancja Nissan 5* obejmuje także bezpłatną 
pomoc drogową Assistance w okresie obowiązywania polisy, 
działającą w całej Europie, całodobowo, we wszystkie dni roku.

UMOWY SERWISOWE 
NISSANA
Zapewnij swojemu Micra opiekę na jaką zasługuje. Plan 
serwisowy Nissana to oszczędność pieniędzy w długim okresie.
Nasze plany serwisowe obejmują wszystkie standardowe 
czynności obsługi wymagane w przypadku Micra.
Dzięki nim możesz serwisować pojazd nawet przez 5 lat, 
wnosząc opłatę w niezmiennej wysokości.
Plan serwisowy obejmuje wszystkie kontrole i wymiany części 
wynikające z indywidualnego planu przeglądów danego 
modelu Nissana.
Wykwalifikowani mechanicy montują wyłącznie oryginalne 
części Nissan.
Prawidłowo serwisowany pojazd ma większą wartość przy 
odsprzedaży.
Umowa serwisowa nie wygasa w przypadku sprzedaży 
pojazdu nowemu właścicielowi, który może z niej nadal 
korzystać przez pozostały czas jej obowiązywania. 

CHROMOWANE ELEMENTY STYLIZACYJNE
(01)  Chromowana zaślepka do felgi 40343-5Y700

(02)  Chromowane wstawki wewnętrzne: obwódki środkowych i bocznych nawiewów, 
pierścień dźwigni zmiany biegów (komplet 5 szt.)

KE600-3H101

(03)  Chromowane Listwy boczne (komplet 4 szt.) KE605-1HA20

(04)  Chromowane nakładki lusterek (komplet 2 szt.) KE960-3N010

(05) Chromowane nakładki na klamki przednie dla wersji bez systemu i-Key  
(komplet 2 szt.)

KE605-1K051

(06)  Chromowane nakładki na klamki przednie dla wersji z systemem i-Key 
(komplet 2 szt.)

KE605-1K052

(07)  Chromowane nakładki na klamki tylne (komplet 2 szt.) KE605-1K053

(08) Chromowana listwa na klapę bagażnika KE791-1HA20

(09)  Chromowany pakiet City: nakładki na progi, nakładki lusterek KE600-1H005

(10) Chromowany pakiet Trend: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki przednie i tylne 
dla wersji bez systemu i-Key

KE600-3H007

(11)  Chromowany pakiet Trend: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki przednie i 
tylne dla wersji z systemem i-Key

KE600-3H006

BIAŁE ELEMENTY STYLIZACYJNE
(12)  Biała zaślepka do felgi 40342-BA61D

(13) Białe wstawki wewnętrzne: obwódki środkowych i bocznych nawiewów, pierścień dźwigni 
zmiany biegów (komplet 5 szt.)

KE600-3H101WH

(14)  Białe listwy boczne (komplet 4 szt.) KE605-1HA20WH

(15)  Białe nakładki lusterek (komplet 2 szt.) KE960-1H000WH

(16) Białe nakładki na klamki przednie dla wersji bez systemu i-Key (komplet 2 szt.) KE605-1K051WH

(17)  Białe nakładki na klamki przednie dla wersji z systemem i-Key (komplet 2 szt.) KE605-1K052WH

(18)  Białe nakładki na klamki tylne (komplet 2 szt.) KE605-1K053WH

(19) Biała listwa na klapę bagażnika KE791-1HA20WH

(20) Biały zestaw naklejek na nadwozie Elementy wykończeniowe na słupek B, nakładka na 
klamkę klapy bagażnika, elementy wykończeniowe przodu

KE537-1H20W

(21)  Białe dywaniki welurowe (logo + przeszycia – komplet 4 szt.), do samochodów z 
kierownicą po lewej stronie 

KE745-1H30W

(22) Biały pakiet City: nakładki na progi, nakładki lusterek KE600-1H005WH

(23) Biały pakiet Trend: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki przednie i tylne dla wersji bez 
systemu i-Key

KE600-3H007WH

(24) Biały pakiet Trend: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki przednie i tylne dla wersji z 
systemem i-Key KE600-3H006WH

ELEMENTY STYLIZACYJNE W KOLORZE CZARNYM PIANO BLACK
(25)  Zaślepka do felgi w kolorze Piano Black KE409-00Z11

(26) Wstawki wewnętrzne w kolorze Piano Black: obwódki środkowych i bocznych nawiewów, 
pierścień dźwigni zmiany biegów (komplet 5 szt.) KE600-3H101BK

(27)  Listwy boczne w kolorze Piano Black (komplet 4 szt.) KE605-1HA20BK

(28)  Nakładki lusterek w kolorze Piano Black (komplet 2 szt.) KE960-1H000BK

(29) Nakładki na klamki przednie w kolorze Piano Black dla wersji bez systemu i-Key 
(komplet 2 szt.)

KE605-1K051BK

(30)  Nakładki na klamki przednie w kolorze Piano Black dla wersji z systemem i-Key 
(komplet 2 szt.)

KE605-1K052BK

(31)  Nakładki na klamki tylne w kolorze Piano Black (komplet 2 szt.) KE605-1K053BK

(32) Listwa na klapę bagażnika w kolorze Piano Black KE791-1HA20BK

(33) Zestaw naklejek na nadwozie w kolorze Piano Black: Elementy wykończeniowe na słupek 
B, nakładka na klamkę klapy bagażnika, elementy wykończeniowe przodu KE537-1H20B

(34) Pakiet City w kolorze Piano Black: nakładki na progi, nakładki lusterek KE600-1H005BK

(35) Pakiet Trend w kolorze Piano Black: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki przednie i 
tylne dla wersji bez systemu i-Key

KE600-3H007BK

(36) Pakiet Trend w kolorze Piano Black: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki przednie i 
tylne dla wersji z systemem i-Key

KE600-3H006BK

ELEMENTY STYLIZACYJNE W KOLORZE METALLIC GREY
(37)  Zaślepka do felgi w kolorze Metallic Grey 40342-BA61B 

(38) Wstawki wewnętrzne w kolorze Metallic Grey: obwódki środkowych i bocznych 
nawiewów, pierścień dźwigni zmiany biegów (komplet 5 szt.)

KE600-3H101GR

(39) Listwy boczne w kolorze Metallic Grey (komplet 4 szt.) KE605-1HA20GR

(40) Nakładki lusterek w kolorze Metallic Grey (komplet 2 szt.) KE960-1H000GR

(41) Nakładki na klamki przednie w kolorze Metallic Grey dla wersji bez systemu i-Key 
(komplet 2 szt.)

KE605-1K051GR

(42) Nakładki na klamki przednie w kolorze Metallic Grey dla wersji z systemem i-Key 
(komplet 2 szt.)

KE605-1K052GR

(43) Nakładki na klamki tylne w kolorze Metallic Grey (komplet 2 szt.) KE605-1K053GR

(44) Listwa na klapę bagażnika w kolorze Metallic Grey KE791-1HA20GR

(45) Zestaw naklejek na nadwozie w kolorze Metallic Grey: Elementy wykończeniowe na 
słupek B, nakładka na klamkę klapy bagażnika, elementy wykończeniowe przodu

KE537-1H20G

(46)  Dywaniki welurowe w kolorze Metallic Grey (logo + przeszycia – komplet 4 szt.), 
do samochodów z kierownicą po lewej stronie 

KE745-1H30G

(47) Pakiet City w kolorze Metallic Grey: nakładki na progi, nakładki lusterek KE600-1H005GR

(48) Pakiet Trend w kolorze Metallic Grey: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki 
przednie i tylne dla wersji bez systemu i-Key KE600-3H007GR

(49) Pakiet Trend w kolorze Metallic Grey: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki 
przednie i tylne dla wersji z systemem i-Key KE600-3H006GR

ELEMENTY STYLIZACYJNE W KOLORZE BLACK PURPLE
(50)  Zaślepka do felgi w kolorze Black Purple KE409-BPURP

(51) Wstawki wewnętrzne w kolorze Black Purple: obwódki środkowych i bocznych 
nawiewów, pierścień dźwigni zmiany biegów (komplet 5 szt.) KE600-3H101BP

(52)  Listwy boczne w kolorze Black Purple (komplet 4 szt.) KE605-1HA20BP

(53)  Nakładki lusterek w kolorze Black Purple (komplet 2 szt.) KE960-1H000BP

(54) Nakładki na klamki przednie w kolorze Black Purple dla wersji bez systemu i-Key 
(komplet 2 szt.) KE605-1K051BP

(55)  Nakładki na klamki przednie w kolorze Black Purple dla wersji z systemem i-Key 
(komplet 2 szt.) KE605-1K052BP

(56)  Nakładki na klamki tylne w kolorze Black Purple (komplet 2 szt.) KE605-1K053BP

(57)  Listwa na klapę bagażnika w kolorze Black Purple KE791-1HA20BP

INFORMACJE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ
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(87) Pakiet Trend w kolorze Orange Racing: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki, przód i 
tył dla wersji bez systemu i-Key KE600-3H007OR

(88) Pakiet Trend w kolorze Orange Racing: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki, 
przód i tył dla wersji z systemem i-Key KE600-3H006OR

ELEMENTY STYLIZACYJNE W KOLORZE CARBON LOOK
(89) Wstawki wewnętrzne w kolorze Carbon Look: obwódki środkowych i bocznych 

nawiewów, pierścień dźwigni zmiany biegów (komplet 5 szt.) KE600-3H101CB

(90) Listwy boczne w kolorze Carbon Look (komplet 4 szt.) KE605-1HA20CB

(91) Nakładki lusterek w kolorze Carbon Look (komplet 2 szt.) KE960-1H000CB

(92) Nakładki na klamki przednie w kolorze Carbon Look dla wersji bez systemu i-Key 
(komplet 2 szt.) KE605-1K051CB

(93) Nakładki na klamki przednie w kolorze Carbon Look dla wersji z systemem i-Key 
(komplet 2 szt.) KE605-1K052CB

(94) Nakładki na klamki tylne w kolorze Carbon Look (komplet 2 szt.) KE605-1K053CB

(95) Listwa na klapę bagażnika w kolorze Carbon Look KE791-1HA20CB

(96) Zestaw naklejek na nadwozie w kolorze Carbon Look: Elementy wykończeniowe na 
słupek B, nakładka na klamkę klapy bagażnika, elementy wykończeniowe przodu KE537-1H2CL

(97) Pakiet City w kolorze Carbon Look: nakładki na progi, nakładki lusterek KE600-1H005CB

(98) Pakiet Trend w kolorze Carbon Look: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki 
przednie i tylne dla wersji bez systemu i-Key KE600-3H007CB

(99) Pakiet Trend w kolorze Carbon Look: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki 
przednie i tylne dla wersji z systemem i-Key KE600-3H006CB

KOŁA
(100)  Oryginalny pokrowiec na koła 15" 40300-3HN1A

(101)  Oryginalny pokrowiec na koła 16" 40300-3HN3A

(102) Oryginalna zaślepka do felgi 40343-5Y700

(103)  15-calowe felgi aluminiowe Track, (kolor Silver Grey) z zaślepkami KE409-1H000

(104)  15-calowe felgi aluminiowe Track, (szlif diamentowy – kolor Metallic Grey) z zaślepkami KE409-1H000DS

(105)  15-calowe felgi aluminiowe Track, (kolor Piano Black) z zaślepkami KE409-1H000BZ

(106)  16-calowe felgi aluminiowe Shine, (kolor Silver Grey) z zaślepkami KE409-1H100

(107)  Komplet nakrętek zabezpieczających KE409-89951

AKCENTY STYLISTYCZNE
(108)  Spojler dachowy K6050-1HB0H

(109)  Końcówka układu wydechowego (HR12DE) KE791-1H001

(110) Końcówka układu wydechowego (HR12DDT) KE791-1H002

(111) Folia na dach KE537-1H040

DODATKI
(112) Naklejka My Mythic Nissan KE537-99941

(113) Naklejka My Green Nissan KE537-99942

(114) Naklejka My Hawaiian Nissan KE537-99943

(58) Zestaw naklejek na nadwozie w kolorze Black Purple: Elementy wykończeniowe na 
słupek B, nakładka na klamkę klapy bagażnika, elementy wykończeniowe przodu KE537-1H2BP

(59)  Dywaniki welurowe w kolorze Black Purple (logo + przeszycia – komplet 4 szt.), 
do samochodów z kierownicą po lewej stronie KE745-1H3BP

(60) Pakiet City w kolorze Black Purple: nakładki na progi, nakładki lusterek KE600-1H005BP

(61) Pakiet Trend w kolorze Black Purple: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki 
przednie i tylne dla wersji bez systemu i-Key KE600-3H007BP

(62) Pakiet Trend w kolorze Black Purple: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki 
przednie i tylne dla wersji z systemem i-Key KE600-3H006BP

ELEMENTY STYLIZACYJNE W KOLORZE FORCE RED
(63)  Zaślepka do felgi w kolorze Force Red KE409-00RED

(64) Wstawki wewnętrzne w kolorze Force Red: obwódki środkowych i bocznych 
nawiewów, pierścień dźwigni zmiany biegów (komplet 5 szt.) KE600-3H101RD

(65) Listwy boczne w kolorze Force Red (komplet 4 szt.) KE605-1HA20RD

(66) Nakładki lusterek w kolorze Force Red (komplet 2 szt.) KE960-1H000RD

(67) Nakładki na klamki przednie w kolorze Force Red dla wersji bez systemu i-Key 
(komplet 2 szt.) KE605-1K051RD

(68) Nakładki na klamki przednie w kolorze Force Red dla wersji z systemem i-Key 
(komplet 2 szt.) KE605-1K052RD

(69) Nakładki na klamki tylne w kolorze Force Red (komplet 2 szt.) KE605-1K053RD

(70) Listwa na klapę bagażnika w kolorze Force Red KE791-1HA20RD

(71) Zestaw naklejek na nadwozie w kolorze Force Red: Elementy wykończeniowe na 
słupek B, nakładka na klamkę klapy bagażnika, elementy wykończeniowe przodu KE537-1H20R

(72)  Dywaniki welurowe w kolorze Force Red (logo + przeszycia – komplet 4 szt.), do 
samochodów z kierownicą po lewej stronie KE745-1H30R

(73) Pakiet City w kolorze Force Red: nakładki na progi, nakładki lusterek KE600-1H005RD

(74) Pakiet Trend w kolorze Force Red: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki przednie i 
tylne dla wersji bez systemu i-Key KE600-3H007RD

(75) Pakiet Trend w kolorze Force Red: wstawki wewnętrzne, nakładki na klamki przednie i 
tylne dla wersji z systemem i-Key KE600-3H006RD

ELEMENTY STYLIZACYJNE W KOLORZE ORANGE RACING
(76)  Zaślepka do felgi Orange Racing KE409-ORANG

(77) Wstawki wewnętrzne w kolorze Orange Racing: obwódki środkowych i bocznych 
nawiewów, pierścień dźwigni zmiany biegów (komplet 5 szt.) KE600-3H101OR

(78)  Listwy boczne w kolorze Orange Racing (komplet 4 szt.) KE605-1HA20OR

(79)  Nakładki lusterek w kolorze Orange Racing (komplet 2 szt.) KE960-1H000OR

(80) Nakładki na klamki przednie w kolorze Orange Racing dla wersji bez systemu i-Key 
(komplet 2 szt.) KE605-1K051OR

(81)  Nakładki na klamki przednie w kolorze Orange Racing dla wersji z systemem i-Key 
(komplet 2 szt.) KE605-1K052OR

(82)  Nakładki na klamki tylne w kolorze Orange Racing (komplet 2 szt.) KE605-1K053OR

(83) Listwa na klapę bagażnika w kolorze Orange Racing KE791-1HA20OR

(84) Zestaw naklejek na nadwozie w kolorze Orange Racing: Elementy wykończeniowe na 
słupek B, nakładka na klamkę klapy bagażnika, elementy wykończeniowe przodu KE537-1H20A 

(85)  Dywaniki welurowe w kolorze Orange Racing (logo + przeszycia – komplet 4 szt.), 
do samochodów z kierownicą po lewej stronie KE745-1H30A

(86) Pakiet City w kolorze Orange Racing: nakładki na progi, nakładki lusterek KE600-1H005OR

INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

 

(115) Naklejka My Tribe Nissan KE537-99944

(116) Naklejka My Lovely Nissan KE537-99945

(117) Naklejka My Nissan 4x4 KE537-99946

STYLISTYKA WNĘTRZA
(118)  Podświetlane nakładki progów G6950-1HA0A

(119)  Osłona na progu przestrzeni bagażowej H4992-1HH50 

(120)  Zestaw sportowych pedałów – ręczna skrzynia biegów KE460-1K110

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
(121)  System parkowania tyłem KE511-99901

(122)  System parkowania przodem (zestaw główny) KE512-99901

(123) System parkowania przodem — zestaw uzupełniający KE512-99950

WYPOSAŻENIE WEWNETRZNE
(124)  Okrągły uchwyt na telefon KE930-00300

(125)  Wieszak na ubrania KS872-99900 

(126)  Uchwyt do smartfona – wielostronny (biały) KS289-360WH 

(127) Uchwyt do smartfona – wielostronny (czarny) KS289-360BL 

(128) Uchwyt do smartfona – dwuramienny (czarny) KS289-UG0BL 

(129)  Uniwersalny uchwyt do tabletu (czarny) KS289-TH0BL 

BAGAŻNIK 
(130)  Pojemnik montowany pod roletą bagaznika KE962-1H000

(131)  Wykładzina bagażnika KE965-1H5S0

(132)  Wykładzina bagażnika twarda KE965-1H5H0

(133) Zestaw mocowań bagażnika H49G8-89900

DYWANIKI
(134)  Komplet dywaników gumowych (zestaw 4 szt.) KE748-1H089NS

(135)  Komplet dywaników tekstylnych (zestaw 4 szt.) KE745-1H051

(136) Wykładzina bagażnika KE840-1H001

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
(137)  Nakładka ochronna zderzaka tylnego KE967-1H031

(138)  Osłony przeciwbłotne (4 szt.), przód i tył KE788-3H080

(139)  Owiewki przednie (zestaw 2 szt.) KE800-1H010

(140)  Ochronne listwy boczne (zestaw 4 szt.) KE760-1H000

(141)  Folia ochronna na klamki (zestaw 2 szt.) KE537-1KA00

BAGAŻNIKI
(142)  Poprzeczki stalowe KE730-1H000

(143)  Uchwyt na narty KE734-99986

(144) Ograniczniki ładunku, 4 szt. KE734-99990

(145)  Aluminiowa nakładka kratowa bagażnika (79x128 cm) KE738-60010

(146)  Siatka elastyczna do bagażnika dachowego KE738-60015

(147)  Uchwyt na jeden rower KE738-80000

(148)  Uchwyt mocowania roweru Free Ride (Thule 591) KE738-80010

(149) Pas ładunkowy, 400 cm KE738-99906

(150) Bagażnik dachowy KE738-99922

(151)  Uchwyt na narty/deskę snowboardową, do 3 par KE738-50001

(152) Uchwyt na narty/deskę snowboardową, do 4 par KE738-50002

(153) Uchwyt na narty/deskę snowboardową, przesuwny, do 6 par KE738-99996

(154) Siatka do mocowania bagażu KE966-75R00

POJEMNIKI DACHOWE
Pojemność / Długość / Szerokość / Wysokość / Ciężar / Obciążenie Maksymalne

(155)  Pojemnik dachowy mały (380 l / 1600*800*400 mm / 13 kg / 75 kg) KE734-10000

(156) Pojemnik dachowy średni (480 l / 1900*800*400 mm / 15 kg / 75 kg) KE734-20000

(157) Pojemnik dachowy Ranger (90, tkanina 340 l / 1100*800*400 mm / 75 kg) KE734-RAN90

BEZPIECZEŃSTWO
(158)  Apteczka (twarde plastikowe pudełko) KE930-00021

(159)  Apteczka (miękka torba) KE930-00026

(160)  Zestaw bezpieczeństwa KE930-00028

(161) Zestaw bezpieczeństwa (zestaw 2 trójkątów ostrzegawczych) KE930-00029

(162)  Kamizelka odblaskowa KE930-00111

(163)  Trójkąt ostrzegawczy KE930-00017

(164) Trójkąt ostrzegawczy (zestaw 2 szt.) KE930-00018

Zapytaj przedstawiciela handlowego o możliwość uwzględnienia akcesoriów w kwocie kredytu na 
samochód i skorzystaj z dogodnego planu finansowania Nissana.
Oryginalne akcesoria Nissana  
3 lata lub 100 000 pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu przedsprzedażnego u dealera Nissana 
(części i robocizna) 
12 miesięcy w przypadku montażu przez firmę zewnętrzną lub klienta  
(tylko części, bez limitu przebiegu)

 Zatwierdzone akcesoria Nissana
2 lata lub 100 000 pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu przedsprzedażnego u dealera Nissana 
(części i robocizna) 
12 miesięcy w przypadku montażu przez firmę zewnętrzną lub klienta (tylko części, bez limitu przebiegu)
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O d w i e d ź  n a s z ą  s t r o n ę : 
w w w . n i s s a n . p l

Pieczęć dealera:

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawartość niniejszej broszury była aktualna w momencie oddawania do druku (lipiec 2014). Zaprezentowane 
w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na pokazach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką firmy zmierzającą do nieustannego 
podnoszenia jakości swoich produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w specyfikacji 
technicznej i w prezentowanych w publikacji samochodach. 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 techniczne kolory 
przedstawione w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Reprodukcja całości lub części broszury bez pisemnej zgody Nissan Europe zabroniona.

Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym – 07/2014 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: NEW BBDO, Francja – tel.: +33 1 40 62 37 37. Druk: eg+ worldwide, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35

Śledź Nissana Micra w serwisie:
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