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NISSAN
MICRA-ACCESSOIRES
Nissan-accessoires worden vervaardigd om je behoeften op het vlak
van personalisering en vormgeving te vervullen, en je comfort en het
dagelijks gebruik van het voertuig te verbeteren. Ze voldoen aan de
hoogste eisen inzake kwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid.
Nissan-accessoires komen tegemoet aan je verwachtingen en bieden
je een brede waaier aan hoogwaardige en innovatieve producten:
Originele Nissan-Accessoires en Accessory Select-producten.
ORIGINELE NISSAN-ACCESSOIRES
Originele Nissan-Accessoires, die specifiek worden ontwikkeld en vervaardigd
voor je voertuigen, worden door onze eigen ingenieurs ontworpen om te
voldoen aan alle relevante Nissan-normen.Ze worden dan ook gedekt door
de Nissan-garantie van 3 jaar (lichte bedrijfsvoertuigen) of 5 jaar (LCV’s).
ACCESSORY SELECT
Nissan heeft een reeks aftermarket-producten van gerespecteerde leveranciers
geselecteerd om je voertuigervaring te verbeteren en je tevredenheid te
garanderen. De garantiedekking is afhankelijk van het product. Neem voor meer
informatie over de garantiedekking van Accessory Select-producten contact
op met je officiële Nissan-verdeler of -reparateur.
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Combineer het koetswerk in
Gunmetal Grey van je NISSAN
MICRA met een Energy Orange
exterieurpakket. Versterk
de uitstraling met een
haaienvinantenne, laat die
machinaal bewerkte velgen
draaien en maak de rit van je leven.

17" LICHTMETALEN VELGEN
KE409-5F210

Strakke aerodynamische vormgeving
voor meer comfort en gemak. Je kunt
de haaienvinantenne gewoon laten
zitten in de carwash; hij blijft de hele
wasbeurt keurig op zijn plaats.
HAAIENVINANTENNE*, GUNMETAL GREY
KE280-5FABD
*Compatibel met DAB, DAB+ en FM.
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Kies de NISSAN MICRA in Platinum Silver met een
Enigma Black exterieurpakket voor een zilverachtige
foto-look. Selecteer een specifieke smartphonehouder
uit een uitgebreid nieuw gamma en voeg een
gepersonaliseerd sierelement toe op de koffer,
een drempelplaat en beschermende matten: de
diepte in de details.

OMKEERBARE KOFFERMAT, BEIGE - KE840-5F001BE

SMARTPHONEHOUDER
MAGIC MOUNT
(VENTILATIEROOSTERBEVESTIGING)
KB289-00002

OMKEERBARE KOFFERBEKLEDING - KE965-5F0S0
KOFFERDREMPELPLAAT - KE967-5F020

SMARTPHONEHOUDER
MAGIC MOUNT
(DASHBOARDBEVESTIGING)
KB289-00003

SMARTPHONEHOUDER
MAGIC MOUNT
(DASHBOARD-/
RUITBEVESTIGING)
KB289-00005

KOFFERDREMPELFINISHER,
ENIGMA BLACK
KE791-5F021BK

Afdrukken | Uitgang

Kies voor de NISSAN MICRA in stralend Power Blue
in combinatie met een Vibrant Chrome
exterieurpakket. Val op in het donker met externe
grondverlichting en gebruik je smartphone in een
specifieke magnetische bevestiging.

VERLICHTE DREMPELPLATEN
KE967-5F405

SMARTPHONEHOUDER (MAGNETISCHE
BEVESTIGING) KS289-AVMBL

WELKOMSTVERLICHTING
KE295-5F013
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Combineer je NISSAN MICRA in
Enigma Black met een Burgundy
exterieurpakket plus* en trek de
bergen in. Koppel je trekhaak
vast, monteer je skidragers. Met
originele Micra-accessoires
beklim je de hellingen in stijl.

RUBBEREN
MATTENSET
KE748-5F001

AFNEEMBARE TREKHAAK
KE500-5FB0A

SKIHOUDER
VOOR 6 PAAR SKI’S
KE738-99996

SPATLAPPEN
VOOR EN ACHTER
KE788-5F501
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Rust uw interieur uit met luxueuze details in
Invigorating Red. Combineer lederuitrustingen
voor de stoelen met bijpassende rode
spiegelkappen, een armsteun op maat,
fluwelen vloermatten en witte sfeerverlichting.
Kwaliteit, knowhow en superieur comfort,
allemaal voor jou.

ARMSTEUN, INVIGORATING RED
KE877-5FBBU

PA

I

SFEERVERLICHTING
KE630-5F014

BINNENSPIEGELKAP*,
INVIGORATING RED
KE961-5F3BU
VELOUR MATTENSET
INVIGORATING RED
KE745-5F001BU

VELOUR MATTENSET, INVIGORATING RED
KE745-5F001BU

* Niet compatibel met automatisch dimmende
binnenspiegels
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MAAK JE PERSOONLIJKE PROFIEL COMPLEET
PERSONALISERING VAN HET EXTERIEUR

PERSONALISERING VAN HET INTERIEUR

ENERGY ORANGE

ENERGY ORANGE

Flankstrips - KE760-5FAOR
Voorbumperfinishers - KE610-5F2OR

Kofferdrempelfinisher
KE791-5F021OR
Achterbumperfinisher
KE610-5F1OR

17" lichtmetalen
velg, Xeno
40300-5FA5A
Inserts voor Xenovelg
KE411-5F1AC
Middendop
40342-BR02A

Kofferdrempelfinisher
KE791-5F021BK
Achterbumperfinisher
KE610-5F1BK

17" lichtmetalen
velg, Xeno
40300-5FA5A
Inserts voor Xenovelg
KE411-5F1AA
Middendop
40342-BR02A

Kofferdrempelfinisher
KE791-5F021MC
Achterbumperfinisher
KE610-5F1MC

17" lichtmetalen
velg, Xeno
40300-5FA5A
Inserts voor Xenovelg
KE411-5F1MC
Middendop
40342-BR02A

Kofferdrempelfinisher
KE791-5F021RE
Achterbumperfinisher
KE610-5F1RE

17" lichtmetalen
velg, Xeno
40300-5FA5A
Inserts voor Xenovelg
KE411-5F1AB
Middendop
40342-BR02A

ENIGMA BLACK

Armleuning, stof
KE877-5FAOR

Binnenspiegelkap*
KE961-5F3OR

Velours mat,
KE745-5F001OR

Omkeerbare
kofferbakmat
(textiel/rubber)
KE840-5F001OR

Armsteun, leder
KE877-5F1BE
Armleuning, stof
KE877-5F0BE

Binnenspiegelkap*
KE961-5F3BE

Velours mat
KE745-5F001BE

Omkeerbare
kofferbakmat
(textiel/rubber)
KE840-5F001BE

Armleuning, stof
KE877-5FABL

Binnenspiegelkap*
KE961-5F3BL

Velours mat
KE745-5F001BL

Omkeerbare
kofferbakmat
(textiel/rubber)
KE840-5F001BL

Binnenspiegelkap*
KE961-5F3BU

Velours mat
KE745-5F001BU

Omkeerbare
kofferbakmat
(textiel/rubber)
KE840-5F001BU

GREY

Flankstrips - KE760-5FABK
Voorbumperfinishers - KE610-5F2BK

VIBRANT CHROME

POWER BLUE

Flankstrips - KE760-5FAMC
Voorbumperfinishers - KE610-5F2MC

BURGUNDY

INVIGORATING RED

Flankstrips - KE760-5FARE
Voorbumperfinisher KE610-5F2RE

Armsteun, leder
KE877-5FBBU

* Niet compatibel met automatisch dimmende binnenspiegels
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GA VOOR ORIGINELE MICRA-ACCESSOIRES
LICHTMETALEN VELGEN
15" lichtmetalen
velg, winter
(incl.
middendoppen)
KE409-5F000

HAAIENVINANTENNE*
16" lichtmetalen
velg
40300-5FA1A
Middendop
40342-BR02A

17" lichtmetalen
velg
40300-5FA3A
Middendop
40342-BR02A

17" lichtmetalen
velg
KE409-5F210
Middendop
40342-BR02A

VERLICHTING

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

Gunmetal grey
KE280-5FABD

KOFFERBAK

Mistlichten (voor
Visia)
KE622-5F011

Verlichte
drempelplaten
KE967-5F405

Welkomstverlichting
KE295-5F013

Sfeerverlichting
KE630-5F014

MATTEN

*AM-radio niet ondersteund

Enigma black
KE280-5FABC

SPATSCHERMEN

Rubber
KE748-5F001

PARKEERSYSTEEM

Kofferdrempelplaat
KE967-5F020

Omkeerbare
kofferbekleding
KE965-5F0S0

Set voor
en achter
KE788-5F501

Vooraan
KE512-99906
Achteraan
KE511-99903
Voorste
parkeersysteem
connector
KE512-999OA

Smartphonehouder Dual
function MagicMOUNT
(dashboard-/
ventilatieroosterbevestiging)
KB289-00004

Smartphoneholder MagicMOUNT
(dashboard-/
ventilatieroosterbevestiging)
KB289-00005

Smartphonehouder Draadloos
opladen
/Magic mount
Procharge
(dashboard/ruit)
KB289-00010

Smartphone
bekerhouder
KE930-00300

MULTIMEDIAHOUDERS
Voor
smartphone
(360-greep,
Black)
KS289-360BL

Voor smartphone
(ventilatieroosterbevestiging)
KS289-AVMBL

Smartphonehouder DashMount
Universal
(dashboard-/
ruitbevestiging)
KB289-00001

Smartphonehouder
MagicMOUNT
(ventilatieroosterbevestiging)
KB289-00002
Smartphonehouder
MagicMOUNT
(dashboardbevestiging)
KB289-00003

VEILIGHEIDSPAKKETTEN/EHBO-SET

LASTDRAGERS EN ACCESSOIRES

Stalen lastdrager
KE730-5F300

Fietsdrager, 1 fiets
KB738-80010
Adapter voor
stalen lastdrager
KB738-88950

Dakkoffer small
KE734-380BK
Medium
KE734-480BK

TREKHAKEN EN ACCESSOIRES
Verwijderbaar
KE500-5FB0A
TEK 7-pins
KE505-5F007
TEK 13-pins
KE505-5F012

Skihouders
(Schuifbaar)
6 paar
KE738-99996
2 paar
KS738-50001
4 paar
KS738-50002

Noodhamer met
ledlicht
KB930-00150

Dashcam
KB289-99900
Ledwaarschuwingslicht
KB930-00140

Pakket 1 driehoek,
1 hesje
KE930-00022
Pakket
2 driehoeken,
1 hesje
KE930-00023
1 driehoek,
2 hesjes
KE930-00024

EHBO-set Harde box KE930-00008
EHBO-set Zachte box KE930-00007
Veiligheidshesje KE930-00061
Waarschuwingsdriehoek
KE930-00011
Dubbele waarschuwingsdriehoek
KE930-00012

GEBRUIKSGEMAK INTERIEUR
Fietsdrager
opklapbaar,
3 fietsen
KS738-71313
Fietsdrager,
2 fietsen
KS738-75200
3 fietsen 972
KS738-75300

Nummerplaathouder
(7-pins)
KS738-75001
Frame-adapter
KS738-75002
Antidiefstalslot
KS738-75003

Koelbox
KS930-00080
Asbak
96536-00Q0A

Accessoires en eventuele extra apparatuur die de klant na verkoop kan monteren, kunnen gevolgen hebben voor de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik
van de auto. Originele Nissan-Accessoires worden gedekt door een garantie van 3 jaar of 100.000 km indien gemonteerd bij PDI of door een officiële Nissanverdeler of -hersteller (onderdelen en werkuren) en worden gedekt door een garantie van 12 maanden indien geplaatst door een derde partij of door de klant.

Kleerhanger
KS872-9990A

Niet compatibel met
Brits
230V-stopcontact.
Spanning: 12 V/220–
240 V.

Multifunctionele
hoofdsteun
kleerhangerset
KB872-00030

Multifunctionele
hoofdsteun
haakset
KB872-00020

De garantiedekking van Accessory Select-producten hangt af van de leverancier. Neem voor meer informatie contact op met je Nissan dealer officiële
Nissan verdeler of - hersteller.
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Sterk, dynamisch en overal klaar
voor: rust je uit met Micra
merchandising en laat zien waar je
voor staat. Ontdek de volledige
Micra Style-collectie bij je
dichtstbijzijnde officiële Nissanverdeler.
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RUGZAK
POWERBANK 6.000 MAH
LUCHTVERFRISSER
NOTITIEBOEKJE
BALPENNEN
MOK
FLES
T-SHIRT
VEST

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Nissan Verlengde Garantie biedt garantiedekking voor
een langere periode, meer kilometers of beide voor je
Micra. We bieden een brede waaier aan contracten
zodat iedereen een ideale formule vindt.

Geef je Micra de verzorging die hij verdient met een Nissanonderhoudscontract en bespaar geld op de lange termijn.

Bij reparaties worden enkel Nissan-onderdelen gebruikt,
die door hoogopgeleide Nissan-technici worden
gemonteerd.
De verlengde NISSAN-garantie brengt u en eventuele
latere eigenaars van uw wagen extra gemoedsrust,
omdat de garantie kan worden overgedragen als u de
wagen privé verkoopt

3

123456789-

VERLENGDE GARANTIE
8

De verlengde NISSAN-garantie omvat gratis
pechverhelping in de landen die worden vermeld in de
Voorwaarden en gedurende de looptijd van het
contract. Zo ben je 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar
gedekt in heel Europa.

4

Het Nissan Maintenance Contract dekt alle geplande
onderhoudsbeurten zoals voorgeschreven door Nissan en
vermeld in de officiële servicehandleiding.
Als je een Onderhoudscontract afsluit, weet je van bij het
begin hoeveel het onderhoud zal kosten en ben je
beschermd tegen prijsinflatie.
Bovenop de geplande onderhoudsbeurten dekt dit complete
onderhoudscontract ook de vervanging van slijtageonderdelen
zoals ruitenwisserbladen, remblokken en ophangingsonderdelen.
Kies de duur die aansluit bij je behoeften en profiteer van
lagere prijzen voor Originele Nissan-Onderdelen, die worden
gemonteerd door onze geschoolde technici.
Een goed onderhouden auto heeft een hogere
herverkoopwaarde. En als je je Nissan verkoopt voor de
dekking verloopt, neemt de nieuwe eigenaar je contract
gewoon over.

5

Er zijn nog andere merchandisingartikelen verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact
op met je officiële Nissan-verdeler.
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Intelligente Mobiliteit stuurt alles wat we doen. We gebruiken nieuwe technologieën
om auto’s om te vormen van gewone rijmachines tot partners. Samen is de reis
zelfverzekerder, meer verbonden en spannender. Of het nu gaat om auto’s die de
taak van het rijden met u delen, of snelwegen die uw EV opladen terwijl u rijdt, het is
allemaal in de zeer nabije toekomst. En het is een toekomst die nu al vorm krijgt in de
Nissan waar je vandaag de dag mee rijdt.

bezoek onze website: www.nissan-MICRA.com

Volg de Nissan MICRA op:
Dealerstempel:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment
van druk (JULI 2019). Deze brochure bevat foto’s van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het
beleid van voortdurende productverbetering behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en
de voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De officiële Nissan-verdeler
of -hersteller wordt zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke Nissanverdeler kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés
kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en interieurbekleding. Alle
rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke
toestemming van Nissan Europe is verboden.
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – P&A brochure MY19 MICRA 07/2019 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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