
MICRA
NISSAN

ORIGINELE TOEBEHOREN
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EEN EXCLUSIEVE MAKE-OVER VOOR UW MICRA met onze stijlvolle, 

kleurrijke en op maat gemaakte toebehoren. Vergeet niet dat enkel originele 

Nissan-toebehoren dezelfde perfecte montagekwaliteit, veiligheid en 

prestaties kunnen bieden als de originele onderdelen. Laat uw wagen dus 

bij de dichtsbijzijnde verdeler met accessoires uitrusten, nog vóór de levering 

en geniet meteen ook onze garantie van 3 jaar / 100.000 km.
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Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrome

Solid white

Force red

Orange racing

Black purple

1_ Spiegelkapjes (79)

2_ Beschermfolie deurhendels, 
vooraan (set van 2) 

(81)

3_ Beschermfolie deurhendels, 
achteraan (set van 2) (82)

4_ Zijdorpels (78)

5_ 15" Track Zilvergrijze aluminium  
velgen (103) 

6_ Centercaps in Orange racing (76)

GEEF HEM UW PERSOON-
LIJKE TOUCH

Op de cover: metaalgrijze, 
diamantgeslepen 15" Track 
aluminium velgen (104) met effen 
witte centercaps (12), effen witte 
spiegelkapjes (15), effen witte 
zijdorpels (14), effen witte 
deurhendelfolie vooraan en 
achteraan (set van 2) (17-18).

CREËER UW EIGEN KLEURSCHEMA. Geef uw Micra 
een energieke look, met onze beschermfolie aan de deurhendels, 
spiegelkapjes en wielcentercaps in vurig Orange racing.
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21_ Spiegelkapjes (28)

2_ Beschermfolie deurhendels,  
vooraan (set van 2) (30)

3_ Beschermfolie deurhendels, achteraan  
(set van 2) (31)

4_ Zijdorpels (27)

5_ Piano black 15" Track aluminium velgen (105) 
met centercaps in Piano black (25)

OPVALLEND STIJLRIJK
STOER IN ROOD & ZWART Doop uw penseel in het 
kleurenpallet van uw Nissan en meng & combineer  
om een opvallend contrast of een tint-op-tinteffect  
te creëren.

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrome

Solid white

Force red

Orange racing

Black purple
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STRALENDE ELEGANTIE
DE VROUWELIJKE LOOK. Chic, verfijnd, passioneel, 
vrouwelijk. Deze dieppaarse accessoires verraden uw 
sensualiteit.

1_ Metaalgrijze, diamantgeslepen  
15" Track aluminium velgen (104) 
met centercaps in Black purple (50)

2_ Zijdorpels (52)

3_ Spiegelkapjes (53)

4_ Beschermfolie deurhendels, 
vooraan (set van 2) (55)

5_ Beschermfolie deurhendels, 
achteraan (set van 2) (56)

6_ Finisher onderaan de koffer (57)*

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrome

Solid white

Force red

Orange racing

Black purple

* Enkel verkrijgbaar voor de VISIA-versie
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PACK ‘INTERIEURACCENTEN’
DETAILS KUNNEN EEN GROOT VERSCHIL MAKEN. 
Maak de look van uw Micra compleet met ventilatierooster- 
en schakelpookbasisboorden in harmonieuze kleuren.

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrome

Solid white

Force red

Orange racing

Black purple

1_ Schakelpookbasisboord (2)

2_ Ventilatieroosterboorden (2)

3_ Beschermfolie voor de 
deurhendels (6-7)
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1_ Spiegelcovers (4)

2_ Zijdorpels (3)

3_ Metaalgijze, 
diamantgeslepen 15" Track 
aluminium velgen (104) 

4_ Verchroomde centercaps (1)

Piano black

Carbon look

Metallic grey

Chrome

Solid white

Force red

Orange racing

Black purple

CITY PACK
PIEKFIJN AFGEWERKT? KLAAR VOOR DE STAD. 
Kies voor spiegelcovers en zijdorpels in uw 
favoriete tint.

TREND PACK
LAAT UW STIJL VAN BINNENUIT ZIEN met mooi bij 
elkaar passende ventilatieroosterboorden, een 
schakelpookbasisboord en beschermfolie voor 
de buitendeurhendels vooraan en achteraan.
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1_ 16" Shine aluminium velg in Zilvergrijs (106)

2_ 16" aluminium velg (101)

3_ 15" Shine aluminium velg in Piano black (105)

4_ 15" Shine diamantgeslepen aluminium velg in  
Metallic grey (104)

5_ 15" Shine aluminium velg in Silver grey (103)

6_ 15" aluminium velg (100)

7_ Tapijten in velours: metallic grey stikwerk (46), 
solid white stikwerk (21), force red stikwerk (72), 
orange racing stikwerk (85), black purple stikwerk (59)

BESCHERMING OP 
MAAT
STIJLVOL & GOED BESCHERMD. Van pluchen 
vloertapijten met stikwerk in uw favoriete kleur  
tot slotmoeren voor uw aluminium velgen:  
deze MICRA-accessoires zijn ontworpen om  
u te beschermen. In stijl! 
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8_ Centercaps: piano black (25), 
metallic grey (37), chrome (1), 
solid white (12), force red (63), 
orange racing (76), black purple (50)

9_ Dakspoiler (108)

10_ Sportpedalen (120)

11_ Slotmoeren (107)

12_ Verchroomd uitlaatsierstuk (109)

13_ Drempelplaat met verlichting (118)
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TOPPERS VOOR DE STAD
MAAK U KLAAR VOOR DE GELEGENHEID. 
De MICRA houdt van het stadsleven, net als u, maar hij wil 
wel graag goed uitgerust zijn om klaar te zijn voor de actie! 
Bovenaan het lijstje staat een parkeersensor vooraan en 
achteraan, om vervelende ongelukjes te voorkomen – en 
een basisveiligheidskit, een must voor uw gemoedsrust. 
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1_ Parkeersensor vooraan (122) 
2_ Parkeersensor achteraan (121)

3_ Beschermfolie voor de deurhendel (141)

4_ Bumperbescherming bovenaan (137)

5_ 16" Shine aluminium velgen in Silver grey (106) 
met centercaps in metallic grey (37)

6_ Spatlappen (set van 4) (138)

7_ Flankstrips (set van 4) (140)

8_ Windschermen (set van 2) (139)

9_ Veiligheidskit (158-163)

10_  Tapijten: velours (21), standaard (135) 
en rubber (134)
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OP ORDE
NETJES GEORGANISEERD? GO! Het kofferopbergsysteem 
voor de MICRA is een absolute must voor iedereen die vaak  
in de stad vertoeft. En ook een originele Nissan-trunkliner is een 
uitstekend idee. Hij is in een oogwenk geplaatst, verwijderd en 
supersnel schoongemaakt.
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1_ Bergruimte onder het afdekscherm (130)

2_ Harde trunkliner (132)

3_ Soepele trunkliner (131)

4_ Drempelplaat koffer (set van 2 stuks in 
geborsteld aluminium) (119)
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LEEF U HELEMAAL UIT
HOEZO, ZWAAR? Niets is te zwaar voor uw MICRA - dankzij 
onze originele Nissan-accessoires. Als u de allesdrager 
gemonteerd heeft kunt u er uw fiets op kwijt, uw ski’s, snowboards  
of dubbel zoveel koffers. 

1_ Stalen allesdrager (142)

2_ Stalen fietsdrager voor één fiets (147)

3_ Fietsdrager in aluminium (148)

4_ Kleine dakkoffer (155) (ook verkrijgbaar in medium)

5_ Skihouder (143) en ski/snowboard-drager, verkrijgbaar voor 3 en 4 paar (151)
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1_ Telefoon/bekerhouder (124)

2_ Universele tablethouder (129)

3_ Smartphonehouder, 
360-greep(wit) (126)

DE FINAL TOUCH 
GEEF UW SMARTPHONE OF TABLET EEN 
PRIMA PLEKJE met een van onze speciale houders, 
of kies voor een handige telefoon-/bekerhouder.  
Zorg met andere woorden voor een ergonomische 
leefruimte op de weg, met originele Nissan-accessoires.

VERLENGDE  
WAARBORG

Verlengde Waarborg Nissan 5* betekent dat u langer (in tijd of in 
kilometers) van uw MICRA-waarborg gebruik kunt maken.

De waaier aan beschikbare contracten is zo uitgebreid dat u er 
vast datgene uithaalt dat het best overeenkomt met uw behoeften.

Onze grondig opgeleide technici kennen uw wagen als  
geen ander en ze maken uitsluitend gebruik van Originele 
Nissan-Onderdelen.

De Verlengde waarborg NISSAN 5* geeft u het geruststellende 
gevoel dat eventuele onverwachte ongelukken opgelost zullen 
worden en hij kan overgedragen worden indien u de wagen privé 
verkoopt.

Uw Verlengde waarborg Nissan 5* houdt ook een bijkomende 
wegassistentie in voor de duur van uw polis. De dekking geldt in 
heel Europa, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

PROMO ROUTINE 
ONDERHOUDSCONTRACTEN

Geef uw MICRA de zorg die hij verdient, met een Nissan Routine 
Onderhoudscontract, waarmee u bovendien op lange termijn  
geld bespaart.

Dit Promo Routine Onderhoudscontract dekt alle standaard-
onderhoudsbeurten voor uw MICRA.

Met dit contract heeft u zelfs de mogelijkheid uw routine 
onderhoudskosten voor maximum 5 jaar vast te leggen.

Uw Routine Onderhoudscontract dekt alle nazichten en 
vervangingen die voorgeschreven zijn volgens het specifieke 
onderhoudsschema van uw Nissan.

U heeft het voordeel dat enkel Originele Nissan-onderdelen worden 
gebruikt en dat die worden geïnstalleerd door onze grondig 
opgeleide technici.

Een goed onderhouden wagen heeft een hogere doorverkoopwaarde.

En als u uw Nissan verkoopt voordat de dekking afloopt heeft de 
nieuwe eigenaar recht op het resterende gedeelte van het contract.

DE CHROME TOUCH
(01)  Verchroomd centercapje 40343-5Y700

(02)  Verchroomde interieuraccenten: centrale en laterale ventilatieroosterboorden, 
schakelpookbasisboord (set van 5)

KE600-3H101

(03)  Verchroomde zijdorpels (set van 4) KE605-1HA20

(04)  Verchroomde spiegelcovers (set van 2) KE960-3N010

(05) Verchroomde deurhendelfinishers, vooraan, zonder i-Key (set van 2) KE605-1K051

(06)  Verchroomde deurhendelfinishers, vooraan, met i-Key (set van 2) KE605-1K052

(07)  Verchroomde deurhendelfinishers, achteraan (set van 2) KE605-1K053

(08) Verchroomde kofferfinisher onderaan KE791-1HA20

(09)  Verchroomd City pack: zijdorpels, spiegelcovers KE600-1H005

(10) Verchroomd Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en achteraan 
zonder i-Key KE600-3H007

(11)  Verchroomd Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan met i-Key KE600-3H006

DE SOLID WHITE TOUCH
(12)  Solid White (326) Centercap (x1) 40342-BA61D

(13) Solid White (326) Interieuraccenten: centrale en laterale ventilatieroosterboorden, 
schakelpookbasisboord (set van 5)

KE600-3H101WH

(14)  Solid White (326) Zijdorpels (set van 4) KE605-1HA20WH

(15)  Solid White (326) Spiegelcovers (set van 2) KE960-1H000WH

(16) Solid White (326) Deurhendelfinishers, vooraan, zonder i-Key (set van 2) KE605-1K051WH

(17)  Solid White (326) Deurhendelfinishers, vooraan, met i-Key (set van 2) KE605-1K052WH

(18)  Solid White (326) Deurhendelfinishers, achteraan (set van 2) KE605-1K053WH

(19) Solid White (326) Kofferfinisher onderaan KE791-1HA20WH

(20) Solid White (326) Stickerkit: B-stijlfinishers, kofferhendelfinisher, frontfinishers KE537-1H20W

(21)  Solid white tapijten in velours (logo + stikwerk) - (set van 4) KE745-1H30W

(22) Solid White (326) City pack: zijdorpels, spiegelcovers KE600-1H005WH

(23) Solid White (326) Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, zonder i-Key

KE600-3H007WH

(24) Solid White (326) Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, met i-Key

KE600-3H006WH

DE PIANO BLACK TOUCH
(25)  Piano Black (Z11) Centercap (x1) KE409-00Z11

(26) Piano Black (Z11) Interieuraccenten: centrale en laterale ventilatieroosterboorden, 
schakelpookbasisboord (set van 5)

KE600-3H101BK

(27)  Piano Black (Z11) Zijdorpels (set van 4) KE605-1HA20BK

(28)  Piano Black (Z11) Spiegelcovers (set van 2) KE960-1H000BK

(29) Piano Black (Z11) Deurhendelfinishers, vooraan, zonder i-Key (set van 2) KE605-1K051BK

(30)  Piano Black (Z11) Deurhendelfinishers, vooraan, met i-Key (set van 2) KE605-1K052BK

(31)  Piano Black (Z11) Deurhendelfinishers, achteraan (set van 2) KE605-1K053BK

(32) Piano Black (Z11) Kofferfinisher onderaan KE791-1HA20BK

(33) Piano Black (Z11) Stickerkit: B-stijlfinishers, kofferhendelfinisher, frontfinishers KE537-1H20B

(34) Piano Black (Z11) City pack: zijdorpels, spiegelcovers KE600-1H005BK

(35) Piano Black (Z11) Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, zonder i-Key

KE600-3H007BK

(36) Piano Black (Z11) Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, met i-Key

KE600-3H006BK

DE METALLIC GREY TOUCH
(37)  Metallic Grey Centercap (x1) 40342-BA61B 

(38) Metallic Grey Interieuraccenten: centrale en laterale ventilatieroosterboorden, 
schakelpookbasisboord (set van 5)

KE600-3H101GR

(39) Metallic Grey Zijdorpels (set van 4) KE605-1HA20GR

(40) Metallic Grey Spiegelcovers (set van 2) KE960-1H000GR

(41) Metallic Grey Deurhendelfinishers, vooraan, zonder i-Key (set van 2) KE605-1K051GR

(42) Metallic Grey Deurhendelfinishers, vooraan, met i-Key (set van 2) KE605-1K052GR

(43) Metallic Grey Deurhendelfinishers, achteraan (set van 2) KE605-1K053GR

(44) Metallic Grey Kofferfinisher onderaan KE791-1HA20GR

(45) Metallic Grey Stickerkit: B-stijlfinishers, kofferhendelfinisher, frontfinishers KE537-1H20G

(46)  Metallic Grey tapijten in velours (logo + stikwerk) - (set van 4) KE745-1H30G

(47) Metallic Grey City pack: zijdorpels, spiegelcovers KE600-1H005GR

(48) Metallic Grey Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, zonder i-Key

KE600-3H007GR

(49) Metallic Grey Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, met i-Key

KE600-3H006GR

DE BLACK PURPLE TOUCH
(50)  Black Purple Centercap (x1) KE409-BPURP

(51) Black Purple Interieuraccenten: centrale en laterale ventilatieroosterboorden, 
schakelpookbasisboord (set van 5)

KE600-3H101BP

(52)  Black Purple Zijdorpels (set van 4) KE605-1HA20BP

(53)  Black Purple Spiegelcovers (set van 2) KE960-1H000BP

(54) Black Purple Deurhendelfinishers, vooraan, zonder i-Key (set van 2) KE605-1K051BP

(55)  Black Purple Deurhendelfinishers, vooraan, met i-Key (set van 2) KE605-1K052BP

(56)  Black Purple Deurhendelfinishers, achteraan (set van 2) KE605-1K053BP

(57)  Black Purple Kofferfinisher onderaan KE791-1HA20BP

(58) Black Purple Stickerkit: B-stijlfinishers, kofferhendelfinisher, frontfinishers KE537-1H2BP

BESTEL
INFORMATIE
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DE CARBON LOOK TOUCH
(89) Carbon Look Interieuraccenten: centrale en laterale ventilatieroosterboorden, 

schakelpookbasisboord (set van 5)
KE600-3H101CB

(90) Carbon Look Zijdorpels (set van 4) KE605-1HA20CB

(91) Carbon Look Spiegelcovers (set van 2) KE960-1H000CB

(92) Carbon Look Deurhendelfinishers, vooraan, zonder i-Key (set van 2) KE605-1K051CB

(93) Carbon Look Deurhendelfinishers, vooraan, met i-Key (set van 2) KE605-1K052CB

(94) Carbon Look Deurhendelfinishers, achteraan (set van 2) KE605-1K053CB

(95) Carbon Look Kofferfinisher onderaan KE791-1HA20CB

(96) Carbon Look Stickerkit: B-stijlfinishers, kofferhendelfinisher, frontfinishers KE537-1H2CL

(97) Carbon Look City pack: zijdorpels, spiegelcovers KE600-1H005CB

(98) Carbon Look Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, zonder i-Key

KE600-3H007CB

(99) Carbon Look Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, met i-Key

KE600-3H006CB

WIELEN
(100)  Originele alu velg 15" 40300-3HN1A

(101)  Originele alu velg 16" 40300-3HN3A

(102) Verchroomd centercapje 40343-5Y700

(103)  15'' alu velg (zilvergrijs) met centercap KE409-1H000

(104)  15'' alu velg (diamantgeslepen - metaalgrijs) met centercap KE409-1H000DS

(105)  15'' alu velg (Piano black) met centercap KE409-1H000BZ

(106)  16'' alu velgen (zilvergrijs) met centercap KE409-1H100

(107)  Slotmoeren KE409-89951

STYLINGACCENTEN
(108)  Dakspoiler met grondverf K6050-1HB0H

(109)  Uitlaatsierstuk (HR12DE) KE791-1H001

(110) Uitlaatsierstuk (HR12DDT) KE791-1H002

(111) Dakfilm KE537-1H040

PERSONALISERING
(112) Sticker My Mythic Nissan KE537-99941

(113) Sticker My Green Nissan KE537-99942

(114) Sticker My Hawaiian Nissan KE537-99943

(115) Sticker My Tribe Nissan KE537-99944

(116) Sticker My Lovely Nissan KE537-99945

(117) Sticker My Nissan 4x4 KE537-99946

(59)  Black Purple tapijten in velours (logo + stikwerk) - (set van 4) KE745-1H3BP

(60) Black Purple City pack: zijdorpels, spiegelcovers KE600-1H005BP

(61) Black Purple Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, zonder i-Key

KE600-3H007BP

(62) Black Purple Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, met i-Key

KE600-3H006BP

DE FORCE RED TOUCH
(63)  Force Red Centercap (x1) KE409-00RED

(64) Force Red Interieuraccenten: centrale en laterale ventilatieroosterboorden, 
schakelpookbasisboord (set van 5)

KE600-3H101RD

(65) Force Red Zijdorpels (set van 4) KE605-1HA20RD

(66) Force Red Spiegelcovers (set van 2) KE960-1H000RD

(67) Force Red Deurhendelfinishers, vooraan, zonder i-Key (set van 2) KE605-1K051RD

(68) Force Red Deurhendelfinishers, vooraan, met i-Key (set van 2) KE605-1K052RD

(69) Force Red Deurhendelfinishers, achteraan (set van 2) KE605-1K053RD

(70) Force Red Kofferfinisher onderaan KE791-1HA20RD

(71) Force Red Stickerkit: B-stijlfinishers, kofferhendelfinisher, frontfinishers KE537-1H20R

(72)  Force Red tapijten in velours (logo + stikwerk) - (set van 4) KE745-1H30R

(73) Force Red City pack: zijdorpels, spiegelcovers KE600-1H005RD

(74) Force Red Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en achteraan, 
zonder i-Key

KE600-3H007RD

(75) Force Red Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en achteraan, 
met i-Key

KE600-3H006RD

DE ORANGE RACING TOUCH
(76)  Orange Racing Centercap (x1) KE409-ORANG

(77) Orange Racing Interieuraccenten: centrale en laterale ventilatieroosterboorden, 
schakelpookbasisboord (set van 5)

KE600-3H101OR

(78)  Orange Racing Zijdorpels (set van 4) KE605-1HA20OR

(79)  Orange Racing Spiegelcovers (set van 2) KE960-1H000OR

(80) Orange Racing Deurhendelfinishers, vooraan, zonder i-Key (set van 2) KE605-1K051OR

(81)  Orange Racing Deurhendelfinishers, vooraan, met i-Key (set van 2) KE605-1K052OR

(82)  Orange Racing Deurhendelfinishers, achteraan (set van 2) KE605-1K053OR

(83) Orange Racing Kofferfinisher onderaan KE791-1HA20OR

(84) Orange Racing Stickerkit: B-stijlfinishers, kofferhendelfinisher, frontfinishers KE537-1H20A 

(85)  Orange Racing tapijten in velours (logo + stikwerk) - (set van 4) KE745-1H30A

(86) Orange Racing City pack: zijdorpels, spiegelcovers KE600-1H005OR

(87) Orange Racing Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en achteraan, 
zonder i-Key

KE600-3H007OR

(88) Orange Racing Trend pack: interieuraccenten, deurhendelfinishers vooraan en 
achteraan, met i-Key

KE600-3H006OR

BESTEL
INFORMATIE

 

INTERIEURSTYLING
(118)  Drempelplaat met verlichting G6950-1HA0A

(119)  Drempelplaat koffer H4992-1HH50 

(120)  Kit sportpedalen - manuele transmissie KE460-1K110

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN
(121)  Parkeersensor, achteraan KE511-99901

(122)  Parkeersensor vooraan (hoofdkit) KE512-99901

(123) Parkeersensor vooraan - subkit D KE512-99950

PRAKTISCHE ACCESSOIRES - INTERIEUR
(124)  Telefoon/bekerhouder KE930-00300

(125)  Kleerhanger KS872-99900

(126)  Smartphone-houder 360-greep (White) KS289-360WH

(127) Smartphonehouder 360-greep (Black) KS289-360BL

(128) Smartphonehouder - U-greep (Black) KS289-UG0BL

(129)  Universele tablethouder (Black) KS289-TH0BL

OPBERGRUIMTE EN AFSCHEIDING
(130)  Bergruimte onder het afdekscherm KE962-1H000

(131)  Soepele kofferbeschermbak (trunkliner) KE965-1H5S0

(132)  Harde kofferbeschermbak (trunkliner) KE965-1H5H0

(133) Kofferafscheiding (kit) H49G8-89900

TAPIJTEN
(134)  Rubberen tapijten (set van 4) KE748-1H089NS

(135)  Standaardtapijten (set van 4) KE745-1H051

(136) Koffermat KE840-1H001

BESCHERMING BUITENKANT
(137)  Bumperbescherming (bovenaan) KE967-1H031

(138)  Spatlappen (set van 4), voor- en achteraan KE788-3H080

(139)  Windschermen (set van 2), vooraan KE800-1H010

(140)  Flankstrips (set van 4) KE760-1H000

(141)  Beschermende deurhendelfolie (set van 2) KE537-1KA00

ALLESDRAGERS EN TOEBEHOREN
(142)  Stalen allesdrager KE730-1H000

(143)  Skihouder KE734-99986

(144) Ladingsteunen, 4 stuks KE734-99990

(147)  Fietsdrager voor 1 fiets KE738-80000

(148)  ‘High grade’-fietsdrager, aluminium (Thule 591) KE738-80010

(149) Spanband (400 cm) KE738-99906

(150) Luggage rack KE738-99922

(151)  Ski/snowboarddrager, max 3 paar KE738-50001

(152) Ski/snowboarddrager, max 4 paar KE738-50002

(153) Ski/snowboarddrager, max 6 paar, schuifsysteem KE738-99996

(154) Bagagenet KE966-75R00

DAKKOFFERS
INHOUD / LENGTE / BREEDTE / HOOGTE / GEWICHT / MAX LAADVERMOGEN

(155)  Dakkoffer Small 380 L / 1600*800*400 mm / 13 kg / 75 kg KE734-10000

(156) Dakkoffer Medium 480 L / 1900*800*400 mm / 15 kg / 75 kg KE734-20000

(157) Dakkoffer Ranger 90, stof, 340 L / 1100*800*400 mm / 75 kg KE734-RAN90

VEILIGHEID
(158)  Kit eerste hulp (doos) KE930-00021

(159)  Kit eerste hulp (zakje) KE930-00026

(160)  Veiligheidspack KE930-00028

(161) Veiligheidspack (2 gevarendriehoeken) KE930-00029

(162)  Veiligheidsvest KE930-00111

(163)  Gevarendriehoek KE930-00017

(164) Gevarendriehoek (set van 2) KE930-00018

Vraag de verkoper of de accessoires opgenomen kunnen worden in uw Nissan-
financieringsovereenkomst en maak gebruik van een financieringsplan dat u past.
Originele Nissan-accessoires
3 jaar of 100.000 km indien geïnstalleerd vóór levering door een Nissan-verdeler (onderdelen en 
werkloon)
12 maanden indien geïnstalleerd door een derde partij of door de klant zelf (enkel onderdelen / 
onbeperkt aantal km)

 Door Nissan goedgekeurde accessoires
2 jaar of 100.000 km indien geïnstalleerd vóór levering door een Nissan-verdeler (onderdelen en 
werkloon)
12 maanden indien geïnstalleerd door een derde partij of door de klant zelf (enkel onderdelen / 
onbeperkt aantal km)
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N e e m  o o k  e e n s  e e n  k i j k j e  o p  o n z e  w e b s i t e :  w w w . n i s s a n . b e

Stempel verdeler:

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, om ervoor te zorgen dat de inhoud correct was op het ogenblik dat ze werd gedrukt  
(december 2014.). Voor de productie ervan is onder meer gebruik gemaakt van prototypes die op autosalons werden tentoongesteld. 
Aangezien Nissan ernaar streeft zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor de specificaties van de 
producten en voertuigen die in deze publicatie beschreven en afgebeeld zijn, te allen tijde te veranderen. De Nissan-verdelers worden zo snel 
mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler voor derecentste informatie. Rekening houdend 
met de beperkingen van de gebruikte drukprocédés is het mogelijk dat de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de eigenlijke kleuren 
van de carrosserie en de binnenbekleding.Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure is verboden 
zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

Deze brochure is vervaardigd uit chloorvrij papier – MY14 MICRA ACCESS BROC BENL - BE NL 12/2014 – Gedrukt in de EU.
Creatie: NEW BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd doo eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Volg de Nissan Micra op:
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