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1_Sidespejlskapper, Black purple(56)

2_Beklædning til dørhåndtag, Black purple(58)

3_Sidepaneler, Black purple(55)

4_15" aluminiumsfælge “TRACK”,diamond cut, 
Metallic grey(103)

På forsiden: MICRA i Dark Red med tilbehøret 
sidespejlskapper i Solid white(31), beklædninger til 
dørhåndtag for og bag i Solid white(33, 34), sidelister 
i Solid white(30), 15" aluminiumsfælge “TRACK”, 
diamond cut, Metallic grey(103) med centerkapsler 
i Solid white(27).

TIL MICRA
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Centerkapsler:

1_Force Red(01) 

2_Solid White(27) 

3_Piano Black(15) 

4_Chrome(40)

5_Black Purple(52)

6_Orange Racing(65)

7_Metallic Grey(88)

STANDARD

TRACK

SHINE

Alufælge:

1_15" aluminiumsfælge(100)

2_16" aluminiumsfælge(101)

3_15" aluminiumsfælge “TRACK”, Metallic grey(87) 

4_15" aluminiumsfælge “TRACK”, Piano black(14)

5_15" aluminiumsfælge “TRACK”, diamond cut, Metallic grey(103)

6_16" aluminiumsfælge “SHINE”, Silver Grey(104)

7_Låsebolte(105)
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5_Indfatning omkring luftdyser, Piano black(16)

6_Indfatning omkring luftdyser, Solid white(28)

7_Indfatning omkring luftdyser, Force red(02)

8_Indfatning omkring luftdyser, Carbon look(77)

9_Indfatning omkring luftdyser, Orange racing(66)

10_Indfatning omkring luftdyser, Metallic grey(89)

DEKORINDLÆG 
I KABINEN
GIV DIN MICRA LIDT EKSTRA KULØR med 
dristige farvedetaljer. Vælg en kreativ farve, og vis din 
egen stil, eller vælg en eksklusiv farve, og giv din bil 
et helt originalt udtryk.

1_Indvendige dekorindlæg, Black purple(53)

2_Gearknop, Black purple(54)

3_Indfatning omkring gearstangskonsol, Black purple(53)

4_Velourmåtter med farvet logo og farvede syninger 
(sæt med 4)(61)
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1_Forkromede sidespejlskapper(44)

2_Forkromede beklædninger til dørhåndtag(46, 47)

3_Forkromede sidelister(43)

4_15" aluminiumsfælge “TRACK”, diamond cut, Metallic grey(103)

5_Forkromede indfatning omkring luftdyser(41)

6_Oplyste indstigningslister (for)(121)

7_Sportspedaler(123)

8_Forkromet rørhale(107)

FORCE 
RED

PIANO 
BLACK

SOLID 
WHITE

CREATIVE LINE

BLACK 
PURPLE

CHROME

ORANGE 
RACING

CARBON 
LOOK

METALLIC 
GREY

EXCLUSIVE LINE
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1_Liste til kofanger øverst og læssekantsbeskyttelse(110) (122)

2_Køleboks(132)

3_Bagagerumsbakke i hård plast med adskillelse(135)

4_Opbevaringshylde til bagagerum(133)

5_Bagagerumsbakke i blødt plast(134)

6_Bagagerumsmåtte, black(139)

ANTI-STRESS-KIT Forbered din 
tur ud i friheden! Fyld MICRAs 
skræddersyede køleboks med en 
lækker frokost, og tag ud i det fri 
sammen med pigerne.

ADSKIL & BESKYT. Organiser bagagerummet, og gør 
livet nemmere med orginalt Nissan opbevaringstilbehør. 
Hold alting pænt og tilgængeligt med net, skinner, adskillelser 
og måtter, og slip for irriterende rod.

Giv MICRA et unikt look med Nissan Design Studio. 
Med Nissans fremragende farve- og tilbehørsdesignere 
er det dér, du kan bygge din drømmebil. 

Start med en lakfarve, som gør dig i godt humør, 
og fremhæv detaljerne med en anden farve. Lad dig 
inspirere: Hvad enten du vælger en tone-i-tone-effekt 
eller en flot kontrastlakering, vil din MICRA være 
helt unik.

TIL MICRA
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1_Tagbøjler i stål, Black(140) og cykelholder i aluminium (Thule 591) (142)

2_Tagbøjler i stål, Black(140) og medium tagboks, Black(148) 
(også tilgængelig i størrelse small)

3_Tagbøjler i stål(140)

4_Tagbøjler i stål, Black(140) og ski-/snowboardholder (3 sæt) (143)

DEN STORE TUR UD I FRIHEDEN. 
Tag på ferie med cykler, snowboards 
og det hele. Nissan MICRA kan klare 
det hele med skræddersyede 
tagbøjlesystemer og lastholdere til alt 
dit udstyr eller med en sort tagboks 
til de større ting.
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ELSK DIN MICRA. Praktisk og beskyttende. 
Med originalt Nissan tilbehør får du mest muligt 
ud af din MICRA. Fra vindafvisere til tabletholdere 
og den uundværlige parkeringshjælp – der er 
noget til enhver lejlighed.

1_Vindafvisere (for)(112)

2_Beskyttelsesfolie til dørhåndtag(114)

3_15'' aluminiumsfælge i design TRACK Atsugi Grey og 
centerkapsel(87)

4_Stænklapper for og bag(111)

5_Tagspoiler (kun udstyrsvarianten VISIA) (106)

6_Parkeringssensor, bag(124)

7_Parkeringssensor, for(125)

8_Askebæger(131) 
9_Universal-tabletholder(130)

10_Smartphoneholder(128)

11_Safety pack(151)

12_Måtter (sæt med 4); velour(36) Stof(138) eller gummi(137)
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(27)  Centerkapsel (x1) 40342-BA61D

(28)  Dekor i kabinen: indfatninger omkring luftdyser i midten og 
i siderne, indfatning omkring gearstangskonsol (sæt med 5) KE600-3H101WH

(29) Gearknop KE340-1H00WCA

(30)  Sidepaneler (sæt med 4) KE605-1HA20WH

(31)  Sidespejlskapper (sæt med 2) KE9603-N010WH

(32) Beklædning til dørhåndtag for, uden nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K051WH

(33)  Beklædning til dørhåndtag for, med nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K052WH

(34)  Beklædning til dørhåndtag bag (sæt med 2) KE605-1K053WH

(35) Liste til bagklap nederst KE791-1HA20WH

(36)  Velourmåtter, sæt med 4 (hvidt logo med hvide syninger) KE745-1H30W

(37) CITY PACK: sidepaneler, sidespejlskapper KE600-1H005WH

(38) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, uden nøglefri betjening KE600-3H007WH

(39) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, med nøglefri betjening KE600-3H006WH

(01)  Centerkapsel (x1) KE409-00RED

(02)  Dekor i kabinen: indfatninger omkring luftdyser i midten og 
i siderne, indfatning omkring gearstangskonsol (sæt med 5) KE600-3H101RD

(03) Gearknop KE340-1H00RCA

(04) Sidepaneler (sæt med 4) KE605-1HA20RD

(05) Sidespejlskapper (sæt med 2) KE9603-N010RD

(06) Beklædning til dørhåndtag for, uden nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K051RD

(07) Beklædning til dørhåndtag for, med nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K052RD

(08) Beklædning til dørhåndtag bag (sæt med 2) KE605-1K053RD

(09) Liste til bagklap nederst KE791-1HA20RD

(10)  Velourmåtter, sæt med 4 (rødt logo med røde syninger) KE745-1H30R

(11) CITY PACK: sidepaneler, sidespejlskapper KE600-1H005RD

(12) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, uden nøglefri betjening KE600-3H007RD

(13) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, med nøglefri betjening KE600-3H006RD

(40)  Centerkapsel (x1) 40343-5Y700

(41)  Dekor i kabinen: indfatninger omkring luftdyser i midten og 
i siderne, indfatning omkring gearstangskonsol (sæt med 5) KE600-3H101

(42) Gearknop KE340-1H00CCA

(43)  Sidepaneler (sæt med 4) KE605-1HA20

(44)  Sidespejlskapper (sæt med 2) KE960-3N010

(45) Beklædning til dørhåndtag for, uden nøglefri betjening (sæt 
med 2) KE605-1K051

(46)  Beklædning til dørhåndtag for, med nøglefri betjening (sæt 
med 2) KE605-1K052

(47)  Beklædning til dørhåndtag bag (sæt med 2) KE605-1K053

(48) Liste til bagklap nederst KE791-1HA20

(49) CITY PACK: sidepaneler, sidespejlskapper KE600-1H005

(50) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, uden nøglefri betjening KE600-3H007

(51) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, med nøglefri betjening KE600-3H006

(14)  15'' aluminiumsfælge i design TRACK og centerkapsel KE409-1H000BZ

(15)  Centerkapsel (x1) KE409-00Z11

(16)  Dekor i kabinen: indfatninger omkring luftdyser i midten og 
i siderne, indfatning omkring gearstangskonsol (sæt med 5) KE600-3H101BK

(17) Gearknop KE340-1H00BCA

(18) Sidepaneler (sæt med 4) KE605-1HA20BK

(19) Sidespejlskapper (sæt med 2) KE9603-N010BK

(20) Beklædning til dørhåndtag for, uden nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K051BK

(21) Beklædning til dørhåndtag for, med nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K052BK

(22) Beklædning til dørhåndtag bag (sæt med 2) KE605-1K053BK

(23) Liste til bagklap nederst KE791-1HA20BK

(24) CITY PACK: sidepaneler, sidespejlskapper KE600-1H005BK

(25) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, uden nøglefri betjening KE600-3H007BK

(26) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, med nøglefri betjening KE600-3H006BK

(65)  Centerkapsel (x1) KE409-ORANG

(66)  Dekor i kabinen: indfatninger omkring luftdyser i midten og 
i siderne, indfatning omkring gearstangskonsol (sæt med 5) KE600-3H101OR

(67) Sidepaneler (sæt med 4) KE605-1HA20OR

(68) Sidespejlskapper (sæt med 2) KE9603-N010OR

(69) Beklædning til dørhåndtag for, uden nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K051OR

(70) Beklædning til dørhåndtag for, med nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K052OR

(71) Beklædning til dørhåndtag bag (sæt med 2) KE605-1K053OR

(72) Liste til bagklap nederst KE791-1HA20OR

(73)  Velourmåtter, sæt med 4 (orange logo med orange 
syninger) KE745-1H30A

(74) CITY PACK: sidepaneler, sidespejlskapper KE600-1H005OR

(75) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, uden nøglefri betjening KE600-3H007OR

(76) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, med nøglefri betjening KE600-3H006OR

(52)  Centerkapsel (x1) KE409-BPURP

(53)  Dekor i kabinen: indfatninger omkring luftdyser i midten og 
i siderne, indfatning omkring gearstangskonsol (sæt med 5) KE600-3H101BP

(54)  Gearknop KE340-1H0PBSP

(55)  Sidepaneler (sæt med 4) KE605-1HA20BP

(56)  Sidespejlskapper (sæt med 2) KE9603-N010BP

(57) Beklædning til dørhåndtag for, uden nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K051BP

(58)  Beklædning til dørhåndtag for, med nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K052BP

(59)  Beklædning til dørhåndtag bag (sæt med 2) KE605-1K053BP

(60) Liste til bagklap nederst KE791-1HA20BP

(61)  Velourmåtter, sæt med 4 (lilla logo med lilla syninger) KE745-1H3BP

(62) CITY PACK: sidepaneler, sidespejlskapper KE600-1H005BP

(63) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, uden nøglefri betjening KE600-3H007BP

(64) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, med nøglefri betjening KE600-3H006BP

(87)  15'' aluminiumsfælge i design TRACK Atsugi Grey og 
centerkapsel KE409-1H000

(88)  Centerkapsel (x1) 40342-BA61B 

(89)  Dekor i kabinen: indfatninger omkring luftdyser i midten og 
i siderne, indfatning omkring gearstangskonsol (sæt med 5) KE600-3H101GR

(90) Sidepaneler (sæt med 4) KE605-1HA20GR

(91) Sidespejlskapper (sæt med 2) KE9603-N010GR

(92) Beklædning til dørhåndtag for, uden nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K051GR

(93) Beklædning til dørhåndtag for, med nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K052GR

(94) Beklædning til dørhåndtag bag (sæt med 2) KE605-1K053GR

(95) Liste til bagklap nederst KE791-1HA20GR

(96)  Velourmåtter, sæt med 4 (gråt logo med grå syninger) KE745-1H30G

(97) CITY PACK: sidepaneler, sidespejlskapper KE600-1H005GR

(98) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, uden nøglefri betjening KE600-3H007GR

(99) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, med nøglefri betjening KE600-3H006GR

(77)  Dekor i kabinen: indfatninger omkring luftdyser i midten og 
i siderne, indfatning omkring gearstangskonsol (sæt med 5) KE600-3H101CB

(78) Sidepaneler (sæt med 4) KE605-1HA20CB

(79) Sidespejlskapper (sæt med 2) KE9603-N010CB

(80) Beklædning til dørhåndtag for, uden nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K051CB

(81) Beklædning til dørhåndtag for, med nøglefri betjening 
(sæt med 2) KE605-1K052CB

(82) Beklædning til dørhåndtag bag (sæt med 2) KE605-1K053CB

(83) Liste til bagklap nederst KE791-1HA20CB

(84) CITY PACK: sidepaneler, sidespejlskapper KE600-1H005CB

(85) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, uden nøglefri betjening KE600-3H007CB

(86) TREND PACK: indvendige dekorindlæg, fi nish til dørhåndtag 
for og bag, med nøglefri betjening KE600-3H006CB

Bestillingsoplysninger Bestillingsoplysninger
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PRAKTISK UDSTYR TIL BAGAGERUMMET
(133)  Opbevaringshylde til bagagerum KE962-1H000

(134)  Bagagerumsbakke (blød plast) KE965-1H5S0

(135)  Bagagerumsbakke med adskillelse (hård plast) KE965-1H5H0

(136) Fastgørelsessæt til bagagerum H49G8-89900

ANDRE MÅTTER
(137)  Gummimåtter (sæt med 4) KE748-1H089NS

(138)  Standardmåtter (sæt med 4) KE745-1H051

(139)  Bagagerumsmåtte (stof) KE840-1H001

TAGBØJLESÆT OG TILBEHØR
(140)  Tagbøjler, stål KE730-1H000

(141)  Cykelholder til taget (x1) KE738-80000

(142) Cykelholder til taget, aluminium (Thule 591) KE738-80010

(143)  Ski-/snowboardholder til op til 3 par KE738-50001

(144) Ski-/snowboardholder til op til 4 par KE738-50002

(145) Forskydelig ski-/snowboardholder til op til 6 par KE738-99996

(146) Bagagenet KE966-75R00

TAGBOKSE
Kapacitet/længde/bredde/højde/vægt/maks. last

(147) Tagboks, lille, sort 380 l/1.600*800*400 mm/13 kg/75 kg KE734-380BK

(148)  Tagboks, medium, sort 480 l/1.900*800*400 mm/15 kg/75 kg KE734-480BK

SIKKERHED/BESKYTTELSE
(149) Førstehjælpssæt (i hård plastikboks) KE930-00021

(150) Førstehjælpssæt (i blød taske) KE930-00026

(151)  Sikkerhedspakke (førstehjælpssæt, sikkerhedsvest og advarselstrekant) KE930-00028

(152) Sikkerhedspakke (førstehjælpssæt, sikkerhedsvest og 2 advarselstrekanter) KE930-00029

(153) Sikkerhedsvest (x1) KE930-00111

(154) Advarselstrekant KE930-00017

(155) Advarselstrekant (2 stk.) KE930-00018

FÆLGE
(100)  15" aluminiumsfælg 40300-3HN1A

(101)  16" aluminiumsfælg 40300-3HN3A

(102) Centerkapsel 40343-5Y700

(103)  15" alufælg i design "TRACK" - Diamond cut - Metallic Grey (inkl. centerkapsel) KE409-1H000DS

(104)  16'' aluminiumsfælg i design "SHINE" - Silver Grey (inkl. centerkapsel) KE409-1H100

(105)  Låsebolte KE409-89951

UDVENDIG STYLING
(106) Tagspoiler (ulakeret) K6050-1HB0H

(107)  Rørhale (1,2-liters motor) KE791-1H001

(108) Rørhale (1,2-liters DIG-S-motor) KE791-1H002

(109) Tagfolie KE537-1H040

UDVENDIGT PRAKTISK UDSTYR
(110)  Beskyttelse til øverste del af kofanger KE967-1H031

(111)  Stænklapper (sæt med 4), for og bag KE788-3H080

(112)  Vindafvisere (sæt med 2), for KE800-1H010

(113) Sidelister (sæt med 4) KE760-1H000

(114)  Beklædning til dørhåndtag (2 stk.) KE537-1KA00

FOLIER
(115) Folie My Mythic Nissan KE537-99941

(116) Folie My Green Nissan KE537-99942

(117) Folie My Hawaiian Nissan KE537-99943

(118) Folie My Tribe Nissan KE537-99944

(119) Folie My Lovely Nissan KE537-99945

(120) Folie My Nissan 4x4 KE537-99946

INDVENDIG STYLING
(121)  Oplyst indstigningsliste (for) G6950-1HA0A

(122) Læssekantsbeskyttelse til bagklapsåbningen H4992-1HH50 

(123)  Sportspedalkit (manuel gearkasse) og fodhviler KE460-1K110

TEKNOLOGISKE ASSISTENTSYSTEMER
(124)  Parkeringssensorer bag (komplet kit) KE511-99902

(125)  Parkeringssensorer for (hovedkit) KE512-99901

(126) Parkeringssensorer for (monteringssæt) KE512-99950

PRAKTISK UDSTYR INDVENDIGT
(127) Telefonholder til kopholder KE930-00300

(128)  Smartphoneholder 360 fl ex black KS289-360FL 

(129) Smartphoneholder, Push air KS289-PA0BL 

(130)  Universal tabletholder (sort) KS289-TH0BL 

(131)  Askebæger 96536-00Q0A 

(132)  Køleboks KS930-00080 

UDVIDET TRYGHED

Nissan Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at nyde 
godt af garantien på din MICRA i en længere periode 
eller flere kilometer.

Udvalget af mulige aftaler gør, at du kan vælge den, 
der passer bedst til dine behov.

I tilfælde af en reparation anvendes der originale Nissan dele, 
som monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan.

NISSAN Udvidet Tryghed giver dig og eventuelle efterfølgende 
ejere af bilen ro i sjælen, fordi aftalen kan overdrages, hvis 
du sælger din bil privat.

Din Nissan Udvidet Tryghed omfatter også gratis Nissan 
vejhjælp i aftalens periode, så du har adgang til Nissan 
Pan Europe vejhjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

ASSISTANCE

Ud at køre med Nissan!

Du elsker din Nissan, og vi her hos Nissan tænker på dig. 
Vi ønsker, at du skal nyde at køre bil med ro i sindet.

Hvis du mod forventning skulle komme ud for et havari eller 
en ulykke, er Nissan Assistance altid klar til at hjælpe dig.

Så ring til os først uanset, hvad der sker, så vil vi gøre vores 
yderste for at hjælpe dig og din bil tilbage på vejen så hurtigt 
og problemfrit som muligt – 24 timer i døgnet, 7 dage om 
ugen... Gratis!

Hvis du vil have flere oplysninger, kan du besøge vores 
hjemmeside:
www.nissan.dk

Nissan Assistance
Tel. (+45) 70 14 01 47

Bestillingsoplysninger

Du kan spørge din Nissan sælger om mulighederne for at inkludere tilbehør i din 
Nissan fi nansieringsaftale, så du kan få glæde af en fi nansiering, der passer dig.

Nissan Original Tilbehør
3 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres før inspektion før udlevering af bilen af 
en Nissan forhandler (dele og arbejde). 
12 måneder, hvis udstyret monteres af tredjepart eller af kunden selv 
(kun dele/ubegrænset kilometertal).

 Tilbehør godkendt af Nissan
2 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres før inspektion før udlevering af bilen af 
en Nissan forhandler (dele og arbejde).
12 måneder, hvis udstyret monteres af tredjepart eller af kunden selv 
(kun dele/ubegrænset kilometertal).
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Besøg vores hjemmeside på : nissan.dk

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på  tidspunktet for trykningen (august 2015). Denne brochure er 
fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på  biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling 
forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan 
forhandlerne vil blive informeret om så danne ændringer så  hurtigt som muligt. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste 
nye informationer. På  grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske 
farver på  lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig 
tilladelse fra Nissan Europe.

Følg Nissan Micra på :
Forhandlerens stempel:

Denne brochure er trykt på  klorfrit papir – MY15 MICRA SV3 ACCESS BROC GEA 08/2015 – Trykt i EU. 
Udarbejdet af CLM BBDO, Frankrig – Tlf.: +33 1 41 23 41 23 og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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