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NAUJOJI „MICRA“
ORIGINALŪS AKSESUARAI

NISSAN



ATRADĖJAS 
„BLUETOOTH“ KEPURAITĖ  

SU GARSIAKALBIU*

GUMINIS 
KILIMĖLIS

KE748-5F001

NUIMAMAS VILKIMO KABLYS
KE500-5FB0A

Pasirinkite „Enigma Black“ spalvos 
„MICRA“ su „Power Blue plus“ išorės 
paketu ir keliaukite į kalnus. 
Sumontuokite kablį, slidžių 
laikiklius ir susiekite savo 
„Bluetooth“ kepuraitę su 
išmaniuoju. Nuokalnėmis 
leisikitės stilingai su originaliais 
„Nissan“ aksesuarais. PRIEKINIS IR GALINIS 

PURVASAUGIAI
KE788-5F501

SLIDŽIŲ LAIKIKLIS  
(4 PORŲ)

KE738-50002 

NAUJOJI MICRA
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POUR NOUVELLE 
M I C R A
NAUJOJI MICRA

SPORTININKAMS
Suderinkite 
„Gunmetal Grey“ 
spalvos „MICRA“ 
kėbulą su „Energy 
Orange“ išorės paketu, 
puikiai derančiu prie jūsų 
„Nissan“ išmanaus 
laikrodžio. Pabrėžkite 
charakterį peleko formos 
antena, pasirinkite išskirtinius 
originalius „Nissan“ ratlankius ir 
leiskitės į savo gyvenimo kelionę. 

PELEKO FORMOS ANTENA,  
SPALVA – „GUNMETAL GREY“

KE280-5FABD

AKTYVUMO SENSORIUS* 17 COL. LENGVOJO LYDINIO RATLANKIS 
(FORMUOTAS) - KE409-5F210 
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PASLAPTINGIEJI
Paprasta ir kartu rafinuota yra ne tik nespalvota nuotrauka, bet ir 
„Platinum Silver“ spalvos „MICRA“ su „Enigma Black“ išorės paketu ir 
bagažinės apdaila, slenksčio apsauga bei apsauginiais kilimėliais. 
Įsidėkite savo fotoaparatą ir jo priedus į oficialią „Nissan MICRA“ 
kuprinę ir mėgaukitės unikaliomis akimirkomis. Galia slypi detalėse.

NAUJOJI MICRA

DVIPUSIS ĮKLOTAS- KE965-5F0S0 
BAGAŽINĖS SLENKSČIO APSAUGA - KE967-5F020

DVIPUSIS BAGAŽINĖS KILIMĖLIS, SPALVA – „BEIGE“- 
KE840-5F001BE

BAGAŽINĖS SLENKSČIO APSAUGA - KE967-5F020

MULTIMEDIJOS KUPRINĖ*
BAGAŽINĖS APATINĖ 

APDAILA, SPALVA – 
„ENIGMA BLACK“

KE791-5F021BK
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RYŽTINGIEJI

NAUJOJI MICRA

Nušvieskite miestą su „Power 
Blue“ spalvos „MICRA“ ir 
naujausiu „Vibrant Chrome“ 
išorės paketu. Įveikite nakties 
tamsą: pasirinkite išorinį 
apšvietimą ir naują „Nissan“ 
dizainerio lempą, padėsiančią 
namie sukurti ypatingą aplinką.

IŠMANIOJO TELEFONO LAIKIKLIS  
(MAGNETINIS FIKSATORIUS) KS289-AVMBL

DURELIŲ SLENKSČIO APSAUGA SU APŠVIETIMU
KE967-5F405

MAITINIMO BLOKAS 
SU APŠVIETIMU IR 

GARSIAKALBIU*

IŠORINIS APŠVIETIMAS
KE295-5F013
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AISTRINGIEJISalono vidų dekoruokite prabangiais 
„Invigorating Red“ spalvos akcentais. 
Suderinkite odines sėdynes, galinio vaizdo 
veidrodėlio gaubtą, centrinį porankį, veliūro 
kilimėlius ir baltą salono apšvietimą. 
Mėgaukitės kokybe ir neprilygstamu 
komfortu.

NAUJOJI MICRA

VELIŪRO KILIMĖLIS, SPALVA –  
„INVIGORATING RED“ - KE745-5F001BU

VIDAUS VEIDRODĖLIO GAUBTAS, SPALVA – 
„INVIGORATING RED“ - KE961-5F3BU

SALONO APŠVIETIMAS
KE630-5F014 

PORANKIS, SPALVA – 
„INVIGORATING RED“
KE877-5F1BU 

VELIŪRO KILIMĖLIS, SPALVA 
– „INVIGORATING RED“

KE745-5F001BU 
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GREY

NAUJOJI MICRA

BAIGIAMIEJI ŠTRICHAI

IŠORĖS PERSONALIZAVIMAS VIDAUS PERSONALIZAVIMAS
POWER BLUE

ENERGY ORANGE

ENIGMA BLACK

VIBRANT CHROME

Šoninės apsaugos juostos - KE760-5FABK
Priekinio buferio apdaila - KE610-5F2BK

Šoninės apsaugos juostos - KE760-5FABL
Priekinio buferio apdaila - KE610-5F2BL

Šoninės apsaugos juostos - KE760-5FAOR
Priekinio buferio apdaila - KE610-5F2OR

Šoninės apsaugos juostos - KE760-5FAMC
Priekinio buferio apdaila - KE610-5F2MC

Bagažinės dangčio 
apatinė apdaila 
KE791-5F021MC
Galinio buferio 
apdaila 
KE610-5F1MC

Bagažinės dangčio 
apatinė apdaila 
KE791-5F021BK
Galinio buferio 
apdaila 
KE610-5F1BK

Bagažinės dangčio 
apatinė apdaila 
KE791-5F021OR
Galinio buferio 
apdaila 
KE610-5F1OR

Bagažinės dangčio 
apatinė apdaila 
KE791-5F021BL
Galinio buferio 
apdaila 
KE610-5F1BL

17 col. lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
„Xeno“ 
KE409-5F200
„Xeno“ ratlankių 
intarpai 
KE411-5F0AE
Centrinis dangtelis 
40342-BR02A

17 col. lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
„Xeno“ 
KE409-5F200
„Xeno“ ratlankių 
intarpai
KE411-5F0AC
Centrinis dangtelis 
40342-BR02A

17 col. lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
„Xeno“ 
KE409-5F200
„Xeno“ ratlankių 
intarpai
KE411-5F0AA
Centrinis dangtelis 
40342-BR02A

17 col. lengvojo 
lydinio ratlankiai, 
„Xeno“ 
KE409-5F200
„Xeno“ ratlankių 
intarpai
KE411-5F0MC
Centrinis dangtelis 
40342-BR02A

GREY

INVIGORATING RED

Medžiaginis 
porankis 
KE877-5F0BE
Odinis porankis 
KE877-5F1BE

Odinis porankis 
KE877-5F1BU

Medžiaginis 
porankis 
KE877-5F0OR

Medžiaginis 
porankis 
KE877-5F0BL

Vidinio 
veidrodėlio 
gaubtas 
KE961-5F3BL

Vidinio 
veidrodėlio 
gaubtas 
KE961-5F3OR

Vidinio 
veidrodėlio 
gaubtas 
KE961-5F3BU

Vidinio 
veidrodėlio 
gaubtas 
KE961-5F3BE

Veliūro kilimėlis, 
KE745-5F001BL

Veliūro kilimėlis, 
KE745-5F001OR

Veliūro kilimėlis, 
KE745-5F001BU

Veliūro kilimėlis, 
KE745-5F001BE

Dvipusis bagažinės 
kilimėlis (tekstilinis 
/ guminis) 
KE840-5F001BL

Dvipusis bagažinės 
kilimėlis (tekstilinis 
/ guminis) 
KE840-5F001OR

Dvipusis bagažinės 
kilimėlis (tekstilinis 
/ guminis) 
KE840-5F001BU

Dvipusis bagažinės 
kilimėlis (tekstilinis 
/ guminis) 
KE840-5F001BE 
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„NISSAN“ ORIGINALŪS AKSESUARAI
LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

APŠVIETIMAS

LAIKIKLIAI

STOGO BAGAŽINĖS SKERSINIAI IR AKSESUARAI

VILKIMO KABLIAI IR AKSESUARAI

16 col. lengvojo 
lydinio ratlankiai 
40300-5FA1A
Centrinis dangtelis 
40342-BR02A

Rūko žibintai 
(skirti tik „Visia“ 
modeliui) 
KE622-5F011

Išmaniojo 
telefono 
(tvirtinamas 
siurbtuku) 

 KS289-360FL 

Stogo bagažinės 
skersiniai, 
plieniniai
KE730-5F300

Nuimamas
KE500-5FB0A
El. instaliacija, 
7 kontaktų 
KE505-5F007
El. instaliacija, 
13 kontaktų 
KE505-5F012

Durelių slenksčio 
apsauga (su 
apšvietimu ir belaidė) 
KE967-5F405

Išmaniojo telefono 
(tvirtinamas 
magnetu) 

 KS289-AVMBL

Dviračių laikiklis  
(1 dviračio) 
KE738-80010

Sulankstomas 
dviračių laikiklis 
(3 dviračių) 

 KS738-71313

Išorinis 
apšvietimas 
KE295-5F013

17 col. lengvojo 
lydinio ratlankiai 
40300-5FA5A
Centrinis dangtelis 
40342-BR02A

17 col. lengvojo 
lydinio ratlankiai 
(formuoti) 
KE409-5F210
Centrinis 
dangtelis 
40342-BR02A

Planšetinio 
kompiuterio 
(tvirtinamas 
siurbtuku) 

 KS289-TH0BL

Maža stogo 
bagažinė 
KE734-380BK
Vidutinė stogo 
bagažinė 
KE734-480BK

Dviračių laikiklis 
(2 dviračių) 

 KS738-75200
Dviračių laikiklis 
(3 dviračių) 972 

 KS738-75300

Salono 
apšvietimas 
KE630-5F014

Puodelio formos 
išmaniojo 
telefono laikiklis 
KE930-00300

VIDAUS AKSESUARAI

Slidžių laikikliai 
4 porų
KE738-50002
6 porų
KE738-99996

Registracijos 
numerio 
plokštelė 

 KS738-75001

„Nissan“ originalūs aksesuarai ir garantija: 3 metai arba 100 000 km, jei tvirtina „Nissan“ atstovybė prieš pristatant automobilį klientui (dalys ir darbas), 12 mėnesių, jei tvirtina trečioji šalis arba klientas  
(tik dalys / neribotas kilometražas). 

„Nissan“ patvirtinti priedai ir garantija: 2 metai arba 100 000 km, jei tvirtina „Nissan“ atstovybė, prieš pristatant automobilį klientui (dalys ir darbas), 12 mėnesių, jei tvirtina trečioji šalis arba klientas  
(tik dalys / neribotas kilometražas).

PELEKO FORMOS ANTENA

BAGAŽINĖ

PURVASAUGIAI PARKAVIMO JUTIKLIAI SAUGOS PRIEMONIŲ KOMPLEKTAI / PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS

KILIMĖLIAI

Solid white 
KE280-5FABB

Slenksčio 
apsauga 
KE967-5f020

Peleninė
96536-00Q0A

Priekinio ir galinio 
purvasaugių 
rinkinys 
KE788-5F501

Rėmo adapteris 
 KS738-75002

Dvipusis bagažinės 
įklotas
KE965-5F0S0

Priekiniai 
KE512-99906
Galiniai
KE511-99903

Guminis
KE748-5F001

Enigma black 
KE280-5FABC

Apsauga nuo 
vagystės 

 KS738-75003

Gunmetal grey 
KE280-5FABD

Glaze white 
KE280-5FAAA

Drabužių kabykla 
 KS872-99900

Šaltdėžė
 KS930-00080

1 trikampis, 
1 liemenė 
KE930-00022
2 trikampiai, 
1 liemenė 
KE930-00023
1 trikampis, 
2 liemenės 
KE930-00024

Kieta dėžė - KE930-00008
Krepšys - KE930-00007
Apsauginė liemenė - KE930-00061
Avarinis trikampis - KE930-00011
Dvigubi trikampiai 
KE930-00012

* Platesnę informaciją apie 
visus prekyboje esančius 
gaminius suteiksime 
atstovybje.
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SERVISO SUTARTIS

Rūpinkitės savo MICRA, kaip ji to nusipelnė, pagal 
„Nissan“ techninės priežiūros planą ir ilgainiui 
sutaupykite pinigų.

Mūsų techninės priežiūros planai apima visus 
standartinius MICRA techninės priežiūros reikalavimus.

Mūsų techninės priežiūros planas suteikia galimybę 
fiksuoti techninės priežiūros kainas iki 5 metų.

Į jūsų techninės priežiūros planą įeina visos patikros ir 
keičiamos dalys, reikalingos pagal individualų „Nissan“ 
techninės priežiūros tvarkaraštį.

Išnaudokite „Nissan“ originalių dalių, montuojamų mūsų 
apmokytų specialistų, teikiamas galimybes.

Tinkamai prižiūrėtą transporto priemonę galima 
perparduoti brangiau.

Jei parduosite savo „Nissan“ prieš baigiantis poliso 
galiojimui, naujas savininkas taip pat galės juo naudotis 
likusį sutarties laiką.

apsilankykite mūsų svetainėje: www.nissan.lt

Įdėtos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šio leidinio turinys prieš jam patenkant į spaustuvę būtų teisingas 
(2016 m. lapkričio mėn.). Ši brošiūra parengta įtraukiant motorinių transporto priemonių renginiuose demonstruojamus 
transporto priemonių prototipus. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti produktus, „Nissan Europe“ 
pasilieka teisę bet kada keisti šiame leidinyje pateiktas specifikacijas ir aprašytas transporto priemones. „Nissan“ 
platintojams apie tokius pakeitimus bus pranešta kiek įmanoma greičiau. Kreipkitės į vietinį „Nissan“ pardavėją, kad 
gautumėte naujausią informaciją. Dėl naudoto spausdinimo proceso apribojimų šioje brošiūroje esančios spalvos 
gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dažų ir panaudotų salono apdailos medžiagų spalvos. Visos teisės saugomos. 
Draudžiama dauginti visą arba dalį šios brošiūros be raštiško „Nissan Europe“ sutikimo.

Atstovybės spaudas:

Ši brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro, – MY17 MICRA P&A brošiūra 2016-11, išspausdinta ES.
Sukūrė DESIGNORY, Prancūzija, pagamino „eg+ worldwide“ – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Sekite „Nissan MICRA“:

 

 

PRATĘSTA GARANTIJA

„Nissan“ pratęsta garantija pratęsia gamyklinę MICRA 
garantiją ilgesniam laikui arba didesnei ridai.

Iš galimų sutarčių galėsite išsirinkti tinkamiausią, kurios 
jums reikia.

Prireikus remonto bus naudojamos tik „Nissan“ 
originalios detalės, jas montuos apmokyti „Nissan“ 
specialistai.

NISSAN pratęsta garantija užtikrina jūsų ir bet kurio 
transporto priemonės savininko po jūsų ramybę, nes  
ją galima perduoti, jei privačiai parduosite transporto 
priemonę.

„Nissan“ pratęsta garantija apima nemokamą „Nissan“ 
pagalbos kelyje paslaugą, kuria galima naudotis visą 
poliso galiojimo laikotarpį – užtikrinama pagalba 
24 valandas per parą, 365 dienas per metus visoje 
Europoje.
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