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1_Sānu spoguļu uzlikas, Black Purple.(56)

2_Sānu durvju rokturu uzlikas, Black Purple.(58)

3_Sānu durvju apakšdaļas uzlikas, Black Purple.(55)

4_15" vieglmetāla disks ar dimanta slīpējumu, 
TRACK, Metallic Grey.(103)

Uz vāka: MICRA Dark Red krāsā ar Solid White sānu 
spoguļu uzlikām(31), Solid White sānu durvju rokturu 
uzlikām priekšā un aizmugurē(33, 34), Solid White sānu 
durvju apakšdaļas uzlikām(30), 15" vieglmetāla diskiem 
ar dimanta slīpējumu, TRACK, Metallic Grey(103) ar 
Solid White disku centrālajām uzlikām(27).
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Disku centrālās uzlikas:

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)

STANDARTA VIEGLMETĀLA DISKI

TRACK VIEGLMETĀLA DISKI

SHINE VIEGLMETĀLA DISKI

Vieglmetāla diski:

1_15" vieglmetāla disks.(100)

2_16" vieglmetāla disks.(101)

3_15" vieglmetāla disks, TRACK, Metallic Grey.(87)

4_15" vieglmetāla disks, TRACK, Piano Black.(14)

5_15" vieglmetāla disks ar dimanta slīpējumu, TRACK, Metallic Grey.(103)

6_16" vieglmetāla disks, SHINE, Silver Grey.(104)

7_Slēdzami riteņu uzgriežņi.(105)
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5_Gaisa ventilācijas atveru apdare, Piano Black.(16)

6_Gaisa ventilācijas atveru apdare, Solid White.(28)

7_Gaisa ventilācijas atveru apdare, Force Red.(02)

8_Gaisa ventilācijas atveru apdare, Carbon Look.(77)

9_Gaisa ventilācijas atveru apdare, Orange Racing.(66)

10_Gaisa ventilācijas atveru apdare, Metallic Grey.(89)

AUTOMOBIĻA SALONA 
DEKORATĪVIE ELEMENTI
PIEŠĶIRIET SAVAI MICRA „ASUMIŅU” ar drosmīgiem, 
krāsainiem akcentiem! Izvēlieties kādu radošu toni un 
parādiet savu stilīgumu, vai arī izvēlieties kādu no 
ekskluzīvajiem toņiem un esiet nepārprotami oriģināls!

1_Gaisa ventilācijas atveru apdare, Black Purple.(53)

2_Pārnesumu pārslēga uzgaļa apdare, Black Purple.(54)

3_Pānesumu pārslēga pamatnes apdare, Black Purple.(53)

4_Velūra automobiļa salona paklājiņi ar krāsainu logotipu 
un nošuvēm (komplektā – 4 gab.).(61)
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1_Sānu spoguļu uzlikas, Chrome.(44)

2_Sānu durvju rokturu uzlikas, Chrome.(46, 47)

3_Sānu durvju apakšdaļas uzlikas, Chrome.(43)

4_15" vieglmetāla disks ar dimanta slīpējumu, TRACK, Metallic Grey.(103)

5_Gaisa ventilācijas atveru apdare, Chrome.(41)

6_Izgaismotas sānu sliekšņu aizsarguzlikas (priekšā).(121)

7_Sporta pedāļi.(123)

8_Izpūtēja uzgaļa apdare, Chrome.(107)
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1_Bampera augšdaļas aizsarguzlika un bagāžas 
nodalījuma aizsarguzlika.(110)

2_Aukstuma kaste.(132)

3_Cietais bagāžas nodalījuma paklājs ar 
bagāžas atdalītāju.(135)

4_Uzglabāšanas nodalījums bagāžas nodalījumā.(133)

5_Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs.(134)

6_Bagāžas nodalījuma paklājs, Black.(139)

PRETSTRESA KOMPLEKTS. 
Sagatavojieties izbraucienam! Ielieciet 
visu piknikam nepieciešamo MICRA 
individuāli pielāgotajā aukstuma kastē 
un dodieties ceļā, lai pavadītu 
atsvaidzinošu dienu brīvā dabā!

BAGĀŽAS ATDALĪŠANA UN AIZSARDZĪBA. 
Organizējiet savu bagāžu ērti ar Nissan oriģinālajiem 
bagāžas uzglabāšanas aksesuāriem! Turiet visu tīru un 
viegli pieejamu, izmantojot bagāžas tīklus, bagāžas 
nodalījuma paklājus, bagāžas atdalītājus, un atbrīvojiet 
sevi no raizēm!

Izveidojiet individuālu savas MICRA izskatu ar Nissan 
dizaina studijas (Nissan Design Studio) palīdzību! Ar 
Nissan dizaineru piedāvātajām krāsām un apdares 
elementiem, Jūs varat izveidot savu sapņu automobili.

Sāciet ar automobiļa virsbūves krāsu, kura uzlabo 
Jūsu garastāvokli, un akcentējiet automobiļa elementus 
citās krāsās! Ļaujieties iedvesmai! Neatkarīgi no tā, 
vai izvēlēsieties līdzīgus krāsu toņus, vai arī žilbinošu 
kontrastu, neviena MICRA nelīdzināsies Jūsējai.

M I C R A 
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1_Jumta bagāžas šķērsstieņi (tērauda, melni)(140) un velosipēdu 
turētājs (1 gab.)(141).

2_Jumta bagāžas šķērsstieņi (tērauda, melni)(140) un vidēja jumta 
bagāžas kaste (melna)(148) (pieejama arī maza).

3_Jumta bagāžas šķērsstieņi (tērauda).(140)

4_Jumta bagāžas šķērsstieņi (tērauda, melni)(140) un slēpju/sniega 
dēļa turētājs (3 pāriem)(143).

LIELISKĀ AIZBĒGŠANA. Dodieties 
brīvdienās ar velosipēdiem, sniega 
dēļiem un visu citu, ko Nissan MICRA 
var palīdzēt Jums aizvest, izmantojot 
īpaši pielāgotos jumta bagāžas 
šķērsstieņus vai jumta bagāžas kasti 
lielāku priekšmetu pārvadāšanai!
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MĪLIET SAVU MICRA! Praktiskais un 
aizsargājošais Nissan oriģinālo aksesuāru 
klāsts palīdz pilnībā pielāgot MICRA Jūsu 
vēlmēm. No vēja deflektoriem līdz 
planšetdatora turētājam un ļoti noderīgajai 
automobiļa stāvvietā novietošanas sistēmai – 
Jūsu MICRA ir pieejams viss nepieciešamais 
katram gadījumam.

1_Vēja deflektori (priekšā).(112)

2_Sānu durvju rokturu aizsarguzlikas.(114)

3_16" vieglmetāla disks, SHINE, Silver Grey.(104)

4_Dubļusargi (priekšā un aizmugurē).(111)

5_Jumta spoileris (tikai VISIA aprīkojuma līmenim).(106)

6_Aizmugurējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma.(124)

7_Priekšējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma.(125)

8_Pelnu trauks.(131)

9_Universālais planšetdatora turētājs.(130)

10_Viedtālruņa turētājs.(128)

11_Automobiļa drošības komplekts.(151)

12_Automobiļa salona paklājiņi (komplektā – 4 gab.): velūra(36), 
auduma(138) vai gumijas(137).
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(27)  Diska centrālā uzlika (1 gab.) 40342-BA61D

(28)  Automobiļa salona apdares elementi: centrālo un sānu gaisa 
ventilācijas atveru apdare, pārnesumu pārslēga pamatnes apdare 
(komplektā - 5 gab.)

KE600-3H101WH

(29) Pārnesumu pārslēga uzgaļa apdare KE340-1H00WCA

(30)  Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-1HA20WH

(31)  Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE9603-N010WH

(32) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K051WH

(33)  Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K052WH

(34)  Sānu durvju rokturu uzlikas aizmugurē (komplektā - 2 gab.) KE605-1K053WH

(35) Bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE791-1HA20WH

(36)  4 velūra paklājiņu komplekts (White logotips un nošuves) KE745-1H30W

(37) CITY PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-1H005WH

(38) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, bez inteliģentās atslēgas KE600-3H007WH

(39) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, ar inteliģento atslēgu KE600-3H006WH

(01)  Diska centrālā uzlika (1 gab.) KE409-00RED

(02)  Automobiļa salona apdares elementi: centrālo un sānu 
gaisa ventilācijas atveru apdare, pārnesumu pārslēga 
pamatnes apdare (komplektā - 5 gab.)

KE600-3H101RD

(03) Pārnesumu pārslēga uzgaļa apdare KE340-1H00RCA

(04) Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-1HA20RD

(05) Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE9603-N010RD

(06) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K051RD

(07) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K052RD

(08) Sānu durvju rokturu uzlikas aizmugurē (komplektā - 2 gab.) KE605-1K053RD

(09) Bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE791-1HA20RD

(10)  4 velūra paklājiņu komplekts (Red logotips un nošuves) KE745-1H30R

(11) CITY PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-1H005RD

(12) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, bez inteliģentās atslēgas KE600-3H007RD

(13) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, ar inteliģento atslēgu KE600-3H006RD

(40)  Diska centrālā uzlika (1 gab.) 40343-5Y700

(41)  Automobiļa salona apdares elementi: centrālo un sānu 
gaisa ventilācijas atveru apdare, pārnesumu pārslēga 
pamatnes apdare (komplektā - 5 gab.)

KE600-3H101

(42) Pārnesumu pārslēga uzgaļa apdare KE340-1H00CCA

(43)  Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-1HA20

(44)  Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE960-3N010

(45) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K051

(46)  Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K052

(47)  Sānu durvju rokturu uzlikas aizmugurē (komplektā - 2 gab.) KE605-1K053

(48) Bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE791-1HA20

(49) CITY PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-1H005

(50) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, bez inteliģentās atslēgas KE600-3H007

(51) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, ar inteliģento atslēgu KE600-3H006

(14)   15" vieglmetāla disks, TRACK ar diska centrālo uzliku KE409-1H000BZ

(15)   Diska centrālā uzlika (1 gab.) KE409-00Z11

(16)   Automobiļa salona apdares elementi: centrālo un sānu 
gaisa ventilācijas atveru apdare, pārnesumu pārslēga 
pamatnes apdare (komplektā - 5 gab.)

KE600-3H101BK

(17) Pārnesumu pārslēga uzgaļa apdare KE340-1H00BCA

(18) Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-1HA20BK

(19) Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE9603-N010BK

(20) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K051BK

(21) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K052BK

(22) Sānu durvju rokturu uzlikas aizmugurē (komplektā - 2 gab.) KE605-1K053BK

(23) Bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE791-1HA20BK

(24) CITY PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-1H005BK

(25) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, bez inteliģentās atslēgas KE600-3H007BK

(26) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, ar inteliģento atslēgu KE600-3H006BK

(65)  Diska centrālā uzlika (1 gab.) KE409-ORANG

(66)
 Automobiļa salona apdares elementi: centrālo un sānu gaisa 

ventilācijas atveru apdare, pārnesumu pārslēga pamatnes apdare 
(komplektā - 5 gab.)

KE600-3H101OR

(67) Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-1HA20OR

(68) Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE9603-N010OR

(69)
Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K051OR

(70)
Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K052OR

(71) Sānu durvju rokturu uzlikas aizmugurē (komplektā - 2 gab.) KE605-1K053OR

(72) Bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE791-1HA20OR

(73)  4 velūra paklājiņu komplekts (Orange logotips un nošuves) KE745-1H30A

(74) CITY PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-1H005OR

(75) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, bez inteliģentās atslēgas KE600-3H007OR

(76) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, ar inteliģento atslēgu KE600-3H006OR

(52)  Diska centrālā uzlika (1 gab.) KE409-BPURP

(53)  Automobiļa salona apdares elementi: centrālo un sānu gaisa 
ventilācijas atveru apdare, pārnesumu pārslēga pamatnes apdare 
(komplektā - 5 gab.)

KE600-3H101BP

(54)  Pārnesumu pārslēga uzgaļa apdare KE340-1H0PBSP

(55)  Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-1HA20BP

(56)  Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE9603-N010BP

(57) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K051BP

(58)  Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K052BP

(59)  Sānu durvju rokturu uzlikas aizmugurē (komplektā - 2 gab.) KE605-1K053BP

(60) Bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE791-1HA20BP

(61)  4 velūra paklājiņu komplekts (Purple logotips un nošuves) KE745-1H3BP

(62) CITY PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-1H005BP

(63) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, bez inteliģentās atslēgas KE600-3H007BP

(64) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, ar inteliģento atslēgu KE600-3H006BP

(87)  15" vieglmetāla disks, TRACK, Grey ar diska centrālo uzliku KE409-1H000

(88)  Diska centrālā uzlika (1 gab.) 40342-BA61B 

(89)  Automobiļa salona apdares elementi: centrālo un sānu 
gaisa ventilācijas atveru apdare, pārnesumu pārslēga pamatnes 
apdare (komplektā - 5 gab.)

KE600-3H101GR

(90) Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-1HA20GR

(91) Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE9603-N010GR

(92) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K051GR

(93) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K052GR

(94) Sānu durvju rokturu uzlikas aizmugurē (komplektā - 2 gab.) KE605-1K053GR

(95) Bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE791-1HA20GR

(96)  4 velūra paklājiņu komplekts (Grey logotips un nošuves) KE745-1H30G

(97) CITY PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-1H005GR

(98) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, bez inteliģentās atslēgas KE600-3H007GR

(99) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, ar inteliģento atslēgu KE600-3H006GR

(77)  Automobiļa salona apdares elementi: centrālo un sānu gaisa 
ventilācijas atveru apdare, pārnesumu pārslēga pamatnes apdare 
(komplektā - 5 gab.)

KE600-3H101CB

(78) Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-1HA20CB

(79) Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE9603-N010CB

(80) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K051CB

(81) Sānu durvju rokturu uzlikas priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.) KE605-1K052CB

(82) Sānu durvju rokturu uzlikas aizmugurē (komplektā - 2 gab.) KE605-1K053CB

(83) Bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE791-1HA20CB

(84) CITY PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-1H005CB

(85) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, bez inteliģentās atslēgas KE600-3H007CB

(86) TREND PACK: automobiļa salona apdares elementi, sānu durvju 
rokturu uzlikas priekšā un aizmugurē, ar inteliģento atslēgu KE600-3H006CB

Informācija 
pasūtīšanai
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BAGĀŽAS NODALĪJUMA PRAKTISKUMS
(133)  Uzglabāšanas nodalījums bagāžas nodalījumā KE962-1H000

(134)  Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs KE965-1H5S0

(135)  Cietais bagāžas nodalījuma paklājs KE965-1H5H0

(136) Fiksācijas komplekts bagāžas nodalījumam H49G8-89900

CITI PAKLĀJI
(137)  Automobiļa salona gumijas paklājiņi (komplektā - 4 gab.) KE748-1H089NS

(138)  Automobiļa salona standarta paklājiņi (komplektā - 4 gab.) KE745-1H051

(139)  Bagāžas nodalījuma paklājs (tekstila) KE840-1H001

BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANAS ELEMENTI UN PAPILDAPRĪKOJUMS
(140)  Jumta bagāžas šķērsstieņi no tērauda KE730-1H000

(141)  Velosipēdu turētājs uz jumta (1 velosipēdam) KE738-80000

(142) Velosipēdu turētājs uz jumta, alumīnija (Thule 591) KE738-80010

(143)  Slēpju/sniegadēļu turētājs (līdz 3 pāriem) KE738-50001

(144) Slēpju/sniegadēļu turētājs (līdz 4 pāriem) KE738-50002

(145) Slēpju/sniegadēļu turētājs, bīdāms (līdz 6 pāriem) KE738-99996

(146) Bagāžas tīkls KE966-75R00

JUMTA BAGĀŽAS KASTES
Ietilpība/garums/platums/augstums/svars/maksimālā kravnesība

(147) Jumta kaste (mazā, melna) 380 l /1600*800*400 mm/13 kg/75 kg KE734-380BK

(148)  Jumta kaste (vidējā, melna) 480 l/1900*800*400 mm/15 kg/75 kg KE734-480BK

DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
(149) Pirmās palīdzības komplekts (cieta plastmasas kaste) KE930-00021

(150) Pirmās palīdzības komplekts (mīksta soma) KE930-00026

(151)  Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts, veste un trīsstūris) KE930-00028

(152) Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts, veste un 2 trīsstūri) KE930-00029

(153) Drošības veste (1 gab.) KE930-00111

(154) Avārijas trīsstūris KE930-00017

(155) Avārijas trīsstūris (2 gab.) KE930-00018

RITEŅI
(100)  15" vieglmetāla diski 40300-3HN1A

(101)  16" vieglmetāla diski 40300-3HN3A

(102) Diska centrālā uzlika 40343-5Y700

(103)  15" vieglmetāla disks ar dimanta slīpējumu un diska centrālo uzliku, TRACK, Metallic Grey KE409-1H000DS

(104)  16" vieglmetāla disks ar dimanta slīpējumu un diska centrālo uzliku, SHINE, Silver Grey KE409-1H100

(105)  Slēdzami riteņu uzgriežņi KE409-89951

AUTOMOBIĻA EKSTERJERA STILA ELEMENTI
(106) Jumta spoileris (nekrāsots) K6050-1HB0H

(107)  Izpūtēja uzgaļa apdare (1.2 l dzinēja versijai) KE791-1H001

(108) Izpūtēja uzgaļa apdare (1.2 l DIG-S dzinēja versijai) KE791-1H002

(109) Dekoratīvā uzlīme jumtam KE537-1H040

AUTOMOBIĻA EKSTERJERA PRAKTISKUMS
(110)  Bampera augšdaļas aizsarguzlika KE967-1H031

(111)  Dubļusargi priekšā un aizmugurē (komplektā - 4 gab.) KE788-3H080

(112)  Vēja defl ektori priekšā (komplektā - 2 gab.) KE800-1H010

(113) Virsbūves sānu uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE760-1H000

(114)  Sānu durvju rokturu aizsaruzlikas (komplektā - 2 gab.) KE537-1KA00

UZLĪMES
(115) Uzlīme "My Mythic Nissan" KE537-99941

(116) Uzlīme "My Green Nissan" KE537-99942

(117) Uzlīme "My Hawaiian Nissan" KE537-99943

(118) Uzlīme "My Tribe Nissan" KE537-99944

(119) Uzlīme "My Lovely Nissan" KE537-99945

(120) Uzlīme "My Nissan 4x4" KE537-99946

AUTOMOBIĻA SALONA STILA ELEMENTI
(121)  Izgaismotas sānu sliekšņu aizsarguzlikas (priekšā) G6950-1HA0A

(122) Bagāžas nodalījuma aizsarguzlika H4992-1HH50 

(123)  Sporta pedāļu komplekts (M/T) un pēdas atbalsts KE460-1K110

TEHNOLOĢIJU PALĪGSISTĒMAS
(124)  Aizmugurējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma (pilns komplekts) KE511-99902

(125)  Priekšējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma (pamatkomplekts) KE512-99901

(126) Priekšējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma (uzstādīšanas komplekts) KE512-99950

AUTOMOBIĻA SALONA PRAKTISKUMS
(127) Tālruņa/glāžu turētājs KE930-00300

(128)  Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu atliekšanas leņķi (melns) KS289-360FL 

(129) Viedtālruņa turētājs "Push air" KS289-PA0BL 

(130)  Universālais planšetdatora turētājs (melns) KS289-TH0BL 

(131)  Pelnu trauks 96536-00Q0A 

(132)  Aukstuma kaste KS930-00080 

PAGARINĀTĀ 
GARANTIJA

Nissan 5* pagarinātā garantija dāvā Jums iespēju izmantot 
Jūsu MICRA garantijas priekšrocības ilgāk.

Izvēlieties savām vajadzībām visatbilstošākās garantijas 
iespējas!

Remonta gadījumā tiks izmantotas un uzstādītas tikai Nissan 
oriģinālās detaļas, un remontu veiks Nissan apmācīti mehāniķi.

Nissan 5* pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums un 
ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo tā ir nododama 
tālāk, ja izvēlēsieties automobili pārdot.

Jūsu Nissan 5* pagarinātā garantija ietver arī Nissan 
Assistance – Nissan tehniskās palīdzības dienesta 
pakalpojumus, kas darbojas 24 stundas diennaktī, 
365 dienas gadā visā Eiropā, un ir spēkā Jūsu Nissan 5* 
pagarinātās garantijas darbības laikā. 

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS

Parūpējieties par savu MICRA tā, kā tā ir pelnījusi, iegādājoties 
Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu un ietaupot 
naudu ilgtermiņā!

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sedz visas Jūsu 
MICRA standarta apkopes prasības.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sniedz Jums 
garantiju, ka Jūsu izdevumi par tehniskajām apkopēm būs 
nemainīgi līdz pat 5 gadus ilgā periodā.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver visas 
pārbaudes un rezerves daļu nomaiņu, kas ietilpst Jūsu 
Nissan tehnisko apkopju grafikā.

Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz mūsu kvalificēto 
mehāniķu izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas!

Labi apkoptam automobilim ir augstāka tālākpārdošanas vērtība.

Ja Jūs pārdosiet savu Nissan automobili pirms beigsies 
Nissan servisa un tehniskās apkopes līguma termiņš, 
Jūsu jaunais automobiļa īpašnieks varēs izmantot atlikušo 
līguma laiku.

Informācija pasūtīšanai

Jautājiet savam Nissan dīlerim par iespēju iekļaut aksesuārus un papildaprīkojumu Jūsu MICRA līzinga 
līgumā un izvēlieties sev vispiemērotāko fi nansēšanas piedāvājumu!

Nissan oriģinālie aksesuāri.
3 gadu / 100 000 km garantija, ja uzstādīšanu pirmspiegādes pārbaudē veic ofi ciālais Nissan dīleris 
(detaļas un darbs).
12 mēnešu garantija, ja uzstādīšanu veic trešā puse vai klients pats (tikai detaļas / neierobežots 
nobraukums).

 Nissan apstiprinātie aksesuāri.
2 gadu / 100 000 km garantija, ja uzstādīšanu pirmspiegādes pārbaudē veic ofi ciālais Nissan dīleris 
(detaļas un darbs).
12 mēnešu garantija, ja uzstādīšanu veic trešā puse vai klients pats (tikai detaļas / neierobežots 
nobraukums).
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Apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.nissan.lv

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs publikācijas saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2015. gada augustā). Šajā brošūrā 
izmantoti automobiļu prototipi, kas tika izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma politiku pastāvīgi uzlabot savus produktus, Nissan 
Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā izdevumā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par 
šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Sakarā ar poligrāfiskās drukas 
ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un salona apdares materiālu krāsām. 
Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas atļaujas no Nissan Europe puses ir aizliegta. 

Sekojiet Nissan Micra:
Dīlera zīmogs:

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – MY15 MICRA SV3 ACCESS BROC GEA 08/2015 – Iespiests Eiropas Savienībā. Autors: 
"CLM BBDO", Francija – Tālr.: +33 1 41 23 41 23; ražotājs: "eg+ worldwide", Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.
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