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1_Speilhus, Black purple(56)

2_Dørhåndtakdeksler, Black purple(58) 

3_Sidelister, Black purple(55)

4_15" alufelger “TRACK” diamantslipt 
Metallic grey(103)

På forsiden: MICRA i Dark Red med 
ekstrautstyr: Solid white speilhus(31), Solid 
white dørhåndtakdeksler foran og bak(33, 34), 
Solid white sidelister(30), 15" alufelger 
“TRACK” diamantslipt Metallic grey(103) 
med Solid white navkopper(27).
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Navkopper:

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)

ALUFELGER

TRACK ALUFELGER

SHINE ALUFELG

FOR MICRA
Alufelger:

1_15" alufelger(100)

2_16" alufelger(101)

3_15" alufelger “TRACK” Metallic grey(87)

4_15" alufelger “TRACK” Piano black(14)

5_15" alufelger “TRACK” diamantslipt Metallic grey(103)

6_16" alufelger “SHINE” Silver Grey(104)

7_Låsbare hjulmutre(105)
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5_Interiørinnsatser, ventilringer, Piano black(16) 
6_Interiørinnsatser, ventilringer, Solid white(28)

7_Interiørinnsatser, ventilringer, Force red(02)

8_Interiørinnsatser, ventilringer, Carbon look(77)

9_Interiørinnsatser, ventilringer, Orange racing(66)

10_Interiørinnsatser, ventilringer, Metallic grey(89) 

INTERIØRELEMENTER
GJØR DIN MICRA ENDA STILIGERE med dristige 
fargevalg. Velg en kreativ stil etter din personlighet eller 
personliggjør bilen med eksklusive farger.

1_Interiørinnsatser, Black purple(53)

2_Girvelger-kule, Black purple(54) 
3_Girvelgerring, Black purple(53)

4_Velurmatter med farget logo og søm (sett med 4 stk.)(61)

FOR MICRA
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1_Speilhus, Chrome(44)

2_Dørhåndtakdeksler, Chrome(46, 47) 

3_Sidelister, Chrome(43)

4_15" alufelger “TRACK” diamantslipt Metallic grey(103) 

5_Interiørinnsatser, ventilringer, Chrome(41)

6_Opplyste innstegslister (foran)(121)

7_Sportspedaler(123)

8_Eksoshale, Chrome(107) 

FORCE 
RED

PIANO 
BLACK

SOLID 
WHITE

KREATIV LINJE

BLACK 
PURPLE

CHROME

ORANGE 
RACING

CARBON 
LOOK

METALLIC 
GREY

EKSKLUSIV LINJE

FOR MICRA
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1_Støtfangerbeskyttelse, terskelplate bakluke(110)

2_Kjøleboks(132)

3_Hard bagasjeromsmatte med skillevegg(135)

4_Oppbevaringshylle bagasjerom(133)

5_Myk bagasjeromsmatte(134)

6_Bagasjeromsmatte, black(139)

KOMFORTSETT. Gjør deg klar til 
bilturen! Legg en piknik-kurv i 
den skreddersydde kjøleboksen til 
MICRA og ta med deg familien 
på en forfriskende tur ut i naturen.

SKILLEVEGG OG BESKYTTELSE. Organiser lasterommet 
for praktisk oppbevaring med originalt tilbehør fra Nissan. 
Hold alt rent og tilgjengelig med nett, matter og skillevegger - 
her slipper du rot i bagasjerommet.

Skap din egen personlige stil for MICRA med Nissan 
Design Studio. Ledet av fargedesignerne hos Nissan 
og delemodellører - dette er stedet du kan skape 
din drømmebil.

Begynn med en karosserifarge etter humøret og 
fremhev detaljene i en annen fargenyanse. Bli inspirert: 
enten du velger tonet effekt eller en flott kontrast – 
du kan skape din helt spesielle stil med MICRA.

FOR M ICRA
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1_Lastestativ, stål, black(140) og sykkelstativ(x1)(141)

2_Lastestativ, stål, black(140) og mellomstor takboks, Black(148) 
(leveres også i liten størrelse)

3_Lastestativ, stål(140)

4_Lastestativ, stål, black(140) og ski/snøbrettholder (3 par)(143)

DRØMMEFERIEN. Reis på ferie med 
sykler, surfebrett/snøbrett og Nissan 
MICRA kan også lastes med 
skreddersydde lastestativ for alt utstyr 
eller en svart takboks for større ting.
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ELSK DIN MICRA. Originalt tilbehør fra Nissan 
er både praktisk og beskyttende, og gjør at du 
får mest mulig ut av din MICRA. Fra vindavvisere 
til nettbrettholdere til parkeringssensorer – vi har 
tilbehør for enhver anledning.

1_Vindavvisere (foran)(112)

2_Beskyttelsesfolie for dørhåndtakene(114)

3_16" alufelger “SHINE” Silver grey(104)

4_Skvettlapper, foran og bak(111)

5_Takspoiler (kun på VISIA)(106)

6_Parkeringssensor bak(124)

7_Parkeringssensor foran(125)

8_Askebeger(131)

9_Universal nettbrettholder(130)

10_Smarttelefonholder(128)

11_Sikkerhetspakke(151)

12_Matter (sett med 4 stk.); velur(36) stoff(138) eller gummi(137)
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(27)  Navkopp (x1) 40342-BA61D

(28)  Interiørinnsatser: ringer rundt midtmonterte og laterale 
luftehull, girvelgerring)(sett med 5 stk.) KE600-3H101WH

(29) Girvelger-kule KE340-1H00WCA

(30)  Sidelister (sett med 4 stk.) KE605-1HA20WH

(31)  Speilhus (sett med 2 stk.) KE9603-N010WH

(32) Dørhåndtakdeksler, foran uten i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K051WH

(33)  Dørhåndtakdeksler, foran med i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K052WH

(34)  Dørhåndtakdeksler, bak (sett med 2 stk.) KE605-1K053WH

(35) Baklukelist, nedre KE791-1HA20WH

(36)  Velurmatter, sett med 4 stk. (hvit logo med hvit søm) KE745-1H30W

(37) CITY PACK: sidelister, speilhus KE600-1H005WH

(38) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak uten i-Key KE600-3H007WH

(39) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak med i-Key KE600-3H006WH

(01)  Navkopp (x1) KE409-00RED

(02)  Interiørinnsatser: ringer rundt midtmonterte og laterale 
luftehull, girvelgerring)(sett med 5 stk.) KE600-3H101RD

(03) Girvelger-kule KE340-1H00RCA

(04) Sidelister (sett med 4 stk.) KE605-1HA20RD

(05) Speilhus (sett med 2 stk.) KE9603-N010RD

(06) Dørhåndtakdeksler, foran uten i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K051RD

(07) Dørhåndtakdeksler, foran med i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K052RD

(08) Dørhåndtakdeksler, bak (sett med 2 stk.) KE605-1K053RD

(09) Baklukelist, nedre KE791-1HA20RD

(10)  Velurmatter, sett med 4 stk. (rød logo med rød søm) KE745-1H30R

(11) CITY PACK: sidelister, speildeksler KE600-1H005RD

(12) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak uten i-Key KE600-3H007RD

(13) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak med i-Key KE600-3H006RD

(40)  Navkopp (x1) 40343-5Y700

(41)  Interiørinnsatser: ringer rundt midtmonterte og laterale 
luftehull, girvelgerring)(sett med 5 stk.) KE600-3H101

(42) Girvelger-kule KE340-1H00CCA

(43)  Sidelister (sett med 4 stk.) KE605-1HA20

(44)  Speilhus (sett med 2 stk.) KE960-3N010

(45)  Dørhåndtakdeksler, foran uten i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K051

(46)  Dørhåndtakdeksler, foran med i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K052

(47)  Dørhåndtakdeksler, bak (sett med 2 stk.) KE605-1K053

(48) Baklukelist, nedre KE791-1HA20

(49) CITY PACK: sidelister, speilhus KE600-1H005

(50) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak uten i-Key KE600-3H007

(51) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak med i-Key KE600-3H006

(14)  15" alufelger TRACK og navkopp KE409-1H000BZ

(15)  Navkopp (x1) KE409-00Z11

(16)  Interiørinnsatser: ringer rundt midtmonterte og laterale 
luftehull, girvelgerring)(sett med 5 stk.) KE600-3H101BK

(17) Girvelger-kule KE340-1H00BCA

(18) Sidelister (sett med 4 stk.) KE605-1HA20BK

(19) Speilhus (sett med 2 stk.) KE9603-N010BK

(20) Dørhåndtakdeksler, foran uten i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K051BK

(21) Dørhåndtakdeksler, foran med i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K052BK

(22) Dørhåndtakdeksler, bak (sett med 2 stk.) KE605-1K053BK

(23) Baklukelist, nedre KE791-1HA20BK

(24) CITY PACK: sidelister, speilhus KE600-1H005BK

(25) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak uten i-Key KE600-3H007BK

(26) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak med i-Key KE600-3H006BK

(65)  Navkopp (x1) KE409-ORANG

(66)
 Interiørinnsatser: ringer rundt midtmonterte og laterale 

luftehull, girvelgerring)(sett med 5 stk.) KE600-3H101OR

(67) Sidelister (sett med 4 stk.) KE605-1HA20OR

(68) Speilhus (sett med 2 stk.) KE9603-N010OR

(69) Dørhåndtakdeksler, foran uten i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K051OR

(70) Dørhåndtakdeksler, foran med i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K052OR

(71) Dørhåndtakdeksler, bak (sett med 2 stk.) KE605-1K053OR

(72) Baklukelist, nedre KE791-1HA20OR

(73)  Velurmatter, sett med 4 stk. (oransje logo med oransje søm) KE745-1H30A

(74) CITY PACK: sidelister, speildeksler KE600-1H005OR

(75) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak uten i-Key KE600-3H007OR

(76) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak med i-Key KE600-3H006OR

(52)  Navkopp (x1) KE409-BPURP

(53)  Interiørinnsatser: ringer rundt midtmonterte og laterale 
luftehull, girvelgerring)(sett med 5 stk.) KE600-3H101BP

(54)  Girvelger-kule KE340-1H0PBSP

(55)  Sidelister (sett med 4 stk.) KE605-1HA20BP

(56)  Speilhus (sett med 2 stk.) KE9603-N010BP

(57) Dørhåndtakdeksler, foran uten i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K051BP

(58)  Dørhåndtakdeksler, foran med i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K052BP

(59)  Dørhåndtakdeksler, bak (sett med 2 stk.) KE605-1K053BP

(60) Baklukelist, nedre KE791-1HA20BP

(61)  Velurmatter, sett med 4 stk. (fi olett logo med fi olett søm) KE745-1H3BP

(62) CITY PACK: sidelister, speildeksler KE600-1H005BP

(63) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak uten i-Key KE600-3H007BP

(64) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak med i-Key KE600-3H006BP

(87)  15" alufelger TRACK Atsugi Grey og navkopp KE409-1H000

(88)  Navkopp (x1) 40342-BA61B 

(89)  Interiørinnsatser: ringer rundt midtmonterte og laterale 
luftehull, girvelgerring)(sett med 5 stk.) KE600-3H101GR

(90) Sidelister (sett med 4 stk.) KE605-1HA20GR

(91) Speilhus (sett med 2 stk.) KE9603-N010GR

(92) Dørhåndtakdeksler, foran uten i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K051GR

(93) Dørhåndtakdeksler, foran med i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K052GR

(94) Dørhåndtakdeksler, bak (sett med 2 stk.) KE605-1K053GR

(95) Baklukelist, nedre KE791-1HA20GR

(96)  Velurmatter, sett med 4 stk. (grå logo med grå søm) KE745-1H30G

(97) CITY PACK: sidelister, speildeksler KE600-1H005GR

(98) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak uten i-Key KE600-3H007GR

(99) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak med i-Key KE600-3H006GR

(77)  Interiørinnsatser: ringer rundt midtmonterte og laterale 
luftehull, girvelgerring)(sett med 5 stk.) KE600-3H101CB

(78) Sidelister (sett med 4 stk.) KE605-1HA20CB

(79) Speilhus (sett med 2 stk.) KE9603-N010CB

(80) Dørhåndtakdeksler, foran uten i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K051CB

(81) Dørhåndtakdeksler, foran med i-Key (sett med 2 stk.) KE605-1K052CB

(82) Dørhåndtakdeksler, bak (sett med 2 stk.) KE605-1K053CB

(83) Baklukelist, nedre KE791-1HA20CB

(84) CITY PACK: sidelister, speildeksler KE600-1H005CB

(85) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak uten i-Key KE600-3H007CB

(86) TREND PACK: interiørinnsatser, dørhåndtaklister, foran og 
bak med i-Key KE600-3H006CB

BESTILLINGSINFORMASJON BESTILLINGSINFORMASJON
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PRAKTISK UTSTYR FOR BAGASJEROM
(133)  Oppbevaringshylle bagasjerom KE962-1H000

(134)  Myk bagasjeromsmatte KE965-1H5S0

(135)  Hard bagasjeromsmatte KE965-1H5H0

(136) Bagasjeromssett H49G8-89900

ANDRE MATTER
(137)  Gummimatter (sett med 4 stk.) KE748-1H089NS

(138)  Standardmatter (sett med 4 stk.) KE745-1H051

(139)  Bagasjeromsmatte (stoff) KE840-1H001

LASTESTATIV OG TILBEHØR
(140)  Lastestativ, stål KE730-1H000

(141)  Takmontert sykkelstativ (x1) KE738-80000

(142) Takmontert sykkelstativ, aluminium (Thule 591) KE738-80010

(143)  Ski/snøbrettholder, opptil 3 par KE738-50001

(144) Ski/snøbrettholder, opptil 4 par KE738-50002

(145) Ski/snøbrettstativ, kan tilpasses opp til 6 par KE738-99996

(146) Bagasjenett KE966-75R00

TAKBOKSER
Kapasitet / Lengde / Bredde / Høyde / Vekt / Maks last

(147) Takboks Liten Black 380 l/1600*800*400 mm/13 kg/75 kg KE734-380BK

(148)  Takboks Medium Black 480 L/1900*800*400 mm/15 kg/75 kg KE734-480BK

SIKKERHET
(149) Førstehjelpssett (hardt plastskrin) KE930-00021

(150) Førstehjelpssett (myk bag) KE930-00026

(151)  Sikkerhetspakke (førstehjelpssett, sikkerhetsvest, varseltrekant) KE930-00028

(152) Sikkerhetspakke (førstehjelpssett, sikkerhetsvest, 2 varseltrekanter) KE930-00029

(153) Sikkerhetsvest (1 stk.) KE930-00111

(154) Varseltrekant KE930-00017

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

FELGER
(100)  15" alufelger 40300-3HN1A

(101)  16" alufelger 40300-3HN3A

(102) Navkopp 40343-5Y700

(103)  15" alufelger “TRACK” - diamantslipt Metallic Grey (inkl. navkopp) KE409-1H000DS

(104)  16" alufelger “SHINE” - Silver Grey (inkl. navkopp) KE409-1H100

(105)  Låsbare hjulmutre KE409-89951

UTVENDIG STYLING
(106) Takspoiler (ulakkert) K6050-1HB0H

(107)  Eksoshale (1,2 l motor) KE791-1H001

(108) Eksoshale (1,2 l DIG-S motor) KE791-1H002

(109) Beskyttelsesfi lm, tak KE537-1H040

UTVENDIG PRAKTISK UTSTYR
(110)  Hjørnebeskyttere KE967-1H031

(111)  Skvettlapper (sett med 4 stk.), foran og bak KE788-3H080

(112)  Vindavvisere (sett med 2 stk.), foran KE800-1H010

(113) Sidelister (sett med 4 stk.) KE760-1H000

(114)  Beskyttelsesfolie for dørhåndtakene (sett med 2) KE537-1KA00

KLISTREMERKER
(115) Klistremerke My Mythic Nissan KE537-99941

(116) Klistremerke My Green Nissan KE537-99942

(117) Klistremerke My Hawaiian Nissan KE537-99943

(118) Klistremerke My Tribe Nissan KE537-99944

(119) Klistremerke My Lovely Nissan KE537-99945

(120) Klistremerke My Nissan 4x4 KE537-99946

INTERIØRSTYLING
(121)  Opplyste innstegslister (foran) G6950-1HA0A

(122) Terskelplate, bakluke H4992-1HH50 

(123)  Sportspedalsett (MT) og fothviler KE460-1K110

TEKNOLOGISK ASSISTANSE
(124)  Parkeringssensor bak (komplett sett) KE511-99902

(125)  Parkeringssensor (hovedsett) KE512-99901

(126) Parkeringssensor foran (installasjonssett) KE512-99950

PRAKTISK UTSTYR INNVENDIG
(127) Telefonkoppholder KE930-00300

(128)  Smarttelefonholder 360 fl ex, Black KS289-360FL 

(129) Smarttelefonholder Push air KS289-PA0BL 

(130)  Universal nettbrettholder (Black) KS289-TH0BL 

(131)  Askebeger 96536-00Q0A 

(132)  Kjøleboks KS930-00080 

FORSIKRING

Bilforsikringen er redningen når noen knuser ruta og stjeler 
musikkanlegget, du krasjer bilen i ferien eller kommer borti 
garasjen. For vi vet at det skal mer enn et sikkerhetsbelte til 
for at du skal føle deg trygg i bilen. Da sikrer vårt samarbeid 
med bilbransjen deg som bileier en fordelaktig pris på vår beste 
bilforsikring. Nissan-forsikring med Superdekning selges hos 
din lokale bilforhandler.

Skulle uhellet være ute får du et raskt og ukomplisert oppgjør. 
Ved alle typer skader – liten eller stor – vil kvalifiserte fagfolk 
reparere bilen din med spesialverktøy og all den kompetanse 
som kreves.

Har du spørsmål om Nissan Forsikring, ring 815 73 609

PAN EUROPEISK VEIHJELP

Kom deg på veien med Nissan!

Du er glad i din Nissan og vi hos Nissan bryr oss om deg. Vi 
ønsker deg en problemfri kjøring.

Ved et havari eller en ulykke vil Nissan Assistance alltid være 
beredt til å hjelpe deg.

Uansett hva som skjer; ring oss først og vi vil gjør vårt ytterste 
for å få deg og bilen din tilbake på veien så raskt og problemfritt 
som mulig - 24 timer i døgnet, 7 dager i uka... Gratis!

Få mer informasjon om Nissan Veihjelp fra din lokale 
Nissan-forhandler eller besøk vårt nettsted www.nissan.no

Nissan Assistance
Tel. (+47) 815 56 232

Bestillingsinformasjon

Spør din salgsrepresentant om å inkludere tilbehør i din Nissan fi nansavtale og få en fi nansieringsplan 
som passer deg.

Nissan Originalt tilbehør 
3 år eller 100 000 km hvis montert som PDI (montert på ny bil før levering) av Nissan-forhandlere 
(deler og arbeid) 12 måneder hvis montert av tredjepart eller kunde (kun deler/ubegrenset kjørelengde)

 Nissan Godkjent tilbehør 
2 år eller 100 000 km hvis montert som PDI (montert på ny bil før levering) av Nissan-forhandlere 
(deler og arbeid) 12 måneder hvis montert av tredjepart eller kunde (kun deler/ubegrenset kjørelengde)
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Besøk vå r hjemmeside på : www.nissan.no

Vi har gjort vå rt ytterste for å  sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (august 2015). Denne brosjyren 
viser prototype-biler som er vist på  motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av vå re produkter forbeholder 
Nissan Europe seg retten til å  endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen uten forvarsel. Nissan-forhandlerne vil bli 
informert om eventuelle endringer så  raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å  få  den mest oppdaterte informasjonen. 
På  grunn av begrensninger i trykkeprosessen som brukes, kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på  lakk og 
interiørtrekk. Alle rettigheter forbeholdes. Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Følg Nissan Micra på :
Forhandlerstempel:

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY15 MICRA SV3 ACCESS BROC GEA 08/2015 – Trykt i EU. 
Layout ved CLM BBDO - Frankrike – Tlf.: +33 1 41 23 41 23 og produsert av eg+ worldwide, Frankrike –Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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