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1_Backspegelkåpor, Black purple(56)

2_Dörrhandtagskåpor, Black purple(58) 

3_Tröskeldekorlister, Black purple(55)

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

På omslaget: Dark Red MICRA med följande 
tillbehör: Solid white backspegelkåpor(31), Solid 
white dörrhandtagskåpor fram och bak(33, 34), 
Solid white tröskeldekorlister(30), 15" lättmetallfälgar 
“TRACK” diamond cut, Metallic grey(103) med Solid 
white centrumkåpor(27).
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Centrumkåpor:

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

Lättmetallfälgar:

1_15" lättmetallfälgar(100)

2_16" lättmetallfälgar(101)

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

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

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

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

7_Låsbara hjulmuttrar(105)
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5_Interiöra dekorinslag, Piano black(16)

6_Interiöra dekorinslag, Solid white(28)

7_InteriöraInteriöra dekorinslag, Force red(02)

8_Interiöra dekorinslag, Carbon look(77)

9_Interiöra dekorinslag, Orange racing(66)

10_Interiöra dekorinslag, Metallic grey(89)

INTERIÖRA DEKORINSLAG
HOTTA UPP DIN MICRA med djärva färginslag. Välj en 
kreativ ton och skapa din egen stil, eller ge din bil en mer 
exklusiv karaktär med ett helt eget uttryck. 

1_Interiöra dekorinslag, Black purple(53)

2_Växelspaksknopp, Black purple(54)

3_Dekorring runt växelspak, Black purple(53)

4_Velourmattor med färgad logga och stickning 
(sats om 4)(61)
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1_Backspegelkåpor, kromade(44)

2_Dörrhandtagskåpor, kromade(46, 47)

3_Tröskeldekorlister, kromade(43)

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

5_Interiöra dekorinslag, kromade(41)

6_Belysta instegsskydd (fram)(121)

7_Sportpedaler(123)

8_Ändrör, krom(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_Övre skyddslist för stötfångare bak och ilastskydd 
till bagageutrymmet(110)

2_Kylväska(132)

3_Hård bagagerumsmatta med lastavskiljare(135)

4_Förvaringsfack under insynsskydd(133)

5_Mjuk bagagerumsmatta(134)

6_Bagagerumsmatta, black(139)

ANTI-STRESS KIT. Gör dig redo för 
en utflykt! Packa ner din picknick i 
kylväskan som är skräddarsydd för 
din MICRA och ge dig av.

DELA UPP OCH SKYDDA. Organisera bagageutrymmet 
med Nissan originaltillbehör så blir livet lite enklare och 
bekvämare. Håll alla dina prylar rena och lättåtkomliga 
med hjälp av nät, lastavskiljare och bagagerumsmattor. 

Ge din MICRA ett eget uttryck med Nissan Design 
Studio. Detta är platsen där du kan skapa din egen 
drömbil med hjälp av färger och tillbehör som tagits 
fram av Nissans skickliga formgivare. 

Börja med att välja en karossfärg som du blir glad 
av och lyft fram olika detaljer i en kontrasterande färg. 
Låt dig inspireras. Oavsett om du väljer färger som 
går ton i ton eller som skapar en spännande kontrast 
kan du vara säker på att det inte finns någon annan 
MICRA som liknar din.

FÖR M ICRA
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1_Taklastbågar, black stål(140) och cykelhållare(x1)(141)

2_Taklastbågar, black stål(140) och takbox, Medium, Black(148) 
(finns även som Small)

3_Taklastbågar, stål(140)

4_Taklastbågar, black stål(140) och hållare för skidor/snowboard 
(upp till 3 par)(143)

DEN STORA FLYKTEN. Ge dig av 
på semester med cyklar, surfingbrädor 
och allt annat som du kan lasta 
på din Nissan MICRA. Utnyttja de 
specialanpassade taklastbågarna 
eller stuva in dina prylar i en takbox. 
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ÄLSKA DIN MICRA. Nissans praktiska och 
skyddande originaldelar hjälper dig att få 
ut ännu mer glädje av din MICRA. Från 
vindavvisare eller hållare för din smartphone 
till ett praktiskt parkeringssystem - det finns 
något för alla behov. 

1_Vindavvisare (fram)(112)

2_Skyddsfolie för dörrhandtag(114)

3_16" lättmetallfälgar “SHINE” Silver Grey(104)

4_Stänksydd, fram och bak(111)

5_Takspoiler (endast till VISIA-versionen)(106)

6_Parkeringssensorer bak(124)

7_Parkeringssensorer fram(125)

8_Askkopp(131)

9_Universalhållare för surfplatta(130)

10_Hållare för smartphone(128)

11_Säkerhetspaket(151)

12_Mattor (sats om 4); Velour(36), tyg(138) eller gummi(137)
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(27)  Centrumkåpa (x1) 40342-BA61D

(28)  Invändiga dekorinslag: dekorringar runt luftventiler 
(mitten och sidorna) och växelspak (sats med 5) KE600-3H101WH

(29) Växelspaksknopp KE340-1H00WCA

(30)  Tröskellister (sats med 4) KE605-1HA20WH

(31)  Backspegelkåpor (sats med 2) KE9603-N010WH

(32) Dörrhandtagsskydd, fram utan i-Key (sats med 2) KE605-1K051WH

(33)  Dörrhandtagsskydd, fram med i-Key (sats med 2) KE605-1K052WH

(34)  Dörrhandtagsskydd, bak (sats med 2) KE605-1K053WH

(35) Dekorlist bagagelucka, nedre KE791-1HA20WH

(36)  Velourmattor, sats med 4 (vit logga med vita sömmar) KE745-1H30W

(37) CITY PACK: tröskellister, backspegelkåpor KE600-1H005WH

(38) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, utan i-Key KE600-3H007WH

(39) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, med i-Key KE600-3H006WH

(01)  Centrumkåpa (x1) KE409-00RED

(02)  Invändiga dekorinslag: dekorringar runt luftventiler 
(mitten och sidorna) och växelspak (sats med 5) KE600-3H101RD

(03) Växelspaksknopp KE340-1H00RCA

(04) Tröskellister (sats med 4) KE605-1HA20RD

(05) Backspegelkåpor (sats med 2) KE9603-N010RD

(06) Dörrhandtagsskydd, fram, utan i-Key (sats med 2) KE605-1K051RD

(07) Dörrhandtagsskydd, fram, med i-Key (sats med 2) KE605-1K052RD

(08) Dörrhandtagsskydd, bak (sats med 2) KE605-1K053RD

(09) Dekorlist bagagelucka, nedre KE791-1HA20RD

(10)  Velourmattor, sats med 4 (röd logga med röda sömmar) KE745-1H30R

(11) CITY PACK: tröskellister, backspegelkåpor KE600-1H005RD

(12) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, utan i-Key KE600-3H007RD

(13) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, med i-Key KE600-3H006RD

(40)  Centrumkåpa (x1) 40343-5Y700

(41)  Invändiga dekorinslag: dekorringar runt luftventiler 
(mitten och sidorna) och växelspak (sats med 5) KE600-3H101

(42) Växelspaksknopp KE340-1H00CCA

(43)  Tröskellister (sats med 4) KE605-1HA20

(44)  Backspegelkåpor (sats med 2) KE960-3N010

(45) Dörrhandtagsskydd, fram, utan i-Key (sats med 2) KE605-1K051

(46)  Dörrhandtagsskydd, fram med i-Key (sats med 2) KE605-1K052

(47)  Dörrhandtagsskydd, bak (sats med 2) KE605-1K053

(48) Dekorlist bagagelucka, nedre KE791-1HA20

(49) CITY PACK: tröskellister, backspegelkåpor KE600-1H005

(50) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, utan i-Key KE600-3H007

(51) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, med i-Key KE600-3H006

(14)  15" lättmetallfälgar TRACK och centrumkåpa KE409-1H000BZ

(15)  Centrumkåpa (x1) KE409-00Z11

(16)  Invändiga dekorinslag: dekorringar runt luftventiler 
(mitten och sidorna) och växelspak (sats med 5) KE600-3H101BK

(17) Växelspaksknopp KE340-1H00BCA

(18) Tröskellister (sats med 4) KE605-1HA20BK

(19) Backspegelkåpor (sats med 2) KE9603-N010BK

(20) Dörrhandtagsskydd fram, utan i-Key (sats med 2) KE605-1K051BK

(21) Dörrhandtagsskydd fram, med i-Key (sats med 2) KE605-1K052BK

(22) Dörrhandtagskydd, bak (sats med 2) KE605-1K053BK

(23) Dekorlist bagagelucka, nedre KE791-1HA20BK

(24) CITY PACK: tröskellister, backspegelkåpor KE600-1H005BK

(25) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, utan i-Key KE600-3H007BK

(26) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, med i-Key KE600-3H006BK

(65)  Centrumkåpa (x1) KE409-ORANG

(66)
  Invändiga dekorinslag: dekorringar runt luftventiler 
(mitten och sidorna) och växelspak (sats med 5) KE600-3H101OR

(67) Tröskellister (sats med 4) KE605-1HA20OR

(68) Backspegelkåpor (sats med 2) KE9603-N010OR

(69) Dörrhandtagsskydd, fram, utan i-Key (sats med 2) KE605-1K051OR

(70) Dörrhandtagsskydd, fram, med i-Key (sats med 2) KE605-1K052OR

(71) Dörrhandtagskydd, bak (sats med 2) KE605-1K053OR

(72) Dekorlist bagagelucka, nedre KE791-1HA20OR

(73)   Velourmattor, sats med 4 (logga och sömmar i Orange) KE745-1H30A

(74) CITY PACK: tröskellister, backspegelkåpor KE600-1H005OR

(75) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, utan i-Key KE600-3H007OR

(76) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, med i-Key KE600-3H006OR

(52)  Centrumkåpa (x1) KE409-BPURP

(53)   Invändiga dekorinslag: dekorringar runt luftventiler 
(mitten och sidorna) och växelspak (sats med 5) KE600-3H101BP

(54)   Växelspaksknopp KE340-1H0PBSP

(55)   Tröskellister (sats med 4) KE605-1HA20BP

(56)   Backspegelkåpor (sats med 2) KE9603-N010BP

(57) Dörrhandtagsskydd, fram, utan i-Key (sats med 2) KE605-1K051BP

(58)   Dörrhandtagsskydd, fram med i-Key (sats med 2) KE605-1K052BP

(59)   Dörrhandtagsskydd, bak (sats med 2) KE605-1K053BP

(60) Dekorlist bagagelucka, nedre KE791-1HA20BP

(61)   Velourmattor, sats med 4 (logga och sömmar i Purple) KE745-1H3BP

(62) CITY PACK: tröskellister, backspegelkåpor KE600-1H005BP

(63) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, utan i-Key KE600-3H007BP

(64) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, med i-Key KE600-3H006BP

(87)  15'' lättmetallfälgar TRACK Atsugi Grey och centrumkåpa KE409-1H000

(88)  Centrumkåpa (x1) 40342-BA61B 

(89)  Invändiga dekorinslag: dekorringar runt luftventiler 
 (mitten och sidorna) och växelspak (sats med 5) KE600-3H101GR

(90) Tröskellister (sats med 4) KE605-1HA20GR

(91) Backspegelkåpor (sats med 2) KE9603-N010GR

(92) Dörrhandtagsskydd, fram, utan i-Key (sats med 2) KE605-1K051GR

(93) Dörrhandtagsskydd, fram, med i-Key (sats med 2) KE605-1K052GR

(94) Dörrhandtagsskydd, bak (sats med 2) KE605-1K053GR

(95) Dekorlist bagagelucka, nedre KE791-1HA20GR

(96)  Velourmattor, sats med 4 (logga och sömmar i Grey) KE745-1H30G

(97) CITY PACK: tröskellister, backspegelkåpor KE600-1H005GR

(98) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, utan i-Key KE600-3H007GR

(99) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, med i-Key KE600-3H006GR

(77)  Invändiga dekorinslag: dekorringar runt luftventiler 
(mitten och sidorna) och växelspak (sats med 5) KE600-3H101CB

(78) Tröskellister (sats med 4) KE605-1HA20CB

(79) Backspegelkåpor (sats med 2) KE9603-N010CB

(80) Dörrhandtagsskydd, fram, utan i-Key (sats med 2) KE605-1K051CB

(81) Dörrhandtagsskydd, fram, med i-Key (sats med 2) KE605-1K052CB

(82) Dörrhandtagsskydd, bak (sats med 2) KE605-1K053CB

(83) Dekorlist bagagelucka, nedre KE791-1HA20CB

(84) CITY PACK: tröskellister, backspegelkåpor KE600-1H005CB

(85) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, utan i-Key KE600-3H007CB

(86) TREND PACK: invändiga dekorinslag, dekorlist dörrhandtag 
fram och bak, med i-Key KE600-3H006CB
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FUNKTIONELLA TILLBEHÖR BAGAGEUTRYMME
(133)  Förvaringsfack under insynsskydd KE962-1H000

(134)  Mjuk bagagerumsmatta KE965-1H5S0

(135)  Hård bagagerumsmatta KE965-1H5H0

(136) Förvaringssats, bagageutrymme H49G8-89900

ÖVRIGA MATTOR
(137)  Gummimattor (sats med 4) KE748-1H089NS

(138)  Standardmattor (sats med 4) KE745-1H051

(139)  Bagagerumsmatta (tyg) KE840-1H001

LASTBÅGAR OCH TILLBEHÖR
(140)  Lastbågar, stål KE730-1H000

(141)  Cykelhållare, tak (x1) KE738-80000

(142) Cykelhållare, tak, aluminium (Thule 591) KE738-80010

(143)  Hållare för skidor/snowboard, upp till 3 par KE738-50001

(144) Hållare för skidor/snowboard, upp till 4 par KE738-50002

(145) Hållare för skidor/snowboard, skjutbar, upp till 6 par KE738-99996

(146) Bagagenät KE966-75R00

TAKBOXAR
Kapacitet/Längd/bredd/Höjd/Vikt/Max last

(147) Takbox Small Black 380L/1600*800*400mm/13kg/75kg KE734-380BK

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

SÄKERHET
(149) Första hjälpen-sats (låda i hårdplast) KE930-00021

(150) Första hjälpen-sats (mjuk väska) KE930-00026

(151)  Säkerhetspaket (första hjälpen-sats, säkerhetsväst och varningstriangel) KE930-00028

(152) Säkerhetspaket (första hjälpen-sats, säkerhetsväst och varningstriangel) KE930-00029

(153) Säkerhetsväst (1 st) KE930-00111

(154) Varningstriangel KE930-00017

(155) Varningstriangel (2 st) KE930-00018

FÄLGAR
(100)  15" lättmetallfälgar 40300-3HN1A

(101)  16" lättmetallfälgar 40300-3HN3A

(102) Centrumkåpa 40343-5Y700

(103)  15" lättmetallfälgar "TRACK" - Diamond cut Metallic Grey (inkl centrumkåpa) KE409-1H000DS

(104)  16'' lättmetallfälgar "SHINE" - Silver Grey (inkl centrumkåpa) KE409-1H100

(105)  Låsbara hjulmuttrar KE409-89951

EXTERIÖR STYLING
(106) Spoiler tak (olackerad) K6050-1HB0H

(107)  Ändrör (1.2-motor) KE791-1H001

(108) Ändrör (1.2 DIG-S-motor) KE791-1H002

(109) Takfi lm KE537-1H040

FUNKTIONELLA TILLBEHÖR EXTERIÖR
(110)  Övre skydd stötfångare KE967-1H031

(111)  Stänkskydd (sats med 4), fram och bak KE788-3H080

(112)  Vindavvisare (sats med 2), fram KE800-1H010

(113) Lister på sidan (sats med 4) KE760-1H000

(114)  Skyddsfolie dörrhandtag (sats med 2) KE537-1KA00

ETIKETTER
(115) Etikett My Mythic Nissan KE537-99941

(116) Etkett My Green Nissan KE537-99942

(117) Etikett My Hawaiian Nissan KE537-99943

(118) Etikett My Tribe Nissan KE537-99944

(119) Etikett My Lovely Nissan KE537-99945

(120) Etikett My Nissan 4x4 KE537-99946

INTERIÖR STYLING
(121)  Belysta instegsskydd (fram) G6950-1HA0A

(122) Ilastningsskydd bagageutrymme H4992-1HH50 

(123)  Sportpedalssats (MT) och fotstöd KE460-1K110

TEKNISK ASSISTANS
(124)  Bakre parkeringssystem (komplett sats) KE511-99902

(125)  Främre parkeringssystem (huvudsats) KE512-99901

(126) Främre parkeringssystem (installationssats) KE512-99950

FUNKTIONELLA TILLBEHÖR INTERIÖR
(127) Hållare för mobil eller mugg KE930-00300

(128)  Hållare för smartphone, 360 fl ex black KS289-360FL 

(129) Hållare för smartphone, Push air KS289-PA0BL 

(130)  Universalhållare för surfplatta (Black) KS289-TH0BL 

(131)  Askfat 96536-00Q0A 

(132)  Kylväska KS930-00080 

5 FÖRLÄNGD GARANTI

Med Nissan 5* Trygghetspaket kan du förlänga garantin 
för din MICRA så att den gäller under längre tid eller en 
längre körsträcka.

Bland de många olika alternativ som du kan välja mellan, 
hittar du alltid ett avtal som passar just dig.

Vid en eventuell reparation används endast Nissan 
originaldelar och dessa monteras av mekaniker som 
specialutbildats av Nissan.

Med Nissan 5* Trygghetspaket kan du känna dig lugn. 
Även en eventuellt ny ägare av din bil kan känna sig 
trygg, eftersom den förlängda garantin följer med bilen 
vid en försäljning.

I ditt Nissan 5* Trygghetspaket ingår, utan extra kostnad, 
även tjänsten Nissan Assistance (vägassistans) under hela 
garantitiden – dygnet runt, årets alla dagar. 

NISSAN SERVICEAVTAL

Låt din MICRA få den service och omvårdnad den behöver 
och spara pengar på sikt – med Nissan Serviceplan!

Våra serviceplaner täcker all ordinarie service för din MICRA.

Med våra serviceplaner kan du välja att betala en fast kostnad 
för bilens service under en period på upp till 5 år.

Serviceplanen omfattar samtliga kontroller och byten som 
krävs enligt Nissans ordinarie serviceschema för bilen.

Dra fördel av att våra välutbildade mekaniker uteslutande 
använder Nissan Original-delar för din bil.

En välskött bil har ett högre andrahandsvärde. 

Och om du skulle sälja din Nissan innan Trygghetpaketet 
löper ut, kommer den nya ägaren att få dra fördel av det 
under den återstående avtalstiden.

BESTÄ LLNINGSINFORMATION

Tala med säljaren om att låta tillbehören ingå i din fi nansieringslösning och få en betalningsplan som 
passar just dig.

Nissan Original-tillbehör
3 år eller 100.000 km om monterade av Nissan-återförsäljare vid köpet av bilen (delar och arbete)
12 månader om monterade av återförsäljaren, 3:e part eller av kunden (endast själva delarna / 
obegränsad körsträcka)

 Av Nissan godkända tillbehör
2 år eller 100.000 km om monterade av Nissan-återförsäljare vid köpet av bilen (delar och arbete)
12 månader om monterade av återförsäljaren, 3:e part eller av kunden (endast själva delarna / 
obegränsad körsträcka)
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Besö k vå r hemsida: www.nissan.se

Vi har gjort allt som stå r i vå r makt fö r att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfä llet (augusti 2015). Denna broschyr 
innehå ller bilder på  prototypbilar som fö revisats på  motormä ssor. I enlighet med fö retagets policy att stä ndigt fö rbä ttra sina produkter, 
fö rbehå ller sig Nissan Europe rä tten att nä r som helst ä ndra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans 
å terfö rsä ljare kommer snarast mö jligt att informeras om alla så dana ä ndringar. Hö r med din Nissan-å terfö rsä ljare fö r att få  den senaste 
informationen. Av trycktekniska skä l kan de kaross- och klä dselfä rger som visas i broschyren avvika nå got frå n de verkliga. Samtliga rä ttigheter 
fö rbehå lles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr ä r fö rbjuden utan fö regå ende skriftligt tillstå nd frå n Nissan Europe.

Följ Nissan Micra på :
Å F-stä mpel:

Denna broschyr ä r tryckt på  klorfritt papper – MY15 MICRA SV3 ACCESS BROC GEA 08/2015 – Tryckt i EU. 
Producerad av CLM BBDO, Frankrike - Tel.: +33 1 41 23 41 23 och tryckt hos by eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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