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NISSAN’IN RENKLİ VE STİLLİ ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ AKSESUARLARI 

İLE MICRA’NIZA EŞSİZ BİR DEĞİŞİM SUNUN. Unutmayın ki; Orijinal 

Yedek Parçada da olduğu gibi sadece Nissan Orijinal Aksesuarları aracınıza 

tam bir oturuş , bütünlük ve güvenlik sağlar. Tüm orijinal aksesuarlar size 

en yakın Nissan Bayisinde 3 yıl / 100.000 km ile garanti kapsamındadır.
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Parlak Siyah

Karbon Görünüm

Metalik Gri

Krom

Opak Beyaz

Zor Kırmızı

Turuncu Yarış

Siyah Mor

1_ Ayna Kapakları (79)

2_ Kapı kolları, ön (2’li set) (81)

3_ Kapı kolları, arka (2’li set) (82)

4_ Yan şeritler (78)

5_ 15" Gümüş gri Alaşımlı Jantlar (107)

6_ Turuncu Jant Göbekleri (76)

KİŞİLİĞİNİZİ ARACINIZA 
YANSITIN

Kapak resmi: 15" Elmas kesim – 

Metalik Gri alaşımlı jantlar (108) ile 

beraber opak beyaz jant göbekleri (12), 

opak beyaz ayna kapakları (15), 

opak beyaz yan şeritler (14), opak 

beyaz öne ve arka kapı kolları  

(2’li setler ) (17-18).

KENDİ RENKLİ TEMANIZI DİZAYN EDİN. Turuncu’nun enerjisini 
yansıtan kapı kolları, ayna kapakları ve Jant göbekleri ile sürüşünüzü 
daha keyifli bir hale getirin.
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1_ Ayna Kapakları (28)

2_ Kapı Kolları , ön (2’li set) (30)

3_ Kapı Kolları , arka (2’li set) (31)

4_ Yan şeritler (27)

5_ 15" Parlak siyah alaşımlı jantlar (109) ve Parlak 
siyah jant göbekleri (25)

STİLİNİZ İLE DİKKAT 
ÇEKİN

KIRMIZI VE SİYAHIN CESURLUĞUNU 

KULLANIN. Micra’nın renk paletiyle kendinizi ifade 
eden karışımı bulun.

Parlak siyah

Karbon Görünüm

Metalik Gri

Krom

Opak Beyaz

Zor Kırmızı

Turuncu Yarış

Siyah Mor
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ZARİF BİR GÖRÜNÜM

KADINSI DOKUNUŞ. Şık, sofistike ve tutkulu...Koyu mor 
aksesuarlar ile tarzınızı ortaya çıkarın.

1_ 15" Elmas kesim – Metalik Gri 
Alaşımlı jantlar (108) ve siyah mor 
jant göbekleri (50)

2_ Yan şeritler (52)

3_ Ayna kapakları (53)

4_ Kapı Kolları , ön (2’li set) (55)

5_ Kapı Kolları , arka (2’li set) (56)

6_ Bagaj alt çıtası (57)*

Parlak Siyah

Karbon Görünüm

Metalik Gri

Krom

Opak Beyaz

Zor Kırmızı

Turuncu Yarış

Siyah Mor

* Sadece VISIA için
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İÇ DETAYLAR

DETAYLARA GÖZ ATIN. Renkli havalandırma kenarları ve 
vites kutusu kenarı ile aracınızın görünümünü tamamlayın.

Parlak siyah

Karbon Görünüm

Metalik Gri

 Krom

Opak beyaz

Zor Kırmızı

Turuncu Yarış

Siyah Mor

1_ Vites kutusu kenarı (2)

2_ Havalandırma kenarları (2)

3_ Kapı kolları (6-7)
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1_ Ayna Kapakları (4)

2_ Yan Şeritler (3)

3_ 15" Elmas kesim – Metalik 
gri alaşımlı jantlar (108)

4_ Krom jant göbekleri (1)

Parlak Siyah

Karbon Görünüm

Metalik Gri

Krom

Opak Beyaz

Zor Kırmızı

Turuncu Yarış

Siyah Mor

ŞEHİR PAKETİ

PARLAK GÖRÜNÜM Ayna kapakları ve yan şerit 
seçenekleriyle favori görünümünüzü seçin.

TREND PAKETİ

HAVALANDIRMA KENARLARI, vites kutusu kenarı 
ve ön-arka dış kapı kolları ile stilinizi ortaya çıkarın.
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1_ 16" Gümüş gri alaşımlı jantlar (110)

2_ 16" Alaşımlı Jant (105)

3_ 15" Parlak siyah alaşımlı jantlar (109)

4_ 15" Elmas Kesim – Metalik gri alaşımlı jant (108)

5_ 15" Gümüş gri alaşımlı jantlar (107)

6_ 15" Alaşımlı jant (104)

7_ Jant Göbekleri; parlak siyah(25), metalik gri (37), krom (1), 
opak beyaz (12), zor kırmızı (63), turuncu yarış(76), siyah mor (50)

KİŞİYE ÖZEL İLGİ

STİLLİ VE KORUYUCU Renkli dikişli peluş 
paspaslardan renkli kilitli alüminyum jantlara; 
MICRA’nın tüm aksesuarları sizi korumak üzere  
dizayn edilmiştir.
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8_ Kadife paspaslar; Metalik gri dikişli (46), opak 
beyaz dikişli (21), zor kırmızı dikişli (72), turuncu 
yarış dikişli (85), siyah mor dikişli (59)

9_ Tavan Spoyleri (112)

10_ Sport pedallar (124)

11_Kilitli bijonlar (111)

12_ Egzoz ucu ,krom (113)

13_ Aydınlatmalı kapı eşikleri (122)
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ŞEHİR ESİNTİSİ

FIRSATLAR İÇİN HAZIR OLUN. Sizin gibi MICRA’da 
şehri seviyor ve tüm aksiyonlara karşı donanımlı olmayı da 
tercih ediyor. Listesinin başında da kötü sürprizlerden 
kaçınmak için ön ve arka park sistemi ve güvenlik seti geliyor.
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1_ Park sensörü, ön (127)

2_ Park sensörü, arka (125)

3_ Kapı kolu koruması (141)

4_ Arka tampon üzeri koruma (137)

5_ 16" Gümüş gri alaşımlı jantlar (110) 
ve metalik gri jant göbekleri (37)

6_ Paçalık (4’lü takım) (138)

7_ Yan Kapı koruma bantları (4’lü set) (140)

8_ Cam rüzgarlıkları (2’li set) (139)

9_ Güvenlik seti (158-163)

10_  Paspaslar: kadife (21), standart (135) 
ve kauçuk (134)
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DAĞINIKLIĞA SON VERİN

ORGANİZE EDİN VE GİDİN. Orijinal Aksesuarlardan bagaj 
havuzları ile aracınızı kendi kullanımınıza gore organize edin.
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1_ Bagaj üst depolama rafı (130)

2_ Sert plastik bagaj havuzu (132)

3_ Yumuşak plastik bagaj havuzu (131)

4_ Bagaj koruma eşiği (2’li set alüminyum) (123)
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DAHA FAZLASINI YÜKLEYİN

Nissan’ın Orijinal aksesuarlarından; bisiklet, kayak, snowboard 
ve birçok valizinizi yükleyebileceğiniz yük taşıyıcıları ile artık fazla 
yük dert değil.

1_ Çelik yük taşıyıcı (142)

2_ Çelik bisiklet taşıyıcı , tekli (147)

3_ Alüminyum bisiklet taşiyıcı (148)

4_ Alüminyum bagaj rafı (145) ve Elastik bagaj filesi (146)

5_ Tavan bagajı , küçük (155) (orta boyu da mevcuttur.)

6_ Kayak tutucu (143) ve kayak/snowboard taşıyıcı, 3 ve 4 çifte kadar uygundur. (151-152)
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1_ Telefon taşıyıcı (128)

2_ Çöp sepeti (129)

ARTIK HERŞEY

GPS

• 44 ülke

• 3D navigasyon rehberi

AUDIO

• Bluetooth aracılığı ile Müzik

• WMA ve MP3 player

VIDEO

• 6,1" dokunmatik ekran

• iPod, AUS USB çıkışları hem 

müzik, hem video 

• Jpeg uyumluluğu

• DVD player

• Geri görüş kamerası

PHONE

• Bluetooth telefon bağlantısı

• Smartphone Uygulama 

bağlantısı iPhone

Nissan Pioneer (100) Nissan Fujitsu (102)

GPS

• 44 ülke

• 3D navigasyon rehberi

AUDIO

• 7 dilde ses tanıma

• Şarkı adı ve album görünümü

• Bluetooth aracılığı ile Müzik

• WMA ve MP3 player

VIDEO

• 7" dokunmatik ekran

• DVD / DIVX player (USB ile)

• Jpeg uyumluluğu ve iPod video 

playback

PHONE

• Bluetooth telefon bağlantısı

NISSAN ORİJİNAL NAVİGASYON

PARMAKLARINIZIN UCUNDA DVD, MP3, iPod dinlerken 
ya da Bluetooth bağlantınızla istediğinize ulaşırken, üç  
boyutlu dokunmatik , renkli ekranda yolunuzu takip etmek  
bir ayrıcalıktır. Telefon taşıyıcı ve kullanışlı çöp sepeti ile  
araç içi kullanımı kolaylaştırın.
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KROM DOKUNUŞ

(01)  Krom jant göbeği (x1) 40343-5Y700

(02)  Krom iç detaylar: ana ve yan havalandırma kenarları, vites kutusu kenarı (5'li set) KE600-3H101

(03)  Krom Yan şeritler (4'lü set) KE605-1HA20

(04)  Krom ayna kapakları (2'li set) KE960-3N010

(05) Krom kapı kolları, ön , sensörsüz (2'li set) KE605-1K051

(06)  Krom kapı kolları, ön , sensörlü (2'li set) KE605-1K052

(07)  Krom kapı kolları, arka (2'li set) KE605-1K053

(08) Krom bagaj alt çıtası KE791-1HA20

(09)  Krom şehir paketi: yan şeritler , ayna kapakları KE600-1H005

(10) Krom trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörsüz KE600-3H007

(11)  Krom trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörlü KE600-3H006

OPAK BEYAZ DOKUNUŞ

(12)  Opak beyaz (326) jant göbeği (x1) 40342-BA61D

(13)
Opak beyaz (326) İç detaylar: ana ve yan havalandırma kenarları, vites kutusu kenarı (5'li 

set)
KE600-3H101WH

(14)  Opak beyaz (326) yan şeritler (4'lü set) KE605-1HA20WH

(15)  Opak beyaz (326) ayna kapakları (2'li set) KE960-1H000WH

(16) Opak beyaz (326) kapı kolları, ön , sensörsüz (2'li set) KE605-1K051WH

(17)  Opak beyaz (326) kapı kolları, ön , sensörlü (2'li set) KE605-1K052WH

(18)  Opak beyaz (326) kapı kolları, arka (2'li set) KE605-1K053WH

(19) Opak beyaz (326) bagaj alt çıtası KE791-1HA20WH

(20) Opak beyaz (326) Stikır kiti KE537-1H20W

(21)  Opak beyaz (326) kadife paspaslar (logolu+dikişli) (4'lü set ) LHD KE745-1H30W

(22) Opak beyaz (326) Şehir paketi: yan şeritler , ayna kapakları KE600-1H005WH

(23) Opak beyaz (326) trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörsüz KE600-3H007WH

(24)  Opak beyaz (326) trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörlü KE600-3H006WH

PARLAK SİYAH DOKUNUŞ

(25)  Parlak siyah (Z11) jant göbeği (x1) KE409-00Z11

(26) Parlak siyah (Z11) İç detaylar: ana ve yan havalandırma kenarları, vites kutusu kenarı (5'li set) KE600-3H101BK

(27)  Parlak siyah (z11) yan şeritler (4'lü set) KE605-1HA20BK

(28)  Parlak siyah (Z11) ayna kapakları (2'li set) KE960-1H000BK

(29) Parlak siyah (Z11) kapı kolları, ön , sensörsüz (2'li set) KE605-1K051BK

(30)  Parlak siyah (Z11) kapı kolları, ön , sensörlü (2'li set) KE605-1K052BK

(31)  Parlak siyah (Z11) kapı kolları, arka (2'li set) KE605-1K053BK

(32) Parlak siyah (Z11) bagaj alt çıtası KE791-1HA20BK

(33) Parlak siyah (Z11) Stikır kiti KE537-1H20B

(34) Parlak siyah (Z11) Şehir paketi: yan şeritler , ayna kapakları KE600-1H005BK

(35) Parlak siyah (Z11) trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörsüz KE600-3H007BK

(36) Parlak siyah (Z11) trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörlü KE600-3H006BK

METALİK GRİ DOKUNUŞ

(37)  Metalik gri jant göbeği (x1) 40342-BA61B 

(38) Metalik gri İç detaylar: ana ve yan havalandırma kenarları, vites kutusu kenarı (5'li set) KE600-3H101GR

(39) Metalik gri yan şeritler (4'lü set) KE605-1HA20GR

(40) Metalik gri ayna kapakları (2'li set) KE960-1H000GR

(41) Metalik gri kapı kolları, ön , sensörsüz (2'li set) KE605-1K051GR

(42) Metalik gri kapı kolları, ön , sensörlü (2'li set) KE605-1K052GR

(43) Metalik gri kapı kolları, arka (2'li set) KE605-1K053GR

(44) Metalik gri bagaj alt çıtası KE791-1HA20GR

(45) Metalik gri Stikır kiti KE537-1H20G

(46)  Metalik gri kadife paspaslar (logolu+dikişli) (4'lü set ) LHD KE745-1H30G

(47) Metalik gri Şehir paketi: yan şeritler , ayna kapakları KE600-1H005GR

(48) Metalik gri trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörsüz KE600-3H007GR

(49) Metalik gri trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörlü KE600-3H006GR

SİYAH MOR DOKUNUŞ

(50)  Siyah mor jant göbeği (x1) KE409-BPURP

(51) Siyah Mor İç detaylar: ana ve yan havalandırma kenarları, vites kutusu kenarı (5'li set) KE600-3H101BP

(52)  Siyah mor yan şeritler (4'lü set) KE605-1HA20BP

(53)  Siyah mor ayna kapakları (2'li set) KE960-1H000BP

(54) Siyah mor kapı kolları, ön , sensörsüz (2'li set) KE605-1K051BP

(55)  Siyah mor kapı kolları, ön , sensörlü (2'li set) KE605-1K052BP

(56)  Siyah mor kapı kolları, arka (2'li set) KE605-1K053BP

17

SİPARİŞ
BİLGİLERİ
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KARBON GÖRÜNÜM DOKUNUŞU

(89) Karbon görünüm iç detaylar: ana ve yan havalandırma kenarları, vites kutusu kenarı (5'li set) KE600-3H101CB

(90) Karbon görünüm Yan şeritler (4'lü set) KE605-1HA20CB

(91) Karbon görünüm ayna kapakları (2'li set) KE960-1H000CB

(92) Karbon görünüm kapı kolları, ön , sensörsüz (2'li set) KE605-1K051CB

(93) Karbon görünüm kapı kolları, ön , sensörlü (2'li set) KE605-1K052CB

(94) Karbon görünüm kapı kolları, arka (2'li set) KE605-1K053CB

(95) Karbon görünüm bagaj alt çıtası KE791-1HA20CB

(96) Karbon görünüm stikır kiti KE537-1H2CL

(97) Karbon görünüm şehir paketi: yan şeritler , ayna kapakları KE600-1H005CB

(98) Karbon görünüm trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörsüz KE600-3H007CB

(99) Karbon görünüm trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörlü KE600-3H006CB

(100)  2 DIN navigasyon - Pioneer KE288-PNE10

(101) Navigasyon montaj seti (Tesisat + kamera) KE288-PNE10S2

(102)  2 DIN navigasyon - Fujitsu - 10 KE288-FJT00

(103) Navigasyon montaj seti (Tesisat + kamera) KE284-FJT00

JANTLAR

(104)  Orijinal ekipman alaşımlı jant 15' 40300-3HN1A

(105)  Orijinal ekipman alaşımlı jant 16' 40300-3HN3A

(106) Orijinal ekipman jant göbeği 40343-5Y700

(107)  15'' alaşımlı jant (gümüş gri) ve jant göbeği KE409-1H000

(108)  15'' alaşımlı jant (elmas kesim - metalik gri) ve jant göbeği KE409-1H000DS

(109)  15'' alaşımlı jant (Parlak siyah) ve jant göbeği KE409-1H000BZ

(110)  16'' alaşımlı jant (Gümüş gri) ve jant göbeği KE409-1H100

(111)  Kilitli bijonlar KE409-89951

DIŞ STİL 

(112)  Tavan spoyleri K6050-1HB0H

(113)  Egzoz ucu, krom KE791-1H001

(114)  Egzoz ucu (HR12DE) KE791-1H002

(115) Egzoz ucu (HR12DDT) KE537-1H040

(57)  Siyah mor bagaj alt çıtası KE791-1HA20BP

(58) Siyah mor Stikır kiti KE537-1H2BP

(59)  Siyah mor kadife paspaslar (logolu+dikişli) (4'lü set ) LHD KE745-1H3BP

(60) Siyah mor Şehir paketi: yan şeritler , ayna kapakları KE600-1H005BP

(61) Siyah mor trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörsüz KE600-3H007BP

(62) Siyah mor trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörlü KE600-3H006BP

ZOR KIRMIZI DOKUNUŞ

(63)  Zor kırmızı jant göbeği (x1) KE409-00RED

(64) Zor kırmızı İç detaylar: ana ve yan havalandırma kenarları, vites kutusu kenarı (5'li set) KE600-3H101RD

(65) Zor kırmızı yan şeritler (4'lü set) KE605-1HA20RD

(66) Zor kırmızı ayna kapakları (2'li set) KE960-1H000RD

(67) Zor kırmızı kapı kolları, ön , sensörsüz (2'li set) KE605-1K051RD

(68) Zor kırmızı kapı kolları, ön , sensörlü (2'li set) KE605-1K052RD

(69) Zor kırmızı kapı kolları, arka (2'li set) KE605-1K053RD

(70) Zor kırmızı bagaj alt çıtası KE791-1HA20RD

(71) Zor kırmızı Stikır kiti KE537-1H20R

(72) X Zor kırmızı kadife paspaslar (logolu+dikişli) (4'lü set ) LHD KE745-1H30R

(73) Zor kırmızı Şehir paketi: yan şeritler , ayna kapakları KE600-1H005RD

(74) Zor kırmızı trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörsüz KE600-3H007RD

(75) Zor kırmızı trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörlü KE600-3H006RD

TURUNCU YARIŞ DOKUNUŞU

(76)  Turuncu jant göbeği (x1) KE409-ORANG

(77) Turuncu İç detaylar: ana ve yan havalandırma kenarları, vites kutusu kenarı (5'li set) KE600-3H101OR

(78)  Turuncu yan şeritler (4'lü set) KE605-1HA20OR

(79)  Turuncu ayna kapakları (2'li set) KE960-1H000OR

(80) Turuncu kapı kolları, ön , sensörsüz (2'li set) KE605-1K051OR

(81)  Turuncu kapı kolları, ön , sensörlü (2'li set) KE605-1K052OR

(82)  Turuncu kapı kolları, arka (2'li set) KE605-1K053OR

(83) Turuncu bagaj alt çıtası KE791-1HA20OR

(84) Turuncu Stikır kiti KE537-1H20A 

(85)  Turuncu kadife paspaslar (logolu+dikişli) (4'lü set ) LHD KE745-1H30A

(86) Turuncu Şehir paketi: yan şeritler , ayna kapakları KE600-1H005OR

(87) Turuncu trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörsüz KE600-3H007OR

(88) Turuncu trend paketi: İç detaylar, kapı kolları kaplamaları, ön ve arka sensörlü KE600-3H006OR
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KİŞİSELLEŞTİRME

(116) Stikır My Mythic Nissan KE537-99941

(117) Stikır My Green Nissan KE537-99942

(118) Stikır My Hawaiian Nissan KE537-99943

(119) Stikır My Tribe Nissan KE537-99944

(120) Stikır My Lovely Nissan KE537-99945

(121) Stikır My Nissan 4x4 KE537-99946

İÇ STİL

(122)  Aydınlatmalı kapı eşikleri G6950-1HA0A

(123)  Bagaj koruma eşiği H4992-1HH50 

(124)  Sport pedal kiti - Manuel vitesli KE460-1K110

TEKNOLOJİK DESTEK

(125)  Arka park sensörü KE511-99901

(126)  Ön park sensörü (Ana kiti) KE512-99901

(127) Ön park sensörü montaj seti KE512-99950

ARAÇ İÇİ DESTEK EKİPMANLARI

(128)  Telefon taşıyıcı KE930-00300

(129)  Çöp sepeti KE930-00200

YÜK DEPOLAMA VE AYRAÇLAR

(130)  Bagaj üst depolama rafı KE962-1H000

(131)  Yumuşak bagaj havuzu KE965-1H5S0

(132)  Sert bagaj havuzu KE965-1H5H0

(133) Bagaj havuzu muhafaza kiti H49G8-89900

PASPASLAR

(134)  Kauçuk paspaslar LHD (set of 4) KE748-1H089NS

(135)  Standart paspaslar LHD (set of 4) KE745-1H051

(136) Bagaj halısı KE840-1H001

DIŞ KORUMA

(137)  Arka tampon üzeri koruma KE967-1H031

(138)  Paçalık (4'lü set) ön ve arka KE788-3H080

(139)  Cam rüzgarlıkları (2'li set) ,ön KE800-1H010

(140)  Yan kapı koruma bantları (4'lü set) KE760-1H000

(141)  Kapı kolu koruması (2'li set) KE537-1KA00

YÜK TAŞIYICILAR

(142)  Çelik yük taşıyıcı KE730-1H000

(143)  Kayak taşıyıcı KE734-99986

(144) Yük sabitleyici, 4 adet KE734-99990

(145)  Alüminyum bagaj rafı (79x128cm) KE738-60010

(146)  Elastik bagaj filesi KE738-60015

(147)  Çelik bisiklet taşıyıcı , tekli KE738-80000

(148)  Alüminyum bisiklet taşiyıcı (Thule 591) KE738-80010

(149) Yükleme kayışı (400 cm) KE738-99906

(150) Bagaj rafı KE738-99922

(151)  Kayak/snowboard taşıyıcı, 3 çifte kadar KE738-50001

(152) Kayak/snowboard taşıyıcı, 4 çifte kadar KE738-50002

(153) Kayak/snowboard taşıyıcı, 6 çifte kadar KE738-99996

(154) Bagaj filesi KE966-75R00

TAVAN BAGAJLARI

KAPASITE / UZUNLUK / GENIŞLIK / DERINLIK / AĞIRLIK / MAX AĞIRLIK

(155)  Tavan bagajı , küçük 380L/1600*800*400mm/13kg/75kg KE734-10000

(156) Tavan bagajı , orta 480L/1900*800*400mm/15kg/75kg KE734-20000

(157) Tavan bagajı Ranger 90, kumaş 340L/1100*800*400mm/75kg KE734-RAN90

(158)  İlk yardım seti (sert plastik kutulu) KE930-00021

(159)  İlk yardım seti (yumuşak plastik kutulu) KE930-00026

(160)  Güvenlik seti KE930-00028

(161) Güvenlik seti (2 üçf-gen ikaz reflektörü) KE930-00029

(162)  Reflektörlü güvenlik yeleği KE930-00111

(163)  Üçgen ikaz reflektörü KE930-00017

(164) Üçgen ikaz reflektörü (2'li set) KE930-00018
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W e b  s i t e m i z i  z i y a r e t  e d i n :  
w w w . n i s s a n - m i c r a . c o m  v e  

w w w . n i s s a n . c o m . t r

Bayi Kaşesi:

Bu yayının baskıya girdiği anda (Temmuz 2013) içindekilerin doğru olması için her türlü çaba harcanmıştır. Bu broşür, otomobil fuarlarında 
gösterilen prototip araçların özelliklerini gösterecek şekilde basılmıştır. Şirketimizin ürünlerini sürekli geliştirme politikasına dayanarak Nissan 
Avrupa ve Nissan Otomotiv A.Ş., bu yayında açıklanan ve gösterilen teknik özellikleri ve araçları her an değiştirme hakkını saklı tutar. Nissan 
Yetkili Satıcıları, mümkün olan en kısa zamanda buna benzer değişikliklerden haberdar edilecektir. Lütfen güncel bilgileri almak için Nissan 
Yetkili Satıcınıza uğrayın. Kullanılan baskı işlemlerindeki sınırlamalar nedeniyle bu broşürde gösterilen renkler , kullanılan boya ve kabin içi 
malzemelerin asıl renklerinden çok az da olsa farklılık gösterebilir. Tüm hakları saklıdır. Nissan Avrupa’nın ve Nissan Otomotiv A.Ş.’nin yazılı izni 
olmadan, bu broşürün tamamının veya bir kısmının çoğaltılması yasaktır.

Bu broşür klor içermeyen kağıt kullanılarak basılmıştır. – MY13 MICRA ACCESS BROC GEA 07/2013 – AB’de basılmıştır. NEW BBDO, 
Fransa – Tel.: +33 1 40 62 37 37 tarafından tasarlanmış ve E-GRAPHICS\FRANCE tarafından basılmıştır. - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Nissan Micra’yı takip edin:
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