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SZÓRAKOZTATÁS
AZ ALAPELVE
NISSAN MICRA. Szereti a saját tempóját. 
Használjon ki minden részletet – kezdje a formás 
első lökhárítóval és a méhsejtmintás hűtőráccsal! 
Az Ön ötleteivel és a mi technológiánkkal személyre 
szabhatja útját. Kapcsolódjon a Nissan MICRA-hoz 
és érezze jól magát!
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STÍLUSOS
MEGJELENÉS
MEGÉRKEZETT CÉLJÁHOZ. 
Új hátsó lökhárítóval, harmonikusan 
illeszkedő hátsó légterelővel és 
hatékony energiafelhasználású LED 
lámpákkal. Mindez négy ragyogó 
15 colos könnyűfém keréktárcsán: 
a MICRA tudja, hogyan vegye le az 
embert a lábáról. 
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VÁROSI
FLÖRT

VESSE BELE MAGÁT! A velúrhatású 
üléskárpitokkal és ajtópanelekkel, az 

ezüstszínű sebességváltó-gombbal, az ajtók 
ezüstszínű kartámaszaival és a fényes fekete 
középkonzollal a MICRA utastere mindenki 

fi gyelmét magára vonja.
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INTELLIGENS
DIZÁJN
LENYŰGÖZŐ ÚJ MEGJELENÉS. A középkonzol friss 
vonalvezetése, a multifunkciós kijelző megújult, éles grafi kája és 
az intelligens kulcs nyújtotta kényelem által a MICRA ragyogó 
ötletekkel ajándékozza meg Önt.

MULTIFUNKCIÓS KIJELZŐ
A MICRA többfunkciós kijelzője mutatja a 
fogyasztást, a hatótávolságot, a külső 
hőmérsékletet és a parkolóhelyek méreteit.

INTELLIGENS KULCS
Intelligens, egyszerű és kényelmes – a Nissan 
Intelligens kulcs rendszere leveszi a terheket 
a válláról.

Amikor a bevásárlás végeztével tele van a keze 
szatyrokkal, gondolatai pedig már a következő 
teendőkön járnak, mi sem kellemetlenebb, mint 
az autókulcsot keresgélni a táska alján.

A rádiófrekvenciás azonosítási technológiának 
köszönhetően a MICRA zárrendszere az első ajtón 
vagy a csomagtérajtón lévő gomb megérintésével 
nyitható, miközben a kulcsot meg sem kell érintenie.

Az autó indítása kulcs nélkül is lehetséges. 
Miközben az intelligens kulcs még mindig táskájában 
pihen, nyomja le a fékpedált, majd a motorindító 
gombot, és indulhat. Ilyen egyszerű!
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NISSANCONNECT*
A NissanConnect segítségével egy érintéssel 
hozzáférhet zenéihez, mobiltelefonjához, navigációs 
rendszeréhez.

USB-CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG
Kedvenc zenéit út közben is hallgathatja; csak 
csatlakoztassa mobilját vagy egyéb külső 
eszközét a kényelmesen elérhető USB-aljzathoz. 

BLUETOOTH®-CSATLAKOZÁS
Könnyedén elérheti névjegyeit, és egész úton 
élvezheti a rugalmas, kábelek nélküli csatlakoztatás 
minden előnyét. Ettől válik a MICRA a város igazi 
szakértőjévé.

DIGITÁLIS
ÉLMÉNY

NissanConnect. Az új Nissan Micra 
legújabb NissanConnect navigációs 
rendszere tökéletesen alkalmazkodik 
mobilizált környezetünkhöz: a GPS-

képességeket Bluetooth®-, USB- és 
iPod®-csatlakozással ötvözi. A nagyobb, 

5,8 colos érintőképernyőn rendkívül 
egyszerű a váltás a telefon, 
a zenelejátszó és a vezetői 

információk megjelenítése között.

*A vezetés odafigyelést igénylő folyamat. Csak akkor használja a NissanConnect szolgáltatásait, ha azt biztonságosan megteheti. Szükség van NissanConnect-előfizetésre, de az autó 
vásárlásakor 2 éves előfizetés jár. Egyes távoli funkciókhoz olyan kompatibilis telefonkészülékre vagy eszközre lehet szükség, mely nem tartozéka a járműnek. A mobilszolgáltatók szolgáltatásai 
a Nissan hatáskörén kívül esnek. A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltató roaming díjat és/vagy adathasználati díjat számíthat fel.
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PARKOLÓHELY-MÉRŐ RENDSZER (PSM). 
A rendszer egyetlen gombnyomásra felméri a 
kiválasztott parkolóhely méretét, és megmondja, 
hogy az elegendő-e. Csak hajtson oda, nyomja 
meg a PSM kapcsolóját, kapcsolja be a kijelzőt, 
és a parkolóhely-mérő rendszer annak megfelelően 
ad Önnek visszajelzést, hogy a parkolóhely 
mérete megfelelő-e. Ezzel sok időt és energiát 
spórolhat meg.

PONTOSAN IDE ILLIK Kétségek, tétovázás 
és erőlködés nélküli élmények. Csapjon le az 

értékes parkolóhelyre, és parkoljon be simán az 
Intelligens parkolóasszisztenssel. Így Ön 

az igazán fontos dolgokra összpontosíthat.

HÁTSÓ PARKOLÓRADAR. Ha a parkolássegítő 
rendszer zöld utat adott, gond nélkül betolathat 
a legkisebbnek tűnő helyre is – a hátsó parkolóradar 
érzékelői gondoskodnak biztonságáról.

KIEMELKEDŐ FORDULÓKÖR. A MICRÁVAL 
minden manőver nagyon könnyű - nemcsak a tolatás 
parkolás közben, hanem az Y fordulók is. A MICRA 
csupán 9,3 méteres fordulóköre a legtöbb jelentős 
vetélytársénál kisebb, így könnyedén kikerülheti 
az akadályokat és a legélesebb kanyarokat is 
gyorsan beveheti.

ÉRZI
AZ UTCÁKAT
PONTOS MOZDULATOK
Pontos, fantáziadús és nagyon 
mozgékony – senki sem érzi magát 
annyira otthon a városi utakon, 
mint a MICRA.
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FRISS
ENERGIA
TAKARÉKOS UTAZÁS. A Nissan MICRA az egyik legalacsonyabb CO2-
kibocsátású (95 g/km*) benzinmotorral rendelkezik, melynek fogyasztása 
mindössze 4,1 liter / 100 km*.

START-STOP RENDSZER. 
Az összes DIG-S verzión alapfelszereltség 
a Start-stop rendszer, amely csökkenti 
a károsanyag-kibocsátást a városi 
forgalomban. A motor automatikusan 
leáll, amikor a MICRA huzamosabb 
ideig áll (például a forgalmi dugóban), 
így kb. 4%-kal csökkenti a fogyasztást, 
majd a kuplung (kézi sebességváltó 
esetén) vagy a fékpedál (CVT 
sebességváltó esetén) használatára 
azonnal újraindul.

DIG-S MOTOR. A MICRA 1,2 literes, 
98 lóerős, DIG-S, kompresszoros 
feltöltésű, kézi sebességváltóművel 
kombinált Pure Drive motorja a 
dízelmotorok gazdaságosságát azok 
magas ára nélkül biztosítja, és olyan 
innovatív technológiákat rejt, amelyek 
csökkentik a hőleadás, a szivattyúzás 
és a súrlódás során elveszett energia 
mennyiségét, és így optimalizált 
energiagazdálkodás révén javítják 
az üzemanyagfogyasztást.

MOTOR/
ERŐÁTVITEL

TÉRFOGAT
(L)

TELJESÍTMÉNY
(LE)

NYOMATÉK 
(NM)

CO2-KIBOCSÁTÁS
(G/KM)

VEGYES 
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS 

(L/100 KM)
1.2 80LE 5MT 1.2 80 110 115 5.0

1.2 80LE CVT 1.2 80 110 125 5.4

1.2 DIG-S 98LE 5MT 1.2 98 147 95 (Visia) /
99 (Acenta/Tekna)

4.1 (Visia) /
4.3 (Acenta/Tekna)

1.2 DIG-S 98LE CVT 1.2 98 147 115 5.0

*A DIG-S motor esetében. Az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően számított érték.
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BIZTONSÁG
AZ ELSŐ HELYEN
MEGNYUGODHAT. A MICRÁT 
modern biztonsági berendezésekkel szereltük 
fel. A számos légzsáknak, a fejtámláknak és a 
modern, ABS rendszerrel kiegészített ESP 
rendszernek köszönhetően magas fokú 
védelmet nyújt.

6 LÉGZSÁK. Az első, oldalsó és függönylégzsákok 
maximális védelmet biztosítanak minden utasnak. 
Az utasoldali első és oldallégzsák a kesztyűtartóban 
elhelyezett kapcsolóval egyszerűen kikapcsolható, 
így biztonságosan rögzítheti a gyermekülést az első 
utasülésen.

ABS. Ha vészfékezésre kerülne sor, a blokkolásgátló 
fékrendszer megakadályozza a kerekek teljes 
blokkolását, így az autó irányítható és stabil marad.

TPMS. Keréknyomás ellenőrző rendszer. 
Nincs több találgatás: minden kerék nyomása 
megfi gyelés alatt áll. Ha valamelyik kerék 
nyomása alacsony, fi gyelmeztető jelzés gyullad 
ki a műszerfalon.

ESP-VEL ESP NÉLKÜL

ESP. A kilencedik generációs Bosch ESP-rendszer 
a stabil úttartás érdekében minden keréken 
külön szabályozza a fékerőt, és csökkenti a motor 
által leadott nyomatékot, ha a kerék tapadása 
kritikusan lecsökken.

TCS. A kipörgésgátló rendszer a maximális 
tapadás érdekében minden keréken külön 
szabályozza a féknyomást és csökkenti a 
motor által leadott nyomatékot.

A MICRA 2010-ben négycsillagos
minősítést ért el az EURO NCAP
(az európai újautó-értékelő
program) tesztjén.
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JÓL KIHASZNÁLHATÓ
TÁROLÓK
RENDSZEREZETTSÉG. Nincs több csúszkáló tárgy, 
nincs több elrepülő telefon, parkolójegy és napszemüveg… 
A Nissan MICRÁBAN mindennek megvan a helye.

NAGYON ÁTGONDOLT. A céltárolóktól a 
nagyméretű tárolórekeszekig, a MICRA jó 
elhelyezésű és sokoldalú tárolói gondoskodnak 
a gondtalan utazásról.

JÓL ALAKÍTHATÓ. Ha hirtelen még több helyre 
lenne szüksége, egy kar meghúzásával 
előredöntheti a hátsó üléseket és a gépkocsi hátsó 
tere egy teljesen sík, 1132 literes csomagtartóvá 
válik. Minden belefér.
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TESTRESZABÁS

3

TEGYE IGAZÁN SZEMÉLYESSÉ MICRÁJÁT a Nissan két 
exkluzív egyedi opciójával! Kreatív és személyre szabott külső és belső 
lehetőségek, amelyeket különböző színekben kombinálva kialakíthatja 
a saját ízlésének megfelelőt.

ÖNKIFEJEZÉS

Fehér PirosFekete LilaKróm

Szürke 
(csak a tükörborításnál)

Piros

Fekete

LilaKróm

Fehér

KÜLSŐ EGYEDI KIEGÉSZÍTŐK
1. Visszapillantó tükör borítás

2. Ajtókilincsek

3. Oldalsó díszlécek

A következő színekben is elérhető:

KERÉKTÁRCSA-
KUPAK
Választható fehér, fekete, króm, 
piros és lila színben.

BELSŐ EGYEDI KIEGÉSZÍTŐK

1. Sebességváltó gyűrű, krómozott

2. Szellőzőnyílás keret, krómozott

3. Luxus szőnyeg, stílusos varrással

A következő színekben is elérhető :
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A RÉSZLETEK IGENIS 
SZÁMÍTANAK. Tervezze meg 

és alakítsa ki MICRÁJÁT a személyre 
szabott eredeti Nissan tartozékokkal, 

amelyek között megtalálhatja az 
Ön életstílusához illőt.

LENYŰGÖZŐ
MEGJELENÉS 

10. Krómozott 
visszapillantótükör-
fedél

11.  Krómozott első 
ajtókilincsek

12.  Krómozott hátsó 
ajtókilincsek

13.  Krómozott oldalsó 
küszöbök

14.  15 colos könnyűfém 
keréktárcsák

15.  Első és hátsó 
parkolássegítő 
érzékelők

1. Kerékpártartó

2. Tetőcsomagtartó

3. Puha csomagtértálca

4. Csomagtér-védőkeret

5. Kipufogóvég

6. Sárfogók

7. Textilszőnyegek 
(4 db-os készlet)

8. Textilszőnyegek, 
standard
(4 db-os készlet)

9. Gumiszőnyegek
(4 db-os készlet)
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A
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SZÜRKE ACENTA ÉS VISIA 
FELSZERELTSÉG

Választhat kifi nomult grézs kárpitot, ehhez illő 
grézs műszerfalat, ajtókat és kormányt.

FEKETE ACENTA ÉS VISIA 
FELSZERELTSÉG

A klasszikus stílus kedvelőinek a mélyfekete 
kárpitot, valamint a hozzá illő fekete műszerfalat, 

ajtókat és kormányt ajánljuk.

SZÜRKE TEKNA FELSZERELTSÉG

Választhat kifi nomult, bőrhatású grézs kárpitot, 
ehhez illő grézs műszerfalat, ajtókat és kormányt.

FEKETE TEKNA FELSZERELTSÉG

A klasszikus stílus kedvelőinek a mélyfekete, 
bőr hatású kárpitot, valamint a hozzá illő 
fekete műszerfalat, ajtókat és kormányt ajánljuk.

Kékes Fekete - B20 Éjlila - GAB

Sötét piros - AY4 Szürke - FAA

Ezüst - K23 Fehér - QM1

Gyöngyház fehér - QX1 Platinum szürke - EAQ

Óceán kék - RBK Kobalt kék - B53

K Á R P I T O K
KORONÁZZA MEG A SZEMÉLYRE SZABOTT MEGJELENÉST A KÁRPIT ANYAGÁNAK KIVÁLASZTÁSÁVAL!

MÉRETEK

A: Teljes hosszúság: 3825 mm

B: Tengelytáv: 2450 mm

C: Teljes szélesség: 1665 mm

D: Teljes magasság: 1520-1535 mm

VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT, ÉS MUTASSA MEG A VÁROSNAK!
S Z Í N E K
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A NISSAN MICRA 
A KÖVETKEZŐKET KÍNÁLJA 
ÖNNEK:

3 ÉVES (VAGY 100.000 KM)* 
ÚJAUTÓ-GARANCIA

12 ÉVES KORRÓZIÓ OKOZTA 
PERFORÁCIÓ ELLENI GARANCIA

20 000 KM-ES SZERVIZPERIÓDUS

F E L S Z E R E L T S É G I  S Z I N T E K

A NISSANNÁL ÖN A LEGJOBBAT HOZZA KI BELŐLÜNK.

Beindítja képzeletünket. Eredeti gondolkodásra késztet minket. Arra ösztönöz, hogy 
átlépjük a határokat és innovatív módon gondolkodjunk. A Nissan számára az inno-
váció nem pusztán kiegészítést vagy bővítést jelent: mi átlépjük a határokat, és újra-
értelmezzük a hagyományos megoldásokat. Olyan váratlan fejlesztésekkel állunk 
elő, amelyek a legvadabb vagy éppen a legpraktikusabb elvárásokat is kielégítik. Mi 
a Nissannál olyan autókat, tartozékokat és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek 
különleges tulajdonságaikkal izgalmassá varázsolják a praktikusat és praktikussá 
teszik az izgalmasat, hogy Ön nap mint nap maradéktalanul átélje a vezetés hamisí-
tatlan élményét.

*Amelyik hamarabb bekövetkezik.

VISIA
ALAPFELSZERELTSÉG

• Elektromos ablakemelők elöl

• ABS (vészfékrásegítővel)

• ESP (kipörgésgátló rendszerrel)

• Első és hátsó függönylégzsákok

• Vezető- és utasoldali légzsák, oldallégzsákok

• Kikapcsolható utasoldali légzsák

• Távirányítású központi zár

• ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok

• Szervokormány

• 12 voltos csatlakozóaljzat

• 14 colos dísztárcsa

• Fordulatszámmérő

EXTRÁK

• CD-lejátszó 4 hangszóróval + BluetoothTM 
+ AUX-csatlakozó MP3-lejátszó 
csatlakoztatásához és USB-csatlakozó + 
Manuális légkondicionáló

• Külső testreszabási csomag

• Belső testreszabási csomag

ACENTA
KIEGÉSZÍTŐ A VISIÁHOZ

• 60-40 arányban dönthető hátsó ülések a sík 
csomagtérpadló kialakításához

• Bőrbevonatú kormánykerék 

• Elektromos állítású külső visszapillantó tükrök

• Színre fényezett külső ajtókilincsek

• Színre fényezett külső visszapillantó tükrök

• Krómozott belső ajtókilincsek

• 15 colos acél keréktárcsák dísztárcsával

• Manuális légkondicionáló

• CD-lejátszó 4 hangszóróval

• AUX-csatlakozó MP3-lejátszó csatlakoztatásához

• USB-csatlakozó

• Kartámasz elöl a vezető oldalán

• LED-es hátsó helyzetjelzők és féklámpák

• Állítható magasságú vezetőülés

• Sebességtartó és sebességhatároló automatika

• Külsőhőmérséklet-kijelző (csak CVT modellek 
esetén)

• DIG-S tetőspoiler

EXTRÁK

• Automata légkondicionáló, fényes fekete 
középkonzol, esőérzékelős ablaktörlő, 
automatikus fényszóró

• Parkolóhely-mérő rendszer hátsó parkolóradarral

• 5,8" méretű érintőképernyős navigációs rendszer 
és CD-lejátszó 6 hangszóróval

• Belső testreszabási csomag

TEKNA
KIEGÉSZÍTŐ AZ ACENTÁHOZ

• Automata légkondicionáló 

• Fényes fekete középkonzol 

• Esőérzékelős ablaktörlők

• Automata fényszórók

• Parkolóhely-mérő rendszer hátsó parkolóradarral

• 5,8" méretű érintőképernyős navigációs 
rendszer és CD-lejátszó 6 hangszóróval

• Intelligens kulcs és motorindítás gombnyomásra

• Krómozott első ködlámpa

• 15 colos könnyűfém keréktárcsák

• Külsőhőmérséklet-kijelző

• Elektromosan állítható és fűthető külső 
visszapillantó tükrök 

• Velúrhatású kárpit

EXTRÁK

• Napfénytető

• Külső testreszabási csomag

• Belső testreszabási csomag
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Kövesse a Nissan Micrát:
Márkakereskedő bélyegzője:

Keresse fel weboldalunkat: www.nissan.hu/micra

A képek illusztrációk. A jelen hirdetésben szereplő adatok és tények tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A NissanConnect 
által elérhető nyelvekről és területi lefedettségről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a www.nissan.hu weboldalon. Minden lehetséges erőfeszítést 
megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány tartalma a nyomdába adás időpontjában (2014 július) helyes legyen. A prospektusban szakmai 
rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési politikájával összhangban a Nissan Europe fenntartja magának 
a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen kiadványban ábrázolt és leírt járműveket, illetve azok műszaki adatait. Az esetleges változtatásról a Nissan 
márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. 
Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen prospektusban bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a kárpitok 
valódi színétől. Minden jog fenntartva. E kiadvány részben vagy egészben történő sokszorosítása a Nissan Europe írásbeli engedélye nélkül tilos. 
A gépjárművek importőre a Nissan Sales CEE Kft. - 1117 Budapest, Infopark sétány 3.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült. – MICRA GEA, 07/2014 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a BBDO Franciaország – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Előállította az eg+ worldwide – Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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