
M I C R A

Zunanjost    |    Notranjost    |    Tehnologija    |    Prostornost    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Zmogljivosti    |    Dodatna oprema Natisni   |   Zapri



Slike in opisi so zgolj informativne narave. V nekaterih primerih so na fotografi jah vozila, ki ne ustrezajo specifi kacijam v vaši regiji in ne predstavljajo posebnega modela, 
različice ali ponudbe. Prikazane funkcije in oprema morda niso na voljo ali pa niso vključene v serijsko oziroma opcijsko opremo v vaši regiji. Funkcije so na voljo v odvisnosti 
od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).

ZASNOVA, KI DVIGA PRIČAKOVANJA NA VIŠJO RAVEN. Peta generacija Nissan 
MICRE, ki je drzna že po samem značaju, postavlja nove standarde oblikovanja, 
udobja in zmogljivosti v razredu manjših vozil. MICRO boste preprosto vzljubili 
kot svoj drzen in tehnološko napreden avtomobil, saj izstopa s svojo edinstveno 
kombinacijo izraznega in vrhunskega dizajna tako znotraj kot zunaj, inteligentnimi 
funkcijami in značilnostmi okretne vožnje.
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VRHUNSKA TEHNOLOGIJA ZA 
ŽIVAHNO IN SAMOZAVESTNO VOŽNJO
Zamislite si, da bi bila vožnja vsak dan vznemirljivejša, bi se vozili z večjim navdušenjem in 
samozavestjo ter bili bolje povezani s svetom okoli sebe. To je razmišljanje, ki se skriva za 
Nissanovo inteligentno mobilnostjo. Uresničuje se v MICRI z inteligentnimi sistemi za pomoč 
pri vožnji, ki nadzorujejo dogajanje v okolici vašega vozila, vas opozarjajo in vam v primeru 
težav celo priskočijo na pomoč. Varneje kot se počutite za volanom, bolj lahko uživate v vožnji.

Stran 1    |      Stran 2    |     Stran 3 

Natisni   |   ZapriZunanjost    |    Notranjost    |    Tehnologija    |    Prostornost    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Zmogljivosti    |    Dodatna oprema



Sami oblikujte zunanji in notranji videz svoje
MICRE. Drznite si izraziti svoj značaj z zunanjim 
paketom personalizacije, tako da se odločite za 
eno izmed čudovitih barv zunanjosti, notranjosti, 
platišč in še veliko več.

IZRAZITE SVOJO 
OSEBNOST Pokrovi 

stranskih 
ogledal

Notranje 
okrasne 
obloge

Bočne 
okrasne 
letve

Zaključki 
sprednjega 
odbijača

Zaključki 
zadnjega 
odbijača

41 cm (16") 
dvobarvna 
Flex platišča

RAZLIČNE KONFIGURACIJE
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POČUTITE SE KOT DOMA
Notranjost MICRE smo skrbno oblikovali za še večji užitek v 
vožnji. Skladna, vodoravno postavljena armaturna plošča, 
oblečena v mehke materiale, nadstandardne podrobnosti in
ekskluziven izbor barvnih dodatkov – dizajn MICRE poskrbi 
za popolno kombinacijo udobja in sloga ter tako ustvari 
zares navdihujoče vzdušje.

Oranžna notranja personaizacija je na voljo opcijsko pri opremi N-Design in Tekna.
Volan v 
obliki črke D

LED-osvetlitev 
notranjosti

Pametna 
upravljalna stikala

Mehki materiali in 
srebrni okrasni dodatki

NEVERJETNE PODROBNOSTI
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OBLIKOVANO ZA VAS
MICRA je bila zasnovana na način, da izboljša vaše udobje z optimiziranim 
položajem med vožnjo, ergonomskimi sedeži proti utrujenosti, privlačnim 
dostopom do upravljalnih stikal in maksimalno zvočno izolacijo.

Slike so simbolne.
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PAMETNA ZASNOVA 
Kompakten in domiselno zasnovan 
sistem BOSE® PERSONAL® vam 
ponuja vrhunsko zvočno doživetje, 
brez zmanjšanja razpoložljivega 
prostora.

PRILAGODITE GA SVOJIM ŽELJAM
Prilagodite izkušnjo poslušanja po 
lastnih željah in željah sopotnikov s 
spreminjanjem širine zvoka prek 
glavne enote. Ta je na dosegu roke in 
njeni popolnoma vdelani upravljalni 
gumbi poskrbijo za ustvarjanje 
široke ali globoke zvočne kulise, 
ki je usmerjena k vozniku.

Vožnja z MICRO je vznemirljiva izkušnja zahvaljujoč njenemu sistemu ozvočenja
BOSE® PERSONAL®*. Izjemno hvaljen zaradi svojih visokih zmogljivosti in studijske
kakovosti bo vsako vožnjo spremenil v vznemirljivo in poživljajoče potovanje.

OBMOČJE Z VRHUNSKIM 
PROSTORSKIM ZVOKOM
Po zaslugi 6 zvočnikov**, vključno
z 2 zvočnikoma Ultra-Nearfield™ v
voznikovem vzglavniku, vožnja z
MICRO postane skrajno neverjetna
izkušnja z visokonatančnim 360°
predvajanjem zvoka.

EDINSTVENA IZKUŠNJA 
S SISTEMOM OZVOČENJA 
BOSE® PERSONAL®

*Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).
**Bose® Personal® sistem ozvočenja sestavlja 6 zvočnikov in 1 ojačevalec: 2 zvočnika Ultra-Nearfi eld™ v voznikovem vzglavniku, 
2 zvočnika spredaj v A stebričkih, 2 Super65 zvočnika v sprednjih vratih in 1 digitalni ojačevalec pod voznikovim sedežem. 
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NISSANCONNECT*
Nissanov avdio-navigacijski sistem nove generacije ponuja možnost povezovanja pametnih telefonov, 
prostoročno telefoniranje prek povezave Bluetooth in vgrajene aplikacije. Njegov 18 cm (7'') zaslon omogoča 
preprosto, hitro in priročno večprstno upravljanje na dotik. Prilagajate lahko razporeditev, izbirate bližnjice in 
namizne pripomočke, ki bodo ustrezali vašim željam, ter uporabljate funkcijo glasovne prepoznave.
NissanConnect prav tako omogoča uporabo vaših že znanih pripomočkov prek aplikacije Apple CarPlay® in 
Android Auto®

PRILAGODITE ZAČETNI MENI. 
Z upraviteljem bližnjic in 
pripomočkov lahko prilagodite 
svoj domači zaslon za prikaz 
najpogosteje uporabljenih funkcij, 
kot so avdio sistem, zgodovina 
klicev in prometne informacije. 

GLASOVNA PREPOZNAVA. 
Pritisnite in zadržite gumb za 
govor na volanskem obroču, da 
zaženete funkcijo za preproste 
glasovne ukaze – funkcija je med 
vožnjo varna, hitra in priročna.

ISKANJE Z ENO VRSTICO.
Zdaj lahko iščete naslove, interesne 
točke ali pa kar oboje z uporabo 
možnosti iskanja z eno vrstico, kar 
vam omogoča veliko preprostejši 
način iskanja vašega cilja.

VAŠA GLASBA. VAŠA IZBIRA. 
Uporabite pretakanje zvoka prek povezave 

Bluetooth ali vhod USB za predvajanje glasbe 
neposredno s svojega pametnega telefona.

Povezovanje vašega telefona za uporabo Nissan Connect naj bo v primeru, ko je avto varno parkiran. Voznik naj uporablja 
sistem le takrat, ko je to varno. Voznik se mora zavedati potencialne nevarnosti uporabe tehnologije med vožnjo, ki lahko 
povzroči izgubo pozornosti stran od ceste. 

Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, 
serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).
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APLIKACIJA TOMTOM® ZA NAVIGACIJO OD VRAT DO VRAT
Prenesite aplikacijo TomTom® za navigacijo od vrat do vrat 
na svoj pametni telefon in dostopajte do svojih zemljevidov 
na prikazovalniku sistema NissanConnect.

Oranžna notranja personalizacija je na voljo opcijsko pri opremi N-Design in Tekna. 

INTELIGENTNA INTEGRACIJA, S KATERO BOSTE 
SVOJ AVTOMOBIL ŠE BOLJE IZKORISTILI
Načrtujte svojo pot vnaprej prek mobilnega telefona/spletne strani ali vgrajenega navigacijskega sistema 
z uporabo izboljšane funkcije prometnih informacij za prikaz natančnih možnosti poti na podlagi sprotnih 
podatkov o prometu. Vedno imejte nameščene najnovejše posodobitve po brezžični povezavi prek vašega 
pametnega telefona ali ob vzpostavitvi povezave z zunanjo WiFi dostopno točko. Prenesite cilj v avtomobil 
prek spletnega vmesnika ali aplikacije TomTom® za navigacijo od vrat do vrat. Odpeljite se do svojih priljubljenih 
ciljev ali shranjenih stikov neposredno prek aplikacije TomTom® za navigacijo od vrat do vrat.

STORITEV PREMIUM TRAFFIC DATA
Pridobite informacijo o natančnem 
trajanju vožnje do cilja (ETA), preden se 
odpravite na pot, na podlagi trenutnih 
podatkov o prometu in izberite 
najprimernejšo pot do svojega cilja.

PRENESITE CILJ V AVTOMOBIL PREK 
RAČUNALNIKA ALI MOBILNE APLIKACIJE
Pošljite cilj v vozilo s katerega koli 
vmesnika in načrtujte svojo pot še 
pred odhodom.

TOMTOM® NAVIGACIJA 
OD VRAT DO VRAT
Mobilna aplikacija omogoča navigacijo 
s kraja do kraja, od mesta parkiranja 
vozila do izbranega končnega cilja.
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AVDIO SISTEMTELEFONSKA ŠT. 
KLICATELJA

SPROTNE INFORMACIJE 
O VOŽNJI

SISTEMI ZA POMOČ 
PRI VOŽNJI

NISSANOV NAPREDNI PRIKAZOVALNIK 
ZA POMOČ PRI VOŽNJI
INOVACIJA NEPOSREDNO 
PRED VAŠIMI OČMI
Napredni zaslon med merilniki za pomoč pri vožnji v MICRI je zasnovan 
za zmanjšanje odvračanja pogledov s ceste in čim boljše izkoriščanje 
časa med potovanjem. Visokoločljivostni 13 cm (5") TFT zaslon med 
merilniki prikazuje vse potrebne informacije točno pred vašimi očmi, 
ko jih dejansko potrebujete. Brez napora.
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Oranžna notranja personalizacija je na voljo opcijsko pri opremi N-Design in Tekna.

PROSTOR ZA VAS IN ŠE VEČ
MICRA je zasnovana za polno uživanje življenja. Čeprav je njena zasnova usmerjena 
v zagotavljanje čim večjega udobja za voznika in sovoznika, MICRA ponuja veliko 
prostora tudi za zadnje potnike z izjemno prostornostjo v predelu ramen in nog, 
tako lahko vi in vaši sopotniki kar čim bolj uživate v potovanju. Na voljo pa je tudi 
veliko prostora za prtljago. 

Voznikov sedež z nastavljivo 
višino in spremenljivim 
naklonom naslonjala

Največji razpon 
vzdolžnega pomikanja 
sedeža v razredu

Nastavljiv 
volan 

Poklopljivi 
zadnji sedeži v 
razmerju 60:40
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Trojno držalo za pijačo z domiselno 
postavitvijo v osrednji konzoli. 

Priročen 10-litrski predal za 
rokavice za namestitev tabličnega 
računalnika ali 2-litrske steklenice.

Oranžna notranja personalizacija je na voljo opcijsko pri opremi N-Design in Tekna. 

PROSTOR, KI SE PREDAJA 
VAŠIM IDEJAM
MICRA ponuja presenetljivo prostornost. Poklopite zadnje sedeže za prevoz dodatnih 
torb ali vreč oziroma večjih predmetov in uporabite vsa domiselna odlagalna mesta za 
osebne stvari, kot so predal za rokavice, 1,5-litrsko odlagalno mesto za steklenice ali 
plastenke v vratih, predali v sedežih, držala za pijačo ali celo nosilec za telefon z USB-
priključkom/12 V napajalno vtičnico.

300L 
VELIKOST PRTLJAŽNIKA 
Brez zloženih zadnjih sedežev

1004L 
VELIKOST PRTLJAŽNIKA
Z zloženimi zadnjimi sedeži
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Oranžna notranja personalizacija je na voljo opcijsko pri opremi N-Design in Tekna.

NISSANOV INTELIGENTNI SISTEM ZA NADZOR OKOLICE VOZILA
Z MICRO BO TUDI PARKIRANJE 
PRAVO ZADOVOLJSTVO
Kaj če bi bočno parkiranje lahko postalo bolj preprosto? Kamera za prikaz območja za vozilom in zadnji 
parkirni senzorji so pri vzvratni vožnji sicer zelo uporabni, pri parkiranju pa je dobro videti še kaj več kot to, 
kar se nahaja neposredno za vozilom. Zato MICRA, ki je opremljena s sistemom za nadzor okolice vozila, 
uporablja štiri kamere za prikaz 360° pogled na vaše vozilo s ptičje perspektive, pri čemer se vam na 
zaslonu lahko istočasno ločeno prikažejo izbrani približani deli vozila, na primer prednji ali zadnji del in 
vogali, da imate še boljši pregled nad vozilom. In ker vse ovire niso pri miru (na primer nakupovalni vozički), 
ima MICRA sistem za zaznavanje premikajočih se objektov, ki nadzira prostor okoli vozila in vas tudi 
opozarja na zaznane premikajoče se objekte.

PREGLED NAD PREDNJIM 
DELOM VOZILA
V načinu Drive vam prikazovalnik 
prikazuje prednji del vozila in pogled na 
vozilo od zgoraj, tako da veste, kdaj se 
morate ustaviti, da ne zapeljete preblizu.

DA BI BOLJE RAZUMELI
Pri vzvratni vožnji vam zaslon pomaga 
pri odkrivanju predmetov neposredno 
za vozilom, pogled od zgoraj pa vam 
pomaga opaziti manjše predmete, ki 
se lahko skrivajo pod oknom.

PRIZANESITE PLATIŠČEM
Pri vožnji naprej ali vzvratni vožnji lahko 
s pritiskom na gumb za kamero zamenjate 
pogled, tako da bo avtomobil namesto s 
ptičje perspektive prikazan od strani. 
Gre za izvrstno pomoč, s katero boste 
lažje ocenili razdaljo do robnika.

OGLEJTE SI CELOTNO SLIKO
Kamera pod zunanjim ogledalom na 
voznikovi strani izpopolnjuje vaš 
virtualni 360° pogled na vozilo s ptičje 
perspektive, ne glede na to, ali vozite 
naprej ali vzvratno.
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NISSANOVA INTELIGENTNA VOŽNJA
BODITE SAMOZAVESTNEJŠI
Uživajte v vožnji z radarskim sistemom in kamerami, ki vam 
bodo okrepili samozavest. MICRA je opremljena z najboljšimi 
tehnologijami v razredu za nenehno pomoč pri vožnji do cilja. 
Z nissanovimi inteligentnimi sistemi za pomoč pri vožnji, ki 
predstavljajo vaše tretje oko in šesti čut, bo vaša vsakodnevna 
vožnja varnejša in bolj sproščena.

INTELIGENTNO OPOZORILO 
IN PREPREČEVANJE 
NENAMERNE MENJAVE 
VOZNEGA PASU Ta 
tehnologija vas vizualno 
in zvočno opozarja ter vam 
pomaga s popravkom kota 
volanskega obroča in 
zmernim zaviranjem, če se 
vaše vozilo brez nakazane 
smeri začne pomikati z 
voznega pasu.

OPOZORILO PRED VOZILI V 
MRTVEM KOTU Izboljšajte 
vidljivost: sistem vas bo 
opozoril na prisotnost vozil 
v mrtvem kotu diagonalno 
za vozilom.

INTELIGENTNI SISTEM ZA 
ZAVIRANJE V SILI Ta 
izboljšani sistem, ki nenehno 
spremlja prisotnost vozil ali 
pešcev na vaši poti, vas 
opozarja na nevarnost 
čelnega trka in po potrebi 
sproži delovanje zavor. 
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AVTOMATSKO UPRAVLJANJE 
DOLGIH LUČI Boljša osvetlitev 
temnih poti. Sistem vklopi 
dolge luči in jih začasno 
zasenči ob srečanju z nasproti 
prihajajočim prometom.

SISTEM ZA POMOČ PRI 
SPELJEVANJU V KLANEC
Brez premikanja nazaj. Ta 
sistem ohranja delovanje zavor 
toliko časa, kot je potrebno za 
začetek speljevanja po klancu 
navzgor.

SISTEM ZA PREPOZNAVANJE 
PROMETNIH ZNAKOV
S sistemom za obveščanje o 
hitrostnih omejitvah na cesti 
ne boste nikoli spregledali 
znaka za hitrostno omejitev.

NISSANOVA INTELIGENTNA VOŽNJA
VEDNO VAS BUDNO 
VARUJE
Ker vožnja za volanom nudi več veselja, ko je 
vozilo pod nadzorom, Nissanovi inteligentni 
sistemi za pomoč pri vožnji poskrbijo za 
večino primerov med vožnjo. Ne glede na to, 
ali vozite po mestu, zunaj mesta, skozi predor 
ali pa ste zgolj parkirali, tehnologije MICRE so 
vedno pripravljene, da vam posredujejo 
informacije in vam pomagajo, ko to potrebujete.
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INTELIGENTNI NADZOR 
UDOBJA MED VOŽNJO
rahlo zavira, da preprečuje 
neudobno zibanje karoserije 
pri vožnji čez ovire, in tako 
izboljšuje splošno udobje 
med vožnjo.

INTELIGENTNI NADZOR SMERI 
omogoča samozavestno 
vodenje vozila med vožnjo 
skozi ovinke. Prilagaja zavorni 
tlak na posameznih kolesih in 
tako med zavijanjem pomaga 
ohranjati vozilo na optimalni 
vozni poti.

NISSANOVA INTELIGENTNA VOŽNJA
MICRA NEOPAZNO 
IZBOLJŠUJE VAŠO VOŽNJO
Vozna dinamika MICRE z okretnostjo in odzivnostjo poskrbi za boljše občutke med vožnjo. Inteligentni nadzor 
udobja med vožnjo zmanjšuje zibanje karoserije za bolj gladko vožnjo, inteligentni nadzor smeri pa v povezavi 
z Nissanovim novim električnim servovolanom (EPS) zagotavlja prožno, vendar varno usmerjanje vozila. Vznemirljivost. 
Zaupanje. Nadzor. Nissan si je z MICRO zamislil izkušnjo v vožnji, kakršno ste čakali. 
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Pohodite pedal za plin in uživajte v aerodinamični zmogljivosti, 
ki jo ponuja MICRA, izjemno odzivnim in varčnim motorjem 
IG-T 92PS.
Izberite motor z ročnim menjalnikom za izjemno odzivnost in 
majhno porabo goriva ali motor s samodejnim menjalnikom 
za doživetje izkušnje v vožnji, ki vam najbolj ustreza.

UJEMI ME, ČE ME MOREŠ
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B
A

C

D

41 cm (16") 
lita platišča z 

diamantnim rezom

38 cm (15") 
jeklena platišča

43 cm (17") 
lita platišča z 

diamantnim rezom

43 cm (17") 
lita platišča Perso

41 cm (16'') 
jeklena platišča

41 cm (16") 
dvobarvna Flex platišča

Blago s sodobnim vzorcem v črno-sivi,
N-DESIGN serijsko

Kombinacija Alcantara® in eko usnje,
N-SPORT serijsko

DIMENZIJE
A: Medosna razdalja: 2525 mm

B: Celotna dolžina: 3999 mm

C: Celotna širina: 1743 mm

D: Celotna višina: 1455 mm

BARVE

Bela –N– ZY2 Perla bela -B- QNC Slonokoščena -N- D16 Srebrna Platinum -K- ZBD

Siva Gunmetal -K- KPN Črna Enigma -K- GNE Rdeča Passion -B- NDB Oranžna Energy -K- EBF

Modra Power -K- RQG Rdeča Burgundy -K- NBT

PLATIŠČA

OBLOGE

Blago s klasičnim vzorcem v črni, 
VISIA serijsko

Blago s klasičnim vzorcem v črni, 
ACENTA serijsko

Blago z vzorcem Absolute v črno-sivi, 
TEKNA serijsko
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Izrazite svoj značaj z MICRO N-Design. Nova 
verzija ponuja enostavne a prlagodljive 
možnosti personalizacije, vključno s Flex platišči.

Pokrovi zunanjih ogledal, bočne okrasne 
letve, zaključki sprednjega 
in zadnjega odbijača

Pokrovi zunanjih ogledal, bočne 
okrasne letve, zaključki sprednjega in 
zadnjega odbijača

IZBRANA PLATIŠČA
Dodajte zaključen videz vaši personalizirani 
MICRI N-design z izbiro različnih platišč.

PAKETI NOTRANJE 
PERSONALIZACIJE
Izbira notranjih zaključkov iz kvalitetnih 
materialov naredijo vašo Nissan MICRA 
še bolj odločno in izrazito, da odlično 
sovpada njeni zunanjosti.

N-DESIGN

SIVA STANDARD* ORANŽNA ENERGY

Na voljo pri 9 barvah vozilaNa voljo pri 2 barvah vozila

Perla bela Slanokoščena Srebrna 
Platinum

Siva 
Gunmetal

Rdeča 
Passion

Oranžna 
Energy

Modra 
Power

Črna 
Enigma

Rdeča 
Burgundy

Navadna 
bela

41cm (16") dvobarvna 
Flex platišča*

41cm (16") lita platišča
z diamantnim rezom*

43cm (17") lita platišča
z diamantnim rezom* 

ZUNANJA PERSONALIZACIJA 
SIVA KROM

ZUNANJA PERSONALIZACIJA 
SIJAJ ČRNA

*Nekateri izbori platišč morda niso na voljo v vaši regiji.
*Nekateri paketi personalizacije morda niso na voljo 
v vaši regiji.
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Barve, oblikovni dodatki, poudarki, vložki in sijajne osvetlitve … Izberite najboljše
notranje in zunanje dodatke za svojo MICRO in dodatno razsvetlite svojo okolico.
Oblikovalci in strokovnjaki v imajo veliko privlačnih zamisli, vendar nihče ne more 
tako izoblikovati MICRE, kot jo lahko vi.

BOLJŠA VIDLJIVOST IN OPAZNOST 1 - Dvostranska preproga za prtljažnik
(tekstil/guma)

2 - Prednje in zadnje kolesne zavesice
3 - Naslon za roko (blago), ambientna

osvetlitev v sivi barvi
4 - Pokrov* vzvratnega ogledala, siva
5 - Snemljiva vlečna kljuka, TEK 7 pin, 

TEK 13 pin
6 - Osvetljene zaščite vratnih pragov

Preproge iz velurja, siva
7 - Zunanja osvetlitev tal
8 - Shark antena**, črna Enigma (na voljo

v 4 barvah karoserije
*Ni združljiv s samozatemnitvenimi vzvratnimi ogledali.
**Ne podpira AM avtoradia.

Dodatna oprema in drugi dodatki, ki jih kupec namesti po nakupu vozila, lahko vplivajo na izpuste CO2 in porabo goriva.

43cm (17") lita platišča Sculpted
Nosilec za kolesa, 
zložljiv, 3 kolesa
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PRI NISSANU 
SE 
OSREDOTOČAMO 
NA KAKOVOST

360° POSTOPEK
Za kakovost skrbimo od vsega začetka, saj se nadvse skrbno 

posvetimo načrtovanju vsakega vozila. Tako z inovativnim 
dizajnom, inteligentno tehnologijo in premišljenimi podrobnostmi 

skrbimo za še več udobja in boljšo vzdržljivost, pri čemer ste naš 
navdih prav vi.

VARNOST
S pametnimi sistemi za pomoč pri vožnji vas nenehno varujemo in 

vam pomagamo preprečiti nezgode, vi pa lahko iz dneva v dan uživate 
v drznejši in samozavestnejši vožnji. Naš sistem za nadzor okolice vozila 

uporablja 4 kamere, s katerimi si lahko vozilo in območje v njegovi 
neposredni bližini virtualno ogledate s ptičje perspektive.

IZJEMNA ZANESLJIVOST
S svojimi vozili premikamo meje in zagotavljamo vsakodnevno zmogljivost in 

zanesljivost. Med preizkusi pred pričetkom proizvodnje prevozimo na milijone 
kilometrov, nekaj tisočkrat na dan odpremo in zapremo vrata ter pokrov 

motornega prostora, za preverjanje odpornosti stekel pa uporabimo pravi 
vulkanski prah z Japonske.

Vedno je na prvem mestu – v laboratoriju, oblikovalskem 
studiu, proizvodnem obratu, pooblaščenih prodajalnah in 

v našem odnosu do vas. Trudimo se in poskušamo vedno 
znova. Vse, kar počnemo, smo izpopolnili na podlagi izkušenj. 

To je Nissanova kakovost.
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ZARADI VAS SE NISSAN POKAŽE V 
NAJBOLJŠI LUČI.

Razvnemate našo domišljijo. Spodbujate 
našo iznajdljivost. Navdihujete nas, da 
spreminjamo pravila in ustvarjamo novosti. 
Pri Nissanu inovacije niso le dodatki in 
izboljšave, ampak predvsem premikanje 
meja in preoblikovanje celotne vozne 
izkušnje. Razvijamo nepričakovane rešitve, 
da potešimo vaše najbolj divje in tudi 
praktične želje. Pri Nissanu z oblikovanjem 
novih avtomobilov, dodatkov in storitev 
orjemo ledino, praktične stvari naredimo 
vznemirljive, vznemirljive pa praktične in 
vam tako dan za dnem ponujamo vse bolj 
izpopolnjeno doživetje vožnje.

NISSAN MICRA VAM NUDI:

3-LETNO GARANCIJO

12-LETNO GARANCIJO PROTI
PRERJAVENJU KAROSERIJE

SERVISNI INTERVAL NA 20.000 KM

Nissanovo podaljšano jamstvo vam daje možnost, da tovarniško garancijo, ki velja 
3 leta oziroma do prevoženih 100.000 km, podaljšate za daljše obdobje ali večje število 
prevoženih kilometrov. Izberite pogodbo, ki je najprimernejša za vašo uporabo vozila. 
V primeru popravila se uporabljajo samo originalni Nissanovi nadomestni deli, ki jih 
vgradijo usposobljeni Nissanovi mehaniki.

PODALJŠANO JAMSTVO

Z Nissanovo servisno pogodbo privoščite svojemu vozilu Nissan Juke skrb, ki si jo 
zasluži, obenem pa prihranite denar na dolgi rok. Servisna pogodba Nissan krije vse 
načrtovane posege, ki jih priporoča Nissan in ki so določeni v Nissanovi uradni 
delavniški knjigi. S sklenitvijo servisne pogodbe boste lahko od vsega začetka vedeli, 
koliko bo stalo vzdrževanje, in zaščiteni boste pred dvigom cen. Izberite trajanje, 
ki bo pokrilo vaše potrebe in izkoristite originalne nadomestne dele Nissan, ki jih 
vgradijo naši usposobljeni serviserji. Dobro vzdrževano vozilo bo ohranilo večjo 
vrednost ob morebitni prodaji. Če svoje vozilo Nissan prodate pred iztekom 
pogodbenega kritja, se servisna pogodba prenese na novega lastnika. Zato nič 
ne čakajte in sklenite Nissanovo servisno pogodbo, da boste povsem mirni!

POGODBA O VZDRŽEVANJU
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Z Nissanovo inteligentno mobilnostjo boste korak pred drugimi. To so avtomobili, ki jih 

občutite kot del sebe, ki vam pomagajo videti in občutiti več, se odzivajo skupaj z vami 

in včasih celo namesto vas. Nissanova inteligentna mobilnost je usmerjena v boljšo 

prihodnost in nas vodi v svet, ki je varnejši, bolj trajnosten in vznemirljiv.

Obiščite našo spletno stran: www.nissan.si

Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna ( junij 2021) V katalogu so prototipna vozila, ki jih predstavljamo 
na avtomobilskih salonih. Nissan Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli 
spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo pooblaščene Nissanove koncesionarje 
obvestili v najkrajšem možnem času. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega Nissanovega pooblaščenega koncesionarja. 
Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem katalogu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov 
notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje tega kataloga v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja 
podjetja Nissan Europe ni dovoljeno. Slike v katalogu so simbolne.

Ta katalog je tiskan na papirju brez klora – MY22 MICRA, katalog 06/2021 – tiskano v EU.
Zasnova DESIGNORY, Francija, in izdelava eg+ worldwide, Francija, – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Žig pooblaščenega koncesionarja:

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah 
onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, 
emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o 
novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani  http://www.nissan.si. 

Sledite Nissanovi Micri na:
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https://www.nissan.si/vozila/nova-vozila/micra.html
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