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Показаните изображения и описания са с ориентировъчна цел. В някои случаи превозните средства не са с локална спецификация и не представляват конкретен 
модел или оферта. Показаните функции може да не са налични или да не се предлагат като стандартно оборудване. Има и оборудване, което може да е стандартно 
или само като опция (срещу допълнително заплащане) в зависимост от версията.

СЪЗДАДЕНА, ЗА ДА ПОВИШИ ОЧАКВАНИЯТА. Смело по природа, 5-то 
поколение Nissan MICRA пристига, за да оспори стандартите за компактни 
автомобили по отношение на дизайна, комфорта и ефективността. 
Благодарение на уникалното съчетание от изразителен и първокласен 
дизайн, интелигентни характеристики и енергично пътно поведение, 
MICRA Е ДЪРЗЪК И ТЕХНИЧЕСКИ МОДЕРЕН ГРАДСКИ АВТОМОБИЛ.
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ВОДЕЩИ В КЛАСА 
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТОНИЗИРАЩО 
И УВЕРЕНО ШОФИРАНЕ 
Представете си едно по-вълнуващо пътуване всеки ден - шофиране с 
по-голяма радост, увереност и връзка със света около вас. Това е 
мисленето зад интелигентната мобилност на Nissan. То оживява в MICRA 
чрез интелигентни системи за шофиране, които държат под око вас и 
всички около вас, предупреждават ви и се намесват, когато ви трябват, 
за да ви предпазят от неприятности. Защото колкото по-сигурно се 
чувствате зад волана, толкова повече можете да се насладите на 
истинското удоволствие от шофирането.
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Създайте собствен облик на MICRA отвътре и 
отвън. Изразете индивидуалността си с пакет за 
външна персонализация, като изберете от нашата 
зашеметяваща гама от цветове на каросерията, 
интериорни изпълнения, джанти и други.

ИЗРАЗЕТЕ СЕБЕ СИ
16" двуцветни 
джанти

Корпуси на 
страничните 
огледала

Тапицерии на 
интериора

Странични 
лайстни

Декоративни 
елементи на 
предната броня

Декорация 
на задната 
броня

РАЗНООБРАЗНИ КОНФИГУРАЦИИ
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НАПРАВЕТЕ ГО ВАШЕ 
СОБСТВЕНО МЯСТО
Интериорът на MICRA е фино изработен, за да подобри 
вашето изживяване зад волана. От хармоничното си 
хоризонтално табло, декорирано с меки на допир 
материали, до първокласните детайли и ексклузивните 
оранжеви акценти*, дизайнът на MICRA безупречно 
съчетава комфорт и стил, за да създаде наистина 
вдъхновяваща атмосфера.

*Оранжевата персонализация на интериора се предлага като опция само на нива N-Design и Tekna.
Волан с 
D-образна форма

Интелигентно 
групирани системи 
за управление 

Меки на докосване 
материали и сребристи 
декорации

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ
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ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИЗАЙН.
Компактна и модерна, системата 
BOSE® PERSONAL® ви осигурява 
премиум аудио изживяване без 
това да е за сметка на 
пространството в интериора.

РЕГУЛИРАЙТЕ Я СПОРЕД 
ПРЕДПОЧИТАНИЯТА СИ.
Настройте вашето звуково 
изживяване чрез регулиране 
широчината на разпространение 
на звука от централния дисплей. 
Напълно интегрираното 
управление, създаващо 
фокусирано към водача широко 
или дълбоко разпространение на 
звука, е максимално улеснено и 
става с върха на пръстите ви.

Шофирането на MICRA е вълнуващо изживяване благодарение на аудиосистемата 
BOSE® PERSONAL® *. Високо ценена заради изключителните си възможности тя ще 
превърне всяко пътуване в стимулираща и ободряваща емоция.

360° ПРЕМИУМ ЗВУКОВО 
ИЗЖИВЯВАНЕ
Шест тонколони** – от които 2 Ultra- 
Nearfield™ вградени в подглавника 
на шофьорската седалка – 
пътуването с MICRA ви носи най-
доброто аудио изживяване с 
кристално чист звук.

BOSE® PERSONAL®

АУДИО СИСТЕМА BOSE® PERSONAL®. 
УНИКАЛНО ЗВУКОВО УСЕЩАНЕ

*Стандартна за ниво на оборудване Tekna.
**Аудио системата Bose® Personal® се предлага с 6 високоговорителя и 1 усилвател: 2 високоговорителя в подглавника на шофьорската седалка с технологията 
Ultra-Nearfi eld, 2 високоговорителя в предните A-колони, 2 високоговорители Super65 в предните врати и 1 цифров усилвател под седалката на водача. 
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NISSANCONNECT*
Аудио и навигационната система от следващото поколение на Nissan се предлага с интеграция на 
смартфон, Bluetooth хендсфри комуникация и приложения в автомобила и разполага със 7-инчов 
сензорен дисплей, който прави всичко бързо и удобно. Можете да персонализирате екрана според 
вашите предпочитания и да използвате функцията за гласово разпознаване.
 

ГЪВКАВО ГЛАВНО МЕНЮ. 
С възможността за бърз достъп 
можете да персонализирате 
началния екран, за да показва 
най-често използваните функции 
като аудио, история на 
обажданията и информация 
за трафика.

ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ. 
Натиснете и задръжте бутона 
за гласово командване, за да 
активирате гласовите команди - 
безопасно, бързо и удобно, 
когато сте в движение.

ТЪРСЕНЕ НА ЕДИН РЕД. 
Вече можете да търсите адреси, 
точки на интерес или и двете с 
помощта на опция за търсене на 
един ред, което прави по-лесно 
откриването на вашата 
дестинация.

ВАШАТА МУЗИКА. ПО ВАШИЯТ НАЧИН. 
Използвайте Bluetooth аудио или USB входа, за 

да слушате музика директно от вашия смартфон.
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*Функциите са налични в зависимост от 
нивото на оборудване и могат да са или 
стандартни или опции (срещу допълнително 
заплащане).
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Оранжевата интериорна персонализация се предлага само за нива на оборудване N-Design и Tekna.

ИНТЕЛИГЕНТНА ИНТЕГРАЦИЯ, 
КОЯТО ПРЕВРЪЩА АВТОМОБИЛА 
ВИ В ПО-ПРОДУКТИВНО МЯСТО
Планирайте пътуването си чрез мобилна, уеб или навигация на борда с актуални данни за трафика, 
които ви дават точни опции за маршрута, базирани на движението в реално време. Бъдете винаги 
своевременно информирани с Over the Air новини, доставени чрез вашия смартфон или чрез свързване с 
външен WiFi Hotspot. Изпратете дестинацията до колата от уеб интерфейса или от навигационното 
приложение на TomTom® „от врата до врата“. Отидете до любимите си дестинации или контакти направо 
от приложението за навигация „от врата до врата“ на TomTom®

ДАННИ ЗА ТРАФИКА. Получете 
точно време за пристигане до 
дестинацията ви (ETA), преди да 
тръгнете въз основа на трафика в 
реално време и изберете най-
добрия маршрут до вашата цел.

ИЗПРАТЕТЕ ДЕСТИНАЦИЯ ДО 
АВТОМОБИЛА ЧРЕЗ КОМПЮТЪРА В 
КЪЩИ ИЛИ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
МОБИЛНИЯ СИ ТЕЛЕФОН. Изпратете 
дестинация на автомобил с помощта 
на всеки интерфейс и планирайте 
пътуването си преди да си тръгнете.

НАВИГАЦИЯ ОТ ВРАТА ДО ВРАТА 
TOMTOM®. Мобилното приложение 
ви позволява да се придвижвате 
от начало до край, дори и пеша, 
от където сте паркирали колата си до 
крайната дестинация.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ ВРАТА ДО ВРАТА НА TOMTOM®.
Изтеглете приложението на TomTom® „от врата до 
врата“ на вашия смартфон и получете достъп до 
всичките си карти през цветния сензорен дисплей 
на NissanConnect от ново поколение.
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ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ ЗА ВОДАЧА
ИНОВАЦИЯ, КОЯТО СЕ
НАМИРА ТОЧНО ПРЕД ВАС.
Създаден, за намалява разсейването, модерният асистиращ 
дисплей за водача на MICRA ви осигурява цялата информация, 
от която се нуждаете по време на пътуване само с един поглед 
на 5 инчовия, цветен дисплей с висока резолюция. Лесно нали?

ИНФОРМАЦИЯ В 
РЕАЛНО ВРЕМЕ

АСИСТИРАЩИ 
СИСТЕМИ

АУДИОИМЕ НА КОНТАКТА
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Оранжевата интериорна персонализация се предлага като опция само за нива на оборудване N-Design и Tekna.

ПРОСТРАНСТВО ЗА ВАС И 
ВАШИТЕ ПЪТНИЦИ
MICRA е готова на динамичното ви ежедневие. Въпреки, че оптималният
комфорт на водача и на предния пътник е основен приоритет, пътуващите 
отзад разполагат с водещо в класа пространство за раменете и коленете. Така 
вие и тези около вас можете да се възползвате максимално от всяко пътуване. 
Това широко пространство е съпроводено и с просторен багажник. 
Започвайте да каните вашите спътници още сега.

Седалка на водача с 
регулиране на височината 
и ъгъла на облегалката

Водеща в класа си 
настройка на плъзгане 
на предните седалки

Регулируем 
волан

60:40 сгъваеми 
задни седалки
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ПРОСТРАНСТВО, КОЕТО СЕ 
ПРОМЕНЯ СПОРЕД ВАШИТЕ ИДЕИ
Възможностите на MICRA са изненадващи. Сгънете облегалките на задните 
седалки, за да натоварите допълнителни чанти или обемисти предмети. 
Използвайте всички ниши за съхранение вратите на личните cи вещи, включително 
огромната жабка, джобовете във вратите, събиращи бутилки 1.5 л, мястото за 
телефон с USB/12 V изходи и двете поставки за чаши, разположени в централната 
конзола.

Поставки за чаши, разположени 
в централната конзола. 300 Л 

ОБЕМ НА БАГАЖНИКА
Вдигнати облегалки на задната седалка

1004 Л 
ПЪЛЕН ОБЕМ 
Сгъната задна седалка

Лесно достъпната жабка с обем 
10 л е достатъчно голяма, за да 
побере и 2 л бутилка.
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*Стандартна за ниво на оборудване Tekna

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА НА NISSAN ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
ОКОЛО АВТОМОБИЛА*
С ПОМОЩТА НА MICRA,
ДОРИ ПАРКИРАНЕТО Е УДОВОЛСТВИЕ
Представете си по-лесно успоредно паркиране. Камера за заден ход би била добър помощник, но 
когато става въпрос за паркиране е добре да виждате не само това, което е точно зад вас. Затова 
ексклузивната за класа система Around-View Monitor в MICRA, използва четири камери, които ви 
осигуряват виртуална гледка от птичи поглед на 360° около автомобила. Екранът има възможност за 
разделяне и показване на изображения в близък план отпред, отзад и от дясната страна, за да 
видите по-добре околността. И тъй като не всички обекти около вас са неподвижни, системата 
Moving Object Detection ви предупреждава за появата на подвижни такива в обсега на автомобила.

ТОЧНО ОТПРЕД.
Когато маневрирате дисплеят ви 
осигурява видимост непосредствено 
пред автомобила, за да знаете точно 
колко да се приближите – без да 
прекалите.

БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ НАЗАД.
При движение назад, дисплеят ви 
помага да видите какво има точно зад 
вас, докато гледката от птичи поглед ви 
помага с малките обекти, които са под 
линията на страничните прозорци.

ПАЗЕТЕ ДЖАНТИТЕ.
При маневриране можете да 
натиснете бутон camera, за да 
смените изображението на екрана. 
Това помага да разберете колко 
близо сте до бордюра.

ЗАВЪРШЕН ОБРАЗ.
Разположена точно под шофьорското 
странично огледало, тази камера 
помага да се довърши виртуалната 
360° гледка от птичи поглед.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 
НАМЕСА ПРИ НАПУСКАНЕ 
ЛЕНТАТА НА ДВИЖЕНИЕ. 
Тази технология ви дава 
звуково и визуално 
предупреждение или ви 
помага с корекция на 
волана и леко спирачно 
усилие, за да ви върне 
обратно в лентата на 
движение, в случай че 
неволно сте започнали 
да излизате от нея.

АСИСТЕНТ ЗА СЛЯПАТА 
ЗОНА. Подобрете 
видимостта си: системата 
ще ви предупреди за 
поява на превозни 
средства в слепите 
зони диагонално зад 
автомобила.

ИНТЕЛИГЕНТЕН СПИРАЧЕН 
АСИСТЕНТ. Постоянно 
следяща за обекти и 
пешеходци пред вас, тази 
усъвършенствана система 
ви предупреждава и 
прилага спирачно усилие 
в случай на опасност.

ИНТЕЛИГЕНТНО ШОФИРАНЕ ОТ NISSAN
УВЕРЕНО ШОФИРАНЕ
Представете си по-ярко шофиране в живота – управление с 
по-голяма радост, увереност и свързаност със света около 
вас. Това е вдъхновението зад Интелигентната мобилност 
на Nissan. Пътувайте уверено в MICRA със системи, които 
следят околността, наблюдават трафика и дори на моменти 
се намесват, за да ви предпазят от неприятности.
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АСИСТЕНТ ЗА ДЪЛГИТЕ
СВЕТЛИНИ. 
Виждайте по-добре по 
тъмните пътища. Системата 
активира дългите светлини и 
временно превключва на 
къси, когато приближава 
насрещен трафик.

АСИСТЕНТ ЗА ПОТЕГЛЯНЕ
ПО НАКЛОН. 
Без движение назад. 
Тази система задържа 
спирачките, докато 
автомобилът потегли.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА 
ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ. 
Дава информация за 
ограниченията на
скоростта, благодарение 
на автоматичното 
разпознаване на знаците 
по време на движение.

ИНТЕЛИГЕНТНО ШОФИРАНЕ ОТ NISSAN
ВИНАГИ НАБЛЮДАВА 
ЗАРАДИ ВАС
Насладете се на истинското удоволствие от шофирането 
с радари и камери, които ви пазят. MICRA разполага с 
водеща в класа си гама от технологии за безопасност, 
които ви помагат през целия път. Те са като шесто 
чувство и правят всекидневното шофиране все 
по-привлекателно и приятно.
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ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛ 
НА ВОЗЕНЕ прилага кратки 
спирачни импулси, за да 
намали неприятните 
вертикални движения на 
каросерията при неравности, 
осигурявайки по-висок 
комфорт на возене.

ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТРОЛ НА 
ТРАЕКТОРИЯТА допринася за 
уверено управление в завои. 
Тя регулира спирачното 
усилие на всяко колело, 
за да задържи максимално 
зададената от водача 
траектория на движение.

ИНТЕЛИГЕНТНО ШОФИРАНЕ ОТ NISSAN
MICRA, НЕУСЕТНО ВИ ПРЕВРЪЩА В 
ПО-ДОБЪР ВОДАЧ.
Пъргава и динамична, MICRA ви дава по-добро усещане за пътя. Системата Active Ride Control 
намалява влиянието на неравностите за по-комфортно возене, докато Active Trace Control работи с 
новото електрическо усилване на волана, за да осигури лека, но сигурна маневреност. Вълнение. Увереност. 
Контрол. С MICRA, Nissan създава усещането зад волана, което очаквате. 
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Натиснете педала на газта и се радвайте на пъргавото 
пътно поведение на MICRA и на ефективния двигател 
IG-T с мощност 91 к.с.
Избор между механична и автоматична трансмисия. 

ИНТЕЛИГЕНТНА СИЛА ОТ NISSAN
ХВАНИ МЕ АКО 
МОЖЕШ

Данните за емисиите на CO2 и разхода на гориво обхващат гамата на модела от ниво 
Visia до ниво Tekna с двигател с мощност 91 к.с.
Данните за разхода на гориво и емисиите на CO2 cа получени при лабораторни 
изследвания според изискванията на ЕС и са предназначени за сравнение между 
превозните средства. Допълнителното оборудване, поддръжката и шофьорските 
навици, както и атмосферните условия могат да повлияят на реалните резултати. 

IG-T 91
5 - степенна 
механична 

IG-T 91
амтоматична Xtronic 

91

160

5,4 - 5,7

123 - 130*

91

144

6,1 - 6,4*

138 - 146*

Мощност к.с.

Максимален въртящ 
момент (нМ)

Комбиниран разход 
на гориво л/100 км

Емисии на CO2, 
комбиниран цикъл
г/км
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B
A

C

D

16" Genki 
2-цветни колела

17" полирани 
алуминиеви

17" Персонализирани 
алуминиеви джанти

Двуцветен текстил черен/сив
N-DESIGN

РАЗМЕРИ

ЦВЕТОВЕ

Бял -С- ZY2 Перлено бял -М- QNC Бежов -С- D16 Сребърен -M- ZBD

Тъмно сив -M- KPN Черен -M- GNE Червен перлен -М- NDB Оранжев -M- EBF

Син -M- RQG Светло сив -M- KNV Бордо -M- NBT

ДЖАНТИ
A: Междуосие: 2,525 мм

B: Дължина: 3,999 мм

C: Широчина: 1,743 мм

D: Височина: 1,455 мм

ТАПИЦЕРИИ

Черен текстил
ACENTA 

Текстил черен/сив
TEKNA 
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Изразете своята индивидуалност с MICRA 
N-Design. Новото ниво на оборудване 
предлага лесна и гъвкава персонализация 
включително и ексклузивните джанти Flex.

Корпуси на огледалата, 
странични лайстни, декорации 
на предна и задна броня

Корпуси на огледалата, странични 
лайстни и декорации на предна и 
задна броня.

ДЖАНТИ
Добавете финални щрихи на вашата 
персонализирана Micra с красиви джанти.

ИНТЕРИОРНА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Интериори с качествени материали 
правят вътрешното пространство на 
вашата Nissan Micra толкова ярко, 
колкото е и екстериора ѝ.

N-DESIGN

СТАНДАРТНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ - 
ДВУЦВЕТНА ЧЕРНО/СИВА

ОРАНЖЕВА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ - 
ОПЦИЯ

Съчетава се 
с 9 цвята на каросерията

Съчетава се с два 
цвята на каросерията

Бял 
металик

Бежов Сребърен
металик

Тъмно 
сив 

металик

Червен 
металик

Оранжев 
металик

Син Светло 
сив 

металик

Черен Бордо 
металик

Бял

16" двуцветни 
джанти - ниво N-Design

17" полирани алуминиеви 
джанти - ниво Tekna

ЕКСТЕРИОРЕН 
ПАКЕТ - ХРОМ

ЕКСТЕРИОРЕН 
ПАКЕТ - ЧЕРЕН
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5

3

7

2

6

4

8

4

Цветове, акценти, вложки и осветления.... Направете своя избор от интериорни 
и екстериорни решения за вашата Micra и добавете светлина около вас. 
Дизайнерите и инженерите имат много интересни идеи, но никай не може да 
направи Micra като вас.

БЪДЕТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ 1 - Двулицева постелка за багажник
2 - Предни и задни калобрани
3 - Подлакътник - текстил
4 - Капак за вътрешното огледало*
5 - Демонтируем теглич 7 или 13 пина
6 - Светещи прагове и велурени стелки
7 - Външно осветление 
8 - Антена тип "перка на акула"** - 

предлага се в 4 цвята
*!	����	�
�� ��� ������
������"� �	 
���	����
**!	 �������� AM #	�
�
�

17" аксесоарни алуминиеви джанти
Сгъваем багажник за 3 бр. 
колела

Аксесоарите и всяко допълнително оборудване, може да има влияние върху CO2
емисиите и разхода на гориво на автомобила.
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В NISSAN, 

НА ФОКУС Е 
КАЧЕСТВОТО 

360° ПРОЦЕС
Вдъхновени от вас, ние се стремим към качество още от 

самото начало, стараем се да го подобрим във всеки един 
автомобил, за да го направим по-комфортен и по-надежден 

чрез иновативен дизайн, интелигентни технологии и внимателно 
подбрани детайли.

БЕЗОПАСНОСТ
Заедно със системите ни за интелигентно шофиране, ние се грижим 

за вас и ви помагаме да избегнете неприятностите на пътя, за да 
шофирате по-уверено всеки ден. Нашата Around View Monitor 

система използва 4 камери, за да ви осигури видимост от птичи 
поглед на вашия автомобил и заобикалящата го среда.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ
Ние правим максималното за нашите автомобили, за да гарантираме 

тяхната надеждност всеки ден. Тестваме в продължение на милиони 
километри, отваряме и затваряме врати, капаци и багажници хиляди пъти 

и дори използваме вулканичен прах от Япония, за да тестваме здравината 
на прозорците 

То е в основата на всичко, което правим и в 
лабораторията, и в дизайнерското студио, в завода и 

нашите дилърства и в отношенията ни с вас. Ние 
опитахме, опитваме и ще опитваме отново. Защото 

всичко, което правим е усъвършенствано чрез опит. 
Наричаме го качеството на Nissan.
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ВСИЧКО, КОЕТО NISSAN ПРАВИ Е 
ВДЪХНОВЕНО ОТ ВАС

Вие разпалвате въображението ни. Вие 
провокирате нашата изобретателност. 
Вие ни вдъхновявате да променяме 
правила и да създаваме иновации. В Nissan, 
иновативността не касае само допълнения 
или доразвиване на идеи, а представлява 
преминаване отвъд обичайното и 
статуквото. Става въпрос за вземане на 
неочаквани решения, за да отговорим на 
вашите най- е м оц иона лни и  най-
прагматични желания. Ние проектираме 
автомобили, аксесоари и услуги, които 
пре д извик ват въ обра жението ви , 
превръщайки практичното във вълнуващо, 
а вдъхновението усилва удоволствието от 
шофирането на Nissan всеки ден.

NISSAN MICRA ВИ ПРЕДЛАГА:

5 Г. ИЛИ 150 000 КМ ГАРАНЦИЯ, КОЕТО ОТ 
ДВЕТЕ СЪБИТИЯ НАСТЪПИ ПЪРВО.
12 Г. ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ ПРОБИВНА 
КОРОЗИЯ.
3 Г. ГАРАНЦИЯ НА ЛАКОВОТО ПОКРИТИЕ. 
5 Г. БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ, 24 ЧАСА В 
ДЕНОНОЩИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
БЪЛГАРИЯ
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Nissan Intelligent Mobility ви движи една крачка напред. В автомобили, които се 

чувстват като ваше продължение, помагайки ви да виждате повече и да усещате 

повече. Те реагират заедно с вас, а понякога и вместо вас. Интелигентната 

мобилност на Nissan e за по-добро бъдеще - премествайки ни в свят, който е 

по-безопасен, по-устойчив и вълнуващ.

Последвайте Micra в:

Посетете нашия уебсайт: www.nissan.bg

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването 
(Октомври 2020). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е показан на автомобилните 
изложения. В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си 
запазва правото да прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и 
представени в настоящата публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени 
изменения във възможно най-кратки срокове. Моля, свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител 
на Nissan, за да получите актуална информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, 
показаните в настоящата брошура цветове могат да се различават незначително от действителните цветове на боята на 
каросерията и използваните облицовъчни материали. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата 
брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия – MY21 MICRA brochure 10/2020 – Отпечатано в ЕС.
Създадена от DESIGNORY, Франция и произведена от eg+ worldwide, Франция – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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