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                      Nissan Micra  
                         1,0 iG-T 100 к.с., CVT N-Sport   
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Двигател: бензинов, Евро 6d Temp      Брой места: 5 
Работен обем, см3: 999        Размери, мм:  
Максимална мощност, к.с. при об/мин: 100/5000     Дължина                     3999 
Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 144/2000     Широчина                     1743 
Максимална скорост, км/ч: 177         Височина                     1455 
Ускорение 0-100км/ч, сек: 13      Междуосово разстояние, мм: 2525 
Собствено тегло, кг:  1080-1124     Обем на резервоара, л: 41 
Разход на гориво на 100 км WLTP: ниско натоварване – 8,3-8,5 л, средно натоварване – 5,9-6,1 л, високо натоварване – 
5,2-5,6 л, много високо натоварване – 6,7-7,4 л, комбиниран – 6,3-6,7. Емисии на СО2 – 142-149 гр/км. 
Трансмисия: безстепенна автоматична 
 

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМОБИЛА: 

СИГУРНОСТ: ABS • EBD • NBAS • ESP • TCS • 6 AIRBAGS • Триточкови предпазни колани • Електронен 
имобилайзер • Система за следене на налягането на въздуха в гумите • ISOFIX • Асистент за потегляне по 
наклон • Система за активен контрол на траекторията • Система за контрол на движението на окачването 
при неравен терен • Интелигентен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци • STOP/START система 
за изключване и стартиране на двигателя при кратък престой • Система за разпознаване на пътните знаци 

ИНТЕРИОР:  Автоматична климатична инсталация • Предни и задни електрически стъкла • Bluetooth 
интеграция с мобилен телефон • AM/FM радио МР3 player с USB и AUX изходи и 4 тонколони • Борд 
компютър с цветен 5” TFT екран с висока резолюция • Мултифункционален волан с D-образна форма и 
кожена тапицерия с регулиране по височина и дълбочина • 7 инчов A-IVI мултифункционален цветен 
сензорен дисплей • Централно заключване • Меки вложки за коленете на водача и предния пътник • 
Регулиране на седалката на водача по височина • 12V изход • Делима задна седалка 60/40 • Мека 
тапицерия на арматурното табло • Електрическо отопление на предните седалки • Самозатъмняващо се 
огледало за обратно виждане • Тапицерия на седалките от кожа и алкантара • Черна тапицерия на тавана • 
Преден подлакътник • Специални текстилни стелки • Безключово стартиране и спиране на двигателя с 
бутон на централната конзола 

ЕKСТЕРИОР: • LED светодиодни дневни светлини • Странични огледала с електрическо управление, 
отопление, прибиране и вградени LED мигачи • 17'' черни алуминиеви джанти с карбонови декоративни 
елементи • Круиз контрол • Система за ограничаване на скоростта на движение • Заден спойлер боядисан в 
цвета на купето с вградена стоп светлина • Сензор за дъжд • Резервно колело с умален размер • Паркинг 
сензори на задната броня • Камера улесняваща маневрирането на заден ход с изображение на централния 
дисплей • Фарове за мъгла • Сензор за светлина – автоматично включване на фаровете • Автоматично 
превключване на къси/дълги светлини • Корпуси на страничните огледала с карбонова декорация • 
Затъмнени задни стъкла • I Key – безключов достъп до автомобила • Черна декоративни елементи на 
предната и задната броня и черни странични лайстни на вратите 

                                  
ГАРАНЦИЯ: • 5 години или 150 000 км, което от двете събития настъпи първо •12 години срещу корозия на 
купето • 3 години гаранция на лаковото покритие • 5 години безплатна пътна помощ, 24 часа в денонощието 

 

Цена на Nissan Micra N-Sport IG-T CVT :                     38 100 лв. с ДДС 
 

Възможни цветове: бял (ZY2), черен (GNE), тъмно сив (KPN), тъмно червен (NBD) 


