NISSAN MICRA

BENZINOVÉ MOTORY
MOTOR

PŘEVODOVKA

IG 71 5MT

5 stupňová manuální

IG-T 90 5MT

5 stupňová manuální

IG-T 100 MT

5 stupňová manuální

IG-T 100 XTRONIC

Automatická Xtronic
(CVT)

DIG-T 117 6MT

6 stupňová manuální

SPOTŘEBA PALIVA
EMISE CO2
6.1 l/100 km
139 g/km
6.3 l/100 km
144 g/km
5.5 l/100 km
125 g/km
6.3 l/100 km
141 g/km
5.9 l/100 km
133 g/km

VISIA+

ACENTA

N-WAY

N-CONNECTA

N-SPORT

TEKNA

Ceníková cena

286 300 Kč

303 300 Kč

344 000 Kč

-

-

-

Akční cena

266 300 Kč

273 300 Kč

309 000 Kč

-

-

-

Ceníková cena

303 300 Kč

320 300 Kč

361 000 Kč

356 500 Kč

-

382 400 Kč

Akční cena

283 300 Kč

290 300 Kč

326 000 Kč

321 500 Kč

-

347 400 Kč

Ceníková cena

312 600 Kč

329 600 Kč

370 300 Kč

365 800 Kč

391 700 Kč

391 700 Kč

Akční cena

292 600 Kč

299 600 Kč

335 300 Kč

330 800 Kč

356 700 Kč

356 700 Kč

Ceníková cena

343 600 Kč

360 600 Kč

401 300 Kč

396 800 Kč

422 700 Kč

422 700 Kč

Akční cena

323 600 Kč

330 600 Kč

366 300 Kč

361 800 Kč

387 700 Kč

387 700 Kč

Ceníková cena

-

353 600 Kč

-

389 800 Kč

415 700 Kč

415 700 Kč

Akční cena

-

331 300 Kč

-

354 800 Kč

380 700 Kč

380 700 Kč

Některé modely / verze jsou dostupné pouze jako skladové vozy. Pro více informací se obraťte na autorizovaného dealera Nissan.

BARVY

ZÁKLADNÍ
Bílá Ivory
D18

5 000 Kč
Bílá Solid
ZY2

Černá Enigma
GNE

Oranžová Energy
EBF

METALICKÉ
12 500 Kč
Modrá Power
Stříbrná Platinum
RQG
ZBD

Šedá Gunmetal
KPN

Červená Passion
NBD

PERLEŤOVÉ
16 000 Kč
Bílá Glaze
QNC

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Grand Automotive Central Europe Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Tento ceník je platný od 10.10.2019 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data slouží pouze
pro informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy.
Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty.
Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou v souladu s platnými evropskými předpisy. Tyto hodnoty byly získány za využití testu WLTP. WLTP je nový test pro měření spotřeby paliva a emisí CO2. Vždy porovnávejte hodnoty pouze s vozidly, které byly testovány stejnými technickými postupy. Skutečné hodnoty se při jízdě v reálném světě mohou
lišit v závislosti na několika faktorech, mezi které patří povětrnostní podmínky, jízdní návyky, zatížení vozidla a jakékoliv příslušenství instalované na vozidlo po jeho registraci. Dostupnost vyobrazených motorizací může být omezena z důvodu změny nabídky motorů společnosti Nissan. Dostupnost a datum dodání si ověřte u svého dealera značky
Nissan.

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
VISIA+

ACENTA

N-CONNECTA

N-SPORT

(NAVÍC K VISIA+)

(NAVÍC K ACENTA)

(NAVÍC K ACENTA)

• 15" ocelová kola
• Čelní světlomety: halogenové + LED podpis
• LED světlomety denního svícení
• Zadní střešní spoiler
• Přední elektricky ovládaná okna s jednodotykovým ovládáním
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Palubnípočítač
• Zadní hlavové opěrky
• Automatický zadní stěrač při zařazení zpátečky
• Inteligentní přední světlomety
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• 6x airbag (řidič, spolujezdec, boční, hlavové) + vypínatelný airbag na
místě spolujezdce
• Systém monitorování tlaku v pneumatikách TPMS
• Upozornění na nízký tlak v pneumatikách
• ESP + ABS + brzdový asistent, ISOFIX
• Asistent rozjezdu do kopce
• Inteligentní nouzové brzdění, Start/Stop systém*****
• Imobilizér
• Manuální klimatizace
• 2 reproduktory (přední)
• Audiosystém, AM/FM + MP3, USB (iPod® konektivita)
• Bluetooth® (telefon, streaming hudby)

• 16" ocelová kola
• Elektricky seřiditelná zpětná zrcátka se
směrovým ukazatelem v barvě karoserie
• Chromované vnitřní kliky dveří
• Tempomat (ASCD)
• Ovládací tlačítka na volantu: palubní počítač
+ audio + telefon + ASL + ASCD
• 5" TFT informační displej řidiče
• Audiosystém Plus (Podpora připojení
chytrého telefonu, Apple CarPlay®/Android
Auto®***)
• 7" dotyková obrazovka
• AUX
• Konektivita se smartphony
• DAB

Euro NCAP 5* NISSAN SAFETY PACK (16 500 Kč)
• Inteligentní nouzové brzdění s detekcí chodců
• Inteligentní přepínání dálkových světlometů
• Inteligentní systém upozornění na vybočení z jízdního pruhu
• Přední mlhové světlomety
• Dešťový senzor
• Samozatmavovací zpětné zrcátko

Euro NCAP 5* NISSAN SAFETY PACK
(16 500 Kč)
• Inteligentní nouzové brzdění s detekcí chodců
• Inteligentní přepínání dálkových světlometů
• Inteligentní systém upozornění na vybočení z
jízdního pruhu
• Přední mlhové světlomety
• Dešťový senzor
• Samozatmavovací zpětné zrcátko
• Rozpoznávání dopravních značek
pouze

Sada Cold (7 800 Kč)
• Vyhřívaná přední sedadla
• Vyhřívaná zpětná zrcátka

Přední mlhové světlomety (5 000 Kč)
Dojezdová rezerva (2 100 Kč)

• 16" hliníková kola
• Elektricky seřiditelná a elektricky sklopná,
vyhřívaná zpětná zrcátka s LED směrovým
ukazatelem v barvě karoserie
• Přední mlhové světlomety
• Dešťový senzor
• Zatmavená zadní skla
• Látka Modern - Černo-Šedá
• Chromované vnitřní kliky dveří
• Sportovní kožený volant
• LED ambientní osvětlení interiéru
• Automatická klimatizace
• Samozatmavovací zpětné zrcátko
• Dojezdová rezerva
• 7" dotyková obrazovka
• AUX
• Konektivita se smartphony
• DAB

TEKNA

• 17” hliníková kola s barevnými segmenty
• Podvozek snížený o 10 mm
• Koncovka výfuku
• Balíček Exteriér PLUS
• Zpětná zrcátka v barvě personalizace
• Boční prahové lišty v barvě personalizace
• Lišty předního a zadního nárazníku v barvě
personalizace
• Sedadla čalouněná alcantarou se segmenty z
umělé kůže
• Kožená řadící páka a hlavice se stříbrným
dekorem
• Kožená ruční brzda
• Loketní opěrka pro přední řadu sedadel
• Sportovní velurové koberečky
• Černé látkové čalounění stropu a sloupků
• Inteligentní klíč + startování tlačítkem
• Dojezdová rezerva
• Zadní parkovací kamera + zadní parkovací
senzory

• Kožená řadící páka a hlavice se stříbrným
dekorem
• Kožená ruční brzda
• Zadní hlavové opěrky 3x**
• Vyhřívaná přední sedadla
• Audiosystém Bose® Personal®
• 4 reproduktory Bose® (přední a boční)
• 2 reproduktory Bose® v hlavové opěrce
řidiče
• Nastavení charakteristiky zvuku pro
audiosystém Bose®
• Zadní parkovací kamera + zadní parkovací
senzory
• Nový Nissan Connect

Euro NCAP 5*
NISSAN SAFETY PACK PLUS (15 000 Kč)
• Inteligentní nouzové brzdění s detekcí chodců
• Inteligentní přepínání dálkových světlometů
• Inteligentní systém upozorn
• Rozpoznávání dopravních značek
• Samozatmavovací zpětné zrcátko

Sada Cold (7 800 Kč)
• Vyhřívaná přední sedadla
• Vyhřívaná elektricky sklopná zrcátka s LED
směrovým ukazatelem

Euro NCAP 5*
NISSAN SAFETY PACK PLUS (15 000 Kč)
• Inteligentní nouzové brzdění s detekcí chodců
• Inteligentní přepínání dálkových světlometů
• Inteligentní systém upozorn
• Rozpoznávání dopravních značek
• Samozatmavovací zpětné zrcátko

Sada Cold (7 800 Kč)
• Vyhřívaná přední sedadla
• Vyhřívaná elektricky sklopná zrcátka s LED
směrovým ukazatelem

Sada Comfort Plus (8 500 Kč)
• Zadní parkovací kamera
• Inteligentní klíč + startování tlačítkem

LED světlomety + LED přední mlhové
světlomety (18 000 Kč)

LED světlomety + LED přední mlhové
světlomety (18 000 Kč)

Sada Comfort (16 500 Kč)
• Automatická klimatizace
• Zadní parkovací kamera + zadní parkovací
senzory
• Elektricky ovládaná okna pro zadní řadu sedadel

Sada Technology Plus (33 000 Kč)
• Inteligentní panoramatický kamerový systém s
detekcí pohybujících se objektů a sledováním
mrtvého úhlu
• Audiosystém Bose® Personal®
• Inteligentní klíč + startování tlačítkem

Inteligentní panoramatický kamerový systém
s detekcí pohybujících se objektů a
sledováním mrtvého úhlu (14 500 Kč)

Přední mlhové světlomety (5 000 Kč)
16" hliníková kola (9 600 Kč)
Dojezdová rezerva (2 100 Kč)
Audiosystém Bose® Personal® (13 000 Kč)

Nový Nissan Connect (12 000 Kč)
Vyhřívaná přední sedadla (6 300 Kč)

17” hliníková kola (6 000 Kč)

VOLITELNÁ VÝBAVA

*Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a
trvanlivý produkt.
**V případě varianty interiéru červená Invigorating
***Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple CarPlay je také ochrannou známkou společnosti Apple Inc. Požadavky zařízení Apple CarPlay: vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novější model (konektor Lightning) a systém iOS 8.3 nebo novější a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte
tyto stránky: https://www.apple.com/cz/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay . Android Auto je aplikace poskytovaná společností Google. Android Auto je kompatibilní pouze s telefony se systémem Android verze 5.0 (Lollipop) či vyšší a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto
stránky: https://www.android.com/auto/. Společnost Nissan neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění vzniklé v souvislosti s užíváním aplikací Apple CarPlay a Android Auto.
****Navstivte: https://apps.nissan.navshop.com/pl_pl/
*****Dostupné pouze pro verze vybavené motory IG-T 100, IG-T 100 XTRONIC a DIG-T 117.

