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NÄYTTÄVÄ JA PUHUTTELEVA viidennen sukupolven Nissan MICRA haastaa
vakiintuneet käsitykset kompakteista autoista rohkealla muotoilullaan,
mukavuudellaan ja suorituskyvyllään. MICRA on ainutlaatuinen yhdistelmä
ilmeikästä muotoilua, älykkäitä toimintoja ja ketteriä ajo-ominaisuuksia,
jotka ovat saaneet runsaasti kiitosta. NISSAN MICRASTA SAAT
INNOVATIIVISEN MATKAKUMPPANIN.
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Huomaa, että kaikki kuvat ja tuotetiedot ovat suuntaa-antavia. Joissakin tapauksissa kuvat edustavat muita kuin Suomessa myytäviä malleja, varustetasoja tai
tarjouksia. Tässä näkyviä ominaisuuksia ei välttämättä ole saatavilla tai ne ovat saatavilla vain lisävarusteena. Viimeisimmät tiedot saat Nissan-jälleenmyyjältäsi.

Tulosta | Sulje

EDISTYKSELLISTÄ
TEKNOLOGIAA* INNOSTAVA AJOKOKEMUS
Kuvittele mielenkiintoisempi päivittäinen ajomatka – voisit ajaa
tyytyväisemmin ja itsevarmemmin, pysyen samalla yhteydessä
ympäröivään maailmaan.
Siitä Nissan Intelligent Mobility -teknologiasta on kyse. Se herää
henkiin Nissan MICRAn älykkäissä ajojärjestelmissä, jotka seuraavat
auton ympäristöä, varoittavat sinua ja tarvittaessa jopa puuttuvat
ajamiseen, jotta selviät mahdollisista ongelmatilanteista paremmin.
Mitä varmempi olo sinulla on ajaessasi, sitä enemmän pystyt
nauttimaan ajamisen ilosta.

*Älä luota pelkästään kuljettajan ajomukavuutta lisääviin ominaisuuksiin. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ota huomioon
nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi
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ILMAISE ITSEÄSI
Personoi Micrasi sinun elämäntyyliisi sopivaksi.
Uskalla ilmaista itseäsi valitsemalla upeasta
valikoimasta korivärejä, ulkopuolen värillisiä
koristeita, vanteita ja korin teippauksia.
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LOIHDI OMAA
TUNNELMAASI
Nissan Micran kauniin sisustuksen tarkoituksena on kohentaa
ajokokemustasi. Soft Touch -materiaalein päällystetystä
harmonisesta kojelaudasta aina ensiluokkaisiin yksityiskohtiin
ja sisäpuolen personointivalikoimaan. Mukavuus ja tyylikkyys
yhdistyvät täydellisesti uuden Micran muotoilussa muodostaen
inspiroivan ilmapiirin

TYYLIKKÄÄT YKSITYISKOHDAT
D-kirjaimen
muotoinen
ohjauspyörä

Älykkäästi
ryhmitellyt
ohjaintoiminnot

Soft Touch
-materiaalit ja
krominväriset
yksityiskohdat

Harmaa sisätilojen verhoilu on saatavilla vain N-Design ja Tekna varustetasolle.

Varusteet saatavilla versiosta riippuen.
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BOSE® PERSONAL® -AUDIOJÄRJESTELMÄ

AINUTLAATUINEN ÄÄNIMAAILMA
Uudistetun BOSE® PERSONAL® -audiojärjestelmän* ansiosta Micran ajaminen on
innostava kokemus. Audiojärjestelmän ominaisuuksien ja äänimaailman ansiosta
jokaisesta matkasta tulee virkistävä ja inspiroiva elämys.

360° KUUNTELUKOKEMUS.
Nissan Micra tarjoaa erittäin laadukkaan
äänentoistokokemuksen 6 kaiuttimen**
ansiosta. Kaiuttimista kaksi on
kuljettajan niskatukeen upotettuja
Ultra-Nearfield™-kaiuttimia.

RÄÄTÄLÖI SITÄ MAKUSI MUKAAN.
Voit muokata kuuntelukokemustasi
säätämällä äänen leveyttä
päätelaitteesta. Helppokäyttöisten
säätimien ansiosta kuljettajakeskeinen,
laaja-alainen tai täyteläinen
ääniympäristö on aina käden ulottuvilla.

ÄLYKÄS MUOTOILU.
Kompakti ja älykkäästi suunniteltu
BOSE® PERSONAL® -audiojärjestelmä
tuottaa laadukkaan
kuuntelukokemuksen ilman, että
laitteisto veisi sälytystilaa.

*Ominaisuuksien saatavuus riippuu varustetasosta. Ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla, tai ne ovat saatavilla vain lisävarusteena.
**Bose® Personal® -äänentoistojärjestelmässä on kuusi kaiutinta ja yksi vahvistin: 2 kaiutinta kuljettajan istuimen pääntuessa (Ultra-Nearfieldteknologia), 2 kaiutinta edessä A-pilareissa, 2 Super65-kaiutinta etuovissa ja 1 digitaalinen vahvistin kuljettajan istuimen alla.
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NISSANCONNECT*
Nissanin uusi audio- ja navigointijärjestelmä sisältää älypuhelinintegroinnin, Bluetooth-handsfreen sekä
käytännöllisiä sovelluksia. Toimintojen käyttäminen on yksinkertaista, nopeaa ja kätevää 7" kosketusnäytöllä.
Voit muokata aloitusvalikon, valita pikanäppäimet ja pienoisohjelmat mieleisiksesi ja käyttää puhekomentoja.
Uuden NissanConnectin avulla saat käyttöösi myös tuttuja sovelluksia Apple CarPlayn kautta.
*Auto on pysäköitävä turvallisesti ennen matkapuhelimen yhdistämistä NissanConnectiin. Noudata aina tieliikennesäädöksiä,
kun käytät sovellusta. Kuljettajan tulee käyttää järjestelmää vain silloin, kun se on turvallista. Käyttäjien tulee olla tietoisia
siitä, että handsfree-tekniikat saattavat viedä huomion tiestä, mikä voi vaikuttaa auton täydelliseen hallintaan.

RÄÄTÄLÖITÄVÄ ALOITUSVALIKKO
Pikanäppäimien ja pienoisohjelmien
hallintatoiminnolla saat aloitusvalikolle
käytetyimmät ominaisuudet,
kuten audion, puheluhistorian
ja liikennetiedot.

*Ominaisuuksien saatavuus riippuu
varustetasosta. Ominaisuudet eivät välttämättä
ole saatavilla, tai ne ovat saatavilla vain
lisävarusteena.
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PUHEKOMENNOT
Aktivoi puhekomennot painamalla
ja pitämällä ohjauspyörän
puhepainiketta pohjassa. Autoa
ajettaessa puhekomentojen
käyttäminen on turvallista ja
nopeaa.

YHDEN RIVIN HAKUTOIMINTO
Voit nyt hakea osoitteita, POI-pisteitä
tai molempia hakutoiminnolla, mikä
helpottaa määränpään etsimistä.

OMA MUSIIKKI – OMA TAPASI
Käytä Bluetooth-audiosuoratoistoa
tai USB-liitäntää, kun haluat soittaa
musiikkia älypuhelimestasi.

Tulosta | Sulje

ÄLYKÄS INTEGROINTI
Suunnittele matkasi etukäteen mobiililaitteella, tietokoneella tai NissanConnect-navigointilaitteella, jossa on
Premium Traffic -tiedot. Reaaliaikaisten liikennetietojen avulla saat tarkat reittivaihtoehdot ja langattomien
päivitysten avulla pysyt aina ajan tasalla. Lähetä älypuhelimestasi määränpää autoosi ja navigoi suosikkikohteisiisi
tai ystäviesi luokse suoraan Door to door -sovelluksen avulla.

MÄÄRÄNPÄÄN LÄHETTÄMINEN
AUTOON TIETOKONEELLA TAI
MOBIILISOVELLUKSELLA
Lähetä määränpää autoon millä
tahansa käyttöliittymällä ja
suunnittele matkasi jo ennen lähtöä.

Huomaa, että kaikki kuvat ja tuotetiedot ovat suuntaa-antavia. Joissakin tapauksissa kuvat edustavat muita kuin
Suomessa myytäviä malleja, varustetasoja tai tarjouksia. Tässä näkyviä ominaisuuksia ei välttämättä ole
saatavilla tai ne ovat saatavilla vain lisävarusteena. Viimeisimmät tiedot saat Nissan-jälleenmyyjältäsi.
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DOOR-TO-DOOR NAVIGOINTI
Mobiilisovelluksen avulla navigoit
helposti parkkipaikalta suoraan
lopulliseen määränpäähäsi.

PREMIUM TRAFFIC -TIEDOT
Reaaliaikaisten liikennetietojen avulla
saat tarkan saapumisaikasi jo ennen
lähtöä ja voit samalla valita nopeimman
reitin määränpäähäsi.

DOOR TO DOOR -SOVELLUS
Lataa Door to door -sovellus -sovellus
älypuhelimeen ja käytä karttatoimintoja
NissanConnectin kosketusnäytöllä.
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ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY
(ADAD-NÄYTTÖ)

INNOVAATIO SILMIESI
EDESSÄ
MICRAn tarkka 5" TFT-ADAD-näyttö tuo näkyviin kaikki tarvittavat
tiedot oikeaan aikaan, jotta sinä voit keskittyä ajamiseen.
REALTIME DRIVING
INFORMATION

DRIVING AIDS
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CALLER ID

AUDIO
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TILAA SINULLE JA MATKUSTAJILLE
Nissan MICRA on suunniteltu täysillä elämistä varten. Kuljettajan ja etumatkustajan
mukavuus on tarkoin huomioitu ja takamatkustajille on runsaasti tilaa, kun hartiaja polvitila on maksimoitu. Kaikkien matkanteko sujuu mukavasti ja tilaa riittää
sekä matkustajille että matkatavaroille.
Harmaa sisätilojen verhoilu on saatavilla vain N-Design ja Tekna varustetasolle.
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Kuljettajan istuimen
korkeuden ja selkänojan
kaltevuuden säätö

Luokkansa
kärkeä oleva
etäisyydensäätöalue

60/40-suhteessa
taittuvat
takaistuimet

Säädettävä
ohjauspyörä
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IDEOIDESI MUKAAN
MUKAUTUVAA TILAA
MICRAn kyvyt yllättävät. Taita takaistuimet alas, jos kyytiin on saatava
enemmän matkatavaraa tai isoja esineitä. Pienempiä tavaroita voit säilyttää
fiksusti sijoitetuissa säilytystiloissa, kuten reilun kokoisessa hansikaslokerossa,
1,5 litran pullolle mitoitetussa ovitaskussa, istuintaskuissa, mukitelineissä tai
puhelinpidikkeessä, jossa on USB-liitäntä ja 12 V:n pistoke.

Keskikonsolin käytännöllinen
kolmiosainen mukiteline.

300 L

1004 L

TAVARATILAA

KOKO TAKAOSAN TILAVUUS

kun takaistuimet ovat käytössä

takaistuimet taitettuina alas

10-litrainen hansikaslokero,
johon mahtuu tabletti tai
2 litran pullo.

Huomaa, että kaikki kuvat ja tuotetiedot ovat suuntaa-antavia. Joissakin tapauksissa kuvat edustavat muita kuin Suomessa myytäviä malleja,
varustetasoja tai tarjouksia. Tässä näkyviä ominaisuuksia ei välttämättä ole saatavilla tai ne ovat saatavilla vain lisävarusteena. Viimeisimmät
tiedot saat Nissan-jälleenmyyjältäsi.
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NÄE MYÖS ETEENPÄIN
Ajettaessa näytössä on näkymä
eteenpäin ja ylhäältä, joten tiedät
aina, miten pitkälle voit mennä – etkä
mene vahingossa liian pitkälle.

TÄYDENNÄ KOKONAISKUVA

SÄÄSTÄ VANTEITA

Tämä kuljettajan sivupeilin alla
sijaitseva kamera täydentää
virtuaalisen 360 asteen
lintuperspektiivinäkymän sekä
peruutettaessa että eteenpäin
ajettaessa.

Ajaessasi eteen- tai taaksepäin voit
vaihtaa ylänäkymästä sivunäkymään
kamerapainiketta painamalla. Siitä näet
helposti, miten lähellä reunakivetystä olet.

NISSANIN ÄLYKÄS AROUND VIEW MONITOR -KAMERAJÄRJESTELMÄ*

KUN KUMPPANINA ON MICRA,
PYSÄKÖINTIKIN ON MUKAVAA
Entä jos taskuparkkeeraus olisikin helppoa? Peruutuskamera on loistava apuväline peruutettaessa, mutta
pysäköitäessä on hyvä nähdä muuallekin kuin vain taaksepäin. MICRAn Around View Monitor -kamerajärjestelmän
neljän kameran avulla saat virtuaalisen 360 asteen lintuperspektiivinäkymän autostasi. Valittavana on
jaettavassa näytössä olevat lähikuvat edestä, takaa ja sivuilta, jotta näet laaja-alaisesti joka suuntaan. Koska
kaikki kohteet eivät pysy paikoillaan, liikkuvien kohteiden tunnistusjärjestelmä pitää silmällä ympäristöä ja
varoittaa myös auton läheisyydessä olevista liikkuvista kohteista.
Saatavilla versiosta riippuen.

VARMISTA SELUSTASI
Peruutuksen aikana näet näytöstä,
mitä suoraan takana on ja ylänäytöstä
näet pienet esteet, jotka muutoin
jäisivät piiloon ikkunan alareunan
alapuolelle.
Huomaa, että kaikki kuvat ja tuotetiedot ovat suuntaa-antavia. Joissakin tapauksissa kuvat edustavat muita kuin Suomessa
myytäviä malleja, varustetasoja tai tarjouksia. Tässä näkyviä ominaisuuksia ei välttämättä ole saatavilla tai ne ovat saatavilla
vain lisävarusteena. Viimeisimmät tiedot saat Nissan-jälleenmyyjältäsi.
*Älä luota pelkästään kuljettajan ajomukavuutta lisääviin ominaisuuksiin. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ota huomioon
nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi
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NISSANIN ÄLYKKÄÄT AJOJÄRJESTELMÄT*

UHKU ITSELUOTTAMUSTA
Voit keskittyä nauttimaan ajamisesta, kun tutka ja kamerat
varmistavat selustasi. MICRA sisältää huippuluokan
turvallisuusteknologioita, jotka tukevat matkantekoasi.
Nissanin älykkäät ajojärjestelmät tekevät päivittäisistä
ajomatkoista turvallisempia ja nautittavampia. Niiden avulla
näet enemmän ja aistit tarkemmin.
ÄLYKÄS
HÄTÄJARRUTUSTOIMINTO
Uudistettu järjestelmä
valvoo jatkuvasti, onko
reitilläsi autoja tai
jalankulkijoita ja jos se
havaitsee vaaratilanteen, se
hälyttää ja jarruttaa.

ÄLYKÄS KAISTAVAHTI
Ajojärjestelmässä on
visuaalinen ja kosketukseen
perustuva ohjauspyörän
hälytystoiminto. Järjestelmä
tekee myös korjaavan
liikkeen jos auto alkaa
siirtyä kaistaltaan silloin,
kun suuntavilkkua ei käytetä.

KUOLLEEN KULMAN
VAROITUSJÄRJESTELMÄ
Näppärä järjestelmä
varoittaa, jos takaviistossa
olevassa kuolleessa
kulmassa on ajoneuvo.
Täten kaistanvaihto sujuu
turvallisesti.

*Älä luota pelkästään kuljettajan ajomukavuutta lisääviin ominaisuuksiin. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ota huomioon
nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi
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NISSANIN ÄLYKKÄÄT
TEKNOLOGIAT*

VAHTIVAT AINA
PUOLESTASI
Kun tunnet olosi varmaksi auton ratissa,
matkanteostakin tulee miellyttävää.
Tämän vuoksi Nissanin älykkäät
teknologiat on suunniteltu avustamaan
erilaisissa liikennetilanteissa. Ajettaessa
kaupungissa, maaseudulla tai tunnelissa
MICRAn teknologiat ovat jatkuvasti ajan
tasalla ja valmiina avustamaan kuljettajaa
aina tarvittaessa.

LIIKENNEMERKKIEN
HAVAINNOINTI
Kuljettaja saa aina
reaaliaikaiset tiedot
nopeusrajoituksista, vaikka
rajoitusmerkkien tarkkailu
hetkeksi unohtuisikin.

AUTOMAATTINEN
AJOVALOJEN
VAIHTOJÄRJESTELMÄ
Näe paremmin
valaisemattomilla teillä.
Järjestelmä aktivoi
kaukovalot ja vaihtaa
lähivaloille vastaantulevan
liikenteen perusteella.

MÄKILÄHTÖAVUSTIN
Järjestelmä aktivoi jarrut
puolestasi, joten auto ei valu
taaksepäin kun lähdet
liikkeelle mäessä.

Toiminnot saatavilla versiosta riippuen.
*Älä luota pelkästään kuljettajan ajomukavuutta lisääviin ominaisuuksiin. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ota huomioon
nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi
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NISSANIN ÄLYKKÄÄT TEKNOLOGIAT*

ENTISTÄKIN PAREMPI AJETTAVUUS
Ketterän ja aktiivisesti reagoivan MICRAn ajodynamiikka antaa entistä paremman tuntuman tiehen. Älykäs
korinvakautusjärjestelmä vähentää iskujen vaikutuksia ja tekee ajosta pehmeämpää,
kun taas älykäs pidonhallinta yhdessä Nissanin sähköisen ohjaustehostinjärjestelmän (EPS) kanssa saa
aikaan ketterän ja silti turvallisen ohjautuvuuden.
Innostavuus. Itsevarmuus. Kontrolli. Nissan MICRA tarjoaa ajokokemuksen, jota olet odottanut.
ÄLYKÄS
KORINVAKAUTUSJÄRJESTELMÄ
käyttää jarruja hienovaraisesti
ja estää epämukavat
ylävartalon liikkeet töyssyjen yli
ajettaessa. Järjestelmä
parantaa yleistä ajomukavuutta.

ÄLYKÄS
PIDONHALLINTA
mahdollistaa auton paremman
käsiteltävyyden kaarteissa.
Järjestelmä säätää yksittäisten
pyörien jarrupainetta, jotta
optimaalinen ajolinja säilyy
kaarteissa.

*Älä luota pelkästään kuljettajan ajomukavuutta lisääviin ominaisuuksiin. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ota
huomioon nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi
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VERHOILUT

VÄRIT

Solid White -S- ZY2

Glaze White -P- QNC

Platinum Silver -M- ZBD

Gunmetal Grey -M- KPN

Enigma Black -M- GNE

Passion Red -P- NDB

Energy Orange -M- EBF

Power Blue -M- RQG

Burgundy -M- NBT

VANTEET

MITAT
A: Akseliväli: 2 525 mm

Tekstiili Casual black
VISIA

Tekstiili Casual black
ACENTA

Tekstiili Modern black / grey
N-DESIGN

Tekstiili Absolute black / grey
TEKNA

B: Kokonaispituus: 3 999 mm
C: Kokonaisleveys: 1 743 mm
D: Kokonaiskorkeus: 1 455 mm

15" teräsvanteet

16" teräsvanteet

16" Muotovanteet

D

16" kevytmetallivanteet
timanttileikkauksella

C

A
B
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ULKOPUOLI ENIGMA
BLACK

N-DESIGN
Ilmaise itseäsi uudella N-Design varustetasolla.
Saadaksesi sen näyttämään vielä enemmän sinulta
saat siihen lisäksi näyttävät 16" muotovanteet.

Peilinkuoret, kylkilistat, etu- ja
takapuskurin koristeet

Saatavilla kahdeksassa värissä
Solid
White

SISUSTUS

VANTEET

Kaksivärinen sisustus ja laadukkaat
materiaalit tekevät Nissan Micran sisätiloista
yhtä rohkean ja ilmeikkään kuin ulkopuolen.

Viimeistele personoitu N-Design
varustetason Nissan Micra näyttävillä
vanteilla.

*Ominaisuuksien saatavuus riippuu varustetasosta.
Ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla, tai ne
ovat saatavilla vain lisävarusteena.

Glaze
White

Platinum
Silver

Gunmetal
Grey

16" Muotovanteet
*Autoon asennettavat lisävarusteet voivat vaikuttaa
auton CO2- päästöihin ja polttoaineenkulutukseen.

STANDARD GREY
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Passion
Red

Energy
Orange

Burgundy

16" kevytmetallivanteet
timanttileikkauksella

Tulosta | Sulje

1 - Kaksipuolinen tavaratilan muotomatto
(tekstiili/kumi)
2 - Roiskeläpät edessä ja takana

NÄE JA TULE NÄHDYKSI
Värit, muodot, yksityiskohdat, sisäkkeet ja loistavat valot… Viimeistele makusi mukaan
ja valitse haluamasi sisätilojen ja ulkopuolen personointivaihdoehdot Micraasi. Nissan
Design Studion suunnittelijat ja insinöörit ovat täynnä upeita ideoita, mutta jokainen
luo omanlaisensa Micran.

3 - Kyynärnoja (kangas), Grey
Tunnelmavalaistus
4 - Sisäpeilin kuori, Grey
5 - Irrotettava vetokoukku, sähkösarja
7-napainen, sähkösarja 13-napainen
6 - Valaistut kynnyslistat tekstiilimatot, Grey
7 - Tervetulovalot
8 - Haineväantenni*, Enigma black
(saatavilla neljässä värissä)

1

2

3

4

*AM-radiota ei tueta

5

6

7

8

Vetokoukkuun
asennettava pyöräteline,
taitettava - 3 polkupyörälle

17" muotoillut kevytmetallivanteet

Lisävarusteet voivat vaikuttaa auton CO2-päästöihin ja polttoaineen kulutukseen.
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ME NISSANILLA

PANOSTAMME
LAATUUN.

KOKEMUS ANTAA VARMUUTTA
Nissanilla asiakas pidetään mielessä kaikessa toiminnassa. Jokainen
toimenpide ja päätös tehdään äärettömän huolellisesti, tarkasti ja
laadukkaasti, koska viime kädessä ne tehdään juuri sinulle. Konseptista
auton valmistamiseen, testauksesta avoimuuteen, asiakaspalvelusta
sitoutumiseen: laatu kulminoituu jokaiseen yksityiskohtaan.

INNOVATIIVINEN TOTEUTUS
Kaiken lähtökohtana on laatu. Jokainen auto luodaan pikkutarkasti,
jotta autosta saataisiin entistä mukavampi ja kestävämpi
asiakkaan inspiroiman innovatiivisen muotoilun, älykkään
teknologian ja harkittujen yksityiskohtien kautta.

TURVALLISUUS
Pyrimme älykkäiden ajojärjestelmien avulla varmistamaan, että voit
välttää ongelmat tien päällä. Tavoitteena on entistä luotettavampi
ajokokemus päivä toisensa jälkeen. Around View Monitor
kamerajärjestelmän neljällä kameralla näet auton ympäristön
lintuperspektiivistä.

ÄÄRIMMÄINEN LUOTETTAVUUS
Viemme autot äärirajoille, jotta voimme taata niiden suorituskyvyn ja
luotettavuuden päivittäisessä käytössä. Ajamme miljoonia kilometrejä
esituotantotesteissä, avaamme ja suljemme ovia ja luukkuja tuhansia
kertoja päivässä ja testaamme lasien kestävyyttä aidolla japanilaisella
vulkaanisella pölyllä.
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NISSAN HUOLTOSOPIMUS
Pidä Nissan Micrastasi asianmukaista huolta Nissan Huoltosopimuksella ja säästä
rahaa pi tkällä tähtäimellä . Nissan Huol tosopimus kat taa kaik k i
määräaikaishuoltotoimet, joita Nissan suosittelee ja jotka on eritelty Nissanin
alkuperäisessä huoltokirjassa. Huoltosopimuksen tilaaminen tarkoittaa sitä, että
alusta lähtien tiedetään huollon hinta ja samalla suojaudutaan hintojen inflaatiota
vastaan. Valitse tarpeitasi vastaava kesto. Koulutetut mekaanikkomme asentavat
autoon Nissan-alkuperäisosia alennettuun hintaan. Hy vin huolletun auton
jälleenmyyntiarvo on korkeampi. Jos myyt Nissan-autosi ennen sopimuksen
umpeutumista, Huoltosopimus siirtyy uudelle omistajalle. Älä siis enää odottele, vaan
tilaa Nissan Huoltosopimuksella itsellesi lisää mielenrauhaa.

MEIDÄN LUPAUKSEMME. SINUN KOKEMUKSESI.

SINULLE, NISSAN-YKSITYISASIAKAS, LUPAUKSEMME ON VOIMASSA AINA. LIITTYMÄLLÄ YOU+NISSANETUOHJELMAAN PÄÄSET NAUTTIMAAN AKTIIVISESTA HUOLENPIDOSTA. OLEMME SINUA KOHTAAN
AITOJA, AVOIMIA JA REHELLISIÄ JA PIDÄMME SINUSTA HUOLTA. TÄMÄ ON MEIDÄN LUPAUKSEMME.

SIJAISAUTO VELOITUKSETTA
ME LUPAAMME pitää sinut, You+Nissan-jäsen, tien
päällä myös autosi määräaikaishuollon tai korjauksen
aikana. Kun varaat ajan määräaikaishuoltoon tai
korjaukseen sekä sijaisauton etukäteen, annamme
käyttöösi sijaisauton tai tarjoamme vaihtoehtoisen
kuljetusratkaisun huollon ajaksi ilman erillistä
veloitusta.

ILMAINEN WI-FI ASIAKASTILOISSA
ME LUPAAMME pitää sinut yhteydessä maailmaan.
Meille on tärkeää palvella sinua hyvin aina kun käyt
Nissan-jälleenmyyjällä. Toivomme, että viihdyt
luonamme ja siksi käytössäsi on myös ilmainen Wi-Fi.

NISSAN 5★ JATKOTURVA
Nissan 5★ Jatkoturvan avulla voit jatkaa 3 vuoden / 100 000 kilometrin takuun vuositai kilometrimäärää. Voit valita parhaiten ajoneuvosi käyttöä vastaavan sopimuksen.
Nissanin koulutetut mekaanikot tekevät mahdolliset korjaukset, joissa käytetäänainoastaan alkuperäisiä Nissan-osia. Mielenrauhan takaa ympärivuorokautinen eurooppalainen tiepalvelu (soveltuvissa tapauksissa).

AUTON NISSAN+ TARKASTUS
VELOITUKSETTA
ME LUPAAMME tehdä autollesi Nissan+ Tarkastuksen
ilman erillistä veloitusta, kun tuot autosi
määräaikaishuoltoon, Nissan Hyötyhuoltoon tai
korjaukseen. Lisäksi saat kustannusarvion ennen työn
aloittamista, jotta tiedät mitä autollesi tehdään ja
kuinka paljon se tulee maksamaan.

NISSAN ASSISTANCE -TIEPALVELU
ME LUPAAMME pitää sinut tien päällä 24/7, vaikka
jotain odottamatonta tapahtuisi. Tarjoamme sinulle
ympärivuorokautisen tiepalvelun riippumatta
Nissanisi iästä, aina vuoden ajaksi siitä eteenpäin, kun
huollatat autosi valtuutetussa Nissan-huollossa.

ASIAKAS TUO ESIIN NISSANIN
PARHAAT PUOLET.
Saat mieliku v ituk semme lentämään.
Herätät nerokkuutemme. Innostat meidät
muu t tamaan sääntöjä ja tekemään
innovaatioita. Nissanin innovaatioissa
ei ole k yse pelkästään lisäyksistä tai
laajennuksista, vaan rajojen rikkomisesta ja
uuden luomisesta. Haluamme kehittää
y llät täv iä ratkaisuja , jotka täy t tävät
käy tännön tarpeesi ja hurjimmatk in
toiveesi. Nissan suunnittelee mullistavia
a u to j a , l i s ä v a r u s te i t a j a p a l v e l u i t a .
Tekemällä käytännöllisestä jännittävää ja
jännittävästä käy tännöllistä pystymme
tarjoamaan entistä riemukkaamman
ajoelämyksen joka päivä.

NISSAN MICRA TARJOAA
3 VUODEN TAI 100 000 KM
VALMISTAJAN TAKUUN RIIPPUEN
SIITÄ, KUMPI NÄISTÄ EHDOISTA
TÄYTTYY ENSIN
12 VUODEN
PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUUN
12 KK / 20 000 KM HUOLTOVÄLIN
(SEN MUKAAN, KUMPI TÄYTTYY ENSIN)

MITÄ TAHANSA, MISSÄ TAHANSA: SOITA MEILLE +358 (0)10 770 5222 JA RIENNÄMME AVUKSESI.
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Nissan Intelligent Mobility pitää sinut askeleen edellä muita. Autoillessa nämä
teknologiat auttavat näkemään ja kokemaan enemmän, reagoivat kanssasi ja joskus
jopa puolestasi. Nissan Intelligent Mobilityssa kyse on paremmasta tulevaisuudesta –
siirrymme kohti entistä turvallisempaa, kestävämpää ja innostavampaa maailmaa.

Tutustu lisää: www.nissan.fi/micra

Jälleenmyyjän leima:

Seuraa Nissan MICRAa:

Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana (Kesäkuu 2021).
Tämä esite on laadittu autonäyttelyissä esiteltyjen prototyyppiajoneuvojen pohjalta. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan
tuotteitaan, Nissan Europe pidättää oikeuden tehdä tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa.
Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissanjälleenmyyjältä. Käytettyjen painoprosessien rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman maalipinnan ja käytettyjen
sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman
Nissan Europen kirjallisesti antamaa lupaa.
Esite on valmistettu kloorittomasta paperista – MY22 MICRA launch brochure 06/2021 – Painettu EU:ssa
Suunnittelu: DESIGNORY, Ranska. Valmistus: eg+ worldwide, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35
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