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As imagens e descrições apresentadas são apenas orientativas. Em alguns casos, as fotografi as são de veículos não comercializados no mercado português e não 
representam um modelo, versão ou oferta específi ca. As especifi cações apresentadas podem não estar disponíveis, ou estar disponíveis apenas como opção. As 
especifi cações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).

CONCEBIDO PARA AUMENTAR AS EXPECTATIVAS. Audaz por natureza, a 5.ª 
geração do Nissan MICRA chega para desafiar as normas de design, conforto 
e performance dos veículos citadinos. Elogiado pela sua combinação única de 
design ao mesmo tempo expressivo e premium, funções inteligentes e uma 
condução ágil, , O MICRA IRÁ TORNAR-SE O SEU AUDACIOSO E 
TECNOLOGICAMENTE AVANÇADO CITADINO.
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TECNOLOGIA LÍDER NA SUA 
CLASSE PARA UMA CONDUÇÃO 
AO MESMO TEMPO ENÉRGICA 
E CONFIANTE
Imagine-se, dia após dia, em deslocações cada vez mais emocionantes, 
a conduzir com um maior prazer, confiança e ligação ao mundo à sua volta.
É essa a filosofia por detrás da Nissan Intelligent Mobility, que ganha vida 
no MICRA através de sistemas de condução inteligentes que se mantêm 
atentos a tudo o que se passa à sua volta e intervêm quando necessário para 
evitar contratempos. Porque quanto mais seguro se sentir atrás do volante, 
mais poderá usufruir do puro prazer de condução.
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Crie o seu próprio design interior e exterior do 
MICRA. Ouse expressar-se com o pack de 
Personalização Exterior, escolhendo a partir da 
nossa impressionante gama de cores da 
carroçaria, revestimentos interiores, jantes e mais.

EXPRESSE-SE
Capas de 
espelhos 
retrovisores

Estofos 
interiores

Frisos 
laterais da 
carroçaria

Embelezadores 
de para-choques 
dianteiro

Embelezador de 
para-choques 
traseiro

Jantes Flex Wheels 
Genki Two Tone 16"

VÁRIAS CONFIGURAÇÕES
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FAÇA DELE O SEU 
ESPAÇO
ESPAÇO O interior do MICRA foi finamente elaborado para 
elevar a sua experiência na estrada. Desde o seu harmonioso 
painel de instrumentos horizontal, envolvido em materiais 
suaves, até aos pormenores premium, passando pelos 
exclusivos revestimentos em laranja, o design imaculado do 
MICRA alia o conforto ao estilo para criar uma atmosfera 
verdadeiramente inspiradora.

A personalização interior em laranja está disponível como opção apenas nas versões N-Design e Tekna.
Volante em 
forma de D

Agrupamento inteligente 
dos comandos

Materiais suaves e 
acabamentos prateados

DETALHES EXCECIONAIS

 O seu espaço    |    Estilo MICRA N-SPORT
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DESCUBRA O ESTILO 
MICRA N-SPORT 
Com uma posição de condução confortável, bancos ergonómicos 
anti-cansaço e um elevado nível de insonorização, o MICRA foi projetado 
para melhorar a sua experiência.

Descubra e sinta a energia no interior 
do habitáculo do MICRA N-SPORT, com 
as suas almofadas de joelhos à prova 
de choques e os seus dinâmicos estofos 
pretos. Bancos em Alcantara® com 
partes em pele “sintética“ e painel de 
instrumentos em Alcantara® com vidros 
escurecidos, que também lhe garantem 
um conforto premium. 

 O seu espaço    |    Estilo MICRA N-SPORT
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DESIGN INTELIGENTE. 
Compacto e concebido de forma 
inteligente, o sistema BOSE® PERSONAL®

proporciona-lhe uma experiência sonora 
premium, sem prejudicar o seu espaço 
de arrumação. 

ADAPTE-O AO SEU ESTILO. 
Personalize o som para si e para os 
seus passageiros, ajustando a amplitude 
do som emitido através da coluna
de cabeça. Com os seus comandos
integrados, a criação de uma plataforma 
sonora ampla, imersiva e centrada 
no condutor encontra-se ao alcance 
da ponta dos seus dedos.

A condução do MICRA é uma experiência emocionante, graças ao seu sistema 
de áudio BOSE® PERSONAL®*. Fortemente elogiado pelo seu excecional 
desempenho e possibilidades de simulação de palco, este sistema irá tornar 
cada percurso estimulante e animador.

ESPAÇO COM SOM PREMIUM DE 360°.
Com 6 colunas** – das quais 2 são Ultra 
Nearfield™ no apoio de cabeça do condutor 
– viajar no MICRA proporcionalhe a mais 
avançada tecnologia em matéria de áudio 
de alta definição.

SISTEMA DE ÁUDIO BOSE® PERSONAL®

EXPERIÊNCIA SONORA ÚNICA 

*As especifi cações disponíveis dependem das versões, e podem ser de série ou opcionais (com um custo extra).

**O sistema áudio Bose® Personal® tem 6 colunas e 1 amplifi cador: 2 colunas com tecnologia Ultra-Nearfi eld no apoio de cabeça do banco do 
condutor, 2 colunas nos pilares A dianteiros, 2 colunas Super65 nas portas dianteiras e 1 amplifi cador digital debaixo do banco do condutor.

Áudio BOSE® PERSONAL®    |    Novo NissanConnect    |    Integração inteligente    |    Ecrã Avançado de Assistência à Condução
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NISSANCONNECT*
A nova geração do sistema de infotenimento da Nissan inclui integração de smartphone, comunicações 
mãos-livres Bluetooth e aplicações a bordo do veículo, bem como um ecrã tátil de 7" que torna tudo mais 
simples, rápido e cómodo. Pode personalizar o menu inicial, escolher os seus atalhos e widgets preferidos 
e utilizar o reconhecimento por voz. 
O novo NissanConnect também lhe permite utilizar a sua aplicação habitual com o Apple CarPlay®

e Android Auto®.

PERSONALIZE O MENU INICIAL.
Com o gestor de atalhos 
e widgets, pode personalizar 
o seu ecrã inicial para que 
mostre as funções utilizadas 
com maior frequência, tais como 
áudio, histórico de chamadas 
e informações de trânsito. 

RECONHECIMENTO DE VOZ.
Prima o botão de chamada 
sem soltar, no volante, para ativar 
comandos de voz simples – 
é seguro, rápido e cómodo, 
quando está a conduzir.

LINHA DE PESQUISA ÚNICA. Pode 
agora procurar endereços, pontos 
de interesse ou ambos, utilizando 
a opção de Linha de Pesquisa 
Única que simplifica enormemente 
a procura de destinos

A SUA MÚSICA, À SUA MANEIRA Utilize 
a sequenciação de áudio via Bluetooth ou a 

entrada USB para reproduzir a sua música 
diretamente a partir do seu smartphone.

Ligar um telemóvel para usar o NissanConnect apenas deve ser feito se o carro estiver estacionado em segurança. A utilização 
do sistema deve estar sempre de acordo com as regras do Código da Estrada. Os condutores apenas devem utilizar o sistema, 
quando for seguro fazê-lo. Os utilizadores devem estar conscientes do potencial da tecnologia mãos-livres distrair a atenção 
da estrada, o que poderia afetar o controlo total do veículo.

*As especifi cações disponíveis dependem das 
versões, e podem ser de série ou opcionais 
(com um custo extra).
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A personalização interior em laranja está disponível como opção apenas nas versões N-Design e Tekna.

INTEGRAÇÃO INTELIGENTE PARA 
FAZER DO SEU VEÍCULO UM ESPAÇO 
MAIS PRODUTIVO.
Planeie a sua viagem com antecedência, através do Telemóvel/Web ou no Sistema de Navegação de Bordo 
com Dados de Tráfego Premium que lhe proporcionam Opções de Itinerário baseadas nas informações de 
trânsito em tempo real. Mantenha-se sempre a par das Atualizações Over The Air (OTA) disponibilizadas 
através do seu Smartphone ou ligando-se a um Hotspot Wi-Fi externo. Envie o destino para o veículo a 
partir da Interface Web ou da aplicação Door-to-Door Navigation TomTom®. 
Navegue nos seus destinos ou contactos favoritos diretamente a partir da aplicação Door-to-Door 
Navigation TomTom®

INFORMAÇÕES 
DE TRÂNSITO PREMIUM
Antes de sair, obtenha uma hora de 
chegada prevista (ETA) ao destino 
precisa com base em informações de 
trânsito em tempo real e decida qual 
o melhor percurso até ao seu destino.

ENVIE O SEU DESTINO PARA 
O VEÍCULO ATRAVÉS DE UM 
COMPUTADOR OU DA APLICAÇÃO 
PARA TELEMÓVEL Envie o seu 
destino para o seu veículo utilizando 
qualquer interface e planeie a sua 
viagem antes de partir.

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION 
TOMTOM®

A aplicação para telemóvel permite-lhe 
navegar de uma ponta à outra, desde o 
local onde estacionou o seu veículo até 
ao seu destino.

APLICAÇÃO DOOR-TO-DOOR NAVIGATION TOMTOM®

Descarregue a aplicação Door-to-Door Navigation 
TomTom® para o seu smartphone e aceda a todos os 
seus mapas no ecrã tátil multiponto do NissanConnect 
de última geração.
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ECRÃ AVANÇADO DE ASSISTÊNCIA 
À CONDUÇÃO NISSAN
INOVAÇÃO MESMO 
À SUA FRENTE.
Concebido para diminuir as distrações e ajudá-lo a tirar o máximo 
partido das suas viagens, o Ecrã Avançado de Assistência à 
Condução do MICRA proporciona-lhe, no ecrã TFT de 5", todas 
as informações de que necessita, quando delas necessita, 
com um simples olhar. Sem esforço.

ÁUDIOAUXILIARES DE CONDUÇÃO
ID DO CHAMADOR

INFORMAÇÃO SOBRE 
A CONDUÇÃO EM 

TEMPO REAL  
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ESPAÇO PARA SI, E NÃO SÓ
O MICRA está concebido para uma vida em cheio. Mesmo tendo sido pensado 
para proporcionar um ótimo conforto ao condutor e ao passageiro da frente, 
o MICRA oferece igualmente um espaço traseiro para os ombros e para as pernas 
ao melhor nível da sua classe, para que você e aqueles que o acompanham 
possam tirar o máximo proveito da viagem. Tudo com muito espaço para 
a bagagem. Chegou a hora de enviar os convites. 

A personalização interior em laranja está disponível apenas como opção Banco do condutor regulável 
em altura e inclinação

Percurso de deslizamento 
do banco líder na sua classe

Volante 
regulável 

Bancos traseiros rebatíveis 
na proporção 60:40

Conforto    |    Espaço de arrumação
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ESPAÇO QUE MUDA AS SUAS IDEIAS
A capacidade do MICRA é surpreendente. Rebata os bancos traseiros para transportar 
mais sacos ou objetos mais volumosos e utilize todos os espaços de arrumação 
inteligentes para os seus objetos pessoais, incluindo um porta-luvas tipo balde, 
uma bolsa na porta para uma garrafa de 1,5 l, bolsas nos bancos, porta-copos ou, 
inclusivamente, suporte de telemóvel com tomada USB de 12 V.

Três porta-copos 
convenientemente situados 
na consola central. 

Porta-luvas conveniente com 
capacidade de 10 l, podendo alojar 
o seu tablet ou uma garrafa de 2 l.

300 L 
DE VOLUME DA BAGAGEIRA 
Banco traseiro não rebatido

1004 L 
CAPACIDADE MÁXIMA 
Bancos traseiros rebatidos

A personalização interior em laranja está disponível apenas como opção

Conforto    |    Espaço de arrumação
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A personalização interior em laranja está disponível como opção apenas nas versões N-Design e Tekna.

CÂMARA INTELIGENTE DE VISÃO 3600 DA NISSAN
COM O MICRA COMO O SEU PARCEIRO,
ATÉ MESMO ESTACIONAR SE TRANSFORMA 
NUM PRAZER
E se estacionar em paralelo fosse mais fácil? Uma câmara de visão traseira e sensores de estacionamento 
traseiros são excelentes para lhe transmitir mais confiança nas manobras de marcha-atrás mas, quando 
se trata de estacionar, é bom ver mais do que apenas o que se encontra diretamente atrás de si. É por 
isso que a Câmara Inteligente de Visão 3600 de classe executiva do MICRA utiliza quatro câmaras que 
proporcionam uma vista aérea virtual de 3600 do seu veículo, com a possibilidade de dividir o ecrã e ver 
imagens da frente, da traseira e dos lados, para ver melhor o espaço à sua volta. E, uma vez que nem 
todos os obstáculos são imóveis (carrinhos de compras), a Deteção de Objetos em Movimento vigia o 
espaço à volta do seu MICRA e avisa-o quando são detetados objetos em movimento.

EXATAMENTE NO PONTO
No modo de condução, o ecrã 
apresenta a vista frontal e a vista 
de cima, para que saiba até onde ir, 
sem exagerar.

VISIBILIDADE DO ESPAÇO ATRÁS
Em marcha-atrás, o ecrã ajuda-o 
a ver o que se encontra diretamente 
atrás de si, enquanto a vista de cima 
o ajuda a detetar objetos mais 
pequenos que possam não ser 
visíveis através da janela.

POUPE AS SUAS RODAS
No modo de condução ou de marcha-
atrás, pode premir o botão de câmara 
para mudar para a vista de cima ou 
lateral. Uma ajuda fantástica para ver 
o quão perto se encontra do passeio.

COMPLETE A IMAGEM
Localizada por baixo do retrovisor do 
lado do condutor, esta câmara ajuda 
a completar a vista panorâmica de 
3600, tanto no modo de condução 
como de marcha-atrás. Condução 
ou marcha-atrás.
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SISTEMA INTELIGENTE DE 
MANUTENÇÃO DE FAIXA.
Esta tecnologia proporciona-
lhe informações hápticas 
visuais através do volante 
e aplicam uma travagem 
subtil das rodas para 
o repor na sua faixa, caso 
comece a desviar-se dela 
sem ligar o pisca. 

AVISO DE ÂNGULO MORTO. 
Melhore a sua visão: 
o sistema avisa-o se houver 
veículos nos ângulos mortos, 
na diagonal atrás do veículo.

AVISO INTELIGENTE 
ANTICOLISÃO FRONTAL. 
Com a monitorização 
constante da presença de 
veículos ou peões no seu 
caminho, este sistema mais 
evoluído apresenta-lhe um 
aviso e trava se existir 
algum perigo à sua frente.

CONDUÇÃO INTELIGENTE NISSAN
ENCHA-SE DE CONFIANÇA
Usufrua da sua condução com sensores e câmaras para 
o apoiar. O MICRA incorpora um vasto leque de tecnologias 
de vanguarda que o apoiam ao longo de todo o seu percurso. 
Um pouco como se tivesse um terceiro olho na nuca 
e um sexto sentido, os sistemas de condução inteligente 
da Nissan tornam diariamente as suas deslocações mais 
seguras e agradáveis.
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SISTEMA DE FARÓIS 
INTELIGENTES. Veja melhor nas 
estradas escuras. O sistema 
ativa os máximos e desliga-os 
temporariamente quando 
deteta trânsito em sentido 
contrário.

ASSISTENTE DE ARRANQUE 
EM SUBIDA. Sem descair. Este 
sistema mantém os travões 
acionados durante 
o tempo necessário para 
arrancar numa subida.

RECONHECIMENTO DE 
SINAIS DE TRÂNSITO. Nunca 
perca um sinal de limite de 
velocidade, com informações 
em tempo real sobre os 
limites de velocidade na 
estrada.

CONDUÇÃO INTELIGENTE NISSAN
SEMPRE A ZELAR 
POR SI
Uma vez que o prazer de condução é maior 
quando se está no controlo, os sistemas 
de Condução Inteligente Nissan preveem 
a maioria das situações de condução. 
Quer esteja a conduzir na cidade, quer fora 
de estrada ou num túnel ou esteja apenas 
parado, as tecnologias do MICRA estão 
sempre prontas a dar-lhe informações 
e ajudá-lo, quando necessário.
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O CONTROLO DE CONDUÇÃO 
INTELIGENTE aplica uma 
travagem subtil para evitar 
movimentos desagradáveis 
da parte superior do corpo 
sobre ressaltos e melhorar 
o conforto global dos 
passageiros. 

O CONTROLO INTELIGENTE DA 
TRAJETÓRIA proporciona 
um comportamento em 
curva confiante. Ajusta 
a pressão de travagem 
de rodas individuais para 
o ajudar a manter a trajetória 
ideal nas curvas.

CONDUÇÃO INTELIGENTE NISSAN
O PRAZER DA CONDUÇÃO.
Ágil e reativo, o MICRA caracteriza-se por uma condução dinâmica que lhe permite sentir melhor 
a estrada. O Controlo de Condução Inteligente reduz os movimentos da carroçaria para proporcionar 
um andamento mais suave, ao passo que o Controlo Inteligente da Trajetória funciona em 
combinação com o sistema de Direção Assistida Elétrica (EPS) para proporcionar uma manobrabilidade 
simultaneamente suave e protetora. Emoção. Confiança. Controlo. Com o MICRA, a Nissan concebeu 
a experiência de condução pela qual tem esperado. 
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Pise o acelerador e usufrua da performance aerodinâmica 
do MICRA e do motor IG-T 92 PS, de menores dimensões, 
apresenta uma excecional resposta e eficiência de 
combustível. Com transmissão manual ou automática, 
descubra a experiência de condução que melhor se 
adapta a si.

ESCOLHA O SEU MOTOR
Escolha o motor a condizer com 
o seu estilo de condução. Utilize 
a nossa tabela para comparar 
a potência, o binário, o consumo 
de combustível e as emissões ou 
visite o seu concessionário Nissan 
mais próximo, para se aconselhar.

POTÊNCIA INTELIGENTE DA NISSAN
APANHE-ME SE PUDER

*Os valores de consumo e emissões de CO2 são obtidos com base em 
testes laboratoriais em conformidade com a legislação da UE e 
destinam-se a comparações entre veículos. Os valores podem não 
refl etir os resultados em condições reais de condução. O equipamento 
opcional, a manutenção, o estilo de condução e as condições climatéricas 
podem afetar os resultados ofi ciais. Os valores foram determinados de 
acordo com o novo ciclo de testes WLTP e ajustados a um novo valor 
NEDC equivalente para efeitos de comparação.

IG-T 
68 kW (92 CV)

Manual 5 velocidades

IG-T 
68 kW (92 CV)

CVT

160

5,5 - 5,7

123 - 130*

144

6,2 – 6,4

140 - 146*

Binário 
(Nm) 

F.E. Comb. L/100 km
(WLTP) 

CO2 Comb. g/km
(WLTP) 
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B
A

C

D

DIMENSÕES

Liga leve 16"

CORES

Solid White -S- ZY2 Glaze White -P- QNC Ivory -S- D16 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

Aço 15" com 
embelezadores

Liga leve 17" Carbon Look

JANTES
A: Distância entre eixos: 2.525 mm

B: Comprimento total: 3.999 mm

C: Largura total: 1.935 mm

D: Altura total: 1.455 mm

Jantes Flex Wheels Genki 
Two Tone 16"

Tecido Casual Black 
de Série na versão VISIA

Tecido Black / Modern Grey 
de Série na versão ACENTA, N-CONNECTA e N-TEC

Modern black / Gris
N-DESIGN

Pele / Alcantara
N-SPORT 

Pele Preta 
opcional na versão TEKNA

ESTOFOS

Cores, jantes, estofos    |    Interior e exterior    |    Acessórios
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Expresse-se com o MICRA N-Design. Esta nova 
versão oferece opções de personalização simples 
e flexíveis, incluindo jantes Flex exclusivas para 
tornar o seu Micra verdadeiramente seu.

Embelezadores de retrovisores 
exteriores, molduras laterais, 
embelezadores dos para-choques.

Embelezadores de retrovisores 
exteriores, molduras laterais, 
embelezadores dos para-choques

JANTES
Adicione o toque final ao seu MICRA 
N-Design personalizado, escolhendo 
os jantes de liga leve de 16".

PERSONALIZAÇÃO 
INTERIOR
Uma ampla escolha de acabamentos 
interiores, com materiais de qualidade, 
torna o interior do seu Nissan MICRA tão 
ousado e expressivo como o exterior.

N-DESIGN

MODERN BLACK ENERGY ORANGE

Disponível em 9 coresDisponível em 2 cores

Glaze 
White

Enıgma 
Black

Platinum 
Silver

Gunmetal 
Grey

Passion 
Red

Energy 
Orange

Power 
Blue

Power 
Blue

Enigma 
Black

Burgundy 
Red

Solid 
White

Jantes de liga leve 16"

PERSONALIZAÇÃO 
EXTERIOR CHROME

PERSONALIZAÇÃO 
EXTERIOR ENIGMA BLACK

Cores, jantes, estofos    |    Interior e exterior    |    Acessórios
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Cores, formas, acentuações, inserções e iluminações brilhantes... 
Escolha os acabamentos interiores e exteriores do seu MICRA e acrescente luz 
à sua volta. Os designers e engenheiros do Nissan Design Studio estão cheios 
de ideias brilhantes, mas ninguém cria um MICRA como você.

VEJA E SEJA VISTO 1 - Tapete da bagageira reversível 
(têxtil/borracha)

2 - Palas de roda dianteiras e traseiras
3 - Apoio de braço (tecido), Iluminação 

ambiente cinzenta
4 - Capa do retrovisor interior*, cinzenta
5 - Gancho de reboque removível, TEK de 

7 pins, TEK de 13 pins
6 - Protetor de entrada das portas (iluminada 

e sem cabos). Tapetes em veludo, cinzentos
7 - Iluminação exterior do piso
8 - Antena tipo barbatana de tubarão**, 

(disponível em 4 cores da carroçaria)
*Não compatível com retrovisores interiores com 
escurecimento automático
**Rádio AM não suportado

Os acessórios e quaisquer equipamentos adicionais instalados pelo cliente após a venda podem afetar as emissões de CO2 e o consumo 
de combustível do veículo.

Jantes em liga leve 
esculpidas de 17"

Porta-bicicletas dobrável, 
3 bicicletas

Cores, jantes, estofos    |    Interior e exterior    |    Acessórios
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NA NISSAN
CONCENTRAMO-NOS 
NA QUALIDADE 

PROCESSO DE 360°
Construímos com qualidade desde o início, concebendo 

meticulosamente cada veículo para o tornar mais confortável 
e durável através de um design inovador, tecnologia inteligente 

e atenção aos pormenores, tudo inspirado por si.

SEGURANÇA
Trabalhamos com os nossos sistemas de condução inteligentes para 

velar continuamente por si e ajudá-lo a evitar percalços, bem como 
para lhe proporcionar uma experiência de condução quotidiana mais 

ousada e confiante. A nossa Câmara Inteligente de Visão 3600 utiliza 
4 câmaras para lhe apresentar uma vista aérea do seu veículo 

e do espaço à sua volta.

FIABILIDADE EXTREMA
Levamos os nossos automóveis até ao limite, para garantir a sua performance 

e fiabilidade permanentes. Percorremos milhões de quilómetros em testes 
de pré-produção, abrimos e fechamos as portas e os capots milhares de 

vezes por dia e usamos pó vulcânico real para testar a resistência das janelas.

Vem antes de tudo o que fazemos, no laboratório 
e no estúdio de design, na fábrica e nos nossos 

concessionários e, também, na nossa relação consigo. 
Tentamos repetidamente até conseguir. Porque tudo 

o que fazemos é aperfeiçoado através da experiência. 
A isto, damos o nome de Qualidade Nissan.

Imprimir   |   SairDesign    |    Interior    |    Tecnologia    |    Espaço    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Personalização    |    Qualidade Nissan    |    Garantias e serviços



NA NISSAN, VOCÊ DESPERTA 
O MELHOR EM NÓS.

Você desperta a nossa imaginação, provoca 
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as 
regras e a inovar. E para nós, inovação não 
é apenas adicionar coisas e suplementos; 
é derrubar barreiras para reinventar o status 
quo. É desenvolver soluções inéditas para 
satisfazer os seus desejos mais excêntricos 
e mais pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que 
quebram os moldes tradicionais para lhe 
oferecer uma experiência de condução 
mais aliciante, todos os dias.

GARANTIA E MANUTENÇÃO:

GARANTIA DE 3 ANOS OU 
100 000 KM (O QUE OCORRER 
PRIMEIRO) PARA VEÍCULOS NOVOS 

GARANTIA DE 12 ANOS CONTRA A
CORROSÃO DA CARROÇARIA

A MANUTENÇÃO DO NISSAN MICRA 
DEVERÁ SER REALIZADA 
ANUALMENTE OU A CADA 20 000 KM, 
O QUE OCORRER PRIMEIRO

A Extensão de Garantia Nissan proporciona-lhe a oportunidade de alargar a garantia 
de 3 anos/100 000 km para um maior período ou quilometragem. Escolha o contrato 
que melhor se adapta ao uso que faz do seu veículo. Caso seja necessária uma 
reparação, serão utilizadas apenas peças genuínas da Nissan, montadas por técnicos 
devidamente formados pela Nissan.

EXTENSÃO DE GARANTIA 

Dê ao seu Nissan MICRA o cuidado que ele merece com um Contrato de Manutenção 
Nissan e poupe dinheiro a longo prazo. O Contrato de Manutenção da Nissan abrange 
todas as operações agendadas, recomendadas pela Nissan e especificadas no 
Manual de Manutenção Oficial da Nissan. Subscrever um Contrato de Manutenção 
permite-lhe saber desde o início os custos da sua manutenção e protege-o contra 
a inflação dos preços. Para além das operações agendadas, pode beneficiar da 
substituição de peças de desgaste, tais como escovas do limpa-para-brisas, calços 
dos travões ou suspensões ao subscrever um Contrato de Manutenção Completo. 
Selecione a duração que abranja as suas necessidades e beneficie com a utilização 
de Peças Genuínas da Nissan instaladas pelos nossos técnicos com formação, a um 
preço com desconto. Um veículo que tenha uma boa manutenção tem um valor de 
revenda superior. Se vender o seu Nissan antes de a sua cobertura expirar, o Contrato 
de Manutenção será transferido para o novo proprietário. Portanto, não espere mais 
e subscreva um Contrato de Manutenção Nissan para ter uma maior paz de espírito!

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

GARANTIA E MANUTENÇÃO:

PROMESSA CLIENTE
E x c l u s i v e  S e r v i c e

CHECK-UP GRATUITO DO SEU NISSAN
Realizamos um CHECK-UP GRATUITO AO SEU NISSAN, antes de qualquer intervenção. Assim, saberá 
exatamente o que é preciso fazer e quanto custará, para que possa decidir da forma que lhe for 
mais conveniente.

VEÍCULO DE CORTESIA GRATUITO
Mesmo que o seu veículo tenha de ir para a ofi cina, a sua vida não tem de parar. Por isso, na Nissan, 
por cada manutenção ou reparação mecânica, disponibilizamos-lhe um veículo de cortesia gratuito.

Aconteça o que acontecer, seja onde for e quando for estaremos ao seu lado. 
Esse é o compromisso que defi ne o nosso serviço exclusivo: cuidar de si onde quer que vá.

EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇO
Quer o melhor, ao melhor preço. Com a EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS, sabe que conseguirá. 
Se lhe oferecerem um preço melhor noutra ofi  cina, nós igualamos a oferta.

NISSAN ASSISTANCE GRATUITA PARA TODA A VIDA
Chegamos onde for preciso. Se surgir algum imprevisto, não se preocupe, só precisa de nos telefonar: 
pode contar com a NISSAN ASSISTANCE na estrada, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

nuncaconduzirasozinho.pt
Contate-nos diretamente através 
do telefone gratuito 800 200 000NISSAN 

PROMESSA CLIENTE

E x c l u s i v e  S e r v i c e
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A Nissan Intelligent Mobility mantém-no sempre um passo à frente. Em automóveis que 

são uma extensão de si, que o ajudam a ver mais e a sentir mais, reagindo consigo, e 

por vezes até por si. A Nissan Intelligent Mobility guia-nos rumo a um futuro melhor – 

movendo-nos para um mundo mais seguro, mais sustentável e emocionante.

visite o nosso website em: www.nissan.pt

Carimbo do concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no 
momento da impressão ( junho 2021). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. 
De acordo com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder 
a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de 
quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, 
consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta 
publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. 
Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan Europe.

Este catálogo é feito a partir de papel sem cloro – MICRA MY22 jun/21 – Impresso na UE.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Siga-nos em: /NissanPortugal /NissanPortugal/NissanPortugal
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