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GO GET IT

NOUL NISSAN MICRA
NU MAI AŞTEPTA! ÎŢI PLACE SĂ TE MIŞTI ÎN RITMUL PROPRIU ŞI SĂ 
TRECI LA FAPTE. CU IDEILE TALE ŞI TEHNOLOGIA NOASTRĂ, ÎŢI POŢI 
PERSONALIZA CĂLĂTORIA. CONECTEAZĂ-TE LA NOUL NISSAN MICRA 
PENTRU DISTRACŢIE!

CUPRINS ÎŢI PREZENTĂM NOUL NISSAN MICRA

afl ă mai multe pe www.nissan.ro
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DESIGN EXTERIORLOOK & FEEL

PLĂCEREA
CA PRINCIPIU
LA DRUM. Pune în valoare tot arsenalul, 
de la bara de protecţie frontală bine 
conturată, până la grila în formă de fagure. 
Farurile provocatoare sunt făcute să 
strălucească! Limbajul corpului este mult 
mai expresiv cu NOUL NISSAN MICRA!
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LOOK & FEEL

STILUL
CA MOD DE DEPLASARE
LA DESTINAŢIE. O nouă bară de protecţie 
spate, hayon perfect asortat şi lumini cu LED-
uri economice, completate de un set strălucitor 
de jante din aliaj de 15". NOUL NISSAN MICRA 
ştie să facă impresie bună.

DESIGN EXTERIOR
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LOOK & FEEL

FLIRT
URBAN

LA INTERIOR.IInserţiile din material 
textil de tip suede decorează inspirat 

tapiseria portierelor. Ornamentele argintii 
de pe schimbătorul de viteze şi de pe 

mânerele portierelor contrastează plăcut 
cu negrul lucios al consolei centrale.
Interiorul plăcut te invită la călătorie.

DESIGN INTERIOR
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DESIGN
INTELIGENT
ACCENT PE IMAGINE. Consolă centrală 
reproiectată, grafi că nouă şi clară afi şată 
pe ecranul multifuncţional, cheie inteligentă. 
NOUL NISSAN MICRA este echipat cu 
idei ingenioase.

ECRAN MULTIFUNCŢIONAL. 
Ecranul multifuncţional ergonomic afi şează consumul 
de carburant, autonomia de deplasare, temperatura 
exterioară şi măsoară distanţele atunci când vrei să 
parchezi (cu funcţia Park Assist).

I-KEY. CHEIA INTELIGENTĂ
Ingenios, simplu şi comod, sistemul Nissan cu cheie 
inteligentă I-KEY te scapă de o grijă. 

Cu braţele pline de cumpărături şi cu mintea la 
următorul lucru pe care trebuie să-l faci, nu este 
cazul să mai scotoceşti prin geantă după cheile 
maşinii, nu? 

Datorită tehnologiei de identifi care prin 
radiofrecvenţă, poţi lăsa această cheie exact acolo 
unde este şi NOUL NISSAN MICRA se va deschide 
prin simpla atingere a butonului de pe portiera faţă 
sau de pe mânerul portbagajului.

În plus, poţi porni maşina fără cheie. Cu cheia i-Key 
în geanta de lângă tine, pune piciorul pe frână, apasă 
butonul de pornire a motorului şi ai plecat. Simplu. 

TEHNOLOGIE ŞI PERFORMANŢĂ TEHNOLOGIE INTELIGENTĂ
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TEHNOLOGIE ŞI PERFORMANŢĂ

SISTEM DE NAVIGAŢIE
Noul sistem de navigaţie Nissan Connect dispune 
de un ecran touch-screen color extra-lat de 5,8". 
Vei fi  mereu la locul potrivit datorită sistemului de 
hărţi 2D/3D cu zoom automat, funcţii de ghidare 
vocală şi POI cu comandă one-touch.

CONEXIUNE USB
Bucură-te de muzica preferată când eşti la drum, 
printr-o simplă conectare a dispozitivului mobil la 
portul USB plasat la îndemână.

NISSANCONNECT

CONECTIVITATE BLUETOOTH
NOUL NISSAN MICRA devine expertul tău citadin. 
Ai acces la agenda personală prin conectivitate 
permanentă, fără cablu, pe tot parcursul călătoriei.

CONECTARE
COMPLETĂ

NISSANCONNECT. Profi tă de 
avantajele de a rămâne conectat de la 
calculatorul personal şi până la bordul 

maşinii cu ajutorul sistemului avansat de 
navigaţie, comunicaţii şi audio oferit de 

NOUL NISSAN MICRA. 
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TEHNOLOGIE ŞI PERFORMANŢĂ AGILITATE

SISTEM DE MĂSURARE A LOCULUI DE 
PARCARE (PSM). La simpla atingere a unui buton, 
funcţia Park Assist măsoară spaţiul pentru parcare 
şi îţi spune dacă este sufi cient loc pentru maşină. 
E simplu: apasă butonul PSM şi semnalizează. 
Funcţia Park Assist îţi va spune dacă ai loc sufi cient 
sau nu, scăpându-te de orice bătaie de cap.

CREAT PE MĂSURĂ. Fără rezerve, fără ezitări, fără 
bătaie de cap. Strecoară-te cu încredere în spaţiul 

de parcare dorit cu ajutorul asistenţei la parcare. Apoi 
treci mai departe, la lucruri mai importante.

SENZORI PENTRU PARCAREA CU SPATELE.
Odată ce funcţia Park Assist ţi-a dat undă verde, 
poţi începe manevrele de parcare în spaţiile 
înguste fără frică – senzorii de parcare sunt acolo 
să te ghideze. 

ÎNTORCI DIN SCURT. Este atât de uşor să 
manevrezi NOUL NISSAN MICRA, nu doar la 
întoarcerile din 3 mişcări, ci şi în cazul întoarcerii în 
cerc. Diametrul de întoarcere de numai 9,3 metri al 
NOULUI NISSAN MICRA este cel mai mic din 
clasa sa, pentru a te asigura că eviţi obstacolele şi 
ieşi din labirinturile oraşului fără probleme.

SIMŢUL
STRĂZII
MIŞCĂRI COOL. Precis, ingenios 
şi extrem de agil, nimeni nu se mişcă prin 
oraş mai uşor ca NOUL NISSAN MICRA.
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TEHNOLOGIE ŞI PERFORMANŢĂ MOTORUL DIG-S

ENERGIE
PURĂ
CONDUCI EFICIENT. NOUL NISSAN 
MICRA afi şează printre cele mai scăzute emisii 
de CO2 pentru un motor pe benzină (95g) şi 
consumă numai 4,1l de carburant la 100km.

STOP-START. Dotare standard pe 
toate modelele DIG-S, sistemul 
Stop-Start reduce poluarea în mediul 
urban. Motorul se opreşte în mod 
automat la staţionare (blocaje în trafi c, 
de exemplu), scăzând consumul de 
carburant cu aproximativ 4%, şi apoi 
reporneşte uşor imediat ce eliberezi 
pedala de ambreiaj (în cazul unei cutii 
de viteze manuală) sau pedala de frână 
(pentru cutia de viteze automată).

MOTORUL DIG-S. Afi şând 
performanţe specifi ce motoarelor 
diesel, dar la preţuri mai accesibile, 
motorul pe benzină supraalimentat 
Pure Drive 1.2l 98CP, cu transmisie 
manuală, încorporează tehnologii 
inovatoare ce reduc pierderile de 
putere, îmbunătăţind consumul de 
carburant prin gestionarea optimizată 
a energiei.
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TEHNOLOGIE ŞI PERFORMANŢĂ SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE

SIGURANŢA
ARE PRIORITATE
RELAXEAZĂ-TE. NOUL NISSAN MICRA 
este echipat cu cele mai noi elemente de 
siguranţă. Cu un set complet de airbag-uri, 
tetiere şi un sistem de ultimă generaţie 
ESP cu ABS, NOUL NISSAN MICRA este 
creat să te protejeze.

6 AIRBAG-URI. Airbag-urile frontale, laterale şi 
cele de tip cortină oferă protecţie maximă tuturor 
pasagerilor. Dacă vrei să montezi un scaun de copil 
pe locul pasagerului din faţă, dezactivează 
airbag-urile pasager cu ajutorul comutatorului 
din torpedou.

În anul 2011, NISSAN MICRA a 
primit califi cativul de patru stele din 
partea EURO NCAP (Programul 
European de Evaluare a 
Autovehiculelor Noi).

ABS. Sistemul de frânare Anti-Lock limitează 
blocarea roţilor, pentru a păstra controlul şi 
stabilitatea traiectoriei maşinii în cazul în care pedala 
de frână a fost solicitată la maximum.

CU ESP FĂRĂ ESP

ESP. Cea de-a 9-a generaţie a Programului de 
Stabilitate Electronică Bosch controlează presiunea 
de frânare pe fi ecare roată şi reduce cuplul 
motorului, pentru a ajuta la stabilizarea direcţiei 
vehiculului în cazul în care limitele de aderenţă ale 
pneurilor au fost depăşite.

TCS. Sistemul de Control al Tracţiunii controlează 
presiunea de frânare pe fi ecare roată şi reduce 
cuplul motorului, pentru a maximiza tracţiunea.

Pagina 1    |    Pagina 2   |    Pagina 3    |    Pagina 4   |    Pagina 5    |    Pagina 6

Cuprins    |    Design exterior    |    Design interior    |    Tehnologie şi Performanţă    |     Stil şi Accesorii Printează  |    Închide



2120

TEHNOLOGIE ŞI PERFORMANŢĂ SPAŢII DE DEPOZITARE

MULT
SPAŢIU
BINE ORGANIZAT. Gata cu obiectele 
care alunecă de pe bord, gata cu 
telefonul, chitanţele sau ochelarii de soare 
care nu sunt de găsit… toate sunt acum la 
locul lor în NOUL NISSAN MICRA.

BINE GÂNDIT. De la suporturi dedicate la 
compartimente generoase, spaţiile de depozitare 
ordonate şi adaptabile ale NOULUI NISSAN 
MICRA îţi permit să călătoreşti degajat.

FOARTE ADAPTABIL. Dacă ai nevoie de spaţiu 
suplimentar, poţi rabata bancheta din spate prin 
simpla acţionare a unei manete şi vei obţine o podea 
plană şi un spaţiu de depozitare de 1.132 litri. 
Foarte încăpător.
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OPŢIUNEA DE PERSONALIZARE A INTERIORULUI

1_Nucă schimbător de viteze, crom

2_Cadru schimbător de viteze, crom

3_Inele guri de ventilaţie, crom

4_Covoraşe de lux, cu cusături asortate

Disponibile şi în culorile:

TRANSFORMĂ NOUL NISSAN MICRA după gustul tău, 
prin cele două opţiuni exclusive de personalizare Nissan. 
O selecţie creativă de elemente personalizate pentru interior 
şi exterior, în culori pe care poţi să le asortezi după placul inimii.

FII TU
ÎNSUŢI

Alb RoşuNegru Violet

STIL ŞI ACCESORII

Gri (doar carcase oglinzi)

Roşu

Negru

VioletCrom

Alb

OPŢIUNEA DE PERSONALIZARE A EXTERIORULUI
1_Carcase oglinzi

2_ Jante din aliaj cu capace centrale

Disponibile şi în culorile:

PERSONALIZARE

CAPACE CENTRALE
Capace centrale, alb, negru, crom, 
roşu şi violet
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DETALIILE FAC DIFERENŢA. 
Personalizează-ţi NOUL NISSAN MICRA 
cu accesorii originale Nissan create special 

pentru a se potrivi stilului tău de viaţă.

UN PLUS
DE IMAGINE

ACCESORIISTIL ŞI ACCESORII

1_Suport de biciclete

2_Suport pentru 
portbagaj exterior

3_Protecție portbagaj 
de tip moale

4_Protecție prag 
portbagaj

5_Ornament ţeavă 
de eşapament

6_Apărători de noroi

7_Covoraşe textile, 
velur (set de 4)

8_Covoraşe textile, 
standard (set de 4)

9_Covoraşe din cauciuc
(set de 4)

5
6

3

4

12

7

8

9

24

10_Carcase oglinzi 
cromate

11_Ornamente cromate 
pentru mânere uşi faţă

12_Ornamente cromate 
pentru mânere uşi 
spate

13_Profile laterale 
cromate

14_Jante aliaj 15"

15_Senzori de parcare 
faţă şi spate

10

11

13

12

14

15

15
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GREIGE_ VERSIUNILE ACENTA ŞI VISIA

Alege rafi namentul subtil oferit de tapiseria textilă 
gri-bej, la care se adaugă volanul, planşa de bord 
şi panourile de uşi în aceeaşi culoare.

NEGRU_ VERSIUNILE ACENTA ŞI VISIA

Optează pentru stilul clasic cu tapiseria textilă 
de un negru intens, completată de volanul, planşa 
de bord şi panourile uşilor în acelaşi ton.

GREIGE_ VERSIUNEA TEKNA

Alege rafi namentul subtil al tapiseriei textile tip 
suede în tonuri gri-bej, la care se adaugă volanul, 
planşa de bord şi panourile de uşi asortate.

NEGRU_ VERSIUNEA TEKNA

Optează pentru stilul clasic cu tapiseria textilă 
tip suede de un negru intens, la care se adaugă 
volanul, planşa de bord şi panourile de uşi 

asortate.

STIL ŞI ACCESORII

Metallic Black - B20 Nightshade - GAB

Dark Red - AY4 Tungstene - FAA

Silver - K23 White -solid - QM1

White -perlat - QX1 Platinum Sage - EAQ

Pacifi c Blue - RBK Saphire Blue - B53

T A P I S E R I I
ALEGE MATERIALUL PENTRU DETALIILE FINALE

CULORI/TAPISERII

DIMENSIUNI

A: Lungime totală: 3.825mm

B: Ampatament: 2.450mm

C: Lăţime totală: 1.665mm

D: Înălţime totală: 1.520mm până la 1.535mm

ALEGE CULOAREA PREFERATĂ ŞI COLOREAZĂ ORAŞUL
C U L O R I

A

B
C

D
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TOTUL DESPRE NISSAN TOTUL DESPRE NISSAN

NOUL NISSAN MICRA 
ÎŢI OFERĂ:

3 ANI SAU 100.000 KM GARANŢIE

12 ANI GARANŢIE ANTICOROZIUNE

20.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL 
DE SERVICE

V E R S I U N I

TU NE MOTIVEZI SĂ OFERIM CE AVEM MAI BUN.

Tu ne aprinzi imaginaţia, ne provoci inventivitatea, ne inspiri să schimbăm regulile 
şi să inovăm. La Nissan, inovaţia nu înseamnă doar adăugări şi extensii, 
ci mai ales depăşirea limitelor pentru reinventarea prezentului. Înseamnă 
dezvoltarea de soluţii neaşteptate pentru a-ţi satisface dorinţele cele mai 
fanteziste şi cele mai pragmatice. La Nissan proiectăm maşini şi accesorii 
şi concepem servicii care ies din tipare – transformând elementele practice 
in elemente captivante şi invers, astfel încât să îţi oferim o experienţă cât mai 
incitantă în fi ecare zi.

VISIA
STANDARD

• ABS (cu sistem de asistenţă la frânarea 
de urgenţă)

• ESP (cu sistem de control al tracţiunii)

• Airbag-uri tip cortină faţă şi spate

• Airbag-uri pentru şofer, pasager şi laterale

• Posibilitate dezactivare airbag pasager

• Aer condiţionat manual

• Radio-CD MP3 cu 4 boxe + Bluetooth 
+ mufă AUX şi port USB

• Geamuri electrice faţă

• Computer de bord

• Direcţie asistată

• Tahometru

• Închidere centralizată cu telecomandă

• Sistem ISOFIX pentru fi xarea scaunului 
pentru copil

• Priză de 12V

• Jante din oţel 14" cu capace roţi

ACENTA
SUPLIMENTAR FAŢĂ DE VISIA

• Banchetă fracţionabilă 60/40 şi pliabilă pentru 
podea plană

• Oglinzi electrice

• Cruise control şi limitator de viteză

• Volan îmbrăcat în piele

• Reglaj pe înălţime pentru scaunul şoferului

• Cotieră pentru şofer

• Mânere portiere în culoarea caroseriei

• Oglinzi laterale în culoarea caroseriei

• Mânere interioare uşi cromate

• Jante din oţel 15" cu capace roţi

• Sistem Stop/Start motor (doar DIG-S)

• Indicator temperatură exterioară (doar CVT)

• Lămpi spate cu LED

• Eleron de plafon 

OPŢIUNI

• Pachet Confort: Aer condiţionat automat + 
consolă centrală de culoare negru lucios + 
ştergătoare cu senzori de ploaie + faruri 
automate

• Pachet Style: Proiectoare de ceaţă cu ornament 
cromat şi jante din aliaj 15"

• Opţiuni de personalizare exterioară

• Opţiuni de personalizare interioară

TEKNA
SUPLIMENTAR FAŢĂ DE ACENTA

• Aer condiţionat automat 

• Oglinzi laterale încălzite şi pliabile electric

• Ştergătoare cu senzori de ploaie

• Faruri automate

• Sistem de Măsurare a Spaţiului de Parcare, cu 
senzori de parcare spate

• Sistem de navigaţie NissanConnect cu 
touch-screen 5.8" 

• Radio-CD MP3 cu 6 boxe + Bluetooth 
+ mufă AUX şi port USB

• Proiectoare de ceaţă cu ornament cromat

• Jante din aliaj 15"

• Indicator temperatură exterioară

• Consolă centrală de culoare negru lucios

• Tapiserie textilă cu inserţii tip suede 

OPŢIUNI

• Plafon de sticlă

• Cheie inteligentă cu buton start/stop motor şi 
oglinzi laterale pliabile automat

• Opţiuni de personalizare exterioară

• Opţiuni de personalizare interioară 
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Urmăreşte Noul Nissan Micra pe:
Ştampilă partener autorizat:

vizitează site-ul nostru pe: www.nissan.ro

S-au depus toate eforturile pentru ca această broşură să fie corectă la momentul publicării ei (iulie 2013). Această broşură a fost produsă folosind prototipuri 
de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan Europe îşi rezervă dreptul de a modifica în orice 
moment specificaţiile vehiculelor descrise şi prezentate în această publicaţie. Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel de modificări 
imediat ce acest lucru este posibil. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor impuse de 
procesul de tipărire folosit, imaginile prezentate în această broşură pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile rezervate. 
Reproducerea totală sau parţială a acestei broşuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă.

Această broşură este tipărită pe hârtie fără clor – MICRA GEA 07/2013 – Tipărit în UE.
Creată de NEW BBDO, Franţa – Tel.: +33 1 40 62 37 37 şi produsă de E-GRAPHICS\FRANCE, Franţa – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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