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STVORENÁ PRE NAJVYŠŠIE OČAKÁVANIA Prichádza 5. generácia Nissanu 
MICRA. Je odvážna a nebojí sa búrať zavedené štandardy v oblasti dizajnu, 
komfortu a výkonu. Je oceňovaná pre jedinečnú kombináciu výrazného, ale 
zároveň luxusného dizajnu interiéru aj exteriéru, pre svoje inteligentné funkcie 
a jazdné vlastnosti. MICRA SA STANE VAŠÍM ODVÁŽNYM A TECHNOLOGICKY 
VYSPELÝM MESTSKÝM VOZIDLOM.
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JEDNY Z NAJLEPŠÍCH 
TECHNOLÓGIÍ VO SVOJEJ 
TRIEDE PRE ENERGICKÚ, 
ALE BEZPEČNÚ JAZDU
Predstavte si, že na ceste vaším každodenným životom zažijete ešte 
viac vzrušenia, väčšiu radosť i sebadôveru a pocit užšieho prepojenia 
s okolitým svetom.
Presne z toho totiž vychádza myšlienka Inteligentnej mobility Nissan. 
MICRA mení túto predstavu na skutočnosť. Jej inteligentné systémy sledujú 
dianie okolo vás, upozornia vás a v prípade nutnosti aktívne zakročia, 
aby ste zostali v bezpečí. Pretože čím bezpečnejšie sa za volantom cítite, 
tým intenzívnejšie môžete prežívať čisté potešenie z jazdy.
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MNOŽSTVO KONFIGURÁCIVYJADRITE SVOJ ŠTÝL
Vytvorte si váš vlastný dizajn interiéru aj exteriéru MICRY. 
Odvážte sa vyjadriť svoj štýl. Vyberte si spomedzi ohromujúcej 
palety farieb karosérie, motívov interiéru, farebných výplní 
exteriéru, kolies a nálepiek na karosériu.

  

Čalúnenie 
interiéru

Kryty 
spätných 
zrkadiel

Ochranné 
lišty dverí

Lišty 
predného 
nárazníka

Lišty 
zadného 
nárazníka

17" disky kolies 
z ľahkých zliatin 
s farebnými 
výplňami

Nálepky na 
karosériu
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Volant v tvare 
písmena D

LED 
osvetlenie

Dômyselná 
skupina 
ovládačov

Materiály mäkké 
na dotyk so 
striebornými prvkami 

VÝNIMOČNÉ DETAILY

SPRAVTE SI Z NEJ SVOJ
ŽIVOTNÝ PRIESTOR 
Interiér MICRY bol precízne vytvorený, aby zlepšil váš zážitok 
na ceste. Dizajn MICRY dokonale spája pohodlie a štýl, aby sa 
vytvorila skutočne inšpiratívna atmosféra – od harmonickej 
horizontálnej prístrojovej dosky pokrytej materiálmi jemnými na 
dotyk až po luxusné detaily a exkluzívny výber farebných čalúnení. 
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TOTO BUDE 
VAŠE MIESTO
Ponúka pohodlnú polohu pri jazde, ergonomické 
protiúnavové sedadlá a maximálnu izoláciu 
hluku. MICRA je navrhnutá tak, aby ste si jazdu 
maximálne vychutnali.
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DÔMYSELNÝ DIZAJN
Systém BOSE® PERSONAL® je 
kompaktný a dômyselne navrhnutý. 
Môžete si tak užívať zvuk prémiovej 
kvality bez toho, aby ste zaň zaplatili 
zmenšením úložného priestoru 
vozidla. 

360° PRÉMIOVÝ ZVUKOVÝ 
PRIESTOR.
Vďaka 6 reproduktorom – vrátane 
2 reproduktorov Ultra-Nearfield™ 
inštalovaných priamo v opierke hlavy 
vodiča – si budete môcť jazdu MICROU 
vychutnať v dokonalej atmosfére 
zvuku s vysokým rozlíšením.

NALAĎTE SI VLASTNÝ ZVUK. 
Nastavením šírky zvukového poľa 
pomocou komunikačnej jednotky 
sprostredkujete sebe i spolucestujúcim 
jedinečný zážitok z počúvania. Zvuk 
plne zameraný na vodiča, široké 
stereofónne pole alebo zvuk, ktorý vás 
doslova pohltí, to všetko máte na 
dosah ruky vďaka plne integrovaným 
ovládačom.

BOSE® PERSONAL®

JEDINEČNÝ ZVUKOVÝ ZÁŽITOK
Jazda s MICROU je vzrušujúci zážitok vďaka jej audiosystému BOSE® PERSONAL® . 
Vďaka svojmu výnimočnému výkonu a možnostiam zvukovej panorámy urobí z 
každej jazdy povzbudivú a očarujúcu cestu.
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PRISPÔSOBTE SI ÚVODNÉ MENU. 
So správcom odkazov a 
miniaplikácií si môžete prispôsobiť 
úvodnú stránku tak, aby ste na 
nej našli funkcie, ktoré používate 
najčastejšie, napríklad zvuk, 
históriu hovorov a informácie o 
dopravnej situácii. 

OVLÁDANIE HLASOM 
Stlačením a podržaním tlačidla 
hovoru na vašom volante 
aktivujete jednoduché hlasové 
príkazy. Počas jazdy je to 
bezpečné, rýchle a praktické.

JEDNORIADKOVÉ VYHĽADÁVANIE.
Odteraz môžete hľadať adresy, 
body záujmu alebo oboje 
pomocou možnosti 
jednoriadkového vyhľadávania, 
vďaka ktorej svoj cieľ nájdete 
omnoho jednoduchšie

VAŠA HUDBA. VÁŠ ŠTÝL Použite prenos audia cez 
Bluetooth či USB vstup na priame prehrávanie 

hudby z vášho smartfónu.

NOVÝ NISSANCONNECT
Spoločnosť Nissan predstavuje zvukový a navigačný systém ďalšej generácie s integráciou smartfónu, 
hands-free s technológiou Bluetooth a aplikáciami vo vozidle, ktorý obsahuje aj 7" multi-dotykovú 
obrazovku displeja, vďaka ktorej bude ovládanie jednoduché, rýchle a praktické. Môžete si prispôsobiť 
rozloženie obrazovky, vybrať si odkazy a miniaplikácie podľa toho, čo potrebujete,a využívať funkciu 
ovládania hlasom.
Nový systém NissanConnect vám umožní používať aplikácie, ktoré už poznáte vďaka Apple CarPlay® a 
Android Auto®*.

*Apple CarPlay je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. Apple CarPlay má ochrannú známku spoločnosti Apple Inc. Apple CarPlay je kompatibilný iba s iAP2, iPhone 5 
alebo novším (Lightning konektor) a iOS 8.3 alebo novším a vyžaduje si USB pripojenie . Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii aplikácia Apple CarPlay nájdete na adrese: 
https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay.
Android Auto je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Google. Android Auto je kompatibilný iba s telefónmi Android verzia 5.0 ( Lollipop ) alebo vyššou a vyžaduje si USB 
pripojenie. Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii Android Auto, nájdete na: https://www.android.com/auto/ Nissan nezodpovedá za žiadne škody, straty alebo zranenia 
vzniknuté v súvislosti s používaním aplikácie Apple CarPlay a Android Auto. 
Z dôvodov mimo kompetencie spoločnosti Nissan nemusia byť aplikácie Apple CarPlay a Android Auto k dispozícii vo vašej krajine alebo nemusia fungovať so všetkými ich 
funkciami. Spoločnosť Nissan vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za nedostupnosť alebo neúplné funkcie aplikácie Apple CarPlay a / alebo Android Auto vo vašom vozidle.
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INTELIGENTNÁ INTEGRÁCIA SPRAVÍ Z VÁŠHO 
VOZIDLA PRODUKTÍVNEJŠÍ PRIESTOR.
Naplánujte si svoju jazdu vopred cez mobil/web* alebo palubnú navigáciu. Služba Premium Traffic vám 
poskytne presné možnosti trasy založené na dopravných informáciách v reálnom čase. Buďte vždy 
informovaný s aktualizáciami cez internet vášho smartfónu alebo prostredníctvom pripojenia k externému 
WiFi hotspotu. Pošlite cieľ do auta z webového rozhrania alebo z aplikácie Door to Door Navigation App. od 
spoločnosti TomTom®. Nájdite svoje obľúbené ciele alebo kontakty priamo v aplikácii Door to Door 
Navigation App.

PREMIUM TRAFFIC Získajte presný 
čas príchodu do cieľa (približný čas 
príjazdu) založený na dopravných 
informáciách v reálnom čase pred 
tým, ako vyrazíte, a vyberte si 
najvhodnejšiu trasu.

POŠLITE CIEĽ DO VOZIDLA CEZ 
POČÍTAČ ALEBO MOBILNÚ APLIKÁCIU 
Pošlite cieľ do vozidla prostredníctvom 
akéhokoľvek rozhrania a naplánujte si 
svoju jazdu už pred odchodom.

DOOR TO DOOR NAVIGATION App. 
Mobilná aplikácia vám umožňuje 
navigáciu od začiatku až do konca, 
z miesta, kde parkujete, 
až k vášmu cieľu.

DOOR TO DOOR NAVIGATION App. Stiahnite si 
aplikáciu Door to Door Navigation App. na svoj 
smartfón a získate prístup k všetkým mapám 
pre svoj multi-dotykový displej ďalšej generácie 
NissanConnect.  * Navštívte: https://apps.nissan.navshop.com/sk_sk/
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DISPLEJ PALUBNÉHO POČÍTAČA
INOVÁCIA, KTORÚ MÁTE 
PRIAMO PRED OČAMI.
MICRA je vybavená displejom pokročilého jazdného asistenta, ktorý 
neruší pozornosť a vďaka ktorému si jazdu užijete, ako to len pôjde. 
Na tomto 5-palcovom displeji TFT s vysokým rozlíšením nájdete 
všetko potrebné a v pravý čas – letmým pohľadom. Bez námahy.

AUDIOSYSTÉMIDENTIFIKÁCIA 
VOLAJÚCEHO

PARAMETRE JAZDY V 
REÁLNOM ČASE

ASISTENČNÉ 
SYSTÉMY VODIČA
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VÁŠ OSOBNÝ PRIESTOR A EŠTE VIAC
S MICROU budete žiť na plný plyn. I keď je navrhnutá pre optimálne pohodlie vodiča a 
spolujazdca, ponúka MICRA dostatok priestoru i na zadných sedadlách. Tu cestujúci 
ocenia priestor na kolená i ramená, ktorý patrí k špičke triedy, takže jazdu si plne 
vychutná celá posádka vozidla. A stále zostáva dosť miesta aj na batožinu. Je načase 
začať rozosielať pozvánky. Sedadlo vodiča s nastaviteľnou 

výškou sedáka a sklonom operadla
Najlepší rozsah posúvania 
sedadla vo svojej triede

Zadné sedadlá sklopné v 
pomere 60:40

Nastaviteľný 
volant 

 

Strana 1    |    Strana 2

Dizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |    Technológia    |    Vnútorný priestor    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Príslušenstvo Tlačiť   |   Zatvoriť



Držiak na nápoje umiestnený 
v stredovej konzole.

Do ľahko prístupnej oválnej 
odkladacej priehradky o objeme 
10 litrov je možné bez problémov 
vložiť tablet alebo 2 l fľašu.

PRIESTOR, KTORÝ SA VÁM PRISPÔSOBÍ
Kapacita MICRY vás prekvapí. Sklopením zadných sedadiel získate priestor na ďalšiu batožinu 
alebo na prepravu objemnejšieho nákladu. Osobné veci je pritom možné ukladať do početných 
a šikovne navrhnutých priestorov, medzi ktoré patrí oválna odkladacia priehradka, dverová 
priehradka na 1,5 l fľašu, priehradky v sedadlách, držiaky na poháre a dokonca aj držiak telefónu 
s USB / 12 V zásuvkami. 

  

300L BATOŽINOVÝ PRIESTOR 
Nesklopené zadné sedadlá 
D: 721 mm × Š: 1 000 mm × V: 560 mm

1004L CELKOVÝ PRIESTOR
Sklopené zadné sedadlá

Tlačiť   |   Zatvoriť
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INTELIGENTNÝ PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM NISSAN
V NISSANE MICRA BUDETE 
MAŤ RADOSŤ I Z PARKOVANIA.
Ako by sa vám páčilo jednoduchšie pozdĺžne parkovanie? Kamera na sledovanie situácie za vozidlom a zadné 
parkovacie senzory vám dodajú väčšiu istotu pri cúvaní, keď ale príde na parkovanie, je lepšie vidieť viac než 
len priestor tesne za vozidlom. Preto sa aj MICRA ako jediná vo svojej triede môže pochváliť systémom 
monitorovania okolia vozidla. Systém využíva štyri kamery, ktoré sprostredkovávajú pohľad na celé okolie 
vozidla z vtáčej perspektívy. Aby ste mali o parkovaní dokonalý prehľad, môžete si na obrazovke zvoliť 
detailný pohľad na oblasť pred vozidlom, za vozidlom i smerom k obrubníku. A keďže nie všetky prekážky 
sú statické (áno, teraz hovoríme o nákupných vozíkoch), pomôže vám so sledovaním okolia vašej MICRY, 
systém monitorovania pohybujúcich sa objektov za vozidlom. Ten vás v prípade výskytu takýchto predmetov 
v blízkosti vozidla varuje.

ANI MÁLO, ANI VEĽA
V režime Drive vám displej ukazuje 
pohľad dopredu aj zhora, aby ste 
videli, ako ďaleko môžete zájsť – bez 
toho, aby ste zašli priďaleko.

CHRÁNI ZADNÚ ČASŤ VOZIDLA
Pri cúvaní vidíte na displeji všetko, čo 
sa nachádza za vami. Pohľad zhora 
vám zasa odhalí nižšie predmety, 
ktoré by ste inak cez okno nevideli.

CHRÁNI VAŠE KOLESÁ
Stlačením tlačidla kamery pri jazde 
dopredu alebo cúvaní prepnete na 
pohľad zhora, aby ste mali prehľad o 
objektoch na pozdĺžnej strane vozidla. 
Ľahko tak budete mať pod kontrolou 
vzdialenosť vozidla od obrubníka.

A VIDÍTE ÚPLNE VŠETKO
Táto kamera sa nachádza pod spätným 
zrkadlom na strane vodiča a dotvára 
posledný diel virtuálneho 3600 pohľadu 
na vozidlo z vtáčej perspektívy pri jazde 
vpred alebo pri cúvaní.
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INTELIGENTNÉ 
UPOZORNENIE NA 
VYBOČENIE Z JAZDNÉHO 
PRUHU. Táto technológia 
vás varuje vizuálnym 
upozornením, taktilnou 
odozvou prostredníctvom 
volantu a dokonca aj 
jemným pribrzďovaním, 
aby vás nasmerovala späť 
do jazdného pruhu, ak z 
neho začnete vybočovať 
bez znamenia o zmene 
smeru jazdy. 

SYSTÉM SLEDOVANIA 
MŔTVEHO UHLA. Rozšírte 
svoje zorné pole: Ak sa za 
vozidlom v oblasti ľavého i 
pravého mŕtveho uhla 
objaví iné vozidlo, systém 
vás na to upozorní.

INTELIGENTNÉ 
AUTOMATICKÉ NÚDZOVÉ 
BRZDENIE. Tento inovovaný 
systém neustále sleduje 
prítomnosť vozidiel alebo 
chodcov vo vašej dráhe a ak 
sa pred vami nachádza 
akékoľvek nebezpečenstvo, 
varuje vás a pribrzdí

TECHNOLÓGIA NISSAN INTELLIGENT DRIVING
UKÁŽTE SEBADÔVERU
Užívajte si jazdu, pri ktorej sa môžete spoľahnúť na radar a kamery. 
MICRA vás v každej situácii podporí celou škálou technológií, ktoré 
patria k špičke triedy. Vďaka systémom Nissan Intelligent Driving 
pre vás bude jazda každým dňom bezpečnejšia a príjemnejšia. 
Ako by ste mali tretie oko a šiesty zmysel.

*Logo predstavuje výsledok nárazových testov vozidla z roku 2017 vykonaných v rámci programu EURO NCAP, v ktorých vozidlo so štandardnou výbavou 
dosiahlo 4 hviezdičky a vozidlo s výbavou Safety Pack (bezpečnostný balík) 5 hviezdičiek

*
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TECHNOLÓGIA NISSAN INTELLIGENT DRIVING
VÁŠ STRÁŽNY ANJEL
Riadenie je príjemnejšie, keď máte nad všetkým kontrolu a preto 
systémy Nissan Intelligent Driving ovládajú väčšinu jazdných 
scenárov. Či už idete v meste, mimo mesta, cez tunel alebo niekde 
stojíte, sú technológie VOZIDLA MICRA vždy pripravené vás 
informovať a v prípade potreby vám pomôcť.

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE 
SVETIEL. Vidieť na 
neosvetlených cestách? 
Systém zapína ďialkové 
svetlá a podľa potreby v 
reakcií na premávku pred 
vozidlom svetlo tlmí.

ASISTENT ROZJAZDU DO 
KOPCA. Zabraňuje pohybu vzad. 
Systém pridrží brzdy dovtedy, 
kým sa vám s vozidlom nepodarí 
rozbehnúť sa.

ROZPOZNÁVANIE 
DOPRAVNÝCH ZNAČIEK. 
Vďaka upozorneniu na 
rýchlostné limity v reálnom 
čase už nikdy neprehliadnete 
žiadnu značku obmedzenia 
rýchlosti.
 

*Logo predstavuje výsledok nárazových testov vozidla z roku 2017 vykonaných v rámci programu EURO NCAP, v ktorých vozidlo 
so štandardnou výbavou dosiahlo 4 hviezdičky a vozidlo s výbavou Safety Pack (bezpečnostný balík) 5 hviezdičiek  

*
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INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE 
PODVOZKA vozidlo zľahka 
pribrzdí pred nabehnutím 
na terénnu nerovnosť. Tým 
sa predíde nepríjemným 
otrasom hornej časti karosérie 
pri prechádzaní po takýchto 
nerovnostiach a zvýši sa 
celková úroveň pohodlia jazdy. 

INTELIGENTNÉ DRŽANIE 
STOPY dodáva istotu pri 
jazde v zákrutách. Systém 
upravuje intenzitu brzdenia 
jednotlivých kolies, 
a umožňuje tak prechádzať 
zákrutami v optimálnej stope.

TECHNOLÓGIA NISSAN INTELLIGENT DRIVING
MICRA – NEPOZOROVANE Z VÁS 
UROBÍ LEPŠIEHO VODIČA
Dravá a citlivá – MICRA má jazdnú dynamiku, vďaka ktorej budete lepšie vnímať cestu, po ktorej idete. 
Inteligentná regulácia podvozka tlmí nárazy pri prechádzaní po nerovnostiach, a zaručuje tým hladkú 
jazdu. Inteligentný systém držania stopy zase spolupracuje s elektrickým posilňovačom Nissan (EPS) 
a zaisťuje tak pružnú, ale zároveň bezpečnú úroveň ovládateľnosti. Vzrušenie. Sebadôvera. Ovládanie. 
Nissan MICRA vám prináša presne taký zážitok z jazdy, na aký ste čakali.

*Logo predstavuje výsledok nárazových testov vozidla z roku 2017 vykonaných v rámci programu EURO NCAP, v ktorých vozidlo 
so štandardnou výbavou dosiahlo 4 hviezdičky a vozidlo s výbavou Safety Pack (bezpečnostný balík) 5 hviezdičiek   

*

Tlačiť   |   Zatvoriť

Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4    |    Strana 5

Dizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |    Technológia    |    Vnútorný priestor    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Príslušenstvo



POHONNÉ JEDNOTKY - NISSAN MICRA
CHYŤ MA, AK TO DOKÁŽEŠ
Šliapnite na to a užite si všetko, čo MICRA prináša, či už ide o 
aerodynamiku najlepšiu vo svojej triede, alebo o úsporné a živé 
maloobjemové motory. Benzínový motor IG-T s výkonom 90 k 
(66kW) ponúka výnimočné zrýchlenie, zatiaľ čo dieselový motor 
dCi 90 k (66kW) zaručuje vynikajúcu reakciu a úsporu paliva. 

Údaje o výkone motora, množstve emisií CO2 a o spotrebe paliva nájdete v cenníku v časti technické informácie alebo u autorizovaného predajcu.

MOTOR VÝKON
k(kW)

KRÚTIACI 
MOMENT 

(NM)

1.L 71 71 (52) 95

IG-T 90 14090 (66)

DCI 90 90 (66) 220

MOTORIZÁCIE

Zvoľte si motor, ktorý sa najviac hodí k vášmu štýlu jazdy. 
Hodnoty výkonu, krútiaceho momentu, spotreby paliva a 
emisií môžete porovnať v našej tabuľke, prípadne sa zastavte 
po radu u najbližšieho predajcu Nissan.
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C

D

ČALÚNENIE

ROZMERY

16" disky kolies z 
ľahkých zliatin

FARBY

Pastelová biela -S- ZY2 Biela Glaze-P- QNC Biela Ivory -S- D16

Strieborná Platinum -M- ZBD Sivá Gunmetal -M- KPN Čierna Enigma -M- GNE

Červená Passion -P- NBD Oranžová Energy  -M- EBF Modrá Power  -M- RQG

15" oceľové disky 
kolies

17" disky kolies z 
ľahkých zliatin

16" oceľové disky 
kolies

DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

Látka čierna
Štandard pre VISIA / VISIA + 

Látka čierna / sivá
Štandard pre ACENTA / N-CONNECTA 

Látka čierna / sivá
Štandard pre TEKNA 

Modrá Power
Voliteľné pre ACENTA a N-CONNECTA 

Oranžová Energy 
Voliteľné pre N-CONNECTA a TEKNA

Červená Invigorating
Voliteľné pre TEKNA 

PERSONALIZAČNÝ BALÍK INTERIÉRU

A: Rázvor: 2,525 mm

B: Celková dĺžka: 3,999 mm

C: Celková šírka: 1,743 mm

D: Celková výška: 1,455 mm
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MICRA: PERSONALIZÁCIA
DAJTE JEJ SVOJ VLASTNÝ ŠTÝL
Vyberte si z  9 exkluzívnych farieb karosérie, 3 sviežich variantov interiérového 
čalúnenia a 3 štýlových balíkov v 4 rôznych farbách a dajte svojmu vozidlu 
osobitý štýl. Trúfnete si ukázať svoju osobnosť?

ZĽAVA DO PRAVA: 
1. RAD:
- Farba karosérie čierna Enigma s modrým exterierovým balíkom Plus
- Farba karosérie oranžová Energy s čiernym exterierovým balíkom Plus
- Farba karosérie Sivá Gunmetal s modrým exterierovým balíkom Plus

2. RAD:
- Farba karosérie modrá Power s chrómovým exterierovým balíkom Plus
- Farba karosérie červená Passion s čiernym exterierovým balíkom Ultimate
- Farba karosérie strieborná Platinum s čiernym exterierovým balíkom 
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MODRÁ POWER Dynamicky pôsobiace 
interiérové čalúnenie v modrej POWER 
vytvorí vo vozidle sviežu atmosféru.

  EXTERIEROVÝ BALÍK+   17" DISKY KOLIES 
Z ĽAHKÝCH 
ZLIATIN S 
FAREBNÝMI 
VÝPLŇAMI

  EXTERIEROVÝ 
BALÍK PLUS+   NÁLEPKY NA 
KAROSÉRIU

ORANŽOVÁ ENERGY Čalúnenie v oranžovej ENERGY vás povzbudí a dodá vám 
novú silu.

ČERVENÁ INVIGORATING Kožené čalúnenie v elegantnom červenom vyhotovení 
INVIGORATING príjemne rozžiari interiér vozidla.

LIŠTY DVERÍ

KRYTY SPÄTNÝCH ZRKADIEL NÁLEPKY NA KAROSÉRIU

LIŠTA PREDNÉHO A 
ZADNÉHO NÁRAZNÍKA

17" DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH 
ZLIATIN S FAREBNÝMI VÝPLŇAMI

EXTERIEROVÝ 
BALÍK

EXTERIEROVÝ 
BALÍK
PLUS

EXTERIEROVÝ 
BALÍK
ULTIMATE

Modrá Power Oranžová Energy Čierna Enigma Chrómová Vibrant 

INTERIÉROVÝ BALÍK

EXTERIEROVÉ BALÍKY
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M ICR A

Nie je kompatibilné s automaticky stmievateľným vnútorným spätným 
zrkadlom, štandardne dodávaným pre výbavy N-Connecta a Tekna. 

PRISPÔSOBTE 
SI EXTERIÉR
Športový duch, dobrodružstvo, vášeň a tajomno: 
MICRA v sebe ukrýva všetko! Prispôsobte 
svojmu životnému štýlu i tú vašu a premeňte 
ju pomocou originálneho príslušenstva Nissan 
na vlastný svet!

1.  Strešný box malý 
(k dispozícii aj v strednej veľkosti)

2. Kryt vnútorného zrkadla*
3. Lakťová opierka
4. Velúrové rohože

VYLEPŠITE SI 
INTERIÉR
Doveďte personalizáciu do dokonalosti s exkluzívnymi 
doplnkami pre model MICRA.
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V SPOLOČNOSTI NISSAN,

KLADIEME 
DÔRAZ NA 
KVALITU.

KOMPLEXNÝ 360° PROCES
Na kvalitu myslíme od samého začiatku. Už pri vytváraní konceptu 

dôkladne premýšľame, ako najlepšie využiť inovatívny dizajn, 
inteligentné technológie a užitočné detaily inšpirované vašimi 

potrebami, aby bolo výsledné vozidlo maximálne pohodlné a odolné.

BEZPEČNOSŤ
Pracujeme s inteligentnými systémami podpory vodiča, aby sme na 

vás neustále dohliadali a pomáhali vám vyhnúť sa akýmkoľvek 
nepríjemnostiam, vďaka čomu môžete šoférovať každý deň odvážnejšie 

a istejšie. Náš panoramatický kamerový parkovací systém používa 
4 kamery, ktoré vám poskytnú virtuálny pohľad na vaše vozidlo a jeho 

okolie z vtáčej perspektívy.

MIMORIADNA SPOĽAHLIVOSŤ
Naše vozidlá testujeme na hranici ich možností, aby sme zaručili ich 

každodenný výkon a spoľahlivosť. V predvýrobných testoch najazdíme milióny 
kilometrov, otvoríme a zatvoríme dvere a kapotu niekoľko tisíckrát denne a 

používame skutočný sopečný prach z Japonska na otestovanie odolnosti okien.

V spoločnosti Nissan myslíme na zákazníka pri všetkom, 
čo robíme. Každý úkon a rozhodnutie, ktoré prijmeme, 

vykonávame s maximálnou starostlivosťou, presnosťou 
a kvalitou, pretože v konečnom dôsledku je určené pre 

vás. Od konceptu po konštrukciu vozidla, od testovania 
po transparentnosť, od služieb zákazníkom po nasadenie. 

Kvalita je v každom drobnom detaile.
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Sledujte Nissan MICRA na:

Príprave tejto publikácie sme venovali maximálnu starostlivosť a urobili sme všetko pre to, aby jej obsah v čase odoslania do tlače 
presne zodpovedal skutočnosti (odoslanie do tlače: JÚL 2018). V brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel vystavovaných 
na autosalónoch. V súlade so zásadami neustáleho zlepšovania výrobkov si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek 
zmeniť špecifikácie a vozidlá opísané a zobrazené v tejto publikácii. Díleri Predajcovia spoločnosti vozidiel Nissan budú informovaní 
o akýchkoľvek zmenách v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie si môžete kedykoľvek vyžiadať u miestneho dílera 
predajcu vozidiel Nissan. Vzhľadom na obmedzenia použitého tlačového procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne 
líšiť od skutočných farieb použitých lakov a interiérového čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo 
akejkoľvek jej časti je bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe zakázaná. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a 
skutočnosti uvedené v tejto publikácii slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. 
Uvedená výbava môže byť na želanie. 

Táto brožúra je vyrobená z papiera vyrobeného bez použitia chlóru. Brožúra MY18 - 07/2018. Vytlačené v EÚ.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide, Francúzsko – tel.: +33 1 49 09 25 35

Navštívte naše stránky: www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/micra.html

Inteligentná mobilita nás inšpiruje vo všetkom, čo robíme. V Nissane vďaka novým 
technológiám premieňame autá na viac než iba dopravné prostriedky. Pokiaľ pôjdeme 
spolu, bude jazda istejšia, prepojenejšia a bude v nej viac vzrušenia! Či už ide o vozidlá, 
ktoré vám pomôžu s riadením, alebo o diaľnice, na ktorých si za jazdy dobijete batérie 
elektromobilu, bavíme sa o veľmi blízkej budúcnosti. A je to budúcnosť, ktorá sa rysuje 
vo vozidle Nissan, na ktorom jazdíte už dnes.

Pečiatka predajcu:

www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/micra.html
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