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KIFEJEZŐ FORMATERVÉVEL, vidám megjelenésével, 
kategóriaelső technológiai megoldásaival, kezességével 
és kényelmével a Nissan MICRA ötödik generációja 
igazán lenyűgöző élményt kínál. JÁTSSZON SAJÁT 
SZABÁLYAI SZERINT.
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SPORTOS VONALAK.
Dinamikus arányok, ugrásra kész kiállás: a minden részletében VADONATÚJ NISSAN 
MICRA formatervét sportautók ihlették. Prémium kategóriás részletmegoldásokkal 
– rejtett hátsó kilincsek, tetőspoiler, ledes menetfény – kifejező megjelenés, amiből 
csábító színek hozzák ki a lehető legtöbbet.
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MUTASSA MEG MAGÁT.
Igazítsa a VADONATÚJ NISSAN MICRÁT kívül-belül saját 
ízléséhez. Mutassa meg magát bátran a külső és belső 
színek és témák, valamint a különböző díszítő- és 
kontrasztelemek és keréktárcsák elképesztően gazdag 
választékának segítségével.

Belső 
kárpitok

Tükörborítások Oldalsó 
ajtóborítás

Díszléc az 
első lökhárí
tóra

Díszléc a 
hátsó 
lökhárítóra

17"-os 
könnyűfém 
keréktárcsák 
színes 
betétekkel

Karosszéria-
matricák

TÖBB MINT SZÁZFÉLE LEHETSÉGES KONFIGURÁCIÓ

Oldal 1    |     Oldal 2    |     Oldal 3 

Nyomtatás   |   BezárásKülso megjelenés    |    Belso megjelenés    |    Technológia és Teljesítmény    |    Színek és Kárpitok    |    Tartozékok



TEGYE OTTHONOSSÁ
A VADONATÚJ NISSAN MICRA belső terét minden részletre kiterjedő 
figyelemmel alakítottuk olyanra, hogy öröm legyen vele az úton 
töltött idő. Harmonikus formájú, puha tapintású anyagokkal burkolt, 
vízszintes kialakítású műszerfalával, prémium kiegészítőivel és a 
színezett díszítőelemek egyedi választékával A VADONATÚJ NISSAN 
MICRA a kényelmet és a stílust ötvöző, inspiráló légkört teremt.
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ÖNRE 
TERVEZVE
Optimalizált vezetési pozíciójával, 
ergonomikus, vérkeringést 
elősegítő üléseivel, könnyen 
átlátható, kényelmesen 
használható kezelőszerveivel, 
valamint kiemelkedő 
zajszigeletlésével a VADONATÚJ 
NISSAN MICRA mindenben az Ön 
kényelmét szolgálja.
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D-alakú 
kormány

LED-es belső 
világítás

Ésszerűen 
csoportosított 
kezelőszervek

Puha tapintású 
anyagok és ezüst 
kiegészítők

KIVÉTELES RÉSZLETEK
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WIP

SÁVELHAGYÁS-JELZÉS ÉS 
-MEGELŐZÉS Ez a technológia 
vizuális és hangjelzésekkel is 
figyelmeztet, illetve kisebb 
kormánykorrekciókkal és enyhe 
fékezéssel vissza is tereli az 
autót saját sávjába, ha irányjelzés 
nélküli sávváltást észlel.

INTELLIGENS 360 FOKOS 
PARKOLÓKAMERA A négy kamerával 
működő 360 fokos parkolókamera-
rendszer autójának virtuális felülnézeti 
képével és hangjelzésekkel figyelmeztet 
mozgó tárgyak vagy gyalogosok 
észlelése esetén, ami megkönnyíti és 
biztonságosabbá is teszi a parkolást.

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI 
RENDSZER A továbbfejlesztett rendszer 
folyamatosan figyeli az autó útjába 
kerülő tárgyakat és gyalogosokat, és 
figyelmeztető jelzést ad, illetve 
enyhén fékezni kezd, ha bármilyen 
veszélyt észlel.

NISSAN INTELLIGENS MOBILITÁS
MAGABIZTOS FELLÉPÉS
Képzeljen el egy merészebb életmódot – örömtelibb, magabiztosabb autózással, 
folyamatosan kapcsolatban az Önt körülvevő világgal. Ez inspirálta a Nissan 
Intelligens Mobilitás koncepcióját. Az autó környezetét és a forgalmat is folyamatosan 
szemmel tartó, szükség esetén akár beavatkozni is képes intelligens rendszereknek 
köszönhetően a VADONATÚJ NISSAN MICRÁBAN tökéletes magabiztos lehet. És ha 
nagyobb biztonságban érzi magát a kormány mögött, a vezetés élményét is még 
inkább átélheti. A VADONATÚJ NISSAN MICRA olyan technológiai megoldásokkal 
érkezik, mint a Közúti jelzéseket felismerő rendszer, Fényszóró asszisztens, Holttér-
figyelés és a Visszagurulás-gátló.
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TECHNOLÓGIA AMI 
FELTÖLT
A VADONATÚJ NISSAN MICRA vezetése 
az exkluzív, teljesen új fejlesztésű BOSE 
PERSONAL hangrendszernek és kategóriaelső 
technológiai megoldásainak köszönhetően 
kifejezetten lelkesítő élmény. Így minden 
egyes utazás vidám élménnyé válik.

BOSE PERSONAL AUDIO RENDSZER. 
Hat beépített hangszórójával – melyek 
közül kettőt a vezetőülés fejtámlájában 
helyeztek el – az exkluzív BOSE PERSONAL 
audiorendszer 360 fokos térhatású, 
teljes belemerülést ígérő zenehallgatást 
tesz lehetővé.
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FEJLETT 
VEZETÉSTÁMOGATÓ 

KIJELZŐ. Navigáció, 
hívásazonosítás, az épp 

hallgatott zenével 
kapcsolatos információk, 

biztonsági rendszerek 
állapota: ezek mind szem 

előtt vannak a Nissan 
legújabb, 5 colos TFT 

kijelzőjén.

ZENESZÁM-KIJELZÉS. Kedvenc 
zenéihez, üzeneteihez és 

alkalmazásaihoz az Apple 
CarPlay* rendszerén 

keresztül férhet hozzá. 
Egyszerűen csatlakoztassa 

a telefonját, 
és már kezdheti is.

*CarPlay-hez kapcsolódás USB 
kábelen keresztül lehetséges.

A Carplay, az Apple Inc. által 
biztosított funció. Előfordulhat, 

hogy az Ön környezetében nem 
elérhető. Kérjük az elérhetőséggel 

kapcsolatban keresse fel a 
www.apple.com weboldalt.

NISSANCONNECT**. 
Intelligens és könnyen 

használható: az audio- és 
navigációs rendszer, a 

telefon és az autós 
alkalmazások összes 

adata élőben, egy helyen 
látható a 7 colos, 

tükröződésmentes 
érintőképernyőn.

**A NissanConnect kiegészítő 
csomagjaként 2 évig elérhető.



KAPJ EL, HA TUDSZ
Mozgékony, magabiztos vezethetőség:
A VADONATÚJ NISSAN MICRA egyedülállóan ötvözi 
a jó manőverezhetőséget az egyenletes futással. A 
merevebb karosszéria, a talajhoz közeli súlypont és 
a Nissan Menetdinamikai Rendszer technológiái 
biztosítják a VADONATÚJ NISSAN MICRA élénk 
kormányreakcióit és dinamikus mozgását, a pörgős, 
de takarékos motorokkal pedig biztonságosan 
élhető át az azonnali gyorsulás élménye.

VÁLASSZON HOZZÁ MOTORT

0.9 IG-T 90
90 LE TURBÓ BENZINMOTOR

1.0 BENZIN
73 LE BENZINMOTOR

1.5 dCi 90
90 LE TURBÓ DÍZELMOTOR
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D

B
A

C

MÉRETEK
A: Tengelytáv: 2,525 MM
B: Teljes hosszúság: 3,995 MM
C: Teljes szélesség: 1,743 MM
D: Teljes magasság: 1,452 MM

KÁRPITOK

VISIA/VISIA+

Fekete szövetkárpit (egyszerű) Fekete / szürke szövetkárpitFekete / szürke szövetkárpit Bőrkárpit*

TEKNAACENTA/N-CONNECTA TEKNA

KERÉKTÁRCSÁK

15"-os acél 
keréktárcsák

16"-os acél 
keréktárcsák

16"-os könnyűfém 
keréktárcsák

17"-os könnyűfém 
keréktárcsák

ÚJ MICRA
TESTRESZABÁS
VIGYE BELE SAJÁT STÍLUSÁT a VADONATÚJ NISSAN MICRA ikonikus 
formatervébe. Tízféle különleges külső fényezést, illetve négyféle 
beltéri színt választhat, melyek három különböző, élénk belső 
kárpitozási opcióval és három lenyűgöző stíluscsomaggal érkeznek. 
Elég merész hozzá, hogy megmutassa magát?

SZÍNEK

Fehér -S- 369 Gyöngyház fehér -M- QNC „Ivory” Elefántcsont-fehér 
-S- D16

„Platinum” Ezüst -M- ZBD „Gunmetal” Fegyverszürke 
-M- KPN

„Enigma” Fekete -M- GNE „Passion” Vörös -M- NDB „Energy” Narancs -M- EBF „Pulse” Zöld -M- JAL „Power” Kék -M- RQG

*Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, 
mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
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POWER BLUE. Frissítse fel a hangulatot a dinamikus, kék 
színekkel operáló „Power Blue” belső kárpitozással.

ENERGY ORANGE. Kitörő életerővel stimulál a narancsszínű 
„Energy Orange” kárpitozás.

BELSŐ CSOMAGDíszlécek az 
első és hátsó 
lökhárítóra

Tükörborítások
Oldalsó 
ajtóborítások

KÜLSŐ
CSOMAG 

BELSŐ
CSOMAG 

KÜLSŐ
CSOMAG ULTIMATE
„PLUS” KÜLSŐ CSOMAG+ KAROSSZÉRIAMATRICÁKKAL

KÜLSŐ
CSOMAG PLUS 

KÜLSŐ CSOMAG+ 17” KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK 
SZÍNES BETÉTEKKEL

17"-os könnyűfém 
keréktárcsák színes 

betétekkel Karosszériamatrica

INVIGORATING RED. Pezsdítse fel környezetét is a kifinomult, élénk vörös, „Invigorating Red” névre keresztelt bőrkárpitozással*. 

*Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülesek egyes részei műbőrből keszülhetnek. Ezen anyag használatával az üles tartosságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, 
könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
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KÜLSŐ PACK /
„PLUS” KÜLSŐ CSOMAG

„ULTIMATE” KÜLSŐ CSOMAG
Power Kék Power KékEnergy 

Narancsvörös
Energy 

Narancsvörös
Enigma 
Fekete

Enigma 
Fekete

Vibrant 
Chrome

Vibrant 
Chrome

„PLUS” KÜLSŐ CSOMAG 
„GUNMETAL” 
FEGYVERSZÜRKE 
FÉNYEZÉSSEL
+ ENERGY ORANGE BELSŐ 
CSOMAG 
+ 17"-OS KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSÁK ÉS BETÉTEK

FEGYVERSZÜRKE 
KAROSSZÉRIA 
+ ENERGY NARANCSVÖRÖS BELSŐ
+ „ULTIMATE” ENERGY 
NARANCSVÖRÖS KÜLSŐ CSOMAG
(FEKETE-NARANCSVÖRÖS TETŐ- ÉS 
MOTORHÁZTETŐ-FÓLIÁK) 

„POWER” KÉK FÉNYEZÉS
+ POWER „KÉK” BELSŐ 
+ „ULTIMATE” VIBRANT CHROME CSOMAG
(KRÓM OLDALMATRICÁK)

„POWER” KÉK FÉNYEZÉS 
+ POWER BLUE BELSŐ 

+ VIBRANT CHROME CSOMAG

„PASSION” VÖRÖS FÉNYEZÉS 
+ INVIGORATING RED BELSŐ 
+ „ULTIMATE” ENIGMA FEKETE CSOMAG
(FEKETE OLDALMATRICÁK)

„PASSION” VÖRÖS FÉNYEZÉS
+ INVIGORATING RED BELSŐ 
+ ENIGMA FEKETE CSOMAG 

KÜLSŐ CSOMAG
„GUNMETAL” FEGYVERSZÜRKE 

FÉNYEZÉSSEL 
+ ENERGY ORANGE 

BELSŐ CSOMAG 
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Kövesse a Nissan Micrát:
Márkakereskedő bélyegzője:

keresse fel weboldalunkat: http://www.nissan.hu/HU/hu/vehicle/city-cars/micra.html

A képek illusztrációk. A jelen kiadványban szereplő adatok és tények tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Micra 
kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,2 – 4,4 l/km, kombinált CO2 kibocsátás: 85 - 100 g/100km. Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a 
legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2016. Október). A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat 
mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett 
specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb 
tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás 
korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen prospektusban bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a kárpitok valódi színétől. 
Minden jog fenntartva. A prospektus teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY16 MICRA HU brochure 10/2016 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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