
MOTOR VÁLTÓ
FOGYASZTÁS

CO2 KIBOCSÁTÁS

5,6 l/100 km

126 g/km

6,2 l/100 km

139 g/km

     -  65 000 Ft

     Elefántcsontfehér Fehér
     D16 ZY2

Listaár

Promóciós ár

Listaár

Promóciós ár

4 169 000 Ft

4 559 000 Ft

-

4 505 000 Ft

5 557 000 Ft

5 457 000 Ft

Gyöngyház Fehér
QNC

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az árlista 2020.02.10-től visszavonásig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek 

szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.A fogyasztási és kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet 

az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. A bemutatott motorizációk a Nissan motorok 

változásai miatt a rendelkezésre állási korlátozások hatálya alá tartozhatnak. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjének elérhetőségét és szállítási dátumát.

* 17" Könnyűfém keréktárcsákkal

BENZIN MOTOROK

Gyöngyház

 180 000 Ft

FÉNYEZÉS

IG-T 100 XTRONIC
Fokozatmentes 

automata

IG-T 100 MT
5-sebességes 

manuális

TEKNAACENTA N-CONNECTA

4 791 000 Ft

4 405 000 Ft

4 895 000 Ft

5 167 000 Ft

5 067 000 Ft

VISIA+

4 691 000 Ft

5 181 000 Ft

5 081 000 Ft- 4 795 000 Ft

Normál

 125 000 Ft

Metál

GNE                             EBF                            RQG                                ZBD                                KPN                                NBD                              KNV                                NBT
     Enigma Fekete   Energy Narancsvörös        Power kék                  Platinum Ezüst             Fegyverszürke             Passion Vörös                Lágy Ezüst                   Burgundi

NISSAN MICRA



Fűthető első ülések (70 000 Ft)***

NissanConnect (7”) navigációs rendszer + 

Tolatókamera (200 000 Ft)***

Belső személyre szabás csomag 

● Energy Narancsvörös (85 000 Ft)

Külső személyre szabás csomag + 17"-os könnyűfém 

keréktárcsák színes betétekkel

(190 000 Ft)

● Narancs, Fekete

Biztonsági Csomag Euro NCAP 5* (190 000 Ft)

• Intelligens vészfékezési rendszer (gyalogos felismeréssel)

• Intelligens sávelhagyás-jelzés és -megelőzés

• Közúti jelzések felismerése

• Első ködlámpák

• Eső érzékelős ablaktörlő

• Automata távolsági-fényszóró kapcsolás

• Belső visszapillantó tükör autmatikus elsötétítéssel

Téli Csomag (90 000 Ft)**

● Fűthető külső tükrök

● Fűthető első ülések

Komfort Csomag (190 000 Ft)**

● Automata légkondícionáló berendezés

● Tolatókamera és hátsó parkolószenzor

● Elektromos ablakemelők hátul

TEKNA
(N-CONNECTA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)                                    

N-CONNECTA
(ACENTA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)                                    

ACENTA
(VISIA+ FELSZERELTSÉGEN FELÜL)                                    

* Visia+ felszereltségi szinten a szükségpótkerék csak egyéb opciós csomag rendelése esetén érhető el.

** Acenta felszereltségi szinten a téli csomag és komfort csomag nem választható egyszerre. 

*** N-Connecta felszereltségi szinten a biztonsági csomag, füthető első ülések, Nissan Connect és tolatókamera opciók együttes rendelése csak a külső személyre szabás választása esetén lehetséges.

****Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő, részleteiről érdeklődjön a következő oldalon: https://www.apple.com/hu/ios/featureavailability/#applecarplay-applecarplay. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató 

telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: https://www.android.com/auto/. A Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bárminemű kárért, veszteségért vagy sérülésért.

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.

Téli Csomag (90 000 Ft)

● Fűthető külső tükrök

● Fűthető első ülések

Szükségpótkerék (25 000 Ft)*

Első ködlámpák (55 000 Ft)

Biztonsági Csomag Euro NCAP 5* (190 000 Ft)

• Intelligens vészfékezési rendszer (gyalogos felismeréssel)

• Intelligens sávelhagyás-jelzés és -megelőzés

• Első ködlámpák

• Eső érzékelős ablaktörlő

• Automata távolsági-fényszóró kapcsolás

• Belső visszapillantó tükör autmatikus elsötétítéssel

VISIA+ 

FŐ FELSZERELTSÉGEK

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK

● 15" acél keréktárcsa

● 4 elemből álló halógén fényszórók

● LED nappali menetfény

● Hátsó tetőspoiler

● Elektromos ablakemelő elöl, komfortkapcsolással

● Magasságában és mélységében állítható kormányoszlop

● Fedélzeti számítógép

● Első és hátsó szakaszosan állítható ablaktörlő

● Intelligens automata fényszóróvezérlés

● Távirányítású központi zár

● 6 légzsák (vezető- és utasoldali, oldal- és függönylégzsákok)

● Sebességhatároló

● Keréknyomás ellenőrző rendszer

● Alacsony keréknyomásra figyelmeztető jelzés

● ESP + ABS + fékasszisztens, ISOFIX 

● Visszagurulás-gátló rendszer

● Intelligens vészfékezési rendszer

● Elektronikus indításgátló

● Automata elakadásjelző (vészfékezés esetén)

● Defektjavító készlet

● DAB digitális rádió, Bluetooth® (kihangosítás és zene)

● Audiorendszer, Rádió MP3 lejátszással, USB- és iPod®-csatlakozó

● Start/Stop rendszer

● Manuális légkondicionáló berendezés

● 17" könnyűfém keréktárcsa

● Bőrbevonatú váltógomb ezüst díszítéssel

● Bőrbevonatú kézifék

● Tolatókamera és hátsó parkolószenzor

● NissanConnect (7”) navigációs rendszer

● Fűthető első ülések

● Eső érzékelős ablaktörlő

● Bose® Personal® audiorendszer

    - 4 Bose® hangszóró (elöl és oldalt)

    - 2 Bose® hangszóró a sofőr fejtámlánál

    - Sound stage vezérlés

● Színrefújt elektromosan állítható, behajtható és fűthető 

külső tükrök LED irányjelzőkkel

● Első ködlámpák

● Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak

● Modern üléskárpit - Fekete-szürke

● Bőrbevonatú kormánykerék

● Automata légkondicionáló berendezés

● Hátsó tolatóradar

● Nissan intelligens kulcs

● Elektromos ablakemelők hátul

● 16" könnyűfém keréktárcsa

● Színrefújt elektromosan állítható külső tükrök

● Színrefújt első kilincsek

● Króm belső ajtókilincsek

● Sebességtartó automatika

● Multifunkciós kormánykerék

● Fejlett vezetéstámogató kijelző (5"-os TFT kiejlzővel)

● 7 " központi érintőképernyő

● Audiorendszer Plusz (Okostelefon csatlakoztatására alkalmasApple 

CarPlay®/Android Auto®****)

● 4 Hangszóró

● Szükségpótkerék

Biztonsági Csomag Euro NCAP 5* 

(175 000 Ft)

• Intelligens vészfékezési rendszer (gyalogos felismeréssel)

• Közúti jelzések felismerése

• Intelligens sávelhagyás-jelzés és -megelőzés

• Automata távolsági-fényszóró kapcsolás

• Belső visszapillantó tükör autmatikus elsötétítéssel

Intelligens 360 fokos parkolókamera, intelligens holttér-figyelés, mozgó 

tárgyak észlelése (165 000 Ft)

LED fényszórók + LED első ködlámpa

(225 000 Ft)

Belső személyre szabás csomag 

● Energy Narancsvörös (85 000 Ft)

Külső személyre szabás csomag + 17"-os könnyűfém keréktárcsák 

színes betétekkel 

(155 000 Ft)

● Narancs, Fekete

Biztonsági Csomag Euro NCAP 5* (175 000 Ft)***

• Intelligens vészfékezési rendszer (gyalogos felismeréssel)

• Közúti jelzések felismerése

• Intelligens sávelhagyás-jelzés és -megelőzés

• Automata távolsági-fényszóró kapcsolás

• Belső visszapillantó tükör autmatikus elsötétítéssel


