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PŘEVYŠUJE OČEKÁVÁNÍ. Pátá generace Nissanu MICRA je naproto
nepřehlédnutelná. Svým designem, výkonem i úrovní pohodlí posouvá laťku v
segmentu malých vozů. MICRA sklízí chválu za jedinečnou kombinaci
výrazného, luxusního designu, inteligentních technologií i vynikajících jízdních
vlastností. MICRA SE STANE VAŠÍM ODVÁŽNÝM A TECHNOLOGICKY
POKROČILÝM MĚSTKÝM VOZEM.
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NEJLEPŠÍ TECHNOLOGIE VE
SVÉ TŘÍDĚ PRO ENERGICKOU
A JISTOU JÍZDU
Představte si, že na cestě každodenním životem zažijete více vzrušení, větší
radost i sebedůvěru a pocit užšího propojení s okolním světem. Přesně z toho
vychází myšlenka Nissan Intelligent Mobility. MICRA mění tuto představu ve
skutečnost. Její inteligentní systémy sledují dění kolem vás, upozorní vás a v
případě nutnosti aktivně zakročí, abyste zůstali v bezpečí. Protože čím bezpečněji
se za volantem cítíte, tím více si můžete užívat čirého potěšení z jízdy.
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VYJÁDŘETE SVŮJ STYL

SPOUSTA MOŽNOSTÍ KONFIGURACE

Vylaďte si design vozu MICRA podle svého vkusu. Nebojte se dát
najevo, co je ve vás, a vyberte si z bohaté nabídky překrásných
barev karoserie, interiérových motivů, kol a doplňků exteriéru.

Čalounění
interiéru

Kryty
zpětných
zrcátek
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Ochranné
lišty dveří

Lišty
předního
nárazníku

Lišty
zadního
nárazníku

17" hliníková kola
s barevnými
segmenty
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PROSTOR, KDE MŮŽETE
VOLNĚ DÝCHAT
Interiér NISSANU MICRA je koncipován tak, abyste si
vychutnali opravdu každou cestu. Provedení vnitřního
prostoru, jemuž vévodí jednoduchá horizontální palubní
deska potažená materiály příjemnými na dotek a jejž
doplňují luxusní detaily a čalounění v exkluzivních barevných
variantách, nabízí perfektní kombinaci pohodlí a stylu.
Design všech prvků v interiéru MICRY má jediný cíl – abyste
se cítili co nejlépe.

VÝJIMEČNÉ DETAILY
Volant
s hranatou
spodní částí

LED
interiérové
osvětlení

Intuitivní
seskupení
ovládacích prvků

Příjemné
materiály
a stříbrné detaily
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OBJEVTE STYL
MODELU MICRA-N SPORT
Model MICRA je navržen tak, aby pro vás každá jízda byla skutečně požitkem. Má
špičkovou protihlukovou izolaci, ergonomická sedadla, jež eliminují předčasný
příchod únavy, a sedadlo řidiče umístěné v ideální pozici.

Objevte a zažijte energii uvnitř kabiny
modelu MICRA N-SPORT s kolenními
opěrkami proti nárazu a dynamickým
černým čalouněním. Sedadla z
materiálu Alcantara® s prvky z umělé
kůže a zatmavená skla zaručují
naprosté pohodlí i v akci.
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BOSE® PERSONAL®

JEDINEČNÝ ZVUKOVÝ ZÁŽITEK
Řízení Nissanu MICRA je zážitek, který vám dodá nový elán. Značný podíl na tom
má zbrusu nový audio systém BOSE® PERSONAL®, oceňovaný pro skvělý výkon a
zvuk. Díky němu vás každá cesta příjemně povzbudí a osvěží.

AUDIOSYSTÉM BOSE® PERSONAL®
Exkluzivní audiosystém BOSE® PERSONAL®
se 6 reproduktory a 2 reproduktory
zabudovanými v opěrce hlavy řidiče
vám přinese působivý 360° zvukový
zážitek.

NALAĎTE SI VLASTNÍ ZVUK
Nastavením šířky zvukového pole
zprostředkujete sobě i spolucestujícím
jedinečný zážitek z poslechu. Zvuk plně
zaměřený na řidiče, široké stereofonní
pole nebo zvuk, který vás doslova
pohltí, to vše máte na dosah ruky díky
plně integrovaným ovladačům.

CHYTRÝ DESIGN.
Systém BOSE® PERSONAL® je kompaktní
a důmyslně navržený. Můžete si tak
užívat prémiový zvuk, aniž byste za
něj zaplatili zmenšením zavazadlového
prostoru.
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NISSANCONNECT
Nová generace audio a navigačního systému Nissan přináší integraci chytrého telefonu, hands-free
komunikaci a aplikace ve voze pomocí technologie Bluetooth. To vše zobrazuje na 7" vícedotykovém
displeji, se kterým je vše jednoduché, rychlé a pohodlné. Můžete si upravit uspořádání aplikací a zvolit si
zkratky a widgety, abyste vše přizpůsobili svým preferencím. Navíc můžete využít také ovládání hlasem.
Nový NissanConnect vám také umožňuje využívat vaše oblíbené aplikace Apple CarPlay® a Android Auto®.*

PŘIZPŮSOBTE SI DOMOVSKOU
STRÁNKU. Se správcem zkratek a
widgetů si můžete přizpůsobit
domovskou stránku, aby zobrazovala
nejčastěji používané aplikace, jako
například audio, historii hovorů,
nebo informace o dopravě.

ROZPOZNÁNÍ HLASU. Stiskněte a
podržete tlačítko "talk" na volantu
pro aktivaci jednoduchých
hlasových povelů - je to bezpečné,
rychlé a pohodlné, pokud jste
zrovna na cestě.

VYHLEDÁVÁNÍ V JEDNOM ŘÁDKU.
Nyní můžete vyhledávat adresy,
oblíbená místa nebo obojí pomocí
možnosti Vyhledávání v jednom
řádku, díky které je vyhledávání
cíle vaší cesty o tolik jednodušší.

VAŠE HUDBA. VÁŠ STYL. Streamujte audio
pomocí technologie Bluetooth nebo USB
vstupu a přehrávejte svou hudbu přímo z
vašeho chytrého telefonu.

*Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple CarPlay je také ochrannou známkou společnosti Apple Inc. Požadavky zařízení Apple CarPlay: vyžaduje iAP2, iPhone 5 či
novější model (konektor Lightning) a systém iOS 8.3 nebo novější a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.apple.
com/cz/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Android Auto je aplikace poskytovaná společností Google. Android Auto je kompatibilní pouze s telefony se systémem Android
verze 5.0 (Lollipop) či vyšší a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.android.com/auto/. Společnost Nissan
neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění vzniklé v souvislosti s užíváním aplikací Apple CarPlay a Android Auto. Z důvodů, které společnost Nissan nedokáže ovlivnit, nemusí být aplikace
Apple CarPlay a Android Auto dostupné ve vaší zemi, nebo nemusí správně fungovat všechny jejich funkce. Společnost Nissan neodpovídá za nedostupnost nebo neúplnost funkcí aplikace
Apple CarPlay a/nebo aplikace Android Auto ve vašem vozidle.
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S INTELIGENTNÍ INTEGRACÍ VYUŽIJETE ČAS
STRÁVENÝ VE VOZE EFEKTIVNĚJI.
Naplánujte si cestu dopředu pomocí Mobilní/webové nebo palubní navigace se službou Informace o dopravě
Premium, která vám poskytuje přesné možnosti tras založené na aktuální dopravní situaci. Získávejte
nejnovější aktualizace přes vás smartphone nebo externí WiFi Hotspot. Pošlete cíl své cesty do vozu z
webového rozhraní nebo aplikace Door to Door Navigation. Nastavte navigaci do svých oblíbených míst nebo
k místu svých oblíbených kontaktů přímo z aplikace Door to Door Navigation.

POŠLETE CÍL SVÉ CESTY DO VOZU
PŘES POČÍTAČ NEBO MOBILNÍ
APLIKACI. Pošlete cíl své cesty do vozu
pomocí některého rozhraní a naplánujte
svou cestu před tím, než vyjedete.

APLIKACE DOOR TO DOOR
NAVIGATION. Mobilní aplikace vám
umožňuje nastavit navigaci od
začátku až do konce, od místa kde
parkujete až do cíle vaší cesty.

INFORMACE O DOPRAVĚ PREMIUM.
Získejte přesný čas příjezdu do cíle
(ETA) založený na aktuální dopravní
situaci ještě před výjezdem a vyberte
si nejvhodnější trasu.

APLIKACE DOOR TO DOOR NAVIGATION
Stáhněte si aplikaci Door to Door Navigation do svého chytrého
telefonu a získejte přístup ke všem svým mapám na vícedotykovém
displeji systému NissanConnect nové generace. Navštivte:
https://apps.nissan.navshop.com/cs _ cz/
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DISPLEJ PALUBNÍHO POČÍTAČE

INOVACE, KTEROU MÁTE
PŘÍMO PŘED OČIMA
MICRA je vybavena displejem pokročilého jízdního asistenta, který
neruší pozornost, a díky kterému si jízdu užijete na maximum.
Na 5" displeji TFT s vysokým rozlišením najdete vše potřebné a v
pravý čas – letmým pohledem. Bez námahy.

INFORMACE O JÍZDĚ
V REÁLNÉM ČASE

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO
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PROSTOR PRO VÁS A OSTATNÍ
S MICROU budete žít na plný plyn. I když je navržena pro optimální pohodlí řidiče a
spolujezdce, nabízí MICRA dostatek prostoru i na zadních sedadlech. Zde cestující
ocení prostor pro kolena i ramena, který patří ke špičce ve své třídě, takže si jízdu
plně vychutná celá posádka vozu. A pro zavazadla zbývá stále dost místa. Je načase
začít rozesílat pozvánky.
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Sedadlo řidiče
s možností nastavení
výšky a sklonu opěradla

Nejširší možnosti
posunu sedadla
v dané třídě

Nastavitelný
volant

Zadní sedadla
dělená a sklopná
v poměru 60:40
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PROSTOR, KTERÝ SE VÁM
PŘIZPŮSOBÍ
Kapacita MICRY vás překvapí. Sklopením zadních sedadel získáte prostor pro další
zavazadla nebo pro přepravu objemnějšího nákladu. Osobní věci je pak možné ukládat
do početných a chytře navržených prostor, mezi které patří oválná odkládací přihrádka,
přihrádka ve dveřích na 1,5l láhev, kapsy v sedadlech, držáky nápojů, prostor na telefon
se vstupem USB a 12V zásuvkou.

300 L

1004 L

Nesklopená zadní sedadla

Sklopená zadní sedadla

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

MAXIMÁLNÍ PROSTOR

D: 720 mm x V: 560 mm x Š: 1 000 mm

Ve středové konzole se nachází
důmyslně umístěné držáky nápojů.

Do praktické odkládací přihrádky
s objemem 10 litrů lze bez problémů
uložit tablet nebo i 2l láhev.
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ANI MÁLO ANI MOC
V režimu Drive zobrazuje displej
pohled dopředu a shora. Vy tak víte,
kde ještě můžete popojet, aby to
nebylo „až moc“.

VIDÍTE ÚPLNĚ VŠE

CHRÁNÍ VAŠE KOLA

Tato kamera se nachází pod zpětným
zrcátkem na straně řidiče a při jízdě
vpřed nebo couvání dotváří poslední díl
virtuálního 360° pohledu na vozidlo
z ptačí perspektivy.

Stisknutím tlačítka kamery při jízdě
dopředu nebo couvání přepnete
na pohled shora, abyste měli přehled
o objektech po stranách. Budete tak
mít spolehlivě pod kontrolou
vzdálenost vozu od obrubníku.

INTELIGENTNÍ PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

V NISSANU MICRA
BUDETE MÍT RADOST I Z PARKOVÁNÍ

HLÍDÁ VÁM ZÁDA

Jak by se vám líbilo snazší podélné parkování? Zadní parkovací kamera a zadní parkovací senzory vám
dodají jistotu při couvání. Když ale dojde na parkování, je dobré vidět víc, než jen prostor přímo za vozem.
Proto se také MICRA jako jediná v své třídě může pochlubit panoramatickým kamerovým parkovacím
systémem. Systém využívá čtyři kamery, které zprostředkovávají pohled na celé okolí vozu z ptačí
perspektivy. Abyste o parkování měli dokonalý přehled, můžete si na obrazovce zvolit detailní pohled na
oblast před vozem, za vozem i směrem k obrubníku. A protože ne všechny překážky jsou statické (třeba
nákupní vozíky), pomůže vám se sledováním okolí vaší MICRY systém monitorování pohybujících se objektů.
Ten vás v případě výskytu takových předmětů v blízkosti vozu varuje.
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Při couvání vidíte na displeji vše, co
se nachází za vámi. Pohled shora
vám zase odhalí nižší předměty,
které byste oknem neviděli.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

JEŠTĚ VÍCE SEBEDŮVĚRY
Spolehněte se na pomoc radaru a kamer a užívejte si radost
z jízdy. Technologická výbava MICRY patří ke špičce v dané třídě
a usnadní vám řešení každé situace. Díky systémům Nissan
Intelligent Driving budou vaše každodenní cesty bezpečnější
a příjemnější. Jako byste měli k dispozici třetí oko a šestý smysl.

INTELIGENTNÍ
AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ
BRZDĚNÍ. Tento pokročilý
systém neustále monitoruje,
jestli před vozem nejsou jiné
vozy nebo chodci, a pokud
to je nutné, upozorní vás
na nebezpečí a začne brzdit.

INTELIGENTNÍ SLEDOVÁNÍ
JÍZDNÍHO PRUHU. Tato
technologie se stará o to,
abyste se drželi ve svém
pruhu. Pokud z něj začnete
vyjíždět, aniž byste použili
směrové světlo, upozorní
vás na to vizuálním signálem
a pohybem volantu
a dokonce vám pomůže
lehce přibrzdit a vrátit se
do správného směru.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU. Rozšiřte
své zorné pole: Pokud se
za vozidlem v oblasti levého
i pravého mrtvého úhlu
objeví jiné vozidlo, systém
vás na to upozorní.

*
*Logo odpovidá výsledkům nárazových testů vozidel z roku 2017 v rámci programu EURO NCAP, ve kterých byly vozidlu ve
standardní výbavě uděleny čtyři hvězdičky a vozidlu s výbavou Safety Pack bylo uděleno pět hvězdiček.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

NEÚNAVNÝ
STRÁŽNÝ ANDĚL

Jízda je mnohem příjemnější, když máte
vše pod kontrolou. Proto se ve většině
situací můžete opřít o systémy Nissan
Intelligent Driving. Ať jedete po městě,
volnou krajinou, tunelem, nebo stojíte
na místě, technologie NISSANU MICRA
jsou vždy ve střehu, připravené nabídnout
vám důležité informace a v případě
potřeby také aktivní pomoc.

ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍCH ZNAČEK.
Díky informacím
o rychlostních omezeních
zobrazovaných v reálném
čase už nikdy nepřehlédnete
značku omezující rychlost.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ
SVĚTEL. Hodí se dobře vidět
na neosvětlených silnicích.
Systém automaticky zapíná
dálkové světlomety a podle
potřeby, v reakci na provoz
před vozidlem, světlo tlumí.

ASISTENT ROZJEZDU
DO KOPCE. Zabraňuje pohybu
vzad. Systém přidrží brzdy
do doby, než se vám
s vozidlem povede rozjet.

*
*Logo odpovidá výsledkům nárazových testů vozidel z roku 2017 v rámci programu EURO NCAP, ve kterých byly vozidlu ve
standardní výbavě uděleny čtyři hvězdičky a vozidlu s výbavou Safety Pack bylo uděleno pět hvězdiček.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

MICRA – NEPOZOROVANĚ Z VÁS UDĚLÁ
LEPŠÍHO ŘIDIČE
Agilní a citlivá – MICRA má jízdní dynamiku, díky které budete lépe vnímat cestu, po které
jedete. Inteligentní regulace jízdy tlumí rázy při přejíždění nerovností a zaručuje tím hladkou jízdu.
Inteligentní sledování dráhy vozu zase spolupracuje s elektrickým posilovačem řízení (EPS)
a zajišťuje ostřejší a bezpečné jízdní vlastnosti. Vzrušení. Sebedůvěra. Ovládání. MICRA vám přináší
přesně takový zážitek z jízdy, na jaký jste čekali.
INTELIGENTNÍ REGULACE
JÍZDY vozidlo lehce přibrzdí
před najetím na terénní
nerovnost. Tím se předejde
nepříjemném zhoupnutí horní
části karoserie při přejíždění
takových nerovností a zvýší
se celková úroveň jízdního
komfortu.

INTELIGENTNÍ SLEDOVÁNÍ
DRÁHY VOZU dodává jistotu
při jízdě zatáčkami. Systém
upravuje intenzitu brzdění
jednotlivých kol a umožňuje
tak projíždět zatáčkami
v optimální stopě.

*
*Logo odpovidá výsledkům nárazových testů vozidel z roku 2017 v rámci programu EURO NCAP, ve kterých byly vozidlu ve
standardní výbavě uděleny čtyři hvězdičky a vozidlu s výbavou Safety Pack bylo uděleno pět hvězdiček.

Design exteriéru | Design interiéru | Technologie a Výkon | Vnitřní prostor | Nissan Intelligent Mobility | Příslušenství
Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4 | Strana 5

Vytisknout | Zavřít

NISSAN INTELLIGENT POWER

CHYŤ MĚ, KDYŽ TO
DOKÁŽEŠ
Šlápněte na to a užijte si vše, co MICRA nabízí,
ať už jde o aerodynamiku s nejnižším součinitelem
odporu vzduchu ve své třídě nebo o úsporné a živé
maloobjemové motory. Zážehový motor IG-T s
výkonem 100 k a manuální převodovkou zaručuje
vynikající odezvu a úsporu paliva, zatímco zážehová
jednotka DIG-T o výkonu 117 k nabízí vyšší výkon a živost.
S automatickou převodovkou dostupnou pro motor IG-T
o výkonu 100 k najdete požitek z jízdy, který vám sedne.

ZVOLTE SI MOTOR
Zvolte si motor, který se nejvíce hodí k
vašemu stylu jízdy. Hodnoty výkonu, točivého
momentu, spotřeby paliva a emisí můžete
porovnat v naší tabulce, případně se pro radu
zastavit u nejbližšího dealera Nissan.
IG-T 100

Výkon
k (kW)
Točivý moment
(Nm)
Spotřeba paliva kombinovaná
L/100km
Emise CO2 kombinované
g/km

IG-T 100

DIG-T 117

5-stupňová manuální převodovka

Xtronic automatická převodovka

6-stupňová manuální převodovka

100 (74)

100 (74)

117 (86)

160

144

(200 overboost)

5,6 - 5,9*

6,2 - 6,5*

5,9*

126 - 133*

139 - 146*

133*

180

Uvedené hodnoty kombinovaných emisí CO2 a kombinované spotřeby paliva zahrnují
stupně výbavy Visia až Tekna s motorem IG-T 100.
*Hodnoty MPG a CO2 jsou získány z laboratorních zkoušek v souladu s legislativou EU a
jsou určeny pro porovnávání vozidel. Tyto hodnoty nemusejí odrážet výsledky při reálné
jízdě. Oficiální výsledky mohou být ovlivněny volitelnou výbavou, údržbou, stylem jízdy a
povětrnostními podmínkami. Hodnoty pro vozidla označená a symbolem (*) byly určeny
na základě nového zkušebního cyklu WLTP a pro účely porovnání byly upraveny na
ekvivalentní hodnotu NEDC.
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ČALOUNĚNÍ

BARVY

Pastelová bílá – S – ZY2

Bílá Glaze – P – QNC

Bílá Ivory – S – D16

Stříbrná Platinum – M – ZBD

Šedá Gunmetal – M – KPN

Černá Enigma – M – GNE

Červená Passion – P – NDB

Modrá Power – M – RQG

Stříbrná Warm – M – KNV

Vínová Burgundy – M – NBT

KOLA

Textilní Casual, černé
standard u VISIA

Textilní Casual, černé
Standard u ACENTA

Textilní Modern, černé / šedé
Standard u N-CONNECTA

Textilní Absolute, černé / šedé
Standard u TEKNA

Oranžová Energy – M – EBF

ROZMĚRY
A: Rozvor: 2 525 mm
B: Celková délka: 3 999 mm
C: Celková šířka: 1 743 mm
D: Celková výška: 1 455 mm

15" ocelová kola

16" ocelová kola
D

16" hliníková kola

16" hliníková kola,
řezaná diamantem

17" hliníková kola,
řezaná diamantem

A
C

B

Alcantara® s prvky z umělé kůže
Standard u N-SPORT, volitelné pro N-CONNECTA a TEKNA
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ZLEVA DOPRAVA:

PERSONALIZACE MODELU MICRA

NECHTE PROMLUVIT SVŮJ VKUS

1. ŘADA
- Barva karosérie černá Enigma s balíčkem chromovaný Exteriér Plus
- Barva karoserie oranžová Energy s černým balíčkem Exteriér Plus
- Barva karoserie šedá Gunmetal s oranžovým balíčkem Exteriér Plus

a přizpůsobte fenomenální design MICRY svému estetickému cítění. Vyberte
si z 15 kombinací vytvořených z 9 exkluzivních barev karosérie, 2 živých variant
interiérového čalounění a 2 stylingových balíčků ve 4 různých barvách.
Troufnete si ukázat svou osobnost a dát svému vozu osobitý styl?

2. ŘADA:
- Barva karoserie modrá Power s chromovým balíčkem Exteriér Plus
- Barva karoserie červená Passion s černým balíčkem Exteriér Plus
- Barva karoserie stříbrná Platinum s černým balíčkem Exteriér

Design exteriéru | Design interiéru | Technologie a Výkon | Vnitřní prostor | Nissan Intelligent Mobility | Příslušenství
Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4

Vytisknout | Zavřít

BALÍČKY INTERIÉR
BALÍČKY EXTERIÉR
ÚŽASNÝCH
KOMBINACÍ

15

ČERNÁ ENIGMA

ORANŽOVÁ ENERGY CHROMOVÁ VIBRANT

BURGUNDY

Hrajte si s našimi balíčky pro přizpůsobení.
Po vaší návštěvě v Design Studiu Nissan už
na světě nebude stejná Micra jako ta vaše.

ORANŽOVÁ
ENERGY

CHROMOVÁ VIBRANT

ČERNÁ ENIGMA

BURGUNDY

SADA EXTERIÉR PLUS: Pro ještě bohatší zážitek přidejte k
balíčku Exteriér ještě 17" hliníková kola s barevnými segmenty.

ŠEDÁ STANDARD.
Čalounění závisí na zvolené úrovni výbavy

BARVA KAROSERIE: ČERNÁ ENIGMA – GNE
SADA EXTERIÉR PLUS: ORANŽOVÁ ENERGY
INTERIÉR: ORANŽOVÁ ENERGY

BARVA KAROSERIE: ŠEDÁ GUNMETAL - KPN
SADA EXTERIÉR PLUS: ORANŽOVÁ ENERGY
INTERIÉR: ORANŽOVÁ ENERGY

BARVA KAROSERIE: ČERVENÁ PASSION - NBD
SADA EXTERIÉR PLUS: ČERNÁ ENIGMA
INTERIÉR: ŠEDÁ STANDARD

BARVA KAROSERIE: BÍLÁ GLAZE - QNC
SADA EXTERIÉR PLUS: ČERNÁ ENIGMA
INTERIÉR: ŠEDÁ STANDARD

BARVA KAROSERIE: ČERNÁ ENIGMA - GNE
SADA EXTERIÉR PLUS: CHROMOVÁ VIBRANT
INTERIÉR: ŠEDÁ STANDARD

ORANŽOVÁ ENERGY
Volitelné pro stupně výbavy ACENTA až TEKNA

BARVA KAROSERIE: ČERNÁ ENIGMA - GNE
SADA EXTERIÉR PLUS: VÍNOVÁ BURGUNDY
INTERIÉR: ČERVENÁ INVIGORATING

BARVA KAROSERIE: VÍNOVÁ BURGUNDY - NBT
BARVA EXTERIÉR PLUS: ČERNÁ ENIGMA
INTERIÉR: ŠEDÁ STANDARD

BARVA KAROSERIE: ORANŽOVÁ ENERGY - EBF
SADA EXTERIÉR PLUS: ČERNÁ ENIGMA
INTERIÉR: ORANŽOVÁ ENERGY

BARVA KAROSERIE: MODRÁ POWER - RQG
SADA EXTERIÉR PLUS: CHROMOVÁ VIBRANT
INTERIÉR: ŠEDÁ STANDARD

BARVA KAROSERIE: STŘÍBRNÁ WARM - KNV
SADA EXTERIÉR PLUS: VÍNOVÁ BURGUNDY
INTERIÉR: ŠEDÁ STANDARD

BARVA KAROSERIE: ČERVENÁ PASSION - NBD
SADA EXTERIÉR PLUS: CHROMOVÁ VIBRANT
INTERIÉR: ŠEDÁ STANDARD

BARVA KAROSERIE: ČERVENÁ PASSION - NBD
SADA EXTERIÉR PLUS: ČERNÁ ENIGMA
INTERIÉR: ČERVENÁ INVIGORATING

BARVA KAROSERIE: STŘÍBRNÁ PLATINUM - ZBD
SADA EXTERIÉR PLUS: ČERNÁ ENIGMA
INTERIÉR: ŠEDÁ STANDARD

BARVA KAROSERIE: ŠEDÁ GUNMETAL - KPN
SADA EXTERIÉR PLUS: ČERNÁ ENIGMA
INTERIÉR: ŠEDÁ STANDARD

BARVA KAROSERIE: BÍLÁ GLAZE - QNC
SADA EXTERIÉR PLUS: ORANŽOVÁ ENERGY
INTERIÉR: ALCANTARA® S PRVKY Z UMĚLÉ
KŮŽE
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VIDĚT A BÝT VIDĚN
Barvy, doplňky, detaily, barevné segmenty a brilantní osvětlení… Vyberte si z doplňků
interiéru a exteriéru pro svou MICRU a přidejte osvětlení všude okolo vás. Návrháři v
Nissan Design Studio mají spoustu skvělých nápadů, ale nikdo nevytvoří stejnou
MICRU jako vy.

1 – oboustranný kobereček do
zavazadlového prostoru (textil/guma)
2 – přední a zadní zástěrky
3 – čalouněná (textilní) loketní opěrka,
oranžová Energy
osvětlení vnitřního prostoru
4 – kryt vnitřního zrcátka*, oranžová Energy
5 - držák chytrého telefonu (360, černý)
6 - osvětlené prahové lišty dveří
velurové koberečky, oranžová Energy
7 – vnější osvětlení prostoru pod vozidlem

1

2

3

4

8 – Anténa ve tvaru žraločí ploutve**,
šedá Gunmetal
(k dispozici ve 4 barvách karoserie)
* Není kompatibilní s vnitřním
samozatmavovacím zrcátkem
** Nepodporuje pásmo AM

PRO MICRU

17" hliníková kola Sculpted

5

6

7

8

dolní lišta zavazadlového prostoru,
oranžová Energy

Příslušenství a další vybavení instalované na vozidlo po jeho prodeji může mít vliv na emise CO2 a spotřebu paliva .
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V NISSANU

SE ZAMĚŘUJEME
NA KVALITU.

Kvalita je naší prioritou v každé fázi práce a vývoje –
v laboratoři, designovém studiu, v továrnách
a na dealerstvích i při budování vztahů se zákazníky.
Zkoušíme, zkoušíme znovu a zkoušíme dál a dál. Protože
všechno, co děláme, děláme dobře díky zkušenostem.
Říkáme tomu „Nissan kvalita“.

360° PROCES
Stavíme na kvalitě od samého počátku, pečlivě koncipujeme
každé auto, aby bylo pohodlnější a odolnější prostřednictvím
inovativního designu, inteligentních technologií a promyšlených
detailů inspirovaných vámi.

BEZPEČNOST
Pracujeme s našimi inteligentními bezpečnostními systémy, aby
na vás dávaly pozor a pomáhaly vám vyhnout se jakýmkoli nehodám,
pro lepší, jistější požitek z jízdy každý den. Náš panoramatický kamerový
parkovací systém využívá 4 kamery a poskytuje vám pohled na vůz
a jeho okolí z ptačí perspektivy.

EXTRÉMNÍ SPOLEHLIVOST
Prověřujeme naše vozy v extrémních podmínkách, abychom zaručili jejich
každodenní výkon a spolehlivost. Najezdíme miliony kilometrů ve výrobních
zkouškách, tisíckrát denně otevřeme a zavřeme dveře a kapotu a používáme
skutečný sopečný prach z Japonska pro testování odolnosti oken.
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Vize Inteligentní mobility nás inspiruje ve všem, co děláme. Díky novým
technologiím měníme auta z pouhých dopravních prostředků
na opravdové partnery. Pokud pojedeme spolu, bude jízda jistější,
propojenější a bude v ní více vzrušení! Ať už jde o vozy, které vám
pomohou s řízením, nebo o dálnice, na kterých si za jízdy nabijete
svůj elektromobil, bavíme se o velmi blízké budoucnosti. O budoucnosti,
která se začíná rýsovat ve vozech Nissan, jež můžete řídit už dnes!

Navštivte naše stránky: www.nissan.cz
Sledujte Nissan MICRA na:

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (ČERVEN 20). správný. Tato
brožura byla vytvořena s využitím prototypových vozů vystavovaných na autosalonech. V souladu s politikou soustavného
zlepšování produktů si Nissan International vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace a vozidla popisovaná a vyobrazená v této
publikaci. Prodejci Nissan budou informováni o každé takové úpravě co možná nejrychleji. Prosím, ověřte si u místního prodejce
Nissan, že jste obdrželi nejaktuálnější informace. Z důvodů limitů použitého tiskového procesu se mohou barvy uvedené v této
brožuře mírně lišit od skutečných barev použitých laků a interiérových dekorů. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku
písařských chyb či chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí být v našem regionu nabízena. Jak je v automobilovém
průmyslu obvyklé, kožená sedadla od Nissanu jsou potažena přírodní kůží (myslí se vlastní materiál, nikoliv jeho zpracování) na
místech, která přicházejí do styku s tělem řidiče či pasažérů. Pro ostatní části čalounění sedadel je použita umělá kůže, která v řadě
ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému
poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt. Údaje o dostupnosti
jazykových verzí Nissan Connect vám poskytnou prodejci Nissan. Zobrazení je pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této
reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce celé této brožury nebo jakékoliv její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan International je zakázána.
Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2: IG-T 71 = 5,3 l/100km a 171 g/km, IG-T 90 = 5,6 l/100km a 127 g/km, dCi 90 = 4,6 l/100km
a 121 g/km. Dovozcem je společnost Nissan Sales CEE Kft. (Maďarsko, 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající prostřednictvím
Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, Česká republika, IČ: 27248011,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598.

Razítko dealera:

Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. - MY19 MICRA LAUNCH brochure 06/2019 - Vytištěno v EU.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ worldwide, Francie – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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