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СЪС ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ДИЗАЙН, стилен интериор, водещи в 
класа технологии и отлична управляемост, динамика и комфорт, 
петото поколение на легендарната MICRA ви завладява като 
дръзко преживяване. ИГРАЙТЕ С НЕЯ ПО ВАШИЯ НАЧИН.
 

68576_MICRA_LAUNCH_BULGARIA.indd   2 10/05/2017   17:18



68576_MICRA_LAUNCH_BULGARIA.indd   3 10/05/2017   17:18



68576_MICRA_LAUNCH_BULGARIA.indd   4 10/05/2017   17:18



ВОДЕЩИ В КЛАСА  
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕНЕРГИЧНО  
И УВЕРЕНО ШОФИРАНЕ
Представете си едно по-вълнуващо пътуване всеки ден – с по-голямо 
удоволствие от шофирането, увереност и връзка със света около вас. 
Това е философията на Интелигентната мобилност на Nissan. Тя е внедрена 
в Новата MICRA чрез интелигeнтните системи за управление, които наблюдават 
заобикалящата ви среда и трафик и ви съдействат в моментите, когато се 
нуждаете от тях, за да ви предпазят от неприятности. Защото колкото 
по-сигурни се чувствате зад волана, толкова повече можете да се 
наслаждавате на удоволствието от шофирането. 
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Тапицерии на 
седалките

НАД 100 КОНФИГУРАЦИИ

 

ИЗРАЗЕТЕ СЕБЕ СИ
Пренесете собствения си стил в Новата MICRA 
отвън и отвътре. Осмелете се да покажете 
своята индивидуалност като изберете измежду 
пъстрата палитра от цветове на каросерията, 
интериорните и екстериорните пакети за 
персонализация и алуминиевите джанти.
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Корпуси на 
страничните 
огледала

Тапицерии на 
седалките

Странични 
лайсни на 
вратите

Декорации 
на предната 
броня

Декорации 
на задната 
броня

17 цолови 
алуминиеви 
джанти

НАД 100 КОНФИГУРАЦИИ
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Волан с 
D-образна 
форма

Амбиентно 
LED 
осветление

Интелигентно 
групирани системи 
за управление

Меки на докосване 
материали и сребристи 
декорации

ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛА
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СЪЗДАЙТЕ СИ ПРИЯТНА 
АТМОСФЕРА
Интериорът на Новата MICRA е прецизно изработен, за да 
усили удоволствието зад волана. С хармонично оформено 
арматурно табло декорирано с меки материали, премиум 
детайли и избор от ексклузивни цветни тапицерии, дизайна 
на Новата MICRA безпогрешно съчетава комфорт и стил, 
за да създаде една вдъхновяваща атмосфера.
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ПРОСТРАНСТВО 
СЪЗДАДЕНО ЗА ВАС
С оптимизирана позиция зад волана, ергономични 
седалки намаляващи умората, удобен достъп до 
системите за управление и отлична шумоизолация, 
Новата MICRA усилва максимално вашия комфорт.
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АУДИО СИСТЕМА BOSE PERSONAL 
Състояща се от 6 тонколони, две от 
които вградени в подглавника на водача, 
ексклузивната BOSE PERSONAL осигурява 
дълбок и кристално чист звук.

РЕГУЛИРАЙТЕ Я СПОРЕД 
ПРЕДПОЧИТАНИЯТА СИ.
Настройте вашето звуково изживяване 
чрез регулиране широчината на 
разпространение на звука от централния 
дисплей. Напълно интегрираното 
управление, създаващо фокусирано 
към водача широко или дълбоко 
разпространение на звука, е максимално 
улеснено и става с върха на пръстите ви.

ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИЗАЙН.
Компактна и модерна, системата BOSE 
PERSONAL ви осигурява премиум аудио 
изживяване без това да е за сметка на 
пространството в интериора. 

АУДИО СИСТЕМА BOSE PERSONAL 
УНИКАЛНО ЗВУКОВО 
УСЕЩАНЕ
Шофирането на Новата MICRA е вдъхновяващо приключение 
благодарение на ексклузивната, изцяло нова BOSE PERSONAL  
аудио система с водещи в класа технологии. Те превръщат  
всяко пътуване в стимулиращо и емоционално преживяване.
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ВАШИЯТ СВЯТ
С NissanConnect*, Новата MICRA ви дава GPS навигация, 
приложения и интеграция с вашия смартфон на цветния, 
чувствителен на докосване 7-инчов дисплей.

Без значение къде сте, наслаждавайте се на свободата  
и разчитайте на GPS връзката, за да сте на правия път, 
намерете най-близката бензиностанция и ресторант. 
Слушайте радио, музиката от вашия телефон, USB или 
свържете мобилния си апарат, за да провеждате разговори.

* Безплатния абонамент за приложенията на NissanConnect е с продължителност две години.
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ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ ЗА ВОДАЧА 
ИНОВАЦИЯ, КОЯТО СЕ 
НАМИРА ТОЧНО ПРЕД ВАС.
Създаден за да намалява разсейването, модерния асистиращ дисплей 
за водача на Новата MICRA ви осигурява цялата информация, от която 
се нуждаете по време на пътуване само с един поглед на 5 инчовия, 
цветен дисплей с висока резолюция. Лесно нали?

НАВИГАЦИОННИ 
ФУНКЦИИ

 

68576_MICRA_LAUNCH_BULGARIA.indd   16 10/05/2017   17:19



НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА В 
ГУМИТЕ

НАВИГАЦИОННИ 
ФУНКЦИИ

АУДИОИМЕ НА КОНТАКТААСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ

 

68576_MICRA_LAUNCH_BULGARIA.indd   17 10/05/2017   17:19



ПРОСТРАНСТВО ЗА ВАС И 
ВАШИТЕ ПЪТНИЦИ
Новата MICRA е готова за динамичното ви ежедневие. Въпреки, че оптималния 
комфорт на водача и предния пътник е основен приоритет, пътуващите отзад 
разполагат с водещо в класа пространство за раменете и коленете. Така вие и 
тези около вас можете да се възползвате максимално от всяко пътуване. Това 
широко пространство е съпроводено и с просторен багажник. Започвайте да 
каните вашите спътници още сега. 
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Пространство за главите 
Отпред: 1009 мм / Отзад: 
926 мм

Пространство за краката 
Отпред: 1097 мм / Отзад:  
744 мм

Пространство за раменете 
Отпред: 1360 мм / Отзад:  
1340 мм

Регулируем 
волан
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В централната конзола са 
разположени две поставки  
за чаши.

Лесно достъпната жабка с обем 
10 л е достатъчно голяма, за да 
побере и 2 литрова бутилка.

ПРОСТРАНСТВО, КОЕТО СЕ 
ПРОМЕНЯ СПОРЕД  
ВАШИТЕ ИДЕИ
Възможностите на Новата MICRA са изненадващи. Сгънете облегалките  
на задните седалки, за да натоварите допълнителни чанти или обемисти 
предмети. Използвайте всички ниши за съхранение на личните ви вещи, 
включително огромната жабка, джобовете във вратите събиращи бутилки 
1.5 л, мястото за телефон с USB/12 V изходи и двете поставки за чаши 
разположени в централната конзола.
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300 Л  
ОБЕМ НА БАГАЖНИКА
Вдигнати облегалки на 
задната седалка
Д. 721 мм Ш. 1002 мм В. 560 мм /810 мм

XXL  
ДЪЛЪГ ТОВАР
Задната седалка не е сгъната 
изцяло
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ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА НА NISSAN ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  
ОКОЛО АВТОМОБИЛА 
С ПОМОЩТА НА НОВАТА MICRA,  
ДОРИ ПАРКИРАНЕТО Е УДОВОЛСТВИЕ
Представете си по-лесно успоредно паркиране. Камера за заден ход би била добър помощник, но 
когато става въпрос за паркиране е добре да виждате не само това, което е точно зад вас. Затова 
ексклузивната за класа система Around-View Monitor в Новата MICRA, използва четири камери, които 
ви осигуряват виртуална гледка от птичи поглед на 360° около автомобила. Екранът има възможност 
за разделяне и показване на изображения в близък план отпред, отзад и от дясната страна, за да 
видите по-добре околността. И тъй като не всички обекти около вас са неподвижни, системата 
Moving Object Detection ви предупреждава за появата на подвижни такива в обсега на автомобила.
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ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА НА NISSAN ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  
ОКОЛО АВТОМОБИЛА 
С ПОМОЩТА НА НОВАТА MICRA,  
ДОРИ ПАРКИРАНЕТО Е УДОВОЛСТВИЕ
Представете си по-лесно успоредно паркиране. Камера за заден ход би била добър помощник, но 
когато става въпрос за паркиране е добре да виждате не само това, което е точно зад вас. Затова 
ексклузивната за класа система Around-View Monitor в Новата MICRA, използва четири камери, които 
ви осигуряват виртуална гледка от птичи поглед на 360° около автомобила. Екранът има възможност 
за разделяне и показване на изображения в близък план отпред, отзад и от дясната страна, за да 
видите по-добре околността. И тъй като не всички обекти около вас са неподвижни, системата 
Moving Object Detection ви предупреждава за появата на подвижни такива в обсега на автомобила.

ТОЧНО ОТПРЕД.
Когато маневрирате дисплея ви 
осигурява видимост непосредствено 
пред автомобила, за да знаете 
точно колко да се приближите  –  
без да прекалите.

БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ НАЗАД.
При движение назад, дисплеят ви 
помага да видите какво има точно зад 
вас, докато гледката от птичи поглед 
ви помага с малките обекти, които са 
под линията на страничните прозорци.

ПАЗЕТЕ ДЖАНТИТЕ.
При маневриране можете да 
натиснете бутон camera, за да 
смените изображението на екрана. 
Това помага да разберете колко 
близо сте до бордюра. 

ЗАВЪРШЕН ОБРАЗ.
Разположена точно под 
шофьорското странично огледало, 
тази камера помага да се довърши 
виртуалната 360° гледка от птичи 
поглед.
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ИНТЕЛИГЕНТНО ШОФИРАНЕ ОТ NISSAN
УВЕРЕНО ШОФИРАНЕ
Представете си по-ярко шофиране в живота – управление с 
по-голяма радост, увереност и свързаност със света около 
вас. Това е вдъхновението зад Интелигентната мобилност  
на Nissan. Пътувайте уверено в Новата MICRA със системи, 
които следят околността, наблюдават трафика и дори на 
моменти се намесват, за да ви предпазят от неприятности. 
Защото колкото по-уверени се чувствате зад волана, 
толкова повече ще можете да се радвате на шофирането. 
Новата MICRA е оборудвана с технологии като: Разпознаване 
на пътните знаци, Автоматично превключване на къси/дълги 
светлини, Предупреждение за обект в сляпата зона на 
автомобила, Асистент за потегляне по наклон и т.н.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 
НАМЕСА ПРИ НАПУСКАНЕ 
ЛЕНТАТА НА ДВИЖЕНИЕ 
Тази технология ви дава 
звуково и визуално 
предупреждение или ви 
помага с корекция на 
волана и леко спирачно 
усилие, за да ви върне 
обратно в лентата на 
движение, в случай че 
неволно сте започнали 
да излизате от нея. 

АСИСТЕНТ ЗА СЛЯПАТА 
ЗОНА. Подобрете 
видимостта си: системата 
ще ви предупреди за поява 
на превозни средства в 
слепите зони диагонално 
зад автомобила. 

ИНТЕЛИГЕНТЕН СПИРАЧЕН 
АСИСТЕНТ. Постоянно 
следяща за обекти и 
пешеходци пред вас, тази 
усъвършенствана система 
ви предупреждава и 
прилага спирачно усилие 
в случай на опасност.
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ИНТЕЛИГЕНТНО ШОФИРАНЕ ОТ NISSAN
ВИНАГИ НАБЛЮДАВА 
ЗАРАДИ ВАС
Насладете се на истинското удоволствие от шофирането 
с радари и камери, които ви пазят. Новата MICRA 
разполага с водеща в класа си гама от технологии за 
безопасност, които ви помагат през целия път. Те са 
като шесто чувство и правят всекидневното шофиране 
все по-привлекателно и приятно.

АСИСТЕНТ ЗА ДЪЛГИТЕ 
СВЕТЛИНИ. Виждайте 
по-добре по тъмните 
пътища. Системата 
активира дългите светлини 
и временно превключва на 
къси, когато приближава 
насрещен трафик.

АСИСТЕНТ ЗА ПОТЕГЛЯНЕ 
ПО НАКЛОН. Без движение 
назад. Тази система 
задържа спирачките, 
докато автомобила 
потегли.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА 
ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ. Дава 
информация за 
ограниченията на 
скоростта, благодарение 
на автоматичното 
разпознаване на знаците 
по време на движение. 
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ИНТЕЛИГЕНТНО ШОФИРАНЕ ОТ NISSAN 
НОВАТА MICRA, НЕУСЕТНО ВИ ПРЕВРЪЩА 
В ПО-ДОБЪР ВОДАЧ.
Пъргава и динамична, Новата MICRA ви дава по-добро усещане за пътя. Системата Active Ride Control 
намалява влиянието на неравностите за по-комфортно возене, докато Active Trace Control работи  
с новото електрическо усилване на волана, за да осигури лека, но сигурна маневреност. Вълнение. 
Увереност. Контрол. С Новата MICRA, Nissan създава усещането зад волана, което очаквате.
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ИНТЕЛИГЕНТНО ШОФИРАНЕ ОТ NISSAN 
НОВАТА MICRA, НЕУСЕТНО ВИ ПРЕВРЪЩА 
В ПО-ДОБЪР ВОДАЧ.
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Увереност. Контрол. С Новата MICRA, Nissan създава усещането зад волана, което очаквате.

 

ACTIVE RIDE CONTROL 
прилага кратки спирачни 
импулси, за да намали 
неприятните вертикални 
движения на каросерията 
при неравности, 
осигурявайки по-висок 
комфорт на возене. 

ACTIVE TRACE CONTROL 
допринася за уверено 
управление в завои. Тя 
регулира спирачното усилие 
на всяко колело, за да 
задържи максимално 
зададената от водача 
траектория на движение. 
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ИНТЕЛИГЕНТНА СИЛА НА NISSAN
ХВАНИ МЕ АКО 
МОЖЕШ
Натиснете педала на газта и се насладете на динамиката 
на Новата MICRA, която е съчетание от най-добрия 
коефициент на съпротивление в класа и богат избор 
от ефективни и икономични двигатели. Изберете 
бензиновия двигател IG-T с мощност 90 к.с. за отлично 
ускорение или дизеловия dCi 90 с изключително  
нисък разход на гориво. 

*Данните подлежат на окончателна хомологация.

ДВИГАТЕЛ
МОЩНОСТ 

(К.С.)

МАКСИМАЛЕН 
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ 

(НМ)

РАЗХОД НА ГОРИВО*  
(Л/100 KM)

1.0L 70 К.С. 70 95 4.6 л/100 км*

DCI 90
1.5 л Дизел 22090 3.2 л/100 км*

IG-T 90
0.9 л бензин 90 140 4.4 л/100 км*

ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ ДВИГАТЕЛ

Изберете двигател, който отговаря на вашия темперамент 
и начин на шофиране. Използвайте таблицата, за да сравните 
мощност, въртящ момент, разход на гориво и вредни емисии 
или посетете най-близкия дилър на Nissan за съвет.
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D

B
A

C

РАЗМЕРИ
A: Междуосие: 2,525 мм

B: Дължина: 3,999 мм

C: Широчина: 1,743 MM

D: Височина: 1,455 мм

ТАПИЦЕРИИ

VISIA

Текстил черен Текстил черен / сив Кожа

ACENTA/N-CONNECTA TEKNA

КОЛЕЛА

15" стоманени 16" алуминиеви 17" алуминиеви

НОВАТА MICRA
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ДОБАВЕТЕ ВАШИЯ СТИЛ към иконичния дизайн на Новата MICRA. 
Изберете измежду 10 цвята на каросерията, 3 свежи интериорни 
пакета и екстериорен пакет в 4 цвята, за да създадете наистина 
индивидуално излъчване. Готови ли сте да изразите себе си?

ЦВЕТОВЕ

Бял -S- 369 Бял перлен -M- QNC Бежов -S- D16 Сребърен -M- ZBD Тъмно сив -M- KPN

Черен -M- GNE Червен перлен -M- NDB Оранжев -M- EBF Зелен -M- JAL Син -M- RQG
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C

РАЗМЕРИ
A: Междуосие: 2,525 мм

B: Дължина: 3,999 мм

C: Широчина: 1,743 MM

D: Височина: 1,455 мм

НОВАТА MICRA
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ДОБАВЕТЕ ВАШИЯ СТИЛ към иконичния дизайн на Новата MICRA. 
Изберете измежду 10 цвята на каросерията, 3 свежи интериорни 
пакета и екстериорен пакет в 4 цвята, за да създадете наистина 
индивидуално излъчване. Готови ли сте да изразите себе си?

Тъмно сив -M- KPN

Син -M- RQG
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1 22

СИН ЦВЯТ. Освежете атмосферата с динамични сини 
детайли в интериора За нива Acenta и N-Connecta.

ИНТЕРИОРНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Декоративни 
елементи на 
предна и задна 
броня

Корпуси на 
огледалата

Странични 
лайсни на 
вратите

Декоративен 
панел на  
задната броня

Лайсна на 
вратата на 
багажника

ЕКСТЕРИОРНА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ИНТЕРИОРНА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ЧЕРВЕН ЦВЯТ. Разнообразете вашия интериор с луксозен кожен салон с червени акценти За ниво Tekna. 

 

 

68576_MICRA_LAUNCH_BULGARIA.indd   34 11/05/2017   13:01



СИН ЦВЯТ. Освежете атмосферата с динамични сини 
детайли в интериора За нива Acenta и N-Connecta.

ОРАНЖЕВ ЦВЯТ. Подкрепете вашата жизненост със 
стимулиращи оранжеви елементи в интериора. За нива 
Acenta и N-Connecta

ИНТЕРИОРНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Декоративни 
елементи на 
предна и задна 
броня

ЕКСТЕРИОРЕН
ПАКЕТ

ЧЕРВЕН ЦВЯТ. Разнообразете вашия интериор с луксозен кожен салон с червени акценти За ниво Tekna. 
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2

3

4

ЗА НОВАТА MICRA

ОСВЕЖЕТЕ ВАШИЯ 
ИНТЕРИОР

 

НОВАТА 
MICRA
ИНДИВИДУАЛЕН 
ИНТЕРИОР
Спорт, приключения, страст, мистерия: Новата 
MICRA е готова за всичко. Персонализирайте  
вашата с оригиналните аксесоари на Nissan,  
за да отговаря на начина ви на живот.

1. Кутия за багаж 
2. Корпус за вътрешното огледало
3. Подлакътник
4. Велурени стелки
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НОВАТА 
MICRA
ИНДИВИДУАЛЕН 
ИНТЕРИОР
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MICRA е готова за всичко. Персонализирайте  
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В NISSAN, 

НА ФОКУС Е 
КАЧЕСТВОТО

360° ПРОЦЕС
Вдъхновени от вас, ние се стремим към качество още от 

самото начало, стараем се да го подобрим във всеки един 
автомобил, за да го направим по-комфортен и по-надежден 

чрез иновативен дизайн, интелигентни технологии и внимателно 
подбрани детайли.

БЕЗОПАСНОСТ
Заедно със системите ни за интелигентно шофиране, ние се грижим 

за вас и ви помагаме да избегнете неприятностите на пътя, за да 
шофирате по-уверено всеки ден. Нашата Around View Monitor 

система използва 4 камери, за да ви осигури видимост от птичи 
поглед на вашия автомобил и заобикалящата го среда. 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ
Ние правим максималното за нашите автомобили, за да гарантираме 

тяхната надеждност всеки ден. Тестваме в продължение на милиони 
километри, отваряме и затваряме врати, капаци и багажници хиляди пъти 

и дори използваме вулканичен прах от Япония, за да тестваме здравината 
на прозорците.

ДОКАЗАТЕЛСТВОТО | 
Нашата отдаденост към качеството се демонстрира най-добре от вас. 

Потърсете сравнителни тестове, ревюта и онлайн оценки или вижте какво 
казват хората за Nissan в Reevoo. То е най-доброто място за сравнение на 

превозни средства и за получаване на истински отговори от истински 
собственици, на които можете да вярвате. 

https://www.nissan.co.uk/vehicles/new-vehicles/micra/customer-reviews.html

 То е в основата на всичко, което правим и в 
лабораторията и в дизайнерското студио, в завода и 

нашите дилърства и в отношенията ни с вас. Ние 
опитахме, опитваме и ще опитваме отново. Защото 

всичко, което правим е усъвършенствано чрез опит.  
Наричаме го качеството на Nissan.
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ВСИЧКО, КОЕТО NISSAN ПРАВИ Е 
ВДЪХНОВЕНО ОТ ВАС.

Вие разпалвате въображението ни. Вие про-
вокирате нашата изобретателност. Вие ни 
вдъхновявате да променяме правила и да съз-
даваме иновации. В Nissan, иновативността не 
касае само допълнения или доразвиване на 
идеи, а представлява преминаване отвъд оби-
чайното и статуквото. Става въпрос за взе-
мане на неочаквани решения, за да отговорим 
на вашите най-емоционални и най-прагматични 
желания. Ние проектираме автомобили, аксе-
соари и услуги, които предизвикват въобра-
жението ви, превръщайки практичното във 
вълнуващо, а вдъхновението усилва удоволст-
вието от шофирането на Nissan всеки ден. 

NISSAN MICRA
ВИ ПРЕДЛАГА:

5 Г. ИЛИ 150 000 КМ. ГАРАНЦИЯ, 
КОЕТО ОТ ДВЕТЕ СЪБИТИЯ НАСТЪПИ 
ПЪРВО.

12 Г. ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ ПРОБИВНА 
КОРОЗИЯ.
3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ЛАКОВОТО 
ПОКРИТИЕ.
5 Г. БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ, 
24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.
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Последвайте Nissan MICRA в:

Посетете нашия website: www.nissan.bg

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването 
(Ноември 2016 год.). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е показан на 
автомобилните изложения. В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, 
Nissan Европа си запазва правото да прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които 
са описани и представени в настоящата публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички 
внесени изменения във възможно най-кратки срокове. Моля, свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски 
представител на Nissan, за да получите актуална информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата 
техника, показаните в настоящата брошура цветове могат да се различават незначително от действителните цветове на 
боята на каросерията и използваните облицовъчни материали. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането 
на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия – MY16 MICRA launch BROCHURE 11/2016 – Отпечатано в ЕС. 
Създадена от DESIGNORY, Франция и произведена от eg+ worldwide, Франция – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Интелигентната мобилност е основен приоритет в бъдещото ни развитие. 
Използваме нови технологии, за да трансформираме автомобила от 
обикновено превозно средство в партньор. Заедно пътуването е по-уверено, 
свързано и вълнуващо. Без значние дали става въпрос за автомобили, които 
поемат задълженията ви по време на шофиране или за магистрали, които 
зареждат електромобила ви по време на пътуване, всичко това е въпрос на 
кратко бъдеще. И това е бъдеще, което вече се оформя в автомобилите 
Nissan, които управлявате днес.

 

68576_MICRA_LAUNCH_BULGARIA.indd   42 10/05/2017   17:21




