ZCELA NOVÝ

NISSAN MICRA
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PŘEVYŠUJE OČEKÁVÁNÍ, Pátá generace Nissanu MICRA je naprosto
nepřehlédnutelná. Svým designem, výkonem i úrovní pohodlí,
posouvá laťku v segmentu malých vozů. NOVÁ MICRA sklízí chválu
za jedinečnou kombinaci výrazného, luxusního designu, inteligentních
technologií a vynikajících jízdních vlastností a na silnici se stane
VAŠÍM OPRAVDOVÝM PARTNEREM.
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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. NOVÁ
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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PROJEVTE SE
Vylaďte si design své nové MICRY podle svého vkusu. Nebojte se
dát najevo, co je ve vás, a vyberte si z bohaté nabídky překrásných
barev karoserie, interiérových motivů, barevných vložek exteriéru,
kontrastních kombinací kol a polepů karoserie.

VÍCE NEŽ 100 MOŽNOSTÍ ÚPRAV VZHLEDU
Čalounění
interiéru

Kryty
zpětných
zrcátek
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Ochranné
lišty dveří

Lišty
předního
nárazníku

Lišty
zadního
nárazníku

17" hliníková kola
s barevnými
segmenty

Polepy
karoserie
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PROSTOR, KDE MŮŽETE
VOLNĚ DÝCHAT
Interiér NOVÉHO 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 NOVÉ 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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JE TO VÁŠ PROSTOR
NOVÁ MICRA je navržena tak, abyste měli maximální
pohodlí. Má špičkovou protihlukovou izolaci, intuitivně
seskupené ovládací prvky, je vybavena ergonomickými
sedadly, jež eliminují únavu, a za volantem najdete
snadno optimální pozici.
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BOSE PERSONAL

JEDINEČNÝ ZVUKOVÝ ZÁŽITEK
Řízení NOVÉ MICRY je zážitek, který vám dodá nový elán. Značný podíl
na tom má zbrusu nový audiosystém BOSE PERSONAL, oceňovaný pro skvělý
výkon a zvuk. Díky němu vás každá jízda 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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SPRÁVNÝM SMĚREM. Na cestě
k cíli využijte všech možností
služby Apple Maps. Služba
obsahuje hlasovou navigaci
s pokyny „krok za krokem“,
snadno čitelné vizuální
informace a spoustu užitečných
tipů, které šetří čas – zkrátka
spoustu nových možností.

SNADNÁ SPRÁVA HOVORŮ.
Na vícedotykovém displeji si
můžete prohlížet obsah telefonu
a zobrazit si každý kontakt,
hovor i hlasovou zprávu – přímo
před sebou.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ. Stisknutím
a přidržením tlačítka hlasového
ovládání na volantu aktivujete
asistentku Siri – ovládání funkcí
vozu je díky tomu ještě snadnější
a bezpečnější.

DISPLEJ AUDIOSYSTÉMU NISSAN

7" DISPLEJ
A SYSTÉM APPLE
CARPLAY

NOVÁ MICRA je vybavena 7" vícedotykovým displejem
audiosystému, abyste si jízdu mohli zpříjemnit oblíbenou
hudbou. Pokud vlastníte iPhone, můžete využít také systém
Apple CarPlay* a pracovat s oblíbenými aplikacemi, aniž
byste se telefonu museli dotknout. Telefon stačí jen připojit
a pak už si můžete prohlížet mapy, volat, odesílat i přijímat
zprávy, případně přehrát oblíbený seznam skladeb, a nemusíte
spustit oči ze silnice.
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*Technologie CarPlay funguje jen při propojení kabelem.
Dodavatelem technologie CarPlay je společnost Apple Inc.
Fungování CarPlay nemusí být v některých zemích
podporováno. Ověřte si prosím na stránkách www.apple.com
dostupnost služby CarPlay ve vaší zemi.

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY. Oblíbenou
hudbu máte na dosah ruky.
Nebo stačí asistentce Siri říct, co
chcete přehrát. Nezáleží na tom,
zda jde o skladbu z hudební
knihovny, podcast, digitální rádio
nebo přehrávání hudby
prostřednictvím aplikací
ve vašem iPhonu.
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SVĚT JAKO NA DLANI
Systém NissanConnect* v novém Nissanu MICRA přináší GPS
navigaci, informační a zábavné aplikace i integraci s chytrým
telefonem prostřednictvím 7" barevné dotykové obrazovky.
Nezáleží na tom, kde právě jste – s připojením k GPS si budete
užívat svobodu pohybu. Pojedete správným směrem, systém
vám vyhledá nejbližší benzinové pumpy či zobrazí nejaktuálnější
informace o dopravě. Budete si užívat digitálního rádia, volání
z vašeho telefonu, přehrávání hudby přímo z USB nebo Bluetooth.
S 3letým doplňkovým balíčkem aplikací si budete dokonce
moci prohlížet příspěvky na Facebooku, Twitteru, případně
na portálu TripAdvisor.
3 ROKY
AKTUALIZACE
ZDARMA

Nissan MapCareTM je služba, která vám po dobu 3 let od nákupu vozu
poskytuje jednu bezplatnou aktualizaci map ročně. Více informací
získáte u dealera nebo na portálu pro majitele YOU+Nissan
https://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus.html
*Délka aktivace doplňkového balíčku k systému NissanConnect je 2 roky.
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DISPLEJ PALUBNÍHO POČÍTAČE

INOVACE, KTEROU MÁTE
PŘÍMO PŘED OČIMA
NOVÁ 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.

NAVIGACE KROK
ZA KROKEM
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INFORMACE O JÍZDĚ
V REÁLNÉM ČASE

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO

AUDIOSYSTÉM
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PROSTOR PRO VÁS A OSTATNÍ
S NOVOU MICROU budete žít na plný plyn. I když je navržena pro optimální pohodlí
řidiče a spolujezdce, nabízí NOVÁ 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 NOVÉ 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.

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

Vytisknout | Zavřít

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 360º 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 NOVÉM NISSANU MICRA
BUDETE MÍT RADOST I Z PARKOVÁNÍ

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 NOVÁ 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 NOVÉ MICRY systém monitorování
pohybujících se objektů. Ten vás v případě výskytu takových předmětů v blízkosti vozu varuje.
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HLÍDÁ VÁM ZÁDA
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 NOVÉ 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 NOVÉHO 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

NOVÁ MICRA – NEPOZOROVANĚ Z VÁS
UDĚLÁ LEPŠÍHO ŘIDIČE

Agilní a citlivá – NOVÁ 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. NOVÁ 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.
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NISSAN INTELLIGENT POWER

CHYŤ MĚ, KDYŽ TO
DOKÁŽEŠ
Šlápněte na to a užijte si vše, co NOVÁ MICRA přináší,
ať už jde o nejlepší aerodynamiku v dané třídě nebo
o úsporné a živé maloobjemové motory. Zážehový
motor IG-T s výkonem 90 k nabízí výjimečné zrychlení,
zatímco vznětová jednotka dCi 90 zaručuje vynikající
poměr výkonu a spotřeby paliva.

VYBERTE SI SVŮJ MOTOR
Vyberte si motor, který se nejvíce hodí k vašemu stylu jízdy.
Hodnoty výkonu, točivého momentu, spotřeby paliva a emisí
můžete porovnat v naší tabulce, případně navštívit nejbližšího
dealera Nissan.

(K)

TOČIVÝ
MOMENT

1.0 L 73 K

71

95

4.6 (15"/16" kola)
4.8 (17" kola)

DCI 90

90

220

3,2 l/100km*

90

140

4,3 l/100 km*

MOTOR

1.5 l Diesel

IG-T 90
0.9 l benzin

VÝKON

SPOTŘEBA PALIVA

(NM)

*Kombinovaná spotřeba paliva se systémem Stop&Start, čeká na finální homologaci.
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BARVY

Základní 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

Oranžová Energy -M- EBF

Zelená Pulse -M- JAL

Modrá Power -M- RQG

ČALOUNĚNÍ
VISIA/VISIA+

ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA

Textilní, neformální černá

Textilní, moderní černá/šedá

Textilní, nekompromisní černá/šedá

Kůže

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

KOLA

NOVÁ MICRA

PERSONALIZACE

NECHTE PROMLUVIT SVŮJ VKUS a přizpůsobte design NOVÉ MICRY
svému estetickému cítění. Vyberte si z 10 exkluzivních barev
karoserie, 3 svěžích variant interiérového čalounění a 3 stylingových
balíčků ve 4 různých barvách a dejte svému vozu osobitý styl.
Troufnete si ukázat svou osobnost?

D

15" ocelová

16" ocelová

16" hliníková

17" hliníková

B

A
C
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Boční
ochranné lišty

Kryty zpětných zrcátek

Lišty předního
a zadního
nárazníku

BALÍČEK INTERIÉR
MODRÁ POWER. Dynamicky působící interiérové čalounění
v barvě modrá POWER vytvoří ve voze svěží atmosféru.

BALÍČEK
INTERIÉR

+

BALÍČEK
EXTERIÉR PLUS

BALÍČEK EXTERIÉR
17" HLINÍKOVÁ KOLA S BAREVNÝMI SEGMENTY
17" hliníková kola
s barevnými segmenty

12

BALÍČEK
EXTERIÉR

ORANŽOVÁ ENERGY. Čalounění v barvě oranžová ENERGY
vás povzbudí a dodá vám novou sílu.

ČERVENÁ INVIGORATING. Kožené čalounění v elegantním červeném provedení INVIGORATING příjemně rozzáří interiér vozu.

3 4+

BALÍČEK
EXTERIÉR ULTIMATE

BALÍČEK EXTERIÉR PLUS
POLEPY KAROSERIE

Polepy karoserie
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BALÍČEK EXTERIÉR /
BALÍČEK EXTERIÉR PLUS

BALÍČEK EXTERIÉR ULTIMATE
Modrá
Power

Oranžová
Energy

Černá
Enigma

Chromová
Vibrant

Modrá
Power

Oranžová
Energy

Černá
Enigma

Chromová
Vibrant

BALÍČEK EXTERIÉR
BARVA KAROSERIE ŠEDÁ
GUNMETAL
+ INTERIÉR V BARVĚ
ORANŽOVÁ ENERGY
+ BALÍČEK ORANŽOVÁ ENERGY

BARVA KAROSERIE
ŠEDÁ GUNMETAL
+ INTERIÉR V BARVĚ ORANŽOVÁ
ENERGY
+ BALÍČEK EXTERIÉR ULTIMATE ORANŽOVÁ
ENERGY
(ČERNÁ & ORANŽOVÁ STŘECHA & POLEP KAPOTY)

BALÍČEK EXTERIÉR
PLUS
BARVA KAROSERIE
ŠEDÁ GUNMETAL
+ BALÍČEK ORANŽOVÁ
ENERGY
+ 17" HLINÍKOVÁ KOLA
S BAREVNÝMI
SEGMENTY
BARVA KAROSERIE MODRÁ POWER
+ INTERIÉR V BARVĚ MODRÁ POWER
+ BALÍČEK CHROMOVÁ VIBRANT

BARVA KAROSERIE ČERVENÁ PASSION
+ INTERIÉR V BARVĚ ČERVENÁ
INVIGORATING
+ BALÍČEK ČERNÁ ENIGMA

BARVA KAROSERIE MODRÁ POWER
+ INTERIÉR V BARVĚ MODRÁ POWER B
+ BALÍČEK ULTIMATE CHROMOVÁ
VIBRANT (CHROMOVÝ BOČNÍ POLEP)
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NOVÁ
MICRA

PRO NOVOU

M I C R U

VYLEPŠETE SI
SVŮJ INTERIÉR

UPRAVTE SI
SVŮJ EXTERIÉR

1

Sport, dobrodružství, vášeň, tajemno: NOVÁ MICRA to
zvládne vše! Přizpůsobte svému životnímu stylu i tu
vaši a proměňte ji pomocí originálního příslušenství
Nissan podle sebe!
2

1. Střešní box malý (k dispozici
i ve střední velikosti)
2. Kryt vnitřního zrcátka
3. Loketní opěrka
4. Velurové rohože

3
4
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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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5* SERVISNÍ SMLOUVA*
Sjednání 5* servisní smlouvy Nissan představuje ten nejlepší způsob, jak vašemu
Nissanu MICRA poskytnout péči, kterou si zaslouží! Poskytneme kompletní péči
vašemu vozidlu a navíc vám zaručíme předem stanovené ceny poprodejních služeb
na několik let dopředu. Přivezete-li svoje vozidlo do našeho dealerství, vyměníme
podle plánu údržby Nissan všechny potřebné díly a kapaliny a zkontrolujeme celkový
stav vozidla, abyste měli jistotu, že vás na cestách nic nezaskočí. Servisní smlouva
Nissan poskytuje naprostou kontrolu nad náklady a plánováním: Od samého začátku
víte, kolik bude údržba stát.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA
DOBA, PO KTEROU BUDETE UŽÍVAT VÝHOD PLYNOUCÍCH Z NAŠICH SLIBŮ, NENÍ NIJAK OMEZENÁ.
POKUD JSTE SE PŘIDALI K NAŠEMU VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU YOU+NISSAN A MÁTE ZÁJEM
O UPŘÍMNÉ A POCTIVÉ JEDNÁNÍ, JSME TU PRO VÁS A BUDEME NA VÁS DÁVAT POZOR. NEUSTÁLE.
TO JE NÁŠ SLIB.
NÁHRADNÍ VŮZ ZDARMA*

Slibujeme, že pokaždé, když bude vaše auto v servisu,
dealer Nissan vám nabídne řešení vaší mobility
navržené tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.
Objednejte se s předstihem a my vám zaručujeme, že
pro vás bude zdarma připraveno náhradní vozidlo.
Na vybraných servisních místech máme k dispozici
dokonce i elektromobily a celou řadu jiných
řešení dopravy.

NEJVYŠŠÍ KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENU*

Slibujeme, že díky týmu našich odborníků a použití
originálních dílů Nissan se dostane vašemu vozu té
nejlepší možné péče. Abychom vám nabídli nejlepší
cenu, ujišťujeme vás, že pokud přijdete s nabídkou
z jiného servisu v okruhu 10 km od vašeho dealera
Nissan, která bude nižší než naše,
tak cenu dorovnáme.

Prodloužená záruka Nissan vám poskytuje příležitost prodloužit záruku výrobce na
3 roky/100 000 km na delší období či počet kilometrů. Vyberte si plán, který pro vás
bude nejvýhodnější. Bude-li nutná oprava, budou použity pouze originální díly Nissan
a opravu provedou mechanici vyškolení společností Nissan.

KONTROLA VOZU ZDARMA*

Slibujeme, že než započneme s jakoukoli prací
na vašem voze, zdarma jej zkontrolujeme a vy tak
budete přesně vědět, co je třeba udělat a kolik to
bude stát. Žádná překvapení. Vaše faktura za práci
a náhradní díly nepřekročí vámi schválenou částku
a úkony provedené bez vašeho souhlasu vám
nebudeme účtovat.

ASISTENČNÍ SLUŽBA NISSAN*

Slibujeme, že vás udržíme na silnici 24 hodin denně –
celý rok. Ať už se stane cokoli, garantujeme vám
24hodinovou asistenci Nissan. Na stáří vašeho vozu
nezáleží. Bezplatnou asistenci Nissan vám
garantujeme po každé pravidelné údržbě
v autorizovaných servisech Nissan až do data příští
předepsané údržby.

*Podrobné informace o podmínkách Příslibů společnosti Nissan jsou popsány ve Všeobecných podmínkách tohoto programu, které jsou k dispozici na www.nissan..
cz a u participujících autorizovaných dealerů a servisů Nissan. Výhody programu je možné čerpat pouze u autorizovaných dealerů a servisů Nissan, kteří se tohoto
programu účastní. Dostupnost 24 hodin denně se týká Asistenčních služeb Nissan. Zákaznická linka pro další služby je k dispozici v pracovních dnech od 9 do 17 hod.

KDEKOLI, KDYKOLI, COKOLI. STAČÍ ZAVOLAT NA ČÍSLO 800 23 23 23 A JSME VÁM K DISPOZICI.*

DÍKY VÁM SE STÁLE ZLEPŠUJEME.
Vy jste naší inspirací. Motivujete nás k hledání
stále důmyslnějších řešení. Podněcujete nás
k inovacím a změnám v zaběhnutých
postupech. Nechceme se spokojit s pouhým
vylepšováním či rozšiřováním toho, co již
existuje. Chceme posouvat a znovu definovat
hranice možností. Chceme nabízet originální
řešení, která nám pomohou uspokojit vaše
každodenní potřeby a naplni t v aše
nejodvážnější sny. Nissan navrhuje vozy,
příslušenství a služby, které mění zaběhnuté
představy o možnostech automobilů.
Abyste si skutečně vychutnali každou jízdu,
dodává funkčním prvkům kouzlo nevšedního
a nevšední činí dokonale funkčním.

NISSAN MICRA VÁM NABÍZÍ:
ZÁRUKU NA 3 ROKY NEBO 100 000 KM*
12LETOU ZÁRUKU PROTI PROREZAVĚNÍ
KAROSERIE
SERVISNÍ INTERVAL 20 000 KM NEBO 1 ROK*
*Podle toho, co nastane dříve. Podrobnější
informace o podmínkách, omezeních a výlukách
záruky jsou uvedeny v záruční knížce.

*Pro více informací o podmínkách Prodloužené záruky Nissan a 5* Servisní smlouvy Nissan kontaktujte prosím autorizované dealery Nissan.
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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 (Říjen 2017) 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. Údaje o kombinované spotřebě paliva a emisích CO2
budou k dispozici později, po oficiální homologaci vozu. 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. - MY16 MICRA LAUNCH brochure 10/2017 - Vytištěno v EU.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ Worldwide – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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