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NISSAN MICRA. Kuidas oleks liikuda omas tempos ja saata 
korda suuri asju? Rühkida kindlalt eesmärkide poole, stiilne 
põrkeraud ja meekärge meenutav mootorivõre suunda näitamas? 
Nautida mugavas salongis istudes erksaid sõiduomadusi? Tutvuge 
Nissan MICRAga ja tehke oma elu lõbusaks – teie poolt ideed, 
meie poolt tehnoloogia.
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STIILNE SÕIT
OLETEGI KOHAL! Uue tagumise põrkeraua, tagaluugi stiilse 
LED-tulede paneeli ja säravate 16-tolliste valuvelgedega MICRA 
oskab endast head muljet jätta.
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ASTUGE SISSE! MICRA avar 
salong püüab oma kaunite šikkide 
seemisnahalaadsete istmekatete, 
hõbedaste ukse käetugede ja 
käigukangi ning läikivmusta 
keskkonsooliga kõigi tähelepanu.

FLIRT LINNAGA
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NISSANI INTELLIGENTNE VÕTI
Nissani intelligentne võti on leidlik, lihtne ja mugav lahendus, mis jätab teie käed vabaks.
Te ei taha ju kotipõhjast autovõtmeid otsima hakata, kui teil on mõlemas käes poekotid ja 
planeerite mõttes juba järgmist ülesannet.
Tänu raadiosageduse tuvastamise tehnoloogiale piisab MICRA uste lukust vabastamiseks 
sellest, kui vajutate esiuksel või tagaluugi käepidemel olevat nuppu.
Sõiduki käivitamiseks ei ole tarvis teha muud kui kanda Nissani intelligentset võtit kotis või 
taskus kaasas. Sel juhul tuleb mootori käivitamiseks jalg lihtsalt piduripedaalile asetada ja 
mootori käivitusnuppu vajutada. Lihtne.

MITMEOTSTARBELINE EKRAAN.
MICRA kergesti loetav universaalnäidik pakub 
kasulikku teavet kütusekulu, sõiduulatuse ja 
välistemperatuuri kohta ning kuvab parkimisjuhised.

TÄIUSTATUD KUVAND. Uue kujundusega keskkonsooli, 
uue kristallselge graafikaga universaalnäidiku ja Nissani 
intelligentse võtmega MICRA on leidlikest lahendustest tulvil.

NUTIKAS DISAIN
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NISSANCONNECT

UUENDUS, MIS ASETAB TERVE 
MAAILMA KÄEULATUSSE
NUTIKAS JA FUNKTSIONAALNE. NissanConnectil on rohkelt funktsioone ning tänu suure lahutusvõimega 5,8-tollisele 
peegeldumisvastasele puuteekraanile on seda uskumatult lihtne kasutada. NissanConnect ühendab endas heli-, navigatsiooni- ja 
sidefunktsioonid ning pakub paindlikke võimalusi nii välisseadmete kui ka nutitelefonide kasutamiseks.

IGAL POOL ELUGA KURSIS. NissanConnecti saab ühendada nutitelefoniga. See võimaldab kasutada järjest suurenevat hulka 
mobiilirakendusi* Nissani mugava ekraani kaudu – kõik see on mõeldud rikastama teie sõidukogemust ohutul viisil. Nii muutub teie 
MICRA teie elustiili lahutamatuks osaks samamoodi nagu nutitelefon, tahvelarvuti ja sülearvuti.

NUTIKAD JUHIABISÜSTEEMID ja navigatsioonifunktsioonid toetavad teid igasugustes liiklusoludes.

HELI VOOGEDASTUS BLUETOOTH®-I KAUDU. Nautige digitaalraadiot** või internetiraadiot või kasutage muusika voogedastust 
mobiiltelefoni kaudu.

iPODi/USB PESA. Ühendage süsteemiga iPod või MP3-mängija – nii saate kogu oma muusikakogu autosse kaasa võtta.

* Autojuhtimine on tõsine tegevus. Kasutage NissanConnecti teenuseid ainult siis, kui see on ohutu. Mõned rakendused võivad jõuda turule hiljem. Vajalik on 
NissanConnecti teenuste leping, kuid kahe aasta jooksul alates ostust on teenus kättesaadav tasuta. Teenus ja rakendused on saadaval ainult mõnes Euroopa 
riigis ja valitud Nissani mudelitel. Mõnda teenust ja rakendust võivad pakkuda kolmandad pooled, kes ei allu Nissani kontrollile. Selliseid teenuseid ja rakendusi 
võidakse Nissanile ja tema edasimüüjatele ette teatamata muuta (muu hulgas võivad kolmandad pooled nende pakkumise lõpetada või katkestada). Mõned 
funktsioonid eeldavad ühilduva telefoni või seadme olemasolu, mida ei ole sõidukiga kaasas. Mobiililevi pakuvad mobiilsidefirmad, mis ei allu Nissani kontrollile. 
Mobiililevi ei ole igas piirkonnas kättesaadav. Rändlusteenus ja/või andmete kasutamine võib olla tasuline. Nissan ei vastuta seadmete väljavahetamise ega 
uuendamise eest ega muude kulude eest, mis on vajalikud selleks, et teenuseid oleks võimalik pärast nende muutmist jätkuvalt kasutada.

** Kui seda teie riigis pakutakse.
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IDEAALSELT SOBIV Pole kahtlusi, kõhklusi 
ega raskusi! Tänu parkimisabi süsteemile võite 
enesekindlalt väärtuslikule vabale 
parkimiskohale tagurdada ning keskenduda 
seejärel tähtsamatele asjadele.

PARIM PÖÖRDERAADIUS MICRA on väga lihtne 
manööverdada nii edasi-tagasi kui ka olukorras, kus on 
vaja ümber pöörata. MICRA kõigest 9,3-meetrine 
pöördering on sõiduki konkurentidega võrreldes väikseim 

– MICRAGA võite kindel olla, et saate vaevata mööduda 
kõigist takistustest ja kitsastest kohtadest.

TAGUMISED PARKIMISANDURID Kui parkimisabi 
on rohelist tuld näidanud, võite pikemalt mõtlemata 
tillukesele parkimiskohale tagurdada. Tagurdusandurid 
suunavad teid ohutult kohale.

TÄNAVAD 
TUNNETUS
SUJUV SÕIT. Keegi ei liigu linnas ringi pingevabamalt kui 
sihikindel, võimekas ja erk MICRA.

PARKIMISKOHA MÕÕTMED Piisab ühest 
nupuvajutusest ning parkimisabi mõõdab valitud 
parkimiskoha üle ja teatab, kas see on piisavalt suur. 
Sõitke lihtsalt parkimiskoha juurde, vajutage PSMi lülitit 
ja lülitage suunatuli sisse ning parkimisabi ütleb teile kas 

„OK” või „Ei soovita”, säästes tublisti teie aega ja vaeva. 
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MOOTORID JA /
KÄIGUKASTID

MOOTORI
MAHT (L)

VÕIMSUS
(hj)

PÖÖRDEMOMENT
(Nm)

CO2 HEITKOGUS
(g/km)

KÜTUSEKULU KOMBINEERITUD
TSÜKLIS (l/100 km)

1.2 80hj 5MT 1,2 80 110 115 5

1.2 80hj CVT 1,2 80 110 125 5,40

1.2 DIG-S 98hj 5MT 1,2 98 147 99 4,3

1.2 DIG-S 98hj CVT 1,2 98 147 115 5

KESKKONNASÄÄSTLIK. MICRA tarvitab kõigest 4,3 liitrit kütust 100 km kohta ja selle 
CO2-heide on bensiinimootoriga autode seas üks väiksemaid (99 g).

UUS ENERGIA

KÄIVITUS- JA SEISKAMISSÜSTEEM. 
Kõigi DIG-Si mudelite standardvarustuses 
on käivitus- ja seiskamissüsteem, mis 
vähendab linnaliikluse reostust. Kui UUS 
MICRA seisma jääb, lülitub selle mootor 
automaatselt välja (nt liiklusummikus), 
vähendades kütusekulu umbes 4% võrra, 
ja käivitub sujuvalt, kui siduri (MT puhul) 
või piduri (CVT puhul) lahti lasete.

DIG-SI MOOTOR. MICRA Pure Drive’i 
1,2-liitrist 98 hj ülelaadimisega 
bensiinimootorit iseloomustab diiselauto 
säästlikkus, aga mitte selle tavapäraselt 
krõbe hind. Manuaalkäigukastiga auto 
mootor kasutab uuenduslikku tehnoloogiat, 
mis vähendab kuumuse, pumpamise ja 
hõõrdumise tekitatavat energiakadu ning 
muudab kütusetarbimise tänu optimeeritud 
energiahaldusele tõhusamaks.

 

Lehekülg 1    |    Lehekülg 2   |    Lehekülg 3    |    Lehekülg 4   |    Lehekülg 5    |    Lehekülg 6

Välimus    |    Sisemus    |   Tehnoloogia ja Suutlikus    |    Lisavarustus    |     Värvivalik ja Salongiviimistlus Prindi  |   Loobu



NISSANI TURVAKILBI FILOSOOFIA

HANKIGE ENDALE 
KINDLUSTUNNE
Nissan lähtub iga sõiduki projekteerimisel ja 
väljaarendamisel igakülgsest ohutusest ning on 
seetõttu välja töötanud Nissani turvakilbi tehnoloogia. 
Järgnevalt kirjeldatud lahendused on vaid mõned 
Nissani paljudest ohutussüsteemidest, mis kaitsevad 
teid, keskendudes kolmele põhiaspektile: hoiavad 
sõiduki süsteemidel ja ümbrusel silma peal, aitavad 
juhil ootamatutes olukordades toime tulla ning aitavad 
tagada avarii korral sõitjate ohutust.

Aastal 2011 pälvis MICRA EURO 
NCAPi (Euroopa uute sõidukite 
hindamise programm) ohutuskatses 
neli tärni.

ABS. Kui teil peaks olema vaja järsult pidurit 
vajutada, takistab blokeerumisvastane süsteem 
rataste lukustumist ja aitab teil auto juhitavust 
säilitada.

TPMS. Rehvirõhu jälgimise süsteem. Enam 
pole vaja mõistatada: süsteem jälgib pidevalt iga 
rehvi rõhku. Kui mõne rehvi rõhk on ebapiisav, 
süttib armatuurlaual ohutuli, mis tuletab teile 
meelde, et õhku tuleks juurde pumbata.

Sõiduki dünaamiline juhtimissüsteem (ESP). 
Kui mõne ratta haarduvus peaks mingil põhjusel 
kaduma, siis üheksanda põlvkonna ESP pidurdab 
ratastega individuaalselt ning vähendab mootori 
pöördemomenti, suunates sõiduki tagasi õigele 
kursile.

TCS. Veojõukontroll reguleerib pidurite 
pidurdusjõudu individuaalselt ja vähendab mootori 
pöördemomenti, tagades maksimaalse veojõu.

KOOS ESP-GA

ILMA ESP-TA

Eesmised ja külgturvapadjad ning turvakardinad 
tagavad kõigile reisijatele maksimaalse kaitse. Kui 
soovite esiistmele lapse turvatooli paigaldada, 
vajutage kindalaekas asuvat nuppu, mis lülitab juhi 
kõrvalistuja turvapadjad välja.

TURVAPATJA
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HEA PLANEERING. Enam ei pea 
muretsema libisevate esemete või mobiili 
kaotsimineku, parkimispiletite või 
päikeseprillide paigutamise pärast – Nissan 
MICRAS on igal asjal oma koht.

PIISAVALT RUUMI

HÄSTI LÄBIMÕELDUD. MICRAs on käepärased 
hoidikud ja avarad hoiulaekad – nutikad ja 
mitmekesised panipaigad tagavad sujuva reisi.

LIHTSALT KOHANDATAV. Kui teil on äkki 
suuremate asjade vedamiseks lisaruumi vaja, saate 
kangist tõmmates tagumised istmed alla lasta, et 
tekitada ühtlane tasapind. Nii mahutate 1132 liitrit. 
Väga mugav!
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Punane

Must

Valge Tumelilla

Kroom

Võidusõidu oranž

Süsiniku välimus

Metallik hall

LOOMINGULINE EKSKLUSIIVNE

1. Küljepeeglid, Oranž

2. Esi- ja tagauste käepidemete katted, Oranž

3. Lävepakuliistud, Oranž

4. Hõbehallid 15-tollised valuveljed TRACK

5. Iluliistud õhuavade ümber, Oranž

6. Tagaluugi alumise paneeli iluliist, Oranž

7. Iluliistud õhuavade ümber, Oranž

8. Sportpedaalid

9. Iluliist käigukangi ümber, Oranž

10. Lävepakuvalgustus

11. Veluurmatid värvilise logo ja värviliste õmblustega 
(neljane komplekt)

MUUTKE OMA SÕIDUK 
ISIKUPÄRASEMAKS

Andke oma MICRAle tõeliselt isikupärane välimus, lisades 
silmatorkavale kerevärvile nii salongis kui ka väljas kontrastseid 

elemente ning erinevaid iluliiste ja viimistlusmaterjale – teie 
võimalused on lõputud.

M I C R A 
J A O K S
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Nissani originaallisavarustus aitab teil kõigiks 
olukordadeks valmis olla. Olgu tegemist 
igapäevaelu hõlbustava nutitelefoni hoidiku, 
tuhatoosi või pakiruumi jaoturiga või nädalalõpu 
väljasõitudel vajaliku külmakasti või 
katuseraamiga – igal juhul on nendest asjadest 
igal sammul kasu.

KOMPLEKT, 
MIDA VAJATE

1. Pakiruumi kõva põhjakate pagasijaoturiga
2. Pakiruumi pehme põrandakate
3. Panipaik pagasikatte all
4. Nutitelefoni hoidik
5. Tuhatoos
6. Keskmise suurusega katuseboks, must (saadaval ka väike 

katuseboks)
7. Katuseraam, must terasest (saadaval ka alumiiniumist); suusa-/

lumelauahoidik kolme suusapaari jaoks (lisaks saadaval nii 
terasest kui ka alumiiniumist hoidik nelja suusapaari jaoks ja 
hoidik kuue suusapaari jaoks)

8. Külmakast
9. Katuseraam, must terasest (saadaval ka alumiiniumist); jalgrattahoidik
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B

A
C

D

Sapphire Black - B20

Cosmic Cobalt - B53

Silver - K23Dark Red - AY4 Tungsten Grey - FAANightshade - GAB

Solid White - QM1 Pearlescent White - QX1 Platinum Sage - EAQ Pacific Blue - RBK

VARUSTUSTASEMED 
ACENTA JA VISIA_MUST
VISIA CITY / VISIA / 
ACENTA 
STANDARDVARUSTUSES

VARUSTUSTASE 
TEKNA_MUST
TEKNA 
STANDARDVARUSTUSES

A: pikkus 3825 mm

B: teljevahe 2450 mm

C: laius 1665 mm

D: kõrgus 1520–1535 mm

VÄRVIVALIK

ILUKILP_15-TOLLINEILUKILP_14-TOLLINE

VISIA CITY / VISIA 
STANDARDVARUSTUSES

TEKNA 
STANDARDVARUSTUSES

VALUVELJED_15-TOL-
LISED

ACENTA 
STANDARDVARUSTUSES

SALONGIVIIMISTLUS

MÕÕTMED
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JUST TEIE TOOTE VÄLJA 
NISSANI PARIMAD 
OMADUSED

Panete meie kujutlusvõime tööle. Muu-
date meid leidlikumaks. Innustate meid 
reegleid muutma ja uuendusi tegema. 
Nissanis ei tähenda uuendused ainult 
lisasid ja täiendusi, vaid piiride ületa-
mist, et hetkeolukorda täielikult muuta. 
See tähendab ootamatute lahenduste 
arendamist, et teie kõige metsikumad 
ja pragmaatilisemad soovid täide viia. 
Nissan kujundab autosid, lisavarustust 
ja teenuseid, mis on erilised – muu-
dame praktilise põnevaks ja põneva 
praktiliseks, et teie sõidukogemus 
oleks iga päev meeliülendav.

NISSAN MICRA 
PAKUB TEILE:

3-AASTAST GARANTIID

12-AASTAST KERE 
LÄBIROOSTETAMISE GARANTIID

HOOLDUSVÄLPA IGA 20 000 KM 
JÄREL VÕI KORD AASTAS 
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Jälgige Nissan Micra tegemisi:
Edasimüüja:

K ü l a s t a g e  m e i e  v e e b i l e h t e :  w w w . n i s s a n . e e

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal (august 2015) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel esitletud 
prototüüpautode andmetele. Kuna tooteid pidevalt täiustatakse, on Nissan Europe’il õigus muuta käesolevas trükises kirjeldatud ja esitletud sõidukite 
andmeid igal ajal. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige Nissani edasimüüjalt kõige värskemat teavet. 
Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva trükise 
või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Brošüür on tehtud kloorivabast paberist. MICRA SV3 GEA 08/2015. Trükitud Euroopa Liidus.
Autor: CLM BBDO, Prantsusmaa, tel +331 4123 4123. Tootja: eg+ worldwide, France, Prantsusmaa, tel +331 4909 2535.
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