
NISSAN

UUS MICRA

Välimus    |    Sisemus    |    Tehnoloogia    |    Ruumikus    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Lisavarustus Prindi   |   Loobu



LOODUD SUURENDAMA OOTUSI. Oma loomuselt julge 5. põlvkonna 
Nissan MICRA on kohal, et muuta väikeautode disaini, mugavuse ja 
sõiduomaduste standardeid. Uut MICRAT kiidetakse selle sisemuse 
ja välimuse väljendusrikka ning kauni kujunduse, intelligentsete 
funktsioonide ja nõtkete sõiduomaduste eest ning sellest saab teile 
suurepärane KAASLANE.
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OMA KLASSI PARIM 
TEHNOLOOGIA, MIS TAGAB 
VIRGUTAVA JA ENESEKINDLA 
SÕIDUELAMUSE
Kujutlege põnevamat sõitu iga päev – puhas sõidurõõm, enesekindlus 
ja ühendus teid ümbritseva maailmaga.
See on see, millest ammutati inspiratsiooni Nissani intelligentsete 
transpordilahenduse jaoks, mis ärkavad ellu uues MICRAS. 
Intelligentsed juhiabi süsteemid hoiavad teid ümbritseval silma peal, 
jälgides liiklusvoogu ja tulles teile appi, kui vajate seda. 
Mida turvalisemalt te ennast rooli taga tunnete, seda rohkem saate 
nautida puhast sõidurõõmu.
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PeeglikattedSalongi 
värvid

Küljeliistud Eesmise 
põrkeraua 
iluliistud

Tagumise 
põrkeraua 
iluliistud

17-tollised värviliste 
iluliistudega 
valuveljed

Kleebis

ROHKEM KUI 100 KONFIGURATSIOONI

  

OLGE VÄLJENDUSRIKAS
Looge oma uue MICRA kujundus algusest lõpuni ise. 
Väljendage ennast julgelt, valides kaunite kerevärvide, 
salongi kujunduse, värviliste iluliistude ning rataste ja 
kerekleebiste vahel.
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D-kujuline 
rool

LED-
valgustus

Nutikalt paigutatud 
juhtnupud

Pehmed materjalid ja 
hõbedane viimistlus

ERAKORDSED ÜKSIKASJAD

TEHKE SELLEST OMA 
ELURUUM
Uue MICRA salong on saanud täiusliku viimistluse, et võimendada 
teie sõiduelamust. Uue MICRA kujunduses on ideaalselt ühendatud 
mugavuse ja stiili elemendid alates horisontaalsest armatuurlauast, 
mis on kaetud pehme materjaliga, ning lõpetades tippkvaliteetsete 
detailide ja mitmekülgsete salongi värvidega, et luua tõeliselt 
inspireeriv õhustik.
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TEILE LOODUD
Uue MICRA optimeeritud sõiduasend, 
ergonoomilised väsimusvastased istmed ja 
maksimaalne müraisolatsioon aitavad 
suurendada teie mugavust.
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BOSE PERSONAL AINULAADNE 
HELIELAMUS.
6 kõlarit, millest kaks on Ultra 
Nearfield™-i kõlarid juhi peatoes, 
tagavad uues MICRAS sõitmise ajal 
ülima kõrglahutusega 
kuulamiskogemuse.

KOHANDAGE OMA SOOVIGA.
Seadistage enda ja kaassõitjate 
kuulamiselamus, reguleerides 
helivalikuid. Integreeritud juhtnuppude 
abil saate valida juhile fokuseeritud 
või ulatusliku ja kaasahaarava 
helielamuse.

NUTIKAS DISAIN.
Kompaktne ja nutikas helisüsteem 
BOSE PERSONAL loob tippkvaliteetse 
helielamuse ilma lisaruumi võtmata. 

BOSE PERSONAL
AINULAADNE HELIELAMUS
Uue MICRAGA sõitmine on tänu selle eksklusiivsele uuele BOSE PERSONAL helisüsteemile 
virgutav elamus. Erakordsete omaduste ja suurepärase heli eest hinnatud süsteem 
muudab iga sõidu ergutavaks ja meeliülendavaks teekonnaks.
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TEIE MAAILM TEIE LÄHEDAL
Teie uue Nissan MICRA NissanConnect* võimaldab 7-tollise puuteekraani 
kaudu kasutada GPS-navigatsioonisüsteemi ning teabe- ja 
meelelahutusrakendusi ning integreerida teie nutitelefoni.

Saate olenemata asukohast kasutada GPS-i andmeid, et püsida 
marsruudil või leida lähim bensiinijaam. Tehke kõnesid, voogesitage 
oma muusikat USB või Bluetooth kaudu. Koos pakutava kaheaastase 
paketiga saate jälgida Facebooki uudisvoogu, vaadata uusimaid 
Twitteri säutse või kasutada TripAdvisorit.

MapCareTM-i programm on teenus, mis võimaldab teil saada tasuta 
kaardiuuenduse kord aastas kolme aasta jooksul alates sõiduki 
ostukuupäevast. 
Küsige lisateavet oma edasimüüjalt või külastage
omanikuportaali YOU+NISSAN
http://www.nissan.ee/you+

 *Valikuline NissanConnecti lisapakett kehtib kaks aastat.

3 AASTAT

UUENDUSI
TASUTA
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NISSANI TÄIUSTATUD JUHIABIEKRAAN
INNOVATSIOON OTSE 
TEIE EES
Uue MICRA täiustatud juhiabiekraan on loodud vähendama tähelepanu 
kõrvale juhtivaid tegureid ja muutma teie teekonda mugavamaks. 
Kõrglahutusega 5-tolliselt TFT-ekraanilt näete kogu vajalikku teavet 
ühe pilguheiduga. Mugav.

REAALAJAS SÕIDUTEAVETÄPSED 
NAVIGEERIMISJUHISED

HELISÜSTEEMHELISTAJA IDJUHIABISÜSTEEMID
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KÜLLALDASELT RUUMI TEILE JA 
TEISTELE
Uus MICRA on mõeldud elamiseks täiel rinnal. Hoolimata sellest, et uus MICRA 
on loodud optimaalse mugavuse pakkumiseks juhile ja kõrvalistujale, on ka 
tagaistujate õla- ja põlveruum oma klassi suurim, et kõik autos viibijad saaksid 
sõidust viimast võtta. Lisaks on külluslikult ruumi ka pagasile. Aeg on hakata 
kutseid saatma. 

Kõrguse ja seljatoe 
nurga reguleerimise 
võimalusega juhiiste

Oma klassi parim
istme edasi-tagasi 
liigutamise ulatus

Reguleeritav 
rool 

60/40 jaotusega 
kokkuklapitavad 
istmed
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Keskkonsoolis asub kolm nutikalt 
paigutatud topsihoidikut.

Mugavasse 10-liitrisse 
kindalaekasse mahub 
tahvelarvuti või 2-liitrine pudel.

RUUM, MIS KOHANDUB TEIE IDEEDEGA
Uue MICRA mahutavus on üllatav. Klappige tagaistmed alla, et mahutada ära lisakotid või 
suuremad esemed, ja kasutage oma isiklike asjade paigutamiseks kõiki nutikaid panipaiku, 
nagu kindalaegas, uksetaskud 1,5-liitrise pudeli jaoks, istmetaskud, topsihoidikud ja isegi 
telefonihoidik koos USB- / 12 V pistikupesadega.

  

300 L 
PAGASIRUUM
Tagaiste üles tõstetud 
P 720 × K 560 × L 1000

1004 L 
KOGUMAHT
Tagaistmed kokku klapitud
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NISSANI INTELLIGENTNE TÄISVAATEMONITOR
UUE MICRAGA
ON ISEGI PARKIMINE RÕÕM
Kas soovite, et külgboksi tagurdamine oleks lihtsam? Tahavaatekaamera ja tagumine parkimissüsteem 
annavad teile tagurdamisel enesekindlust, kuid parkimisel on hea näha ka muud peale selle, mis asub 
otse taga. Seetõttu kasutab uue MICRA eksklusiivne täisvaatemonitor nelja kaamerat, et anda teile 
sõidukist 360-kraadine virtuaalne linnulennult ülevaade koos valitavate lähivõtetega ees, taga ja küljel 
asuval kaheks jagatud ekraanil, et saaksite veelgi parema ülevaate. Ja kuna kõik takistused pole liikumatud 
(näiteks ostukärud), aitab liikuvate objektide tuvastamise süsteem hoida uut MICRAT ümbritseval alal 
silm peal ja hoiatab teid läheduses asuvate liikuvate objektide tuvastamisel.

TÄPSELT ÕIGE
Edaspidi sõites kuvab ekraan teile nii 
eest- kui ka pealtvaate, et teaksite 
täpselt, kui kaugele sõita.

TÄISVAADE
Selle vaatega näete tagurdades auto 
taha ja samal ajal näete tänu 
täisvaatele väiksemaid esemeid auto 
ümber, mida pole aknast näha.

SÄÄSTKE AUTO VELGI
Saate nii edas- kui ka tagurpidi sõites 
vajutada kaamera nuppu, et valida 
pealtvaate asemel külgvaade. See 
võimaldab täpselt näha, kui kaugel te 
äärekivist olete.

TÄIELIK ÜLEVAADE
Juhipoolse küljepeegli all asuv kaamera 
muudab nii edas- kui ka tagurpidi sõites 
360-kraadise virtuaalse ülevaate täielikuks.
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INTELLIGENTNE SÕIDUREA 
JÄLGIMINE. See tehnoloogia 
annab teile rooli kaudu 
visuaalset tagasisidet ning 
vajadusel rakendab õrnalt 
pidureid, et juhtida teid 
sõidurajale tagasi juhul, kui 
olete rajalt kõrvale kaldumas.

PIMEALA JÄLGIMISE 
SÜSTEEM. Suurendage 
ohutust: see süsteem 
hoiatab teid, kui auto 
pimealas on teine sõiduk.

INTELLIGENTNE 
HÄDAPIDURDUSABI. See 
täiustatud süsteem jälgib 
pidevalt, kas teie liikumisteel 
on sõidukeid või jalakäijaid, 
hoiatab teid ohu korral ning 
rakendab pidureid.

NISSANI INTELLIGENTNE SÕIDUVIIS
TÄIS ENESEKINDLUST 
Teid abistavad kaamerad ja radar, et saaksite sõitu veelgi enam nautida. 
Uus MICRA on varustatud oma klassis juhtiva tehnoloogiaga, mis 
abistab teid kogu sõidu vältel. Nissani intelligentsed juhiabisüsteemid 
tekitavad tunde, nagu teil oleks korraga kolmas silm ja kuues meel, 
muutes teie sõidu iga päev turvalisemaks ja nauditavamaks.
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NISSANI INTELLIGENTNE SÕIDUVIIS
HOOLITSEME ALATI 
TEIE EEST
Kuna rooli taga olemine on veelgi nauditavam siis, 
kui tunnete end enesekindlalt, abistavad Nissani 
intelligentsed juhiabisüsteemid teid peaaegu kõigis 
sõiduolukordades. Olenemata sellest, kas sõidate 
linnas, maanteel, tunnelis või seisate lihtsalt paigal, 
on uue MICRA tehnoloogia alati valmis teile 
pakkuma vajalikku teavet ja abi.

AUTOMAATSED KAUG- JA 
LÄHITULED. Näete pimedatel 
teedel paremini. Süsteem 
aktiveerib kaugtuled 
automaatselt ja lülitub 
vastutuleva liikluse korral 
ajutiselt lähituledele.

NÕLVALT STARDI ABI. 
Te ei veere kunagi tagasi. 
See süsteem hoiab pidurid 
peal seni, kuni nõlvalt 
liikuma saate.

LIIKLUSMÄRKIDE 
TUVASTAMINE. Kiiruspiirangu 
märgid ei jää teie jaoks kunagi 
märkamatuks tänu 
liiklusmärkide tuvastamise 
süsteemile.
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NISSANI INTELLIGENTNE SÕIDUVIIS
UUS MICRA MUUDAB SÕITMISE VEEL 
PAREMAKS
Uue MICRA nõtke ja tundlik sõidudünaamika muudab teetunnetuse paremaks. Intelligentne sõidukontrollisüsteem 
vähendab ebatasasustest üle sõitmisel raputamist ja muudab sõitmise sujuvamaks. Intelligentne veojõukontroll 
täiendab Nissani uut elektrilist roolivõimendit (EPS), et tagada piisav, ent turvaline manööverdatavus. Põnevus. 
Enesekindlus. Kontroll. Nissani uus MICRA pakub just sellist sõiduelamust, mida olete oodanud.

  

INTELLIGENTNE 
SÕIDUKONTROLL rakendab 
sujuvalt pidureid, et vältida kere 
ebameeldivat liikumist 
ebatasasustest üle sõitmisel ja 
suurendab üldist mugavust. 

INTELLIGENTNE 
VEOJÕUKONTROLL parandab 
juhitavust kurvides. Süsteem 
reguleerib iga ratta 
pidurisurvet, et hoida teid 
kurvides optimaalses asendis.
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NISSANI NUTIKAS VÕIMSUS
PÜÜA MIND KINNI, KUI 
SUUDAD
Suruge gaasipedaal põhja ja nautige uue MICRA 
sõiduomadusi ning oma klassis väikseimat õhutakistust, 
mis on saavutatud tänu väiksematele tundlikele ja 
säästlikele mootoritele. Valige 90 hj IG-T bensiinimootor 
suurepärase kiirenduse jaoks või 90 hj dCi diiselmootor, 
mis on erakordselt ergas ja säästlik. 

 

MOOTOR VÕIMSUS
(HJ)

PÖÖRDEMOMENT
(NM)

KÜTUSEKULU 
(L/100 KM)

1,0 L 70 HJ
1,0 l bensiin 70 95 4,6 l/100 km

DCI 90
1,5 l diisel 22090 3,2 l/100 km

IG-T 90
0,9 l bensiin 90 140  4,3 l/100 km

VALIGE OMA MOOTOR

Valige mootor, mis vastab teie sõidustiilile. Kasutage meie 
tabelit, et võrrelda võimsust, pöördemomenti ja kütusekulu 
või külastage nõu küsimiseks lähimat Nissani edasimüüjat.
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D

B
A

C

MÕÕTMED
A: Teljevahe: 2,525 mm

B: Kogupikkus: 3,999 mm

C: Kogulaius: 1,743 mm

D: Kogukõrgus: 1,455 mm

VARUSTUSTASEMED

VISIA CITY / VISIA

Tekstiil – tavamust Tekstiil – absoluutne must/hallTekstiil – moodne must/hall Nahk

TEKNAACENTA/N-CONNECTA TEKNA

VELJED

15-tollised terasveljed 16-tollised terasveljed 16-tollised valuveljed 17-tollised valuveljed

UUS MICRA
ISIKUPÄRASTAMINE
ANDKE OMA PANUS uue MICRA ikoonilisse disaini. Valige 
eksklusiivsete kerevärvide, kolme erksa siseviimistluse ja kolme 
hämmastava stiilipaketi vahel, mis on saadaval neljas erinevas 
värvitoonis, et luua tõeliselt silmapaistev välimus. Kas olete 
piisavalt julge, et ennast väljendada?

VÄRVID

Solid White -S- ZY2 Glaze White -M- QNC Ivory -S- D16 Platinum Silver -M- ZBD Gunmetal Grey -M- KPN

Enigma Black -M- GNE Passion Red -M- NBD Energy Orange -M- EBF Pulse Green -M- JAL Power Blue -M- RQG
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POWER BLUE. Värskendage õhustikku dünaamilise 
siseviimistlusega Power Blue.

ENERGY ORANGE. Suurendage oma elujõudu stimuleeriva 
viimistlusega Energy Orange.

SALONGI PAKETT
Eesmise ja tagu-
mise põrkeraua 
iluliistudPeeglikattedKüljeliistud

VÄLIMUSE
PAKETT

SALONGI
PAKETT

VÄLIMUSE
PAKETT ÜLIM
VÄLIMUSE PAKETT PLUSS + KLEEBIS

VÄLIMUSE
PAKETT PLUSS

VÄLIMUSE PAKETT+ VÄRVILISTE ILULIISTUDEGA 17" VALUVELJED

17" värviliste iluliistudega 
valuveljed Kleebis

INVIGORATING RED. Muutke oma keskkond meeliülendavaks suurepärase nahkviimistlusega Invigorating Red.
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VÄLIMUSE PAKETT /
VÄLIMUSE PAKETT PLUSS

VÄLIMUSE PAKETT ÜLIM
Power 

Blue
Power 

Blue
Energy 
Orange

Energy 
Orange

Enigma 
Black

Enigma 
Black

Vibrant 
Chrome

Vibrant 
Chrome

VÄLIMUSE PAKETT 
PLUSS
KEREVÄRV GUNMETAL 
GREY
+ ENERGY ORANGE 
PAKETT
+ ILULIISTUDEGA 
17" VALUVELJED

KEREVÄRV GUNMETAL GREY
+ ENERGY ORANGE SALONG
+ ENERGY ORANGE VÄLIMUSE PAKETT ÜLIM
(MUSTA JA ORANŽIGA KATUSE- NING 
KAPOTIKLEEBIS)

KEREVÄRV POWER BLUE
+ POWER BLUE SALONG
+ VIBRANT CHROME PAKETT ÜLIM 
(KROOMITUD KÜLJEKLEEBIS)

KEREVÄRV POWER BLUE 
+ POWER BLUE SALONG

+ VIBRANT CHROME PAKETT

KEREVÄRV PASSION RED
+ INVIGORATING RED SALONG
+ ENIGMA BLACK PAKETT ÜLIM 
(MUST KEREKLEEBIS)

KEREVÄRV PASSION RED
+ INVIGORATING RED SALONG 

+ ENIGMA BLACK PAKETT 

VÄLIMUSE PAKETT
KEREVÄRV GUNMETAL GREY
+ ENERGY ORANGE SALONG
+ ENERGY ORANGE PAKETT
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2

3

4

FOR NEW MICRA

MUUTKE SALONG 
KAUNIMAKS

 

UUS 
MICRA
KOHANDAGE 
VÄLIMUST
Sport, seiklus, kirg, salapärasus: uus MICRA on kõigeks 
valmis. MICRA kohandamiseks oma elustiilile vastavaks 
kasutage Nissani originaallisatarvikuid ja muutke see 
oma elus keskseks kohaks.

1.  Väike katuseboks 
(saadaval ka keskmises suuruses)

2. Tahavaatepeegli kate
3. Käetugi
4. Veluurmatid
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NISSAN
KESKENDUB ALATI 
KVALITEEDILE

360° PROTSESS
Me ehitame kvaliteetselt ja hoolikalt algusest peale, et muuta 

iga sõiduk teilt inspiratsiooni saanud innovaatilise disaini, nutika 
tehnoloogia ja läbimõeldud detailide kaudu mugavamaks 

ja vastupidavamaks.

OHUTUS
Me kasutame ja arendame edasi oma intelligentseid sõidusüsteeme, 

et kanda teie eest pidevalt hoolt ja aidata teil vältida vahejuhtumeid, 
et saaksite iga päev sõita enesekindlalt. Meie täisvaatemonitor kasutab 

nelja kaamerat, et anda teile sõiduki ümbrusest linnulennult ülevaade.

ERAKORDNE TÖÖKINDLUS
Me katsetame oma autosid viimase piirini, et tagada nende igapäevased 

suurepärased sõiduomadused ja töökindlus. Me sõidame tootmiseelsetes 
katsetes miljoneid kilomeetreid, avame ja sulgeme uksi ning kapotte 

tuhandeid kordi päevas ja kasutame akende vastupidavuse kontrollimiseks 
ehtsat vulkaanituhka Jaapanist.

Kvaliteet on kesksel kohal kõiges, mida teeme, alates 
laborist ja disainistuudiost ning lõpetades tehase, meie 

esinduste ja suhetes teiega. Me proovime, proovime uuesti 
ja proovime veel. Kuna täiuslikkus tuleb kõiges, mida teeme, 

kogemuse kaudu. Kutsume seda Nissani kvaliteediks.

NNE does not have REEVOO, remove
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NISSAN+ HOOLDUSLEPING

NISSAN 5★ PIKENDATUD GARANTII

Tagage Nissan+ hoolduslepingu abil oma MICRAle vääriline hooldus ja säästke raha. 
Meie hooldusleping hõlmab kõiki MICRA tavapäraseid hooldusnõudeid. Meie 
hoolduskava annab teile võimaluse fikseerida hoolduskulud kuni 5 hoolduseks. 
Nissan+ hooldusleping katab kõik Nissani hooldusgraafikus nõutavad kontrollid, 
vahetused ja toimingud. Saage osa eelistest, mis kaasnevad meie väljaõppinud 
mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade kasutamisega. Hästi hooldatud 
sõidukil on suurem järelturuväärtus. Kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu, 
saab uus omanik kasu järelejäänud lepingust.

Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada oma uue MICRA garantii eeliseid 
suurema läbisõiduni või pikema aja vältel. Pakutavate lepingute hulgast saate valida 
just sellise, mis vastab kõige paremini teie vajadustele. Remontimisel kasutatakse 
ainult Nissani originaalvaruosi ja töid teevad Nissani eriväljaõppe saanud mehaanikud. 
NISSANi pikendatud garantii annab teile ja sõiduki uutele omanikele meelerahu, sest 
see kandub sõiduki müümisel üle. Teie Nissani pikendatud garantii sisaldab ka 
täiendavat Nissan Assistance maanteabi teenust poliisi kehtivusperioodil, pakkudes 
teile üleeuroopalist abi ööpäev läbi 365 päeva aastas.

TEIE TOOTE VÄLJA NISSANI
PARIMAD OMADUSED.

Teie toidate meie kujutlusvõimet. Teie kut-
sute meis esile leidlikkust. Teie inspireerite 
meid muutma reegleid ja looma uuendusi. 
Nissanis ei seisne innovatsioon ainult lisades 
ja laiendustes, eesmärk on ületada piire ja 
muuta praegust olukorda. Innovatsioon 
seisneb ootamatute lahenduste väljatööta-
mises, et rahuldada teie kõige julgemaid ja 
pragmaatilisemaid soove. Nissan loob teed-
rajavaid sõidukeid, lisatarvikuid ja teenuseid, 
mis muudavad praktilise põnevaks ja põ-
neva praktiliseks, et pakkuda teile iga päev 
veelgi suuremat sõidurõõmu.

TASUTA ASENDUSAUTO
Me lubame hoida teid auto teenindamise ajal liikvel. 

Broneerige ette ja me tagame teile tasuta 
asendusauto, kaasa arvatud Nissani elektriauto 

valitud teeninduspunktides.
Kui ühtegi asendusautot pole saadaval, pakume teile 

muu lahenduse liikuvuse tagamiseks.

NISSAN ASSISTANCE’I PIKENEV AUTOABI
Me lubame, et hoiame teid 24/7 teel. Kui teil peaks 
teel olles autoga midagi juhtuma, siis tuleme teile 
appi ööpäev läbi, hoolimata teie Nissani vanusest.

AUTO TASUTA KORRASOLEKU KONTROLL
Me lubame enne mis tahes tööde tegemist teha teie 
autole tasuta korrasoleku kontrolli, et teaksite täpselt, 
mida on vaja teha ja kui palju see maksab.

 MEIE LUBADUSTEST KASUSAAMISEL POLE AJAPIIRANGUT.
KUI OLETE YOU+NISSANI KLIENT JA TAHATE, ET TEIEGA SUHELDAKS SIIRALT, AVATULT JA AUSALT, SIIS 

ME HOOLITSEME TEIE EEST. SEE ON MEIE LUBADUS.

MEIE LUBADUS. TEIE KOGEMUS.

IGAL POOL, IGAL AJAL, IGAL PÕHJUSEL. HELISTAGE:606 4070  

NISSAN MICRA PAKUB 
TEILE JÄRGMIST:

KOLMEAASTANE GARANTII

12-AASTANE ROOSTETAMISVASTANE
GARANTII

20 000 KM HOOLDUSINTERVALL 
BENSIINIMOOTORILE JA 30 000 KM 
HOOLDUSINTERVALL DIISELMOOTORILE.

 

 

TEENINDUSE HINNAGARANTII
Me lubame, et pakume teie autole parimal tasemel 
teenust tänu meie väljaõpetatud meeskondadele ja 
Nissani originaalosade kasutamisele. Lisaks tagame 

parima hinna ja kvaliteedi suhte, vastates 
omapoolse hinnaga samasugustele pakkumistele 

(koos Nissani originaalosade ja tööga) 
remondiettevõtetelt, kes jäävad teie kohalikust 

edasimüüjast 10 km raadiusesse.

Prindi   |   LoobuVälimus    |    Sisemus    |    Tehnoloogia    |    Ruumikus    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Lisavarustus



Välimus    |    Sisemus    |    Tehnoloogia    |    Ruumikus    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Lisavarustus Prindi   |   Loobu

Edasimüüja tempel:
Jälgige Nissan MICRAT portaalis:

Külastage meie veebilehte: www.nissan.ee/micra

Kõik jõupingutused on tehtud selleks, et selle väljaande sisu oleks trükkimineku ajal korrektne (2017 oktoober). Selle brošüüri 
koostamisel on kasutatud autonäitustel esitatud prototüüpe. Kooskõlas ettevõtte poliitikaga täiustada pidevalt oma tooteid jätab 
Nissan Europe endale õiguse muuta igal ajal väljaandes kirjeldatud ja näidatud tehnilisi andmeid ning sõidukeid. Nissani 
edasimüüjatele antakse sellistest muudatustest teada niipea kui võimalik. Küsige kõige ajakohasemat teavet Nissani kohalikult 
edasimüüjalt. Trükkimisprotsessi piirangute tõttu võivad brošüüris olevad värvid tegelikest kerevärvidest ja siseviimistluse 
materjalide värvidest erineda. Kõik õigused kaitstud. Brošüüri paljundamine kas osaliselt või tervikuna on ilma Nissan Europe’i 
loata keelatud.

See brošüür on valmistatud kloorivabast paberist – MY16 MICRA LAUNCH brošüür 10/2017 – trükitud ELis.
Loonud ettevõte DESIGNORY Prantsusmaal ja tootnud ettevõte eg+ worldwide, Prantsusmaal – Tel +331 4909 2535.

Intelligentsete transpordilahenduste põhimõte on kõigi meie tegemiste alus. 
Kasutame uut tehnoloogiat, et muuta autod sõiduvahenditest meie partneriteks. 
Koos on sõit enesekindlam, ühendatud ja põnev. See kõik on lähiajal tulemas, 
alates autodest, mis jagavad teiega sõitmise ülesannet, ja lõpetades maanteedega, 
mis laevad sõitmise ajal teie elektriautot. Ja see on tulevik, mis on teie tänases 
Nissanis juba teoks saamas.
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