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NISSAN MICRA. Mitä jos voisit liikkua oman aikataulusi 
mukaan ja saada asiat hoidettua sujuvasti. Istahda 
mukavaan ohjaamoon, liiku tyylillä ja ketterästi ja pidä 
hauskaa: sinun ideoitasi ja meidän teknologioitamme 
käyttäen voit räätälöidä matkasi mielesi mukaiseksi.
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TYYLIKÄSTÄ AJOA
OLET PERILLÄ. Erottuva takapuskuri, siihen täydellisesti 
sovitettu takaluukun muotolista ja energiatehokkaat 
LED-valot. Kaikki tämä ja kiiltävät 16" kevytmetallivanteet 
antavat MICRAsta hyvän ensivaikutelman.
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KÄY SISÄÄN. Kauniit 
mokkanahkatyyppiset 
istuinverhoilut ja 
ovipaneelit, hopeanväriset 
yksityiskohdat sekä 
kiiltävän musta 
keskikonsoli: Nissan 
MICRAn tyylikäs 
matkustamo kiinnittää 
huomiosi.

MUKAVAA MENOA
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NISSAN ÄLYAVAIN
Nokkela, yksinkertainen ja kätevä Nissanin älyavainjärjestelmä 
jättää kätesi vapaaksi.
Kun kätesi ovat täynnä ostoksia ja ajatukset jo siinä mitä tehdä 
seuraavaksi, et halua etsiskellä auton avaimia laukun pohjalta.
MICRA tunnistaa taskussa tai laukussa olevan älyavaimen, ja voit 
avata autosi ovet helposti etuovessa tai takaluukun kahvassa 
olevan painikkeen avulla. Auton voi myös käynnistää avaimetta. 
Vaikka älyavain olisi yhä vieressä olevassa laukussa, voit vain 
painaa jalan jarrulle ja painaa moottorin käynnistyspainiketta, 
niin auto käynnistyy. Helppoa.

MONITOIMINÄYTTÖ.
MICRAn helppolukuisesta 
monitoiminäytöstä näet 
polttoaineen kulutuksen, 
toimintamatkan, ulkolämpötilan 
ja pysäköintitilan mitat (kun 
autossa on Parking Pack).

IMAGON KOHOTTAJA. Uusi keskikonsoli, 
monitoiminäytön terävä uusi grafiikka ja nokkela 
älyavain: Nissan MICRA on täynnä fiksuja ideoita.

ÄLYKÄSTÄ 
TEKNOLOGIAA
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Kiiltävän musta 
koristelista 

oven kyynärnojassa

Istuinverhoilu 
sinisellä tikkauksella

Nahkaverhoiltu 
ohjauspyörä 
sinisellä tikkauksella

Sadetunnistin ja 
ajovaloautomatiikka

NissanConnect 
ja 6 kaiutinta

Peilinkuoret, 
Satin Silver

Etusumuvalot 
kromikehyksillä

Ovenkahvat, 
Satin Silver

Peruutus-
tutka

N-TEC-merkki

16" kevytmetallivanteet 
ja erikoisviimeistely

Pysäköintitilan 
mittausjärjestelmä

Tummennetut lasit

Kiiltävän 
musta keskikonsoli

Automaatti-
ilmastointi

SEURAAVA TASO. MICRA N-TEC tarjoaa huipputason 
teknologiaa ja tyylikkyyttä: Ajokokemus on entistäkin 
raikkaampi. NissanConnectin ja pysäköintiapujärjestelmien 
ansiosta liikut vaivattomasti. Automaatti-ilmastointi ja 
sadetunnistin parantavat mukavuutta. N-TEC-erikoismallin 
erottuvan ulkokuoren ja hienostuneiden sisätilojen ansiosta 
kaupungista voi nauttia täysin rinnoin.

MICRA N-TEC
-ERIKOISMALLI
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*Ajaminen on vakava asia. Käytä NissanConnect-sovelluksen palveluita vain, kun se on turvallista. Jotkin sovellukset saattavat olla saatavilla vasta 
myöhemmin. NissanConnect-palvelun tilaus on välttämätön, mutta se on saatavilla maksuttomasti 2 vuoden ajan ostopäivästä. Palvelu ja 
sovellukset ovat saatavilla vain tietyissä Euroopan maissa ja vain tiettyihin Nissan-malleihin. Palvelun ja sovellukset voi tarjota kolmas osapuoli, 
joka ei ole Nissanin hallinnassa. Palvelu ja sovellukset voivat muuttua ilman etukäteisilmoitusta, eivätkä Nissan tai sen jälleenmyyjät ole 
vastuussa siitä (tämä koskee rajoituksetta kolmansien osapuolten keskeyttämiä tai lakkauttamia palveluita). Jotkin etäkäytettävät toiminnot 
edellyttävät yhteensopivaa matkapuhelinta tai muuta laitetta, jota ei toimiteta auton mukana. Matkapuhelinyhtiöt tarjoavat matkapuhelinverkon 
palvelut, eivätkä ko. verkot ole Nissanin hallinnassa. Matkapuhelinverkko ei ole käytettävissä kaikilla alueilla. Roaming-maksut tai datansiirtomaksut 
saattavat tulla kyseeseen. Nissan ei vastaa muuttuneiden palveluiden käytön jatkamisen edellyttämistä laitteiden vaihdoista tai päivityksistä tai 
siitä seuraavista kustannuksista.

** Tarjous koskee Nissan MICRA -autoja, jotka on valmistettu 1.5.2016 alkaen. Tarjous ei koske varastossa olevia ajoneuvoja, jotka on valmistettu 
ennen 1.5.2016.

Karttojen tarkkuus on keskeisessä asemassa, jotta 
navigointijärjestelmän suorituskyky on 
mahdollisimman hyvä. Nissan MapCareTM -ohjelma 
on palvelu, jonka avulla saat yhden ilmaisen 
karttapäivityksen joka vuosi kolmen vuoden ajan 
ajoneuvon oston jälkeen. 
Kysy lisätietoja Nissan-jälleenmyyjältäsi.*

NISSANCONNECT

INNOVAATIOITA, JOTKA PITÄVÄT 
MAAILMAN HYPPYSISSÄSI
ÄLYKÄS JA TOIMIVA. NissanConnect-sovellus on täynnä monipuolisia toimintoja, joiden käyttö sujuu 
vaivattomasti 5,8-tuumaisessa heijastamattoman teräväpiirtokosketusnäytön kautta. Tehokkaat 
äänentoisto-, navigointi- ja viestintäjärjestelmät, huippuluokan liitettävyys sekä älypuhelinliitettävyys.

YHTEYS SEURAA AINA MUKANASI. NissanConnect-sovellus mahdollistaa älypuhelinintegraation. 
Nissanin näytössä voit tutustua alati kehittyvään sovellusvalikoimaan*, jonka jokainen osa on tarkoitettu 
parantamaan ajokokemustasi turvallisesti. Näin MICRA muuttuu samanlaiseksi osaksi verkottunutta 
elämäntyyliäsi kuin älypuhelin, tabletti ja tietokone.

ÄLYKKÄÄT KULJETTAJAN AVUSTUSTOIMINNOT sekä navigointitoiminnot ovat tukenasi kaikissa 
liikenteessä vastaan tulevissa tilanteissa.

ÄÄNEN SUORATOISTO BLUETOOTH®-YHTEYDELLÄ. Voit suoratoistaa musiikkia matkapuhelimestasi.

iPOD/USB-LIITÄNTÄ. Voit kytkeä iPodin tai MP3-soittimen suoraan auton äänentoistojärjestelmään ja 
ottaa koko musiikkikokoelmasi mukaan tien päälle.

3 VUODEN

PÄIVITYS
ILMAINEN
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UPEASTI SOPIVA. Ei epäilyjä, ei epäröintiä, 
ei vaivaa. Sujahda varmasti pieneenkin tilaan 
pysäköintiavustimen avulla. Näin aikaa jää 
tärkeämpiin asioihin kuin pysäköintiin.

HUIPPULUOKAN KÄÄNTÖSÄDE. Nissan 
MICRAa on helppo käsitellä, sillä sen 
kääntösäde on vain 9,3 metriä. Sen ansiosta 
pääset helposti esteiden ympäri ja hetkessä 
pois ahtaista nurkista.

PERUUTUSTUTKA. Kun pysäköintiavustin on 
antanut hyväksyntänsä, voit peruuttaa 
ahtaaseenkin paikkaan helposti: peruutustutka 
ohjaa sinut turvallisesti perille.

LIIKKUMISEN 
HELPPOUTTA
NOPEALIIKKEINEN. Keskittynyt, 
neuvokas ja äärimmäisen ketterä: 
mikään ei liiku kaupungissa 
vaivattomammin kuin Nissan MICRA.

PYSÄKÖINTITILAN MITTAUSJÄRJESTELMÄ. 
Pysäköintitilan mittausjärjestelmä (PSM) mittaa 
valitun pysäköintipaikan ja kertoo, riittääkö tila. 
Kun ajat kohdalle, paina PSM-nappia ja kytke 
suuntavilkku, pysäköintiavustin vastaa "ok" 
tai "ei suositella”. Tämä säästää paljon vaivaa.
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MOOTTORI/ 
VAIHTEISTO

TILAVUUS     
(L)

TEHO        
(hv)

VÄÄNTÖ         
(Nm)

CO₂-PÄÄSTÖT        
(g/km)

YHDISTETTY        
POLTTOAINEENKULUTUS        

(l/100 km)

80 2WD 5M/T 1.2 80 110 115 5.0
80 2WD CVT 1.2 80 110 125 5.4
DIG-S 98 2WD 5M/T 1.2 98 147 99 4.3
DIG-S 98 2WD CVT 1.2 98 147 115 5.0

MATKUSTA KEVYESTI. Nissan MICRAn CO₂-päästöt ovat erittäin matalat 
(alkaen 99 g) ja se kuluttaa vain 4,3 litraa 100 kilometrillä.

UUTTA ENERGIAA

STOP / START. Stop / Start-järjestelmä, joka on 
vakiona kaikissa DIG-S-malleissa, vähentää 
päästöjä kaupunkiliikenteessä. Moottori sammuu 
automaattisesti kun auto pysähtyy (vaikkapa 
liikenneruuhkassa), jolloin polttoainetta säästyy 
noin 4 %, ja käynnistyy sujuvasti uudelleen heti, 
kun kytkin (MT) tai jarru (CVT) vapautetaan.

DIG-S-MOOTTORI. Nissan MICRAlla ajat 
taloudellisesti: sen mekaanisesti ahdettu 
1,2 litran 98 hv:n Pure Drive bensiinimoottori 
manuaalivaihteistolla sisältää innovatiivista 
tekniikkaa, joka vähentää polttoaineen 
kulutusta optimoidun energiankäytön avulla.
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NISSAN SAFETY SHIELD -TEKNOLOGIOIDEN FILOSOFIA

YMPÄRÖI ITSESI 
ITSELUOTTAMUKSELLA
Nissan Safety Shield -teknologiat ovat kokonaisvaltainen 
lähestymistapa turvallisuuteen. Ne ohjaavat jokaisen 
valmistamamme ajoneuvon suunnittelu- ja kehitystyötä. 
Tässä kuvatut ominaisuudet ovat vain osa Nissanissa 
olevista ominaisuuksista, jotka auttavat suojaamaan 
sinua ja muita kolmen keskeisen osa-alueen avulla: auton 
järjestelmiä ja ympäristöä valvotaan, odottamattomien 
tilanteiden käsittelyssä avustetaan ja matkustajat 
pyritään pitämään turvassa jos onnettomuus tapahtuu.

ABS. Mikäli sinun tarvitsee joskus jarruttaa 
voimakkaasti, ABS-järjestelmä estää pyöriä 
lukkiutumasta ja auttaa siten säilyttämään 
auton hallittavuuden ja vakauden.

TPMS. RENGASPAINEEN 
VALVONTAJÄRJESTELMÄ . Enää ei tarvitse 
tyytyä pelkkään arvioon: Jokaisen renkaan 
painetta valvotaan. Jos yhdessäkin 
renkaassa on alhainen paine, mittaristoon 
syttyy varoitusvalo.

ESP. Yhdeksännen sukupolven ESP-
ajonvakautusjärjestelmä säätää yksittäisten 
renkaiden jarrutuspainetta ja vähentää 
moottorin vääntöä. Siten se vakauttaa 
auton ohjattavuuden, mikäli jokin rengas 
alkaa luisua.

TCS. Luistonestojärjestelmä säätää 
yksittäisten renkaiden jarrutuspainetta ja 
vähentää moottorin vääntöä. Siten se 
maksimoi pidon ja vakauttaa auton suunnan.

ESP-JÄRJESTELMÄ

ILMAN ESP-
JÄRJESTELMÄÄ

Etu- ja sivuturvatyynyt sekä 
turvaverhot antavat suojaa kaikille 
matkustajille. Jos haluat pitää 
lapsen turvaistuinta etupenkillä, 
etumatkustajan turvatyynyt voi 
poistaa käytöstä hansikaslokerossa 
olevalla kytkimellä.

TURVATYYNYÄ
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HYVIN ORGANISOITU. Nissan MICRAssa 
tavarat pysyvät järjestyksessä, eikä 
matkapuhelinta tai aurinkolaseja tarvitse 
enää etsiskellä... Tässä autossa kaikella 
on paikkansa.

TILAA RIITTÄÄ

ERITTÄIN HUOMAAVAINEN. Nissan MICRAn 
siistit ja monipuoliset säilytystilat kätevistä 
pidikkeistä tilaviin lokeroihin varmistavat, että 
matka käy vaivatta.

ERITTÄIN MUKAUTUVA. Jos tavaratilaa 
tarvitaan lisää, takaistuimet voi helposti taittaa, 
jolloin lattia on tasainen ja tilaa on 1 132 litraa.
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11CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

1. Peilin kuoret, Orange racing

2. Etu- ja takaoven kahvasuojukset, Orange racing

3. Oven alareunan koristelistat, Orange racing

4. 15" hopeanharmaat Track-kevytmetallivanteet

5. Ilmastointiaukkojen kehykset, Orange racing

6. Tavaratilan reunalista, Orange racing

7. Ilmastointiaukkojen kehykset, Orange racing

8. Sportti-polkimet

9. Vaihteenvalitsimen kehys, Orange racing

10. Valaistu kynnyslista

11. Tekstiilimatot, veluuri, värillisellä logolla ja 
tikkauksella (4 kpl)

TEE MICRASTA ITSESI 
NÄKÖINEN

Tee Nissan MICRAstasi persoonallinen yhdistelemällä 
erottuva koriväri kontrastivärisiin koristeisiin, 

korostuksiin ja verhoiluihin auton sisätiloissa ja 
ulkopuolella – vaihtoehtoja on rajattomasti.

FOR MICRA

  

Force
 Red

Piano 
black

Solid 
white

Black 
purple

Chrome

Orange 
racing

Carbon 
look

Metallic 
grey
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Ole valmis mihin tahansa Nissanin 
alkuperäislisävarusteilla. Valittavana 
on esimerkiksi älypuhelinpidike, 
tuhkakuppi, tavaratilan jakaja 
päivittäisen käytön helpottamiseksi, 
kylmälaukku tai taakkateline 
viikonloppuja varten – voit valita 
itsellesi tärkeimmät varusteet.

TARVITTAVAT 
VARUSTEET

1. Kova tavaratilan muotomatto ja jakaja
2. Joustava tavaratilan muotomatto
3. Hattuhyllyn lokerikko
4. Älypuhelinpidike
5. Tuhkakuppi
6. Kuljetuslaatikko, keskikoko, musta (saatavana myös 

pienenä)
7. Taakkateline, musta teräs (saatavana myös alumiinisena) 

ja suksi-/lumilautateline, saatavana kolmelle tai neljälle 
parille teräksisenä ja alumiinisena, sekä liukuvana 
taakkatelineenä 6 parille

8. Kylmälaukku
9. Taakkateline, musta teräs (saatavana myös alumiinisena) 

ja polkupyöräteline
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B

A
C

D

SAPPHIRE BLACK - 
B20

COSMIC COBALT - 
B53

SILVER - 
K23

DARK RED - 
AY4

TUNGSTEN GREY - 
FAA

NIGHT SHADE - 
GAB

SOLID WHITE - 
QM1

PEARL WHITE - 
QX1

PACIFIC BLUE - 
RBK

A: Kokonaispituus: 3 825 mm
B: Akseliväli: 2 450 mm
C: Kokonaisleveys: 1 665 mm
D: Kokonaiskorkeus: 1 520 – 1 535 mm

VÄRIT

KORISTEKAPSELI _ 15"KORISTEKAPSELI _ 14"

VAKIONA VISIA CITYSSÄ / 
VISIASSA

VAKIONA N-TEC-
VARUSTETASOLLA / 
TEKNASSA

KEVYTMETALLIVANTEET _ 16"

VAKIONA ACENTASSA

VERHOILUVAIHTOEHDOT

MITAT

  

BLACK_ACENTA- JA 
VISIA-VARUSTETASOLLA
VAKIONA VISIA CITYSSÄ / 
VISIASSA / ACENTASSA

BLACK_TEKNA-
VARUSTETASOLLA 

BLACK_&_
BLUE_N-TEC-
VARUSTETASOLLA
VAKIONA N-TEC-
VARUSTETASOLLA
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SINÄ TUOT MEIDÄN PARHAAT 
PUOLEMME ESIIN.

Saat mielikuvituksemme laukkaamaan. 
Herätät nerokkuutemme. Innostat mei-
dät muuttamaan sääntöjä ja tekemään 
innovaatioita. Nissanin innovaatiossa ei 
ole kyse pelkästään lisäyksistä tai laa-
jennuksista, vaan rajojen rikkomisesta 
ja uuden luomisesta. Haluamme kehit-
tää yllättäviä ratkaisuja, jotka täyttävät 
käytännön tarpeesi ja hurjimmatkin toi-
veesi. Nissan suunnittelee mullistavia 
autoja, lisävarusteita ja palveluja. Teke-
mällä käytännöllisestä jännittävää ja 
jännittävästä käytännöllistä pystymme 
tarjoamaan entistä riemukkaamman 
ajoelämyksen joka päivä.

NISSAN MICRA 
TARJOAA SINULLE:

UUDEN AUTON TAKUU: 3 VUOTTA 
TAI 100 000 KM

PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU: 
12 VUOTTA

MAALITAKUU: 3 VUOTTA 
HUOLTOVÄLI: 20 000 KM / 
12 KUUKAUTTA
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Seuraa Nissan MICRAa:
Jälleenmyyjän leima:

Vieraile sivustollamme: www.nissan.fi

Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana (kesäkuu 2016). Tämä esite on 
laadittu prototyyppiajoneuvoista, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan, Nissan Europe 
pidättää oikeuden tehdä tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa. Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan 
muutoksista mahdollisimman nopeasti. Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. Käytettyjen painoprosessien 
rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman maalipinnan ja käytettyjen sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki 
oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman Nissan Europen kirjallisesti antamaa lupaa.

Esite on valmistettu kloorittomasta paperista – MICRA SV3 GEA 06/2016 – Painettu EU:ssa.
Suunnittelu DESIGNORY, Ranska ja valmistus eg+ worldwide, Ranska – p. +331 49 09 25 35
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