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RADĪTA, LAI PĀRSPĒTU GAIDĪTO. Šī drosmīgā, piektās paaudzes 
Nissan MICRA ir ieradusies, lai izaicinātu mazo automobiļu dizaina, 
komforta un veiktspējas standartus. Pateicoties tās augsti 
novērtētajam, unikālajam ārpuses un salona dizainam, kas lieliski 
apvieno izteiksmīgus augstākās kvalitātes elementus, 
inteliģentajām funkcijām un dinamiskajām braukšanas īpašībām, 
JAUNĀ MICRA kļūs par JŪSU PERFEKTO SABIEDROTO.
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SAVĀ SEGMENTĀ VADOŠĀS 
TEHNOLOĢIJAS ENERĢISKIEM 
UN PĀRLIECINOŠIEM 
BRAUCIENIEM
Iztēlojieties vēl aizraujošāku braukšanu – ar lielāku prieku, pārliecību 
un savienojamību ar pasauli sev apkārt! Tā ir Nissan Inteliģentās 
mobilitātes pamatā esošā ideja, kas iemiesojas JAUNAJĀ MICRA, 
pateicoties Inteliģentās braukšanas tehnoloģijām, kas pārrauga Jūsu 
apkārtni, brīdina Jūs un iesaistās brīdī, kad Jums tas ir nepieciešams, 
lai novērstu nepatīkamus pārsteigumus. Jo drošāk Jūs jūtaties pie 
stūres, jo labāk varat izbaudīt braukšanas prieku.
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IZPAUDIET SAVU 
PERSONĪBU!
Personalizējiet savas JAUNĀS MICRA eksterjera un 
interjera dizainu atbilstoši savam stilam! 
Uzdrīkstieties izpaust savu personību, izvēloties savu 
mīļāko krāsu no satriecošā automobiļa virsbūves 
krāsu klāsta, personalizējiet automobiļa salonu, 
izvēlieties krāsainas automobiļa virsbūves uzlikas, 
diskus un automobiļa virsbūves uzlīmes!

VAIRĀK NEKĀ 100 KONFIGURĀCIJAS

  

Automobiļa 
salona 
apdare

Sānu 
spoguļu 
uzlikas

Automobiļa 
virsbūves 
sānu uzlikas

Priekšējā 
bampera 
apdare

Aizmugures 
bampera 
apdare

17" vieglmetāla 
diski ar 
krāsainām 
uzlikām

Automobiļa 
virsbūves 
uzlīmes
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„D“ formas 
stūre

LED 
apgaismojums

Parocīgi izvietotas 
vadības ierīces

Mīkstu materiālu apdare 
ar sudraba krāsas 
apdares elementiem

IZCILAS DETAĻAS

PADARIET TO PAR 
SAVAS DZĪVES TELPU!
JAUNĀS MICRA salons ir smalki izstrādāts, lai sniegtu Jums 
lielisku pieredzi, esot ceļā. No tā harmoniskā, horizontālā 
mērinstrumentu paneļa ar mīkstu materiālu apdari līdz 
augstākās klases detaļām un izcilam krāsainu apdaru 
klāstam, JAUNĀS MICRA dizains nevainojami apvieno 
komfortu un stilu, lai radītu patiesi iedvesmojošu atmosfēru.
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RADĪTA, LAI KĻŪTU 
PAR JŪSU TELPU
JAUNĀ MICRA ar ērto autovadītāja vietu, 
ergonomiskajiem sēdekļiem, kas mazina 
nogurumu brauciena laikā, un izcilo skaņas 
izolāciju ir radīta, lai nodrošinātu Jums 
vislabāko braukšanas pieredzi.
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BOSE PERSONAL 360° 
KLAUSĪŠANĀS PIEREDZE.
Ar 6 skaļruņiem (2 no kuriem ir 
Ultra Nearfield™ skaļruņi, kas iebūvēti 
autovadītāja sēdekļa galvas balstā) 
brauciens JAUNAJĀ MICRA sniedz vēl 
nebijušu augstvērtīga skanējuma 
pieredzi.

PIELĀGOJIET SKANĒJUMU PĒC 
SAVIEM IESKATIEM!
Pielāgojiet klausīšanās pieredzi sev 
un saviem pasažieriem, ar centrālo 
vadības sistēmu regulējot skanējuma 
plašumu! Pilnībā iebūvētās vadības 
ierīces atrodas vien rokas stiepiena 
attālumā un rada autovadītājam 
pielāgotu, plašu un visaptverošu 
skanējumu.

PĀRDOMĀTS DIZAINS.
BOSE PERSONAL ir kompakta un 
pārdomāti izstrādāta audio sistēma, 
kas nodrošina Premium klases 
skanējumu bez nepieciešamības upurēt 
lietu uzglabāšanai paredzēto telpu.

BOSE PERSONAL –
UNIKĀLAIS SKAŅAS 
BAUDĪJUMS
Braukšana ar JAUNO MICRA ir saviļņojoša pieredze, ko palīdz radīt tās 
ekskluzīvā, jaunā BOSE PERSONAL audio sistēma. Tās nodrošinātā, 
augsti novērtētā un neatkārtojamā skanējuma iespējas padarīs ikvienu 
Jūsu braucienu par rosinošu un pacilājošu ceļojumu.
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JŪSU PASAULE KĀ UZ 
DELNAS
Ar NissanConnect* sistēmu Jūsu JAUNĀ MICRA padara Jums 
pieejamu navigāciju, informatīvi izklaidējošās aplikācijas un 
nodrošina Jūsu viedtālruņa integrāciju un attēlošanu tieši Jūsu 
automobiļa krāsainajā 7" skārienjutīgajā ekrānā.

Neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas Jūs varat paļauties uz 
navigācijas sistēmu un nenovirzīties no sava iecerētā maršruta, 
kā arī, ja nepieciešams, atrast tuvākos interešu objektus. Veiciet 
tālruņa zvanus, klausieties digitālās radioapraides stacijas, 
straumējiet mūziku, izmantojot USB vai Bluetooth®, vai, pateicoties 
NissanConnect savienojamības pakalpojumiem, kas ir pieejami 
2 gadus bez maksas, izmantojiet piekļuvi Facebook, Twitter un 
TripAdvisor viedtālruņa aplikācijām tieši sava automobiļa 
skārienjutīgajā ekrānā!Navigācijas sistēmas karšu precizitāte ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu 

optimālu automobiļa navigācijas sistēmas darbību. Nissan 
MapCare™ programma ir pakalpojums, kas bez maksas nodrošina 
Jūs ar vienu navigācijas sistēmas karšu atjauninājumu katru gadu 
3 gadus ilgā periodā pēc jauna automobiļa iegādes. Vaicājiet plašāku 
informāciju savam Nissan dīlerim vai dodieties uz Nissan automobiļu 
īpašnieku lojalitātes programmas – You+Nissan portālu: 
www.nissan.lv/you+ un uzziniet vairāk! *NissanConnect pakalpojumu ir nepieciešams abonēt, taču tas ir pieejams bez maksas 2 gadus 

pēc automobiļa iegādes.

BEZMAKSAS

3 GADUS
ATJAUNINĀJUMI
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NISSAN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMU DISPLEJS –
INOVĀCIJAS TIEŠI JŪSU ACU 
PRIEKŠĀ
JAUNĀS MICRA braukšanas palīgsistēmu displejs ir radīts, lai Jūs varētu 
braukt maksimāli efektīvi, mazinot nepieciešamību novērst skatienu no 
ceļa. Tā augstas izšķirtspējas 5" TFT ekrānā ir pieejama visa 
nepieciešamā informācija – tieši Jūsu acu priekšā un tieši tad, kad Jums 
tā ir vajadzīga. Bez liekas piepūles.

BRAUKŠANAS 
INFORMĀCIJA REĀLLAIKĀ

NAVIGĀCIJAS NORĀDES 
PAR KATRU PAGRIEZIENU

AUDIO SISTĒMAZVANĪTĀJA IDBRAUKŠANAS 
PALĪGSISTĒMAS
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VIETA JUMS UN VISIEM PĀRĒJIEM
JAUNĀ MICRA ir veidota tā, lai Jūs varētu pilnībā izbaudīt dzīvi. Lai arī JAUNĀ MICRA ir 
radīta koncentrējoties uz autovadītāja un tam līdzās sēdošā ceļabiedra ērtībām, šajā 
automobilī ir daudz vietas arī aizmugurē sēdošajiem pasažieriem – kā plecu, tā arī 
ceļgalu līmenī –, lai Jūs un ikviens Jūsu pasažieris varētu pilnībā izbaudīt braucienus 
JAUNAJĀ MICRA. Turklāt vietas pietiek arī bagāžai. Ir īstais brīdis izsūtīt ielūgumus! Autovadītāja sēdeklis ar 

regulējamu augstumu un 
atzveltnes leņķi

Šajā automobiļu segmentā 
vadošais sēdekļa bīdīšanas 
diapazons

Regulējama stūre 60:40 dalīti nolokāmi 
aizmugurējie sēdekļi
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Trīs dzērienu trauku turētāji 
ir attapīgi izvietoti centrālajā 
konsolē. 

Parocīgs 10 litru grozveida cimdu 
nodalījums, kurā varat ievietot 
planšetdatoru vai, piemēram, 
2 l ūdens pudeli.

TELPA, KAS PIELĀGOJAS 
JŪSU IDEJĀM
JAUNĀS MICRA ietilpība ir apbrīnojama. Nolokiet aizmugurējos sēdekļus, lai varētu 
pārvadāt papildu somas vai apjomīgākus priekšmetus, un izmantojiet visus 
personīgajām lietām paredzētos, pārdomātos uzglabāšanas nodalījumus, tostarp 
grozveida cimdu nodalījumu, 1,5 l ūdens pudeles turētāju durvīs, kabatas tipa 
nodalījumus priekšējo sēdekļu aizmugurē, dzērienu trauku turētājus un tālruņa 
turētāju ar USB/12 V pieslēgvietām!

1004 L 
PILNĀ BAGĀŽAS IETILPĪBA
Ar nolocītiem aizmugurējiem 
sēdekļiem.

300 L 
BAGĀŽAS NODALĪJUMA IETILPĪBA
Ar nenolocītiem aizmugurējiem 
sēdekļiem.
Garums: 720 mm x augstums: 
560 mm x platums: 1000 mm
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NISSAN INTELIĢENTAIS APKĀRTSKATA MONITORS –
AR JAUNO MICRA PAT AUTOMOBIĻA 
NOVIETOŠANA STĀVVIETĀ IR BAUDA
Vai varat iztēloties vēl vienkāršāku automobiļa novietošanu stāvvietā? Atpakaļskata kamera un aizmugurējie 
automobiļa stāvvietā novietošanas sensori ir noderīgi, ja braucat atpakaļgaitā, taču, novietojot automobili 
stāvvietā, ir vērtīgi redzēt vairāk nekā tikai vietu automobiļa aizmugurē. Tieši tāpēc JAUNAJĀ MICRA 
pieejamais, savā segmentā ekskluzīvais apkārtskata monitors izmanto 4 kameras, nodrošinot virtuālu 
360° skatu uz Jūsu automobili no “putna lidojuma” skatupunkta. Papildus tam ir iespējams izvēlēties arī 
dalīta ekrāna skatu ar automobiļa priekšpuses, aizmugures un sānu tuvplāniem, lai Jums būtu pilnīgāks 
pārskats uz automobiļa apkārtni. Turklāt ir jāņem vērā, ka šķēršļi dažkārt ir kustīgi (piemēram, iepirkumu 
ratiņi), tāpēc kustīgu objektu noteikšanas sistēma palīdz pārraudzīt Jūsu JAUNĀS MICRA apkārtni un brīdina 
Jūs par tuvumā esošiem kustīgiem objektiem.

  

TIEŠI JŪSU AUTOMOBIĻA 
“DEGUNGALĀ”.
Braukšanas režīmā ekrānā ir redzams 
skats gan uz automobiļa priekšpusē 
notiekošo, gan skats no augšas, lai 
Jūs varētu precīzi izplānot manevrus.

INFORMĒTĪBA PAR AIZMUGURĒ 
NOTIEKOŠO.
Braucot atpakaļgaitā, ekrānā var 
pārraudzīt telpu automobiļa aizmugurē, 
savukārt skats no augšas palīdz 
saskatīt mazākus šķēršļus, kas varētu 
slēpties zem automobiļa logu līmeņa.

PASARGĀJIET SAVA AUTOMOBIĻA 
RITEŅUS!
Braucot uz priekšu vai atpakaļgaitā 
un nospiežot kameras pogu, Jūs varat 
izslēgt skatu no augšas, lai redzētu 
sānu skatu. Tas būs īpaši noderīgi, 
novērtējot, cik tuvu esat piebraucis 
ceļa apmalei.

VISAPTVEROŠS SKATS.
Kamera, kas atrodas zem autovadītāja 
sānu spoguļa, palīdz nodrošināt 
virtuālu 360° skatu no “putna lidojuma” 
skatupunkta, gan braucot uz priekšu, 
gan atpakaļgaitā.
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NISSAN INTELIĢENTĀ BRAUKŠANA –
PILNĪGA PĀRLIECĪBA
Izbaudiet braukšanas prieku, ļaujot sensoriem un kamerām 
palīdzēt Jums! JAUNĀ MICRA piedāvā šajā automobiļu 
segmentā plašāko tehnoloģiju klāstu, kas rūpēsies par Jums 
visu Jūsu braucienu laikā. Nissan Inteliģentās braukšanas 
tehnoloģijas, kurās šķietami apvienota visu redzošā “trešā acs” 
un “sestā maņa”, padara Jūsu ikdienas braucienus arvien 
drošākus un patīkamākus.

  

INTELIĢENTĀ NEJAUŠAS 
BRAUKŠANAS JOSLAS 
MAIŅAS NOVĒRŠANAS 
PALĪGSISTĒMA. 
Šī tehnoloģija sniedz Jums 
gan vizuālu, gan, izmantojot 
stūri, taktilu brīdinājumu un 
pat veic vieglu bremzēšanu, 
lai ievirzītu Jūs atpakaļ savā 
braukšanas joslā, ja sākat 
no tās novirzīties, par to 
iepriekš nenorādot. 

“AKLĀS” ZONAS 
BRĪDINĀJUMA SISTĒMA. 
Paplašiniet savu redzesloku! 
Šī sistēma Jūs brīdinās, ja 
Jūsu automobiļa “aklajā” 
zonā atradīsies kāds cits 
automobilis, ko savādāk Jūs 
varētu nepamanīt.

INTELIĢENTĀ ĀRKĀRTAS 
BREMZĒŠANAS SISTĒMA. 
Pastāvīgi uzraugot citus 
transportlīdzekļus un 
gājējus Jūsu ceļā, šī modernā 
sistēma brīdina Jūs un 
iedarbina bremzēšanu, ja 
priekšā draud briesmas.
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NISSAN INTELIĢENTĀ BRAUKŠANA –
PASTĀVĪGI RŪPĒJOTIES 
PAR JUMS
Vadīt automobili ir daudz patīkamāk, kad spējat 
pilnībā kontrolēt situāciju, tādēļ Nissan Inteliģentās 
braukšanas tehnoloģijas uzrauga lielāko daļu 
situāciju, Jums esot ceļā. Neatkarīgi no tā, ko darāt – 
braucat pilsētā vai ārpus tās, braucat cauri tunelim 
vai esat apstājies –, JAUNĀS MICRA tehnoloģijas 
vienmēr ir gatavas sniegt Jums informāciju un 
palīdzību, kad vien tā Jums ir nepieciešama.

AUTOMĀTISKĀS TUVĀS/
TĀLĀS GAISMAS. Redziet 
vairāk, arī braucot pa 
tumšiem ceļiem! Šī sistēma 
ieslēdz automobiļa tālās 
gaismas un uz laiku 
samazina apgaismojuma 
intensitāti, pamanot pretī 
braucošus automobiļus.

PALĪGSISTĒMA 
BRAUKŠANAS UZSĀKŠANAI 
KĀPUMĀ. Vairs nekādas 
ripošanas atpakaļ! Šī 
sistēma notur automobiļa 
bremzes tik ilgi, lai Jūs 
varētu mierīgi uzsākt 
braukšanu kāpumā.

CEĻA ZĪMJU ATPAZĪŠANAS 
SISTĒMA. Ar automātisko 
ceļa zīmju atpazīšanas 
sistēmu ir vieglāk brauciena 
laikā ievērot noteiktos 
braukšanas ātruma 
ierobežojumus.
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NISSAN INTELIĢENTĀ BRAUKŠANA –
JAUNĀ MICRA NEMANĀMI PADARA JŪS PAR 
VĒL LABĀKU AUTOVADĪTĀJU
Izveicīgās un ātri reaģējošās JAUNĀS MICRA braukšanas dinamika ļauj Jums labāk izjust ceļu. Inteliģentā 
brauciena kontroles sistēma samazina automobiļa virsbūves svārstības, nodrošinot vienmērīgāku 
braukšanu, bet inteliģentā vilces kontroles sistēma kopā ar Nissan jauno elektriskā stūres pastiprinātāja 
(EPS) sistēmu rūpējas par elastīgu un tajā pašā laikā – drošu manevrētspēju. Aizrautība, pārliecība, kontrole. 
Ar JAUNO MICRA Nissan ir padarījis braukšanas pieredzi tieši tādu, kādu Jūs to jau sen vēlējāties.

  

INTELIĢENTĀ BRAUCIENA 
KONTROLES SISTĒMA. 
Šī sistēma pielieto atbilstošu 
bremžu spēku, lai novērstu 
nevēlamas automobiļa 
virsbūves augšdaļas kustības, 
braucot pāri nelīdzenumiem, 
un kopumā padara 
braukšanu komfortablāku. 

INTELIĢENTĀ VILCES 
KONTROLES SISTĒMA. 
Šī sistēma ļauj ar pārliecību 
izbraukt ceļa līkumus. Tā 
pielāgo bremžu spiedienu 
uz atsevišķiem riteņiem, lai 
palīdzētu Jums saglabāt 
optimālu braukšanas 
trajektoriju, braucot pa 
līkumainiem ceļiem.
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NISSAN INTELIĢENTĀ JAUDA –
NOĶER MANI, JA VARI!
Iespiediet pedāli grīdā un izbaudiet JAUNĀS MICRA 
segmentā labāko aerodinamisko sniegumu un tās 
samazinātā darba tilpuma, ātri reaģējošo un degvielu 
taupošo dzinēju klāstu! Izvēlieties IG-T 90 ZS benzīna 
dzinēju, lai iegūtu izcilu paātrinājumu, vai dCi 90 
dīzeļdzinēju, kas nodrošina izcilu automobiļa reakciju 
un degvielas ekonomiju!

 

DZINĒJS JAUDA
(ZS)

GRIEZES 
MOMENTS

(NM)
VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 

(L/100 KM)

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

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

IG-T 90
0,9 L BENZĪNA 
DZINĒJS

90 140 4,3 l/100 km

IZVĒLIETIES SEV TĪKAMĀKO DZINĒJU!

Izvēlieties dzinēju, kas atbilst Jūsu braukšanas stilam! Ar mūsu 
piedāvātās tabulas palīdzību Jūs varat salīdzināt dzinēju jaudu, 
griezes momentu un automobiļa vidējo degvielas patēriņu. Lai 
uzzinātu vairāk par JAUNĀS MICRA dzinēju klāstu, sazinieties 
ar savu Nissan dīleri!
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D

B
A

C

IZMĒRI
A: Garenbāze: 2 525 mm
B: Kopējais garums: 3 999 mm
C: Kopējais platums: 1 743 mm
D: Kopējais augstums: 1 455 mm

APDARE

VISIA CITY / VISIA

Casual Black audums Absolute Black / Grey audumsModern Black / Grey audums Ādas apdare

TEKNAACENTA / N-CONNECTA TEKNA

RITEŅI

15" tērauda diski 16" tērauda diski 16" vieglmetāla diski 17" vieglmetāla diski

JAUNĀS NISSAN MICRA
PERSONALIZĒŠANA
PIEŠĶIRIET SAVU STILU JAUNĀS MICRA ikoniskajam dizainam! 
Izvēlieties savu mīļāko krāsu no ekskluzīvajām automobiļa 
virsbūves krāsām, 3 izteiksmīgajām automobiļa salona apdarēm 
un 3 satriecošajiem automobiļa eksterjera stila papildaprīkojuma 
komplektiem 4 dažādās krāsās, lai izveidotu īsteni atšķirīgu izskatu! 
Vai esat pietiekami drosmīgs, lai sevi izpaustu?

KRĀSAS

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. Atsvaidziniet atmosfēru ar dinamisko 
Power Blue automobiļa salona personalizēšanas komplektu!

ENERGY ORANGE. Pastipriniet savu vitalitāti ar uzmundrinošo 
Energy Orange automobiļa salona personalizēšanas komplektu!

INTERIOR PACK

EXTERIOR
PACK 

INTERIOR
PACK

EXTERIOR
PACK ULTIMATE
EXTERIOR PACK PLUS+ AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES UZLĪMES

EXTERIOR
PACK PLUS

EXTERIOR PACK+ 17" VIEGLMETĀLA DISKI AR 
KRĀSAINĀM UZLIKĀM

17" vieglmetāla diski ar 
krāsainām uzlikām

Automobiļa 
virsbūves uzlīmes

INVIGORATING RED. Padariet savu vidi izsmalcinātu ar Invigorating Red automobiļa salona personalizēšanas 
komplektu ar ādas apdari!

 

 

Priekšējā un 
aizmugures 
bampera apdare

Sānu 
spoguļu 
uzlikas

Automobiļa 
virsbūves 
sānu uzlikas
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EXTERIOR PACK /
EXTERIOR PACK PLUS Power 

Blue
Energy 

Orange
Enigma 

Black
Vibrant 

Chrome

EXTERIOR PACK PLUS 
GUNMETAL GREY 
AUTOMOBIĻA 
VIRSBŪVES KRĀSA 
+ ENERGY ORANGE 
EXTERIOR PACK 
+ 17" VIEGLMETĀLA DISKI 
AR KRĀSAINĀM UZLIKĀM

POWER BLUE AUTOMOBIĻA 
VIRSBŪVES KRĀSA 

+ POWER BLUE AUTOMOBIĻA SALONS 
+ VIBRANT CHROME 

EXTERIOR PACK PLUS

PASSION RED AUTOMOBIĻA 
VIRSBŪVES KRĀSA

+ INVIGORATING RED 
AUTOMOBIĻA SALONS 

+ ENIGMA BLACK EXTERIOR PACK PLUS

EXTERIOR PACK
GUNMETAL GREY AUTOMOBIĻA 

VIRSBŪVES KRĀSA 
+ ENERGY ORANGE 

AUTOMOBIĻA SALONS
+ ENERGY ORANGE 

EXTERIOR PACK 
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EXTERIOR PACK ULTIMATE
Power 

Blue
Energy 

Orange
Enigma 

Black
Vibrant 

Chrome

GUNMETAL GREY  
AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES KRĀSA
+ ENERGY ORANGE AUTOMOBIĻA SALONS 
+ ENERGY ORANGE EXTERIOR PACK ULTIMATE 
(MELNAS JUMTA UN DZINĒJA PĀRSEGA 
UZLĪMES AR ORANŽU AKCENTU)

POWER BLUE AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES KRĀSA 
+ POWER BLUE AUTOMOBIĻA SALONS  
+ VIBRANT CHROME  
EXTERIOR PACK ULTIMATE (HROMA KRĀSAS 
AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES SĀNU UZLĪMES)

PASSION RED AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES KRĀSA
+ INVIGORATING RED AUTOMOBIĻA SALONS  
+ ENIGMA BLACK EXTERIOR PACK ULTIMATE 
(MELNAS AUTOMOBIĻA JUMTA UN DZINĒJA 
PĀRSEGA UZLĪMES)



1

2

3

4

NISSAN MICRA

PERSONALIZĒJIET SAVA 
AUTOMOBIĻA INTERJERU!

 

JAUNĀ 
MICRA
PAPILDINIET SAVA 
AUTOMOBIĻA 
EKSTERJERU!
Sports, piedzīvojumi, kaisle, noslēpumainība – JAUNĀ 
MICRA ir gatava tam visam! Pielāgojiet JAUNO MICRA 
atbilstoši savam dzīvesstilam, izmantojot Nissan 
oriģinālos aksesuārus, un padariet to par daļu no 
savas pasaules!

1.  Mazā jumta bagāžas kaste 
(pieejama arī vidēja izmēra).

2.  Automobiļa salona 
atpakaļskata spoguļa uzlika.

3. Elkoņbalsts.
4.  Automobiļa salona 

paklājiņi no velūra.
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MĒS, NISSAN, 
KONCENTRĒJAMIES 
UZ KVALITĀTI

360° PROCESS
Kvalitāti mēs paredzam jau no paša sākuma, pedantiski iztēlojoties 

katru automobili, lai padarītu tos vēl ērtākus un izturīgākus, 
pateicoties inovatīvam dizainam, inteliģentām tehnoloģijām un 

pārdomātām detaļām, un iedvesma tam visam esat Jūs.

DROŠĪBA
Mēs strādājam pie mūsu inteliģentajām automobiļu sistēmām, lai 

nemitīgi būtu modrībā par Jūsu drošību, palīdzētu Jums izvairīties no 
jebkādām likstām, un, lai Jūs ik dienas varētu braukt vēl pašapzinīgāk 

un pārliecinātāk. Mūsu apkārtskata monitors izmanto 4 kameras, 
dāvājot virtuālu skatu no “putna lidojuma” skatupunkta uz automobili 

un tā tuvāko apkārtni.

IZCILA UZTICAMĪBA
Mēs pārbaudām savu automobiļu spēju robežas, lai garantētu to ikdienas 

sniegumu un uzticamību. Veicot testus periodā pirms ražošanas uzsākšanas, 
mēs nobraucām miljoniem kilometru, tūkstošiem reižu dienā atverot un 

aizverot automobiļu durvis un dzinēja pārsegus, kā arī izmantojam īstus 
vulkāniskos pelnus no Japānas, lai pārbaudītu automobiļu logu izturību.

LABĀKIE PIERĀDĪJUMI
Mūsu apņemšanos radīt kvalitatīvus automobiļus vislabāk apliecināt Jūs paši. 

Aplūkojiet apskatus, atsauksmes un vērtējumus tiešsaistē un vaicājiet saviem 
draugiem un paziņām, kas jau brauc ar Nissan automobiļiem! 

Tā ir prioritāte it visā, ko darām, – no laboratorijas līdz 
dizaina studijai, no rūpnīcas līdz Nissan dīleru 

autocentriem, kā arī attiecībās ar Jums. Mēs mēģinām līdz 
sasniedzam pilnību. It viss, ko darām, ir pilnveidots 

pieredzes ceļā. Tā ir Nissan kvalitāte.

Remove Reevoo logo for LV, text is localized and more generic for LV, dont delete that.
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Parūpējieties par savu Nissan MICRA tā, kā tā ir pelnījusi, ar Nissan servisa un tehniskās 
apkopes līgumu un ietaupiet naudu ilgtermiņā! Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums 
ietver visas pārbaudes un nomaiņas, kas ietilpst Jūsu Nissan automobiļa tehnisko apkopju 
grafikā. Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sniedz Jums garantiju, ka Jūsu izdevumi 
par tehniskajām apkopēm būs nemainīgi līdz pat 5 gadus ilgā periodā. Izmantojiet priekšrocības, 
ko sniedz mūsu kvalificēto mehāniķu izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas! Labi 
apkoptam automobilim ir arī augstāka tālākpārdošanas vērtība. Ja Jūs pārdosiet savu Nissan 
automobili pirms beigsies Nissan servisa un tehniskās apkopes līguma termiņš, jaunais Jūsu 
automobiļa īpašnieks varēs izmantot atlikušo līguma laiku.

Nissan 5★ pagarinātā garantija ļauj Jums izbaudīt savas Nissan MICRA garantijas priekšrocības 
ilgāku laika periodu un/vai garāku nobraukumu. Pieejamais Nissan 5★ pagarinātās garantijas 
iespēju klāsts ļaus Jums izvēlēties savām vajadzībām vispiemērotāko. Remonta gadījumā tiks 
izmantotas tikai Nissan oriģinālās rezerves daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti mehāniķi. 
Nissan 5★ pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums un ikvienam automobiļa īpašniekam 
pēc Jums, jo to var nodot arī tālāk nākamajam automobiļa īpašniekam. Nissan 5★ pagarinātā 
garantija ietver arī Nissan Assistance – Nissan tehniskās palīdzības dienesta pakalpojumus 
pagarinātās garantijas perioda laikā visā Eiropā 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.

JŪS ATMODINĀT LABĀKO,
KAS IR MŪSOS!

Jūs iekvēlināt mūsu iztēli. Jūs provocējat 
mūsu izdomu. Jūs iedvesmojat mūs mainīt 
ierastos noteikumus un radīt jaunas 
inovācijas. Nissan inovācijas nenozīmē tikai 
papildinājumus un uzlabojumus, tās nozīmē 
tradicionālo pieņēmumu pārkāpšanu un 
jaunu harmoniju atrašanu. Tās nozīmē 
negaid ītu risinājumu at tīstīšanu, lai 
apmierinātu Jūsu mežonīgākās un arī 
pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido un 
piedāvā automobiļus, aksesuārus un 
pakalpojumus, kas lauž stereotipus – padarot 
praktisko aizraujošu un aizraujošo praktisku –, 
tādējādi dāvājot Jums vairāk braukšanas 
prieka katru dienu.

SERVISA CENU GARANTIJA.
Mēs apsolām nodrošināt visaugstākās rūpes par 

Jūsu Nissan automobili, jo mūsu rīcībā ir zinoši, Nissan 
apmācīti speciālisti, kas savā darbā pielieto jaunākās 

metodes un īpašus Nissan instrumentus. Lai 
garantētu vislabāko kvalitātes un cenas attiecību, 

mēs nodrošināsim tādu pašu cenu Nissan 
oriģinālajām rezerves daļām un darbam, ja 10 km 
attālumā no sava Nissan oficiālā dīlera vai Nissan 

autorizētā servisa saņemsiet līdzvērtīgu piedāvājumu.

BEZMAKSAS SERVISA MAIŅAS 
AUTOMOBILIS.

Mēs apsolām, ka Jūs kā You+Nissan programmas 
dalībnieks vienmēr varēsiet būt ceļā, kamēr Jūsu 

automobilim tiek veikta tehniskā apkope, vai tas tiek 
remontēts. Piesakieties laikus, un mēs nodrošināsim 

Jums bezmaksas servisa maiņas automobili vai 
vismaz alternatīvu transporta risinājumu!

PAGARINĀTS NISSAN ASSISTANCE – NISSAN 
TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA 
PAKALPOJUMS.
Mēs apsolām, ka Jūs varēsiet būt ceļā 24/7. Ja notiks 
kaut kas negaidīts, mēs garantējam Jums Nissan 
tehniskās palīdzības dienesta – Nissan Assistance 
palīdzību visu diennakti neatkarīgi no Jūsu Nissan 
automobiļa vecuma.

BEZMAKSAS ”VESELĪBAS” PĀRBAUDE 
AUTOMOBILIM.
Mēs apsolām Jūsu automobilim veikt bezmaksas 
“veselības” pārbaudi, kad atvedīsiet to uz plānoto 
tehnisko apkopi vai remontu. Turklāt mēs sniegsim 
Jums informāciju par paredzamo servisa darbu 
izmaksām jau iepriekš, lai Jūs zinātu, kādi servisa 
darbi ir veicami un ar tiem saistītās izmaksas.

JŪS KĀ PRIVĀTAIS KLIENTS BŪSIET IEGUVĒJS NO MŪSU SOLĪJUMIEM NEIEROBEŽOTU LAIKU.
PIEVIENOJOTIES YOU+NISSAN PROGRAMMAI, JŪS BAUDĪSIET AKTĪVAS RŪPES NO MŪSU PUSES. 

MĒS PRET JUMS BŪSIM PATIESI, ATKLĀTI UN GODĪGI. MĒS PARŪPĒSIMIES PAR JUMS. TAS IR MŪSU SOLĪJUMS.

NISSAN SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS

NISSAN 5★ PAGARINĀTĀ GARANTIJA

MŪSU SOLĪJUMS. JŪSU PIEREDZE.

JEBKUR UN JEBKAD. VIENKĀRŠI PIEZVANIET UZ TĀLRUŅA NUMURU: 8000 3211 (ESOT LATVIJĀ) VAI +372 606 4071 (ESOT ĀRZEMĒS), UN MĒS JUMS PALĪDZĒSIM!  

NISSAN MICRA JUMS PIEDĀVĀ:

3 GADU / 100 000 KM GARANTIJU.

12 GADU GARANTIJU PRET 
CAURRŪSĒŠANU KOROZIJAS DĒĻ.

1 GADA / 20 000 KM TEHNISKĀS 
APKOPES INTERVĀLU BENZĪNA 
DZINĒJIEM UN 1 GADA / 30 000 KM 
TEHNISKĀS APKOPES INTERVĀLU 
DĪZEĻDZINĒJAM.

 

 

Iepazīstieties ar noteikumiem un nosacījumiem: www.nissan.lv/customer-promise
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Dīlera zīmogs:
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Sekojiet Nissan MICRA:

Apmeklējiet mūsu mājas lapu:  
www.nissan.lv 

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2017 gada oktobris). 
Šajā brošūrā izmantoti automobiļu izstādēs izstādītie automobiļu prototipi. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot savus 
produktus, Nissan Europe patur tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. 
Nissan dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Sazinieties ar savu Nissan dīleri, lai saņemtu jaunāko 
informāciju! Sakarā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām 
automobiļu virsbūves un apdares materiālu krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez 
rakstiskas atļaujas no Nissan Europe puses ir aizliegta.

Šīs brošūras izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru – MY16 MICRA LAUNCH BROŠŪRA 10/2017 – Drukāta ES.
Autors: “DESIGNORY”, Francija, ražotajs: “eg+ worldwide”, Francija – Talr.: +33 1 49 09 25 35.

Inteliģentā mobilitāte caurvij visu, ko mēs darām. Mēs izmantojam jaunākās 
tehnoloģijas, lai pārveidotu automobiļus no vienkāršiem pārvietošanās līdzekļiem 
par īstiem partneriem. Kopā šis ceļojums ir vēl pārliecinošāks, vienotāks un 
aizraujošāks. Vai tie būtu automobiļi ar autonomās vadības tehnoloģijām, vai 
lielceļi, kas uzlādē elektroautomobiļus braukšanas laikā, – tas viss Jūs gaida jau  
ļoti tuvā nākotnē, un nākotne ir jūtama jau tagad – Nissan automobiļos, ar  
kuriem braucat jau šodien.
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