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NISSAN MICRA. KĀ BŪTU, JA Jūs varētu kustēties paši savā 
ritmā un likt lietām vienkārši notikt? Sākot ar automobiļa izteiksmīgo, 
priekšējo bamperi un bišu šūnām līdzīgā raksta priekšējo resti, 
izrādiet savu izveicību, sēžot ērtajā MICRA salonā, kļūstiet par vienu 
veselu kopā ar Nissan MICRA un kārtīgi izpriecājieties! Ar Jūsu 
idejām un mūsu tehnoloģijām Jūs ikvienu braucienu varat pilnībā 
pielāgot savai personībai.
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STILĪGA IERAŠANĀS
JŪS ESAT KLĀT! Apveltīta ar jauna dizaina aizmugurējo 
bamperi, nevainojami tonētiem aizmugures LED lukturiem un 
mirdzošiem 16" vieglmetāla diskiem, MICRA pilnīgi droši zina, 
kā atstāt labu iespaidu.
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KĀPIET IEKŠĀ! Ar brīnišķīgu, 
elegantu zamšam līdzīgu sēdekļu 
un durvju paneļu apdari, durvju 
elkoņbalstiem un pārnesumu pārslēga 
sviru sudraba krāsā, un centrālo konsoli 
spīdīgi melnā krāsā, MICRA plašais 
salons piesaista uzmanību.

PILSĒTAS 
FLIRTS
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NISSAN INTELIĢENTĀ ATSLĒGA.
Attapīga, vienkārša un ērta, Nissan inteliģentā atslēga atbrīvo Jūsu rokas.
Ja Jūsu rokās ir iepirkumu maisiņi, bet prātā – vēl darāmie darbi, Jūs negribēsiet un Jums 
nevajadzēs rakņāties Jūsu somas dziļumā, lai atrastu automobiļa atslēgas.
Pateicoties radiofrekvences noteikšanas tehnoloģijai, Jūs atslēgsiet savu MICRA ar 
vienu pieskārienu pogai, kas atrodas uz automobiļa priekšējo durvju vai bagāžas nodalījuma 
durvju roktura.
Vēl vairāk – Jūs varat iedarbināt automobili ar Nissan inteliģento atslēgu, neizņemot to no 
kabatas vai somas. Vienkārši nospiediet bremzes, piespiediet dzinēja iedarbināšanas pogu 
un dodieties ceļā! Vienkārši un ērti!

MULTIFUNKCIONĀLAIS DISPLEJS.
MICRA viegli nolasāmais multifunkcionālais 
ekrāns attēlo noderīgu informāciju, piemēram, 
degvielas patēriņu, nobraucamo attālumu, āra 
gaisa temperatūru un vadlīnijas automobiļa 
novietošanai stāvvietā.

UZLABOTS TĒLS. Ar jaunā dizaina centrālo konsoli, 
precīzām multifunkcionālā ekrāna jaunajām grafikām un Nissan 
inteliģento atslēgu, MICRA ir spožu ideju pārpilna.

DIZAINA 
INTELIĢENCE
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NISSANCONNECT –

INOVĀCIJA, KAS NOTUR PASAULI 
JŪSU ROKAS STIEPIENA ATTĀLUMĀ
ATJAUTĪGA UN FUNKCIONĀLA. NissanConnect sistēma ir aprīkota ar bagātīgu funkciju klāstu un ir ārkārtīgi viegli lietojama, 
pateicoties augstas izšķirtspējas 5,8" neapžilbinošajam, skārienjutīgajam ekrānam. Jaudīga audio, navigācijas un komunikāciju funkciju 
kombinācija, kā arī vismodernākā savienojamība un viedtālruņa integrētās funkcijas.

SASNIEDZAMĪBA, LAI KUR JŪS ATRASTOS. NissanConnect piedāvā viedtālruņa integrāciju. Uz parocīgā Nissan ekrāna 
izbaudiet aizvien pieaugošo aplikāciju* klāstu, kas visas ir īpaši izstrādātas, lai uzlabotu Jūsu braukšanas prieku drošā veidā! Jūsu 
MICRA kļūs par neatņemamu Jūsu dzīvesstila sastāvdaļu, gluži kā Jūsu viedtālrunis, planšetdators un dators.

INTELIĢENTĀS AUTOVADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS. Tās kopā ar navigācijas funkcijām nodrošinās atbalstu jebkura veida 
satiksmes situācijā.

AUDIO STRAUMĒŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH®. Izbaudiet digitālo radio**, interneta radio vai straumējiet mūziku no sava 
mobilā tālruņa!

iPOD/USB PIESLĒGVIETA. Pieslēdziet savu iPod vai MP3 atskaņotāju, lai brauciena laikā piekļūtu visai savai mūzikas kolekcijai!

*Autovadīšana ir nopietna nodarbe. NissanConnect pakalpojumus izmantojiet tikai tad, kad tas ir droši! Dažas aplikācijas var tikt ieviestas vēlāk. NissanConnect 
pakalpojumu ir nepieciešams abonēt, taču tas ir pieejams par brīvu 2 gadus pēc automobiļa iegādes. Pakalpojumi un aplikācijas var būt pieejamas atsevišķās 
Eiropas valstīs un atsevišķiem Nissan automobiļu modeļiem. Pakalpojumus un aplikācijas var nodrošināt trešās puses, kas neatrodas Nissan pārziņā, un tie var 
tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām no Nissan vai tā pārstāvju puses (tostarp, bet neaprobežojoties ar: trešo pušu ierobežojumiem/atceltiem 
pakalpojumiem). Noteiktām tālvadības funkcijām ir nepieciešams saderīgs tālrunis vai ierīce, kas neietilpst automobiļa komplektācijā. Mobilo sakaru tīklus 
nodrošina mobilo sakaru uzņēmumi, kas nav Nissan pārziņā. Mobilo sakaru tīkli nav pieejami visur. Var tikt piemēroti viesabonēšanas tarifi un/vai datu pārraides 
likmes. Nissan nav atbildīgi par jebkādu ierīču aizvietošanu, atjaunināšanu un citām ar to saistītām izmaksām, kas var būt nepieciešamas, lai turpinātu darbību pēc 
izmaiņām pakalpojumā.

**Ja ir pieejams Jūsu valstī.
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LIELISKS IZMĒRS UN IZVEICĪBA. 
Nekādu šaubu, vilcināšanās vai grūtību. 
Pārliecināti iebrauciet šaurajā stāvvietā, 
pateicoties automobiļa stāvvietā novietošanas 
palīgsistēmai, un dodieties nodarboties ar 
svarīgākām lietām!

LABĀKAIS APGRIEŠANĀS DIAMETRS. Manevrēt ar 
MICRA ir viegli ne tikai braucot uz priekšu un atpakaļgaitā, 
bet arī trīs punktu apgriešanās situācijās. Tikai 9,3 m 
nelielais MICRA apgriešanās diametrs ir mazākais visu tās 
lielāko konkurentu vidū, lai Jūs jebkuru šķērsli un šaurus 
pagriezienus varētu izbraukt vienā acumirklī.

AIZMUGURĒJIE AUTOMOBIĻA STĀVVIETĀ 
NOVIETOŠANAS SENSORI. Kad esat saņēmuši „zaļo 
gaismu” automobiļa novietošanai izvēlētajā stāvvietā no 
MICRA stāvvietas mērīšanas sistēmas, varat stūrēt iekšā 
šaurajā stāvvietā, ne mirkli nešauboties. Aizmugurējā 
automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma ar brīdinājumu 
palīdzību droši sniegs Jums noderīgu atbalstu.

IELU IZJŪTA
ELEGANTAS KUSTĪBAS. Mērķtiecīgi, prasmīgi un ārkārtīgi 
izveicīgi – neviens pilsētā nespēj pārvietoties tik bezrūpīgi kā MICRA.

STĀVVIETAS MĒRĪŠANAS SISTĒMA. Ar vienu 
pieskārienu pogai stāvvietas mērīšanas sistēma izmērīs 
Jūsu izvēlēto stāvvietu un paziņos, vai vietas būs 
pietiekami. Vienkārši piebrauciet klāt, nospiediet slēdzi un 
ieslēdziet pagrieziena rādītāju, un stāvvietas mērīšanas 
sistēma attēlos „OK” („Labi”) vai “Not advised” („Nav 
ieteicams”), ietaupot Jums daudz raižu.
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DZINĒJS /
TRANSMISIJA

TILPUMS
(L)

JAUDA
(ZS)

GRIEZES
MOMENTS (Nm)

CO2 IZMEŠI
(g/km)

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
KOMBINĒTAJĀ CIKLĀ (l/100 km)

1,2 80 ZS 5 M/T 1,2 80 110 115 5,0

1,2 80 ZS CVT 1,2 80 110 125 5,4

1,2 DIG-S 98 ZS 5 M/T 1,2 98 147 99 4,3

1,2 DIG-S 98 ZS CVT 1,2 98 147 115 5,0

CEĻOJIET AR VIEGLUMU! MICRA ir viens no zemākajiem CO2 izmešu apjoma līmeņiem 
(99 g/km) benzīna dzinēju vidū, un uz 100 km tā patērē tikai 4,3 l degvielas kombinētajā ciklā.

SVAIGA ENERĢIJA

STOP/START. Visām DIG-S dzinēja versijām 
standarta aprīkojumā pieejamā Stop/Start 
sistēma samazina pilsētas satiksmes radīto 
piesārņojumu. Kad Jūsu MICRA stāv 
(piemēram, satiksmes sastrēgumā), tās dzinējs 
automātiski izslēdzas, uzlabojot degvielas 
patēriņa efektivitāti par apmēram 4%, un atkal 
vienmērīgi ieslēdzas, tiklīdz Jūs atlaižat sajūgu 
(izmantojot manuālo pārnesumkārbu) vai 
bremzes (izmantojot CVT pārnesumkārbu).

DIG-S DZINĒJS. Piedāvājot ekoloģisku 
dīzeļdzinēja veiktspēju, MICRA Pure Drive 
1,2 l 98 ZS benzīna dzinējs ar kompresoru 
un manuālo transmisiju iemieso inovatīvas 
tehnoloģijas, kas samazina jaudas zudumus 
siltuma, sūknēšanas un berzes dēļ un, 
optimizējot enerģijas pārvaldību, uzlabo 
degvielas patēriņu.
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NISSAN „DROŠĪBAS VAIROGA”
TEHNOLOĢIJU FILOZOFIJA –

IESKAUJIET SEVI 
PĀRLIECĪBĀ!
Nissan „drošības vairoga“ tehnoloģijas ir visaptveroša 
pieeja drošībai, kas caurvij katra mūsu automobiļa 
radīšanas un pilnveidošanas procesu. Šeit minētās 
iezīmes ir tikai dažas no daudzām, ar ko ir aprīkots 
Jūsu Nissan automobilis un kas palīdz aizsargāt Jūs 
un Jūsu pasažierus, koncentrējoties uz trīs galvenajām 
jomām: tās pieskata Jūsu automobiļa sistēmas un 
apkārtni, palīdz pārvarēt negaidītas situācijas un pasargā 
Jūs neveiksmīga negadījuma gadījumā.

2011. gadā EURO NCAP 
(Eiropas neatkarīgā jauno 
automobiļu drošības pārbaudes 
organizācija) MICRA piešķīra četru 
zvaigžņu drošības novērtējumu.

ABS. Ja Jums jelkad nāksies spēcīgi nospiest 
bremzes, pretbloķēšanās bremzēšanas sistēma 
ierobežos riteņu bloķēšanos, lai palīdzētu saglabāt 
kontroli un stabilitāti.

TPMS – riepu gaisa spiediena kontroles 
sistēma. Vairs nekādu minējumu! Gaisa spiediens 
katrā riepā tiek uzraudzīts. Ja kādā no tām gaisa 
spiediens būs par zemu, automobiļa mērinstrumentu 
panelī iedegsies brīdinājums par to.

ESP – elektroniskā stabilitātes programma. 
9. paaudzes ESP piemēro bremžu spiedienu 
atsevišķiem riteņiem un samazina dzinēja griezi, 
palīdzot stabilizēt automobiļa kustības virzienu, ja 
riepu saķeres līmenis nejauši tiek pārsniegts.

TCS. Vilces kontroles sistēma kontrolē bremžu 
spiedienu atsevišķiem riteņiem un samazina dzinēja 
griezi, lai saķere būtu maksimāla.

AR ESP

BEZ ESP

Priekšējie, sānu un aizkarveida drošības gaisa spilveni 
sniedz maksimālu drošību visiem pasažieriem. Ja Jūs 
vēlaties novietot bērnu sēdeklīti uz priekšējā pasažiera 
sēdekļa, vienkārši nospiediet slēdzi, kas atrodas 
cimdu nodalījumā, lai atslēgtu priekšējā pasažiera 
drošības gaisa spilvenu!

DROŠĪBAS 
GAISA SPILVENI
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VISS SAVĀS VIETĀS. Vairs nav pa 
automobiļa salonu slīdošu priekšmetu, Jums 
vairs nav jāmeklē mobilais tālrunis, stāvvietas 
apmaksas kvītis vai saulesbrilles, jo Nissan 
MICRA tam visam ir sava vieta.

VAIRĀK TELPAS

ĻOTI PĀRDOMĀTA. No speciālajiem turētājiem 
līdz plašajiem nodalījumiem, MICRA kārtīgie un 
daudzveidīgie uzglabāšanas nodalījumi gādās, lai 
Jūsu brauciens būtu netraucēts.

IZCILI PIELĀGOJAMA. Ja pēkšņi Jums 
nepieciešama vieta lielākai bagāžai, ar vienu sviras 
vilcienu Jūs varat nolocīt aizmugurējos sēdekļus, 
radot pilnīgi līdzenu grīdu un 1132 l plašu telpu. 
Ļoti ērti!
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Force Red

Piano Black

Solid White Black Purple

Chrome

Orange Racing

Carbon Look

Metallic Grey

CREATIVE EXCLUSIVE

1. Sānu spoguļu uzlikas, Orange;

2. Priekšējo un aizmugurējo sānu durvju rokturu uzlikas, Orange;

3. Sānu durvju apakšdaļas uzlikas, Orange;

4. 15" vieglmetāla diski – TRACK, Silver Grey;

5. Ventilācijas atveru apdare, Orange;

6. Bagāžas nodalījuma durvju apakšdaļas apdare, Orange;

7. Ventilācijas atveru apdare, Orange;

8. Sporta pedāļu apdare;

9. Pārnesumu pārslēga pamatnes apdare, Orange;

10. Izgaismotas sānu sliekšņu aizsarguzlikas;

11. Velūra paklājiņi ar krāsainu logotipu un nošuvēm 
(komplektā 4 gab.).

PIELĀGOJIET TO 
SAVAM STILAM!

Piešķiriet savai MICRA īpašu personību, apvienojot izteiksmīgu 
automobiļa virsbūves krāsu ar kontrastējošiem elementiem, 

akcentiem, automobiļa salona un eksterjera apdari – Jūsu izvēles 
iespējas ir bezgalīgas!

M I C R A
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Esiet sagatavoti jebkam ar Nissan oriģinālajiem 
aksesuāriem! Vai tas būtu viedtālruņa turētājs, 
pelnu trauks, bagāžas atdalītāji ikdienas ērtībām, 
aukstuma kaste vai jumta bagāžnieks Jūsu 
brīvdienu braucieniem, Jums pieejams ir viss, ko 
sirds kāro.

AKSESUĀRI 
JŪSU 
VAJADZĪBĀM

1. Cietais bagāžas nodalījuma ieliktnis ar bagāžas atdalītājiem;
2. Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs;
3. Uzglabāšanas nodalījums zem bagāžas nodalījuma pārsega;
4. Viedtālruņa turētājs;
5. Pelnu trauks;
6. Vidēja izmēra jumta bagāžas kaste, Black (pieejams arī mazais izmērs);
7. Jumta bagāžas šķērsstieņi, Steel Black (pieejams arī Aluminium) un 

slēpju/sniegadēļa turētājs 3 pāriem (pieejams arī 4 pāriem tērauda 
un alumīnija jumta bagāžas šķērsstieņiem, un bīdāms – 6 pāriem);

8. Aukstuma kaste;
9. Jumta bagāžas šķērsstieņi, Steel Black (pieejams arī Aluminium) un 

velosipēdu turētājs.
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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

VISIA UN ACENTA 
APRĪKOJUMA LĪMEŅI –
BLACK
STANDARTA APRĪKOJUMS 
VISIA CITY / VISIA / ACENTA 
APRĪKOJUMA LĪMEŅIEM.

TEKNA 
APRĪKOJUMA LĪMENIS –
BLACK
STANDARTA APRĪKOJUMS 
TEKNA APRĪKOJUMA 
LĪMENIM.

A: Kopējais garums: 3825 mm

B: Garenbāze: 2450 mm

C: Kopējais platums: 1665 mm

D: Kopējais augstums: 1520 mm līdz 1535 mm

KRĀSAS

15" DEKORATĪVĀS 
DISKU UZLIKAS

14" DEKORATĪVĀS 
DISKU UZLIKAS
STANDARTA APRĪKOJUMS 
VISIA CITY / VISIA 
APRĪKOJUMA LĪMEŅIEM.

STANDARTA APRĪKOJUMS 
TEKNA APRĪKOJUMA 
LĪMENIM.

15" VIEGLMETĀLA 
DISKI

STANDARTA APRĪKOJUMS 
ACENTA APRĪKOJUMA 
LĪMENIM.

APDARE

IZMĒRI
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AR NISSAN 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 
negaidītu risinājumu attīstīšanu, lai 
apmierinātu Jūsu mežonīgākās un arī 
pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido 
un piedāvā automobiļus, aksesuārus un 
pakalpojumus, kas lauž stereotipus – 
padarot praktiskas lietas iztēli rosinošas 
un iztēli rosinošas lietas – praktiskas, 
tādejādi dāvājot Jums vairāk braukšanas 
prieka katru dienu.

NISSAN MICRA 
JUMS PIEDĀVĀ:

3 GADU / 100 000 KM GARANTIJU

12 GADU PRETKOROZIJAS 
GARANTIJU VIRSBŪVES 
CAURRŪSĒŠANAI

20 000 KM TEHNISKO APKOPJU 
INTERVĀLU
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Sekojiet Nissan MICRA:
Dīlera zīmogs:

A p m e k l ē j i e t  m ū s u  m ā j a s  l a p u :  w w w . n i s s a n . l v 

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2015. gada augustā). Šajā brošūrā izmantoti 
automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz produktu pilnveidošanu, Nissan Europe saglabā 
tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā izdevumā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas 
īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Saistībā 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.

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – MICRA SV3 GEA 08/2015 – Iespiesta: Eiropas Savienībā.
Autors: „CLM BBDO”, Francija – Tālr.: +33 1 41 23 41 23; ražotājs: „eg+ worldwide, France”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.
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