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MAGASABBRA TESZI A LÉCET. A természetéből fakadóan merész 5. generációs
Nissan MICRA újrafogalmazza a kisautókkal szemben támasztott elvárásokat
a formaterv a kényelem és a teljesítmény terén is. A kifejező, ugyanakkor
prémium színvonalú külső és belső formai megoldásaiért, okos
felszereltségéért és dinamikus teljesítményéért is dicsért MICRA AZ ÖN MERÉSZ
ÉS TECHNOLÓGIAILAG FEJLETT VÁROSI AUTÓJA LESZ.
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KATEGÓRIAELSŐ
TECHNOLÓGIA, ENERGIKUS
ÉS EGYBEN MAGABIZTOS
VEZETHETŐSÉG
Képzelje el, hogy a mindennapi autózás élmény is lehet – örömtelibb,
magabiztosabb autózással, folyamatosan kapcsolatban az Önt
körülvevő világgal.
A Nissan Intelligens Mobilitás koncepciója mögött ez a filozófia áll. Ez jelenik
meg a NISSAN MICRA intelligens vezetéstámogató rendszereiben is, melyek
folyamatosan figyelik az autó környezetét és a veszélyekre figyelmeztetve
segítenek megelőzni a baleseteket. Ha nagyobb biztonságban érzi magát a
kormány mögött, a vezetés élményét is jobban átélheti.
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MUTASSA MEG MAGÁT
Igazítsa a NISSAN MICRÁT kívül-belül saját ízléséhez. Mutassa meg
magát bátran a külső és belső színek és témák, valamint a
különböző autómatricák és keréktárcsák elképesztően gazdag
választékának segítségével.

TÖBBFÉLE KONFIGURÁCIÓ
Belső
felszereltség
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Tükörborítások

Oldalsó
ajtóborítások

Díszléc a
hátsó
lökhárítóra

Díszléc az
első
lökhárítóra

17"-es
könnyűfém
keréktárcsák
színes
betétekkel

Karosszéria
Fóliák
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TEGYE OTTHONOSSÁ
A NISSAN MICRA belső terét minden részletre kiterjedő
figyelemmel alakítottuk olyanra, hogy öröm legyen vele
az úton töltött idő. Harmonikus formájú, puha tapintású
anyagokkal burkolt, vízszintes kialakítású műszerfalával,
prémium kiegészítőivel és a színezett díszítőelemek egyedi
választékával A NISSAN MICRA a kényelmet és a stílust
ötvöző, inspiráló légkört teremt.

KIVÉTELES RÉSZLETEK
D-alakú
kormány

Ledes belső
világítás

Ésszerűen
csoportosított
kezelőszervek

Puha tapintású anyagok
ezüst színezésű
díszítőelemekkel
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ÖNRE TERVEZVE
Kényelmes vezetési pozíciójával, ergonomikus,
vérkeringést segítő üléseivel és kiemelkedő
zajszigetelésével a NISSAN MICRA mindenben
az Ön nagyobb kényelmét szolgálja.
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BOSE® PERSONAL®

PÁRATLAN HANGZÁS
A MICRA vezetése a BOSE® PERSONAL® hangrendszernek köszönhetően még
izgalmasabb élmény. A kiemelkedő teljesítménye és hangzásbeállítási lehetőségei
miatt nagyra értékelt rendszernek köszönhetően minden autózás pezsdítő és
lélegzetelállító utazássá válik.

BOSE® PERSONAL®
AUDIORENDSZER
A kompakt kialakítású, ötletesen
tervezett BOSE® PERSONAL®
audiorendszer a csomagtér
méretének csökkentése nélkül is
egyedülállóan teljes hangzást nyújt.

SZABJA IGÉNYEIRE
A zenehallgatást emellett
tökéletesen a saját, illetve utasai
igényeihez alakíthatja a fejegységen
keresztül a hangsugárzás
szélességének pontos beállításával.
Az integrált kezelőszervekkel
teljesen vezetőcentrikus, szélesebb,
vagy akár teljesen koncertszerű,
immerzív hangzást is beállíthat
mindössze néhány mozdulattal.

INTELLIGENS KIALAKÍTÁS
A kis méretű és intelligens
kialakítású BOSE® PERSONAL®
rendszer prémium minőségű
hangzást biztosít anélkül, hogy
csökkentené a tárolóhelyek
nagyságát.
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ÚJ NISSANCONNECT
A Nissan következő generációs hang- és navigációs rendszerének része az okostelefon-integráció, a Bluetooth
kihangosítás és a fedélzeti alkalmazások, emellett 7"-os érintőképernyővel rendelkezik, amellyel minden
egyszerűen, gyorsan és kényelmesen elérhető. Személyre szabhatja az elrendezést, kiválaszthatja az
igényeinek megfelelő parancsikonokat és widgeteket, és beszédfelismerést is alkalmazhat.
Az új NissanConnect rendszerrel olyan, jól megszokott alkalmazásokat is használhat, mint az Apple
CarPlay® és az Android Auto® *.

TESTRESZABHATJA A FŐMENÜT.
A parancsikonok és widgetek
kezelőjével főmenüjét úgy
állíthatja be, hogy azon a
leggyakrabban használt funkciók
jelenjenek meg, például a
hangrendszer, a híváselőzmények
és a közlekedési információk.

BESZÉDFELISMERÉS.
Nyomja meg hosszan a beszéd
gombot a kormánykeréken az
egyszerű hangutasításokhoz –
biztonságos, gyors és kényelmes,
vezetés közben is.

EGYSOROS KERESÉS
Mostantól az egysoros keresés
lehetőségével is kereshet címekre,
POI-kra vagy akár mindkettőre,
melynek révén sokkal könnyebbé
válik úti céljának megtalálása.

AZ ÖN ZENÉJE. AHOGY ÖN SZERETI. Bluetooth
hangátvitelen vagy USB-kapcsolaton keresztül
közvetlenül telefonjáról is hallgathatja zenéit.
*Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2, iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó),
iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Apple Carplay részleteiről érdeklődjön a
következő oldalon: https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto
a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto
elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: https://www.android.com/auto/. A Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto
használatából eredő bárminemű kár, veszteség vagy sérülésért.
Nissan befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes funkciója,
ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.
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AZ INTELLIGENS INTEGRÁCIÓ HATÉKONYABB
ÉLETTÉRRÉ ALAKÍTJA AUTÓJÁT.
Tervezze meg utazását előre mobilos/ internetes* vagy fedélzeti navigáció segítségével, prémium forgalmi
adatok felhasználásával, így a valós idejű forgalmat figyelembe vevő, pontos útvonal-lehetőségek közül
választhat. Legyen mindig naprakész az okostelefonján keresztül vagy külső WiFi hotspothoz csatlakozva
elérhető internetes frissítések révén. Küldje el az úti célt autójába a webes felületről vagy a Door to Door
Navigation alkalmazásból.

KÜLDJE EL AZ ÚTI CÉLT AUTÓJÁBA
SZÁMÍTÓGÉPRŐL VAGY A
MOBILALKALMAZÁSBÓL.
Küldje el az úti célt autójába bármely
felületről, és tervezze meg utazását
még indulás előtt.

DOOR TO DOOR NAVIGATION
ALKALMAZÁS.
A mobilalkalmazással háztól házig,
autója parkolóhelyétől egészen úti
céljáig navigálhat.

DOOR TO DOOR NAVIGATION ALKALMAZÁS
Töltse le a Door to Door Navigation alkalmazást
okostelefonjára, és használja bármelyik térképét
következő generációs, többujjas kezelést lehetővé
tévő NissanConnect kijelzőképernyőjén.
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PRÉMIUM FORGALMI ADATOK.
Mielőtt elindulna, számítsa ki a
pontos érkezési időt valós idejű
forgalmi adatok alapján, és válassza
ki az úti céljához vezető legjobb
útvonalat.

*Keresse fel https://apps.nissan.navshop.com/hu_hu/ weboldalt
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TOVÁBBFEJLESZTETT VEZETÉSTÁMOGATÓ
KIJELZŐ

INNOVÁCIÓ KÖZVETLENÜL
ÖN ELŐTT.
VALÓS IDEJŰ VEZETÉSI
INFORMÁCIÓK

VEZETÉSTÁMOGATÓ
RENDSZEREK

HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÁS
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AUDIO

A NISSAN MICRA továbbfejlesztett, nagyfelbontású, 5"-os
vezetéstámogató kijelzőjét kifejezetten úgy tervezték, hogy a
lehető legkevésbé vonja el a figyelmet a vezetésről, miközben
a lehető legtöbb információt adja át egy szempillantás alatt,
pontosan akkor, amikor szükség van rá. Könnyedén.
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TÁGAS TÉR NEM CSAK ÖNNEK
A NISSAN MICRA teret ad a teljes élethez. Bár tervezése során az első ülésekben
ülők kényelme volt a fő cél, a NISSAN MICRA a hátul ülők számára is tágas helyet
kínál, kategóriáján belül kimagaslónak számító váll- és lábtérrel. És még így is
bőven marad hely a csomagoknak. Küldheti is a meghívókat!

Állítható magasságú,
dönthető támlájú
vezetőülés
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Szegmensen belüli
legnagyobb ülésállítási
tartomány

Állítható
kormányoszlop

60/40 arányban
osztott, lehajtható
hátsó ülések
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TÉR, AMI ÖNHÖZ IDOMUL
A NISSAN MICRA helykínálata lenyűgöző. A nagyobb csomagok vagy tárgyak szállításához
lehajtható hátsó ülések mellett egy sor ötletesen kialakított tárolóhelyet használhat,
így például a kibillenő kialakítású kesztyűtartót, a 1,5 literes palackokat befogadó
ajtózsebek, ülészsebek és pohártartók, valamint az USB csatlakozóval és 12 voltos
aljzattal is ellátott telefontartó.

300
LITERES

1004
LITERES

CSOMAGTÉR

CSOMAGTÉR

A hátsó ülések lehajtása nélkül

Hátsó ülések lehajtása esetén

H. x Sz. x M.: 720 mm x 1000 mm. x 560 mm.

Emellett a középkonzolon kapott
helyet a pohártartó a hátul ülők
számára.

A könnyen elérhető, 10 literes
űrtartalmú, kibillenő kialakítású
kesztyűtartóban egy tablet vagy
egy 2 literes palack is elfér.
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CSAK PONTOSAN.
Előremenetben a képernyőn megjelenik
az autó előtti tér és az autó felülnézeti
képe is, így mindig tudhatja meddig
mehet még előre.

TELJESSÉ TESZI A KÉPET.

A PADKA SEM GOND TÖBBÉ.

A virtuális 360 fokos felülnézeti
képet emellett előre- és
hátramenetben egyaránt
kiegészíti a vezetőoldali
visszapillantó tükör alatt
található kamera.

Előre- és hátramenetben a kamera
gomb megnyomásával felülnézetből
oldalnézetre válthat. Ez nagyon jól
jöhet, ha szeretné tudni, pontosan
milyen messze van a padkától.

NISSAN INTELLIGENS 360 FOKOS PARKOLÓKAMERA

HA A NISSAN MICRA A TÁRSA,
A PARKOLÁS IS ÉLMÉNY

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK.

Mit szólna hozzá, ha egyszerűbb lenne a párhuzamos parkolás? A tolatókamera és a parkolószenzorok
magabiztosságot adnak tolatás közben is, de igazi haszna a parkolás során mutatkozik meg, amikor jóval
többet mutat a környezetből, mint a visszapillantó. A NISSAN MICRA négy kamerával jelenít meg virtuális,
360 fokos felülnézeti képet az autóról, a képernyő osztott nézetével pedig a felülnézeti kép mellett
megjelenítheti az elülső, hátsó vagy oldalsó kamerák képét is. Mivel a mindennapok során sokféle mozgó
akadályra is figyelni kell, ezért a mozgó tárgyak észleléséért felelős rendszer folyamatosan szemmel tartja a
NISSAN MICRA környezetét, és figyelmeztet a közeli mozgó tárgyakra.
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Hátramenetben a kijelző a közvetlenül
az autó mögötti környezetet mutatja,
a felülnézeti képen pedig megjelennek
az ablakon keresztül már nem látható
alacsonyabb akadályok is.

Nyomtatás | Bezárás

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

MAGABIZTOS FELLÉPÉS
Élvezze a vezetést a radar és a kamerák nyújtotta biztonsággal.
A NISSAN MICRA kategóriaelső technológiaválasztékkal teszi
könnyebbé az utazás minden pillanatát. Olyan, mintha egyszerre
lenne harmadik szeme és hatodik érzéke: a Nissan intelligens
vezetéstámogató rendszerei biztonságosabbá és örömtelibbé
teszik utazásait nap mint nap.

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI
ASSZISZTENS
A továbbfejlesztett vészfékezési
asszisztens folyamatosan
figyeli az autó útjába kerülő
járműveket és gyalogosokat,
és figyelmeztető jelzést ad,
illetve enyhén fékezni kezd,
ha bármilyen veszélyt észlel.

INTELLIGENS
SÁVELHAGYÁS-JELZÉS ÉS
MEGELŐZÉS Ez a rendszer
vizuális jelzésekkel és a
kormánykerék rezgésével is
figyelmeztet, illetve finoman
fékez, hogy visszakerüljön a
sávba, ha indexelés nélkül
elkezdene kisodródni.

HOLTTÉR-FIGYELÉS
Lásson többet: a rendszer
figyelmezteti, ha egy jármű
jelenik meg autója bármely
oldalának holtterében.

*

*A 2017-es Euro NCAP töréstesztek alapján a gépjármű alap modellje 4 csillagot, a biztonsági csomaggal ellátott modellverzió 5 csillagot ért el.
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NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

MINDIG FIGYEL ÖNRE
Annak érdekében, hogy a kezünkben legyen az
irányítás, a Nissan intelligens vezetéstámogató
rendszerei szinte minden közlekedési szituációra
fel vannak készítve. Vezessen akár a városban,
nyílt úton, vagy egy alagúton át, vagy üljön akár
csak az álló autóban, a NISSAN MICRA technológiái
mindig készen állnak, hogy szükség esetén
tájékoztatást és segítséget nyújtsanak.

KÖZÚTI JELZÉSEK
FELISMERÉSE A közúti
jelzések valós idejű
felismerésének
köszönhetően könnyen
betarthat minden
sebességkorlátozást.

TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ
ASSZISZTENS Lásson
többet a sötét úton. Az
asszisztens bekapcsolja,
szembejövő forgalom
esetén pedig ideiglenesen
lekapcsolja a távolsági
fényszórókat.

VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ
Nincs több visszagurulás. Ez
a technológia az emelkedőkön
való elindulást segíti a fékek
rögzítésével.

*

*A 2017-es Euro NCAP töréstesztek alapján a gépjármű alap modellje 4 csillagot, a biztonsági csomaggal ellátott modellverzió 5 csillagot ért el.
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NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

A NISSAN MICRÁBAN SZINTE
ÉSZREVÉTLENÜL LESZ JOBB A VEZETÉS
A NISSAN MICRA agilis, közvetlen vezetési dinamikájával sokkal jobban érezheti az utat. Az intelligens
futómű-szabályozás enyhíti a karosszéria mozgását, míg az intelligens nyomvonal-szabályozás a Nissan
új elektromos kormányszervójával együtt érzékeny, de biztonságos manőverezhetőséget biztosít. Élmény.
Magabiztosság. Kontroll. A NISSAN MICRA azt a vezetési élményt nyújtja, amire már régóta várt.
AZ INTELLIGENS FUTÓMŰSZABÁLYOZÁS
enyhe fékezésekkel küszöböli
ki a nem kívánatos
karosszériamozgásokat
úthibákon való áthaladáskor,
ezzel is javítva az autó
kényelmét menet közben.

AZ INTELLIGENS
NYOMVONAL-SZABÁLYOZÁS
magabiztos kanyarvételt
garantál. A rendszer a
kerekek egyenkénti
fékezésével biztosítja, hogy
kanyarodás közben mindig
az ideális íven maradjon.

*

*A 2017-es Euro NCAP töréstesztek alapján a gépjármű alap modellje 4 csillagot, a biztonsági csomaggal ellátott modellverzió 5 csillagot ért el.
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NISSAN INTELLIGENS MEGHAJTÁS

KAPJ EL, HA TUDSZ
Lépjen a gázra, és a kisebb hengerűrtartalmú, közvetlen
reakciójú és egyben takarékos motorokkal használja ki a
NISSAN MICRA kategóriaelső aerodinamikai tulajdonságait.
Választhatja a kiváló gyorsulást nyújtó IG-T 90 LE-s
benzinmotort, vagy a kivételesen közvetlen reakcióiról
ismert dCi 90 LE-s dízelt.

VÁLASSZA KI AZ ÖNHÖZ ILLŐ MOTORT
Válassza ki a vezetési stílusához leginkább illő motort. A három motor
teljesítmény-, nyomaték-, üzemanyag-fogyasztási, illetve károsanyagkibocsátási adatait a következő táblázat segítségével hasonlíthatja össze,
vagy kérheti a legközelebbi Nissan márkakereskedő segítségét is.

NEDC-BT
ADAT

KOMBINÁLT ÜZETELJESÍTMÉNY NYOMATÉK
MANYAG-FOGYASZTÁS
LE (KW)
(NM)
(l/100 KM)

KOMBINÁLT CO2
KIBOCSÁTÁS
(g/km)

IG 71

71 (52)

95

5,3

121

IG-T 90

90 (66)

140

5,6

127

DCI 90

90 (66)

220

4,6

121
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SZÍNEK

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

Fehér -N- ZY2

Gyöngyházfehér -GY- QNC

Elefántcsont-fehér-N- D16

„Casual” fekete szövetkárpit VISIA / VISIA+
Alapfelszereltség
Platina ezüst-M- ZBD

Fegyverszürke -M- KPN

Enigma fekete -M- GNE

Passion vörös -GY- NBD

Energy narancsvörös -M- EBF

Power kék -M- RQG

KERÉKTÁRCSÁK

„Modern” fekete / szürke szövetkárpit
ACENTA / N-CONNECTA Alapfelszereltség

MÉRETEK
„Absolute” fekete/szürke szövetkárpit
TEKNA Alapfelszereltség

A: Tengelytáv: 2525 mm
B: Teljes hosszúság: 3999 mm
C: Teljes szélesség: 1743 mm

BELSŐ EGYEDI KIEGÉSZÍTŐCSOMAG

D: Teljes magasság: 1455 mm

15"-os acél

16"-os acél

16"-os könnyűfém

17"-os könnyűfém

D

A
C

B

Power kék
ACENTA és N-CONNECTA felszereltségi szintek
esetén választható

Energy narancsvörös
N-CONNECTA és TEKNA felszereltségi szintek
esetén választható
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BALRÓL JOBBRA

JELENÍTSE MEG SAJÁT STÍLUSÁT

1. SOR:
- Enigma fekete fényezés Power kék „Plus” külső csomaggal
- Energy narancsvörös fényezés Enigma fekete „Ultimate” külső csomaggal
- Fegyverszürke fényezés Energy narancsvörös „Ultimate” külső csomaggal

a MICRA ikonikus formatervében. 9 exkluzív külső fényezés, 3 élénk belső
színvilág és 4 különböző színben kapható 3 különféle lenyűgöző stíluscsomag
közül választhat, hogy autója megjelenését egészen egyedivé tehesse. Elég
merész hozzá, hogy megmutassa magát?

2. SOR:
- Power kék fényezés Vibrant króm „Plus” külső csomaggal
- Passion vörös fényezés Enigma „Ultimate” külső csomaggal
- Platina ezüst fényezés Enigma fekete külső csomaggal

MICRA EGYEDI KIEGÉSZÍTŐK
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BELSŐ CSOMAG

ÉLÉNK BORDÓ Pezsdítse fel környezetét a kifinomult, ÉLÉNK bordó bőrkárpitozással.

POWER KÉK. Frissítse fel a
hangulatot a dinamikus
POWER kék belső kárpitozással

ENERGY NARANCSVÖRÖS Kitörő életerővel stimulál az ENERGY narancsvörös
kárpitozás.

KÜLSŐ CSOMAG
Power Kék

Energy narancsvörös

Enigma Fekete

KÜLSŐ CSOMAG
KÜLSŐ TÜKÖRBORÍTÁSOK

+

Vibrant Króm

KÜLSŐ CSOMAG
PLUS

KÜLSŐ CSOMAG
ULTIMATE

KÜLSŐ CSOMAG

KÜLSŐ CSOMAG
PLUS

+

17"-OS
KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK
SZÍNES
BETÉTEKKEL

KAROSSZÉRIA FÓLIÁK

KAROSSZÉRIA
FÓLIÁK

OLDALSÓ
AJTÓBORÍTÁSOK
DÍSZLÉCEK AZ ELSŐ ÉS
HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓRA

17"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
SZÍNES BETÉTEKKEL
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TESTRE SZABOTT
KÜLSŐ

MICRA

Legyen szó akár sportról, kalandról,
szenvedélyről vagy az ismeretlen kutatásáról:
a NISSAN MICRA mindenre kész. Formálja saját
életstílusához autóját, és alakítsa ki saját világát
az eredeti Nissan tartozékokkal.

PEZSDÍTSE FEL AZ
UTASTERET

1

Tegye még egyedibbé autóját a MICRA exkluzív
tartozékaival.

1. Tetődoboz, kicsi
(közepes méretben is kapható)
2. Belső tükörburkolat*
3. Kartámasz
4. Velúrszőnyegek
*Nem kompatibilis az N-Connecta és Tekna esetén az
alapfelszereltséghez tartozó, automatikusan sötétedő belső
visszapillantó tükrökkel

2

3
4
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A NISSANNÁL

A MINŐSÉGRE
ÖSSZPONTOSÍTUNK.

Ez az első szempont mindenben, amivel foglalkozunk,
a laborban, a tervezőasztalon, a gyárban,
a márkakereskedéseinkben és az Önnel kialakított
kapcsolatunkban is. Próbálkozunk, újra próbálkozunk,
és ismét próbálkozunk. Mert minden, amit csinálunk,
a tapasztalatainkkal fejlődik tökélyre. Mi ezt nevezzük
Nissan minőségnek.

MINŐSÉG MINDEN TÉREN
A kezdetektől fogva minőséget hozunk létre, aprólékosan
megtervezve minden egyes modellünket, hogy minél
kényelmesebbek és tartósabbak legyenek az innovatív
formatervezés, az intelligens technológiák és az Ön által is
ihletett apró részletek által.

BIZTONSÁG
Intelligens vezetési rendszereinkkel azon dolgozunk, hogy folyamatosan
vigyázzunk Önre, és segítsük elkerülni minden balesetet, és így napról
napra magabiztosabb vezetési élményt adjunk. A 360 fokos
parkolókamera-rendszer 4 kamera képéből állít össze virtuális felülnézeti
képet az autó környezetéről.

KIVÉTELES MEGBÍZHATÓSÁG
Autóinkat extrém körülmények között teszteljük, hogy garantáljuk mindennapi
teljesítményüket és megbízhatóságukat. Több millió kilométert teszünk meg
a gyártás előtti teszteken, naponta több ezerszer nyitjuk ki és zárjuk be az
ajtókat és a motorháztetőket, valamint Japánból származó valódi vulkanikus
hamuval vizsgáljuk az ablakok ellenállóságát.
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NISSAN KARBANTARTÁSI CSOMAG
A VADONATÚJ NISSAN MICRA számára Nissan Karbantartási Csomaggal biztosíthatja
legkönnyebben a megérdemelt karbantartást! Gondosan karbantartjuk Nissanját,
az elkövetkező években pedig fix áron biztosítjuk a garancia-időszakon túli
karbantartást. Ha elhozza autóját márkakereskedésünkbe, a Nissan Karbantartási
Csomag ütemterve szerint kicseréljük a kopóalkatrészeket, a különböző olajakat és
folyadékokat, valamint elvégezzük a különféle ellenőrzéseket, így Ön nyugodt lehet
afelől, hogy autója megbízhatóan működik. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a költségek
és az ütemezés felett.

NISSAN KITERJESZTETT GARANCIA**
YOU + NISSAN*A MI ÍGÉRETÜNK*. AZ ÖN ÉLMÉNYE.
Mit ígérünk Önnek?
Mit ígérünk Önnek? Nem kevesebbet, mint hogy egy Nissan-tulajdonos számára nem csupán az
autó vezetése, hanem a szervizelése is képes valódi élményt nyújtani: egyszerűen, kényelmesen és
kedvező áron. Hiszünk a kölcsönös bizalom és az átláthatóság erejében, ezért mi a Nissannál
elkötelezetten dolgozunk azért, hogy minden ügyfelünknek a lehető legkönnyebben elérhető és
hosszú távra szóló gondoskodást biztosítsuk.

DÍJMENTES CSEREAUTÓ*

DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS*

Ígérjük, hogy amíg Nissan márkaszervizünk az
autóját javítja, munkatársaink a személyes igényeinek
megfelelő mobilitási megoldást kínálnak az Ön
számára. Foglalja le előre szerviz-időpontját, és a
javítási munkák befejeztéig díjmentesen csereautót
biztosítunk Önnek. Egyes kereskedésekben és
szervizpontokon akár elektromos járművet is
választhat. Amennyiben Ön nem igényli a csereautót,
a Nissan márkaszerviz egyéb közlekedési
megoldással is a rendelkezésére áll.

Ígérjük, hogy a Nissan márkaszerviz bármilyen
szervizelési munkát megelőzően díjmentesen felméri
autója műszaki állapotát, így Ön pontosan tudja,
milyen munkálatok elvégzésére van szükség, és azok
mennyibe fognak kerülni. Nem érik meglepetések. A
munkadíjat és az alkatrészek árát tartalmazó számla
összege nem haladhatja meg az Ön által előzetesen
elfogadott árajánlat összegét, valamint az Ön
előzetes hozzájárulása nélkül végzett munkálatok
sem kerülnek kiszámlázásra.

LEGMAGASABB MINŐSÉG A LEGJOBB ÁRON*

NISSAN ASSISTANCE KÖZÚTI
SEGÉLYSZOLGÁLAT TELJES ÉLETTARTAMRA*

Ígérjük, hogy a Nissan magasan képzett munkatársai
szakértelmének és az eredeti Nissan alkatrészek
minőségének köszönhetően a legigényesebb módon
gondoskodunk autójáról. A legjobb ár/érték arány
biztosítása érdekében vállaljuk, hogy az Ön Nissan
márkaszervizének 10 km-es körzetében
árgaranciát nyújtunk.
*A Nissan Ígéreteinek teljeskörű részleteit megtalálja az
Általános Szolgáltatási Feltételek dokumentumban.
**Külföldről: +36 1 371 54 93

Ígérjük,, hogy az év minden napján, a nap 24 órájában
a rendelkezésére állunk, hogy Ön gondtalanul
folytathassa útját. Bármilyen váratlan esemény is
történjék, garantáljuk Önnek a 24 órás Nissan
Assistance szolgáltatást – az autó korától függetlenül.
A Nissan Assistance közúti segélyszolgálatot Ön nem
csak a gyári garancia időtartama alatt, de ezt követően
minden egyes, Nissan márkaszervizben elvégzett,
időszakos karbantartás után a következő szerviz
előírt időpontjáig igénybe veheti.

BÁRHOL, BÁRMIKOR SZÁMÍTHAT RÁNK. CSAK HÍVJA A 06 80 333 888-AS TELEFONSZÁMOT**, ÉS ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE.

A NISSAN kiterjesztett garancia lehetőséget nyújt a 3 éves vagy 100 000 km-es
garancia hosszabb időszakra vagy magasabb futásteljesítményre való kiterjesztésére.
Így kiválaszthatja az autója felhasználási módjához legjobban illeszkedő szerződést.
A javítások során csak eredeti Nissan alkatrészeket használunk, a beszerelést pedig
képzett szerelők végzik. A nyugodt utazásról 24 órás európai közúti segélyszolgálat
gondoskodik (amennyiben alkalmazható).***

A NISSANNÁL ÖN A LEGJOBBAT
HOZZA KI BELŐLÜNK.
Beindítja képzeletünket. Eredeti gondolkodásra késztet minket. Arra ösztönöz, hogy
átlépjük a határokat és innovatív módon
gondolkodjunk. A Nissan számára az innováció nem pusztán kiegészítést vagy bővítést
jelent: mi átlépjük a határokat, és újraértelmezzük a hagyományos megoldásokat.
Olyan váratlan fejlesztésekkel állunk elő,
amelyek a legvadabb vagy éppen a legpraktikusabb elvárásokat is kielégítik. Mi a
Nissannál olyan autókat, tartozékokat és
szolgáltatásokat kínálunk, amelyek különleges tulajdonságaikkal izgalmassá varázsolják a praktikusat és praktikussá teszik az
izgalmasat, hogy Ön nap mint nap maradéktalanul átélje a vezetés hamisítatlan élményét.

A NISSAN MICRA
A KÖVETKEZŐKET KÍNÁLJA:
3 ÉV VAGY 100 000 KM GARANCIA*
12 ÉVES ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI
GARANCIA
1 ÉVES/20 000 KM-ES
SZERVIZPERIÓDUS

*Amelyik hamarabb bekövetkezik
**A Nissan Kiterjesztett Garancia a Nissan International Insurance Ltd. által nyújtott biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről
az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.
***A közúti segélyszolgálat feltételeiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
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Minden tevékenységünkben az Intelligent Mobility koncepciónk vezérel.
Új technológiáinkkal átformáljuk az autókat egyszerű közlekedőeszközből igazi partnerré.
Együtt ez az út biztosabb, izgalmasabb és jobban összekapcsolt. Legyen szó akár az
autóvezetés egyes feladatainak átvételéről, akár az elektromos autókat menet közben
töltő autópályákról, ezek a változások már a közeli jövőben megvalósulhatnak.
Ez a jövő ölt testet abban a Nissanban is, mely most már az öné is lehet.

keresse fel weboldalunkat: https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/micra.html

Kövesse a vadonatúj Nissan Micrát:
Márkakereskedés bélyegzője:

A képek illusztrációk, nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Micra kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,6-5,6 l/100km,
kombinált CO2-kibocsátás: 121-127 g/km Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a
nyomdába adásakor (JÚLIUS 2018). A brosúrában szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat
folyamatos termékfejlesztési elve alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett
specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásról a Nissan márkakereskedőket a
lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz.
Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen brosúrában bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek
a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe
írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY18 MICRA LAUNCH brochure 08/2018 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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