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NOVA MICRA
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S SVOJIM IZRAZITIM DIZAJNOM, poživljajočo notranjostjo, vodilno
tehnologijo v svojem razredu, izredno dinamičnimi voznimi
lastnostmi in svojim udobjem, vam NOVA MICRA, peta generacija
vozila Nissan MICRA, omogoča pravo drzno doživetje. DRZNITE SI.
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VODILNA TEHNOLOGIJA V
RAZREDU ZA ENERGIČNO
VENDAR ZANESLJIVO VOŽNJO
Predstavljajte si bolj vznemirljivo vožnjo vsak dan – vožnjo z boljšimi
pospeški, zanesljivostjo in povezanostjo s svetom okoli sebe.
Takšno je razmišljanje Nissanove inteligentne mobilnosti. V NOVI
MICRI zaživi preko inteligentnih sistemov, ki spremljajo okolico v vseh
smereh, opazujejo potek prometa in priskočijo na pomoč, ko jih
potrebujete, da vas obvarujejo težav. Kajti, bolj varno, kot se počutite,
večji so užitki v vožnji.
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IZRAZITE SE

PREKO 100 RAZLIČNIH KONFIGURACIJ VIDEZA

Ustvarite svojo NOVO MICRO od znotraj navzven. Lahko
izrazite svoj slog tako, da izbirate med osupljivim številom
različnih barv zunanjosti, tematiko notranjosti, barvnimi
dodatki za zunanjost, kolesi in poslikavami karoserije.

Notranje
okrasne
obrobe
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Pokrovi
stranskih
ogledal

Stranske
okrasne
letve

Zaključki
sprednjega
odbijača

Zaključki
zadnjega
odbijača

17-palčna alu
platišča z
barvnimi
vstavki

Poslikave
karoserije
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KREIRAJTE VAŠ
ŽIVLJENJSKI PROSTOR
Notranjost NOVE MICRE je prefinjeno oblikovana in poživi
vašo izkušnjo na cesti. Od harmonične horizontalne
armaturne plošče, ovite v mehak material, do vrhunskih
detajlov in ekskluzivne izbire barvnih obrob - NOVA MICRA s
svojim dizajnom brezhibno združuje udobje in stil ter ustvari
resnično navdihujoče vzdušje.

IZJEMNI DETAJLI
Volan v obliki
črke D

LED
ambientalna
osvetlitev

Pametna
upravljalna
stikala

Mehki materiali in
srebrni zaključki
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OBLIKOVAN ZA VAS
NOVA MICRA je bila zasnovana na način, da
izboljša vaše udobje: z optimiziranim položajem
med vožnjo, ergonomskimi sedeži proti
utrujenosti, priročnim dostopom do upravljalnih
stikal in maksimalno zvočno izolacijo.
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AVDIO SISTEM BOSE PERSONAL

UNIKATNA ZVOČNA IZKUŠNJA
Vožnja z NOVO MICRO je burno doživetje tudi zaradi ekskluzivnega,
popolnoma novega avdio sistema BOSE PERSONAL in tehnologij,
ki so vodilne v tem razredu. Tako vsaka pot postane navdušujoče
in poživljajoče potovanje.

PREMIUM ZVOČNO OKOLJE.
S 6 zvočniki, od katerih sta 2 zvočnika,
Ultra- Nearfield™, vgrajena v voznikov
vzglavnik, postane vožnja z NOVO
MICRO ultimativna visokoločljivostna
360° zvočna izkušnja.

PRILAGODITE PO SVOJI MERI.
Prilagodite zvočno izkušnjo zase in
za svoje potnike z nastavitvijo širine
zvoka glavne enote. S popolnoma
integriranimi upravljalnimi stikali,
ki so osredotočeni na voznika imate
možnost nastavitve široke ali
poglobljene zvočne kulise, ki so na
dosegu vaših prstov.

PAMETEN DIZAJN.
S svojo kompaktno in pametno
zasnovo vam sistem BOSE PERSONAL
nudi izjemno avdio izkušnjo. Pri tem pa
ne zmanjšuje prostora.
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OSTANITE NA PRAVI POTI.
Kar najbolje izkoristite prednosti
zemljevidov Apple Maps, da
pridete do svojega cilja. Z
navigacijo, preprostimi prikazi in
številnimi uporabnimi predlogi
za prihranek časa lahko
odkrijete marsikaj.

PREPROSTO KLICANJE.
Dostopite do telefona preko
zaslona na dotik in poiščite svoje
kontakte, klice in zvočna
sporočila neposredno pred sabo.

GLASOVNO UPRAVLJANJE.
Aktivirajte Siri tako, da pritisnete
in pridržite gumb za glasovno
upravljanje na volanskem
obroču: tako bo ohranjanje
stikov še bolj preprosto in varno.

NISSAN AVDIO ZASLON

7-PALČNI BARVNI ZASLON
IN POVEZLJIVOST Z
APPLE CARPLAY*
Avdio prikazovalnik NOVE MICRE je 7-palčni barvni zaslon na
dotik (multi-touch), s katerim lahko uživate ob poslušanju radia
in svoje glasbe, lahko pa tudi dostopate do svojega telefona
iPhone preko aplikacije Apple Carplay. Samo priklopite svoj
telefon in dostopajte do zamljevidov, kličite, pošiljajte in
prejemajte sporočila ali pa poslušajte svoje najljubše sezname
predvajanja - in to vse tako, da ohranite pogled na cesto.

*Povezovanje s funkcijo Apple CarPlay je možen le preko USB
kabla. Funkcija CarPlay je zagotovljena s strani podjetja Apple
Inc. in morda ni na voljo v vaši državi. Obiščite www.apple.com,
ter preverite razpoložljivost funkcije v vaši državi.

PREDVAJAJTE SVOJO GLASBO.
Preprosto poiščite svoje skladbe
ali pa le povejte funkciji Siri, kaj
želite poslušati, naj bodo to vaše
shranjene pesmi, podcasti,
digitalni radio ali iPhone aplikacije.

*Razpoložljivost storitve je odvisna od regije
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VAŠ SVET NA DLANI
NissanConnect* v vaši novi Nissan MICRI prinaša GPS navigacijo,
informacijske aplikacije in integracijo z vašim pametnim telefonom
preko 7-palčnega barvnega zaslona na dotik.
Ne glede na to, kje ste, uživajte v svobodi in se zanesite na GPS
povezavo, da ste na pravi poti, najdite najbližjo črpalko ali se
pozanimajte o stanju na cestah. Uživajte ob radijskih postajah DAB
ali predvajajte svojo glasbo preko USB povezave ali preko
povezanega telefona opravljajte prostoročne klice, dostopajte do
svojih seznamov predvajanja ali celo z dodatno ponudbo 3-letnega
paketnega dostopa do svojih Facebook novic, zadnjih tvitov ali
portala TripAdvisor.

3 LETA
BREZPLAČNA
POSODOBITEV

Program MapCareTM je storitev, ki vam omogoča, da v roku 3 let po
nakupu vozila vsako leto brezplačno posodobite zemljevide.
*Paket NissanConnect je na voljo prvi dve leti brezplačno.
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ZASLON NISSANOVE NAPREDNE POMOČI PRI VOŽNJI

INOVACIJA PRED VAŠIMI OČMI
Prikaz Nissanove napredne pomoči pri vožnji v NOVI MICRI je zasnovan, da
zmanjša motnje in vam omogoči, da kar najbolje izkoristite svoje potovanje.
S svojim 5-palčnim TFT zaslonom v visoki ločljivosti imate na dosegu svojih
prstov vse informacije, ki jih potrebujete. Brez naporov.

NAVIGACIJA
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PORABA GORIVA

POMOČI PRI VOŽNJI

ID KLICATELJA

AVDIO
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PROSTOR ZA VAS IN ŠE VELIKO VEČ
NOVA MICRA je namenjena za polno življenje. Čeprav je zasnovana za optimalno
udobje voznika in sovoznika, nudi tudi veliko prostora za potnike na zadnjih
sedežih. V svojem razredu ima največ prostora za ramena in kolena. Tako imate vi in
ostali sopotniki kar največ od vožnje. Še vedno pa ostane dovolj prostora za
prtljago. Skrajni čas, da začnete pošiljati vabila.
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Prostor v predelu glave
Spredaj: 104 mm /
zadaj: 28 mm

Prostor v predelu nog
Spredaj: 1097 mm /
zadaj: 744 mm

Prostor v predelu ramen
Spredaj: 1360 mm /
zadaj: 1340 mm

Nastavljiv
volanski obroč
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PROSTOR, KI SE PRILEGA VAŠIM ZAMISLIM
Prostornost NOVE MICRE je presenetljiva.
Za dodatne kose prtljage in večje predmete enostavno zložite sedeže, za svoje osebne predmete pa
uporabite vse odlagalne prostore za shranjevanje, vključno z globokim predalom na sovoznikovi strani,
držalom za 1,5 l plastenke na vratih, žepih na sedežih, držalom za telefon z USB priključkom / 12 V
vtičnico in dvojnim držalom za pijačo, pametno nameščenim na sredinski konzoli.

300 L

1004 L

VELIKOST PRTLJAŽNIKA

VELIKOST PRTLJAŽNIKA

Brez zloženih zadnjih sedežev

Z zloženimi zadnjimi sedeži

D: 721 mm x Š: 1002 mm x V: 560 mm/810 mm

Dvojno držalo za pijačo za
potnike je pametno nameščeno
na sredinski konzoli.

Preprosto dostopen in globok 10
l predal na sovoznikovi strani je
dovolj velik tudi za 2 l plastenko.
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ČISTO SPREDAJ
Pri vožnji naprej se prikaže sprednji
pogled od zgoraj, da boste lažje
ocenili, kako daleč lahko greste, ne,
da bi šli predaleč.

POPOLNA SLIKA

PAZITE NA SVOJA KOLESA

Kamera, ki se nahaja pod stranskim
ogledalom na voznikovi strani, omogoča
zaokrožitev 360° pogled s ptičje
perspektive, ne glede na to, ali se
peljete naprej ali vzvratno.

Pri vožnji naprej ali vzvratno lahko s
pritiskom na gumb kamere preklopite s
pogleda od zgoraj na stranski pogled.
Tako lahko odlično vidite, kako blizu
pločnika ste.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR
SISTEM KAMERE 360° ZA PARKIRANJE

Z VAŠO NOVO MICRO BO TUDI PARKIRANJE
PRAVO ZADOVOLJSTVO
Kaj, če bi bilo bočno parkiranje bolj preprosto? Kamera za vzvratno vožnjo je odlična, pri parkiranju pa je
dobro videti tudi več kot le to, kar je neposredno za vami. Zato ima NOVA MICRA kot edino vozilo svojega
razreda Around View Monitor, pri katerem se s pomočjo štirih kamer ustvari virtualen 360° pogled vašega
vozila s ptičje perspektive, ob tem pa lahko izberete tudi natančnejši prikaz bližnjega pogleda s sprednje,
zadnje ali bočne strani vozila. Ker pa vse ovire niso stacionarne (tukaj mislimo še posebej na trgovinske
vozičke), vam sistem zaznavanja premikajočih ovir pomaga ohraniti pregled okoli vaše NOVE MICRE in vas
opozarja na predmete ali ovire v vaši bližini.
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VSE, KAR JE ZA VAMI
Pri vzvratni vožnji vam vzvratni
pogled prikaže vse, kar je neposredno
za vozilom, na pogledu od zgoraj pa
lahko vidite vse manjše predmete, ki
so morda skriti pod višino okna.
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INTELIGENTNA VOŽNJA NISSAN

OKREPITE SVOJO SAMOZAVEST
Predstavljajte si drznejše potovanje skozi življenje – vožnjo z večjimi pospeški,
zanesljivostjo in v povezavi s svetom okoli sebe. To je navdihnilo razvoj
inteligentne mobilnosti Nissan. Okrepite si samozavest v svoji NOVI MICRI s
sistemi, ki vam pomagajo opazovati okolico, potek prometa in vam celo
priskočijo na pomoč, ko to potrebujete. Kajti bolj varno, kot se počutite za
volanom, bolj lahko uživate v vožnji. NOVA MICRA vključuje številne tehnologije,
kot so: prepoznavanje prometnih znakov, sistem za avtomatsko upravljanje
dolgih luči, opozorilo za vozila v mrtvem kotu, pomoč pri speljevanju navkreber.
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ZAVIRANJE V SILI S
PREDVIDEVANJEM.
S stalnim spremljanjem
prisotnosti predmetov ali
pešcev na vaši poti vas ta
nadgrajeni sistem
pravočasno opozori in
sproži zmerno zaviranje, če
se na vaši poti nahaja
nevarnost.

OPOZORILO OB NENAMERNI
MENJAVI VOZNEGA PASU.
Ta tehnologija vas vizualno
in zvočno opozarja ter vam
pomaga s popravkom kota
volanskega obroča in
zmernim zaviranjem, če se
vaše vozilo brez nakazane
smeri začne pomikati z
voznega pasu.

OPOZORILO ZA VOZILO V
MRTVEM KOTU.
Boljši pregled: sistem vas
opozori, če se v območju
mrtvega kota diagonalno
od vašega vozila nahajajo
druga vozila.
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INTELIGENTNA MOBILNOST NISSAN

VEDNO PAZI NA VAS
Uživajte v vznemirljivi vožnji ob podpori senzorjev in
kamer. NOVA MICRA je opremljena z varnostnimi
tehnologijami, ki so vodilne v razredu in vam nudijo
popolno podporo. Kot bi imeli tretje oko in šesti čut v
enem. S sistemi inteligentne mobilnosti Nissan postane
vsakodnevna pot vedno bolj zapeljiva.

PREPOZNAVANJE
PROMETNIH ZNAKOV.
Držite se zadnjih omejitev
hitrosti s pomočjo
samodejnega prepoznavanja
prometnih znakov na poti.

AVTOMATSKO UPRAVLJANJE
DOLGIH LUČI.
Na temnih cestah boste videli
še več. Sistem samodejno
vklopi dolge luči in začasno
preklopi na kratke pri nasproti
vozečem prometu.

POMOČ PRI SPELJEVANJU
NAVKREBER.
Brez uhajanja vozila nazaj.
Ta sistem na klancu pridrži
zavore toliko časa, dokler
ne speljete.
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NISSAN INTELIGENTNA MOBILNOST

NOVA MICRA VAM POMAGA DO
BOLJŠE VOŽNJE
S svojo dinamičnostjo in odzivnostjo vam NOVA MICRA omogoča boljše občutke na cesti. Aktivni nadzor
vožnje zmanjša tresljaje in poskrbi za bolj tekočo vožnjo, aktivni nadzor podvozja pa skupaj z električnim
servo volanom (EPS) poskrbi tako za mehkobo kot za okretnost. Navdušenje, zanesljivost in nadzor. Z NOVO
MICRO je Nissan poskrbel za vozno izkušnjo, na katero ste že dolgo čakali.
AKTIVNI NADZOR VOŽNJE
sproži rahlo zaviranje za
preprečitev neprijetnega
gibanja zgornjega dela vozila
in povečanje splošnega
udobja vožnje.
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AKTIVNI NADZOR PODVOZJA
poskrbi za zanesljivo
vodljivost v ovinkih. Prilagodi
zavorno moč pri posameznih
kolesih, da v ovinkih ostanete
na optimalni krivulji.

Natisni | Zapri

INTELIGENTNA MOČ NISSAN

UJEMI ME, ČE LAHKO
Potisnite pedal za plin in uživajte v aerodinamični
zmogljivosti NOVE MICRE in najboljšim koeficientom
upora v razredu, z izborom manjših, odzivnih in
učinkovitih motorjev. Izberite bencinski motor IG-T 90
za izjemne pospeške ali dizelski motor dCi 90 za izredno
odzivnost in učinkovitost porabe goriva.

IZBERITE SVOJ MOTOR
Izberite motor, ki ustreza vašemu slogu vožnje. S pomočjo novih
specifikacij primerjajte moč, navor, porabo goriva in emisije,
ali pa se obrnite na najbližjega prodajalca vozil Nissan.

MOTOR

MOČ
MOTORJA
(KM)

NAVOR

PORABA GORIVA*

(NM)

(L/100 KM)

1.0l 73

71

95

4.6 (15/16-palčna)
4.8 (17-palčna)

dCI 90
1.5l Dizel

90

220

3.2l/100km*

IG-T 90
0.9l bencin

90

140

4.3l/100km*
* Dokončna homologacija je v teku.
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BARVE

Bela – N – 369

Pearl bela – K - QNC

Ivory bela -N- D16

Platinum srebrna - K - ZBD

Gunmetal siva – K- KPN

Enigma črna– K – GNE

Passion rdeča – K – NDB

Energy oranžna – K - EBF

Pulse zelena – K- JAL

Power modra – K- RQG

OBLAZINJENJA
VISIA

ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA

Oblazinjenje - črna tkanina

Oblazinjenje - črna/siva tkanina

Oblazinjenje - črna/siva tkanina

Usnje

DIMENZIJE
A: Medosna razdalja: 2.525 mm
B: Skupna dolžina: 3.995 mm
C: Skupna širina: 1.743 mm
D: Skupna višina: 1.452 mm

PLATIŠČA

NOVA MICRA

PERSONALIZACIJA
PRENESITE SVOJ LASTEN SLOG na ikonsko oblikovno zasnovo
NOVE MICRE. Izbirajte med 10 ekskluzivnimi barvami zunanjosti,
3 živahnimi vzorci oblazinjenja ter 3 osupljivimi stilskimi paketi v
4 različnih barvah, ter ustvarite resnično edinstven videz. Ste dovolj
drzni, da se jasno izrazite?

D

15-palčna jeklena

16-palčna jeklena

16-palčna alu

17-palčna alu

A
B

C

Dostopnost odvisna od tržišča
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Stranske
obrobe

Pokrova
stranskih ogledal

Zaključki sprednjega in
zadnjega odbijača

NOTRANJA PERSONALIZACIJA
MODRA. Osvežite vzdušje z dinamičnimi močnimi
modrimi obrobami.

NOTRANJA
PERSONALIZACIJA

ZUNANJA
PERSONALIZACIJA PLUS

+

ZUNANJA PERSONALIZACIJA
17-PALČNA LITA PLATIŠČA Z BARVNIMI VSTAVKI
17 -palčna lita platišča
z barvnimi vstavki

ZUNANJA
PERSONALIZACIJA

ORANŽNA. Okrepite svojo vitalnost s stimulativnimi
energijsko oranžnimi obrobami.

RDEČA. Poživite svoje okolje s prefinjenimi osvežujočimi rdečimi usnjenimi obrobami.

ZUNANJA
PERSONALIZACIJA ULTIMATE
ZUNANJA PERSONALIZACIJA PLUS
POSLIKAVA KAROSERIJE

+

Poslikava
karoserije
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ZUNANJA PERSONALIZACIJA /
ZUNANJA PERSONALIZACIJA PLUS

ZUNANJA PERSONALIZACIJA ULTIMATE**
Modra

Oranžna

Črna

Krom

Modra

Oranžna

Črna

ZUNANJA IN NOTRANJA
PRESONALIZACIJA
GUNMETAL SIVA BARVA
+ ORANŽNA NOTRANJOST*
+ ORANŽNA ZUNANJA
PRESONALIZACIJA

KOVINSKA SIVA BARVA ZUNANJOSTI
+ ORANŽNA NOTRANJOST*
+ ORANŽNA ZUNANJA PERSONALIZACIJA
ULTIMATE**
(ČRNA IN ORANŽNA POSLIKAVA STREHE TER
POKROVA MOTORJA)

ZUNANJA
PERSONALIZACIJA
PLUS
GUNMETAL SIVA BARVA
+ ORANŽNA ZUNANJA
PERSONALIZACIJA
+ 17- PALČNA ALU
PLATIŠČA Z VSTAVKI**

POWER MODRA BARVA ZUNANJOSTI
+ MODRA NOTRANJOST*
+ KROM ZUNANJA PERSONALIZACIJA

POWER MODRA BARVA ZUNANJOSTI
+ MODRA NOTRANJOST
+ KROM ZUNANJA PERSONALIZACIJA
ULTIMATE*
(BOČNA NALEPKA KROM BARVE)

PASSION RDEČA BARVA
+ RDEČA NOTRANJOST*
+ ČRNA ZUNANJA PERSONALIZACIJA

*Personalizacija notranjosti in zunanjosti vsebuje elemente, ki jih je mogoče ali pa jih ni mogoče kombinirati.
**17-palčna alu platišča z barvnimi vstavki ni mgoče naročiti posebej.

PASSION RDEČA BARVA ZUNANJOSTI
+ RDEČA NOTRANJOST*
+ PAKET ENIGMA ČRNA ZUNANJA
PERSONALIZACIJA ULTIMATE*
(ČRNA NALEPKA KAROSERIJE)

*Personalizacija notranjosti in zunanjosti vsebuje elemente, ki jih je mogoče ali pa jih ni mogoče kombinirati.
**17-palčna alu platišča z barvnimi vstavki ni mgoče naročiti posebej.
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Krom

NOVA
MICRA

ZA NOVO MICRO

IZBOLJŠAJTE SVOJO
NOTRANJOST

PERSONALIZACIJA
NOTRANJOSTI
2

1

Šport, dogodivščine, strast, skrivnost – NOVA MICRA
je pripravljena na vse. Prilagodite svojo MICRO s
pomočjo originalne dodatne opreme Nissan,
da bo ustrezala vašemu življenjskemu
slogu ter postala vaš svet.
1. Stropni kovček, mali
(na voljo tudi srednja velikost)
2. Pokrov notranjega ogledala
3. Naslon za roko
4. Tepihi velur

3
4
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PRI NISSANU,

SMO
OSREDOTOČENI NA
KAKOVOST.

Kakovost je na prvem mestu pri vsem, kar počnemo: v
laboratoriju in v oblikovalskem studiu, v tovarni in pri naših
pooblaščenih prodajalcih in serviserjih ter pri odnosu z vami.
Poskušamo ponovno in ponovno in ponovno, kajti vse kar
počnemo, je preizkušeno. Temu rečemo kakovost Nissan.

360° PRISTOP
Kakovost gradimo že od samega začetka in natančno
ustvarjamo vozila, ki s pomočjo inovativne zasnove, pametne
tehnologije in premišljenih podrobnosti, ki jih navdihujete vi,
postanejo bolj udobna in trajnostna.

VARNOST
Neprestano delamo na naših inteligentnih sistemih vožnje, ki vedno
pazijo na vas in vam pomagajo, da se izognete kočljivim situacijam, ter
vam omogočajo drznejšo in zanesljivejšo vozno izkušnjo dan za dnem.
Naš Around View Monitor s pomočjo 4 kamer prikaže vaše vozilo v
okolici s ptičje perspektive.

IZREDNA ZANESLJIVOST
S svojimi vozili gremo do skrajnih meja, da lahko zagotovimo njihovo
vsakodnevno zmogljivost in zanesljivost. Pri testiranju pred proizvodnjo
prevozimo na milijone kilometrov, tisočkrat na dan odpremo in zapremo
vsa vrata in pokrov motorja, za testiranje vzdržljivosti stekel pa uporabljamo
vulkanski prah z Japonske.
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POGODBA O VZDRŽEVANJU
Pogodba o vzdrževanju Nissan je najboljši način za vzdrževanje vaše Nissan MiCRE.
Dobro poskrbimo za vaše vozilo Nissan in ga skozi leta vzdržujemo po fiksnih cenah. Ko
pripeljete vozilo na servisni pregled, zamenjamo potrebne dele in tekočine v skladu z
uradnim servisnim razporedom Nissan ter opravimo pregled vozila za brezskrbno vožnjo.

PODALJŠANO JAMSTVO
Podaljšano jamstvo Nissan vam nudi priložnost, da tovarniško garancijo, ki zajema
3 leta/100.000 km, podaljšate na daljše obdobje ali število prevoženih kilometrov.
Izberite jamstvo, ki najbolje ustreza vašemu načinu vožnje. V primeru popravil se
uporabljajo samo originalni deli Nissan, ki jih namestijo usposobljeni Nissanovi
mehaniki. Za vašo brezskrbno vožnjo pa je vse dni v tednu vključena tudi evropska
asistenca na cesti (glede na pogoje).

ZARADI VAS SE NISSAN POKAŽE V
NAJBOLJŠI LUČI
Vi spodbujate našo domišljijo in iznajdljivost
ter nas navdihujete, da spreminjamo pravila
in postanemo bolj inovativni. Pri Nissanu
inovacije niso le dodatki in razširitve – gre
za preseganje mej, za ponovno odkritje
statusa quo. Gre za razvoj nepričakovanih
rešitev za potešitev vaših najbolj drznih in
najbolj pragmatičnih želja. Pri Nissanu
oblikujemo avtomobile, dodatke in storitve,
ki presegajo – s čimer praksa postane
vznemirljiva in vznemirljivost postane
prak tična. Tako vam lahko vsak dan
ponudimo poživljajočo vozno izkušnjo.
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NISSAN MICRA
VAM NUDI:
3-LETNO GARANCIJO
12-LETNO GARANCIJO NA
PRERJAVENJE KAROSERIJE
SERVISNI INTERVAL NA 20.000 KM
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Inteligentna mbilnost nas vodi pri vsem, kar počnemo. S pomočjo novih tehnologij
avtomobile iz navadnih vozil spreminjamo v partnerje. V sodelovanju postane
vožnja bolj zanesljiva, povezana in razburljiva. Naj bodo to avtomobili, ki vozijo
skupaj z vami, ali pa avtoceste, ki polnijo električna vozila, ko se po njih peljete –
vse to je v bližnji prihodnosti. Ta prihodnost pa že dobiva svojo podobo v vozilih
Nissan, ki jih vozite danes.

Obiščite našo spletno stran: www.nissan.si

Spremljajte Nissan MICRO na:
Žig koncesionarja:

Prizadevamo si, da je vsebina publikacije v času tiskanja točna (NOVEMBER 2016). V katalogu so prikazana prototipna vozila, ki
jih prikazujemo na avtomobilskih sejmih. Nissan Europe si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje
pravico, da kadar koli spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo v najkrajšem
možnem času obvestili pooblaščene prodajalce Nissan. Za aktualne informacije vas prosimo, da stopite v stik z najbližjim
pooblaščenim prodajalcem Nissan. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od
resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Reproduciranje tega kataloga v celoti ali delno
ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja podjetja Nissan Europe.

Ta katalog je tiskan na papirju brez klora – MY16 MICRA LAUNCH brochure 11/2016 – Natisnjeno v EU.
Oblikovanje: DESIGNORY, Francija, in izvedba: eg+ worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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