
SILNIKI
TYP SKRZYNI 

BIEGÓW
ZUŻYCIE PALIWA

EMISJA CO₂
VISIA+

5,6 l/100 km Podstawowy  55 540 zł
126 g/km Promocyjny  52 040 zł

6,2 l/100 km Podstawowy  60 740 zł
139 g/km Promocyjny  57 240 zł

5,9 l/100 km Podstawowy
133 g/km Promocyjny

     -

Kość Słoniowa Czarny Enigma
Pomarańczowy 

Energy
Niebieski Power Srebrny Platinum Szary Gunmetal Czerwony Passion Srebrny Warm Bordowy

     D16 GNE EBF RQG ZBD KPN NBD KNV NBT

 67 430 zł

 72 400 zł
 67 900 zł

 67 030 zł
 73 870 zł

 62 930 zł

SILNIKI BENZYNOWE

Perłowy
 2 500 zł

KOLORY
Standardowy

 1 200 zł

IG-T 100 XTRONIC XTRONIC

DIG-T 117 6MT MANUALNA

IG-T 100 MT MANUALNA

TEKNAN-CONNECTA N-SPORT

 69 540 zł  67 200 zł
 62 700 zł

Biały Perłowy

QNC

Rok produkcji 2019. Rok modelowy 2019. Przy wyborze konkretnej specyfikacji prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami. 

Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. 

Cennik obowiązuje od 01.01.2020.

Zużycie paliwa i emisje CO2 podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne są zgodne z nową procedurą testową WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa oraz emisji CO2. Dane testowanych samochodów, porównywane są wyłącznie według tych samych procedur. Rzeczywiste wyniki mogą 

różnić się w zależności od czynników takich jak warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po rejestracji pojazdu. Lista silników w ofercie może być ograniczona dostępnością w związku ze zmianami w asortymencie silników Nissana. Sprawdź dostępność oraz datę dostawy samochodu u Dealera Nissana.

*Rozszerzona Gwarancja Nissana jest produktem ubezpieczeniowym, oferowany przez Nissan International Insurance Ltd. Oferowane dodatkowe 2 lata rozszerzonej gwarancji jest ważne dla limitu 100.000 km. (Oprócz 3-letniej gwarancji producenta, oferowany produkt rozszerzonej gwarancji obejmuje dodatkowe 2 lata lub łączny przebieg 100.000 km w okresie 5 lat, w zależności od tego, co 

nastąpi wcześniej). Informacja nie jest kompletna. Produkt jest zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy skontaktować się z autoryzowanym dealerm Nissana.

Metalizowane
 2 000 zł

 65 040 zł
 74 740 zł
 70 240 zł

 71 530 zł
 69 370 zł

 63 100 zł
 58 600 zł
 68 300 zł
 63 800 zł

ACENTA

Biały

ZY2

 58 060 zł
 53 560 zł
 63 260 zł
 58 760 zł
 62 390 zł
 57 890 zł

NISSAN MICRA



*Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych i zamszowych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Celem tego działania jest zwiększenie trwałości siedzeń oraz ułatwienie codziennej eksploatacji siedzeń, aby skóra była bardziej odporna na zarysowania i samoistne marszczenia.

**Apple CarPlay to aplikacja dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Lista krajów, w których dostępna jest usługa AppleCarPlay, znajduje się pod adresem: https://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay Android Auto to aplikacja dostarczana przez Google. Lista krajów, w których usługa Android Auto jest dostępna, 

znajduje się pod adresem: https://www.android.com/auto/ Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, straty lub obrażenia odniesione w związku z korzystaniem z Apple CarPlay i Android Auto. Z przyczyn niezależnych od Nissana, Apple CarPlay i Android Auto mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma Nissan nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za niedostępność lub niekompletność funkcji Apple CarPlay i / lub Android Auto w pojeździe

Pakiet Zimowy (1 300 zł)

• Podgrzewane siedzenia przednie

• Podgrzewane lusterka zewnętrzne

Dojazdowe koło zapasowe (350 zł)

Przednie światła przeciwmgłowe (800 zł)

Euro NCAP 5* PAKIET BEZPIECZEŃSTWA (2 700 zł)

• Automatyczny hamulec awaryjny  z funkcją wykrywania pieszych 

• Adaptacyjne światła drogowe

• Inteligentny system ostrzegania i  interwencji przy 

niezamierzonej  zmianie pasa ruchu

• Lampy przeciwmgłowe

• Czujnik deszczu, automatyczne wycieraczki przednie

• Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne

Euro NCAP 5* PAKIET BEZPIECZEŃSTWA 

(2 700 zł)

• Automatyczny hamulec awaryjny  z funkcją wykrywania 

pieszych 

• Adaptacyjne światła drogowe

• Inteligentny system ostrzegania i  interwencji przy 

niezamierzonej  zmianie pasa ruchu

• Lampy przeciwmgłowe

• Czujnik deszczu, automatyczne wycieraczki przednie

• Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne

Pakiet Zimowy (1 300 zł)

• Podgrzewane siedzenia przednie

• Podgrzewane lusterka zewnętrzne

Pakiet Komfortowy (2 500 zł)

• Klimatyzacja automatyczna

• Tylna kamera ułatwiająca parkowanie (z tylnymi 

czujnikami parkowania)

• Tylne szyby elektryczne

16” felgi ze stopu metali lekkich (1 800 zł)

Pakiet personalizacji wnętrza (1 250 zł)

● Pomarańczowy Energy

Euro NCAP 5* PAKIET BEZPIECZEŃSTWA (2 500 zł)

• Automatyczny hamulec awaryjny  z funkcją wykrywania 

pieszych 

• Adaptacyjne światła drogowe

• Inteligentny system ostrzegania i  interwencji przy 

niezamierzonej  zmianie pasa ruchu

• Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne 

• Rozpoznawanie znaków drogowych

• Czujnik deszczu

Podgrzewane siedzenia przednie (1 000 zł)

NissanConnect (7”) (2 000 zł)

System audio Bose® Personal (2 200 zł)

Tylna kamera ułatwiająca parkowanie (1 000 zł)

Pakiet personalizacji wnętrza

● Pomarańczowy Energy (1 250 zł)

● Burgundy, Alcantara (3 900 zł)

Zewnętrzny pakiet personalizacji Plus (2 700 zł)

● Pomarańczowy, Czarny, Bordowy, Chrom

Euro NCAP 5* PAKIET BEZPIECZEŃSTWA 

(2 500 zł)

• Automatyczny hamulec awaryjny  z funkcją 

wykrywania pieszych 

• Adaptacyjne światła drogowe

• Inteligentny system ostrzegania i  interwencji 

przy niezamierzonej  zmianie pasa ruchu

• Automatycznie przyciemniające się lusterko 

wsteczne 

• Rozpoznawanie znaków drogowych

Pakiet Zimowy (1 300 zł)

• Podgrzewane siedzenia przednie

• Podgrzewane lusterka zewnętrzne

Euro NCAP 5* PAKIET BEZPIECZEŃSTWA (2 500 zł)

• Automatyczny hamulec awaryjny  z funkcją wykrywania 

pieszych 

• Adaptacyjne światła drogowe

• Inteligentny system ostrzegania i  interwencji przy 

niezamierzonej  zmianie pasa ruchu

• Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne 

• Rozpoznawanie znaków drogowych

• Czujnik deszczu

System kamer 360° (zawiera: system ostrzegania o 

poruszających się obiektach oraz system ostrzegania o 

obiektach w martwym polu) (2 100 zł)

Przednie światła FULL LED (3 000 zł)

• Światła przednie LED

• Przednie światła przeciwmgłowe LED

17” felgi ze stopów metali lekkich (1 000 zł)

Pakiet personalizacji wnętrza 

● Pomarańczowy Energy (1 250 zł)

● Bordowy, Alcantara (3 900 zł)

Zewnętrzny pakiet personalizacji Plus (2 200 zł)

● Pomarańczowy, Czarny, Bordowy, Chrom

VISIA+ ACENTA
(VISIA+ +)                                    

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Pokryta skórą gałka dźwigni zmiany biegów z 

elementami w srebrnym kolorze

• Pokryta skórą dźwignia hamulca ręcznego

• Podgrzewane przednie fotele

• System nagłośnienia Bose® Personal

• 4 głośniki Bose® z przodu

• 2 głośniki Bose® w zagłówku kierowcy

• Sound Stage Control

• Tylna kamera ułatwiająca parkowanie + tylne czujniki 

parkowania

• NissanConnect

• I-KEY - inteligentny kluczyk

• Tylna kamera ułatwiająca parkowanie + tylne 

czujniki parkowania

• Automatyczna klimatyzacja

• 17 calowe felgi ze stopu metali lekkich o 

wyglądzie włókna węglowego

• Zawieszenie obniżone o 10 mm

• Nakładka rury wydechowej

• Zewnętrzny pakiet personalizacji PLUS

• Nakładki na lusterka zewnętrzne w kolorze 

personalizacji

• Listwy boczne w kolorze personalizacji

• Nakładki na zderzak z przodu i z tyłu w 

kolorze personalizacji

• Siedzenia pokryte materiałem Alcantara z 

elementami wykonanymi z syntetycznej skóry

• Pokryta skórą gałka dźwigni zmiany biegów z 

elementami w srebrnym kolorze

• Pokryta skórą dźwignia hamulca ręcznego

• Podłokietnik z przodu

• Sportowe welurowe dywaniki

• Pokryte czarnym materiałem słupki i 

podsufitka

• I-KEY - inteligentny kluczyk

• 16" felgi aluminiowe

• Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane z 

kierunkowskazami w technologii LED

• Przednie lampy przeciwmgielne

• Przyciemniane szyby

• Tkanina „Modern” - czarna/szara

• Klamki wewnętrzne chromowane

• Skórzana kierownica

• Oświetlenie wnętrza w technologii LED

• Automatyczna klimatyzacja

• Tylne czujniki parkowania

• 15" felgi stalowe

• Reflektory przednie halogenowe

• Światła do jazdy dziennej w technlogii LED

• Tylny spojler dachowy

• Elektrycznie regulowane szyby przednie z przełącznikiem AUTO 

po stronie kierowcy

• Komputer pokładowy

• Przednie i tylne wycieraczki z elektrycznie regulowanym czasem 

pracy

• Inteligentny czujnik zmierzchu

• Centralny zamek sterowany pilotem

• 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne i kurtynowe)

• Ogranicznik prędkości (ASL)

• System kontroli ciśnienia w oponach

• Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu w oponach

• Systemy ESP + ABS + BA

• Punkty zaczepu fotelika dla dziecka ISOFIX przy tylnych 

zewnętrznych fotelach

• System wspomagania ruszania pod górę

• Inteligenty system ostrzegania o możliwości kolizji

• Immobilizer

• Automatyczny hamulec awaryjny (hamowanie awaryjne)

• Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym

• Radio AM/FM z odtwarzaczem MP3

• Gniazdo USB z możliowścią podłączenia urządzenia typu iPod®

• Bluetooth® (telefon + muzyka)

• 16" felgi stalowe

• Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane w kolorze 

nadwozia z kierunkowskazami

• Klamki wewnętrzne chromowane

• Tempomat (ASCD)

• Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy

• 5" wyświetlacz TFT pomiędzy zegarami

• System Audio PLUS (Apple CarPlay®/Android Auto®**)

• 7" wyświetlacz dotykowy

• Podłączenie AUX

• Podłączenie smartfonu

• Dojazdowe koło zapasowe

TEKNA
(N-CONNECTA +)                                    

N-SPORT
(ACENTA +)                                    

N-CONNECTA
(ACENTA +)                                   

samochód Bezterminowy Nissan 


