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DZIĘKI WYRAZISTEJ I INSPIRUJĄCEJ STYLIZACJI 
wiodącym w swojej klasie rozwiązaniom 
technologicznym oraz najwyższemu poziomowi 
komfortu Nissan MICRA piątej generacji oferuje 
wspaniałe wrażenia dla jego użytkowników. BAW 
SIĘ NIM PO SWOJEMU
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SPORTOWA SYLWETKA. 
Dynamiczne i eleganckie proporcje świadczą o tym, że design NOWEGO Nissana 
MICRA pokazuje silnie inspiracje samochodami sportowymi. Wyrazisty styl 
podkreślają ekskluzywne detale, jak choćby klamki tylnych drzwi, spojler dachowy 
czy charakterystyczne przednie światła w technologii LED, oraz wyjątkowa gama 
kolorów nadwozia.
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WYRAŹ SIEBIE.
Zaprojektuj własnego NOWEGO Nissana MICRA. 
Nie wahaj dokonać własnego wyboru spośród 
imponującej gamy kolorów nadwozia i wnętrza , 
a także kolorowych zewnętrznych dodatków lub 
wstawek stylizacyjnych do felg.

Wykończenia 
wnętrza

Nakładki 
lusterek

Listwy 
boczne

Nakładki 
zderzaka 
przedniego

Nakładki 
zderzaka 
tylnego

17 calowe felgi ze 
stopów metali lekkich z 
kolorowymi wstawkami

Naklejki na 
nadwozie

PONAD 100 KONFIGURACJI
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STWÓRZ WŁASNĄ 
PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA
Wnętrze NOWEGO Nissana MICRA zostało starannie zaprojektowane 
pod kątem dostarczenia niezapomnianych wrażeń podczas jazdy. 
Od harmonijnej i wykończonej miękkimi materiałami deski rozdzielczej 
z poziomym układem wskaźników, aż po ekskluzywne detale i 
unikatowe kolory elementów wykończenia, NOWA MICRA płynnie 
łączy komfort i styl, tworząc prawdziwie inspirujący klimat.
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ZAPROJEKTOWANY 
JAKO TWOJA PRZESTRZEŃ
Dzięki idealnej pozycji za kierownicą, ergonomicznym fotelom 
zapobiegającym zmęczeniu, wygodnemu dostępowi do 
elementów sterowania oraz znakomitemu wyciszeniu wnętrza 
NOWY Nissan MICRA zapewnia najwyższy komfort użytkowania.
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Kierownica kształtem 
nawiązująca do wzorów 
kierownic samochodów 
sportowych

Oświetlenie 
wnętrza LED

Komfortowy ukad 
przycisków 
sterowania

Miękkie materiały 
i srebrne elementy 
wykończeniowe

WYJĄTKOWE DETALE
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WIP

OSTRZEŻENIE O NIEZAMIERZONEJ 
ZMIANIE PASA RUCHU I ZAPOBIEGANIE 
TAKIM MANEWROM W przypadku 
rozpoczęcia manewru zmiany pasa 
ruchu bez włączenia kierunkowskazu 
system ostrzega kierowcę delikatną 
wibracją kołą kierownicy. Interwencja 
systemu może również polegać 
na korekcie toru jazdy i delikatnym 
hamowaniu w celu utrzymania 
pojazdu na właściwym pasie ruchu.

INTELIGENTNY SYSTEM KAMER 360° 
Cztery kamery wchodzące w skład 
systemu zapewniają widok z góry, 
obejmujący samochód i jego najbliższe 
otoczenie. Obecność poruszającego 
się obiektu lub pieszego przecinającego 
tor jazdy jest sygnalizowana 
wizualnie i dźwiękowo, co zwiększa 
bezpieczeństwo oraz ułatwia 
manewrowanie i parkowanie.

INTELIGENTNY SYSTEM 
AUTOMATYCZNEGO HAMULCA 
AWARYJNEGO Zmodernizowany 
system nieustannie monitoruje 
obecność przeszkód lub pieszych 
na drodze oraz ostrzega kierowcę, 
a nawet delikatnie przyhamowuje 
pojazd w przypadku wykrycia 
zagrożenia.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY
DODAJE PEWNOŚCI SIEBIE
Wyobraź sobie, że mógłbyś iść przez życie z jeszcze większą przebojowością – czerpać więcej 
przyjemności z jazdy, pewniej czuć się za kierownicą i utrzymywać stały kontakt z otoczeniem. 
To są właśnie założenia inteligentnej mobilności Nissana. NOWY Nissan MICRA dodaje pewności 
siebie za sprawą systemów, które obserwują otoczenie i ruch innych pojazdów, a nawet interweniują, 
aby pomóc Ci w uniknięciu kłopotów. Im bezpieczniej czujesz się za kierownicą, tym bardziej 
możesz cieszyć się jazdą.
Nowy Nissan Micra dostępny jest z pakietem technologii dbających o Twoje bezpieczeństwo: 
system rozpoznawania znaków drogowych, automatyczne reflektory przednie, system ostrzegania 
o obiektach w martwym polu, system wspomagania ruszania pod górę. 
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ENERGETYZUJĄCA 
TECHNOLOGIA
Jazda NOWYM Nissanem MICRA to emocjonujące 
doświadczenie także dzięki ekskluzywnemu, nowemu 
systemowi audio BOSE PERSONAL i wiodącym w 
tej klasie pojazdów rozwiązaniom technicznym. Za ich 
sprawą każda podróż jest inspirującym i poprawiającym 
samopoczucie przeżyciem. 

ZAAWANSOWANY 
WYŚWIETLACZ 

Wskazówki nawigacji, 
identyfikacja numeru 

połączenia 
przychodzącego, opis 

odtwarzanego utworu, 
status funkcji 

bezpieczeństwa – te 
wszystkie informacje 

kierowca może odczytać 
z najnowszego 5 

calowego ekranu TFT 
między zegarami.

WYŚWIETLACZ SYSTEMU 
AUDIO Ulubiona muzyka oraz 

dostęp do wiadomości 
i aplikacji dzięki interfejsowi 
Apple CarPlay**. Wystarczy 

podłączyć smartfon.

** dostępność opcji łączności zależy 
od kompatybilności smartfona

NISSANCONNECT 
Inteligentny i prosty w 

obsłudze: wszystkie 
funkcje audio, 

nawigacji, zestawu 
głośnomówiącego oraz 

aplikacje są dostępne na 
7 calowym ekranie 

dotykowym z powłoką 
antyrefleksyjną.

SYSTEM AUDIO BOSE PERSONAL. 
6 głośników, w tym 2 wbudowane 
w zagłówek kierowcy, sprawia, 
że ekskluzywny system audio BOSE 
PERSONAL zapewnia wrażenie 
zanurzenia w przestrzennym dźwięku.
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ZŁAP MNIE, JEŚLI 
POTRAFISZ
Zwinny i pewny siebie: NOWY Nissan MICRA w wyjątkowy 
sposób łączy zwrotność i komfort jazdy. Dzięki bardzo 
dobrej sztywności nadwozia, nisko położonemu środkowi 
ciężkości oraz systemowi aktywnej kontroli zawieszenia 
nowa Micra precyzyjnie reaguje na polecenia kierowcy, a 
dynamiczne i oszczędne silniki zapewniają przyspieszenie 
zachęcające do dynamicznej jazdy.

WYBIERZ SILNIK

IG-T 90
90KM

1,0
73KM

dCi 90
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D

B
A

C

WYMIARY
A: Rozstaw osi: 2,525 MM
B: Długość: 3,995 MM
C: Szerokość: 1,743 MM
D: Wysokość: 1,452 MM

TAPICERKI

VISIA/VISIA+

Tkanina „casual”, czarna Tkanina „absolute”, czarna/szaraTkanina „modern”, czarna/szara skóra / skóra ekologiczna

TEKNAACENTA/N-CONNECTA TEKNA

KOŁA

15" stalowe 16" stalowe 16" ze stopu 
metali lekkich

17" ze stopu 
metali lekkich

NOWA MICRA
PERSONALIZACJA
WPROWADŹ WŁASNY STYL do sportowego wzornictwa NOWEGO 
Nissana MICRA. Do wyboru masz 10 ekskluzywnych kolorów 
nadwozia, 3 wyraziste wersje wykończenia wnętrza i 3 fantastyczne 
pakiety stylizacyjne w 4 różnych kolorach, które nadadzą pojazdowi 
niepowtarzalny wygląd. Odważysz się stworzyć własną kompozycję?

KOLORY

Biały - S - ZY2 Biały perłowy - P - QNC Kość słoniowa - S - D16 Srebrny - M - ZBD Szary - M - KPN

Czarny - M - GNE Czerwony Passion - M - NDB Pomarańczowy Energy - M - EBF Zielony Pulse - M - JAL Niebieski Power - M - RQG 
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NIEBIESKI POWER Dodaj świeżości dzięki pakietowi 
wykończenia wnętrza w kolorze niebieskim Power.

POMARAŃCZOWY ENERGY Dodaj sobie życiowej 
energii stymulującym wykończeniem w kolorze 
pomarańczowym Energy.

PAKIET WEWNĘTRZNYNakładki zderzaków 
przedniego i tylnego

Nakładki 
lusterek

Listwy 
boczne

PAKIET
ZEWNĘTRZNY 

PAKIET
WEWNĘTRZNY 

PAKIET
ZEWNĘTRZNYULTIMATE
PAKIET ZEWNĘTRZNY PLUS + NAKLEJKI NADWOZIA

PAKIET
ZEWNĘTRZNYPLUS 

PAKIET ZEWNĘTRZNY+ 17" FELGI ZE STOPÓW METALI LEKKICH 
Z KOLOROWYMI WSTAWKAMI

17" felgi ze stopów
 metali lekkich Naklejki nadwozia

CZERWONY PREMUM Wzbogać swoje otoczenie wyrafinowanym skórzanym wykończeniem w kolorze czerwonym PREMIUM.

Strona 1    |    Strona 2

Drukuj   |   Pełny EkranStylistyka nadwozia    |    Stylistyka wnetrza    |    Dane techniczne I Osiagi    |    Kolory i Tapicerki    |    Akcesoria



PAKIET STYLIZACJI NADWOZIA /
PAKIET STYLIZACJI 
NADWOZIA PLUS

PAKIET ZEWNĘTRZNY ULTIMATE
Niebieski 

Power
Niebieski 

Power
Pomarańczowy 

Energy
Pomarańczowy 

Energy
Czarny 

Enigma
Czerany 
Enigma

Chromowany 
Vibrant

Chromowany 
Vibrant

PAKIET STYLIZACJI 
NADWOZIA PLUS 
SZARY KOLOR NADWOZIA
+ PAKIET W KOLORZE 
POMARAŃCZOWYM 
ENERGY, 17" FELGI ZE 
STOPÓW METAI LEKKICH

KOLOR NADWOZIA SZARY
+ PAKIET WEWNĘTRZNY 
POMARAŃCZOWY ENERGY
+ PAKIET ZEWNĘTRZNY ENERGY 
ULTIMATE (CZARNO-POMARAŃCZOWY 
WZÓR OKLEJENIA DACHU I MASKI) 

KOLOR NADWOZIA NIEBIESKI POWER 
+ PAKIET WEWNĘTRZNY NIEBIESKI POWER
+ PAKIET ZEWNĘTRZNY CHROMOWANY 
VIBRANT ULTIMATE (NAKLEJKI 
BOCZNE CHROM)

KOLOR NADWOZIA NIEBIESKI POWER
+ WNĘTRZE W KOLORZE NIEBIESKIM POWER 

+ PAKIET ZEWNĘTRZNY 
CHROMOWANY VIBRANT 

KOLOR NADWOZIA CZERWONY PASSION
+ PAKEIT WEWĘTRZNY 
CZERWONY PREMIUM 
+ PAKIET ZEWNĘTRZNY CZARNY ENIGMA 
ULTIMATE (CZARNE NAKLEJKI NADWOZIA)

KOLOR NADWOZIA CZERWONY PASSION
+ WNĘTRZE W KOLORZE 
CZERWONYM PREMIUM 

+ PAKIET ZEWNĘTRZNY CZARNY ENIGMA

PAKIET STYLIZACJI NADWOZIA
SZARY KOLOR NADWOZIA 

+ PAKIET W KOLORZE 
POMARAŃCZOWYM ENERGY
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Nissan MICRA w serwisach:

Dane dealera:

odwiedź stronę www.nissan.pl/micra

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 3,2 – 4,4 l/100km, emisja CO2: 85 - 100 g/km. Dane podane w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom 
informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w 
chwili oddania jej do druku (wrzesień 2016 r.). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. 
Zgodnie z polityką nieustannego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych 
lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. 
Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory 
przedstawione w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. W ramach Programu Nissan Green wszystkie 
pojazdy Nissan są produkowane z materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, 
olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR 
(redukcja, regeneracja i recykling), łatwość recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i materiałów), demontażu po złomowaniu, 
oznaczanie części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania płynów 
chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, wczęści lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym – MY16 MICRA PL brochure 07/2016 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ Worldwide – tel.: +33 1 49 09 25 35
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