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DZIĘKI WYRAZISTEJ I INSPIRUJĄCEJ STYLISTYCE wiodącym w swojej 
klasie rozwiązaniom technicznym oraz najwyższemu poziomowi 
komfortu Nissan MICRA piątej generacji oferuje wspaniałe wrażenia 
dla jego użytkowników. BAW SIĘ NIM PO SWOJEMU
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NAJLEPSZE TECHNOLOGIE 
W TEJ KLASIE, ZAPEWNIAJĄCE 
EMOCJONUJĄCĄ, ALE PEWNĄ 
JAZDĘ
Wyobraź sobie, że Twoje codzienne podróże mogłyby być bardziej 
emocjonujące – mógłbyś czerpać więcej przyjemności z jazdy, pewniej 
czuć się za kierownicą i utrzymywać stały kontakt z otoczeniem. Na tym 
właśnie polega inteligentna mobilność Nissana. W Nissanie MICRA 
ta wizja jest realizowana przez systemy, które obserwują otoczenie i ruch 
innych pojazdów, a nawet interweniują, aby pomóc Ci w uniknięciu 
kłopotów. Im bezpieczniej czujesz się za kierownicą, tym intensywniej 
możesz cieszyć się jazdą.
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Nakładki 
lusterek 
bocznych

Wykończenie 
wnętrza

Listwy 
boczne 
nadwozia

Nakładki 
zderzaka 
przedniego

Nakładki 
zderzaka 
tylnego

17 calowe 
felgi ze stopu 
metali lekkich 
z kolorowymi 
wstawkami

Naklejki 
na nadwozie

PONAD 100 KONFIGURACJI STYLISTYCZNYCH

  

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.
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Kierownica kształtem 
nawiązująca do 
aut sportowych

Oświetlenie 
wnętrza LED

Ergonomicznie 
rozplanowane 
elementy obsługi

Miękkie materiały 
wykończeniowe

WYJĄTKOWE DETALE

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 
WEDŁUG TWOICH 
OCZEKIWAŃ
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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SYSTEM AUDIO BOSE PERSONAL 
6 głośników, w tym 2 głośniki 
w zagłówku fotela kierowcy sprawiają, 
że jazda NOWĄ MICRĄ jest niezwykłym 
doświadczeniem.

DOPASUJ DŹWIĘK DO SWOICH 
POTRZEB
Możesz spersonalizować parametry 
dźwięku pod kątem własnych 
preferencji. Wszystkie ustawienia 
możesz regulować w menu radia, tworząc 
wrażenia przestrzennego dźwięku 
skoncentrowanego na kierowcy 
lub równomiernie wypełniającego cały 
przedział pasażerski.

ELEGANCKIE WZORNICTWO
Kompaktowy i zaprojektowany 
w przemyślany sposób system BOSE 
PERSONAL zapewnia wrażenia 
akustyczne na najwyższym poziomie 
bez uszczerbku dla pojemności 
schowków i przestrzeni bagażowej. 

SYSTEM AUDIO BOSE PERSONAL 
WYJĄTKOWE WRAŻENIA 
AKUSTYCZNE
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.
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NIE ZGUB SIĘ Mapy Apple ułatwią 
Ci dotarcie do celu. Instrukcje 
głosowe i czytelne wskazówki 
graficzne wskażą Ci drogę. 
Możesz także liczyć na mnóstwo 
przydatnych i oszczędzających 
czas podpowiedzi.

ŁATWE TELEFONOWANIE 
Na ekranie dotykowym możesz 
wyświetlić listę kontaktów, 
ostatnich połączeń i wiadomości 
głosowych. 

STEROWANIE GŁOSOWE Aktywuj 
Siri, naciskając i przytrzymując 
przycisk sterowania głosowego 
na kierownicy. Dzięki tej 
funkcji utrzymywanie kontaktu 
jest jeszcze łatwiejsze 
i bezpieczniejsze. 

WŁĄCZ ULUBIONĄ MUZYKĘ 
Możesz to zrobić ręcznie 
lub po prostu powiedzieć Siri, 
czego chciałbyś posłuchać. Do 
wyboru masz własną bibliotekę 
utworów, a także podcasty, 
cyfrowe radio lub aplikacje na 
iPhone’a.

  

WYŚWIETLACZ AUDIO
7 CALOWY KOLOROWY 
EKRAN DOTYKOWY I 
INTERFEJS APPLE CARPLAY 
Wyświetlacz audio w NOWYM Nissanie MICRA to 7 calowy 
kolorowy ekran dotykowy służący do obsługi radia, odtwarzacza 
muzyki oraz iPhone’a poprzez interfejs Apple Carplay*. Po prostu 
podłącz telefon, aby uzyskać dostęp do map, nawiązywać 
połączenia telefoniczne, wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe 
lub nastawić ulubioną muzykę. Wszystko to możesz zrobić 
bez odrywania wzroku od drogi.

*Interfejs Carplay funkcjonuje tylko po podłączeniu telefonu 
poprzez kabel USB. Carplay jest oprogramowaniem 
dostarczanym przez fi rmę Apple Inc. Dostęność usługi jest 
ograniczona w niektórych regionach. Szczegóły dostęności w 
różnych regionach można znaleźć na stronie www.apple.com. 
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CAŁY ŚWIAT, JAK NA DŁONI
NissanConnect* w nowym Nissanie MICRA to kompleksowy system 
obejmujący nawigację system audio z odtwarzaczem CD, aplikacje 
multimedialne oraz integrację ze smartfonem. Wszystkimi funkcjami 
możesz sterować na 7 calowym kolorowym ekranie dotykowym.

Nawigacja pomoże Ci odszukać drogę nawet w najbardziej odległej 
okolicy. Dzięki niej znajdziesz też najbliższą stację benzynową 
i dowiesz się o utrudnieniach w ruchu. Możesz odbierać stacje 
radiowe nadające w standardzie cyfrowym DAB, słuchać muzyki 
zapisanej na nośniku USB lub korzystać z telefonu w trybie 
głośnomówiącym oraz wybierać utwory z list odtwarzania 
w smartfonie. Otrzymujesz także 3 letni bezpłatny pakiet dostępu 
do Facebooka, Twittera i aplikacji TripAdvisor.

Program MapCareTM to usługa, która umożliwia pobieranie jednej 
darmowej aktualizacji mapy rocznie przez 3 lata od zakupu pojazdu. 
Szczegółowe informacje znajdziesz u dealerów lub w portalu 
YOU+Nissan
https://youplus.nissan.pl/PL/pl/YouPlus.html 

 *Pakiet usług dostęnych przy wyborze opcjonalnego systemu NissanConnect obowiązuje przez 2 lata.

3 LATA

 
GRATIS



ZAAWANSOWANY WYŚWIETLACZ KOMPUTERA 
POKŁADOWEGO 
INNOWACJA DOKŁADNIE 
PRZED OCZAMI KIEROWCY
Zaawansowany wyświetlacz zintegrowany z zestawem wskaźników 
w NOWYM Nissanie MICRA został zaprojektowany tak, aby nie rozpraszać 
uwagi kierowcy. Wystarczy rzut oka na 5 calowy ekran TFT, aby zapoznać 
się ze wszystkimi istotnymi informacjami. 

INFORMACJE O STANIE 
SAMOCHODU

WSKAZANIA NAWIGACJI INFORMACJA Z SYSTEMU 
AUDIO

IDENTYFIKACJA NUMERU 
PRZYCHODZĄCEGO

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 
KIEROWCĘ

  

Drukuj   |   Pełny Ekran

Strona 1    |    Strona 2    |    Strona 3    |    Strona 4

Stylistyka nadwozia    |    Stylistyka wnetrza    |    Dane techniczne I Osiagi    |    Przestrzeń wnętrza    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Akcesoria



WIĘCEJ PRZESTRZENI DLA CIEBIE
I PASAŻERÓW
NOWA MICRA jest zaprojektowana tak, aby nie ograniczać Twoje przestrzeni. Optymalny 
komfort kierowcy i pasażera na przednim fotelu nie oznacza, że osobom podróżującym 
z tyłu jest ciasno. NOWA MICRA oferuje mnóstwo miejsca także na tylnej kanapie, 
w tym najwięcej miejsca na poziomie ramion i kolan w swojej klasie. Dzięki temu wszyscy 
na pokładzie mogą liczyć na przyjemną podróż. Miejsca na bagaż także nie brakuje. 
Czas zacząć rozsyłać zaproszenia na wspólną przejażdżkę. 

Miejsce na głowę:
Przód: 1009 mm 
Tył: 926 mm

Miejsce na nogi:
Przód: 1097 mm 
Tył: 744 mm 

Szerokość na wysokości ramion:
Przód: 1360 mm 
Tył: 1340 mm

Regulacja położenia 
kierownicy w dwóch 
płaszczyznach
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Dwa uchwyty na kubki zgrabnie 
wkomponowane w konsolę 
środkową. 

Łatwo dostępny schowek w desce 
rozdzielczej ma pojemność 
10 litrów – zmieści się w nim nawet 
2 litrowa butelka.

MIEJSCE, KTÓRE DOPASOWUJE SIĘ 
DO TWOICH POMYSŁÓW
NOWA MICRA jest zaskakująco pojemna. Złóż fotele, aby przewieźć dodatkowy bagaż 
lub większe przedmioty. W kabinie znajdziesz też przemyślane schowki na drobiazgi, 
takie jak zamykany schowek w desce rozdzielczej, kieszeń na butelkę 1,5 litra w 
drzwiach, półkę na telefon z gniazdami USB/12 V oraz dwa uchwyty na kubki zgrabnie 
wkomponowane w konsolę środkową.

  

300L POJEMNOŚCI 
BAGAŻNIKA
Tylne siedzenia rozłożone 
Dł. 721mm x szer. 1002mm x wys. 
560mm /810mm

1004L MIEJSCE NA 
BARDZO DŁUGIE PRZEDMIOTY 
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INTELIGENTNY SYSTEM KAMER 360°
Z NOWĄ MICRĄ NAWET PARKOWANIE 
JEST PRZYJEMNE
A gdyby tak parkowanie równoległe było łatwiejsze? Kamera cofania świetnie sprawdza się w czasie tego 
manewru – ale przecież przy parkowaniu warto jest dobrze widzieć nie tylko to, co znajduje się 
tuż za pojazdem. System czterech kamer w NOWYM Nissanie MICRA generuje wirtualny obraz pojazdu 
widocznego z góry i obejmujący pełne 360°. Aby lepiej ocenić sytuację, kierowca może także wyświetlić 
zbliżenie przodu, tyłu lub boku pojazdu. 
Przeszkody nie zawsze jednak są nieruchome (np. wózki sklepowe). Ostrzeżenie o poruszających się 
obiektach pomaga w obserwacji otoczenia NOWEJ MICRY i informuje kierowcę o znalezieniu się takiego 
obiektu w pobliżu pojazdu.

NIE ROZBIJ SOBIE NOSA
W czasie jazdy do przodu na ekranie 
widoczny jest zarówno obraz przodu, 
jak i od góry, dzięki czemu wiesz, 
ile miejsca dzieli Cię od przeszkody.

UWAŻAJ NA TYŁY
Podczas cofania system pozwala zobaczyć, 
co znajduje się za samochodem. Z kolei 
widok samochodu od góry pomaga 
dostrzec niskie przeszkody ukryte poniżej 
dolnej krawędzi szyby samochodu.

OSZCZĘDZAJ OPONY
Zarówno jadąc do przodu, jak i cofając, 
możesz nacisnąć przycisk kamery, aby 
przełączyć system z widoku od góry 
na widok boków pojazdu. To doskonałe 
rozwiązanie umożliwia precyzyjną ocenę 
odległości od krawężnika.

PEŁNY OBRAZ
Kamery umiejscowione pod bocznymi 
lusterkami pozwalają uzyskać wirtualny
widok 360º od góry, niezależnie od tego, 
czy pojazd jedzie do przodu, czy cofa.
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INTELIGENTNA JAZDA WEDŁUG NISSANA
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.

 

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.

OSTRZEŻENIE O POJEŹDZIE 
W MARTWYM POLU Trzecie 
oko: wszystko widzące oko 
systemu zauważy także 
pojazd w martwym polu  
z prawej lub lewej strony  
i ostrzeże Cię o jego 
obecności.

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.

 * Logo EURO NCAP odnosi się do wyniku testów zderzeniowych od 2017 r. przeprowadzonych w ramach programu EURO NCAP, w wyniku 
których pojazd w wyposażeniu standardowym otrzymał 4 gwiazdki, natomiast wyposażony w Pakiet Bezpieczeństwa otrzymał 5 gwiazdek.

*
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INTELIGENTNA JAZDA WEDŁUG NISSANA
ZAWSZE DBA O TWOJE  
BEZPIECZEŃSTWO
Radar i kamery sprawiają, że jazda dostarcza większych 
emocji. NOWA MICRA ma najbogatsze wyposażenie 
z zakresu bezpieczeństwa w swojej klasie, które wspomaga 
kierowcę. Inteligentne systemy kontroli jazdy Nissana to jak 
trzecie oko i szósty zmysł w jednym. Dzięki nim prowadzenie 
pojazdu staje się wręcz uzależniająco przyjemne.

ADAPTACYJNE ŚWIATŁA 
DROGOWE System włącza 
światła drogowe 
i automatycznie zmienia je 
na światła mijania, reagując 
na samochody nadjeżdżające 
z przeciwka.

SYSTEM WSPOMAGANIA 
RUSZANIA POD GÓRĘ 
Pojazd nie stoczy się do 
tyłu. System zablokuje koła, 
dając Ci czas na płynne 
ruszenie pod górę.

ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW 
DROGOWYCH Automatyczne 
odczytywanie ograniczeń 
prędkości pomoże Ci 
w przestrzeganiu 
obowiązujących ograniczeń.
 

*

*Logo EURO NCAP odnosi się do wyniku testów zderzeniowych od 2017 r. przeprowadzonych w ramach programu EURO NCAP, w wyniku 
których pojazd w wyposażeniu standardowym otrzymał 4 gwiazdki, natomiast wyposażony w Pakiet Bezpieczeństwa otrzymał 5 gwiazdek.
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INTELIGENTNA JAZDA WEDŁUG NISSANA
NOWA MICRA – W CISZY I DYNAMICZNIE  
DO CELU
NOWA MICRA jest zwrotna i elastyczna oraz pozwala lepiej wyczuć drogę, zachęcając do dynamicznej 
jazdy. Aktywna kontrola ruchów nadwozia ogranicza wstrząsy i kołysanie, a aktywna kontrola toru 
jazdy wraz z elektrycznie wspomaganym układem kierowniczym umożliwiają dynamiczne, 
ale bezpieczne manewrowanie. Emocje. Pewność. Kontrola. NOWA MICRA oferuje wrażenia z jazdy,  
których zawsze oczekiwałeś.

 
* Logo EURO NCAP odnosi się do wyniku testów zderzeniowych od 2017 r. przeprowadzonych w ramach programu EURO NCAP, w wyniku 

których pojazd w wyposażeniu standardowym otrzymał 4 gwiazdki, natomiast wyposażony w Pakiet Bezpieczeństwa otrzymał 5 gwiazdek. 

AKTYWNA KONTROLA 
RUCHÓW NADWOZIA  
to system, który poprzez 
delikatne hamowanie 
kompensuje niepożądane 
kołysanie nadwozia  
na nierównościach, 
przyczyniając się do poprawy 
ogólnego komfortu jazdy. 

AKTYWNA KONTROLA TORU 
JAZDY ułatwia pewne 
pokonywanie zakrętów. 
System hamuje poszczególne 
koła, pomagając zachować 
optymalny tor jazdy  
w zakręcie.

*
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INTELIGENTNA MOC WEDŁUG NISSANA
ZŁAP MNIE, JEŚLI 
POTRAFISZ
Wciśnij gaz, aby poczuć dynamikę elastycznego, 
ale oszczędnego silnika o zmniejszonej pojemności. 
Aerodynamiczna sylwetka i najniższy w tej klasie 
współczynnik oporu powietrza również przyczyniają 
się do poprawy osiągów samochodu. Wybierz silnik 
benzynowy IG-T 90 KM zapewniający znakomite 
przyspieszenie lub wyjątkowo elastyczny i oszczędny 
silnik wysokoprężny dCi 90 KM. 

* dane orientacyjne, w trakcie homologacji

SILNIK MOC
(KM)

MOMMENT
OBR. (NM)

SPALANIE* 
(L/100 KM)

1.0 73 71 95 4.6 (15"/16" koła)
4.8 (17" koła)

DCI 90 22090 3.2L/100km*

IG-T 90 90 140 4.3L/100km*

WYBIERZ SILNIK DLA SIEBIE

Wybierz silnik dostosowany do Twojego stylu jazdy. 
Wszelkie informacje na temat mocy, momentu obrotowego, 
zużycia paliwa i emisji znajdziesz w tabeli lub u najbliższego 
dealera Nissana.
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WYMIARY
A: Rozstaw osi: 2525 mm
B: Długość całkowita: 3995 mm
C: Szerokość całkowita: 1743 mm
D: Wysokość całkowita: 1452 mm

TAPICERKI

VISIA/VISIA+

Tkanina „casual”, czarna Tkanina „absolute”, czarna/szaraTkanina „modern”, czarna/szara Skóra

TEKNAACENTA/N-CONNECTA TEKNA

KOŁA

15" stalowe 16" stalowe 16" ze stopów metali 
lekkich

17" ze stopów metali 
lekkich

NOWA MICRA
PERSONALIZACJA
WPROWADŹ WŁASNY STYL do kultowego 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 niemetalizowany – S – ZY2 Biały perłowy – P – QNC Kość słoniowa – S – D16 Srebrny – M – ZBD Szary – M – KPN

Czarny Enigma – M – GNE Czerwony Passion – M – NDB Pomarańczowy Energy – M – EBF Zielony Pulse – M – JAL Niebieski Power – M – RQG
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Nakładki 
przedniego i 
tylnego zderzaka

Nakładki lusterek 
bocznych

Listwy  
boczne

NADWOZIE
PAKIET PODSTAWOWY

WNĘTRZE
PAKIET PODSTAWOWY

NADWOZIE
PAKIET ULTIMATE
ZENĘTRZNY PAKIET PLUS + NAKLEJKI NADWOZIA

NADWOZIE
PAKIET PLUS

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

17" felgi ze stopów metali 
lekkich z kolorowymi  

wstawkami
Naklejki 
nadwozia

 

NIEBIESKI POWER Odśwież atmosferę dynamicznym 
pakietem wykończenia wnętrza w kolorze niebieskim Power.

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

WNĘTRZE PAKIET PODSTAWOWY

BORDOWY PREMIUM Wzbogać swoje otoczenie wyrafinowanym skórzanym wykończeniem w kolorze bordowym Premium. 
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NADWOZIE PAKIET PODSTAWOWY /
NADWOZIE PAKIET PLUS

NADWOZIE / PAKIET ULTIMATE
Niebieski 

Power 
Niebieski 

Power 
Pomarańczowy 

Orange 
Pomarańczowy 

Energy
Czarny 

Enigma
Czarny 

Enigma
Chromowany 

Vibrant 
(satynowy)

Chromowany 
Vibrant 

(satynowy)

PAKIET STYLIZACJI 
NADWOZIA PLUS 
KOLOR NADWOZIA SZARY
+ PAKIET 
POMARAŃCZOWY 
ENERGY
+ 17" FELGI ZE STOPÓW 
METALI LEKKICH 
Z KOLOROWYMI WSTAWKAMI

KOLOR NADWOZIA SZARY
+ WNĘTRZE POMARAŃCZOWY ENERGY
+ PAKIET STYLIZACJI NADWOZIA ULTIMATE
(CZARNO-POMARAŃCZOWA NAKLEJKA NA 
DACH I MASKĘ) 

KOLOR NADWOZIA NIEBIESKI POWER 
+ WNĘTRZE NIEBIESKI POWER 
+ PAKIET ULTIMATE 
(CHROMOWANA/SATYNOWA NAKLEJKA 
NA BOK NADWOZIA)

KOLOR NADWOZIA NIBIESKI POWER 
+ PAKIET WNĘTRZE NEBIESKI POWER 

+ PAKIET PLUS CHROMOWANY VIBRANT

KOLOR NADWOZIA CZERWONY PASSION 
+ WNĘTRZE BORDOWY PREMIUM 
+ PAKIET ULTIMATE 
(CZARNA NAKLEJKA NA NADWOZIE)

KOLOR NADWOZIA CZERWONY PASSION
+ WNĘTRZE BORDOWY PREMIUM 

+ PAKIET PLUS CZARNY ENIGMA

PAKIET STYLIZACJI NADWOZIA
KOLOR NADWOZIA SZARY

+ WNĘTRZE POMARAŃCZOWY 
ENERGY 

+ PAKIET POMARAŃCZOWY 
ENERGY 
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UDOSKONAL 
WNĘTRZE

 

NOWA 
MICRA
DOSTOSUJ 
NADWOZIE
Sport, przygoda, pasja, tajemnica: NOWA MICRA jest 
gotowa na wszystko. Dostosuj ją do własnego stylu 
życia za pomocą oryginalnych akcesoriów Nissana.

1.  Pojemnik dachowy, mały (dostępny 
również średni)

2. Nakładka lusterka wewnętrznego
3. Podłokietnik
4. Welurowe dywaniki
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W NISSANIE, 
KONCENTRUJEMY 
SIĘ NA JAKOŚCI.

PROCES 360°
O jakość dbamy od samego początku, starannie projektując każdy 

samochód, aby był on wygodniejszy i trwalszy dzięki innowacyjnemu 
wzornictwu, inteligentnej technologii i przemyślanym detalom 

inspirowanym potrzebami użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO
Pracujemy nad tym, aby nasze systemy inteligentnej jazdy nieustannie 

troszczyły się o Ciebie i pomagały unikać niefortunnych zdarzeń 
– abyś codziennie mógł czuć się pewnie za kierownicą. Cztery kamery 

obserwują otoczenie pojazdu i umożliwiają wyświetlenie jego widoku 
z góry.

NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ
Nasze samochody poddajemy ekstremalnym testom, aby zagwarantować 

wymagane osiągi i niezawodność w codziennej eksploatacji. 
Przedprodukcyjne egzemplarze pokonują miliony kilometrów. Testy działania 

drzwi i maski silnika polegają na ich otwieraniu i zamykaniu tysiące razy 
w ciągu dnia. Do kontroli jakości i odporności szyb wykorzystujemy prawdziwy 

pył wulkaniczny z Japonii.

OSTATECZNY DOWÓD 
Najlepsze potwierdzenie naszej dbałości o jakość. Zapoznaj się z recenzjami 

i ocenami online oraz z opiniami o Nissanie na Reevoo. To najlepsze miejsce 
do porównywania pojazdów, w którym uzyskasz wiarygodne odpowiedzi 

od faktycznych użytkowników.

Jest ona na pierwszym miejscu we wszystkim, 
co robimy. W laboratorium, w studiu projektowym, 

w fabryce, w naszych placówkach dealerskich 
i w relacjach z klientami. Próbujemy, staramy się 

i powtarzamy aż do skutku. Wszystko, co robimy musi być 
poparte doświadczeniem. Na tym polega Jakość Nissana.
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Pakiet przeglądów okresowych Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu 
Nissanowi MICRA obsługę serwisową, na jaką zasługuje! Odpowiednio zajmiemy się 
Twoim Nissanem, a ponadto zapewnimy Ci niezmienione ceny usług serwisowych 
przez cały okres obowiązywania umowy. Będziemy wymieniać części i płyny w Twoim 
pojeździe zgodnie z programem obsługi serwisowej Nissana oraz przeprowadzimy 
kontrole, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo podczas podróży. Zapewniając 
pełną kontrolę finansów i program obsługi serwisowej, firma Nissan zaproponuje 
najlepsze usługi oraz termin ich wykonania.

Rozszerzona gwarancja Nissana, stanowiąca produkt ubezpieczeniowy, umożliwia 
wydłużenie standardowego okresu gwarancyjnego, który wynosi 3 lata / 100 000 km. 
Możesz w ybrać gwarancję pod kątem sposobu uży tkowania pojazdu. 
W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją stosowane są wyłącznie 
oryginalne części Nissana, montowane przez wykwalifikowanych mechaników. 

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ 
Z NAS TO, CO NAJLEPSZE.

Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz 
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany 
zasad i wprowadzania innowacji. W Nissanie 
innowacja to nie tylko dodatki i rozszerzenia 
– to przekraczanie granic w celu stworzenia 
nowego s tatus quo.  To t wor zenie 
nieoczekiwanych rozwiązań, spełniających 
Twoje najdziksze i najbardziej pragmatyczne 
pragnienia. W Nissanie tworzymy samochody, 
akcesoria i usługi, które przełamują schemat, 
cz y niąc prak t yczne ek sc y tu jąc y m , 
a ekscy tujące prak tycznym, tak aby 
oferować Ci jeszcze większą przyjemność z 
jazdy każdego dnia.

DOSTOSOWANIE CENY ZA OBSŁUGĘ 
SERWISOWĄ

Obiecujemyże o Twojego Nissana z najwyższą 
starannością zadbają doświadczeni i wykwalifikowani 

mechanicy, korzystający wyłącznie z oryginalnych 
części zamiennych Nissan. Wiemy najlepiej, 

jak serwisować Twojego Nissana. Gwarantujemy też 
najlepszy stosunek ceny do jakości. Nasze ceny 

dopasowujemy do kosztorysu analogicznej usługi 
przedstawionego przez warsztat w promieniu 10 km 

od danej placówki dealerskiej.

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Obiecujemyzapewnić Ci mobilność w czasie, 

kiedy Twój pojazd znajduje się w serwisie. Wystarczy 
umówić się na wizytę z wyprzedzeniem, a my 

udostępnimy Ci bezpłatny samochód zastępczy. 
W wybranych punktach serwisowych dysponujemy 

nawet samochodami z napędem elektrycznym. 
Zapewniamy także inne rozwiązania transportowe 

dopasowane do potrzeb klienta.

BEZTERMINOWA POMOC DROGOWA 
NISSAN ASSISTANCE
Obiecujemyzapewnienie całodobowej mobilności. 
Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego. Usługa Nissan 
Assistance jest dostępna 24 godziny na dobę, 
bez względu na wiek Twojego Nissana.

BEZPŁATNA KONTROLA STANU POJAZDU
Obiecujemybezpłatną kontrolę stanu pojazdu przed 
przeprowadzeniem jakichkolwiek prac, tak aby klient 
dokładnie wiedział, jakie czynności należy wykonać 
i ile to będzie kosztowało. Pełną informację o naszych 
cenach można także uzyskać w Internecie oraz 
u dealerów.

  
Czas, w którym możesz korzystać z naszych obietnic, jest nieograniczony. Jesteś uczestnikiem 
programu You+Nissan? Lubisz, aby rozmawiano z Tobą w sposób otwarty i szczery? Jeśli tak, 

to zajmiemy się Tobą. Zawsze. Obiecujemy. 

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH NISSAN

ROZSZERZONA GWARANCJA
NASZA OBIETNICA. TWÓJ SPOKÓJ.

WSZĘDZIE, ZAWSZE, W KAŻDEJ SYTUACJI. WYSTARCZY ZADZWONIĆ POD NUMER 0 801 647 726, A MY ZARAZ POSPIESZYMY Z POMOCĄ.

KUPUJĄC NISSANA MICRA, 
ZYSKUJESZ:

3-LETNIĄ GWARANCJĘ

12 LETNIĄ GWARANCJĘ NA BRAK 
KOROZJI PERFORACYJNEJ

OKRESY MIĘDZYPRZEGLĄDOWE 
20 000 KM

 

 

Stylistyka nadwozia    |    Stylistyka wnetrza    |    Dane techniczne I Osiagi    |    Przestrzeń wnętrza    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Akcesoria Drukuj   |   Pełny Ekran



 

Pieczęć dealera:

Nissan MICRA na:

Zapraszamy na stronę www.nissan.pl/MICRA

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym [3,2-4,8 l/100km, emisja CO2: 85-115g/km. Dane podane w niniejszej broszurze służą 
wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby treść niniejszej broszury 
była aktualna w momencie oddawania do druku (PAŹDZIERNIK 2017). 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, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym – MY16 MICRA LAUNCH brochure 10/2017 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide (Francja) – tel.: +33 1 49 09 25 35

Intelligentna mobilność przejawia się we wszytskim co robimy. Wykorzystujemy 
najnowsze technologie, aby przeobrażać samochody ze zwykłych urzędzeń 
w prawdziwych partnerów każdej podróży. Razem z nami każdy wyjazd będzie 
bezpieczniejszy, w połączeniu z otoczeniem oraz bardziej ekscytujący. Czy to 
samochody współpracujące z kierowcą, czy autostrady ładujące samochody 
elektryczne w trakcie jazdy - to wszytsko wydarzy się w niedalekiej przyszłości. 
Poznaj tą przyszłośc już teraz w naszych samochodach! 
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