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Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Echipamentele prezentate în unele imagini pot să nu fi e disponibile în gama produs locală sau nu sunt dotări standard și depind de 
versiunea aleasă.

CONCEPUT PENTRU A RIDICA STANDARDELE. Îndrăzneață prin definiție, 
cea de a 5-a generație Nissan MICRA revoluționează standardele în segment 
în ceea ce privește design-ul, confortul și performanța. Apreciat pentru 
combinația unică a design-ului expresiv, calitatea premium a materialelor, 
tehnologia de ultimă generație specifică segmentelor superioare, dar și 
pentru performanțele dinamice, MICRA VA DEVENI MAŞINA TA DE ORAŞ 
ÎNDRĂZNEAŢĂ ŞI CU TEHNOLOGII AVANSATE.
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TEHNOLOGIE PREMIUM 
PENTRU CĂLĂTORII 
ENERGIZANTE ȘI SIGURE 
Imaginează-ți că fiecare călătorie devine mai incitantă cu fiecare zi 
petrecută la bordul Micra. Conduci cu o mai mare bucurie și 
încredere, fiind permanent conectat cu lumea din jurul tău. Acesta 
este angajamentul filosofiei Nissan Intelligent Mobility. Prin sistemele 
Intelligent Driving, MICRA monitorizează tot ce se întâmplă în jurul 
tău fiind pregătit să intervină în situațiile critice pentru a evita 
eventualele pericole intervenite în timpul deplasării. Cu cât te simți 
mai sigur la volan, cu atât mai mult te poți bucura de plăcerea pură 
de a conduce!
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Personalizează Micra de la interior până la exterior. 
Îndrăznește să-ți imprimi stilul personal cu pachetul 
de personalizare exterioară preferat și alege din 
gama uimitoare de culori pentru caroserie, pachete 
de personalizare interioară, jante sau alte accesorii 
disponibile.

FII TU ÎNSUȚI
Jante 16" 
Genki bi-ton

MULTIPLE CONFIGURAŢII

Capace 
pentru 
oglinzi

Ambianțe 
interioare

Profile 
laterale

Ornamente 
pentru bara 
față

Ornamente 
pentru bara 
spate

Jante din aliaj 
de 17" cu 
inserții colorate
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TRANSFORMĂ-L ÎN 
SPAȚIUL TĂU VITAL
Interiorul MICRA a fost conceput cu mare atenție la detalii și 
cu rafinament pentru ca experiența ta la bord să fie cât mai 
plăcută. Începând cu planșa de bord cu design armonios și 
îmbrăcată în materiale moi la atingere, și până la detaliile 
premium și tapițeria Orange exclusivistă, design-ul MICRA 
îmbină impecabil confortul și stilul pentru a crea o 
atmosferă cu adevărat unică.

Personalizarea interioară Orange este disponibilă opțional numai pentru nivelurile de echipare N-Design și Tekna.
Volan 
ergonomic în 
formă de D

Grupare 
inteligentă a 
comenzilor

Materiale moi la 
atingere și finisaje 
argintii

DETALII PREMIUM
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DESIGN INTUITIV.
Compact și intuitiv, sistemul BOSE®

PERSONAL® îți oferă o experiență 
audio de calitate premium, fără a 
afecta spațiul de depozitare.

PERSONALIZEAZĂ DUPĂ 
PLACUL TĂU.
Personalizează acustica în habitaclu, 
pentru tine și pasageri, prin 
ajustarea amplitudinii sunetului 
direct din meniul unității audio. Cu 
ajutorul comenzilor sale integrate, 
ambianța sonoră centrată pe șofer 
poate deveni amplă sau învăluitoare 
prin simpla atingere a unui buton.

Viața la bordul MICRA devine mai incitantă datorită sistemului audio BOSE®

PERSONAL® *. Foarte apreciat pentru performanțele sale remarcabile, claritatea 
sunetului și atmosfera surround, va transforma fiecare călătorie într-o 
experiență stimulantă și plină de inspirație.

ACUSTICĂ PREMIUM 360°.
Cu ajutorul celor 6 difuzoare** – dintre
care 2 difuzoare Ultra-Nearfield™
integrate în tetiera șoferului – 
călătoria cu MICRA îți aduce 
experiența audio HD supremă.

BOSE® PERSONAL®

EXPERIENȚĂ AUDIO UNICĂ

*Echipamentele nu sunt standard și depind de versiunea aleasă.
**Sistemul audio BOSE® PERSONAL® include 6 difuzoare și 1 amplifi cator: 2 difuzoare cu tehnologie Ultra-Nearfi eld în tetiera șoferului, 
2 difuzoare în stâlpii A frontali, 2 difuzoare Super65 în ușile față și 1 amplifi cator digital sub scaunul șoferului.
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NISSANCONNECT*
Sistemul audio și de navigație de ultimă generație al Nissan îţi oferă integrare completă cu telefonul tău 
smartphone, comunicare hands-free prin Bluetooth şi aplicaţiile tale disponibile direct pe ecranul multi-touch 
de 7", astfel încât totul devine mai simplu, rapid şi uşor de utilizat. Îţi poţi personaliza afişajul, poţi alege 
comenzile rapide şi widget-urile pe care să le ai pe ecran şi poţi folosi comanda de recunoaştere vocală.
NissanConnect îți permite să-ți accesezi aplicațiile favorite cu Apple CarPlay® și Android Auto®.

PERSONALIZEAZĂ ECRANUL 
PRINCIPAL.
Cu ajutorul meniului pentru 
comenzi rapide şi widget-uri poţi 
alege funcţiile pe care le foloseşti 
cel mai des pentru a le afişa pe 
ecranul principal, cum ar fi audio, 
istoric apeluri şi informaţii trafic.

RECUNOAŞTERE VOCALĂ.
Apasă şi menţine apăsat butonul 
de control vocal de pe volan 
pentru a activa comenzile vocale 
simple - este sigur, rapid și uşor de 
utilizat în timpul deplasării.

CÂMP UNIC DE CĂUTARE.
Poţi căuta adrese, puncte de 
interes sau ambele opţiuni 
folosind un singur câmp de 
căutare, ceea ce face mult mai 
uşoară căutarea destinaţiei tale.

MUZICA TA. CĂLĂTORIA TA. Foloseşte conexiunea 
Bluetooth sau portul USB pentru a asculta muzică 

direct din telefonul tău smartphone.

Conectarea unui telefon mobil pentru a utiliza NissanConnect trebuie făcută numai atunci când mașina este parcată în 
siguranţă. Utilizarea sistemului trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu regulile de circulaţie pe drumurile publice. Șoferii 
trebuie să utilizeze sistemul numai atunci când acest lucru se poate face în siguranţă. Utilizatorii ar trebui să fie conștienţi de 
potenţialul tehnologiei hands-free de a distrage atenţia de la drum, ceea ce ar putea avea impact asupra controlului deplin al 
vehiculului.

*Echipamentele nu sunt standard și depind de 
versiunea aleasă.
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Personalizarea interioară Orange este disponibilă opțional numai pentru nivelurile de echipare N-Design și Tekna.

INTEGRARE INTELIGENTĂ PENTRU 
O CĂLĂTORIE RAPIDĂ ŞI EFICIENTĂ.
Planifică-ţi ruta dinainte de a pleca la drum, cu ajutorul navigaţiei pe mobil/web sau a navigaţiei de la bordul 
maşinii cu sistemul Premium Traffic Data care îţi oferă variante precise de trasee pe baza traficului în timp 
real. Fii la curent cu modificările de trafic prin actualizările instantanee trimise prin intermediul telefonului 
tău smartphone sau prin conectarea la un hotspot WiFi extern. Trimite destinaţia călătoriei tale către maşină 
prin interfaţa web sau prin aplicaţia de navigaţie door-to-door. Navighează către destinaţiile sau contactele 
tale favorite direct din aplicatia de navigaţie door-to-door.

PREMIUM TRAFFIC DATA. Obţine 
informaţii precise despre timpul de 
ajungere la destinaţie dinainte de a 
pleca la drum, pe baza traficului în 
timp real, şi decide care este cel mai 
bun traseu pentru destinaţia ta.

TRIMITE DESTINAŢIA CĂTRE MAŞINĂ, 
DE PE COMPUTER SAU APLICATIA 
MOBILĂ, şi planifică-ţi călătoria dinainte 
de a porni la drum.

NAVIGAŢIA DOOR-TO-DOOR.
Aplicaţia mobilă îţi permite să 
navighezi până la capăt, din locul 
unde ai parcat maşina şi până la 
destinaţie.

APLICAŢIA DE NAVIGAŢIE DOOR-TO-DOOR
Descarcă pe smartphone aplicaţia de navigaţie 
door-to-door şi accesează-ţi hărţile pe ecanul 
multi-touch al sistemului NissanConnect de 
ultimă generație.
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AUDIOIDENTIFICARE APELANTINFORMAȚII ÎN TIMP REAL ASISTENȚĂ LA CONDUS

DISPLAY NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST
INOVAȚIA CARE SE AFLĂ 
CHIAR ÎN FAȚA TA.
Proiectat pentru a-ți reduce distragerea atenției în timpul condusului 
și pentru a te bucura din plin de orice călătorie, display-ul Advanced 
Drive-Assist al MICRA îți prezintă, pe ecranul TFT high-definition de 
5", toate informațiile de care ai nevoie, exact când ai nevoie de ele și 
cu foarte mare rapiditate. Fără niciun efort.

Printează   |   Ecran mare
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Personalizarea interioară Orange este disponibilă opțional numai pentru nivelurile de echipare N-Design și Tekna.

SPAȚIU PENTRU TINE ȘI CHIAR 
MAI MULT
MICRA este proiectat pentru o experiență la bord maximă. Conceput pentru 
a oferi confort optim pentru șofer și pasagerul din față, MICRA dispune de 
spațiu generos și pentru pasagerii din spate, asigurând cel mai bun nivel din 
clasă pentru raza la genunchi și la umeri, astfel încât tu și cei din jurul tău să 
profitați la maximum de călătorie. Și da, există suficient spațiu și pentru bagaje. 
Este timpul să lansezi invitații!

Scaun șofer reglabil pe 
înălțime și cu suport special 
pentru coloana vertebrală

Distanță de culisare 
record în clasa sa

Volan reglabil pe 
înălțime și adâncime

Banchetă fracționabilă 
60:40
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INTERIOR CARE ÎȚI ÎNDEPLINEȘTE 
AȘTEPTĂRILE
Capacitatea de încărcare a MICRA este surprinzătoare. Rabatează bancheta din 
spate pentru a transporta bagaje suplimentare sau obiecte voluminoase, iar pentru 
articolele personale folosește spațiile de depozitare inteligente, precum torpedoul 
spațios, buzunarul de pe portieră pentru depozitarea unei sticle de 1,5L, buzunarele 
de pe spatele scaunelor, suporturile pentru pahare sau cel pentru telefon dotat 
cu USB /priză de 12 V.

Un suport triplu de pahare este 
situat în mod inteligent în 
consola centrală.

Torpedoul cu o capacitate de 10L 
găzduiește perfect o sticlă de 2L 
sau tableta.

Personalizarea interioară Orange este disponibilă opțional numai pentru nivelurile de echipare N-Design și Tekna.

300L 
CAPACITATE PORTBAGAJ
Bancheta spate nerabatată
L. 720mm x Î. 560mm x l. 1000mm

1004L 
CAPACITATE TOTALĂ
Bancheta spate rabatată
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Personalizarea interioară Orange este disponibilă opțional numai pentru nivelurile de echipare N-Design și Tekna.

NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

CU MICRA CA PARTENER, CHIAR ȘI 
PARCAREA DEVINE O PLĂCERE
Ce-ar fi dacă parcarea laterală ar fi mai ușor de făcut? O cameră video pentru marșarier și senzori pentru 
spate îți pot da mai multă încredere atunci când te deplasezi în marșarier - dar când vine vorba despre 
parcare, ideal ar fi să vezi mai mult decât ceea ce se află chiar în spatele tău. Acesta este motivul pentru 
care tehnologia Around View Monitor disponibilă pe MICRA și unică în segment utilizează patru 
camere video care oferă o vedere panoramică 360° asupra vehiculului tău, cu prim-planuri în ecrane 
selectabile separat pentru zona frontală, spate și pentru lateralele mașinii, pentru ca tu să ai o vizibilitate 
optimă. Și întrucât nu toate obstacolele sunt staționare (cărucioarele de cumpărături, de exemplu), funcția 
Detectare Obiecte în Mișcare monitorizează de jur-împrejurul mașinii și te avertizează dacă sunt obiecte în 
mișcare în proximitate.

LA LOCUL POTRIVIT.
Când te deplasezi înainte, pe display 
se va afișa atât o imagine din față, cât 
și una panoramică, de sus, astfel încât 
să știi exact unde să te oprești - fără 
a merge prea departe.

CUNOAȘTE-ȚI ÎMPREJURIMILE.
În marșarier, ecranul te ajută să vezi 
ce se află direct în spatele tău, în timp 
ce imaginea de sus asupra vehiculului 
te ajută sa eviți obiecte mai mici ce se 
află sub nivelul geamurilor.

PROTEJEAZĂ-ȚI ROȚILE.
Când te deplasezi înainte sau în 
marșarier, poți acționa butonul camerei 
video pentru a comuta de pe vederea 
de sus pe vederea laterală. Un ajutor 
important pentru a vedea cât de 
aproape ești de bordură.

COMPLETEAZĂ CADRUL.
Situată sub oglinda laterală de pe 
partea șoferului, această cameră video 
te ajută să întregești imaginea virtuală 
panoramică 360° de deasupra mașinii, 
fie că te deplasezi înainte sau în 
marșarier.
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SISTEM INTELIGENT DE 
INTERVENȚIE LA PĂRĂSIREA 
INVOLUNTARĂ A BENZII.
Această tehnologie te 
avertizează vizual și tactil, 
prin vibrația volanului, și 
chiar aplică o frânare ușoară 
pentru a readuce vehiculul 
pe banda de mers în cazul 
în care părăsești banda fără 
a semnaliza în prealabil 
schimbarea direcției.

AVERTIZARE UNGHI MORT.
Lărgește-ți aria vizuală: 
sistemul te va avertiza dacă 
există vehicule situate în 
unghiul mort.

SISTEM INTELIGENT DE 
FRÂNARE DE URGENȚĂ.
Monitorizând în mod 
constant prezența 
vehiculelor sau a pietonilor 
în fața ta, acest sistem de 
ultimă generație te 
avertizează și frânează 
vehiculul dacă detectează 
un pericol.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING
ÎNCREDERE MAXIMĂ
Bucură-te din plin de călătorie pentru că radarul și camerele 
video amplasate pe vehiculul tău veghează pentru tine. 
MICRA îți oferă o gamă de tehnologii de vârf care te ajută și te 
protejează pe tot parcursul călătoriei. Este ca și cum ai avea un 
al treilea ochi și al șaselea simț în aceleași timp! Cu sistemele 
inteligente de asistență în timpul condusului, experiența ta la 
bord devine mai sigură și mai plăcută în fiecare zi.
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ASISTENȚĂ PENTRU FAZA 
LUNGĂ. Poți vedea mai mult 
pe un drum neiluminat. 
Sistemul activează automat 
faza lungă și reduce 
temporar intensitatea 
luminilor dacă sesizează 
trafic din sensul opus.

ASISTENȚĂ LA PORNIREA 
DIN RAMPĂ. Mașina nu 
rulează niciun centimetru 
înapoi. Sistemul frânează 
exact cât este necesar 
pentru a începe urcarea 
în rampă.

RECUNOAŞTERE 
INDICATOARE RUTIERE. Nu 
vei mai rata niciodată semnele 
de circulație pentru limita 
de viteză deoarece sistemul 
îți oferă informații în timp 
real cu privire la limitările de 
viteză de pe traseul tău.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING
TE PROTEJEAZĂ 
ÎNTOTDEAUNA
Pentru că a fi la volan este mai plăcut atunci 
când ai deplină încredere în mașina ta, 
sistemele inteligente Nissan de asistență la 
condus acoperă o arie largă de situații care se 
pot ivi în trafic. Fie că te deplasezi în oraș, în 
afara acestuia, printr-un tunel sau chiar dacă 
staționezi, tehnologiile prezente pe Micra sunt 
întotdeauna pregătite să îți ofere informații în 
timp real și să te asiste în caz de nevoie.
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SISTEMUL INTELIGENT DE 
CONTROL AL RULĂRII 
frânează ușor pentru a preveni 
mișcările inconfortabile ale 
părții superioare a caroseriei 
la trecerea peste denivelări 
și totodată pentru a spori 
confortul în timpul călătoriei.

SISTEMUL INTELIGENT DE 
CONTROL AL TRAIECTORIEI
garantează o manevrare 
sigură în viraje. Reglează 
intensitatea frânării pe 
fiecare roată pentru a te 
ajuta să păstrezi traiectoria 
optimă în viraje.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING
MICRA – CONFORT, REACTIVITATE, 
SIGURANȚĂ.
Agilă și reactivă, dinamica MICRA te ajută să simți mai bine drumul. Sistemul Inteligent de Control al 
Rulării detectează denivelările și modifică rata de amortizare a mișcărilor caroseriei pentru o rulare 
mai lină, în timp ce Sistemul Inteligent de Control al Traiectoriei cuplat cu noul sistem de servodirecție 
electrică al Nissan (EPS) oferă o manevrabilitate suplă, dar sigură. Entuziasm. Încredere. Control. Cu 
MICRA, Nissan duce experiența la bord la un nivel superior.
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Apasă pedala de accelerație și bucură-te de cea mai bună 
eficienţă aerodinamică din segment și de motorizarea 
downsized pe benzină, IG-T 92, performantă și economică.
Alege modul de condus care ţi se potrivește cel mai bine dintre 
varianta cu transmisie manuală sau transmisie automată.

ALEGE VERSIUNEA POTRIVITĂ
Alege versiunea care se potrivește 
modului tău de condus. Consultă 
tabelul pentru a compara puterea, 
cuplul, consumul de combustibil și 
emisiile de CO2 sau vizitează cel mai 
apropiat partener autorizat Nissan 
pentru alte detalii.

NISSAN INTELLIGENT POWER
PRINDE-MĂ DACĂ POȚI

Intervalele afi şate pentru consumul de carburant şi emisii CO2 sunt 
valabile pentru niveluri de echipare de la Visia până la Tekna, pentru 
motorizarea IG-T 92. 
*Datele referitoare la consumul de carburant şi emisii CO2 sunt obţinute 
în urma testelor în laborator, în acord cu legislaţia Uniunii Europene si 
sunt destinate comparării cu valorile altor vehicule. Cifrele pot să nu 
refl ecte rezultatele în condiţii reale. Echipamentele opţionale, întreţinerea, 
stilul de condus şi condiţiile meteorologice pot afecta rezultatele ofi ciale.
Datele au fost obţinute în condiţiile de testare în noul ciclu WLTP. 

IG-T 92
Manuală 5 trepte

IG-T 92
Automată Xtronic

91 (68)

160

5,5 - 5,7*

123 - 130*

91 (68)

144

6,1 - 6,4*

139 - 146*

Putere
CP (kW)

Cuplu
(Nm)

Consum mixt
L/100km

Emisii CO2 mixt
g/km
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B
A

C

D

16" aliaj
diamond cut

15" oțel 

17" aliaj
diamond cut

17" aliaj 
cu personalizare

16" oțel 

S - Solid / P - Perlat / M - Metalizat / MS - Metalizat Special

16" Genki bi-ton

Textil - Modern - Black/Grey
N-DESIGN Standard

DIMENSIUNIJANTE
A: Ampatament: 2.525 MM

B: Lungime: 3.999 MM

C: Lățime: 1.743 MM

D: Înălțime: 1.455 MM

CULORI DE CAROSERIE

Solid White -S- ZY2 Glaze White -P- QNC Ivory -S- D16 Platinum Silver -M- ZBD

Gunmetal Grey -M- KPN Enigma Black -M- GNE Passion Red -MS- NDB Energy Orange -M- EBF

Power Blue -M- RQG Warm Silver -M- KNV Dark Red -M- NBT

TAPIŢERII

Textil - Casual - Black
VISIA Standard

Textil - Casual - Black
ACENTA Standard

Textil - Absolute - Black/Grey 
TEKNA Standard
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Exprimă-ți personalitatea cu MICRA N-Design. 
Acest nou nivel de echipare oferă opțiuni de 
personalizare simple dar flexibile, cum sunt 
exclusivistele jante Genki, pentru a te ajuta să-ți 
creezi propria Micra așa cum îți dorești.

Capace pentru oglinzile exterioare, 
profile laterale, ornamente pentru 
barele față și spate

Capace pentru oglinzile exterioare, 
profile laterale, ornamente pentru 
barele față și spate

PERSONALIZARE JANTE
Adaugă detaliul final de personalizare 
pentru MICRA N-Design creată de tine, 
alegând din selecția noastră extinsă de 
modele de jante.

PERSONALIZARE 
INTERIOARĂ
O serie de finisaje interioare cu materiale de 
înaltă calitate transformă interiorul Nissan 
MICRA făcându-l la fel de îndrăzneț și 
expresiv ca exteriorul.

N-DESIGN

STANDARD GREY ENERGY ORANGE

Disponibilă cu 9 culori 
de caroserie

Disponibilă cu 2 culori 
de caroserie

Glaze 
White

Ivory Platinum 
Silver

Gunmetal 
Grey

Passion 
Red

Energy 
Orange

Power 
Blue

Warm 
Silver

Enigma 
Black

Dark 
Red

Solid 
White

16" Genki bi-ton 16" aliaj diamond cut 17" aliaj diamond cut

PERSONALIZARE 
EXTERIOARĂ 
VIBRANT CHROME

PERSONALIZARE 
EXTERIOARĂ 
ENIGMA BLACK

Jantele aliaj diamond cut sunt disponibile din gama 
de Accesorii.
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Culori, ornamente, finisaje, inserţii şi iluminare strălucitoare ... Alege finisajele preferate 
pentru interiorul şi exteriorul maşinii tale MICRA şi adaugă lumină strălucitoare împrejurul 
ei. Designerii şi inginerii Nissan sunt plini de idei strălucitoare, dar nimeni în afară de 
tine nu poate face MICRA să ţi se potrivească mai bine.

ALEGE ŞI IEŞI ÎN EVIDENŢĂ 1 - Protecţie reversibilă pentru portbagaj 
(textil/cauciuc)

2 - Apărători de noroi faţă şi spate
3 - Cotieră (textil), Iluminare ambientală Grey
4 - Capac oglindă interioară*, Grey
5 - Cârlig detașabil, TEK 7 pini, TEK 13 pini
6 - Protecție pentru praguri cu iluminare, 

Covoraşe de velur, Grey 
7 - Sistem de iluminare cu reflexii pe sol
8 - Antenă model Shark**, Enigma black 

(disponibilă în 4 culori)
*incompatibil cu oglinda retrovizoare cu efect anti-
orbire automat
**nu recepţionează semnal AM

Accesoriile şi orice alt echipament suplimentar montat de client după livrarea maşinii pot afecta nivelul emisiilor de CO2 şi al consumului de carburant.

Jante din aliaj 17" model Sculpted
Suport rabatabil pentru 
3 biciclete
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LA NISSAN, 

CALITATEA 
PRIMEAZĂ.

Este pe primul loc în tot ceea ce facem, în laborator și în 
studioul de design, în uzinele și showroom-urile noastre și 

în relația cu tine. Facem testări în permanență. Pentru că 
tot ceea ce facem este rezultatul experienței și expertizei 

de zeci de ani. Noi o numim Calitatea Nissan.

PROCES 360° 
Producem calitate de la început, concepem cu meticulozitate 

fiecare vehicul, pentru a-l face mai confortabil și mai fiabil prin 
design-ul inovator, tehnologia inteligentă și detaliile atent studiate, 

inspirate de tine.

SIGURANȚĂ
Utilizăm sisteme inteligente de asistență la condus pentru a te proteja 

constant și pentru a-ți oferi experiențe de condus mai seducătoare și 
mai sigure în fiecare zi. Sistemul Around View Monitor utilizează 4 camere 

video pentru a-ți oferi o imagine panoramică, de jur-împrejurul mașinii.

ÎNCREDERE DEPLINĂ
Testăm până la limită vehiculele noastre, pentru a-ți garanta performanța 

și fiabilitatea de fiecare zi. Călătorim milioane de kilometri în testele de pre-
producție, deschidem și închidem uși și capote de mii de ori pe zi și utilizăm 

chiar praf vulcanic real, din Japonia, pentru a testa rezistența geamurilor.
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NISSAN MICRA
ÎȚI OFERĂ:

3 ANI SAU 100.000 KM GARANȚIE 
VEHICUL NOU (ORICARE LIMITĂ ESTE 
ATINSĂ PRIMA)

12 ANI GARANȚIE IMPOTRIVA 
PERFORĂRII CAROSERIEI PRIN 
COROZIUNE

20.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL 
DE SERVICE, ORICARE LIMITĂ ESTE 
ATINSĂ PRIMA

NISSAN MICRA

LA NISSAN, TU NE MOTIVEZI SĂ 
OFERIM CE AVEM MAI BUN.

Tu ne soliciţi imaginaţia, ne provoci 
inventivitatea, ne inspiri să schimbăm 
regulile şi să inovăm. Pentru Nissan, inovaţia 
nu înseamnă doar adăugiri şi extensii, ci mai
ales depăşirea limitelor pentru reinventarea
prezentului. Înseamnă dezvoltarea de soluţii
neaşteptate pentru a-ţi satisface dorinţele
cele mai fanteziste şi mai pragmatice. La
Nissan proiectăm maşini şi accesorii şi
concepem servicii care ies din tipare –
transformând elementele practice în
elemente captivante şi invers, astfel încât să 
îţi oferim o experienţă cât mai palpitantă la 
volan în fiecare zi.
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Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility te poartă cu un pas înainte. Către vehicule care 

se transformă într-o extensie a ta, ajutându-te să vezi mai mult și să simți mai mult, 

reacționează cu tine și, uneori, chiar în locul tău. Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility 

sunt concepute pentru un viitor mai bun – transferându-ne într-o lume care este mai 

sigură, mai sustenabilă și mai incitantă.

Vizitează site-ul nostru pe: www.nissan.ro

S-au depus toate eforturile pentru ca această broşură să fie corectă la momentul publicării ei (Octombrie 2020). Această broşură 
a fost produsă folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă 
a produselor, Nissan Europe îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile vehiculelor descrise şi prezentate în 
această publicaţie. Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. 
Pentru informaţii actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor impuse de procesul de 
tipărire folosit, imaginile prezentate în această broşură pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate 
drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parţială a acestei broşuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă.

Această broşură este tipărită pe hârtie fără clor – MY21 MICRA LAUNCH brochure 10/2020 – Tipărit în UE. 
Creat de DESIGNORY, Franța și produs de eg+ worldwide Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Ștampilă partener autorizat

Design exterior    |    Design interior    |    Tehnologie și Performanță    |    Spațiu interior    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Accesorii Printează   |   Ecran mare

https://www.nissan.ro/gama/modele/micra.html
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