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Przedstawione zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcia mogą przedstawiać pojazdy w specyfi kacji niedostępnej na lokalnym rynku i nie 
odzwierciedlać konkretnego modelu, wersji wyposażenia ani oferty. Zaprezentowane funkcje i elementy wyposażenia mogą być niedostępne w ogóle, niedostępne 
w ramach wyposażenia standardowego lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

PROJEKT, KTÓRY ROZBUDZA EMOCJE. Odważny z natury, Nissan MICRA piątej 
generacji, to nowe podejście do standardu małych samochodów pod względem 
stylu, komfortu i osiągów. Chwalony za wyjątkową mieszankę wyrazistego, 
dynamicznego stylu nadwozia i wnętrza, inteligentne rozwiązania oraz zwrotność, 
MICRA JEST TECHNICZNIE ZAAWANSOWANYM AUTEM MIEJSKIM.
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Przedstawione zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcia 
mogą przedstawiać pojazdy w specyfi kacji niedostępnej na lokalnym rynku i  nie 
odzwierciedlać konkretnego modelu, wersji wyposażenia ani oferty. Zaprezentowane 
funkcje i elementy wyposażenia mogą być niedostępne w ogóle, niedostępne 
w ramach wyposażenia standardowego lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

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 Nissan Intelligent Mobility. 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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Zaprojektuj własnego Nissana MICRA. Nie wahaj się 
wyrazić siebie dzięki pakietom personalizacji nadwozia, 
motywów wnętrza, kolorowych i kontrastujących 
zewnętrznych dodatków, felg i nie tylko.

WYRAŹ SIEBIE. MNÓSTWO KONFIGURACJI

Nakładki 
lusterek 
bocznych

Wykończenie 
wnętrza

Listwy 
boczne 
nadwozia

Nakładki 
zderzaka 
przedniego

Nakładki 
zderzaka 
tylnego
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STWÓRZ WŁASNĄ 
PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA
Wnętrze Nissana MICRA zostało starannie zaprojektowane 
pod kątem dostarczenia niezapomnianych wrażeń podczas 
jazdy. Od harmonijnej i wykończonej miękkimi materiałami 
deski rozdzielczej, aż po ekskluzywne detale i unikatowe 
kolory elementów wykończenia, MICRA płynnie łączy komfort 
i styl, tworząc prawdziwie inspirujący klimat.

Przedstawione zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcia mogą przedstawiać pojazdy 
w specyfikacji niedostępnej na lokalnym rynku i nie odzwierciedlać konkretnego modelu, wersji wyposażenia ani 
oferty. Zaprezentowane funkcje i elementy wyposażenia mogą być niedostępne w ogóle, niedostępne w ramach 

wyposażenia standardowego lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

WYJĄTKOWE DETALE

 Przedstawione zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcia mogą przedstawiać pojazdy w specyfi kacji niedostępnej na 
lokalnym rynku i  nie odzwierciedlać konkretnego modelu, wersji wyposażenia ani oferty. Zaprezentowane funkcje i elementy wyposażenia 
mogą być niedostępne w ogóle, niedostępne w ramach wyposażenia standardowego lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

Kierownica kształtem 
nawiązująca do 
aut sportowych

Ergonomicznie 
rozplanowane 
elementy obsługi

Miękkie materiały 
wykończeniowe
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ODKRYJ STYL WERSJI 
MICRA N-SPORT
Dzięki wygodnej pozycji za kierownicą, ergonomicznym fotelom zapobiegającym 
zmęczeniu oraz znakomitemu wyciszeniu wnętrza, MICRA zapewnia najwyższy 
komfort użytkowania.

Poczuj energię Nissana MICRA N-SPORT 
w kokpicie wyściełanym miękką pianką 
w okolicy kolan i dynamicznymi czarnymi 
elementami stylizacyjnymi. Tapicerka 
z tworzywa Alcantara® z elementami z 
syntetycznej skóry oraz przyciemniane 
szyby gwarantują dodatkowy komfort. 
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SMART DESIGN.
Zaprojektowany w przemyślany 
sposób system BOSE® PERSONAL® to 
wrażenia akustyczne na najwyższym 
poziomie.

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.

Jazda Nissanem MICRA to emocjonujące doświadczenie także dzięki systemowi 
audio BOSE® PERSONAL®*. Za sprawą jego znakomitych parametrów i 
doskonałego dźwięku każda podróż jest wyjątkowa.

SYSTEM AUDIO 360°
6 głośników** - w tym 2 głośniki 
Ultra- Nearfield™ w zagłówku fotela 
kierowcy - sprawiają, że jazda MICRĄ 
jest niezwykłym doświadczeniem.

BOSE® PERSONAL®

WYJĄTKOWA AKUSTYKA

*Dostępność funkcji zależy od wersji. Funkcje te mogą stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne (za dodatkową opłatą).

** System audio Bose® Personal® jest wyposażony w 6 głośników i 1 wzmacniacz: 2 głośniki w zagłówku fotela kierowcy z technologią 
Ultra-Nearfi eld technologia, 2 głośniki w przednich słupkach A, 2 głośniki Super65 w przednich drzwiach i 1 wzmacniacz cyfrowy pod 
siedzeniem kierowcy.

Przedstawione zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcia mogą przedstawiać pojazdy w specyfi kacji niedostępnej na 
lokalnym rynku i  nie odzwierciedlać konkretnego modelu, wersji wyposażenia ani oferty. Zaprezentowane funkcje i elementy wyposażenia 
mogą być niedostępne w ogóle, niedostępne w ramach wyposażenia standardowego lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne.
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NISSANCONNECT*
Kolejna generacja systemu audio i nawigacji Nissana oferuje integrację i możliwość korzystania z urządzeń 
mobilnych bez użycia rąk przez Bluetooth oraz szereg aplikacji. Wszystkie funkcje są dostępne na 7" ekranie 
z obsługą wielokrotnego dotyku. Możesz spersonalizować układ funkcji, ustawiać własne skróty i widgety 
oraz używać systemu rozpoznawania mowy.
Nowy NissanConnect umożliwia także korzystanie z aplikacji poprzez Apple CarPlay® i Android Auto®.*

TWOJA MUZYKA. Muzykę ze smartfona możesz 
odtwarzać przez Bluetooth lub po podłączeniu 

aparatu do portu USB.

Łączenie telefonu komórkowego w celu skorzystania z aplikacji NissanConnect powinno odbywać się dopiero po bezpiecznym 
zaparkowaniu samochodu. Korzystanie z systemu powinno być zawsze zgodne z zasadami kodeksu drogowego. Kierowcy 
powinni korzystać z systemu tylko wtedy, kiedy mogą to zrobić bezpiecznie. Użytkownicy powinni pamiętać, że korzystanie z 
technologii głośnomówiącej może odwracać uwagę od drogi, co może mieć negatywny wpływ na kontrolę nad pojazdem.

*Dostępność funkcji zależy od wersji. Funkcje te 
mogą stanowić wyposażenie standardowe lub 
opcjonalne (za dodatkową opłatą).

WŁASNE MENU GŁÓWNE.
Za pomocą menedżera skrótów 
możesz dostosować ekran 
główny, umieszczając najczęściej 
wykorzystywane funkcje np: lista 
połączeń czy informacje o ruchu 
drogowym. 

ROZPOZNAWANIE MOWY.
Aktywuj proste polecenia głosowe 
— ta bezpieczna, szybko działająca 
i wygodna funkcja przydaje się 
zwłaszcza podczas jazdy.

WYSZUKIWARKA. 
Teraz możesz wyszukiwać adresy i 
interesujące punkty, łącząc obie te 
opcje w jednym zdaniu, co znacznie 
ułatwia wyznaczenie trasy do celu.

* Apple CarPlay to aplikacja dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Apple CarPlay jest kompatybilny tylko z iAP2, iPhone 5 lub 
nowszym (Lightning Connector) i iOS 8.3 lub nowszym i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Apple CarPlay, znajduje się pod 
adresem: https://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
Android Auto to aplikacja dostarczana przez Google. Android Auto jest zgodny tylko z telefonami z Androidem w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszymi i wymaga połączenia z 
portem USB. 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
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INTELIGENTNA INTEGRACJA PODNOSZĄCA 
EFEKTYWNOŚĆ KORZYSTANIA Z SAMOCHODU.
Zaplanuj podróż, korzystając z urządzenia mobilnego/internetu* lub pokładowego systemu nawigacji, a 
dzięki funkcji Premium Traffic Data otrzymasz precyzyjnie wyznaczone opcje trasy uwzględniające aktualne 
informacje o ruchu drogowym. Dane w systemie są aktualizowane na bieżąco drogą radiową przez Twój 
smartfon lub połączenie z zewnętrznym hotspotem WiFi. Współrzędne celu podróży możesz przesłać do 
samochodu przez interfejs sieciowy lub aplikację Door to Door Navigation. Przesyłaj współrzędne celów 
podróży lub kontakty wprost z aplikacji Door to Door Navigation. 

Door to Door NAVIGATION APP Pobierz aplikację 
na smartfon i uzyskaj dostęp do wszystkich map 
na ekranie wielodotykowym NissanConnect 
nowej generacji.

Przedstawione zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcia mogą przedstawiać pojazdy 
w specyfikacji niedostępnej na lokalnym rynku i  nie odzwierciedlać konkretnego modelu, wersji wyposażenia ani 
oferty. Zaprezentowane funkcje i elementy wyposażenia mogą być niedostępne w ogóle, niedostępne w ramach 
wyposażenia standardowego lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne. * https://apps.nissan.navshop.com/pl_pl/

PREMIUM TRAFFIC DATA. Uzyskaj 
dokładne informacje o czasie do celu 
(ETA) przed wyjazdem na podstawie 
ruchu w czasie rzeczywistym i 
wybierz najlepszą trasę do miejsca 
docelowego.

PRZESYŁANIE WSPÓŁRZĘDNYCH 
CELU PODRÓŻY DO SAMOCHODU 
PRZEZ KOMPUTER LUB APLIKACJĘ 
MOBILNĄ. Prześlij współrzędne do 
samochodu, korzystając z dowolnego 
interfejsu i zaplanuj podróż jeszcze 
przed wyjściem z domu.

Door to Door NAVIGATION. Aplikacja 
mobilna zapewnia kompleksową 
nawigację, z parkingu do docelowego 
punktu podróży.
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ZAAWANSOWANY WYŚWIETLACZ KOMPUTERA 
POKŁADOWEGO 
INNOWACJA DOKŁADNIE 
PRZED OCZAMI KIEROWCY
Zaawansowany wyświetlacz zintegrowany z zestawem wskaźników 
w 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. INFORMACJA Z SYSTEMU 

AUDIO
IDENTYFIKACJA NUMERU 

PRZYCHODZĄCEGO
INFORMACJE O STANIE 

SAMOCHODU
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 

KIEROWCĘ
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WIĘCEJ PRZESTRZENI DLA CIEBIE
I PASAŻERÓW
MICRA jest zaprojektowana tak, aby nie ograniczać Twojej przestrzeni. Optymalny komfort 
kierowcy i pasażera na przednim fotelu nie oznacza, że osobom podróżującym z tyłu 
jest ciasno. 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. 

Przedstawione zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcia mogą przedstawiać pojazdy 
w specyfikacji niedostępnej na lokalnym rynku i  nie odzwierciedlać konkretnego modelu, wersji 
wyposażenia ani oferty. Zaprezentowane funkcje i elementy wyposażenia mogą być niedostępne w ogóle, 
niedostępne w ramach wyposażenia standardowego lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

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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MIEJSCE, KTÓRE DOPASOWUJE SIĘ 
DO TWOICH POMYSŁÓW
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/12V oraz dwa uchwyty na kubki 
zgrabnie wkomponowane w konsolę środkową.

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.

Przedstawione zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcia mogą przedstawiać pojazdy 
w specyfikacji niedostępnej na lokalnym rynku i  nie odzwierciedlać konkretnego modelu, wersji wyposażenia ani 
oferty. Zaprezentowane funkcje i elementy wyposażenia mogą być niedostępne w ogóle, niedostępne w ramach 
wyposażenia standardowego lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

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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Przedstawione zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcia mogą przedstawiać pojazdy w specyfikacji niedostępnej na 
lokalnym rynku i nie odzwierciedlać konkretnego modelu, wersji wyposażenia ani oferty. Zaprezentowane funkcje i elementy wyposażenia 

mogą być niedostępne w ogóle, niedostępne w ramach wyposażenia standardowego lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

INTELIGENTNY SYSTEM KAMER 360°
Z 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 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 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 360° od góry, niezależnie od tego, 
czy pojazd jedzie do przodu, czy cofa.

*Dostępność funkcji zależy od wersji. Funkcje te mogą stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne (za dodatkową opłatą).
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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 koła 
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.

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. 
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.

 * 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.

**Dostępność funkcji zależy od wersji. Funkcje te mogą stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne (za dodatkową opłatą).

*
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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.

*Dostępność funkcji zależy od wersji. Funkcje te mogą stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne (za dodatkową opłatą).

INTELIGENTNA JAZDA WEDŁUG NISSANA
ZAWSZE DBA O TWOJE 
BEZPIECZEŃSTWO
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.

*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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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.

INTELIGENTNA JAZDA WEDŁUG NISSANA
MICRA – W CISZY I DYNAMICZNIE 
DO CELU
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. 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.

**Dostępność funkcji zależy od wersji. Funkcje te mogą stanowić wyposażenie standardowe 
lub opcjonalne (za dodatkową opłatą).

*
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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.

Wciśnij gaz, aby poczuć dynamikę elastycznego, ale 
oszczędnego silnika IG-T 92.
Mając do wyboru ręczną lub automatyczną skrzynię biegów, 
wybierz sposób jazdy, który najbardziej Ci odpowiada.

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

ZŁAP MNIE, JEŚLI POTRAFISZ

Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa w cyklu mieszanym dotyczą 
wersji od Visia do Tekna z silnikami IG T 100.

IG-T 92
5 biegów

ręczna

IG-T 92
Xtronic

automatyczna

92 (68)

160

5,4 - 5,7

123 - 130*

92 (68)

144

6,1 - 6,4*

138 - 146*

Moc
KM (kW)

Moment obrotowy
(Nm)

Spalanie - cykl mieszany
L/100km

Emisja CO2 - cykl mieszany
g/km

Przedstawione zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcia mogą przedstawiać pojazdy w specyfi kacji niedostępnej na 
lokalnym rynku i  nie odzwierciedlać konkretnego modelu, wersji wyposażenia ani oferty. Zaprezentowane funkcje i elementy wyposażenia 
mogą być niedostępne w ogóle, niedostępne w ramach wyposażenia standardowego lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne.
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17" ze stopu metali lekkich 
personalizowane

16" stalowe 16" dwukolorowe Genki

Materiałowa Czarno-Szara
Standard dla N-DESIGN

Alcantara® z elementami ze skóry ekologicznej
Standard dla N-SPORT

WYMIARYKOŁA
A: Rozstaw osi: 2525 mm

B: Długość całkowita: 3999 mm

C: Szerokość całkowita: 1743 mm

D: Wysokość całkowita: 1455 mm

KOLORY

Biały - ZY2 Biały perłowy - QNC Kość słoniowa - D16 Srebrny - ZBD

Szary Ciemnoszary - KPN Czarny Enigma - GNE Czerwony - NDB Pomarańczowy - EBF

Niebieski - RQG Jasnoszary - KNV Burgundowy - NBT

TAPICERKA

Tkanina „casual” czarna 
ACENTA standard
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Wyraź siebie przez wersję N-Design. 
Ta nowa klasa oferuje proste, ale 
elastyczne opcje personalizacji, w tym 
koła Genki, dzięki którym Twoja Micra 
będzie naprawdę niepowtarzalna.

Nakładki lusterek bocznych, listw drzwiowych, 
elementy przedniego i tylnego zderzaka

Nakładki lusterek bocznych, listw drzwiowych, 
elementy przedniego i tylnego zderzaka

KOŁA
Nadaj ostateczny szlif personalizacji 
Nissana Micra N-Design.

PAKIETY STYLIZACYJNE 
WNĘTRZA
Dzięki szerokiemu wyborowi wykończenia 
wnętrza z wysokiej jakości materiałów, 
wnętrze Twojego Nissana MICRA jest równie 
odważne i wyraziste, jak wygląd zewnętrzny.

N-DESIGN

MATERIAŁOWA CZARNO-SZARA

Dostępne dla 9 
kolorów nadwozia:

Dostępne dla 2 kolorów 
nadwozia:

Biały Perłowy Kość Słoniowa Srebrny Ciemnoszary Czerwony PomarańczowyNiebieski JasnoszaryCzarny BurgundowyBiały

16" dwukolorowe felgi ze 
stopu metali lekkich

PAKIET PERSONALIZACJI: 
CHROMOWANY

PAKIET PERSONALIZACJI: 
CZARNY
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Kolory, kształty, akcenty, wstawki i jasne oświetlenie... Wybierz elementy wykończenia
wnętrza i nadwozia do swojego Nissana MICRA i rozświetl świat wokół siebie.
Projektanci z Nissan Design Studio sypią pomysłami jak z rękawa, ale tylko Ty możesz
sprawić, by Twój Nissan MICRA był niepowtarzalny.

WIDZIEĆ I BYĆ WIDZIANYM
1 - Dwustronna mata do bagażnika 

(tekstylna/gumowa)
2 - Osłony przeciwbłotne (przednie i tylne)
3 - Podłokietnik (tkanina), oświetlenie wnętrza
4 - Nakładka lusterka wstecznego* w kolorze 

szarym
5 - Zdejmowany hak holowniczy, TEK 7 pinów, 

TEK 13 pinów
6 - Podświetlane nakładki ochronne progów 

drzwi i dywaniki welurowe z elementami 
w kolorze szarym

7 - Zewnętrzne oświetlenie podłoża
8 - Antena „płetwa rekina”** w kolorze czarnym 

(dostępna w 4 kolorach nadwozia)
*Niekompatybilna z elektrochromatycznym lusterkiem 
wstecznym
**Nie obsługuje zakresu AM

Akcesoria oraz wszelkie niefabryczne elementy wyposażenia dodatkowego mogą wpływać na poziom emisji CO2 oraz zużycie paliwa.

17" felgi ze stopu metali lekkich
Bagażnik na 3 rowery, 
składany
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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.

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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MOŻESZ CZERPAĆ KORZYŚCI Z NASZEJ OBIETNICY, JEŚLI DOŁĄCZYSZ DO PROGRAMU 
YOU+NISSAN. JEŚLI CHCESZ, ŻEBY ROZMAWIANO Z TOBĄ W SPOSÓB OTWARTY I UCZCIWY - 

TO JEST NASZA OBIETNICA.

KUPUJĄC NISSANA 
MICRA, ZYSKUJESZ:

3 LATA LUB 100.000 KM GWARANCJI
PRODUCENTA (W ZALEŻNOŚCI CO 
NASTĄPI PIERWSZE)

12 LAT ANTYKOROZYJNEJ GWARANCJI 
NA PERFORACJĘ KAROSERII

PRZEGLĄD CO ROKU LUB CO 
20.000 KM (W ZALEŻNOŚCI CO 
NASTĄPI PIERWSZE)

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.

ROZSZERZONA GWARANCJA

Umowa serwisowa Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu nowemu
Nissanowi Micra obsługę serwisową na odpowiednim poziomie! Odpowiednio
zajmiemy się Twoim Nissanem, a pondato 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.

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH NISSAN

DOSTOSOWANIE CENY ZA OBSŁUGĘ 
SERWISOWĄ

OBIECUJEMY, ŻE 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
OBIECUJEMY zapewnić 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
OBIECUJEMY zapewnienie 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
OBIECUJEMY bezpłatną 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.

NASZA OBIETNICA. TWÓJ SPOKÓJ.

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

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.
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Nissan Intelligent Mobility to krok do przodu. W samochodach, które stają się Twoim 

odzwierciedleniem, pomagają Ci widzieć więcej i czuć więcej, reagują razem z Tobą, 

a czasem nawet dla Ciebie. Nissan Intelligent Mobility to lepsza przyszłość, która 

przenosi nas do bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego i ekscytującego świata.

Nissan MICRA na:

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/micra.html

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym [5,6 - 6,5 l/100km, emisja CO2: 126 - 146 g/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 (Grudzień 2020). 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 – MY21 MICRA brochure 12/2020 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide (Francja) – tel.: +33 1 49 09 25 35

Pieczęć dealera:

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

https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/micra.html
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