
Nova MICRA 
                CENIK IN OPREMA

Model Različica ccm kW/KM Menjalnik Cena z DDV v €

Nova MICRA 1,2 5vrat Visia 1198 59/80 5-st. ročni 8.990,00

Nova MICRA 1,2 5vrat Visia Plus 1198 59/80 5-st. ročni 9.990,00

Nova MICRA 1,2 5vrat Acenta 1198 59/80 5-st. ročni 10.490,00

Nova MICRA 1,2 5vrat Tekna 1198 59/80 5-st. ročni 12.490,00

Nova MICRA 1,2 5vrat Tekna Pack 1198 59/80 5-st. ročni 13.240,00

Opcije : Cena z DDV v €

Kovinska oz. biserna barva 340,00

paket opreme Acenta City samo pri opremi Acenta, ni možno skupaj z Acenta Sport 500,00

paket opreme Acenta Sport samo pri opremi Acenta, ni možno skupaj z Acenta City 500,00

Notranjost IVORY možno pri opremi Tekna ali Tekna Pack 300,00

CVT menjalnik možno pri opremah Acenta, Acenta City ali Acenta Sport 1.000,00

Stroški transporta 90,00

Datum izdaje: 06.04.2011

Vaš prodajalec NISSAN: 
 
                        
 
 
                                     



MICRA VISIA - SERIJSKA OPREMA MICRA ACENTA - dodatno k opremi VISIA PLUS

Varnost Notranjost

ABS (Anti lock Brake System) Sistem proti blokiranju koles Avtomatska klimatska naprava

ESP (Sistem za nadzor stabilnosti vozila) Ogledalce na voznikovem in sovoznikovem senčniku

Ojačevalnik zavorne sile (NBAS) Usnjen volan, prestavna ročica in ročica ročne zavore

Varnostna zračna blazina za voznika in sovoznika z možnostjo izklopa Upravljanje tempomata in limitatorja hitrosti na volanu

Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika Naslon za roko za voznika

Varnostni zračni zavesi Voznikov sedež nastavljiv po višini

Dva 3-točkovna varnostna pasova spredaj in trije 3-točkovni zadaj Predal skrit v sovoznikovem sedežu

Električni progresivni servo ojačevalnik Deljiva zadnja klop (60:40), zložljiva v ravno dno

Vzglavniki prednjih in zadnjih sedežev nastavljivi po višini Zunanjost

Prednji zategovalniki varnostnih pasov z omejevalnikom zatezne sile Zunanja ogledala električno nastavljiva v barvi vozila

Isofix pritrdilci za otroški sedež Zunanje kljuke na vratih v barvi vozila

Notranjost Zaščitne bočne letvice v barvi vozila

Električno pomična stekla sprednjih vrat Jeklena platišča 15"

Po višini nastavljiv volan Dimenzije pnevmatik 175/60/R15

Predal pred sovoznikom Polni pokrovi koles

Odpiranje pokrova posode za gorivo iz kabine Tehnika

Napeljava za radio, antena Tempomat + omejevalnik hitrosti

12 V vtičnica spredaj

Držalo za pločevinke + ACENTA CITY - dodatno k opremi ACENTA

Zunanja ogledala nastavljiva iz kabine Sisitem za merjenje optimalnega parkirnega mesta

Nebleščeče vzvratno ogledalo Senzorji za parkiranje zadaj

Prekrivalo prtljažnega prostora Merilnik zunanje temperature

Zunanjost ALI

Odbijači v barvi vozila + ACENTA SPORT - dodatno k opremi ACENTA

Tonirana stekla Alu platišča 15"

Halogenski žarometi Sprednje meglenke

Po višini nastavljivi žarometi iz kabine

Uporabniku prijazne luči – zakasnjeno ugašanje žarometov MICRA TEKNA - dodatno k opremi ACENTA

Jeklena platišča 14" Notranjost

Dimenzije pnevmatik 165/70/R14 Nissan Connect: 

Polni pokrovi koles   - navigacijski sistem s 5" na dotik občutljivim barvnim zaslonom

Zreducirana velikost rezervnega kolesa (T105/70/R14)   - radio s CD MP3 predvajalnikom

Tehnika   - Bluetooth
®
, možnost priklopa zunanjih MP3 predvajalnikov, iPod-a…

Daljinsko centralno zaklepanje   - posodobitve navigacije preko reže za SD kartice

Elektronska blokada zagona motorja 6 zvočnikov

Potovalni računalnik Merilnik zunanje temperature

Merilec vrtljajev, digitalna ura Zunanjost

Električno poklopljivi in ogrevani zunanji ogledali

MICRA VISIA PLUS - dodatno k opremi VISIA Sprednje meglenke

Klimatska naprava Alu platišča 15"

Protiprašni filter Tehnika

Radio s CD predvajalnikom, MP3 priključkom in 4 zvočniki Sisitem za merjenje optimalnega parkirnega mesta

Bluetooth ® povezljivost Senzorji za parkiranje zadaj

Upravljanje audio sistema in Bluetooth 
®
 telefona na volanu Brisalci s senzorjem za dež

MICRA TEKNA PACK - dodatno k opremi TEKNA

Zunanjost

Stekleno zatemnjeno strešno okno, z zaščito pred UV žarki

Tehnika

Inteligentni ključ

Notranjost IVORY - dodatno k opremi TEKNA ali TEKNA PACK

Posebno svetlo oblazinjenje Ivory

Ogrevan voznikov sedež

Ambientna osvetlitev

Datum izdaje: 06.04.2011

Maloprodajne cene so informativne in so vezane na gibanje tečajnih razmerij. Zastopnik si pridržuje pravico do spremembe cen in opreme brez predhodnega 

obvestila. Cena  vključuje 20% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja. Veljavnost cenika in seznama opreme za Novo NISSAN MICRO je 

od datuma izdaje do preklica oz. do izdaje novega cenika ali seznama.

GARANCIJA ZNAŠA 3 LETA ALI 100.000 PREVOŽENIH KILOMETROV. GARANCIJA ZA PRERJAVENJE ZNAŠA 12 LET.


