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NAJ BO VAŠA

NISSAN MICRA
ZAKAJ BI LE SEDELI IN ČAKALI? RADI POTUJETE V LASTNEM 
RITMU IN ČIM BOLJ UČINKOVITO. S SVOJIMI IDEJAMI 
IN NAŠO TEHNOLOGIJO LAHKO SVOJE POTOVANJE PRILAGODITE, 
KAKOR ŽELITE. POVEŽITE SE Z NISSAN MICRO IN UŽIVAJTE!

VSEBINA PREDSTAVITEV NISSAN MICRE

več na www.nissan.si
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ZUNANJI DIZAJNPOGLEJ IN OBČUTI

NAČELO
UŽITKA
CESTA JE VAŠA. Uporabite vse, 
kar imate na voljo, vključno z 
aerodinamičnim sprednjim odbijačem 
in rešetko v obliki satja. Pomežiknite tudi 
z nagajivimi žarometi – vse to je del 
nove telesne govorice NOVE MICRE. 
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POGLEJ IN OBČUTI

PRIHOD
V SLOGU
PRISPELI STE NA CILJ. 
Z novim zadnjim odbijačem, popolno 
izoblikovanimi prtljažnimi vrati in 
varčnimi LED-lučmi. Vse to v kombinaciji 
s kompletom 16-palčnih litih platišč: 
NOVA MICRA vsekakor zna ustvariti 
dober vtis. 

ZUNANJI DIZAJN

Stran 1    |    Stran 2
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POGLEJ IN OBČUTI

MESTNO
SPOGLEDOVANJE

VSTOPITE. Prostoren potniški prostor 
NOVE MICRE privabi pozornost z elegantnimi 

sedežnimi in vratnimi oblogami v semišu 
podobni tkanini, srebrno obarvanimi nasloni 

za roke in okrasnimi elementi prestavne 
ročice ter sijoče črno osrednjo konzolo. 

NOTRANJI DIZAJN
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INTELIGENTNO
OBLIKOVANJE
PUSTI BOLJŠI VTIS. Z novo oblikovano 
osrednjo konzolo, dobro vidnim prikazom na 
večfunkcijskem zaslonu in pametnim inteligentnim 
ključem - NOVA MICRA je polna svežih idej.

VEČFUNKCIJSKI PRIKAZOVALNIK. 
MICRA ima večfunkcijski matrični prikazovalnik, 
ki je preprost za branje in prikazuje porabo goriva, 
dolžino poti, zunanjo temperaturo in mere parkirnega 
prostora (s funkcijo za pomoč pri parkiranju).

INTELIGENTNI KLJUČ
Nissanov sistem inteligentnega ključa je pameten, 
preprost in priročen ter vam pusti proste roke.

Kadar imate roke polne z nakupovalnimi vrečami ali 
pa ste z mislimi že pri naslednjem opravilu, je iskanje 
ključev na dnu vreče le dodatna ovira. 

Zahvaljujoč radiofrekvenčni identifi kacijski tehnologiji 
lahko pustite svoj inteligentni ključ prav tam in 
odklenete svojo MICRO s pritiskom gumba na 
sprednjih vratih ali kljuki prtljažnika.

Tudi avto lahko vključite brez uporabe ključa. 
Če imate svoj ključ v vreči poleg sebe, 
lahko položite nogo na zavoro, pritisnete gumb 
za zagon in se odpeljete. Preprosto. 

TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST PAMETNA TEHNOLOGIJA

*Glede na nivo opremljenosti vozila
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TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST

GOOGLE ™ SEND TO CAR
Uporabite Google™ za načrtovanje poti na svojem 
prenosniku ali pametnem mobilnem telefonu in 
pošljite podatke neposredno do svoje NOVE MICRE. 
Še preden boste lahko rekli "gremo", se bo pot 
prikazala na vašem 5,8-palčnem barvnem zaslonu 
na dotik. Ostanite povezani: Google bo v avto 
poslal lokalne interesne točke, vremenske podatke, 
cene goriva in informacije o letu – kjer koli že boste. 

POVEZAVA PREK USB
Uživajte v svoji glasbeni zbirki na poti – preprosto 
priključite svojo prenosno napravo v priročno 
nameščen USB-priključek. 

NISSANCONNECT

POVEZAVA BLUETOOTH
Svoje stike imejte vedno pri roki in na potovanju 
uporabljajte zanesljivo povezavo brez kablov. 
Z njim se MICRA spremeni v pametnega specialista 
za mestno vožnjo. 

DIGITALNI
TOK

NissanConnect. Uživajte v 
uporabniški izkušnji brez prekinitev 

– od svojega namizja do armaturne 
plošče. S pomočjo naprednih 

internetnih funkcij navigacijskega, 
komunikacijskega in avdio 

sistema MICRE.

*Glede na nivo opremljenosti vozila *Predstavljene funkcije in storitve so na voljo samo v določenih državah v Evropi in za določene modele Nissan.
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TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST OKRETNOST

SISTEM ZA MERJENJE VELIKOSTI 
PARKIRNEGA MESTA (PSM). S pritiskom na 
gumb bo sistem za merjenje velikosti parkirnega 
mesta izmeril izbrano parkirno mesto in vam sporočil, 
ali imate dovolj prostora za parkiranje. Pripeljite se, 
pritisnite gumb za PSM, vključite indikator, sistem 
za pomoč pri parkiranju pa vam bo sporočil, ali vam 
parkiranje priporoča ali ne. S tem si boste prihranili 
kar nekaj preglavic. 

POPOLNO PARKIRANJE. Brez dvomov, 
obotavljanja in težav. S pomočjo pri parkiranju 
boste v še tako majhen prostor smuknili brez 

kakršnih koli težav. Tako boste pridobili čas za 
pomembnejše zadeve. 

ZADNJI SENZORJI PARKIRNEGA POLOŽAJA. 
Ko vam sistem za parkiranje da zeleno luč, se lahko 
v majhen parkirni prostor zapeljete brez pomislekov 

– zadnji senzorji parkirnega položaja vas bodo varno 
usmerjali do konca. 

VRHUNSKI OBRAČALNI KROG. NOVA MICRA 
je izjemno okretna – ne samo, kadar prestavite iz 
vzvratne v prvo prestavo in nazaj, temveč tudi pri 
tritočkovnem obračanju. MICRIN obračalni krog 
znaša le 9,3 m in je najmanjši v primerjavi s ključnimi 
tekmeci – tako se boste zlahka izognili oviram in 
brez težav zvozili ostre ovinke.

SMISEL 
ZA ULICO
DOBRI PREMIKI. Nihče se po 
mestu ne vozi tako preprosto kot 
dobro opremljena in izjemno okretna 
NOVA MICRA.

*Glede na nivo opremljenosti vozila
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TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST DIG-S MOTOR

SVEŽA
ENERGIJA
POTUJTE LAHKOTNO. NOVA MICRA 
ima eno izmed najnižjih vrednosti izpustov CO2 
pri bencinskem motorju (95 g) in porabi samo 
4,1 l goriva na 100 km.

STOP START. Sistem Stop-Start je 
del serijske opreme pri vseh modelih 
DIG-S in pripomore k znižanju 
onesnaženosti v mestnem prometu. 
Ko NOVA MICRA miruje, se motor 
samodejno izključi (na primer v 
zastojih) in s tem zniža porabo goriva 
za približno 4 %. Ko nato sklopko 
(ročni menjalnik) ali zavoro (samodejni 
menjalnik) ponovno sprostite, se motor 
nežno vključi.

DIG-S MOTOR. Tlačno polnjen 
bencinski motor MICRE Pure Drive 
1,2 z 98 KM in ročnim menjalnikom 
je tako učinkovit kot dizelski motor – 
brez doplačila. Vključuje inovativne 
tehnologije, ki zmanjšajo količino 
izgubljene energije zaradi vročine, 
črpanja in trenja, s pomočjo 
optimiziranega upravljanja z energijo 
pa zniža porabo goriva.
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TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST VARNOST IN ZAŠČITA

VARNOST
JE NAJPOMEMBNEJŠA
SPROSTITE SE. MICRA je opremljena 
z najnovejšimi varnostnimi pripomočki. 
Po svoji naravi je zelo zaščitniška – s celotnim 
kompletom zračnih blazin, vzglavnikov in 
visokoizpopolnjenim sistemom za nadzor 
stabilnosti vozila (ESP), vključno 
s sistemom proti blokiranju koles (ABS).

6 ZRAČNIH BLAZIN. Sprednje in stranske zračne 
blazine ter varnostne zavese nudijo vsem potnikom 
največjo zaščito. Če želite na sprednjem sedežu 
namestiti otroški sedež, imate znotraj predala pred 
sovoznikom stikalo za izklop sprednje zračne blazine 
na sopotnikovi strani. 

Leta 2011 so pri programu EURO 
NCAP (Evropski program za oceno 
novih vozil) MICRO ocenili s štirimi 
zvezdicami.

SISTEM ABS. Če boste kadar koli morali trdno 
pritisniti na zavore, bo sistem ABS omejil blokiranje 
koles, vi pa boste nad vozilom obdržali nadzor 
in stabilnost.

S SISTEMOM ESP BREZ SISTEMA ESP

SISTEM ESP. Deveta generacija Boschevega 
sistema za nadzor stabilnosti nadzoruje zavorni 
tlak posameznih koles in v primeru prekoračene 
mejne vrednosti oprijema koles s cestiščem, 
zmanjša navor motorja za stabilizacijo smeri vozila.

SISTEM TCS. Sistem za krmiljenje spodrsavanja 
pogonskih koles nadzoruje zavorni tlak posameznih 
koles in zmanjša navor motorja za največji oprijem. 
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TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST ODLAGALNA MESTA

PROSTORA,
KOLIKOR ŽELITE
DOBRO ORGANIZIRANO. 
V Nissanu MICRI vaši predmeti ne bodo 
več drseli, nikoli več vam ne bo treba 
iskati telefona, listkov za plačilo cestnine 
ali sončnih očal – vse bo na svojem mestu.

ZELO PREMIŠLJENO. NOVA MICRA zagotavlja 
priročna in vsestranska odlagalna mesta, pa naj gre 
za namenska držala ali prostorne predelke – z njihovo 
pomočjo boste potovali brezskrbno in neovirano.

ZELO PRILAGODLJIVO. Če boste potrebovali 
več prostora za večje predmete, lahko zadnje sedeže 
zložite s potegom ročice in ustvarite popolnoma ravno 
prtljažno dno ter 1132 l prostora. Najbolj prilagodljiva. 
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MOŽNOSTI OSEBNIH PRILAGODITEV NOTRANJOSTI

1_glava prestavne ročice, kromirana

2_obroček prestavne ročice, kromiran

3_obrobe zračnikov, kromirane

4_prestižne preproge, z barvno usklajenim vezenjem

Na voljo tudi v barvah :

PRILAGODITE svojo MICRO, da bo resnično samo vaša, 
z dvema posebnima možnostima za osebno prilagoditev. 
Vsestranska izbira prilagojenih notranjih in zunanjih dodatkov 
v različnih barvah, ki jih lahko izberete in kombinirate po lastnih željah.

POKAŽITE 
SVOJ PRAVI JAZ

Navadna bela RdečaČrna Vijolična

SLOG IN DODATNA OPREMA

Siva(samo ohišje ogledal)

Rdeča

Črna

VijoličnaKromirana

Bela

MOŽNOSTI ZUNANJIH PRILAGODITEV
1_ohišje ogledala

2_ lita platišča, sredinski pokrovček

Na voljo tudi v barvah :

PERSONALIZACIJA

SREDINSKI 
POKROVČKI
Sredinski pokrovčki, kromirani, 
črni, vijolični, beli in rdeči

*Glede na ponudbo dodatne opreme v posamezni državi
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PODROBNOSTI SO POMEMBNE. 
Prilagodite svojo MICRO in poskrbite zanjo 

z Nissanovo originalno dodatno opremo, 
ki je narejena po meri in ustreza vašemu 

načinu življenja.

PUSTI
BOLJŠI VTIS

DODATNA OPREMASLOG IN DODATNA OPREMA

1_nosilec za kolo

2_strešni prtljažnik

3_mehka podloga za 
prtljažnik

4_zaščitna letev 
prtljažnika

5_okrasni tulec 
izpušne cevi

6_zaščitne zavesice 

7_tekstilne preproge, 
velur (4 v kompletu)

8_ tekstilne preproge, 
standardne (4 v kompletu)

9_ gumijaste preproge
(4 v kompletu)

5
6

3

4

12

7

8

9

24

10_kromirano ohišje 
ogledala

11_  kromirani okrasni 
vložki sprednjih 
ročajev vrat 
(2 v kompletu)

12_  kromirani okrasni 
vložki zadnjih 
ročajev vrat 
(2 v kompletu)

13_  kromirane stranske 
letvice

14_15-palčna lita platišča

15_  sprednji in zadnji 
senzorji za parkiranje

10

11

13

12

14

15

15

*Glede na ponudbo dodatne opreme v posamezni državi.
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OKER_IZVEDBE ACENTA IN VISIA

Izberite pretanjen stil s tkanino v oker barvi 
in pripadajočo oker armaturno ploščo, 
vratnimi oblogami in volanskim obročem.

ČRNA_IZVEDBE ACENTA IN VISIA

Odločite se za klasičen slog z oblogami iz tkanine 
v izrazito črni barvi in pripadajočo črno armaturno 
ploščo, vratnimi oblogami in volanskim obročem.

OKER_IZVEDBE TEKNA

Izberite pretanjen stil s tkanino, ki spominja na 
semiš, v oker barvi in pripadajočo oker armaturno 
ploščo, vratnimi oblogami in volanskim obročem.

ČRNA_IZVEDBE TEKNA

Odločite se za klasičen slog z oblogami iz tkanine, 
ki spominja na semiš, v izrazito črni barvi in 
pripadajočo črno armaturno ploščo, vratnimi 

oblogami in volanskim obročem. 

SLOG IN DODATNA OPREMA

Safi rno črna - B20 Temno vijolična - GAB

Temno rdeča -AY4 Temno siva - FAA

Srebrna - K23 Bela - QM1

Biserno bela - QX1 Platinasta - EAQ

Pacifi k modra - RBK Oceansko modra - B53

O B L A Z I N J E N J A
IZBERITE TKANINO ZA POPOLNO NOTRANJOST. 

BARVE/OBLAZINJENJA

DIMENZIJE

A: Celotna dolžina vozila: 3825 mm

B: Medosna razdalja: 2450 mm

C: Celotna širina vozila: 1665 mm

D: Celotna višina vozila: 1520 mm do 1535 mm

IZBERITE SVOJO NAJLJUBŠO IN OBARVAJTE MESTO
B A R V E

A

B
C

D

*Glede na opremljenost posameznih verzij po državah
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VSE O NISSANU VSE O NISSANU

ZARADI VAS SE NISSAN 
POKAŽE V NAJBOLJŠI LUČI. 

Vi spodbujate našo domišljijo. Vi podpi-
rate našo iznajdljivost. Vi nas navdihnete, 
da spremenimo pravila in ustvarjamo 
novosti. Novosti pri Nissanu niso le 
dodatki in razširitve, gre za to, da presto-
pimo mejo in ponovno odkrijemo status 
quo. Gre za razvoj nepričakovanih rešitev 
za izpolnitev vaših najglobljih in najbolj 
uporabnih želja. Pri Nissanu oblikujemo 
vozila, dodatno opremo in ponujamo sto-
ritve, ki presegajo običajno - praktične 
stvari naredimo vznemirljive, vznemirljive 
pa praktične in tako vam vsak dan ponu-
jamo bolj izpopolnjeno vozno izkušnjo.

NISSAN MICRA 
VAM NUDI:

3-LETNO GARANCIJO

12-LETNO GARANCIJO ZA 
PRERJAVENJE KAROSERIJE

SERVISNI INTERVAL NA 20.000 KM
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Sledite Nissanu Micri na:
Žig koncesionarja:

Obiščite našo spletno stran: www.nissan.si

Prizadevamo si, da je publikacija v času tiskanja točna (julij 2013). V katalogu so prikazana prototipna vozila, ki jih prikazujemo na avtomobilskih sejmih. Nissan 
Europe si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. 
O teh spremembah bomo v najkrajšem možnem času obvestili pooblaščene koncesionarje Nissan. Za aktualne informacije vas prosimo, da stopite v stik z najbližjim 
pooblaščenim koncesionarjem Nissan. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali 
materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Reproduciranje tega kataloga v celoti ali delno ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja podjetja Nissan Europe.

Ta katalog je tiskan na papirju brez klora – MICRA GEA 07/2013 – Tiskano v EU.
Zasnova: NEW BBDO, Francija – Tel.: +33 1 40 62 37 37 in izvedba: E-GRAPHICS\FRANCE, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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