MICRA
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ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. το αναβαθμισμένο εξωτερικό, την
κορυφαία τεχνολογία και την εντυπωσιακή οδηγική ευελιξία και άνεση,
η 5η γενιά NISSAN MICRA ξεχωρίζει και σας υπόσχεται μία τολμηρή,
ανεπανάληπτη εμπειρία. ΤΟ MICRA ΕΙΝΑΙ ΤΟΛΜΗΡΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΗΣ.

Οι εικόνες και οι περιγραφές είναι ενδεικτικές. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι φωτογραφίες απεικονίζουν χαρακτηριστικά που δεν διατίθενται στην εγχώρια αγορά και
δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, έκδοση ή προσφορά. Τα χαρακτηριστικά που φαίνονται ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα γενικά ή διαθέσιμα
στην βασική έκδοση ή μόνο ως προαιρετικά. Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΠΑΘΟΣ &
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
Φανταστείτε το ταξίδι κάθε μέρα να γίνεται και πιο συναρπαστικό – να οδηγείτε
με μεγαλύτερο ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση όντας συνδεδεμένοι με τον
κόσμο που σας περιβάλλει.
Αυτή είναι η φιλοσοφία Nissan Intelligent Mobility που υλοποιείται στο MICRA
με συστήματα Ευφυούς Οδήγησης. Αυτά παρατηρούν τι γίνεται γύρω σας,
παρακολουθούν τη ροή της κυκλοφορίας και παρεμβαίνουν εάν χρειαστεί,
αποτρέποντας τυχόν κινδύνους. Επειδή όσο πιο ασφαλείς νιώθετε πίσω από
τα τιμόνι, τόσο περισσότερο απολαμβάνετε τη χαρά της οδήγησης.
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ΕΚΦΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Επενδύσεις
εσωτερικού

Εξωτερικοί
καθρέπτες

Διαμορφώστε το στυλ του MICRA μέσα κι έξω,
σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Τολμήστε να
εκφραστείτε, με μια εντυπωσιακή γκάμα από
χρώματα, από στοιχεία εσωτερικού διακόσμου,
ένθετα ανάλογα με το χρώμα του αμαξώματος,
ζάντες και αντιθέσεις.
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Πλαϊνά
διακοσμητικά
αμαξώματος

Ένθετα εμπρός
προφυλακτήρα

Ένθετo πίσω
προφυλακτήρα

17" ζάντες
αλουμινίου
diamond cut
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ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ
ΝΑ ΖΕΙΣ
Το εσωτερικό του MICRA έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε
να αναβαθμίζει την εμπειρία του ταξιδιού. Από το
αρμονικό, οριζόντιο ταμπλό με επένδυση μαλακών υλικών,
μέχρι τις πολυτελείς λεπτομέρειες και την αποκλειστική
γκάμα έγχρωμων επενδύσεων, η σχεδίαση του MICRA
συνδυάζει άψογα την άνεση και το στυλ σε ένα φιλόξενο
και ευχάριστο περιβάλλον.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Τιμόνι
σχήματος D

Έξυπνο μενού
εντολών

Μαλακά υλικά και
ασημί φινίρισμα
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Το εσωτερικό πορτοκαλί χρώματος είναι διαθέσιμο προαιρετικά στην έκδοση Techna.
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ
MICRA N-SPORT
Με άνετη θέση οδήγησης, εργονομικά και άνετα καθίσματα και μέγιστη ηχομόνωση,
το MICRA είναι φτιαγμένο για να σας προσφέρει μία ανεπανάληπτη εμπειρία.

Ανακαλύψτε και νιώστε την ενέργεια
στο εσωτερικό του MICRA N-SPORT με
τα αδιάβροχα μαξιλαράκια γονάτων
και την δυναμική ταπετσαρία μαύρου
χρώματος. Τα καθίσματα τύπου
Alcantara® με τα συνθετικά μέρη και
το ταμπλό Alcantara® σε συνδυασμό
με τα φιμέ κρύσταλλα, σας εγγυώνται
εξαιρετική άνεση.
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BOSE® PERSONAL®

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΧΟΥ BOSE
Η οδήγηση του MICRA είναι μία συναρπαστική εμπειρία χάρη στο
ηχοσύστημα BOSE® PERSONAL®*.
Με τη εξαιρετική του απόδοση και τις ακουστικές του δυνατότητες,
μετατρέπει την κάθε διαδρομή σε ένα διασκεδαστικό και
απολαυστικό ταξίδι.

360° PREMIUM SOUND SPACE.
Εξοπλισμένο με 6 ηχεία**, 2 εκ των
οποίων Ultra- Nearfield™,
ενσωματωμένα στο προσκέφαλο
του οδηγού, η βόλτα με το MICRA
σας χαρίζει μία μοναδική ακουστική
εμπειρία.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ
ΣΑΣ ΣΤΥΛ
Εξατομικεύστε την ηχητική εμπειρία
σας για εσάς και τους επιβάτες σας
προσαρμόζοντας το πλάτος του ήχου
μέσω της κεντρικής μονάδας. Με
πλήρως ενσωματωμένα χειριστήρια,
δημιουργήστε μία οδηγοκεντρική,
συναυλιακή εμπειρία ήχου με τις
άκρες των δακτύλων σας.

ΕΥΦΥΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Συμπαγές και έξυπνα σχεδιασμένο, το
ευφυές σύστημα BOSE® PERSONAL® σας
προσφέρει μία premium εμπειρία ήχου
χωρίς να θίγει το χώρο αποσκευών.

*Διαθεσιμότητα ανάλογα με την έκδοση (με επιπλέον χρέωση)
**Το ηχοσύστημα Bose® Personal® διαθέτει 6 ηχεία και 1 ενισχυτή: 2 ηχεία ενσωματωμένα στο προσκέφαλο του οδηγού με τεχνολογία
Ultra-Nearfield, 2 ηχεία στις εμπρός κολόνες, 2 ηχεία Super65 στις εμπρός θύρες και 1 ψηφακό ενισχυτή κάτω από το κάθισμα του οδηγού.
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NISSANCONNECT*
Η επόμενη γενιά συστήματος ήχου και πλοήγησης της Nissan διατίθεται με ενσωμάτωση Smartphone,
hands-free επικοινωνία Bluetooth και εφαρμογές, ενώ περιλαμβάνει και οθόνη multi-touch 7" που κάνει
τα πάντα απλά, γρήγορα και πρακτικά. Μπορείτε να εξατομικεύετε τη διάταξη, να επιλέγετε
συντομεύσεις shortcuts) και γραφιστικά στοιχεία (widgets) του γούστου σας και να χρησιμοποιείτε
φωνητική αναγνώριση.
Με το NissanConnect μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της γνωστής εφαρμογής με Apple CarPlay® και
Android Auto®.
Η σύνδεση του κινητού τηλεφώνου για τη χρήση του NissanConnect πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο όταν το όχημα
είναι σταθμευμένο με ασφάλεια. Η χρήση του συστήματος πρέπει πάντα να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΟΚ. Οι
οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα μόνο όταν είναι ασφαλές να το κάνουν. Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να
γνωρίζουν ότι η χρήση της τεχνολογίας hands-free ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή από τον δρόμο και να επηρεάσει
τον πλήρη έλεγχο του οχήματος.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Με το διαχειριστή
των shortcuts και widgets μπορείτε
να εξατομικεύετε την αρχική σας
σελίδα για την απεικόνιση των
λειτουργιών που χρησιμοποιείτε
συχνότερα όπως το ηχοσύστημα,
το ιστορικό κλήσεων και τα δελτία
οδικής κυκλοφορίας.

*Διαθεσιμότητα ανάλογα με την έκδοση (με
επιπλέον χρέωση)
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ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.
Κρατήστε πατημένο το μπουτόν
ομιλίας στο τιμόνι για την
ενεργοποίηση απλών φωνητικών
εντολών – είναι ασφαλές, γρήγορο
και πρακτικό εν κινήσει.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ SINGLE LINE.
Μπορείτε να Αναζητήσετε
Διευθύνσεις, Σημεία Ενδιαφέροντος
(POI), ή και τα δύο χρησιμοποιώντας
τη Δυνατότητα Αναζήτησης
Single Line που σας διευκολύνει
αφάνταστα στην αναζήτηση του
προορισμού σας.

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες συνδεσιμότητας
μέσω Bluetooth ή USB, για αναπαραγωγή μουσικής
απευθείας από το smartphone σας.
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INTELLIGENT INTEGRATION ΓΙΑ
ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ
Προγραμματίστε το Ταξίδι σας εκ των προτέρων μέσω Κινητού / Διαδικτύου (Mobile/ Web) ή Συστήματος
Πλοήγησης (Onboard Navigation) με τη υπηρεσία Premium Traffic Data να σας παρέχει ακριβείς Επιλογές
Διαδρομών, με βάση Δελτία Κυκλοφορίας σε Πραγματικό Χρόνο (Real Time Traffic). Παραμείνετε πάντα
ενημερωμένοι με Ασύρματες Ενημερώσεις - Over the Air Updates, μέσω Smartphone, ή σύνδεσης με
εξωτερικό WiFi Hotspot. Στείλτε τον προορισμό στο αυτοκίνητο μέσω της Διαδικτυακής Διεπαφής (Web
Interface), ή με την Εφαρμογή Door-to-Door Tom Tom®. Πλοηγηθείτε στους αγαπημένους σας προορισμούς
ή επαφές απευθείας από την Εφαρμογή Door-to-Door Tom Tom®.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Στείλτε
τον Προορισμό στο Αυτοκίνητο
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε
διεπαφή και προγραμματίστε το
ταξίδι σας πριν ξεκινήσετε.

Το εσωτερικό πορτοκαλί χρώματος είναι διαθέσιμο προαιρετικά στην έκδοση Techna.

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Λάβετε ακριβείς
πληροφορίες για το χρόνο μέχρι
τον προορισμό σας (ETA) πριν
φύγετε με βάση τη υπηρεσία Real
Time Traffic και αποφασίστε την
καλύτερη διαδρομή.

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION TOMTOM® APP
Κατεβάστε την Εφαρμογή Door-to-Door
TomTom® στο Smartphone σας και αποκτήστε
πρόσβαση σε όλους τους χάρτες στην οθόνη
multi-touch NissanConnect επόμενης γενιάς.
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ΠΛΟΗΓΗΣΗ DOOR-TO-DOOR
TOMTOM® Η Εφαρμογή Κινητού σας
παρέχει πλοήγηση από το σημείο
στάθμευσης του αυτοκινήτου μέχρι
τον προορισμό σας.
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΑΣ ΜΟΝΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ
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ΗΧΟΣ

Σχεδιασμένο για να μειώνει τη διάσπαση της προσοχής και να
επιτείνει την απόλαυση στο ταξίδι, το σύστημα Advanced DriveAssist Display του MICRA προβάλλει στην οθόνη υψηλής ανάλυσης
5" TFT, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, όταν τις χρειάζεστε,
μπροστά στα μάτια σας. Άνετα.
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ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Το MICRA είναι σχεδιασμένο για μία ζωή χωρίς συμβιβασμούς. Ακόμα και
αν σχεδιάστηκε για τη βέλτιστη άνεση του οδηγού και του συνοδηγού, το
MICRA προσφέρει άφθονο χώρο στους πίσω επιβάτες με κορυφαίο χώρο
για την περιοχή των ώμων και των γονάτων ώστε εσείς και οι γύρω σας
να απολαμβάνετε στο έπακρο το ταξίδι. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με
άφθονο χώρο για αποσκευές.
Χώρος για το κεφάλι
Εμπρός: 104mm / Πίσω: 28mm

Το εσωτερικό πορτοκαλί χρώματος είναι διαθέσιμο προαιρετικά στην έκδοση Techna.
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Χώρος για τα πόδια
Εμπρός: 1097mm /
Πίσω: 744mm

Απόσταση για τους ώμους
Εμπρός: 1360mm /
Πίσω: 1340mm

Ρυθμιζόμενο
τιμόνι
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ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ
Η χωρητικότητα του MICRA είναι εκπληκτική. Αναδιπλώνοντας τα καθίσματα
μπορείτε να φορτώσετε έξτρα τσάντες ή πιο ογκώδη αντικείμενα και η διπλή
ποτηροθήκη είναι έξυπνα τοποθετημένη στην κεντρική κονσόλα.

Μία διπλή ποτηροθήκη είναι
έξυπνα τοποθετημένη στην
κεντρική κονσόλα.

300L

1004L

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΣΩ ΧΩΡΟΣ

Πίσω κάθισμα σε όρθια θέση

Πίσω καθίσματα
αναδιπλωμένα

Το βαθύ ντουλαπάκι 10L προσφέρει
εύκολη πρόσβαση και είναι αρκετά
μεγάλο για ένα μπουκάλι 2L.

Το εσωτερικό πορτοκαλί χρώματος είναι διαθέσιμο προαιρετικά στην έκδοση Techna.
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ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ
Στο Drive, η οθόνη σας προσφέρει
εμπρός και πανοραμική εικόνα, ώστε
να ξέρετε πότε να σταματήσετε χωρίς να πλησιάσετε επικίνδυνα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ ΣΑΣ

Αυτή η κάμερα που είναι
τοποθετημένη κάτω από τον πλαϊνό
καθρέπτη του οδηγού, ολοκληρώνει
την πανοραμική απεικόνιση 360° στη
θέση Drive ή Όπισθεν.

Στις θέσεις Drive ή Reverse, μπορείτε
να πιέσετε το μπουτόν της κάμερας
για να κλείσετε την πανοραμική ή
πλαϊνή εικόνα. Σημαντική βοήθεια
όταν θέλετε να βλέπετε πόσο κοντά
είστε στο κράσπεδο.

NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

ΜΕ ΤΟ MICRA ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Τι θα λέγατε αν το παράλληλο παρκάρισμα γινόταν ευκολότερο; Η κάμερα οπισθοπορείας είναι θαυμάσια
όταν κάνεις όπισθεν – αλλά όταν πρόκειται για παρκάρισμα, είναι ωραίο να βλέπεις περισσότερα από
το τι υπάρχει ακριβώς πίσω σου. Γι’ αυτό, το Αποκλειστικό στην Κατηγορία Around-View Monitor του
MICRA χρησιμοποιεί τέσσερις κάμερες που προσφέρουν μία πανοραμική εικόνα 3600 του οχήματός σας,
με επιλέξιμες εστιάσεις εμπρός, πίσω και πλαϊνών τμημάτων σε διαιρούμενη οθόνη για καλύτερη άποψη.
Και επειδή όλα τα εμπόδια δεν είναι στατικά (καροτσάκια για ψώνια, γι’ εσάς μιλάμε!), το σύστημα
Ανίχνευσης Κινούμενου Αντικειμένου - Moving Object Detection βοηθά να παρακολουθείτε το MICRA, και
μπορεί να σας προειδοποιήσει για κινούμενα αντικείμενα που έχουν ανιχνευτεί στην περιοχή σας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Στην όπισθεν (Reverse), η οθόνη σας
βοηθά να βλέπετε τι ακριβώς
υπάρχει πίσω σας, ενώ η πανοραμική
εικόνα σας επισημαίνει μικρότερα
αντικείμενα που ίσως είναι κρυμμένα
κάτω από το πίσω παρμπρίζ

Το εσωτερικό πορτοκαλί χρώματος είναι διαθέσιμο προαιρετικά στην έκδοση Techna.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

ΓΕΜΙΣΤΕ
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
Φανταστείτε μία πιο τολμηρή οδηγική εμπειρία – να οδηγείτε
γεμάτοι χαρά, αυτοπεποίθηση και συνδεδεμένοι με τον κόσμο
που σας περιβάλλει. Αυτό είναι το σκεπτικό της φιλοσοφίας
Nissan Intelligent Mobility. Νιώστε πλήρη αυτοπεποίθηση στο
MICRA με συστήματα που παρακολουθούν τα πάντα γύρω σας,
όπως τη ροή της κυκλοφορίας ή ακόμα και παρεμβαίνουν για
να σας προστατεύσουν από τα απρόοπτα. Επειδή όσο πιο
ασφαλείς νιώθετε πίσω από το τιμόνι, τόσο περισσότερο
απολαμβάνετε τη χαρά της οδήγησης.

INTELLIGENT EMERGENCY
BRAKING.
Παρακολουθώντας συνεχώς
την παρουσία αντικειμένων
ή πεζών στην πορεία σας,
αυτό το αναβαθμισμένο
σύστημα σας προειδοποιεί
και ταυτόχρονα εφαρμόζει
ελαφρά πίεση πέδησης
εάν διαπιστώσει επικείμενο
κίνδυνο.
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INTELLIGENT LANE
INTERVENTION. Αυτή η
τεχνολογία προσφέρει
οπτικές και ακουστικές
προειδοποιήσεις ή
επιτρέπει με διορθώσεις
διεύθυνσης και διακριτική
πίεση πέδησης την
επαναφορά στη λωρίδα, σε
περίπτωση απομάκρυνσης
χωρίς χρήση φλας.

BLIND SPOT WARNING.
Αυξήστε την ορατότητά
σας: το σύστημα θα σας
προειδοποιήσει εάν
υπάρχουν οχήματα στα
τυφλά σημεία διαγώνια
πίσω από το αυτοκίνητο.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ
ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
Βιώστε τη γνήσια απόλαυση της οδήγησης
με την υποστήριξη ραντάρ και κάμερας.
Το MICRA διαθέτει μία κορυφαία γκάμα
τεχνολογιών ασφάλειας που σας υποστηρίζουν
στο ταξίδι. Σαν να έχεις ένα τρίτο μάτι και
μία έκτη αίσθηση, όλα σε ένα, τα συστήματα
Intelligent Driving της Nissan κάνουν το ταξίδι
σας πιο εθιστικό κάθε μέρα.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION.
Τηρήστε τα ισχύοντα όρια
ταχύτητας χάρη στην
αυτόματη ανίχνευση οδικού
σήματος καθώς οδηγείτε.

HIGH BEAM ASSIST. Καλύτερη
ορατότητα σε σκοτεινούς
δρόμους. Το σύστημα
ενεργοποιεί τις δέσμες και
προσωρινά χαμηλώνει το
φωτισμό για την επερχόμενη
κυκλοφορία.

HILL START ASSIST.
Αποφύγετε την προς τα πίσω
κύλιση. Το σύστημα αυτό
διατηρεί την πίεση πέδησης.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

MICRA: ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΟΥ
Η δυναμική συμπεριφορά του MICRA προσφέρει καλύτερη αίσθηση για το δρόμο με κύρια
χαρακτηριστικά την ευελιξία και την άμεση απόκριση. Το Active Ride Control μειώνει του
κραδασμούς αυξάνοντας την άνεση, ενώ το Active Trace Control συνεργάζεται με το νέο
Electric Power Steering (EPS) της Nissan, προσφέροντας υποστήριξη κατευθυντικότητας
για πρόσθετη ασφάλεια. Πάθος. Αυτοπεποίθηση, Έλεγχος. Με το MICRA, η Nissan σας
προσφέρει την οδηγική εμπειρία που περιμένατε.
ACTIVE RIDE CONTROL
ασκεί ελαφρά πίεση πέδησης
για να αποτρέπει την
ανεπιθύμητη κίνηση του
πάνω μέρους του αμαξώματος
πάνω από σαμαράκια και
αναβαθμίζει το συνολικό
επίπεδο άνεσης.
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ACTIVE TRACE CONTROL
προσφέρει αξιόπιστη
συμπεριφορά στις στροφές.
Ρυθμίζει την πίεση πέδησης
σε κάθε τροχό ατομικά ώστε
να διατηρείται η ιδανική
τροχιά στις στροφές.
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NISSAN INTELLIGENT POWER

ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΑΣΤΟ
Πατήστε το γκάζι και ευχαριστηθείτε την κορυφαία
στην κατηγορία αεροδυναμική απόδοση, σε συνδυασμό
με την απίθανη απόκριση και την χαμηλή κατανάλωση
που σας προσφέρει ο ανανεωμένος κινητήρας IG-T 92PS
του MICRA.
Επιλέξτε ανάμεσα σε χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων και ανακαλύψτε την οδηγική εμπειρία που
σας ταιριάζει καλύτερα.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣ
Επιλέξτε έναν κινητήρα που
ταιριάζει στον τρόπο που οδηγείτε.
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για
να συγκρίνετε την ιπποδύναμη,
την ροπή, την κατανάλωση
καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων,
ή επισκεφτείτε τον πλησιέστερο
έμπορο Nissan.

Ισχύς
PS (kW)
Ροπή
(Nm)
Κατανάλωση
καυσίμου (Συνδ.)
L/100km
CO2 (Συνδ.)
g/km

IG-T 92

IG-T 92

5-τάχυτο Manual

Αυτόματο Xtronic

92 (68)

92 (68)

160

144

5,4 - 5,7

6,1 - 6,4*

120 - 126*

135 - 142*

Το εύρος των μικτών CO2 και της μικτής κατανάλωσης καυσίμου που αναγράφεται, αφορά τις εκδόσεις από
Energy εως Techna των κινητήρων IG-T 92.
*Οι καταναλώσεις l/km και CO2 παρέχονται από εργαστηριακές μετρήσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία και αποσκοπούν στη σύγκριση μεταξύ των οχημάτων. Τα στοιχεία μπορεί να μην ανταποκρίνονται
στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ο προαιρετικός εξοπλισμός, η συντήρηση, η οδηγική συμπεριφορά και
οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τα επίσημα αποτελέσματα. Τα στοιχεία των οχημάτων που
σημειώνονται με (*) προσδιορίζονται βάσει της μέτρησης WLTP και προσαρμόζονται στα ισοδύναμα στοιχεία
NEDC για χάρη της σύγκρισης.
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ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Solid White -S- ZY2

Glaze White -P- QNC

Ivory -S- D16

Platinum Silver -M- ZBD

Υφασμάτινη casual black
ENERGY Standard
Gunmetal Grey -M- KPN

Enigma Black -M- GNE

Power Blue -M- RQG

Burgundy -M- NBT

ΖΑΝΤΕΣ

Passion Red -P- NDB

Υφασμάτινη casual black
ACENTA Standard

Energy Orange -M- EBF

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υφασμάτινη absolute black / grey
TECHNA Standard

A: Μεταξόνιο: 2,525 MM
B: Συνολικό μήκος: 3,999 MM
C: Συνολικό πλάτος: 1,743 MM
D: Συνολικό ύψος: 1,455 MM

Ατσάλινες 15"

Flex 16" δίχρωμες

D

Αλουμινίου 17" diamond cut

Αλουμινίου 17" Perso

C

A
B

Alcantara® με "συνθετικά" δερμάτινα μέρη
N-SPORT Standard
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ΞΕΧΩΡΕΙΣΤΕ
Χρώματα, σχήματα, τόνοι, ένθετα και εξαιρετικοί φωτισμοί… Επιλέξτε το εσωτερικό
και το εξωτερικό του MICRA σας και ξεχωρίστε. Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί του
Nissan Design Studio είναι γεμάτοι από φοβερές ιδέες, αλλά κανείς δεν κάνει το
MICRA όπως εσείς.

1 - Κάλυμμα χώρου αποσκευών διπλής όψης
(ύφασμα / καουτσούκ)

2 - Εμπρόσθιοι και πίσω λασπωτήρες
3 - Υποβραχιόνιο (υφασμάτινο), Ατμοσφαρικός
φωτισμός

4 - Κάλυμμα εσωτερικού καθρέπτη*, χρώματος Γκρι
5 - Αποσπώμενος κοτσαδόρος, TEK 7 pins, TEK 13 pins
6 - Φωτιζόμενο κατώφλι εισόδου με βελούδινα
ταπέτα, Γκρι

7 - Εξωτερικός φωτισμός δαπέδου
8 - Κεραία τύπου “καρχαρία”**, Enigma Black
(διαθέσιμη σε 4 χρώματα αμαξώματος)

1

2

3

4

*Μη συμβατό με αυτόματους αντιθαμβωτικούς
εσωτερικούς καθρέπτες
**Δεν υποστηρίζεται ραδιόφωνο AM

17" ζάντες αλουμινίου
ανάγλυφες

5

6

7

8

Βάση μεταφοράς ποδηλάτων,
3 ποδήλατα

Αξεσουάρ και οποιοσδήποτε επιπρόσθετος εξοπλισμός που μπορεί να προστεθεί μετά την αγορά, ενδέχεται να έχει επίπτωση στους ρύπους διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) και την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου.
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ΣΤΗ ΝISSAN

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Είναι προτεραιότητα σε κάθε δραστηριότητά μας, στο
εργαστήριο ή στο στούντιο σχεδίασης, στο εργοστάσιο
και στα καταστήματα των εμπόρων μας, ακόμα και στις
σχέσεις μας μαζί σας. Η συνεχής προσπάθεια είναι τρόπος
ζωής για εμάς. Επειδή ό,τι δημιουργούμε είναι προϊόν
εμπειρίας. Το ονομάζουμε Ποιότητα Nissan.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 360°
Ενσωματώνουμε την ποιότητα από το πρώτο κιόλας στάδιο,
προσεκτικά, με σκοπό να κάνουμε το κάθε αυτοκίνητο πιο άνετο
και ανθεκτικό μέσα από καινοτόμο σχεδίαση, ευφυή τεχνολογία
και μελετημένες λεπτομέρειες, εμπνευσμένες από εσάς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συνεργαζόμαστε με ευφυή συστήματα οδήγησης που σας παρέχουν
συνεχή υποστήριξη για να αποφεύγετε τις κακοτοπιές και να βιώνετε
μία πιο τολμηρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση οδηγική εμπειρία κάθε
μέρα. Το Around View Monitor χρησιμοποιεί 4 κάμερες που
αναπαράγουν μία πανοραμική εικόνα του αυτοκινήτου και του
περιβάλλοντος.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Πιέζουμε τα αυτοκίνητά μας στο όριο για να μπορούμε να εγγυηθούμε τις
καθημερινές επιδόσεις και αξιοπιστία τους. Διανύουμε εκατομμύρια
χιλιόμετρα σε δοκιμές προ-παραγωγής ανοίγουμε και κλείνουμε πόρτες και
καπό χιλιάδες φορές την ημέρα και χρησιμοποιούμε αληθινή ηφαιστειακή
στάχτη από την Ιαπωνία για να δοκιμάσουμε τη αντοχή των παραθύρων.
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η Επέκταση Εγγύησης Nissan σας προσφέρει την ευκαιρία να επεκτείνετε την εγγύηση
3 Ετών/100.000 km για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή χιλιομετρική κάλυψη. Επιλέξτε
τη σύμβαση που ταιριάζει καλύτερα στη χρήση που θα κάνετε. Σε περίπτωση
επισκευής, θα χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά Nissan και θα
τοποθετούνται από εκπαιδευμένους τεχνικούς της Nissan. Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά,
υπάρχει δυνατότητα παροχής και της Ευρωπαϊκής οδικής βοήθειας 24/7.

OUR PROMISE. YOUR EXPERIENCE
ΣΤΗ NISSAN, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ Η
ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ
Εσείς πυροδοτείτε τη φαντασία μας. Εσεις
τροφοδοτείτε την εφευρετικότητα μας.
Εσείς μας προκαλειτε να αλλάζουμε τους
κανόνες και να καινοτομούμε. Και στη Nissan,
καινοτομία δεν σημαίνει μόνο προσθήκες και
επεκτάσεις. Σημαίνει ότι ξεπερνάμε τα όρια
και αμφισβητούμε το κατεστημένο. Σημαίνει
ότι δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις
για να ικανοποιήσουμε τις πιο απαιτητικές
και ρεαλιστικές επιθυμίες σας. Στη Nissan,
σχεδιάζουμε αυτοκίνητα, αξεσουάρ και
υπηρεσίες που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα
– κάνοντας το πρακτικό συναρπαστικό και το
αντίθετο για να σας προσφέρουμε καθημερινά
μία απολαυστική οδηγική εμπειρία.
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NISSAN MICRA
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
3-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
12-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Το σύστημαIntelligent Mobility μας καθοδηγεί σε ό,τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε νέες
τεχνολογίες για να μετατρέψουμε τα αυτοκίνητα από απλά εργαλεία οδήγησης
σε συνεργάτες. Μαζί τους το ταξίδι είναι πιο άνετο, συνδεδεμένο και συναρπαστικό. Είτε
πρόκειται για ημιαυτόνομα αυτοκίνητα, ή για αυτοκινητόδρομους στους οποίους
φορτίζετε το ηλεκτρικό όχημά σας καθοδόν. Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στο πολύ
κοντινό μέλλον. Ένα μέλλον που ήδη παίρνει σχήμα στο Nissan που οδηγείτε σήμερα.

www.nissan.gr

Σφραγίδα επισημου εμπόρου:

Ακολουθήστε μας σε:

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή
εκτύπωσης (Ιούνιος 2021). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με
την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει
σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. Οι
επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο
τοπικός σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που
χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές
αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται
η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.
Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλωρίνη – MICRA2021BG – Τυπωμένο στη EU
Δημιουργία DESIGNORY, France Παραγωγή eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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