NISSAN MICRA
2021-es modell év (Euro 6d)
TEKINTSE MEG AKCIÓS KÉSZLETAUTÓINKAT!

LISTAÁRAK
MOTOR

VÁLTÓ

FOGYASZTÁS
CO2 KIBOCSÁTÁS1

ACENTA

KIIRO

N-DESIGN

TEKNA

1.0 IG-T 92 MT

benzin

5-sebességes
manuális

5.4-5.7 l/100km
123-130 g/km

Listaár

6 365 000 Ft

6 845 000 Ft

6 765 000 Ft

7 585 000 Ft

1.0 IG-T 92 XTRONIC

benzin

Fokozatmentes
automata

6.1-6.4 l/100km
138-146 g/km

Listaár

6 815 000 Ft

7 295 000 Ft

7 215 000 Ft

8 035 000 Ft

KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZÍNEK
ALAP SZÍNEK

METÁL SZÍNEK (140 000 Ft)

GYÖNGYHÁZ (180 000 Ft)

BELSŐ SZÍNEK

D16 Elefántcsont fehér (felár nélkül)

GNE Enigma fekete*

KPN Fegyverszürke

NBD Passion vörös

ZY2 Fehér (65 000 Ft)

ZBD Platinum ezüst

QNC Gyöngyház fehér

Casual szövet - Acenta (K)
alapfelszereltség

* N-Design felszereltségi szinthez nem választható

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
További információra van szüksége?
Kérdése van? Forduljon hozzánk az
alábbi elérhetőségeken:

06 80 333 888
ugyfelszolgalat@nissan.hu
Modern szövet (K)

Absolute szövet (K)

FŐ FELSZERELTSÉGEK
ACENTA
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16"-os FlexWheel® acél keréktárcsák
Manuális légkondicionáló berendezés
Színrefújt elektromosan állítható külső tükrök
Színrefújt első kilincsek
Króm belső ajtókilincsek
Sebességtartó automatika
Multifunkciós kormánykerék
Fejlett vezetéstámogató kijelző (5"-os TFT kijelzővel)
7"-os központi érintőképernyő
Audiorendszer Plusz (Okostelefon csatlakoztatására alkalmas
Apple CarPlay®/Android Auto®2)
4 Hangszóró
4 elemből álló halógén fényszórók
LED nappali menetfény
Hátsó tetőspoiler
Elektromosan állítható külső tükrök
Elektromos ablakemelő elöl, komfortkapcsolással
Magasságában és mélységében állítható kormányoszlop
Fedélzeti számítógép
Első és hátsó szakaszosan állítható ablaktörlő
Intelligens automata fényszóróvezérlés
Távirányítású központi zár
6 légzsák (vezető- és utasoldali, oldal- és függönylégzsákok)
Sebességhatároló
Keréknyomás ellenőrző rendszer
Alacsony keréknyomásra figyelmeztető jelzés
ESP + ABS + fékasszisztens, ISOFIX
Visszagurulás-gátló rendszer
Intelligens vészfékezési rendszer
Elektronikus indításgátló
Automata elakadásjelző (vészfékezés esetén)
DAB digitális rádió, Bluetooth® (kihangosítás és zene)
Audiorendszer, Rádió MP3 lejátszással, USB- és iPod®csatlakozó
Start/Stop rendszer
Szükségpótkerék
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KIIRO KÜLÖNLEGES KIADÁS

N-DESIGN

TEKNA

(ACENTA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

(ACENTA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

(ACENTA FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

17”-es könnyűfém keréktárcsa
Fegyverszürke (KPN) metálfényezés
Matricázott felsőrész
LED nappali menetfény
Hátsó tetőspoiler
Színrefújt első kilincsek
Króm belső ajtókilincsek
Citromsárga díszelemek

• Fekete külső személyre szabás csomag (külső tükörborítás, első
és oldalsó díszcsík)
• Hátsó tolatóradar
• Elektromos ablakemelők hátul
• Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak
• Színrefújt elektromosan állítható, behajtható és fűthető külső
tükrök LED irányjelzőkkel
• Első ködlámpák
• Fekete-szürke üléskárpit (Modern)
• Bőrbevonatú kormánykerék
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17"-os könnyűfém keréktárcsa
Automata légkondicionáló berendezés
NissanConnect (7”) navigációs rendszer
Bose® Personal® audiorendszer 6 hangszóróval
Intelligens 360 fokos parkolókamera, intelligens holttérfigyelés, mozgó tárgyak észlelése
LED fényszórók + LED első ködlámpa
Biztonsági csomag
• Intelligens vészfékezési rendszer gyalogos felismeréssel
• Intelligens sávelhagyás-jelzés
• Automata távolsági-fényszóró kapcsolás
• Közúti jelzések felismerése
Nissan intelligens kulcs
Eső érzékelős ablaktörlő
Elektromos ablakemelők hátul
Színrefújt elektromosan állítható, behajtható és fűthető
külső tükrök LED irányjelzőkkel
Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak
Fekete-szürke üléskárpit (Absolute)
Bőrbevonatú kormánykerék
Bőrbevonatú váltógomb ezüst díszítéssel
Bőrbevonatú kézifék

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK
Téli csomag (90 000 Ft)
• Fűthető és elektronikusan behajtható külső tükrök
LED irányjelzőkkel
• Fűthető első ülések

Fűthető első ülések (70 000 Ft)

Biztonsági csomag (170 000 Ft)
• Intelligens vészfékezési rendszer gyalogos
felismeréssel
• Intelligens sávelhagyás-jelzés
• Automata távolsági-fényszóró kapcsolás
• Közúti jelzések felismerése

Biztonsági csomag (170 000 Ft)
• Intelligens vészfékezési rendszer gyalogos
felismeréssel
• Intelligens sávelhagyás-jelzés
• Automata távolsági-fényszóró kapcsolás
• Közúti jelzések felismerése

Fűthető első ülések (70 000 Ft)

Belső személyre szabás csomag, Energy narancsvörös
(85 000 Ft)

NissanConnect (7”) navigációs rendszer
(150 000 Ft)
A Grand Automotive Central Europe Kft. a járművek importőre. A Magyarországon alkalmazandó termékspecifikációkról és árakról a Nissan Márkakereskedőknél tájékozódhat, a honlapon történő tájékozódás a márkakereskedői információkat nem pótolhatja. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak, melyek az általános forgalmi adó, a regisztrációs díj és a
magyar forint árfolyam változása esetén módosulhatnak. A Grand Automotive Central Europe Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a kiadás utáni módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek, továbbá az árlistán szereplő képek csupán
illusztrációs célt szolgálnak. Az árlista a 2022.03.18- tól visszavonásig érvényes. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjén ek elérhetőségét és szállítási dátumát.
1 A fogyasztási és kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési
eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. A bemutatott motorizációk a Nissan motorok változásai miatt a rendelkezésre állási kor látozások hatálya alá tartozhatnak. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjének elérhetőségét és szállítási
dátumát.
2 Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő, részleteiről érdeklődjön a következő oldalon: https://www.apple.com/hu/ios/featureavailability/#applecarplay-applecarplay. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy
újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: https://www.android.com/auto/. A Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bárminemű kárért, veszteségért vagy sérülésért.
Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.

NISSAN MICRA

KIIRO
KÜLÖNLEGES KIADÁS

FŐ FELSZERELTSÉGEK
KIIRO KÜLÖNLEGES KIADÁS
KOMFORT
•Elektromosan állítható külső tükrök
•Elektromos ablakemelő elöl,
komfortkapcsolással
•Magasságában és mélységében
állítható kormányoszlop
•Fedélzeti számítógép
•Első és hátsó szakaszosan állítható
ablaktörlő
•Intelligens automata
fényszóróvezérlés
•Manuális légkondicionáló
berendezés
•Színrefújt elektromosan állítható
külső tükrök
•DAB digitális rádió, Bluetooth®
(kihangosítás és zene)
•Audiorendszer, Rádió MP3
lejátszással, USB- és iPod®csatlakozó
•Start/Stop rendszer
•Sebességtartó automatika
•Multifunkciós kormánykerék
•Fejlett vezetéstámogató kijelző (5"os TFT kijelzővel)
•7"-os központi érintőképernyő
•Audiorendszer Plusz (Okostelefon
csatlakoztatására alkalmas Apple
CarPlay®/Android Auto®2)
•4 Hangszóró

BIZTONSÁG
•6 légzsák (vezető- és utasoldali,
oldal- és függönylégzsákok)
•Sebességhatároló
•Keréknyomás ellenőrző rendszer
•Alacsony keréknyomásra
figyelmeztető jelzés
•ESP + ABS + fékasszisztens, ISOFIX
•Visszagurulás-gátló rendszer
•Intelligens vészfékezési rendszer
•Automata elakadásjelző
(vészfékezés esetén)
•Elektronikus indításgátló
•Távirányítású központi zár

MEGJELENÉS
•17”-es könnyűfém keréktárcsa
•Fegyverszürke (KPN)
metálfényezés
•Matricázott felsőrész
•LED nappali menetfény
•Hátsó tetőspoiler
•Színrefújt első kilincsek
•Króm belső ajtókilincsek
•Citromsárga díszelemek

ÁRAK - MICRA KIIRO KÜLÖNLEGES KIADÁS
MOTOR

VÁLTÓ

(TARTALMAZZA A METÁLFÉNYEZÉS FELÁRAT)

FOGYASZTÁS

CO2 KIBOCSÁTÁS

KIIRO

1.0 IG-T 92 MT

benzin

5-sebességes - manuális

5.4-5.7 l/100km

123-130 g/km

6 845 000 Ft

1.0 IG-T 92 XTRONIC

benzin

Fokozatmentes automata

6.1-6.4 l/100km

138-146 g/km

7 295 000 Ft

