NISSAN MICRA
MODELOVÝ ROK 2021

CENNÍKOVÁ CENA
SPOTREBA PALIVA
EMISIE CO21

PREVODOVKA

MOTOR

VISIA

ACENTA

N-DESIGN

TEKNA

1.0 IG-T 95 MT

benzín

5-stupňová
manuálna

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

Štandardná cena

12 790 €

14 390 €

15 420 €

17 820 €

Akciová cena

12 390 €

13 690 €

14 720 €

17 120 €

1.0 IG-T 95 XTRONIC

benzín

Automatická
Xtronic

6.1-6.4 l/100km2
138-146 g/km2

Štandardná cena

14 190 €

15 790 €

16 820 €

19 220 €

Akciová cena

13 790 €

15 090 €

16 120 €

18 520 €

FARBY KAROSÉRIE / INTERIÉR
NEMETALICKÉ

D16 Slonovinová (bez príplatku)

METALICKÉ - 450 €

GNE Čierna Enigma*

PERLEŤOVÁ - 600 €

RQG Modrá Power*

JAL Zelená Pulse*

INTERIÉR

QNC Biela Glaze

Látka Casual - štandard pre Visia (G) a Acenta
(K)

ZY2 Biela Solid (200 €)

KPN Šedá Gunmetal

ZBD Strieborná Platinum
* Nedostupné pre výbavu N-Design
** Dostupné len pre výbavu N-Design

EBF Oranžová Energy

KNV Strieborná Warm**

Látka Absolute (K) - štandard pre Tekna

NBD Červená Passion

NBT Burgundy**
Látka Modern (K) - štandard pre N-Design

Balík interiérovej personalizácie, Oranžová Energy (N)
- voliteľný pre N-Design

VÝBAVA
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15" oceľové disky kolies
Halogénové predné svetlomety
LED svetlá na denné svietenie (DRL)
Zadný strešný spojler
Spätné zrkadlá: čierne + elektricky nastaviteľné +
smerový ukazovateľ
Predné elektricky ovládané okná s jednodotykovým
ovládaním
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Palubný počítač
Automatické zapínanie svetiel
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
6 airbagov (vodiča, spolujazdca, bočné, hlavové) +
vypínač airbagu
Obmedzovač rýchlosti
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
ESP + ABS + brzdový asistent, ISOFIX
Asistent rozjazdu do kopca
Automatické núdzové brzdenie
Imobilizér
Automatická aktivácia výstražných svetiel
DAB (Digital Audio Broadcast), Bluetooth® (telefón +
prenos hudby)
Audio systém, AM/FM + MP3, USB (iPod®
konektivita)
Systém štart-stop
Dojazdové rezervné koleso

ACENTA

N-DESIGN

TEKNA

(NAD RÁMEC VÝBAVY VISIA)

(NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA)

(NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA)

• 16” disky kolies s krytmi kolies FlexWheel®
• Manuálna klimatizácia
• Spätné zrkadlá: vo farbe karosérie + elektricky
nastaviteľné + smerový ukazovateľ
• Predné kľučky dverí vo farbe karosérie
• Vnútorné kľučky dverí: chrómové
• Tempomat
• Multifunkčné ovládanie na volante
• 5" TFT informačný displej palubného počítača
• 7" dotykový displej
• Audiosystem Plus, Apple Car play + Google Android
Auto3
• 4 reproduktory

•
•
•
•
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Balík exteriérovej personalizácie, Čierna
Zadné parkovacie senzory
Elektrické ovládanie zadných okien
Tmavé sklá zadných okien
Spätné zrkadlá: vo farbe karosérie + elektricky
nastaviteľné, sklápateľné, vyhrievané + LED smerový
ukazovateľ
• Predné hmlové svetlá
• Čalúnenie sedadiel: Čierne/Šedé Modern
• Volant potiahnutý kožou
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17" disky kolies z ľahkých zliatin
Automatická klimatizácia
NissanConnect (7") TomTom® Navigácia
Audiosystém Bose® Personal® so 6 reproduktormi
Panoramatický kamerový parkovací systém (so
systémom monitorovania pohybujúcich sa objektov
za vozidlom a sledovaním mŕtveho uhla)
LED svetlomety + LED predné hmlové svetlá
Bezpečnostný balík
• Systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním
chodcov
• Systém upozornenia na vybočenie z jazdného
pruhu
• Systém rozpoznávania dopravných značiek
• Automatické prepínanie svetiel
Inteligentný kľúč (I-KEY)
Automatické stierače s dažďovým senzorom
Elektrické ovládanie zadných okien
Spätné zrkadlá: vo farbe karosérie + elektricky
nastaviteľné, sklápateľné, vyhrievané + LED smerový
ukazovateľ
Tmavé sklá zadných okien
Čalúnenie sedadiel: Čierne/Šedé Absolute
Volant potiahnutý kožou
Kožená hlavica radiacej páky so strieborným
lemovaním
Ručná brzda potiahnutá kožou

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Manuálna klimatizácia + zimný balík (900 €)
• Manuálna klimatizácia
• Vyhrievané spätné zrkadlá
• Vyhrievané predné sedadlá

Zimný balík (300 €)
• Spätné zrkadlá: elektricky sklápateľné, vyhrievané +
LED smerový ukazovateľ
• Vyhrievané predné sedadlá

Vyhrievané predné sedadlá (220 €)

Bezpečnostný balík (400 €)
• Systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním
chodcov
• Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu
• Automatické prepínanie svetiel

Bezpečnostný balík (500 €)
• Systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním
chodcov
• Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu
• Automatické prepínanie svetiel
• Systém rozpoznávania dopravných značiek

Bezpečnostný balík (500 €)
• Systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním
chodcov
• Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu
• Automatické prepínanie svetiel
• Systém rozpoznávania dopravných značiek

Vyhrievané predné sedadlá (220 €)

Balík interiérovej personalizácie, Oranžová Energy
(275 €)

NissanConnect (7") TomTom® Navigácia (470 €)

Všetky ceny sú vrátane príslušnej sadzby DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. Grand Automotive Central Europe Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Kampaň je platná pre zmluvy so zákazníkmi uzatvorené v období od 25.09.2020. do vypredania zásob. Uvedené údaje majú iba
informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty. Niektoré modely/príslušentstvá zahrnuté v cenníku sú v obmedzenej dostupnosti. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte svojho predajcu.
1
Hodnoty spotreby paliva a produkcie emisií sú uvedené v súlade s platnými Európskymi predpismi. Uvedené hodnoty sú v súlade s WLTP. Cyklus WLTP je nový testovací cyklus na zistenie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Porovnávať je možné len hodnoty, ktoré boli testované rovnakou technickou procedúrou. Hodnoty namerané v reálnej premávke sa môžu líšiť v závislosti od poveternostných
podmienok, štýlu jazdy, zaťaženia vozidla a dodatočne montovaného príslušenstva. Uvedené motorizácie môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke motorov Nissan. Skontrolujte si dostupnosť a dátum dodania u predajcu Nissan.
2
Konečné údaje budú k dispozícii po ukončení oficiálneho procesu homologizácie vozidla.
3
Apple CarPlay je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. Apple CarPlay má ochrannú známku spoločnosti Apple Inc. Apple CarPlay je kompatibilný iba s iAP2, iPhone 5 alebo novším (Lightning konektor) a iOS 8.3 alebo novším a vyžaduje si USB pripojenie . Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii aplikácia Apple CarPlay nájdete na adrese: https://www.apple.com/sk/ios/featureavailability/#applecarplay-applecarplay. Android Auto je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Google. Android Auto je kompatibilný iba s telefónmi Android verzia 5.0 ( Lollipop ) alebo vyššou a vyžaduje si USB pripojenie. Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii Android Auto, nájdete na: https://www.android.com/auto. Nissan nezodpovedá za žiadne škody, straty alebo zranenia vzniknuté v súvislosti s
používaním aplikácie Apple CarPlay a Android Auto. Z dôvodov mimo kompetencie spoločnosti Nissan nemusia byť aplikácie Apple CarPlay a Android Auto k dispozícii vo vašej krajine alebo nemusia fungovať so všetkými ich funkciami. Spoločnosť Nissan vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za nedostupnosť alebo neúplné funkcie aplikácie Apple CarPlay a / alebo Android Auto vo vašom vozidle.
Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolná proti mechanickému poškodeniu). Takéto riešenie umožňuje poskytnúť našim zákazníkom skutočne hodnotný a trvanlivý produkt.

