
MOTOR PREVODOVKA
SPOTREBA PALIVA 

EMISIE CO2
VISIA+

5,6 l/100 km Štandardná cena  12 510 €

126 g/km Akčná cena  12 110 €

6,2 l/100 km Štandardná cena  13 710 €

139 g/km Akčná cena  13 310 €

5,9 l/100 km Štandardná cena

133 g/km Akčná cena

     -   200 €

Slonovinová Biela Solid
D16 ZY2

 15 510 € 13 440 €  14 500 €

GNE                             EBF                            RQG                                ZBD                                KPN                                NBD                              KNV                                NBT

NEMETALICKÉ

Čierna Enigma          Oranžová Energy         Modrá Power     Strieborná Platinum          Sivá Gunmetal             Červená Passion           Strieborná Silver            Burgundy     

  450 €

METALICKÉ

 14 750 €

 15 200 €

 16 460 €

 15 760 €

 16 210 €

Biela Glaze
QNC

ACENTA

 14 860 €

 16 990 €

 16 060 €

 16 740 €

 15 810 €

 15 260 €

 14 560 €
 13 190 €

 14 390 €

 12 490 €

 13 690 €

 14 140 €

 14 250 €

BENZÍNOVÉ MOTORY

PERLEŤOVÁ

  600 €

FARBY KAROSÉRIE

IG-T 100 XTRONIC XTRONIC

DIG-T 117 6MT 6MT

IG-T 100 MT 5MT

TEKNAN-CONNECTA N-SPORT

 15 790 €

 13 550 €

 15 450 €

Ceny platia od 10.10.2019 do ich ukončenia. Pre bližšie informácie o dostupných verziách sa prosím obráťte na Vášho autorizovaného predajcu Nissan. Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH.

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.

NISSAN MICRA



VISIA+ ACENTA
(NAD RÁMEC VÝBAVY VISIA+)                                       

VÝBAVA

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

● 16" disky kolies z ľahkých zliatin

● Čalúnenie sedadiel: Absolute

● Prvky vo dverách a na prístrojovej doske zo 

syntetickej kože 

● Kožená hlavica radiacej páky

● Ručná brzda potiahnutá kožou

● Nový NissanConnect (7") + TomTom® 

Navigácia

● Inteligentný kľúč (I-KEY) + štartovanie tlačidlom

● Zadná parkovacia kamera + zadné parkovacie 

senzory, Park Assist  

● Automatické stmavovanie vnútorného spätného 

zrkadla 

● Automatické stierače s dažďovým senzorom 

● Systém upozornenia na vybočenie z jazdného 

pruhu

● Rozpoznávanie dopravných značiek

● Automatické prepínanie svetiel

● Systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním 

chodcov

● Audiosystém Bose® Personal® so 6 

reproduktormi (2 v opierke hlavy vodiča)

● Vyhrievané predné sedadlá

● 17" disky kolies z ľahkých zliatin s farebnými 

výplňami v prevedení karbón

● Kryty spätných zrkadiel v prevedení karbón

● Dekoračné lišty v prevedení lesklá čierna

● Čalúnenie Alcantara s prvkami syntetickej 

kože*

● Kožené čalúnenie dverí

● Čalúnenie prístrojovej dosky a opierky 

kolena Alcantara

● Kožený volant a hlavica radiacej páky  

● Ručná brzda potiahnutá kožou

● Tmavé sklá zadných okien 

● Predné hmlové svetlá

● Dažďový senzor

● Elektrické ovládanie zadných okien

● Lakťová opierka prednej rady sedadiel 

● Športové velúrové koberčeky

● Automatická klimatizácia

● Zadná parkovacia kamera + zadné 

parkovacie senzory, Park Assist 

● Inteligentný kľúč (I-KEY) + štartovanie 

tlačidlom

● Znížený podvozok o 10mm

● Koncovka výfuku

● Čalúnenie stropu a stĺpikov v čiernej látke

● 16" disky kolies z ľahkých zliatin

● Vonkajšie spätné zrkadlá: elektricky sklápateľné, 

nastaviteľné a vyhrievané s integrovanými smerovými 

svetlami LED

● Predné hmlové svetlá

● Tmavé sklá zadných okien

● Čalúnenie sedadiel: Čierne/Šedé Modern

● Športový kožený volant

● LED osvetlenie interiéru

● Automatická klimatizácia

● Dažďový senzor

● Elektrické ovládanie zadných okien

● Manuálne stmavovanie spätného zrkadla

● Zadné parkovacie senzory

● Inteligentný kľúč (I-KEY)

● 15" oceľové disky kolies

● Halogénové predné svetlomety

● LED svetlá na denné svietenie (DRL)

● Predné svetlomety so svetelným senzorom

● Spätné zrkadlá v čiernej farbe 

● Zadný strešný spojler

● 6 airbagov (vodiča, spolujazdca, bočné, hlavové) + vypínač airbagu 

spolujazdca)

● Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás 

● Bezpečnostné pásy s nastaviteľnou výškou + predpínačom 

● Obmedzovač rýchlosti

● Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)

● ESP + ABS + brzdový asistent + Asistent rozjazdu do kopca

● ISOFIX

● Automatické núdzové brzdenie

● Automatická aktivácia výstražných svetiel

● Predné elektricky ovládané okná s jednodotykovým ovládaním 

● Palubný počítač

● Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

● Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

● Držiaky na fľašu vpredu a odkladacie priestory v zadných dverách 

● Zadné sedadlá delené v pomere 60/40

● Senzor vonkajšej teploty 

● Audio systém, AM/FM + MP3, USB (iPod® konektivita)

● Bluetooth® (telefón + prenos hudby)

● Manuálna klimatizácia

● Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

● Sada na opravu pneumatík

● 16" oceľové disky kolies

● Spätné zrkadlá so smerovým ukazovateľom vo farbe 

karosérie

● Predné kľučky dverí vo farbe karosérie

● Čalúnenie sedadiel: Čierne Casual

● Hlavica radiacej páky s chrómovými prvkami

● Vnútorné kľučky dverí: chrómové

● 5" TFT informačný displej palubného počítača

● 7" dotykový displej 

● 4 reproduktory

● DAB 

● Tempomat

● Rezervné koleso

TEKNA
(NAD RÁMEC VÝBAVY N-CONNECTA)                                    

N-SPORT
(NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA)                                    

N-CONNECTA
(NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA)                                     

*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.

**Produkt je oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Nissan International Insurance Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. NISSAN 5* Poistenie predĺženej záruky je poistným produktom. Pre podrobnejšie informácie si prosím preštudujte informačnú brožúru a Všeobecné podmienky, ktoré sú k dispozícii u autorizovaných 

predajcov a opravcov Nissan.

Zimný balík (300 €)

● Vyhrievané sedadlá

● Vyhrievané spätné zrkadlá

Dojazdové rezervné koleso (80 €)

Predné hmlové svetlá (180 €)

Bezpečnostný balík (600 €)

● Systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním chodcov

● Automatické prepínanie svetiel

● Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu

● Predné hmlové svetlá

● Dažďový senzor

● Automatické stmavovanie spätného zrkadla

Bezpečnostný balík (600€)

● Systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním chodcov

● Automatické prepínanie svetiel

● Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu

● Predné hmlové svetlá

● Dažďový senzor

● Automatické stmavovanie spätného zrkadla

Zimný balík (300 €)

● Vyhrievané sedadlá

● Vyhrievané spätné zrkadlá

Balík Comfort (600 €)

●Automatická klimatizácia

● Zadná parkovacia kamera so zadnými senzormi

● Elektrické ovládanie zadných okien

16" disky kolies z ľahkých zliatin (400 €)

Balík interiérovej personalizácie (275 €)

● Oranžová Energy

Bezpečnostný balík (550 €)

● Systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním 

chodcov

● Automatické prepínanie svetiel

● Systém upozornenia na vybočenie z jazdného 

pruhu

● Predné hmlové svetlá

● Dažďový senzor

● Automatické stmavovanie spätného zrkadla

Vyhrievané predné sedadlá (310 €)

Nový NissanConnect (7") (470 €)

Audiosystém Bose® Personal® (490 €)

Panoramatický kamerový parkovací systém

 (160 €)

Balík interiérovej personalizácie 

● Oranžová (275 €)

● Energy, Burgundy, Alcantara (890 €)

Balík exteriérovej personalizácie Plus  (600 €)

● Oranžová, Čierna, Burgundy, Chrómová

Bezpečnostný balík (550 €)

● Systém núdzového brzdenia s 

rozpoznávaním chodcov

● Automatické prepínanie svetiel

● Systém upozornenia na vybočenie z 

jazdného pruhu

● Predné hmlové svetlá

● Dažďový senzor

● Automatické stmavovanie spätného zrkadla

Nový NissanConnect (7") (470 €)

Audiosystém Bose® Personal® 

(490 €)

Zimný balík (300 €)

● Vyhrievané sedadlá

● Vyhrievané spätné zrkadlá

Bezpečnostný balík (550 €)

● Systém núdzového brzdenia s rozpoznávaním 

chodcov

● Automatické prepínanie svetiel

● Systém upozornenia na vybočenie z jazdného 

pruhu

● Predné hmlové svetlá

● Dažďový senzor

● Automatické stmavovanie spätného zrkadla

Panoramatický kamerový parkovací systém 

(so systémom monitorovania pohybujúcich 

sa objektov za vozidlom a sledovaním 

mŕtveho uhla)  (540 €)

LED svetlomety + LED predné hmlové svetlá  

(700€)

17" disky kolies z ľahkých zliatin (240 €)

Balík interiérovej personalizácie

● Oranžová Energy (275 €)

● Burgundy, Alcantara (890 €)

Balík exteriérovej personalizácie Plus  (500 €)

● Oranžová, Čierna, Burgundy, Chrómová


