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НОВА МICRA



ДИЗАЈНИРАНА ДА ГИ ПОДИГНЕ ВАШИТЕ КРИТЕРИУМИ.  
Храбра по природа, 5-та генерација NISSAN MICRA 
пристигнува да ги предизвика стандардите за дизајн, 
удобност и перформанси на малите автомобили. Пофалена 
за својата комбинација на експресивен, но сепак премиум 
дизајн на внатрешноста и надворешноста, интелигентни и 
агилни возни карактеристики, НОВАТА MICRA ќе стане ВАШ 
СОУЧЕСНИК.







ВРВНА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 
ЕНЕРГИЧНО, НО СЕПАК 
БЕЗБЕДНО ВОЗЕЊЕ 
Замислете повозбудливо патување секој ден - возење со доверба и 
поврзаност со светот. Тоа е идејата зад NISSAN интелигентната мобилност. 
Доаѓа со НОВАТА MICRA преку Интелигентните системи за возење коишто 
внимаваат на сè околу вас, предупредувајќи ве кога е потребно, за да ве 
заштитат од незгода. Колку посигурно се чувствувате додека сте позади 
управувачот, толку повеќе уживате во задоволството кое го овозможува 
возењето. 



ДАЈТЕ Ѝ СВОЈ
ЛИЧЕН ПЕЧАТ
Креирајте свој внатрешен и надворешен дизајн на 
НОВАТА MICRA. Осмелете се да се изразите себеси, 
одбирајќи од прекрасниот спектар на бои на 
каросеријата, внатрешните теми, надворешни 
инсерти во боја, тркала и "украси" за каросеријата..



Капаци за 
ретровизорите

Внатрешнo
уредување

Калапи за страничните 
делови на каросеријата

Предни
браници

Задни
браници

17''алуминиумски 
фелни со инсерти 
во боја

"Украси" за 
каросеријата

ПРЕКУ 100 КОНФИГУРАЦИИ



Серво 
управувач
во форма на D

 LED 
амбиентално 
светло

Паметно 
групирање
на командите

Материјали меки на допир
и сребрена завршна 
обработка

ИСКЛУЧИТЕЛНИ ДЕТАЛИ



ВАШ ЖИВОТЕН 
ПРОСТОР
Внатрешноста на НОВАТА MICRA е направена со цел да го 
подобри вашето искуство на патот. Од хармоничната 
хоризонтална инструмент табла, обложена со материјали
меки на допир до премиум деталите и ексклузивниот 
избор на "украси" во боја, дизајнот на НОВАТА MICRA 
беспрекорно ги спојува удобноста и стилот создавајќи 
навистина инспиративна атмосфера.



ДИЗАЈНИРАНА ДА 
БИДЕ ВАШ 
ПРОСТОР
Со удобна положба на возење, ергономски 
анти-замор седишта и максимизирана звучна 
изолација, НОВАТА MICRA е дизајнирана да го 
зголеми уживањето во возењето.





360° ПРЕМИУМ ЗВУЧЕН 
ПРОСТОР.
Со 6 звучници - од кои 2 Ultra-
Nearfield™  –  возењето со НОВАТА 
МICRA ви овозможува комплетно 
аудио искуство со висока 
дефиниција.

КРЕИРАЈТЕ ГО НА СВОЈ НАЧИН.
Персонализирајте го вашето звучно 
искуство за себе и вашите патници, 
прилагодувајќи ја ширината на 
звукот преку главната единица. Со 
целосно интегрираните контроли 
создавањето широка или замислена 
3D звучна сцена е на дофат на 
вашите прсти.

ПАМЕТЕН ДИЗАЈН.
Компактно и паметно дизајниран, 
BOSE PERSONAL системот ви 
овозможува квалитетно звучно 
искуство без загрозување на вашиот 
простор за складирање. 

BOSE PERSONAL
УНИКАТНО ЗВУЧНО ИСКУСТВО
Возењето на комплетно НОВАТА MICRA е возбудливо искуство, благодарејќи на 
нејзиниот комплетно нов BOSE PERSONAL аудио систем. Високо пофален за 
неговите извонредни перформаси и можности, ќе го претвори секоe возење во 
стимулирачко и возбудливо патување.





NISSAN АУДИО ДИСПЛЕЈ
7" APPLE  
CARPLAY  
КОНЕКТИВНОСТ
Аудио дисплејот на НОВАТА MICRA нуди 7'' multi-touch
дисплеј во боја за да уживате во возењето слушајќи ја 
вашата омилена музика. Доколку имате iPhone можете да 
уживате и во Apple Carplay, кој ви овозможува пристап до 
вашите омилени апликации без да го допрете телефонот. 
Само приклучете го телефонот, пристапeте до мапи, 
телефонирајте, испраќајте и добивајте пораки или слушајте 
ги вашите омилени плејлисти - без да го тргнете погледот 
од патот.



ВНИМАВАЈТЕ НА ПРАВЕЦОТ.
Искористете ја Apple Maps и 
стигнете до вашата 
дестинација. Со гласовни 
команди свиок по свиок, 
визуелни елементи лесни за 
читање и многу корисни, 
сугестии за заштеда на време, 
има многу што треба да се 
истражи. 

ЛЕСНИ ПОВИЦИ. Отворете го 
телефонот на multi-touch 
екранот на дисплејот и 
пронајдете ги сите контакти и 
гласовни пораки директно 
пред вас.

ГЛАСОВНА КОНТРОЛА. 
Активирајте го Siri со 
притиснување и задржување 
на копчето за гласовна 
контрола: тоа го прави 
одржувањето на контактот 
уште полесно и побезбедно.

ПУШТЕТЕ ЈА ВАШАТА МУЗИКА.  
Најдете ја својата мелодија 
која ви е на дофат  на прстите 
- или само кажете му на Siri 
што сакате да слушнете, без 
разлика дали е од вашата 
музичка листа, дигитално 
радио или преку iPhone 
апликации. 

*CarPlay конекција само преку USB кабел.  
Carplay функција обезбедена од Apple Inc. Возможно 
е оваа функција да не е достапна во вашата земја. 
Ве молиме обратете се до www.apple.com за да ја 
потврдите достапноста во вашата земја.



Програмата MapCare™ е услуга која ви овозможува да добиете 
едно бесплатно ажурирање на мапите, секоја година во текот на 3 
години од купувањето на возилото. Прашајте го вашиот застапник 
за повеќе информации или посетете го порталот YOU+Nissan  
http://www.nissan.uk/UK/uk/YouPlus.html

3 YEARS

UPDATE
FREE 



СВЕТOT НА ДЛАНКА.
Со NissanConnect*, Вашата нова Nissan MICRA ви нуди GPS 
навигација, апликација за инфозабава и интеграција на вашиот 
смартфон во 7'' екран чуствителен на допир во боја.

Без разлика каде и да сте, уживајте во слободата која ја 
овозможува GPS навигацијата. Пронајдете ја најблиската 
бензиска пумпа и преземете ги сообраќајните информации.
Телефонирајте, уживајте во DAB каналите. Пуштајте музика 
преку USB или Bluetooth или со понудениот компатибилен 
3-годишен пакет, пристапете до вашиот Facebook, најновите 
твитови или TripAdvisor.

* Опционалниот дополнителен пакет на NissanConnect е 2 години.



NISSAN НАПРЕДЕН ДИСПЛЕЈ ЗА ПОМОШ ПРИ ВОЗЕЊЕ
ИНОВАЦИЈА КОЈА Е ТОЧНО ПРЕД 
ВАС
Дизајниран за да ги намали пречките и да го подобри патувањето, напредниот 
дисплеј за помош при возењето на НОВАТА MICRA ги нуди на 5'' TFT екранот со 
висока дефиниција сите потребни информации пред вас. Без напор.



ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ВОЗЕЊЕ ВО РЕАЛНО 

ВРЕМЕ

СВИОК-ПО-СВИОК 
НАВИГАЦИЈА

AУДИОИДЕНТИФИКАЦИЈА НА 
ПОВИЦИ

ПОМОШ ПРИ ВОЗЕЊЕ



ПРОСТОР ЗА ВАС И МНОГУ ПОВЕЌЕ
НОВАТА MICRA е создадена за комплетно уживање. Дури и дизајнирана за оптимална 
удобност на возачот и со-возачот, НОВАТА MICRA нуди голем простор на задните 
седишта, со првокласен простор за рамења и колена, за патниците да го искористат 
најдоброто од патувањето. И сепак со многу простор за багаж. Време е да започнете 
со испраќање покани.



Возачко седиште подесиво 
по висина и агол на наслон

Опсег на лизгање 
на седиштата, 
водечки во класата

Подесив серво 
управувач

Деллива 
задна клупа 
(60:40)



Троен држач за чаши паметно
сместен во централната 
конзола.

Корисна 10l предна фиока која 
собира таблет или 2l шише.

ПРОСТОР КОЈ СЕ ПРИЛАГОДУВА 
НА ВАШИТЕ ИДЕИ
Капацитетот на НОВАТА MICRA е изненадувачки. Навалете ги задните седишта за 
да ставите било какви дополнителни торби или поголеми објекти и искористете ги 
сите паметни простори за складирање за личните предмети вклучувајќи и предна 
касета, простор на вратите за 1.5Л шише, седишни џебови, држачи за чаши или 
дури држачот за телефон со USB/12V приклучоци за напојување.



300L 
БАГАЖЕН ПРОСТОР
Задните седишта не се склопени

1004L 
ЦЕЛОСЕН ПРОСТОР
Задните седишта не се склопени



NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR
СО НОВАТА MICRA КАКО ВАШ ПАРТНЕР, 
ДУРИ И ПАРКИРАЊЕТО Е ЗАДОВОЛСТВО
Што ако паралелното паркирање е полесно? Задна камера и задни паркинг сензори се супер за 
стекнување доверба - но, кога станува збор за паркирањето, пријатно е да се види повеќе од она 
што е директно позади тебе. Затоа Мониторот за поглед на околината на НОВАТА MICRA користи 4 
камери коишто даваат виртуелен 360° поглед од птичја перспектива на твоето возило, со изборни 
снимки на сплит-екран од напред, назад и страничните страни со цел овозможување на подобар 
поглед. Бидејќи сите објекти не се стационарни (како количка за пазарење), детекцијата на објекти во 
движење помага да се внимава на околината на НОВАТА MICRA и предупредува доколку се 
детектирани објекти во движење во непосредна околина. 



ДИРЕКТНО НА ПРЕДНИЦАТА.
Доколку возилото е во движење, 
дисплејот нуди преден и надземен
поглед, така што ќе знаете колку 
далеку треба да запрете - без да 
одите предалеку.

ТАКТОТ НА ПОЗАДИНА.
Во рикверц, дисплејот помага да 
погледнете што се наоѓа директно 
зад вас, додека надземниот поглед 
помага при помали објекти коишто 
може да бидат скриени под вашиот 
прозорец.

ПОШТЕДИ ГИ СВОИТЕ ТРКАЛА.
Доколку возилото е во движење 
напред или назад, можете да го 
притиснете копчето за камерата и да 
го смените надземниот со страничен 
поглед. Голема помош при гледањето 
на оддалеченоста од тротоарот.

КОМПЛЕТИРАЈТЕ ЈА СЛИКАТА.
Лоцирана под страничното огледало 
на возачот, оваа камера помага да се 
заокружи виртуелниот 360° птичји 
поглед, без разлика дали сте во мод 
Вози или Рикверц.



NISSAN ИНТЕЛИГЕНТНО ВОЗЕЊЕ
ПОБЕДЕТЕ ЈА СВОЈАТА 
ДОВЕРБА
Уживајте во возењето со радар и камери како поддршка.
НОВАТА MICRA се одликува со водечка класа технологии 
кои ве подржуваат за време на целиот пат. Како да имате 
трето око и шесто сетило во едно, Nissan Интелигентните 
системи за возење го прават вашето патување 
побезбедно и попријатно секој ден.



ИНТЕЛИГЕНТЕН СИСТЕМ 
ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ПРИ 
НЕНАМЕРНО НАПУШТАЊЕ 
НА ВОЗНАТА ЛЕНТА.
Оваа технологија 
овозможува визуелно 
алармирање, haptic 
повратни информации 
преку серво воланот и 
дури овозможува суптилно 
сопирање на тркалата за 
да го води патот назад во 
лентата, во случај да 
започнете со 
престројување без 
индикација.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА 
СЛЕПИ ТОЧКИ. 
Зајакнете го својот поглед: 
системот ќе ве предупреди 
ако има возила во слепите 
точки дијагонално позади 
автомобилот.

ИНТЕЛИГЕНТНО 
СОПИРАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА 
ОПАСНОСТ.
Постојано следење на 
присуство на возила или 
пешаци  на патот, овој 
надграден систем дава 
предупредување и 
овозможува сопирање во 
случај на опасност. 



NISSAN ИНТЕЛИГЕНТНО ВОЗЕЊЕ
СЕКОГАШ ВНИМАВА 
НА ВАС
Бидејќи седењето позади управувачот е 
попријатно кога имате контрола, Nissan 
интелигентните системи за возење ги 
покриваат повеќето возачки сцени. Без разлика 
дали возите низ град, надвор, низ тунел или ако 
сте стационирани, технологиите на НОВАТА 
MICRA се секогаш подготвени да ви даваат 
информации и помош кога е потребно.

АВТОМАТСКО ВКЛУЧУВАЊЕ/
ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ДОЛГИТЕ 
СВЕТЛА.
Гледајте повеќе на темни 
патишта. Системот ги активира 
долгите светла и привремено 
ги контролира светлата за 
сообраќајот што доаѓа. 

ПОМОШ ПРИ КАЧУВАЊЕ НА 
НАГОРНИНИ.
Без враќање назад. Овој 
систем ги држи сопирачките 
за времето што е потребно за 
да се покрене возилото.

СИСТЕМ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ
НА СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ.
Никогаш не пропуштајте знак 
за ограничување на брзината, 
со информации во реално 
време за ограничувањата на 
брзината на патот.





NISSAN ИНТЕЛИГЕНТНО ВОЗЕЊЕ
НОВАТА MICRA, ТИВКО
ВЕ ПРАВИ ПОДОБАР ВОЗАЧ
Агилна и одговорна, возната динамика на НОВАТА MICRA дава подобро чувство на патот. 
Интелигентната контрола за возење го намалува движењето на каросеријата овозможувајќи 
поспокојно возење, додека Паметната контрола при сопирање, заедно со новиот Electric 
Power Steering (EPS) систем на Nissan овозможува суптилно, но сигурно маневрирање. 
Возбуда. Доверба. Контрола. Со НОВАТА MICRA, Nissan го дизајнираше возачкото искуство 
што го очекувавте. 



ИНТЕЛИГЕНТНА КОНТРОЛА 
НА ВОЗЕЊЕТО
употребува суптилно 
сопирање, со цел да се 
спречи непријатно движење 
на горниот дел на телото 
над испакнатини и да ја 
зголеми удобноста за време 
на возењето.  

ИНТЕЛИГЕНТНА КОНТРОЛА 
ПРИ СОПИРАЊЕ
нуди доверливо справување 
во кривини. Го прилагодува 
притисокот на сопирачката 
на индивидуални тркала за 
да ве одржи на оптималната 
линија за време на 
свртување.



NISSAN ИНТЕЛИГЕНТНА МОЌ
ФАТИ МЕ АКО МОЖЕШ
Ставете ја ногата долу и уживајте во најдобрите 
аеродинамични перформанси во класата на НОВАТА 
MICRA и изборот на намалени и ефикасни мотори. 
Изберете го IG-T 90PS бензинскиот мотор за неверојатно 
забрзување или dCI 90 дизел моторот за исклучителна  
реактивност и економичност на горивото.

*Просечна потрошувачка со Stop&Start. Вредности пред финална хомологација.

МОТОР МОЌ 
(КS)

ВРТЕЖЕН 
МОМЕНТ 

(NM)

ПОТРОШУВАЧКА  
(L/100 KM)

1.0L 73PS 71 95 4.6 (15"/16" тркало)
4.8 (17" тркало)

IG-T 90
0.9L бензин 14090 4.4L/100km

dCI 90
1.5 L дизел 90 220 3.2L/100km*

ИЗБЕРЕТЕ ГО СВОЈОТ МОТОР

Изберете мотор кој одговара на начинот на којшто возите.
Искористете ја нашата табела да ја споредите моќта, 
вртежниот момент, потрошувачката на гориво и емисијата 
или посетете го најблискиот застапник на Nissan за совет.





D

B
A

C

ДИМЕНЗИИ
А: Меѓуоскино растојание:  2,525 мм 

Б: Вкупна должина:  3,999 мм

В: Вкупна ширина:  1,743 мм

Г: Вкупна висина

НАВЛАКИ

VISIA/VISIA+

Ткаенина обична црна Ткаенина комплетно црна / сиваТкаенина модерна / сива Кожа

TEKNAACENTA/N-CONNECTA TEKNA

ТРКАЛА

15" Челични фелни 16" Челични фелни 16" Алуминиумски 
фелни 

17" Алуминиумски 
фелни 

БОИ

Бела -S- ZY2 Glaze Бела -P- QNC Ivory Бела -S- D16 Platinum Сребрена -M- ZBD Gunmetal Сива -M- KPN

Enigma Црна -M- GNE Passion Црвена -P- NDB Energy Портокалова -M- EBF Pulse Зелена -M- JAL Power Сина -M- RQG



НОВАТА MICRA 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
ИНКОРПОРИРАЈТЕ ГО СВОЈОТ СТИЛ во исконскиот дизајн на 
НОВАТА MICRA. Изберете од 10 ексклузивни бои за каросеријата, 
3 живописни внатрешни украси и 3 неверојатни стилски пакети 
во 4 различни бои за да создадете карактеристичен изглед. 



1 2
3 4

Предни и задни детали 
на браниците

Капаци на 
ретровизорите

Странични 
калапи

НАДВОРЕШЕН
ПАКЕТ 

ВНАТРЕШЕН
ПАКЕТ 

НАДВОРЕШЕН
ПАКЕТ ULTIMATE
НАДВОРЕШЕН ПАКЕТ PLUS + "УКРАСИ" ЗА КАРОСЕРИЈАТА

НАДВОРЕШЕН
ПАКЕТ PLUS

НАДВОРЕШЕН ПАКЕТ+ 17" АЛУМИНИУМСКИ ФЕЛНИ СО 
ИНСЕРТИ ВО БОЈА

17" алуминиумски фелни со 
инсерти во боја

"украси" за 
каросеријата



POWER СИНО. Освежете ја атмосферата со динамично 
POWER сино внатрешно уредување.

ENERGY ПОРТОКАЛОВО. Зголемете ја виталноста со 
стимулирачкото ENERGY портокалово уредување.

ВНАТРЕШЕН ПАКЕТ

INVIGORATING ЦРВЕНО. Подигнете ја атмосферата со софистицирано INVIGORATING црвено кожно уредување.



НАДВОРЕШЕН ПАКЕТ /
НАДВОРЕШЕН ПАКЕТ PLUS Power 

Сино
Energy 

Портокалово
Enigma 

Црно
Vibrant 

Хром

НАДВОРЕШЕН ПАКЕТ 
PLUS 
МЕТАЛНО СИВА БОЈА 
НА КАРОСЕРИЈАТА
+ ENERGY ПОРТОКАЛОВ 
ПАКЕТ 17" 
АЛУМИНИУМСКИ 
ФЕЛНИ СО ИНСЕРТИ

POWER СИНА БОЈА НА КАРОСЕРИЈАТА
+ POWER СИН ЕНТЕРИЕР
+ VIBRANT ХРОМ ПАКЕТ

PASSION ЦРВЕНА БОЈА НА КАРОСЕРИЈАТА
+ INVIGORATING ЦРВЕН ЕНТЕРИЕР

+ ENIGMA ЦРН ПАКЕТ

НАДВОРЕШЕН ПАКЕТ
МЕТАЛНО СИВА БОЈА НА 

КАРОСЕРИЈАТА
+ ENERGY ПОРТОКАЛОВ ЕНТЕРИЕР  

+ ENERGY ПОРТОКАЛОВ ПАКЕТ



НАДВОРЕШЕН ПАКЕТ ULTIMATE
Power 

Сино
Energy 

Портокалово
Enigma 

Црно
Vibrant 

Хром

МЕТАЛНО СИВА БОЈА НА КАРОСЕРИЈАТА
+ ENERGY ПОРТОКАЛОВ ЕНТЕРИЕР  
+ ENERGY ПОРТОКАЛОВ ПАКЕТ ULTIMATE ЕКСТЕРИЕР 
(ЦРН И ПОРТОКАЛОВ ПОКРИВ И УКРАСИ)

СИНА БОЈА НА КАРОСЕРИЈАТА
+ POWER СИН ЕНТЕРИЕР 
+ VIBRANT ХРОМ ПАКЕТ ULTIMATE 
(ХРОМИРАНИ СТРАНИЧНИ УКРАСИ)

PASSION ЦРВЕНА БОЈА НА КАРОСЕРИЈАТА
+ INVIGORATING ЦРВЕН ЕНТЕРИЕР  
+ ENIGMA ЦРН ПАКЕТ ULTIMATE  
(ЦРНИ УКРАСИ НА КАРОСЕРИЈАТА)



2

3

4

ЗА НОВАТА MICRA

ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ВАШИОТ ЕНТЕРИЕР

НОВАТА 
MICRA
ПРИЛАГОДЕТЕ ЈА ВАШАТА 
НАДВОРЕШНОСТ
Спорт, авантура, страст, мистерија: НОВАТА MICRA е 
подготвена за сè. Прилагодете ја за да одговара на 
вашиот животен стил со Nissan оригиналните 
додатоци и направете ја свој свет.

1. Мали кровни носачи (достапни и во средна 
големина)
2. Капак за внатрешен ретровизор
3.Потпирач за раце
4. Подна подлога од велур
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ВО NISSAN, 

СЕ ФОКУСИРАМЕ 
НА КВАЛИТЕТ 



360° ПРОЦЕС
Градиме квалитет од почеток, прецизно создавајќи го секој 

автомобил, со цел да ги направиме поудобни и поиздржливи, 
преку иновативен дизајн, интелигентна технологија и 

промислени детали инспирирани од вас.

БЕЗБЕДНОСТ
Ние работиме со нашите интелигентни системи за возење, за 

постојано да се грижиме за вас и да избегнеме незгоди, за похрабро 
и посигурно возачко искуство секој ден. Нашиот монитор за гледање 

на околината користи 4 камери и дава виртуелен поглед од птичја 
перспектива на твојот автомобил и неговата околина. 

ЕКСТРЕМНА СИГУРНОСТ
Ги притискаме автомобилите до граници, со цел да го гарантираме 

нивниот дневен перформанс и нивната доверливост. Патуваме милиони 
километри во пред-произведувачките тестови, отвораме и затвораме 

врати илјадници пати на ден и користиме вистинска вулканска прав од 
Јапонија за тестирање на издржливоста на прозорите.

КРАЕН ДОКАЗ | 
Нашата посветеност на квалитетот е најдобро прикажана преку вас. 

Побарајте сведоштва, критики и рејтинзи на интернет или пронајдете што 
луѓето зборуваат за Nissan или REEVOO. Тоа е најдоброто место за споредба на 

возилата и добивање на реални одговори од реални сопственици на кои може 
да им се верува.
https://www.nissan.co.uk/vehicles/new-vehicles/micra/customer-reviews.html

Доаѓа прв со сè што правиме во лабораторијата и во 
студиото за дизајн, фабриката и нашите застапништва 

и во нашата врска со вас. Се обидуваме, повторно и 
повторно се обидуваме. Бидејќи сè што правиме е 

совладано преку искуство. Ние, тоа го викаме NIssan 
квалитет.



УСЛУГА ИЗЕДНАЧЕНА ЦЕНА
Ветуваме дека ќе ја доставиме најдобрата нега за 

вашиот Nissan, благодарение на експертизата на 
обучените тимови и употребата на оригинални 

делови на Nissan. Едноставно, знаеме како најдобро 
да го услужиме вашиот Nissan. И со цел да ја 

гарантираме најдобрата вредност за парите, Nissan 
ќе ги усогласи цените во радиус од 10км од вашиот 

локален застапник.

БЕСПЛАТEН АВТОМОБИЛ ОД ЉУБЕЗНОСТ
Ветуваме дека ќе ве одржиме на патот додека 
вашиот автомобил се сервисира. Закажете од 

напред и ние ќе се осигураме дека има достапна 
кола за вас. Имаме дури и електрични коли, 

достапни во избрани сервисни точки, и широк 
опсег на други транспортни решенија, кои 

одговараат на вашите потреби.

ДОЖИВАТНА NISSAN ПОМОШ
Ветуваме дека ќе ве одржиме на пат 24/7. Ако се 
случи нешто непредвидено, гарантираме 
24-часовна Nissan помош, без разлика на староста 
на вашиот Nissan.

БЕСПЛАТНИ ПРОВЕРКИ НА СОСТОЈБАТА НА 
ВОЗИЛОТО
Ветуваме дека ќе овозможиме бесплатна проверка 
на состојбата пред било каква работа да биде 
извршена, така што точно ќе знаете што треба да 
се направи и колку истото ќе чини. Сите цени се 
целосно достапни на интернет и кај нашите 
застапници.

НЕМА ВРЕМЕНСКО ОГРАНИЧУВАЊЕ КОЛКУ ДОЛГО ЌЕ ИМАТЕ КОРИСТ ОД НАШИТЕ ВЕТУВАЊА. 
АКО СЕ ИМАТЕ ПРИКЛУЧЕНО НА ПРОГРАМАТА YOU+NISSAN, И САКАТЕ ДА ВИ СЕ ЗБОРУВА НА 

ВИСТИНСКИ, ОТВОРЕН И ИСКРЕН НАЧИН, СЕКОГАШ ЌЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ВАС. ТОА Е НАШЕ 
ВЕТУВАЊЕ.

НАШЕ ВЕТУВАЊЕ. ВАШЕ ИСКУСТВО

НАСЕКАДЕ, ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ, ЗА БИЛО ШТО. САМО ЗАВРТИ 0800 000 000 И НИЕ ЌЕ БИДЕМЕ ТАМУ. 



Nissan договорот за услуги е најдобриот начин да и се овозможи на вашата Nissan 
MICRA одржувањето кое го заслужува! Не само што добро се грижиме за вашиот 
Nissan, туку се грижиме и за вас, овозможувајќи фиксни цени за грижа. Додека 
го носите вашиот автомобил, ние ќе ги заменуваме деловите и флуидите, во 
согласност со официјалниот распоред на услуги и ќе извршуваме проверки, со 
цел да имате беззгрижен пат. Во склоп на вкупниот буџет и планот за контрола, 
Nissan ќе ве информира за навремени посети и ќе ви предложи најсоодветна 
услуга и тајмингот за истата.

Продолжената гаранција на Nissan  ви овозможува да ја продолжите 
3-годишната/100,000км гаранција на подолг период или километража. Избери го 
договорот кој најдобро одговара на твоето користење на возилото. Во случај на 
поправка, ќе бидат искористени само Nissan оригинални делови и истите ќе 
бидат наместени од страна на тренирани техничари на Nissan. За безгрижен ум, 
24/7 европската помош на пат е вклучена (ако е вклучена во договорот).

ВО NISSAN, ВИЕ ГО ИЗВЛЕКУВАТЕ 
НАЈДОБРОТО ОД НАС

Вие ја поттикнувате нашата имагинација, 
Вие ја инспирирате нашата генијалност. Не 
инспирирате да ги промениме правилата 
и да иновираме. Во Nissan, иновација не се 
само додавањата и екстензиите; инова-
цијата е во поместувањето на границата 
за преиспитување на статус кво. Се рабо-
ти на развивање неочекувани решенија , 
со цел да се задоволат вашите најдиви и 
најпрагматични желби. Во Nissan, дизајни-
раме автомобили, додатоци и услуги кои 
се надвор од стандардот - правејќи го 
практичното возбудливо и возбудливото 
практично, нудејќи ви секој ден ново,по-
возбудливо искуство 

ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ

ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА

NISSAN MICRA 
ВИ НУДИ:

3-ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА

12-ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА ЗА 
АНТИКОРОЗИВНА ПЕРФОРАЦИЈА НА 
КАРОСЕРИЈАТА

20,000 КМ СЕРВИС ИНТЕРВАЛ 



Следи ја Nissan MICRA на:

Посетете ја нашата веб страна www.nissan.mk

Направени се сите напори за да се осигура дека содржината на оваа публикација е точна во времето на печатење.
Во оваа брошура се претставени прототипови на возила, изложени на различни мото саеми. Во согласност со политиката 
на компанијата за континуирано подобрување на продуктите, Nissan Европа го задржува правото да ги промени 
спецификациите на возила, опишани и покажани во брошурата во било кое време. Застапниците на Nissan ќе бидат 
информирани за било какви модификации во најскоро време. Ве молиме проверете со локалниот застапник на Nissan, со цел 
добивање на навремени информации. Заради ограничувањата на искористените процеси за принтање, боите прикажани во 
брошурата може малку да се разликуваат од вистинските бои на надворешноста и боите користени за внатрешното уредување. 
Сите права се задржани. Репродукција во целост или на дел од брошурата, без писмена дозвола од Nissan Европа е забрането.

Интелигентната мобилност е предводник на сè што правиме. Користиме нови 
технологии за да ги трансформираме автомобилите, од само машини за возење 
во партнери. Заедно, патувањето е поуверено, поврзано и возбудливо. Без 
разлика дали е автомобил кој ја споделува возачката задача со вас или 
автопати кои го полнат вашето електрично возило како што патувате се во 
блиска иднина. Таа иднина веќе зазема облик со Nissan-от кој го возите денес.

Печат на застапникот:


