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NIVELURI DE ECHIPARE ȘI MOTORIZĂRI:

Motor/Echipare

IG-T 92 (1.0L 91CP Stop/Start), Euro6Dfull, transmisie manuala 5 trepte

IG-T 92 (1.0L 91CP Stop/Start), Euro6Dfull, transmisie Xtronic

DOTĂRI STANDARD:
ACENTA
Exterior Confort

Mânere portiere în culoarea caroseriei Sistem Stop/Start motor
Oglinzi laterale în culoarea caroseriei Aer condiționat manual

Lumini de zi cu LED
Jante de 16" Genki, bi-ton Faruri cu aprindere automată și funcție "Follow me home" / "Welcome''

Scaune față încălzite
Comenzi pe volan pentru sistem audio, computer de bord, cruise control (+limitator

 de viteză) și Bluetooth

Interior Siguranță
Computer de bord Advanced Drive-Assist cu ecran color TFT 5'' Airbag-uri șofer+pasager
Geamuri electrice față, cu comandă one-touch pentru geam șofer Airbag-uri laterale + tip cortină
Cruise control+limitator de viteză Alertă cuplare centuri de siguranță pentru toți pasagerii (din prod.iun21 -MY22)
Scaun șofer reglabil pe înălțime ABS + EBD + Brake Assist
Volan reglabil manual pe înălțime și adâncime TCS (sistem de control al tracțiunii)
Banchetă rabatabilă 60/40 Sistem Chassis Control (cu Sistem Activ de Control al Traiectoriei și Sistem
Indicator temperatură exterioară  Activ de Control al Rulării)
Mânere interioare portiere cromate Asistență la pornirea din rampă (Hill Start Assist)
Suporturi pahare în consola centrală (2 x față, 1 x spate) Anticipare Frânare de Urgență

Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri
Sistem ISOFIX (2 x banchetă, 1 x scaun pasager față)
Tetiere reglabile pe înălțime: 2 față + 2 spate
Roată de rezervă temporară
Închidere centralizată cu telecomandă
Blocare automată a portierelor din interior (comandă pentru șofer și pasager față)

N-DESIGN, suplimentar față de ACENTA
Exterior Confort

Geamuri laterale spate și lunetă fumurii Ștergătoare parbriz cu senzor de ploaie
Proiectoare de ceață Senzori de parcare spate

Siguranță
Interior

Geamuri electrice spate
Volan îmbrăcat în piele

TEKNA, suplimentar față de ACENTA
Exterior Confort

Oglinzi laterale cu cameră de luat vederi pentru lateral Aer condiționat automat
Faruri cu LED, cu reglaj automat pe înălțime Sistem multifuncţional NissanConnect cu ecran 7" touchscreen: include sisteme
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii
Proiectoare de ceață cu LED
Jante de 17'' din aliaj, cu prelucrare diamond cut

Sistem audio BOSE® PERSONAL® (CD MP3 + DAB + 6 difuzoare și 1 amplificator,

Ștergătoare parbriz cu senzor de ploaie
Cameră de luat vederi pentru marșarier

Interior Senzori de parcare spate
Geamuri electrice spate Intelligent Around View Monitor (sistem de asistență la parcare cu vedere 360°, cu
Volan îmbrăcat în piele
Mâner schimbător viteze și frână de mână îmbrăcate în piele Cheie inteligentă+ buton de pornire/oprire motor
Iluminarea comenzilor pentru geamurile electrice
Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului față Siguranță

1) include harta României; display-ul și ghidarea vocală sunt disponibile în limba română
2) Aplicaţiile Apple CarPlay şi Android Auto sunt disponibile în funcţie de ţară şi de limba de utilizare, nu sunt disponibile în limba română

CULORI CAROSERIE:
 - solide: 

ZY2 alb Solid White, D16 alb Ivory
 - metalizate: 

 - perlate: 
QNC alb Glaze White

 - metalizat special: 

Mașina din imagine este cu titlu de prezentare

Document realizat la data de 15.02.2022. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment preţurilor, 
specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. 
Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro 

NBD rosu Passion Red

●

dintre care 2 difuzoare Ultra-Nearfield™ integrate în tetiera șoferului)

●
Garanție: 3 ani sau 100.000 km

NISSAN MICRA MY22

N-Design Tekna

● ●

Acenta

●●

Sistem audio cu ecran 7" touchscreen și 4 difuzoare (radio +DAB +Aux-In +port USB 
+Bluetooth, control al dispozitivelor auxiliare conectate prin comenzile sistemului audio, 
integrare SmartPhone (compatibilitate Android Auto şi Apple CarPlay2))

Oglinzi laterale reglabile electric, încălzite, pliabile electric și automat, cu semnalizator 
LED încorporat

Pachet Safety (Sistem Inteligent de Intervenție la părăsirea involuntară a benzii de 
circulație, Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu funcție de Recunoaștere a pietonilor, 
Asistență pentru lumini Faza Lungă, Recunoaștere Indicatoare Rutiere)

funcție de Detectare Obiecte în Mișcare și Avertizare Unghi Mort)

Pachet Safety (Sistem Inteligent de Intervenție la părăsirea involuntară a benzii de 
circulație, Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu funcție de Recunoaștere a pietonilor, 
Asistență pentru lumini Faza Lungă, Recunoaștere Indicatoare Rutiere)

GNE negru Enigma Black (indisponibila pentru echiparea N-Design) , KPN gri Gunmetal Gray, ZBD gri Platinum Silver

Pachet Personalizare Exterioară Black -carcase oglinzi, ornamente bară faţă/bară 
spate, ornamente laterale (incompatibil cu culoarea de caroserie Negru Enigma Black -GNE)

de navigație1) (TomTom) și audio cu radio +DAB +Aux-In +port USB + Bluetooth, control al 
dispozitivelor auxiliare conectate prin comenzile sistemului audio, integrare SmartPhone 
(compatibilitate Android Auto şi Apple CarPlay2))


