NISSAN MICRA
Фіксований курс
10,2 грн./дол.
Для автомобілів виробництва 2013 р.

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ :
· Фронтальні подушки безпеки водія і пасажира
· Кріплення для дитячого сидіння стандарту ISOFIX
· Антиблокувальна система гальм (ABS)
· Електронна система розподілу гальмівних сил (EBD)
· Підсилювач екстреного гальмування (Brake Assist)
· Центральний замок з дистанційним управлінням
· Імобілайзер
· Триточкові ремені безпеки усіх сидінь
(з переднатягачами й обмежувачами навантаження
для передніх сидінь)

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
· Підігрівання передніх сидінь
· Бортовий комп'ютер
· Електропідсилювач керма
· Регулювання рульової колонки за кутом нахилу
· Електросклопідйомники передніх дверей
· 3 підсклянники
· Кишені в передніх дверях
· Нагрівач заднього скла (з таймером)
· Регульоване по висоті сидіння водія
· Кишені в спинках передніх сидінь
· Підлокітник для водія

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:
· Складані бокові дзеркала з електроприводом
і підігріванням у колір кузова
· Галогенові лампи фар, регульовані
· Задній протитуманний ліхтар

ІНШЕ:
· Паливний бак об'ємом 41 л
· Компактне запасне колесо
· Система супровідного освітлення «follow-me-home»

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ (залежно від комплектації)
Комплектація

Comfort

Об'єм двигуна, л
Тип КПП
(потужність, к.с.)
5-ступ. МКПП
1.2 (76 к.с.)
4-ступ. АКПП

Код комплектації
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

Luxury

Tekna

-----

---A-----

-----

-----

170 960
147 970
-

179 210
155 110
192 170
166 330

204 870
177 330

221 540
191 750







СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
Передні бокові подушки безпеки
Датчик дощу
Датчик світла
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР
Кондиціонер
Клімат-контроль
Оздоблення рульового колеса шкірою
Аудіосистема: радіо AM / FM, CD/MP3-програвач, лінійний аудіовхід для зовнішніх програвачів, 4
динаміки








Навігаційна ** і мультимедійна система Nissan Connect: 5 'кольоровий сенсорний дисплей, CDпрогравач, підтримка MP3, USB-роз'єм для зовнішніх носіїв, лінійний аудіовхід, Bluetooth ®, 6
динаміків
Клавіші керування аудіосистемою і Bluetooth ® на кермі
Заднє сидіння, що складається у відношенні 60/40 (рівна підлога)
Додаткова лампа в салоні для читання карт
Підсвічування багажного відділення
Електророзетка 12 вольт
Ящик для рукавичок - верхній і нижній бокс
3 підголівники задніх сидінь
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
14" сталеві диски коліс
15" легкосплавні диски коліс
Повнорозмірне запасне колесо
Зовнішні ручки дверей: чорні
Зовнішні ручки дверей: у колір кузова
*






































Ціна не включає вартість фарби металік або перламутр
Доплата за фарбу металік або перламутр, грн. 2 360

Стандартні ціни вказані станом на 07.07.14 і можуть бути скориговані у зв'язку із зміною курсу долара, встановленого НБУ.
Спеціальна ціна - ціна, розрахована на основі зафіксованого курсу долара - 10,2 грн./дол.
Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо
остаточної ціни звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право змінювати
ціну без попереднього повідомлення.
** Включає карти доріг України, Росії та країн Прибалтики. Детальна інформація про картографічне покриття - у офіційних дилерів

Гарантія 3 роки або 100,000 км пробігу
Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Ніссан Мотор Україна".
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, зазначені в прайс-листі.

NISSAN MICRA

Фіксований курс
Для автомобілів виробництва 2014 р.

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ :
· Фронтальні подушки безпеки водія і пасажира
· Кріплення для дитячого сидіння стандарту ISOFIX
· Антиблокувальна система гальм (ABS)
· Електронна система розподілу гальмівних сил (EBD)
· Підсилювач екстреного гальмування (Brake Assist)
· Центральний замок з дистанційним управлінням
· Імобілайзер
· Триточкові ремені безпеки усіх сидінь
(з переднатягачами й обмежувачами навантаження
для передніх сидінь)

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
· Підігрівання передніх сидінь
· Бортовий комп'ютер
· Електропідсилювач керма
· Регулювання рульової колонки за кутом нахилу
· Електросклопідйомники передніх дверей
· 3 підсклянники
· Кишені в передніх дверях
· Нагрівач заднього скла (з таймером)
· Регульоване по висоті сидіння водія
· Кишені в спинках передніх сидінь
· Підлокітник для водія

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:
· Складані бокові дзеркала з електроприводом
і підігріванням у колір кузова
· Галогенові лампи фар, регульовані
· Задній протитуманний ліхтар

ІНШЕ:
· Паливний бак об'ємом 41 л
· Компактне запасне колесо
· Система супровідного освітлення «follow-me-home»

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ (залежно від комплектації)
Комплектація

Comfort

Об'єм двигуна, л
Тип КПП
(потужність, к.с.)
5-ступ. МКПП
1.2 (76 к.с.)
4-ступ. АКПП

Код комплектації
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.
СТАНДАРТНА ЦІНА*, грн.
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА*, грн.

Luxury

Tekna

-----

---A-----

-----

-----

170 960
155 220
-

179 210
162 710
192 170
174 480

204 870
186 020

221 540
201 150







СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
Передні бокові подушки безпеки
Датчик дощу
Датчик світла
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
Кондиціонер
Клімат-контроль
Оздоблення рульового колеса шкірою
Аудіосистема: радіо AM / FM, CD/MP3-програвач, лінійний аудіовхід для зовнішніх програвачів, 4
динаміки








Навігаційна ** і мультимедійна система Nissan Connect: 5' кольоровий сенсорний дисплей, CDпрогравач, підтримка MP3, USB-роз'єм для зовнішніх носіїв, лінійний аудіовхід, Bluetooth ®, 6
динаміків
Клавіші управління аудіосистемою і Bluetooth ® на кермі
Заднє сидіння, що складається у відношенні 60/40 (рівна підлога)
Додаткова лампа в салоні для читання карт
Підсвічування багажного відділення
Електророзетка 12 вольт
Ящик для рукавичок - верхній і нижній бокс
3 підголівники задніх сидінь
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:
14" сталеві колісні диски
15" легкосплавні колісні диски
Повнорозмірне запасне колесо
Зовнішні ручки дверей: чорні
Зовнішні ручки дверей: у колір кузова
*






































Ціна не включає вартість фарби металік або перламутр
Доплата за фарбу металік або перламутр, грн. 2 360

Стандартні ціни зазначені станом на 07.07.14 і можуть бути відкореговані у звязку зі зміною курсу долара, установленого НБУ.
Спеціальна ціна - ціна на автомобілі 2014 р.в., розрахована на основі зафіксованого курсу долара - 10,7 грн. / дол.
Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації за
остаточною ціною звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право
змінювати ціну без попереднього повідомлення.
** Включає навігаційне покриття доріг України, Росії та країн Прибалтики.
Детальна інформація про картографічне покриття - в офіційних дилерів
Гарантія 3 роки або 100,000 км пробігу
Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Ніссан Мотор Україна".
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, зазначені в прайс-листі.

