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COM O SEU DESIGN EXPRESSIVO, exterior dinâmico, tecnologia líder na sua 
classe e excecional agilidade e conforto de utilização, a quinta geração do 
Nissan MICRA impressiona oferecendo-lhe uma experiência audaciosa. 
O OUSADO MICRA ESTÁ EQUIPADO COM AS TECNOLOGIAS ADEQUADAS PARA 
SUPERAR OS DESAFIOS DA CIDADE. 
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TECNOLOGIA LÍDER NA SUA 
CLASSE PARA UMA 
CONDUÇÃO AINDA MAIS 
CONFIANTE
Imagine-se, dia após dia, em viagens cada vez mais emocionantes, 
a conduzir com maior prazer, confiança e ligação ao mundo que o 
rodeia. É essa a filosofia da Mobilidade Inteligente da Nissan, que 
ganha vida no MICRA, através de sistemas de condução inteligentes 
que se mantêm atentos a tudo o que se passa à sua volta, vigiando a 
intensidade do trânsito e intervindo quando necessário para evitar 
problemas. Porque quanto mais seguro se sentir ao volante, mais 
poderá usufruir do puro prazer de condução.
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Autocolantes 
de carroçaria

MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES 
Capas de 
espelhos 
retrovisores

Estofos 
interiores

Frisos 
laterais da 
carroçaria

Embelezadores 
de para-choques 
dianteiro

Embelezadores 
de para-choques 
traseiro

Jantes em 
liga leve de 
17" com 
inserções 
coloridas

  

SEJA EXPRESSIVO
Crie o «seu» próprio design interior e exterior do MICRA. 
Atreva-se a expressar-se, fazendo as suas escolhas entre 
a deslumbrante gama de cores exterior, temas interiores, 
inserções coloridas, jantes e contrastes de carroçaria. 
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Volante em 
forma de D

Luz ambiente 
em LED

Grupo 
inteligente de 
comandos

Materiais suaves e 
acabamentos 
prateados

DETALHES EXCECIONAIS

FAÇA DELE O SEU 
ESPAÇO
O interior do MICRA foi cuidadosamente elaborado para 
elevar a sua experiência na estrada. Desde o seu 
harmonioso painel de instrumentos horizontal, envolvido 
em materiais suaves, até aos pormenores premium, 
passando pela exclusiva gama de cores de estofos, o design 
imaculado do MICRA alia o conforto ao estilo para criar uma 
atmosfera verdadeiramente inspiradora.
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CONCEBIDO PARA 
SER O SEU ESPAÇO
Com uma posição de condução otimizada, 
bancos anti-fadiga ergonómicos, acesso 
conveniente aos comandos e elevado nível de 
insonorização, o MICRA foi criado para melhorar 
o seu conforto.
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DESIGN INTELIGENTE. 
Compacto e concebido de forma 
inteligente, o sistema BOSE® 
PERSONAL® proporciona-lhe uma 
experiência sonora premium, sem 
prejudicar o seu espaço de arrumação.

SISTEMA DE AUDIO BOSE® 
PERSONAL®. 
Com 6 colunas, 2 das quais integradas 
no apoio de cabeça do condutor, o 
sistema de áudio exclusivo BOSE® 
PERSONAL® proporciona-lhe uma 
experiência de audição imersiva a 360°.

ADAPTE-O AO SEU ESTILO.
Personalize o som para si e para os 
seus passageiros, ajustando a 
amplitude do som emitido, através do 
painel de comando. Com os seus 
comandos integrados, a criação de 
uma plataforma sonora ampla, 
imersiva e centrada no condutor está 
ao alcance dos seus dedos.

EXPERIÊNCIA SONORA ÚNICA
COM O SISTEMA DE ÁUDIO 
BOSE® PERSONAL®
A condução do MICRA é uma experiência emocionante, graças ao seu 
sistema de áudio BOSE® PERSONAL® e às tecnologias de vanguarda que 
incorpora. Em conjunto, transformam cada deslocação numa viagem 
estimulante e revigorante.
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PERSONALIZE O MENU INICIAL. 
Pode personalizar o ecrã inicial 
com atalhos e widgets, permitindo 
desta forma o acesso mais rápido 
às aplicações que utiliza mais 
frequentemente como áudio, 
registo de chamadas e informação 
do trânsito. 

RECONHECIMENTO DE VOZ. 
Pressione o botão de chamada 
 no seu volante para ativar os 
comandos de voz - é seguro, 
rápido e cómodo. 

LINHA DE PESQUISA. Agora pode 
pesquisar moradas, pontos de 
interesse ou ambos utilizando o 
campo pesquisa de linha única, 
que facilita bastante a pesquisa 
do seu destino.

A SUA MÚSICA. À SUA MANEIRA. Reproduza 
música diretamente do seu smartphone através 

de Bluetooth ou entrada USB. 

NOVO NISSANCONNECT
O sistema de áudio e navegação de última geração da Nissan com comunicação “mãos livres” por Bluetooth 
e um ecrã tátil de 7" totalmente integrado com o seu smartphone que torna tudo mais simples, rápido e 
integrado. Pode personalizar o layout, escolher atalhos e widgets que vão ao encontro das suas preferências 
e utilizar reconhecimento de voz. 
Com o novo NissanConnect também pode consultar as suas aplicações favoritas graças ao Apple CarPlay® 
e o Android Auto®.
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INTEGRAÇÃO INTELIGENTE PARA TORNAR O 
ESPAÇO DO SE CARRO MAIS PRODUTIVO.
Planeie a sua viagem com antecedência através do Mobile/Web ou da Navegação a bordo com informações 
Premium Traffic que disponibiliza opções de rotas que tem por base informações do trânsito em tempo 
real. Mantenha-se sempre atualizado com atualizações Over the Air, através do seu smartphone ou 
conectando-se a um hotspot Wi-Fi externo. Transfira moradas da web para o seu veículo ou através da 
aplicação de navegação door to door da TomTom®.

PREMIUM TRAFFIC DATA. Obtenha 
informações detalhadas sobre o 
tempo até o destino (ETA) antes de 
sair com base nas informações do 
trânsito em tempo real e escolha a 
melhor rota para o seu destino.

ENVIE UMA MORADA PARA O SEU 
VEÍCULO ATRAVÉS DO COMPUTADOR 
OU DA APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEL. 
Envie o destino para o seu veículo 
utilizando qualquer interface e 
planeie sua viagem antes de sair. 

NEVEGAÇÃO TOMTOM® DOOR-TO-
DOOR.  A aplicação permite que 
navegue de uma ponta a outra, ou 
seja de onde estacionou o seu veículo 
até ao seu destino final.

APLICAÇÃO DE NAVEGAÇÃO TOMTOM® DOOR-
TO-DOOR.  Faça o download da aplicação de 
navegação TomTom® door-to-door no seu 
smartphone e tenha acesso a todos os mapas no 
ecrã táctil de última geração do NissanConnect.  
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ECRÃ AVANÇADO DE ASSISTÊNCIA À 
CONDUÇÃO NISSAN
INOVAÇÃO MESMO À 
SUA FRENTE.
Concebido para diminuir as distrações e o ajudar a tirar o máximo 
partido das suas viagens, o Ecrã Avançado de Assistência à Condução 
do MICRA proporciona-lhe, no seu ecrã TFT de 5", todas as informações 
de que necessita, quando delas necessita, com um simples olhar. 
Sem esforço.

INFORMAÇÃO SOBRE A 
CONDUÇÃO EM TEMPO REAL

ÁUDIOID DO CHAMADORAUXILIARES DE CONDUÇÃO
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ESPAÇO PARA SI, E NÃO SÓ
O MICRA foi concebido para uma vida em cheio. Mesmo tendo sido pensado para 
proporcionar um ótimo conforto ao condutor e ao passageiro da frente, o MICRA 
oferece igualmente um espaço traseiro para os ombros e para as pernas ao 
melhor nível da sua classe, para que você e aqueles que o acompanham possam 
tirar o máximo partido da viagem. Tudo com muito espaço para a bagagem. 
Chegou a hora de enviar os convites.

Altura
Dianteira: 104 mm / 
Traseira: 28 mm

Espaço para as pernas
Dianteira: 1097 mm / 
Traseira: 744 mm

Espaço para os ombros
Dianteira: 1360 mm / 
Traseira: 1340 mm

Volante 
regulável
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Existe um suporte de copo duplo 
numa localização conveniente da 
consola central.

O porta-luvas tipo balde de 10 L 
possui espaço suficiente para 
guardar uma garrafa de 2 L.

ESPAÇO QUE MUDA AS 
SUAS IDEIAS
A capacidade do MICRA é surpreendente. Rebata os bancos para transportar 
mais sacos ou objetos volumosos e utilize todos os espaços de arrumação 
inteligentes para os seus objetos pessoais, incluindo um porta luvas tipo balde, 
uma bolsa na porta para uma garrafa de 1,5 l, bolsas nos bancos, suporte de 
telemóvel com tomada de alimentação USB/12 V e um suporte de copo duplo 
num local conveniente da consola central.

  

300L 
CAPACIDADE DA BAGAGEIRA
Banco traseiro não rebatido
C. 721 mm x L. 1002 mm x A. 560 mm /810 mm

1004L 
CAPACIDADE MÁXIMA
Bancos traseiros rebatidos
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CÂMARA INTELIGENTE DE VISÃO 360°
COM O NOVO MICRA COMO O SEU 
PARCEIRO, ATÉ MESMO ESTACIONAR SE 
TRANSFORMA NUM PRAZER
E se estacionar em paralelo fosse mais fácil? Uma câmara de visão traseira é excelente quando se faz 
marcha-atrás, mas quando se trata de estacionar, é bom ver mais do que apenas o que está diretamente 
atrás de si. É por isso que A Câmara Inteligente de Visão 360° de classe executiva do MICRA utiliza quatro 
câmaras que proporcionam uma vista aérea virtual de 360° do seu veículo, com a possibilidade de dividir 
o ecrã e ver imagens da frente, da traseira e dos lados, para uma melhor visão do espaço à sua volta. E, 
uma vez que nem todos os obstáculos são estacionários (carrinhos de compras, estamos a falar convosco), 
a Deteção de Objetos em Movimento vigia o espaço à volta do seu MICRA e pode avisá-lo quando são 
detetados objetos em movimento próximos de si.

EXATAMENTE NO PONTO
No modo de condução, o ecrã 
apresenta a vista frontal e a vista de 
cima, para que saiba até onde ir, sem 
exagerar.

VISIBILIDADE DO ESPAÇO ATRÁS
Em marcha-atrás, o ecrã ajuda-o a 
ver o que se encontra diretamente 
atrás de si, enquanto a vista de cima 
o ajuda a detetar objetos mais 
pequenos que possam não ser 
visíveis através da janela.

POUPE AS SUAS JANTES
No modo de condução ou de marcha-
atrás, pode premir o botão de câmara 
para mudar para a vista de cima ou 
lateral. Uma ajuda fantástica para ver a 
proximidade do passeio.

COMPLETE A IMAGEM
Localizada por baixo do retrovisor do 
lado do condutor, esta câmara ajuda a 
completar a vista panorâmica de 360°, 
tanto no modo de condução como de 
marcha-atrás.
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SISTEMA INTELIGENTE DE 
MANUTENÇÃO DE FAIXA. 
Esta tecnologia proporciona-
lhe um aviso visual e audível 
ou ajuda-o com uma 
correção da direção e uma 
travagem ligeira para o 
repor na sua via caso saia 
da mesma sem ligar o pisca.

ALERTA INTELIGENTE DE 
ÂGULO MORTO. 
Melhore a sua visão: o 
sistema avisa-o se houver 
veículos nos ângulos mortos, 
na diagonal atrás do veículo.

SISTEMA INTELIGENTE 
ANTICOLISÃO. 
Com a monitorização da 
presença de objetos ou 
peões no seu caminho, este 
sistema mais evoluído 
apresenta-lhe um aviso e 
trava ligeiramente se existir 
um perigo à sua frente.

CONDUÇÃO INTELIGENTE NISSAN
ENCHA-SE DE CONFIANÇA
Imagine uma viagem mais ousada pela vida – a conduzir com 
mais emoção, confiança e ligação ao mundo à sua volta. É essa 
a inspiração por detrás da Mobilidade Inteligente Nissan. Encha-
se de confiança no MICRA, com sistemas que vigiam tudo à sua 
volta, observam o fluxo do trânsito e, inclusivamente, entram 
em ação para o ajudar a evitar dissabores. Porque quanto mais 
seguro se sentir ao volante, mais poderá usufruir do puro 
prazer de conduzir. O MICRA vem equipado com tecnologias 
como: Identificador de Sinais de Trânsito, Regulador Automático 
das Luzes de Máximos, Aviso de Ângulo Morto, Assistente de 
Arranque em Subida.
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CONDUÇÃO INTELIGENTE NISSAN
SEMPRE A OLHAR 
POR SI
Usufrua do puro prazer de condução com 
sensor e câmaras para o apoiar. O MICRA 
incorpora um vasto leque de tecnologias de 
segurança de vanguarda que o apoiam ao 
longo de todo o seu percurso. Um pouco como 
se tivesse um terceiro olho na nuca e um sexto 
sentido, os sistemas de condução inteligente da 
Nissan tornam as suas deslocações cada vez 
mais viciantes.

ASSISTÊNCIA ÀS LUZES 
MÁXIMAS. Veja melhor nas 
estradas escuras. O sistema 
ativa os máximos e desliga-
os temporariamente 
quando deteta trânsito em 
sentido contrário.

ASSISTÊNCIA AO 
ARRANQUE EM SUBIDA. 
Sem descair. Este sistema 
mantém os travões 
acionados durante o tempo 
necessário para arrancar 
numa subida.

RECONHECIMENTO DE 
SINAIS DE TRÂNSITO. 
Respeite os limites de 
velocidade mais recentes, 
graças à deteção 
automática de sinais de 
trânsito enquanto conduz.
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CONDUÇÃO INTELIGENTE NISSAN
NOVO MICRA, A MELHORAR 
GRADUALMENTE A SUA CONDUÇÃO
Ágil e reativo, o MICRA caracteriza-se por uma condução dinâmica que lhe permite sentir melhor a estrada. 
O Controlo de Condução Ativo reduz os choques causados por impactos para proporcionar um andamento 
mais suave, ao passo que o Controlo de Rastreio Ativo funciona em combinação com o sistema de Direção 
Assistida Elétrica (EPS) assegurando uma manobrabilidade simultaneamente suave e protetora. Emoção. 
Confiança. Controlo. Com o MICRA, a Nissan concebeu a experiência de condução que há tanto esperava.

  

CONTROLO INTELIGENTE 
DA CARROÇARIA aplica 
uma travagem subtil 
para evitar movimentos 
desconfortáveis da parte 
superior do corpo sobre 
ressaltos e melhora o 
conforto global dos 
passageiros.

CONTROLO INTELIGENTE DA 
TRAJETÓRIA proporciona um 
comportamento em curva 
confiante. Ajusta a pressão 
de travagem de cada uma 
das rodas para o ajudar 
a manter a trajetória ideal 
nas curvas.
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ESCOLHA O SEU MOTOR

Escolha o motor a condizer com o seu estilo de 
condução. Utilize a nossa tabela para comparar 
a potência, o binário, o consumo de combustível 
e as emissões ou visite o seu concessionário 
Nissan mais próximo, para se aconselhar.

POTÊNCIA INTELIGENTE NISSAN
APANHE-ME SE PUDER
Pise o acelerador e usufrua da performance aerodinâmica 
do MICRA, que possui o melhor coeficiente de arrasto da 
sua classe, aliado a motorizações económicas de menor 
cilindrada. Opte pelo motor a gasolina IG-T de 90 cavalos 
para beneficiar de uma aceleração excecional ou pelo 
motor diesel dCi 90 para uma ótima resposta e economia 
de combustível.

*Consumo médio com Start&Stop. Pendente de homologação final.

MOTORES POTÊNCIA
(CV)

BINÁRIO
(NM)

CONSUMO* 
(L/100 KM)

1,0 L 70 CV 70 95 4.6 l/100km (Jante 15"/16")
4.8 l/100km (Jante 17")

IG-T 90 CV
0,9 L gasolina 14090 4,3 L/100 km

DCI 90
1,5 L Diesel 90 220 3,2 L/100 km*
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ESTOFOS

DIMENSÕES

Liga leve 16" SPIDER

CORES

Solid White -S- ZY2 Glaze White -P- QNC Ivory -S- D16

Platinum Silver -M- ZBD Gunmetal Grey -M- KPN Enigma Black -M- GNE

Passion Red -P- NDB Energy Orange -M- EBF Power Blue -M- RQG

Aço de 15" com ebelezadores

Liga leve 17"ONYX

JANTES

Tecido Casual Black 
VISA

Tecido Black / Modern Grey
ACENTA / N-CONNECTA

Tecido Black / Absolute Grey
TEKNA 

Pele preta
TEKNA (opção)

Power Blue
Opcional para versões ACENTA e N-CONNECTA 

Energy Orange
Opcional para versões N-CONNECTA e TEKNA

Invigorating Red
Opcional para versões TEKNA com motor a gasolina

PERSONALIZAÇÃO INTERIOR

A: Distância entre eixos: 2525 mm

B: Comprimento total: 3999 mm

C: Largura total: 1935 mm

D: Altura total: 1455 mm
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PERSONALIZAÇÃO MICRA
DESCUBRA O SEU PRÓPRIO ESTILO 
no design emblemático do MICRA. Escolha entre 9 cores de carroçaria exclusivas,
3 estofos interiores intensos e 3 deslumbrantes packs de personalização em 4 cores 
diferentes para criar um visual verdadeiramente distinto. É suficientemente audaz 
para se expressar?

DA ESQUERDA PARA DIREITA:
1ª FILA: 
-  Cor de carroçaria Enigma Black com Personalização 

Exterior Plus em Power Blue
-  Cor de carroçaria Energy Orange com Personalização

 Exterior Plus em Enigma Black*
-  Cor de carroçaria Gunmetal Grey com Pack Plus Orange Exterior*
2ª FILA: 
-  Cor de carroçaria Power Blue com Personalização 

Exterior Plus em Vibrant Chrome
-  Cor de carroçaria Passion Red com Pack Plus Black Exterior*
-  Cor de carroçaria Platinum Silver com Personalização 

Exterior Enigma Black  * Não disponível em Portugal.
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POWER BLUE. Atualize a atmosfera 
com estofos dinâmicos POWER Blue.

PERSONALIZAÇÃO 
EXTERIOR+JANTES EM LIGA 
LEVE DE 17" COM 
INSERÇÕES 
COLORIDAS

PACK EXTERIOR PLUS+AUTOCOLANTE DE 
CARROÇARIA*

ENERGY ORANGE. Impulsione a sua vitalidade com estofos estimulantes 
ENERGY Orange.

INVIGORATING RED. Anime o seu ambiente com os sofisticados estofos em pele 
INVIGORATING Red.

FRISOS LATERAIS

CAPAS DE ESPELHOS 
RETROVISORES

AUTOCOLANTE DE 
CARROÇARIA

EMBELEZADORES DE PARA-
CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO

JANTES EM LIGA LEVE DE 17" COM 
INSERÇÕES COLORIDAS

PERSONALIZAÇÃO 
EXTERIOR

PERSONALIZAÇÃO 
EXTERIOR
PLUS

PACK EXTERIOR 
PLUS*

PERSONALIZAÇÃO INTERIOR

PERSONALIZAÇÃO EXTERIOR

  * Não disponível em Portugal.

Power Blue Energy Orange Enigma Black Vibrant Chrome
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PARA MICRA

*Não compatível com es-pelhos interiores anti-encandeamento na 
versão N-Connecta & Tekna.

PERSONALIZE O 
SEU EXTERIOR
Desporto, aventura, paixão, mistério: 
O MICRA está pronto para tudo. Personalize 
o seu para o adaptar ao seu estilo de vida 
com Acessórios Genuínos Nissan e para o 
transformar no seu mundo.

1.   Bagageira de tejadilho pequena 
(também disponível em tamanho médio)

2.   Capa de retrovisor interior*
3.   Apoio de braço
4.   Tapetes em veludo

MELHORE O SEU 
INTERIOR
Personalize até ao mínimo detalhe com os acessórios 
exclusivos MICRA.
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NA NISSAN 
CONCENTRAMO-NOS
NA QUALIDADE.

PROCESSO DE 360°
Construímos com qualidade desde o início, concebendo 

meticulosamente cada veículo para o tornar mais confortável e 
durável através de um design inovador, tecnologia inteligente e 

atenção aos pormenores, tudo inspirado por si.

SEGURANÇA
Trabalhamos com os nossos sistemas de condução inteligentes para 

velar continuamente por si e ajudá-lo a evitar percalços, bem como 
para lhe proporcionar uma experiência de condução quotidiana mais 

ousada e confiante. A nossa Câmara Inteligente de Visão 360° utiliza 
4 câmaras para lhe apresentar uma vista aérea do seu veículo e do 

espaço à sua volta.

FIABILIDADE EXTREMA
Levamos os nossos automóveis até ao limite, para garantir a sua 

performance e fiabilidade permanentes. Percorremos milhões de quilómetros 
em testes de pré-produção, abrimos e fechamos as portas e os capots 

milhares de vezes por dia e usamos pó vulcânico real para testar a resistência 
das janelas.

Vem antes de tudo o que fazemos, no laboratório e no 
estúdio de design, na fábrica e nos nossos 

concessionários e, também, na nossa relação consigo. 
Tentamos repetidamente até conseguir. Porque tudo o 

que fazemos é aperfeiçoado através da experiência. A isto, 
damos o nome de Qualidade Nissan.
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O Contrato de Assistência Nissan é a melhor forma de dar ao seu Nissan MICRA a 
manutenção que ele merece! Cuidamos bem do seu Nissan, ao mesmo tempo que 
mantemos um preço fixo para a manutenção durante vários anos. Enquanto confiar 
o seu veículo aos nossos concessionários, substituiremos os respetivos fluidos e 
peças em conformidade com o plano de manutenção oficial da Nissan e executaremos 
inspeções para lhe proporcionar deslocações com total paz de espírito. Com um 
pleno controlo dos orçamentos e dos planos, a Nissan informá-lo-á das visitas 
necessárias e propor-lhe-á os serviços e tempos mais adequados para si.

A Garantia Alargada Nissan proporciona-lhe a oportunidade de alargar a garantia 
de 3 anos/100.000 km para um maior período ou quilometragem. Escolha o contrato 
que melhor se adapta ao uso que faz do seu veículo. Caso seja necessária uma 
reparação, serão utilizadas apenas peças genuínas da Nissan, montadas por técnicos 
devidamente formados pela Nissan. Para sua tranquilidade, está incluído o serviço 
europeu de assistência em viagem 24/7 (se aplicável). 

NA NISSAN, VOCÊ DESPERTA O 
MELHOR EM NÓS.

Você desperta a nossa imaginação, provoca 
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as 
regras e a inovar. E para nós, inovação não 
é apenas adicionar coisas e suplementos; 
é derrubar barreiras para reinventar o status 
quo. É desenvolver soluções inéditas para 
satisfazer os seus desejos mais excêntricos 
e mais pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que 
quebram os moldes tradicionais para lhe 
oferecer uma experiência de condução 
mais aliciante, todos os dias.

CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA NISSAN

GARANTIA ALARGADA NISSAN

O NISSAN MICRA
OFERECE-LHE:

GARANTIA DE 3 ANOS

GARANTIA DE 12 ANOS CONTRA A 
CORROSÃO DA CARROÇARIA

INTERVALOS DE 20 000 KM ENTRE 
REVISÕES

 

PROMESSA CLIENTE NISSAN

Em qualquer lugar, a qualquer hora, o que seja, 

contacte-nos diretamente através do telefone gratuito 800 200 000
nuncaconduzirasozinho.pt

Arrisque. Improvise. Explore. Sinta. Sinta-se livre para testar e para desfrutar do seu Nissan.
Porque, em qualquer lugar e a qualquer hora, vamos cuidar de si

de uma forma transparente, honesta e autêntica.

DECIDA.
CHECK-UP GRATUITO DO SEU NISSAN
Realizamos um check-up gratuito ao seu Nissan, antes de qualquer intervenção.
Assim, saberá exatamente o que é preciso fazer e quanto custará, para que possa decidir
da forma que lhe for mais conveniente.

VIVA.
VEÍCULO DE CORTESIA GRATUITO
Mesmo que o seu veículo tenha de ir para a ofi cina, a sua vida não tem de parar.
Por isso, na Nissan, por cada manutenção ou reparação mecânica, disponibilizamos-lhe 
um veículo de cortesia gratuito.

ESCOLHA.
EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇO
Quer o melhor, ao melhor preço. Com a equiparação de preços de serviços,
sabe que conseguirá. Se lhe oferecerem um preço melhor noutra ofi cina,
nós igualamos a oferta.

NÃO SE PREOCUPE.
NISSAN ASSISTANCE GRATUITA PARA TODA A VIDA
Chegamos onde for preciso. Se surgir algum imprevisto, não se preocupe, 
só precisa de nos telefonar: pode contar com a Nissan Assistance na estrada, 
24 horas por dia, 7 dias por semana.
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Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no 
momento da impressão ( julho de 2018). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo 
com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de 
especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer 
modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu 
Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem 
divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a 
reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan Europe.

Este catálogo é feito a partir de papel sem cloro – PT – Reimpressão Catalogo Micra julho/18 – Impresso na UE.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35

visite o nosso Website em: www.nissan.com/MICRA

A Mobilidade Inteligente guia tudo o que fazemos. Utilizamos as novas tecnologias 
para transformar as viaturas, de meras máquinas, em parceiros. Juntos, a viagem é 
mais segura, dinâmica e entusiasmante. Sejam os carros que compartilham a tarefa 
de condução com o condutor ou autoestradas que carregam o seu veiculo elétrico 
enquanto este circula, tudo isto está num futuro muito próximo. E é um futuro que já 
ganha forma no Nissan que conduz hoje.

Carimbo do concessionário:Siga-nos em: /NissanPortugal /NissanPortugal/NissanPortugal
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https://www.nissan.pt/veiculos/novos-veiculos/micra.html
http://www.facebook.com/NissanPortugal
http://twitter.com/NissanPortugal
http://www.youtube.com/NissanPortugal
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