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Το επαναστατικό, νέο Nissan MICRA στον Λευκό
Πύργο !

Press2017

Το Σάββατο 18 Μαρτίου, υπάρχει ένας ακόμα λόγος για
να κάνετε τον περίπατό σας στον Λευκό Πύργο : το νέο
Nissan MICRA !
Συγκεκριμένα, η Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, ως μια εκ
των χορηγών της εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει η
παγκόσμια ομάδα ορεινής ποδηλασίας SMF Team, το Σάββατο
18 Μαρτίου (13:00 – 18:00), στον χώρο του Λευκού Πύργου,
εξασφάλισε και την παρουσία του άρτι αφιχθέντος νέου MICRA,
δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να το δουν, για πρώτη
φορά, από κοντά.

www.nisssan.gr

Υπάρχει μόνο μια λέξη για να περιγράψει το νέο Nissan MICRA :
επαναστατικό ! Τώρα, στην πέμπτη γενιά του, το νέο αυτό
αυτοκίνητο αποτελεί μια τεράστια εξέλιξη σε σχέση με τον
προκάτοχό του σφραγίζοντας την θρυλική πορεία του μοντέλου
από το 1983, όπου και ξεκίνησε να διατίθενται στην Ευρώπη.
Το νέο MICRA είναι μεγαλύτερο, φαρδύτερο και χαμηλότερο
από τους προκατόχους του και έχει επανατοποθετηθεί στην
καρδιά της άκρως ανταγωνιστικής κατηγορίας B – hatchback
στην Ευρώπη.
Εμπνευσμένο, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των πελατών της κατηγορίας του, η φιλοδοξία
της Nissan για το νέο MICRA είναι σαφής : θα πρωταγωνιστήσει
στην κατηγορία B και συγκρινόμενο με τους βασικούς
αντιπάλους του θα υπερκαλύψει τις προσδοκίες του υποψήφιου
αγοραστικού κοινού.
Το “κλειδί” της επιτυχίας θα αποτελέσει η σπορτίφ, εκφραστική
εξωτερική σχεδίαση του αυτοκινήτου, η οποία τοποθετεί το
MICRA σε μια τολμηρή νέα κατεύθυνση. Η σύγχρονη εμφάνιση
και η premium αίσθηση συνεχίζεται και στο εσωτερικό, με μια
υψηλής ποιότητας καμπίνα όπου η Nissan μπορεί να
υπερηφανεύεται για τα μαλακά ποιοτικά υλικά που είναι
στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου. Χάρη στην
εξαιρετική συναρμογή, το πεντάθυρο αμάξωμα του νέου MICRA
προσφέρει κορυφαία εργονομία στην κατηγορία του για τους
εμπρός επιβάτες, χωρίς κανένα συμβιβασμό στους πίσω
αντίστοιχους. Συν τοις άλλοις, ο χώρος αποσκευών είναι αρκετά
μεγάλος, προκειμένου να καλύψει εύκολα τις ανάγκες των
επιβαινόντων.
Το νέο Nissan MICRA είναι επίσης ηγέτης
και στον τομέα της τεχνολογίας, με μια
σειρά από χαρακτηριστικά χειρισμού και
λειτουργιών, που συνήθως συναντώνται
σε πιο ακριβά μοντέλα και τα οποία δεν
είναι μόνο νέα για το MICRA αλλά νέα
και για ολόκληρη την κατηγορία. Αυτά
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και το
Intelligent
Lane
Intervention
(Έξυπνη Παρέμβαση Εσφαλμένης

Αλλαγής Λωρίδας), ένα σύστημα ασφαλείας που διορθώνει
ομαλά την πορεία του MICRA, εφόσον κριθεί απαραίτητο, στη
σωστή λωρίδα κυκλοφορίας.
Επιπλέον, το πρωτοποριακό σύστημα Intelligent Around
View Monitor (Έξυπνης Πανοραμικής Θέασης) που έγινε
πασίγνωστο από τα crossovers της Nissan, τώρα είναι διαθέσιμο
για πρώτη φορά και στο νέο MICRA. Οι προαναφερόμενες
τεχνολογίες, όπως και πολλές
άλλες,
αποτελούν σαφή
απόδειξη του Nissan Intelligent Mobility, του οράματος της
μάρκας
για μηδενικές
εκπομπές
και μηδενισμό
των
θανατηφόρων ατυχημάτων στους δρόμους.
Για τους λάτρεις της μουσικής, το ηχοσύστημα BOSE
Personal θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στο νέο
MICRA. Μοναδικό στην κατηγορία Β-hatchback, το εν
λόγω
ηχοσύστημα
διαθέτει
προηγμένα
ηχεία
ενσωματωμένα στο προσκέφαλο του οδηγού, θέτοντας
τον ίδιο στο επίκεντρο μια μοναδικής ακουστικής
εμπειρίας.
Το νέο Nissan MICRA είναι εξίσου φανταστικό στην οδήγηση, με
δυναμικές επιδόσεις που του προσδίδουν μια τέλεια ισορροπία
μεταξύ ευελιξίας, ενθουσιασμού και ασφάλειας, με προβλέψιμη
συμπεριφορά που αποπνέει αυτοπεποίθηση στον οδηγό του.
Το αυτοκίνητο είναι διαθέσιμο με τρεις κινητήρες μικρού
κυβισμού, δύο βενζίνης και έναν diesel, όπου όλοι
συνδυάζονται με ένα πεντατάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Το νέο
MICRA πλαισιώνουν οι εκδόσεις Energy, Αcenta, Ν-Connecta
και Techna, όπου όλες διαθέτουν υψηλό επίπεδο στάνταρ
προδιαγραφών.
Εκτός των παραπάνω εκδόσεων, η
Nissan κάνει ακόμα πιο ελκυστικό το
νέο MICRA σύμφωνα με τις επιθυμίες
των υποψήφιων αγοραστών που
θέλουν να εκφράσουν τη δική τους
προσωπικότητα
αλλά
και
τις
σχεδιαστικές τους προτιμήσεις. Για
αυτό τον λόγο, το νέο MICRA θα είναι
διαθέσιμο με μια ευρεία γκάμα

επιλογών εξατομίκευσης, όπου ο ιδιοκτήτης του θα
μπορεί να τροποποιεί το εξωτερικό και το εσωτερικό του
αυτοκινήτου με premium στοιχεία που έρχονται σε μια
ποικιλία από καλαίσθητα και μοντέρνα χρώματα.
Σημειώνεται πως η Nissan θα προσφέρει το νέο MICRA
μέχρι και το τέλος Απριλίου, με μια δελεαστική έκπτωση
που διαμορφώνεται ως εξής :
•

Μείον (-) 600€ στις εκδόσεις με τους
κινητήρες 1.0 (73hp) και turbo 0.9 (90hp)
λίτρων βενζίνης. Κατά συνέπεια, οι τιμές για
τις προαναφερόμενες εκδόσεις ξεκινούν από
12.090€ και 13.490€ αντίστοιχα.

•

Μείον (-) 300€ για τις εκδόσεις με τον
κινητήρα 1.5 (90hp) diesel. Κατά συνέπεια, η
τιμή της συγκεκριμένης έκδοσης ξεκινά από
τις 14.890€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο Nissan MICRA,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο έμπορο Nissan.

