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รถประหยัดน้ำมัน... ท่ีทำใหทุกอยางงายสำหรับคุณ 
นิสสัน มารช ใหม อีโค คาร คันแรกในไทย คร้ังแรกในโลก ผูนำรถประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพียบพรอมดวยความคุมคา 

ภายใตการออกแบบที่ทำใหทุกอยางงายตอการขับขี่ และโดดเดนดวยการนำเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันอันล้ำสมัยมาใหคุณไดสัมผัส

คร้ังแรกกับเคร&องยนตใหม
ท่ีประหยัดน้ำมันเปนเลิศ

HR12DE 3 สูบแถวเรียง DOHC

ขนาดเคร1องยนต 1,198 ซีซี 79 แรงมา ที่ 6,000 

รอบ/นาที  ให แรงบิ ดสู งสุ ด 106 นิ วตั น -เมตร 

ที่ 4,400 รอบ/นาที ลดแรงเสียดทาน ใหอัตราเรงดี 

พรอมแรงบิดสูงในรอบเคร1องยนตต่ำ ล้ำหนาดวย

ระบบ Idling Stop** ชวยใหประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น 

เป นมิตรกับสิ ่งแวดลอม ลดมลพิษดวยปริมาณ

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไมเกิน 120 

กรัม/กิโลเมตร เทียบเทาระดับมาตรฐาน EURO 4 

ทำใหวันนี้...คุณจะมีสวนในการชวยดูแลสิ่งแวดลอม

เปนรถยนตรุนแรกของนิสสันท่ีใชแนวคิดการออกแบบ

โครงสร างที ่สามารถรองรับการใชงานไดอย าง

อเนกประสงค เทคโนโลยีที่พัฒนาตัวถังให มีน้ำหนัก

ลดลง แตยังคงไวซึ่งความแข็งแรง ทนทาน เพ1อให

เปนรถยนตประหยัดพลังงานขนาดกะทัดรัด ปลอดภัยสูง

และมีพื้นท่ีใชสอยมากทีสุ่ด

เทคโนโลยีลาสุดที่คิดคนและใช เปนครั้งแรกของโลก 

เพ1อความนุมนวลยามขับเคล1อนโดยไมรูสึกถึงการ

เปล่ียนเกียร สามารถเพ่ิมชวงอัตราทดเกียรไดกวางกวา 

ใหแรงบิดสูงในชวงตน ตอบสนองฉับไวใหอัตราเรงดี 

และประหยัดน้ำมันมากกวาเกียรอัตโนมัติทั่วไป

โครงสรางตัวถังใหม V-Platform ระบบเกียร XTRONIC CVT พัฒนาใหม
พรอมระบบเกียร Sub-Planetary

หมายเหตุ: อุปกรณมาตรฐานอาจแตกตางกันในแตละรุน (กรุณาตรวจสอบจากตารางอุปกรณมาตรฐานทายเลม)

*ผลทดสอบตามมาตรฐานยุโรป UNECE Reg. 101 Rev. 1 COMBINE MODE : NEDC

ALL NEW NISSAN MARCH ทำใหชีวิตคุณงายข้ึน
ถาคุณชอบความสนุก สดใส... และอยากมีอากาศบริสุทธิ์หายใจ รถคันน้ีจะทำใหคุณหลงรัก...

นิสสัน มารช ใหม ออกแบบใหรถรักโลกและรักคุณมากท่ีสุด ดวยความประหยัดน้ำมันถึง 20 กม./ลิตร* 
ทำใหคุณประหยัดคาใชจายและไปไดไกลกวาท่ีเคย พรอมดีไซนท่ีบงบอกตัวตนของคนที่แตกตาง...ดวยความกะทัดรัด 
ขับงาย จอดงาย คลองตัวสุดดวยรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 4.5 เมตร ลงตัวท่ีสุดสำหรับการใชชีวิตเมือง 
พรอมเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตท่ีทันสมัย โครงสรางภายนอกแข็งแกรงปลอดภัยตามมาตรฐานยุโรป 
(UNECE Reg. 94 และ 95 Rev. 0) หองโดยสารภายในนั่งสบาย ใหคุณมีความสุขกวาใครยามใชชีวิตบนทองถนน...
*ผลทดสอบตามมาตรฐานยุโรป UNECE Reg. 101 Rev. 1 COMBINE MODE : NEDC

**ระบบ Idling Stop คือระบบท่ีชวยประหยัดน้ำมัน

และลดมลพิษ โดยเคร1องยนตจะหยุดทำงาน

เม1อมีการจอดสนิท แตเคร1องเสียง ระบบไฟ 

พัดลม ยังทำงานเปนปกติ และเคร1องยนตจะติด

อัตโนมัติเม1อเหยียบคันเรง (ระบบจะทำงาน

เม1อมีการปดสวิตช A/C เทาน้ัน) ระบบ Idling Stop 

มีเฉพาะในรุนเกียร XTRONIC CVT โปรดศึกษา

ขั้นตอนการทำงานเพิ่มเติมจากคูมือการใชรถ
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กระจกโคงมนกลมกลืนเปนหน่ึงเดียวกับหลังคา

พ้ืนท่ีจัดเก็บสัมภาระดานทายเพียงพอตอการใชงาน

หองโดยสารโปรง

เสนหของดีไซนท่ีทำใหคุณอยากใชเวลาสวนใหญใน นิสสัน มารช ใหม
เพราะอยากใหทุกๆ เวลาท่ีคุณใช ชีวิตบนทองถนน เปนหนึ่งในชวงเวลาท่ีดีที่สุดของวัน 

หองโดยสารจึงถูกออกแบบใหโปรง ใชงานลงตัว และสะดวกสบายในแบบที่คุณตองหลงรัก... 

พรอมการออกแบบหลังคาตามหลักอากาศพลศาสตร ที่เพิ่มพ้ืนท่ีเพดานสูงขึ้นจากหนาจรดทาย 

ใหความรูสึกปลอดโปรงผอนคลาย และปกป องผูโดยสารภายในใหรูสึกถึงความปลอดภัยทุกขณะขับขี่

คิด... เพ1อตอบสนองความตองการ
ของผูโดยสารทั้งคัน

ดวยหลังคาที่ถูกออกแบบใหสูงขึ้น เพิ่มพื้นท่ีเหนือศีรษะ

บริเวณหองโดยสารดานหลัง ใหความรูสึกโปรงสบายสูงสุด

ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร พรอมสปอยเลอรหลัง

ชวยลดแรงเสียดทาน เพิ่มทัศนวิสัยรอบดานเพ7อการขับขี่

ที่คลองตัวยิ่งขึ้น

เบาะหลังสามารถพับได ทำใหสามารถจัดเก็บไดแมกระเปาเดินทาง

ขนาดใหญ จุของไดมากถึง 251 ลิตร
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เติมเต็มทุกฟงกช่ันใหคุณสนุกกับการขับข่ีในชีวิตประจำวันย่ิงข้ึน
ใหการขับรถทุกวันเปนส่ิงที่เพลิดเพลินทั้งผูขับและผูโดยสาร ดวยการออกแบบ
คอนโซลหนาขนาดใหญแบบ Twin Bubbles ดีไซนโคงมนกลมกลืนตลอดคัน 
และยังใหความสำคัญกับทุกฟงกช่ันภายใน ที่ทำใหชีวิตคุณสะดวกสบายและงายขึ้น 
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ความสะดวกสบายท่ีคุณสัมผัสไดในทุกฟงกช่ัน

ชองเก็บของคอนโซลหนา

ชองวางของดานหนา

เคร-องเสียงดีไซนพิเศษ

ชองเก็บของชวงกลาง

ท่ีวางแกวดานหนา

ชองเก็บของขางประตู 

ท่ีวางแกวดานหลัง

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 

ชองเก็บของอเนกประสงค 
พอเหมาะตอการใชงาน

สำหรับวาง CD แผนโปรด 
หยิบใชไดงาย แมขณะขับรถ

สะดวกสำหรับวางขวดน้ำด9ม

วางคูกับชองวางแกวดานหนา สะดวกย่ิงข้ึน 
เขาใจการใชงานจริงของคุณ 

ที่วางแกวดานหนา 2 ท่ี สำหรับคนขับ
และผูโดยสารตอนหนา

ใชงานงาย อีกหน่ึงความใสใจ
สำหรับผูโดยสารตอนหลัง

โคงรับกับ Twin Bubbles เอกลักษณเฉพาะ นิสสัน มารช โคงมน 
ทันสมัย ใหคุณเพลิดเพลินทุกเสนทางกับเคร9องเสียงที่เลนไดทั้ง 
CD MP3 และชอง AUX IN สำหรับอุปกรณตอพวง

ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ พรอมจอแสดงผลระบบดิจิตอล 
ดีไซนทันสมัย ออกแบบใหมใหผูโดยสารทั้งคันเย็นท่ัวถึง 
ดวยการจัดวางตำแหนงชองแอร 4 จุด ใหกระจายความเย็น
ไดทั่วทั้งหองโดยสาร ผูโดยสารตอนหลังจึงเย็นสบาย
เพราะทิศทางลมไมถูกบดบังโดยเบาะหนา
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เบาะผาสีทูโทนดำสลับเทา 

เพิ่มดีกรีความเราใจ

กระจังหนาพนดำ

เติมอารมณสปอรตพันธุแท

กันชนหนาใหม 

เพิ่มความโดดเดนไมซ้ำใคร… ใหหัวใจคุณเตนเปนจังหวะสปอรต

สไตลสปอรต ดึงดูดทุกสายตา

สัญลักษณ Sports version

บงบอกสายพันธุสปอรต

New 
NISSAN MARCH

(Designed by AUTECH)

คร้ังแรกกับ นิสสัน มารช สปอรต เวอรช่ัน ใหม 
พรอมชุดแตง AUTECH สไตลสปอรตจากญี่ปุน เพิ่มดีกรีความเทเราใจ ให ชีพจรสูบฉีด

ความมันสในทุกเสนทาง พรอมใหคุณขับเคล0อนชีวิตสปอรตไมซ้ำใครไดแลววันนี้
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