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NISSAN MICRA. Je geeft graag zelf het tempo aan en maakt 
de dingen mogelijk. Gebruik alles wat je hebt, te beginnen met de 
mooie voorbumper en het radiatorrooster met honingraatmotief. Je 
kunt jouw reis op maat aanpassen met jouw ideeën en onze 
technologie. Veel plezier met de ontdekking van de Nissan MICRA!
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MET STIJL 
AFGELEVERD

HELEMAAL AF. Met de goed afgewerkte achterbumper, 
het perfect bijpassend achterkleppaneel en de energiezuinige 
LED-lampen. En dat allemaal op een glimmende set lichtmetalen 
16" velgen: de MICRA weet hoe je indruk maakt.
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STAP MAAR IN. Het interieur 
van de Nissan MICRA is zo stijlvol 
uitgevoerd dat het ongemerkt de 
aandacht trekt. Met de chique suède-
look bekleding en deurpanelen. Met de 
zilvergrijs afgewerkte armsteunen en 
deurgrepen, plus de zwarte pianolak 
middenconsole ben je verzekerd dat je 
niet onopgemerkt blijft op de weg.

OOG 
VERBLINDEND
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I-KEY
Het Intelligent Key-systeem van Nissan is slim, handig en simpel: het neemt je heel wat uit handen.
Met jouw handen vol boodschappen en jouw gedachten bij wat je allemaal nog moet doen, 
is moeten zoeken naar jouw autosleutels onderin jouw tas wel het laatste waar je zin in hebt. 
Dankzij de technologie van draadloze golven kun je de i-Key gewoon laten waar die is en 
jouw MICRA ontgrendelen door alleen de knop op de deur of de achterklep in te drukken.
Zelfs voor het starten van de auto heb je geen sleutel meer nodig. Met de i-Key nog steeds 
in jouw tas, hoef je alleen jouw voet op het rempedaal te plaatsen, op de startknop te 
drukken en je rijdt zo weg. Heel eenvoudig.

MULTIFUNCTIONEEL SCHERM.
Het eenvoudig af te lezen multifunctioneel 
informatiescherm van de MICRA geeft aan wat 
het brandstofverbruik is, hoe ver je nog kunt 
zonder tanken en wat de buitentemperatuur is. 
Met de optionele Parkeerassistentie kun je nu 
ook eenvoudiger parkeren.

VOOR JOUW GEMAK. Met een ergonomisch 
ontworpen middenconsole, haarscherpe afbeeldingen op 
het multifunctionele scherm en de handige intelligente sleutel 
zit de MICRA vol slimme ideeën.

DOORDACHTE 
INTELLIGENTIE
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Armsteun met glanzend 
zwarte afwerking in de deur

blauwe stiknaden op zetelbekleding

Lederen stuurwiel 
met blauwe stiknaden

Ruitenwissers met 
regensensor en 

automatische koplampen

NissanConnect 
met zes luidsprekers

Spiegelbehuizingen in 
Satin Silver

Mistkoplampen 
met chroomrand

Deurgrepen in Satin Silver

Parkeersensoren 
achteraan

N-TEC-logo

16" lichtmetalen velgen 
met specifieke afwerking

Meting van 
parkeerplaatsen

Donker getinte ruiten

Cluster-C in gloss black

Automatische 
airconditioning

SCHAKEL NAAR EEN HOGERE VERSNELLING. 
De speciale editie MICRA N-TEC verenigt de 
allerbeste technologieën en geeft het interieur en 
koetswerk meer stijl voor een knappere rijervaring. 
Rijd zelfverzekerd met Nissan Connect en de 
parkeerhulptechnologieën en geniet van het comfort 
van een automatische airconditioning en dito 
koplampen en ruitenwissers. Met zijn opvallende 
koetswerk en geraffineerde interieurafwerking is de 
N-TEC-editie de ultieme stadssensatie.

MICRA N-TEC 
SPECIALE EDITIE
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NISSANCONNECT

INNOVATIE DIE UW WERELD 
BINNEN HANDBEREIK HOUDT
INTELLIGENT EN FUNCTIONEEL. De NissanConnect beschikt over een hele reeks functies en is ongelofelijk gebruiksvriendelijk 
dankzij het ontspiegelde 5,8"-touchscreen met hoge resolutie. Met een krachtige combinatie van audio-, gps en communicatiefuncties, 
alsook geavanceerde functies voor connectiviteit en smartphone-integratie.

OVERAL VERBONDEN. NissanConnect biedt ook smartphone-integratie. Geniet van het comfort van uw Nissan-scherm met een 
constant evoluerende reeks apps*, allemaal gericht op het verbeteren en beveiligen van de algemene rijervaring. Uw MICRA wordt 
een vast onderdeel van uw verbonden levensstijl, net zoals uw smartphone, tablet en computer.

INTELLIGENTE RIJHULPSYSTEMEN en navigatiefuncties ondersteunen u in elk type van verkeerssituatie.

AUDIOSTREAMING VIA BLUETOOTH®. Luister naar digitale radio, internetradio via de lucht of stream de muziek van uw mobiele telefoon

iPOD/USB-AANSLUITING. Sluit uw iPod of mp3-speler aan en luister onderweg naar nummers uit uw hele muziekcollectie.

* Rijden is een ernstige zaak. Gebruik de NissanConnect-diensten alleen als de situatie op de weg het toelaat. Sommige apps worden pas later gelanceerd. U moet 
zich inschrijven voor NissanConnect en deze dienst is gratis verkrijgbaar tot 2 jaar na aankoop. De dienst en applicaties zijn alleen verkrijgbaar in specifieke Europese 
landen en voor specifieke Nissan-modellen. De dienst en applicaties kunnen worden geleverd door derden die niet onder de controle van Nissan vallen, en kunnen 
gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving door Nissan of zijn agenten (inclusief, maar niet beperkt tot door derden geannuleerde/geschorste diensten). 
In dat geval aanvaardt Nissan geen verantwoordelijkheid. Bepaalde functies op afstand vereisen compatibele telefoons of apparaten die niet in het voertuig zijn 
inbegrepen. Gsm-netwerken worden ter beschikking gesteld door gsm-bedrijven, en vallen buiten de controle van Nissan. Gsm-netwerken zijn niet in alle gebieden 
beschikbaar. Mogelijk worden roamingkosten en/of kosten voor dataverbruik aangerekend. Nissan is niet verantwoordelijk voor het vervangen of upgraden van 
bepaalde apparatuur, noch voor kosten die verschuldigd zijn voor het gebruik na wijzigingen aan de dienst.
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PAST PERFECT. Geen twijfel, geen aarzeling, 
geen gestuntel. Parkeer zelfverzekerd op dat 
ene mooie plekje, met dank aan jouw 
Parkeerassistent.

TOP DRAAICIRCKEL. Manoeuvreren met de MICRA 
gaat heel gemakkelijk, niet alleen van achteruit naar 
eerste en weer terug, maar ook als je in een nauw 
straatje moet keren. De draaicirkel van de MICRA is 
met 9,3 m piepklein en kleiner dan die van zijn directe 
concurrenten.

PARKEERSENSOREN ACHTER. Zodra je groen 
licht hebt van de Parkeerassistent, kunt je hem 
onbekommerd achteruit manoeuvreren met behulp van 
de parkeersensoren.

STREET WISE
COOLE ACTIES. Geen enkele die zich zo moeiteloos door de 
stad baant als de MICRA: gefocust, behendig en vliegensvlug.

PARKEERHULPSYSTEEM. Jouw parkeerruimte 
indicator meet op voorhand of er voldoende plaats is om 
jouw auto te parkeren. Je rijdt tot aan de parkeerplaats, 
zet je richtingaanwijzer aan en jouw parkeerplaats wordt 
gemeten. De indicator geef je een "OK" als jouw auto 
past. Zegt het systeem "Afgeraden" dan ga je verder op 
zoek naar een geschiktere plek.
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MOTOR /
TRANSMISSIE

CILINDERINHOUD
(L)

VERMOGEN
(pk)

KOPPEL 
(Nm)

CO2 UITSTOOT 
(g/km)

VERBRUIK
Gecombineerd (l/100 km)

1.2L 80 5MT 1.2 80 110 115 5,0

1.2L 80 CVT 1.2 80 110 125 5,4

DIG-S 98 5MT 1.2 98 147 95 (Visia) /
99 (overige)

4,1 (Visia) /
4,3 (overige)

DIG-S 98 CVT 1.2 98 147 115 5,0

TRAVEL LIGHT. De CO2-uitstoot van de MICRA is voor een benzinemotor opvallend 
laag (95 g), en hetzelfde geldt voor het verbruik van slechts 4,1 liter op 100 km.

SCHONE ENERGIE

STOP START. Het stop-startsysteem, 
standaard op alle DIG-S uitvoeringen, zorgt 
voor minder uitstoot in druk stadsverkeer. 
Zodra je MICRA tot stilstand komt 
(bijvoorbeeld in de file), slaat de motor 
vanzelf af. Dat levert een brandstofbesparing 
van rond de 4% op. Zodra je dan de 
koppeling (MT) weer laat opkomen of het 
rempedaal loslaat (CVT) slaat de motor heel 
soepel weer aan – geheel automatisch

DE DIG-S MOTOR. De Pure Drive 1.2 benzinemotor 
met supercharger levert maar liefst 98pk. In combinatie 
met de handgeschakelde versnellingsbak zijn de 
ecoprestaties van deze DIG-S motor vergelijkbaar 
met die van een dieselmotor. Met deze innovatieve 
technologie wordt het verlies van vermogen, als 
gevolg van hitte en een teveel aan wrijvingen, 
effectief tegengegaan. Hierdoor wordt de opgewekte 
energie efficiënter gebruikt. Voor jou leidt dit proces 
tot een lager brandstofverbruik.

 

Pagina 1    |    Pagina 2   |    Pagina 3    |    Pagina 4   |    Pagina 5    |    Pagina 6    |    Pagina 7

Design exterieur    |    Design interieur    |    Technologie en Prestaties    |    Accessoire    |     Koetswerkkleuren en Bekledingen Afdrukken  |    Uitgang



DE FILOSOFIE VAN HET NISSAN SAFETY SHIELD

OMRING UZELF MET 
VERTROUWEN
De technologieën van het Nissan Safety Shield 
vormen een complete veiligheidsbenadering die de 
technologie in en ontwikkeling van al onze modellen 
regeert. De hier beschreven functies zijn maar een 
deeltje van het geheel en helpen u en uw inzittenden 
te beschermen op drie belangrijke vlakken: ze houden 
de omgeving en de systemen van uw wagen in het 
oog, staan u bij in onverwachte situaties en helpen u 
te beschermen wanneer een ongeval onvermijdelijk is.

In 2011 kreeg de MICRA een 
score van vier sterren van 
EURO NCAP (European New 
Car Assessment Program)

ABS. Als je ooit een keer hard op de rem moet
trappen, zorgt het antiblokkeersysteem ervoor
dat de wielen niet blokkeren, zodat de auto stabiel 
en beter bestuurbaar blijft.

TPMS. Bandendrukcontrolesysteem. Gedaan 
met raden: de druk in elke band wordt 
gecontroleerd. Als de druk in een band te laag is, 
verschijnt er een signaal op het dashboard om de 
druk te verhogen.

Vehicle Dynamic Control. De negende 
generatie van het Electronic Stability Program van 
Bosch regelt de remdruk voor elk wiel afzonderlijk 
en brengt het koppel van de motor terug voor een 
verbeterde grip.

TCS. Het Traction Control System regelt de 
remdruk voor elk wiel afzonderlijk en brengt het 
koppel van de motor terug, om de tractie te 
maximaliseren.

MET ESP

ZONDER ESP

De Nissan MICRA bied je maximale 
bescherming voor jou en jouw passagiers. 
Door middel van 2 airbags voorin, 2 aan 
de zijkant en 2 gordijnairbags. Als je een 
babyzitje voorin wilt bevestigen, schakel 
je eenvoudig de passagiersairbag uit.

AIRBAGS
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KEURIG OPGERUIMD. Geen 
voorwerpen meer die kunnen rondvliegen, 
geen gezoek meer naar jouw mobieltje, 
parkeerkaart of zonnebril… In de MICRA 
heeft alles zijn vaste plek.

RUIMTE GENOEG

ZEER ATTENT. De keurige en flexibele 
opbergruimtes in de MICRA, van speciale houders 
tot royale opbergvakken, zorgen ervoor dat jouw 
trip zeer geordend verloopt.

ZEER FLEXIBEL. Als je extra ruimte nodig hebt 
voor een groter stuk bagage, kun je de zetels 
achterin neerklappen. Je beschikt dan over een 
mooie vlakke laadvloer met een laadvolume van 
1132 liter. Heel flexibel.
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1

2

3

4

5

9

7
6

10

8

11

Detroit 
Red

Tokyo 
Black

London 
White

Yokohama 
Purple

Beijing 
Chrome

Oppama 
Orange

Nashville 
Carbon

Atsugi 
Grey

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

1_Buitenspiegelkappen, Oppama Orange

2_Afdekkingen voor deurgrepen vooraan en achteraan, 
Oppama Orange

3_Zijdrempels, Oppama Orange

4_15" lichtmetalen velgen TRACK Silver Grey 

5_Randen rond de ventilatieroosters, Oppama Orange 

6_Sierrand onderaan kofferklep, Oppama Orange

7_Randen rond de ventilatieroosters, Oppama Orange

8_Sportpedalen

9_Ring rond versnellingspook, Oppama Orange

10_Verlichte sierdrempels

11_Fluwelen matten met gekleurd logo en stiknaden 
(set van vier)

DURF ANDERS TE ZIJN
PERSONALISEER JOUW MICRA volledig met de twee exclusieve 

opties van Nissan om je auto verder te individualiseren. Een creatieve 
selectie van speciale uitrustingsdetails voor interieur en exterieur, 

in verschillende kleuren die je naar eigen smaak kunt samenstellen.
VOOR MICRA
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8

Wees op alles voorbereid met de originele 
accessoires van Nissan. Een smartphonehouder, 
een asbak, een kofferindeling voor dagelijks 
gebruiksgemak, een koelbox of een 
bagagedrager voor uw weekenduitstapjes? 
Nissan heeft het allemaal.

DE KIT DIE U 
NODIG HEBT

1. Harde kofferbekleding met scheiding
2. Zachte kofferbekleding 
3. Opbergruimte voor bagageafdekking 
4. Smartphonehouder
5. Asbak
6. Middelgrote dakkoffer, zwart (ook verkrijgbaar in klein formaat)
7. Bagagedrager, staalzwart (ook verkrijgbaar in aluminium) en ski/

snowboardhouder, drie paar (ook beschikbaar voor vier paar voor 
stalen en aluminium bagagedrager en zes paar verschuivend)

8. Koelbox 
9. Bagagedrager, staalzwart (ook beschikbaar in aluminium) 

en fietsdrager
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B

A
C

D

SAPPHIRE BLACK 
B20

OCEAN BLUE 
B53

SILVER 
K23

DARK RED 
AY4

TUNGSTEN GREY 
FAA

NIGHTSHADE 
GAB

SOLID WHITE 
QM1

PEARLESCENT WHITE 
QX1

PLATINUM SAGE 
EAQ

PACIFIC BLUE 
RBK

VISIA & ACENTA 
GREIGE

VISIA & ACENTA 
ZWART

TEKNA 
GREIGE

TEKNA 
ZWART

A: Totale lengte: 3.825mm

B: Wielbasis: 2.450mm

C: Totale breedte: 1.655mm

D: Totale hoogte: 1.520mm - 1.535mm

KOETSWERK KLEUREN

15" LICHTMETALEN 
VELGEN

14" STALEN VELGEN 
MET SIERWIELDEKSELS

VISIA ACENTA - Inbegrepen in 
optie Style Pack

15" LICHTMETALEN 
VELGEN

N-TEC & TEKNA

16" LICHTMETALEN 
VELGEN

ACENTA

N-TEC 
MODERN ZWART-
BLAUW

BEKLEDINGEN

AFMETINGEN
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DE NISSAN MICRA 
BIEDT JE:

3 JAAR GARANTIE OF 100.000 KM

12 JAAR GARANTIE 
TEGEN CORROSIE

20.000 KM ONDERHOUDSINTERVAL

JE BRENGT HET BESTE IN NISSAN 
NAAR BOVEN.

Je spreekt tot onze verbeelding. Je prikkelt onze 
vindingrijkheid. Je inspireert ons om bakens te 
verzetten en te innoveren. En bij Nissan gaat innoveren 
verder dan wat extra toevoegingen of uitbreidingen. 
Het gaat erom onverwachte oplossingen te 
ontwikkelen om jouw wensen en behoeften in te 
vullen. Bij Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires 
en diensten die begaande paden verlaten en het 
praktische opwindend en het opwindende praktisch 
maken. Alles om je dagelijks meer te laten genieten 
van het autorijden.

Een servicecontract van Nissan is de beste manier om uw nieuwe Nissan MICRA het 
onderhoud te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan en bieden u 
jarenlang een vaste prijs voor de naverkoopdiensten. Wanneer u uw wagen naar onze 
verdelers brengt, vervangen we onderdelen en vloeistoffen volgens het officiële 
onderhoudsschema van Nissan en controleren we verscheidene punten om uw
gemoedsrust te verzekeren. Een totale budgetcontrole en planning: Nissan informeert 
u over nakende bezoeken en stelt de meest geschikte diensten en timing voor uw 
diensten voor.

Nissan 5 geeft u de mogelijkheid om de constructeursgarantie van 3 jaar of 100.000 km 
te verlengen. Kies het contract dat het best aansluit bij uw gebruik. Bij herstellingen 
worden enkel originele Nissan-onderdelen gebruikt die door hoog opgeleide Nissan-
technici worden gemonteerd Voor uw gemoedsrust kunt u (indien van toepassing) ook 
rekenen op een Europese pechverhelping, 24 uur per dag en 7 dagen op 7.

DE SERVICECONTRACTEN

GARANTIE-UITBREIDING

ALTIJD MOBIEL, OOK AL IS UW
WAGEN DAT EVEN NIET

We beloven u 100% mobiliteit, ook al is uw wagen in 
onderhoud. Boek op voorhand en we garanderen u een 

gratis vervangwagen. Sommige concessiehouders stellen 
u zelfs een elektrische wagen ter beschikking en tal van 

andere mogelijkheden. Perfect op maat van uw 
behoeftes.

DE BESTE PRIJS IN DE BUURT,
ZONDER FOUT

We beloven de beste zorg voor uw Nissan. Dit met de 
expertise van onze getrainde teams én met gebruik van 
originele Nissan-onderdelen. Want wij weten beter dan 
wie ook hoe we voor uw Nissan moeten zorgen. En om 

de beste prijs voor herstelling en onderhoud te 
garanderen, passen we onze prijs aan als u dezelfde 

service goedkoper vindt in een straal van 10 km rond uw 
lokale concessiehouder

HERSTELLINGEN ZONDER 
ONAANGENAME VERRASSINGEN
We beloven u gratis een algemene check uit te voeren 
voor we aan de slag gaan met uw wagen. Zo weet u 
exact wat er moet gebeuren en hoeveel het u zal kosten. 
Benieuwd naar onze prijzen? Raadpleeg ze gerust online 
of vraag ernaar bij uw concessiehouder.

NISSAN ASSISTANCE 
BIJ ÉLKE KILOMETERSTAND
We beloven u in alle omstandigheden op de baan te 
houden, moest er iets onverwacht gebeuren. Dan kan u 
24/24 rekenen op Nissan Assistance, gegarandeerd. En 
dit voor elke Nissan die binnen het netwerk onderhouden 
wordt, ongeacht de leeftijd of kilometerstand.

ER STAAT GEEN VERVALDATUM OP ONS ENGAGEMENT. ELK LID VAN HET 
YOU+NISSAN PROGRAMMA WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER 

GEHOLPEN. WANT WIJ ZIJN ER VOOR U. ALTIJD. DAT BELOVEN WE.

ZORGELOOS RIJPLEZIER, GEGARANDEERD.

OVERAL, ALTIJD, WAT HET OOK IS, BEL 00 800 5000 1001 EN WE STAAN VOOR U KLAAR.
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Verdeler:

B e z o e k  o n z e  w e b s i t e :  w w w . n i s s a n . b e

We hebben alles in werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van (augustus 2015) correct zou zijn. Deze brochure werd 
geproduceerd aan de hand van prototypes die op autosalons werden tentoongesteld. In het kader van zijn voortdurend streven naar betere producten behoudt 
Nissan International zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen die in deze publicatie worden getoond en beschreven, te allen tijde te wijzigen. 
Nissan dealers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen. Raadpleeg uw lokale Nissan-dealer voor de meest recente 
informatie. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de werkelijke lakkleuren en interieurmaterialen. Alle 
rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan International is verboden.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier - CATNMICRA0815 - Gedrukt in de EU.
Gemaakt door CLM BBDO, Frankrijk - Tel.: +33 1 41 23 41 23 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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