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MET ZIJN EXPRESSIEVE DESIGN, toonaangevende 
technologie, uitzonderlijk comfort en zijn uitstekende 
behendigheid tijdens iedere rit, biedt de vijfde generatie 
van de Nissan MICRA u een inspirerende en gedurfde 
rijervaring. PLAY IT YOUR WAY.
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VORMGEVING MET 
ATLETISCHE LIJNEN
Het iconische ontwerp van de GLOEDNIEUWE MICRA met dynamische verhoudingen 
en een evenwichtige pose is geïnspireerd door sportwagens. Zijn expressieve 
uitstraling gaat gepaard met luxueuze details zoals verborgen achterportiergrepen, 
een dakspoiler en de typische voorkant met ledlampen ... en dat allemaal in een 
breed pallet van carrosseriekleuren.
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DRUK UW EIGEN 
STIJL UIT
Maak uw eigen MICRA-ontwerp, zowel voor binnen als voor 
buiten. Durf uzelf te uiten door te kiezen uit een prachtig 
pallet van carrosseriekleuren, verschillende interieurthema's 
en een uitgebreide keuze aan exterieurpersonalisatie.

Binnen-
bekleding

Spiegel-
kappen

Zijstrips Voorbumper-
afwerking

Achter-
bumper-
afwerking

17" licht-metalen
velgen met
gekleurde inserts

Stickers

MEER DAN 100 MOGELIJKE CONFIGURATIES
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VOLGENS UW WENSEN
Elke voorziening in de NIEUWE MICRA is ontworpen met uw comfort 
in gedachten, gaande van de geoptimaliseerde stuurpositie, de 
ergonomische antivermoeidheidsstoelen, de slimme opslagruimtes 
en de maximale geluidsisolatie (zelfs bij hoge snelheden).
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UW 
PERSOONLIJKE 
RUIMTE
Nissan heeft bijzondere zorg besteed aan het interieur 
van de NIEUWE NISSAN MICRA om u zo een unieke rijervaring 
te bezorgen. Harmonie en kwaliteit zijn de sleutelwoorden wanneer 
we het hebben over het dashboard: soft-touch materialen, oog voor 
detail en keuze uit verschillende kleuren. De NIEUWE MICRA verenigt 
design en comfort en creëert zo een Premium omgeving.
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Sportstuur LED 
omgevings-
licht

Ergonomische 
bedienings-
elementen

Zachte materialen 
en verchroomde 
afwerkingen

UITZONDERLIJKE DETAILS

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3

Afdrukken   |   UitgangDesign exterieur    |    Design interieur    |    Technologie en Prestaties    |    Lakkleuren en Bekledingen    |    Accessoire



WIP

RIJBAAN-ASSISTENT 
Dit systeem geeft u een zichtbare en 
hoorbare waarschuwing of hulp door 
middel van subtiele remacties. Dit om 
u terug op de goede weg te brengen 
als u zonder richting aan te geven van 
rijbaan verandert.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR 
Met vier camera's geeft Nissan Around 
View Monitor u een virtuele helikopterblik 
van uw auto. Bekijk de omgeving met 
selecteerbare close-ups in splitscreen 
van de voorkant, de achterkant en 
de stoeprand. Zo wordt parkeren en 
manoeuvreren een peulenschil.

INTELLIGENT NOODREMSYSTEEM 
Dit verbeterde systeem is continu alert 
op verkeer dat plotseling voor u kan 
verschijnen, waaronder ook voetgangers, 
en geeft u een waarschuwing en voert 
een lichte remactie uit als er gevaar 
dreigt ... of remt harder als dat nodig is.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY
VOL VERTROUWEN
Stelt u zich een meer gedurfde rit door het leven voor – rijden met meer opwinding 
en vertrouwen, nauw verbonden met de wereld om u heen. Dat is de inspiratie achter 
Nissan Intelligent Mobility. Blink van vertrouwen in de NIEUWE MICRA met systemen 
die voor u een oogje in het zeil houden, de verkeersstroom bewaken en zelfs actie 
ondernemen om ongevallen te voorkomen. Want hoe veiliger u zich voelt achter het 
stuur, hoe meer u kunt genieten van puur rijplezier.

DE NIEUWE MICRA ZIT BOORDEVOL TECHNOLOGIE, WAARONDER:
Verkeersbordenherkenning
Grootlicht met adaptieve dimstand
Dodehoekalarm
Hulp bij het starten op een helling
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TECHNOLOGIE DIE UW 
ZINNEN PRIKKELT
Het besturen van de gloednieuwe MICRA 
is een opwindende belevenis dankzij het 
exclusieve, gloednieuwe Bose® Personal® 
-audiosysteem en toonaangevende 
technologie. Samen maken ze van elke rit 
een stimulerende en verkwikkende reis.

ADVANCED DRIVER-
ASSIST DISPLAY 

Essentiële informatie 
over uw voertuig, 

routebeschrijving, 
nummerweergave, 

muziekdetails 
en de status van 

veiligheidskenmerken; 
alle informatie wordt 

getoond op de nieuwste 
5" TFT-kleurenmonitor.

GELUIDSBESTANDEN 
WEERGEVEN 

Krijg via Apple CarPlay toegang 
tot uw muziek, berichten 

en favoriete apps 
op uw NissanConnect-radio 

display. Een primeur voor 
Nissan: plug uw smartphone 

in en rijden maar!

** connectiviteit is afhankelijk van de 
compatibiliteit van uw smartphone.

NISSANCONNECT 
Slimmer, veiliger en 

gemakkelijker in gebruik: 
al uw audio, navigatie, 

handsfree communicatie 
en voertuigapps live en 

rechtstreeks op uw 
7" touchscreen scherm.

BOSE PERSONAL-AUDIOSYSTEEM. 
Het exclusieve Bose® Personal® audiosysteem 
met 6 luidsprekers, waarvan er 2 in 
de hoofdsteun van de bestuurder zijn 
ingebouwd, zorgt voor een meeslepende 
surround-luisterervaring.
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RIJ MET 
BEHENDIGHEID EN 
VERTROUWEN
De gloednieuwe MICRA vindt de perfecte balans tussen 
uitstekende manoeuvreerbaarheid en soepelheid. 
Dankzij de stijve carrosseriestructuur, een lage rijpositie 
en exclusieve technologie levert hij responsieve 
besturings- en bewegingscontrole voor een spannende 
en veilige rit.

KIES UW MOTOR

IG-T 90
90 PK

1.0L
73 PK

dCi 90
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D

B
A

C

AFMETINGEN
A: Wielbasis: 2525 mm
B: Lengte: 3995 mm
C: Breedte: 1743 mm
D: Hoogte: 1452 mm

BINNENBEKLEDING

VISIA/VISIA+

Bekleding casual zwart Bekleding absolute zwart/grijsBekleding modern zwart/grijs Leder zwart/grijs

TEKNAACENTA/N-CONNECTA TEKNA

VELGEN

15" stalen velgen 16" stalen velgen 16" lichtmetalen 
velgen

17" lichtmetalen 
velgen

All NEW MICRA
'PERSONAL TOUCH'
PAS UW EIGEN STIJL TOE op het iconische ontwerp van de 
gloednieuwe MICRA. Kies uit 10 exclusieve carrosseriekleuren, 
3 levendige binnenbekledingen en 3 prachtige styling-packs 
in 4 verschillende kleuren om een echt aparte look te creëren. 
Hebt u het lef uw 'personal touch' toe te passen?

KLEUREN

Solid White -S- 369 Glaze White -M- QNC Ivory -S- D16 Platinum Silver -M- ZBD Gunmetal Grey -M- KPN

Enigma Black -M- GNE Passion Red -M- NDB Energy Orange -M- EBF Pulse Green -M- JAL Power Blue -M- RQG
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POWER BLUE. Vernieuw de sfeer met dynamische 
Power Blue-interieurlijsten.

ENERGY ORANGE. Boost uw vitaliteit met stimulerende 
Energy Orange-interieurlijsten.

INTERIEUR PACKAfwerkings-
onderdelen van voor- 
en achterbumper

Buiten-
spiegel-
afdekkingen

Bescherm-
lijsten op 
de flanken

EXTERIEUR
PACK 

INTERIEUR
PACK 

EXTERIEUR
PACK ULTIMATE
EXTERIEUR PACK PLUS + STICKERS

EXTERIEUR
PACK PLUS 

EXTERIEUR PACK+ 17" LICHTMETALEN VELGEN
MET GEKLEURDE INSERTS

17" lichtmetalen velgen
met gekleurde inserts Sticker

INVIGORATING RED. Geef uw omgeving een premium look met een gesofistikeerde lederen binnenbekleding.
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EXTERIEUR PACK /
EXTERIEUR PACK PLUS

EXTERIEUR PACK ULTIMATE
Power 

Blue
Power 

Blue
Energy 
Orange

Energy 
Orange

Enigma 
Black

Enigma 
Black

Vibrant 
Chrome

Vibrant 
Chrome

EXTERIEUR PACK PLUS 
METAALKLEUR 
GUNMETAL GREY
+ EXTERIEUR PACK
ENERGY ORANGE
+ 17" LICHTMETALEN 
VELGEN MET INSERT

METAALKLEUR GUNMETAL GREY 
+ INTERIEUR PACK ENERGY ORANGE
+ EXTERIEUR PACK ULTIMATE
ENERGY ORANGE (SPORTSTICKER,
DAK EN KOFFER, BLACK & ORANGE)

METAALKLEUR POWER BLUE
+ INTERIEUR PACK POWER BLUE
+ EXTERIEUR PACK ULTIMATE VIBRANT 
CHROME (FLANKSTICKERS 
VIBRANT CHROME)

METAALKLEUR POWER BLUE
+ INTERIEUR PACK POWER BLUE

+ EXTERIEUR PACK "PLUS" 
VIBRANT CHROME

METAALKLEUR PASSION RED
+ INTERIEUR PACK INVIGORATING RED
+ EXTERIEUR PACK ULTIMATE ENIGMA 
BLACK (ULTIMATE STICKER, 
2-TONE, BLACK)

METAALKLEUR PASSION RED
+ INTERIEUR PACK INVIGORATING RED

+ EXTERIEUR PACK "PLUS" 
ENIGMA BLACK

EXTERIEUR PACK
METAALKLEUR GUNMETAL GREY 

+ INTERIEUR PACK 
ENERGY ORANGE

+ EXTERIEUR PACK 
ENERGY ORANGE
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Volg Nissan MICRA op:

Bezoek onze website op: 
www.nissan.be - www.nissan.nl

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is op het moment van het drukken (OKTOBER 
2016). Deze brochure is samengesteld met foto's van prototypevoertuigen die op autosalons zijn tentoongesteld. In overeenstemming met 
het beleid van het bedrijf om producten continu te verbeteren, behoudt Nissan zich het recht voor om op elk gewenst moment de specificaties 
en de voertuigen die in deze publicatie worden beschreven en getoond, te wijzigen. De officiële Nissan verkooppunten zullen zo spoedig 
mogelijk worden geïnformeerd van dergelijke wijzigingen. Neem contact op met uw officieel Nissan verkooppunt voor de meest recente 
informatie. Vanwege de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure mogelijk enigszins afwijken van de 
werkelijke kleuren van de gebruikte lak en interieurlijsten. Alle rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure 
zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – NEW MICRA PL-brochure 10/2016 – Gedrukt in de EU.
Gemaakt door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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