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NISSAN MICRA. Hvad nu hvis_du kunne følge din egen rytme 
og få tingene til at ske. Brug alle de fordele, du har – fra den 
velformede kofanger foran og kølergrillen med bikubemønster. Vis 
din adræthed fra den komfortable kabine, opret forbindelse med 
Nissan MICRA, og hav det sjovt: med dine idéer og vores teknologi 
kan du skræddersy din bil.
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FLOT LEVERING
DU ER ANKOMMET. Ny kofanger bag, perfekt tonede LED-
baglygter og blanke 16" alufælge: MICRA ved lige, hvordan man 
gør et godt indtryk.
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KOM BARE INDENFOR. 
Et smukt udseende med smart, og flot 
sædeindtræk og dørbeklædninger, 
sølvfinish på armlænene i dørene og 
omkring gearstangen samt midterkonsol 
i sort højglans. Den luftige kabine i 
MICRA påkalder sig opmærksomhed. 

BYENS FLIRT
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NISSAN NØGLEFRI BETJENING
Intelligent, enkelt og bekvemt – Nissans nøglefri betjening giver dig frie hænder.
Når du har hænderne fyldt med varer, og du allerede tænker på det næste, du skal, har du 
ikke brug for at skulle lede efter bilnøglerne i bunden af din taske.
Takket være radiobølgegenkendelse kan du låse MICRA op med et tryk på en knap på 
dørhåndtaget eller grebet på bagklappen.
Når du har dine bilnøgler til din Nissan nøglefri betjening i tasken eller lommen, skal du blot 
træde på bremsepedalen og trykke på startknappen, så er du klar til at køre. Det er nemt.

MULTIFUNKTIONSDISPLAY
Det letlæselige multifunktionsdisplay i MICRA 
viser nyttige informationer om brændstofforbrug, 
rækkevidde og udetemperatur samt billeder fra 
parkeringsassistenten.

ET IMAGE-BOOST. Med nydesignet midterkonsol, skarp, 
ny grafik i multifunktionsdisplayet og Nissans smarte nøglefri 
betjening er MICRA fuld af gode ideer. 

DESIGNMÆSSIG 
INTELLIGENS
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Finish i sort højglans på 
armlænene i dørene

Frehævede blå syninger

Læderrat med blå syninger

Regnsensor, automatisk 
lys og sædeindtræk

NissanConnect 
med 6 højttalere

Sidespejlskapper, 
satin silver

Tågeforlygter 
med kromindfatning

Dørhåndtag, satin silver

Parkerings
sensorer bag

N-TEC-emblem

16" aluminiumsfælge 
med specialfinish

Parkeringsassistent

Mørkt tonede ruder

Instrumentpanel 
i sort højglans

Automatisk 
klimaanlæg

GÅ ET NIVEAU OP. Specialversionen MICRA N-TEC 
tilbyder den bedste teknologi og et ekstra lækkert 
interiør og eksteriør, som gør køreoplevelsen endnu 
bedre. Kør uden bekymringer med NissanConnect og 
parkeringshjælp, og nyd komforten med klimaanlæg, 
automatisk lys og regnsensor. Med den markante finish 
både udvendigt og indvendigt er N-TEC-versionen 
den ultimative bybil.

MICRA N-TEC 
SPECIALVERSION

  

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

Udvendig design    |    Indvendig design    |    Teknologi og Ydelse    |    Accessories    |     Farver og Indtræk Udskriv  |    Stige ud



NISSANCONNECT

HOLDER DIG I KONTAKT MED 
OMVERDENEN
GENNEMTÆNKT OG FUNKTIONEL. NissanConnect er spækket med en lang række features og er utroligt nemt at bruge takket 
være en 5,8" touchscreen. Det omfatter en kraftfuld kombination af audio-, navigations- og kommunikationsfunktioner samt 
topmoderne online-muligheder og features til integrering af smartphone.

ONLINE, UANSET HVOR DU KØRER HEN. NissanConnect omfatter smartphone-integrering. Fra displayet i din Nissan kan du 
på en komfortabel måde nyde godt af en række applikationer*, som hele tiden udvides, og som alle sammen er skræddersyede til at 
forbedre din køreoplevelse på en sikker måde. Din MICRA vil blive en integreret del af din online livsstil – ligesom din smartphone, 
tablet og computer.

INTELLIGENT FØRERASSISTENTSYSTEM og navigationsfunktioner hjælper dig i alle slags trafiksituationer.

AUDIOSTREAMING VIA BLUETOOTH®. Du kan lytte til digitalradio** og internetradio eller streame musik fra din mobiltelefon.

iPOD-/USB-TILSLUTNING. Tilslut din iPod eller MP3-afspiller for at nyde hele din musiksamling, når du er på farten.

* Kørslen kræver førerens fulde opmærksomhed. Gør kun brug af NissanConnect-services, når det er sikkert at bruge dem. Nogle applikationer er muligvis først 
tilgængelige på et senere tidspunkt. Der kræves abonnement på NissanConnect-services, men det følger gratis med i 2 år fra købet. Services og applikationer er 
kun tilgængelige i udvalgte europæiske lande og i udvalgte Nissan-modeller. Services og applikationer kan være udbudt af en tredjepart uden for Nissans kontrol 
og kan blive ændret uden varsel og uden ansvar hos Nissan eller dennes agenter (inkl., men ikke begrænset til, services, som annulleres/indstilles af tredjepart). 
Visse fjernstyrede funktioner kræver en kompatibel telefon eller en kompatibel enhed, som ikke leveres med bilen. De mobile netværk stilles til rådighed af 
teleselskaberne og er ikke inden for Nissans kontrol. De mobile netværk er ikke tilgængelige i alle områder. Der kan opstå roaming-gebyrer og/eller betaling for 
brug af data. Nissan er ikke ansvarlig for nogen former for udskiftning eller opgradering af udstyr eller relaterede omkostninger, der måtte være nødvendige for at 
opretholde funktionen på grund af ændringer af disse services.

** Hvis funktionen er tilgængelig i dit land.

 

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

Udvendig design    |    Indvendig design    |    Teknologi og Ydelse    |    Accessories    |     Farver og Indtræk Udskriv  |    Stige ud



DEN PASSER PERFEKT. Ingen tvivl, ingen 
tøven, ingen problemer. Kør sikkert og ubesværet 
ind på den tilgængelige parkeringsplads, så du 
kan komme videre med vigtigere ting.

DEN BEDSTE VENDEDIAMETER MICRA er bare 
så nemt at manøvrere i. Ikke kun når der skal skiftes fra 
bakgear til første gear og tilbage igen – men også ved 
fx 3-punkts vendinger. Med kun 9,3 m er MICRAs 
minimale vendediameter den mindste i forhold til de 
vigtigste konkurrenter, og den sikrer, at du kan komme 
omkring forhindringer og rundt i selv de mindste hjørner 
på ingen tid.

PARKERINGSSENSOR BAGPÅ Når først du har 
fået grønt lys af parkeringsassistenten, kan du uden 
betænkeligheder bakke ind på plads i den lille 
parkeringsbås. Parkeringssensorerne bagpå hjælper dig 
sikkert på plads.

STREET SMART
COOL MOVES. Fokuseret, ressourcestærk og ekstremt adræt – 
ingen kommer nemmere rundt i byen end MICRA.

PARKERINGSASSISTENT (PSM) Med et tryk på en 
knap udmåler parkeringsassistenten den udvalgte 
parkeringsbås og fortæller dig, om der er plads nok til at 
parkere. Kør langs parkeringsbåsene, tryk på PSM-
knappen, og tænd blinklyset. Parkeringsassistenten giver 
dig meddelelsen "ok" eller "not advised" (ikke tilrådeligt), 
så du slipper for en masse problemer.
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MOTOR /
GEARKASSE

SLAG-
VOLUMEN (l)

YDELSE
(hk)

DREJNINGS-
MOMENT (Nm)

CO2-UDLEDNING
(g/km)

BRÆNDSTOFFORBRUG 
VED BLANDET KØRSEL (km/l)

1.2 80ps 5MT 1.2 80 110 115 20.0

1.2 80ps CVT 1.2 80 110 125 18.5

1.2 DIG-S 98ps 5MT 1.2 98 147 95 (Pure) /
99 (Acenta/N-TEC/Tekna)

24.4 (Pure) /
23.3 (Acenta/N-TEC/Tekna)

1.2 DIG-S 98ps CVT 1.2 98 147 115 20.0

KØR MED REN SAMVITTIGHED. MICRAs kraftfulde DIG-S motor kører hele 
24,4 km/l med en Pure udstyrsvariant – og har en lav CO2-udledning på kun 95 g/km.

REN ENERGI

STOP START. Start/stop-systemet, som 
er standardudstyr i alle DIG-Smodeller, 
reducerer forureningen I bytrafikken. 
Motoren standser automatisk, når din 
MICRA holder stille (fx i trafikkøer), hvilket 
forbedrer brændstoføkonomien med ca. 
4 %, og den starter hurtigt igen, når du 
træder koblingspedalen ned (i biler med 
manuel gearkasse) eller fjerner foden fra 
bremsepedalen (i biler med CVT).

DIG-S-MOTOR. Med præstationer som en 
dieselmotor, men uden den højere pris, 
omfatter MICRAs Pure Drive 1.2-liters 
benzinmotor med kompressor, 98 hk og 
manuel gearkasse innovative teknologier, 
der reducerer krafttabet på grund af varme, 
pumpeprocesser og friktion. Det reducerer 
brændstofforbruget via optimeret energistyring.

 

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

Udvendig design    |    Indvendig design    |    Teknologi og Ydelse    |    Accessories    |     Farver og Indtræk Udskriv  |    Stige ud



NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFIEN

LAD DIG OMGIVE 
AF TRYGHED
Nissan Safety Shield-teknologierne er et udtryk for 
den dedikerede tilgang til sikkerhed, der er afgørende 
for konstruktionen og udviklingen af alle de biler, 
vi producerer. De funktioner, der beskrives her, er blot 
nogle ud af mange systemer i din Nissan, der hjælper 
med til at beskytte dig og dine passagerer ved 
at fokusere på tre nøgleområder: at holde øje med 
systemerne i din bil og omgivelserne, at hjælpe med 
at klare uventede situationer og at hjælpe med til at 
beskytte dig i tilfælde af en ulykke.

 EURO NCAP
I 2011 blev MICRA tildelt fire 
stjerner af EURO NCAP (European 
New Car Assessment Programme).

ABS. Hvis du nogensinde bliver nødt til at bremse 
hårdt op, hjælper ABS-systemet med til at 
opretholde kontrollen over bilen og bilens stabilitet.

TPMS. Dæktryksovervågning. Slut med at 
gætte: Trykket i hvert enkelt dæk overvåges. Og 
hvis trykket i et af dækkene er for lavt, vises en 
advarsel I instrumentpanelet, som gør dig 
opmærksom på, at du skal fylde luft i dækket.

(ESP) Vehicle Dynamic Control. 9. generation 
af ESP regulerer bremsetrykket individuelt på hvert 
enkelt hjul og reducerer motorens drejningsmoment 
for at stabilisere bilen, hvis dækkene mister vejgreb.

TCS. Traction Control System kontrollerer 
bremsetrykket på individuelle hjul for at maksimere 
vejgrebet.

MED ESP

UDEN ESP

Frontairbags, sideairbags og gardinairbags giver 
maksimal beskyttelse til alle personer i bilen. 
Hvis du ønsker at montere et børnesæde på det 
forreste passagersæde, skal du blot afbryde 
frontairbaggen til forsædepassageren ved hjælp 
af kontakten i handskerummet.

AIRBAGS
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VELORGANISERET. Ikke flere ting, 
der glider rundt, slut med at din mobiltelefon 
bliver ridset og ødelagt, plads til dine 
betalingskort eller solbriller...alt har sin 
plads i Nissan MICRA.

PLADS TILOVERS

SÆRDELES GENNEMTÆNKT. Fra 
formålsbestemte holdere til store opbevaringsrum – 
de velordnede og alsidige opbevaringspladser i 
MICRA sikrer, at dine køreture foregår i god ro 
og orden.

MEGET ALSIDIG. Hvis du pludselig får brug 
for plads til større genstande, kan du folde 
bagsæderne ned ved at trække i et greb. Så får 
du en helt plan bagagerumsbund og en 
bagagerumskapacitet på 1.132 l. Det er da praktisk.
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Force red

Piano black

Solid white Black purple

Chrome

Orange racing

Carbon look

Metallic Grey

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

1. Sidespejlskapper, Orange racing

2. Finish i Orange racing på dørhåndtag for og bag

3. Sidelister, Orange racing

4. 15'' aluminiumsfælg i design TRACK, Silver Grey

5. Luftdyseindfatninger, Orange racing

6. Bagklapsliste nederst, Orange racing

7. Luftdyseindfatninger, Orange racing

8. Sportspedaler

9. Indfatning omkring gearstangskonsol, Orange racing

10. Oplyst indstigningsliste

11. Velourmåtte med farvet logo og farvede syninger (4 stk.)

LAD OS BLIVE 
PERSONLIGE!

Giv din Micra din egen stil både udvendigt og indvendigt ved at 
kombinere en iøjnefaldende lakfarve med finish, detaljer og 

indtræk i kontrastfarver – dine muligheder er uendelige.

T I L  M I C R A
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Vær forberedt på alt med originalt Nissan 
tilbehør. Hvad enten det er en smartphoneholder, 
et askebæger, en ruminddeler til bagagerummet, 
som er til gavn i hverdagen, en køleboks eller 
tagbøjler til dine weekendture – så er det udstyr, 
der virkelig er en hjælp.

LIGE HVAD 
DU HAR 
BRUG FOR

1. Bagagerumsbeklædning i hårdt materiale med adskillelse
2. Bagagerumsbakke (blød plast)
3. Bagagerumsafdækning
4. Smartphoneholder 
5. Askebæger
6. Medium tagboks, sort (også tilgængelig i lille størrelse)
7. Tagbøjler i sort stål (også tilgængelige i aluminium) og ski-/

snowboardholder, 3 sæt (også tilgængelig til 4 sæt til tagbøjler 
i stål eller aluminium samt som forskydelig til 6 sæt)

8. Køleboks
9. Tagbøjler - sort stål (også tilgængelige i aluminium) og cykelholder
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B

A
C

D

Sapphire Black - B20

Cosmic Cobalt - B53

Silver - K23Dark Red - AY4 Tungsten Grey - FAANightshade - GAB

Solid White - QM1 Pearlescent White - QX1 Platinum Sage - EAQ Pacific Blue - RBK

UDSTYRSVERSIONERNE 
ACENTA OG VISIA_SORT
STANDARDUDSTYR PÅ 
VISIA CITY/ VISIA/ ACENTA

UDSTYRSVERSIONEN 
TEKNA_SORT
STANDARD PÅ TEKNA

A: Længde: 3.825 mm

B: Akselafstand: 2.450 mm

C: Bredde: 1.665 mm

D: Højde: 1.520-1.535 mm

FARVER

HJULKAPSLER_15"HJULKAPSLER_14"

STANDARD PÅ VISIA CITY/
VISIA

STANDARD PÅ N-TEC/
TEKNA

ALUMINIUMS-
FÆLGE_16"

STANDARD PÅ ACENTA

UDSTYRSVERSION 
N-TEC_MODERNE 
SORT OG BLÅ
STANDARD PÅ N-TEC

INDTRÆK

MÅL
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DU FÅR DET BEDSTE 
FREM I OS HER HOS 
NISSAN.

Du sætter gang i vores fantasi. Du udfor-
drer vores opfi ndsomhed. Du inspirerer 
os til at udfordre standarderne og skabe 
innovationer. Og hos Nissan handler 
innovation ikke blot om mere og større, 
det handler om at bryde grænser og 
sætte nye standarder. Det handler om at 
udvikle uventede løsninger, der opfylder 
dine vildeste og mest pragmatiske 
drømme. Hos Nissan udvikler vi biler, til-
behør og services, der er banebrydende 
– vi gør det praktiske spændende og det 
spændende praktisk, så vi kan tilbyde 
dig en endnu mere begejstrende 
køreoplevelse hver eneste dag.

MED NISSAN MICRA 
FÅR DU:

3 ÅRS GARANTI

12 ÅRS GARANTI MOD 
GENNEMTÆRING

SERVICEINTERVAL PÅ 20.000 KM
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Følg Nissan Micra på:
Forhandlerens stempel:

B e s ø g  v o r e s  h j e m m e s i d e  p å :  n i s s a n . d k

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på udgivelsestidspunktet (August 2015). Denne brochure er fremstillet ud fra 
prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig 
ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan forhandlerne vil blive informeret om sådanne 
ændringer så hurtigt som muligt. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse 
med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at 
gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MICRA SV3 GEA 08/2015 – Trykt i EU.
Udarbejdet af CLM BBDO, Frankrig – Tlf.: +33 1 41 23 41 23 og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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