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RIJPLEZIER
NISSAN MICRA. U gaat graag uw 
eigen weg om dingen voor elkaar te 
krijgen. Haalt alles uit de kast. Met uw 
wensen en onze technologie, zet u elke rit 
naar uw hand. Maak connectie met de 
Nissan MICRA en geniet!
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MET STIJL
AFGELEVERD
HELEMAAL AF, met zijn frisse 
design, energiezuinige motoren en 
technologie die helemaal van nu is. De 
Nissan MICRA weet hoe u indruk maakt.
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OOGVERBLINDEND
STAPT U MAAR IN. Het interieur van de Nissan 
MICRA is zo stijlvol uitgevoerd dat het ongemerkt de 

aandacht trekt. Met de chique, suède-look stoelbekleding 
en portierpanelen. De zilvergrijs afgewerkte armsteunen en 

portiergrepen, plus de zwarte pianolak middenconsole 
bent u verzekerd dat u niet onopgemerkt blijft op de weg. 
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DOORDACHTE
INTELLIGENTIE
VOOR UW GEMAK. Met een ergonomische 
middenconsole, haarscherpe afbeeldingen op het 
multifunctionele scherm en de handige intelligente sleutel 
zit de Nissan MICRA vol slimme ideeën. 

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

I-KEY
Het Intelligent Key-systeem van Nissan is slim, 
handig en simpel: het neemt u heel wat uit handen. 

Met uw handen vol boodschappen en uw gedachten 
bij wat u allemaal nog moet doen, is moeten zoeken 
naar uw autosleutels onderin uw tas wel het laatste 
waar u zin in hebt. 

Dankzij de technologie van draadloze golven kunt 
u de i-Key gewoon laten waar die is en uw Nissan 
MICRA ontgrendelen door alleen de knop op 
het voorportier of de achterklep in te drukken.

Zelfs voor het starten van de auto hebt u geen 
sleutel meer nodig. Met de i-Key nog steeds 
in uw tas, hoeft u alleen uw voet op het rempedaal 
te plaatsen, op de startknop te drukken en u rijdt 
zo weg. Wel zo gemakkelijk. 
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GOOGLE ™ SEND-TO-CAR
Google™ uw route op uw laptop of smartphone en 
stuur het direct door naar uw Nissan MICRA. 
Via het 5,8" kleuren touch screen hebt u altijd en 
overal toegang tot verschillende Google-diensten. 
Gebruik onderweg de Point-of-Interests (POI) om 
te zoeken naar nuttige plaatsen bij u in de buurt 
en blijf op de hoogte van actuele weersinformatie, 
vluchttijden en lokale brandstofprijzen.

USB
U bent nooit zonder uw eigen muziekbibliotheek. 
Sluit uw mobiel aan via de USB-aansluiting die altijd 
binnen handbereik is. 

BLUETOOTH
Onderweg hebt u altijd toegang tot uw contacten 
en profi teert u van een draadloze verbinding. 
Dit maakt de Nissan MICRA zo ontzettend handig 
en veilig. 

OVERAL EN
ALTIJD VERBONDEN

NissanConnect 2.0 Dit moet 
u meemaken: een naadloze overgang 

van desktop naar dashboard. 
Mogelijk gemaakt door de geavanceerde 

aansluitmogelijkheden van het 
NissanConnect 2.0 navigatiesysteem 

en het audio-infotainment-systeem van 
de Nissan MICRA. 
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PARKEERHULPSYSTEEM Uw parkeerruimte 
indicator meet op voorhand of er voldoende plaats 
is om uw auto te parkeren. U rijdt tot aan de 
parkeerplaats, zet uw richtingsaanwijzer aan en uw 
parkeerplaats wordt gemeten. De indicator geeft 
u een "OK" als uw auto past. Zegt het systeem 
"Afgeraden" dan gaat u verder opzoek naar een 
geschikte plek. Makkelijk toch! 

PAST PERFECT Geen twijfel, 
geen aarzeling, geen gestuntel. 

Parkeer zelfverzekerd op dat 
ene mooie plekje, met dank aan 

uw parkeerhulpsysteem. 

PARKEERSENSOREN ACHTER. Zodra u groen 
licht hebt van het parkeerhulpsysteem, kunt u hem 
onbekommerd achteruit manoeuvreren met behulp 
van de parkeersensoren. 

TOP DRAAICIRCKEL. Manoeuvreren met de 
Nissan MICRA gaat reuze makkelijk, niet alleen 
van z'n achteruit naar z'n één en weer terug, 
maar ook als u in een nauw straatje moet keren. 
De draaicirkel van de Nissan MICRA is met 
9,3m kleiner dan die van zijn directe concurrenten. 

DENKT MET U
MEE
COOL MOVES. Er is er geen één 
die zich zo moeiteloos door de stad 
baant als de Nissan MICRA: gefocust, 
behendig en vliegensvlug.
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SCHONE
ENERGIE
TRAVEL LIGHT. De CO2-uitstoot van de Nissan MICRA is voor een 
benzinemotor opvallend laag (95gr.), en hetzelfde geldt voor het gemiddelde 
verbruik van slechts 4,1 liter op 100 km.

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

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; echter 
zonder het bijbehorende prijskaartje. 
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 
effi cienter gebruikt. Voor u leidt dit 
proces tot een lager brandstofverbruik.

MOTOR/ 
VERSNELLINGSBAK

INHOUD 
(Lit.)

VERMOGEN 
kW (pk)

KOPPEL 
(Nm)

CO2-UITSTOOT 
(g/km)

GEMIDDELD 
BRANDSTOFVERBRUIK 

(l/100 km)

1.2 80 pk 5 MT 1.2 59 (80) 110 115 5.0

1.2 80 pk CVT 1.2 59 (80) 110 125 5.4

1.2 DIG-S 98 pk 5 MT 1.2 72 (98) 147 95 (Visia) /
99 (Overige)

4.1 (Visia) /
4.3 (Overige)

1.2 DIG-S 98 pk CVT 1.2 72 (98) 147 115 5.0
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VEILIGHEID
VOOROP
BESCHERMD. De Nissan MICRA is uitgerust 
met de allernieuwste veiligheidsvoorzieningen. 
Met een complete set airbags en het nieuwste 
ESP-systeem met geïntegreerde ABS, zal hij u 
goed beschermen.

6 AIRBAGS. De Nissan MICRA biedt 
u maximale bescherming voor u en uw passagiers. 
Door middel van 2 airbags voorin, 2 aan de zijkant 
en 2 gordijnairbags. Als u een babyzitje 
voorin wilt bevestigen schakelt u eenvoudig de 
passagiersairbag uit.

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

ABS. Als u 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.

BANDENSPANNINGCONTROLESYSTEEM.
Geen giswerk meer: de spanning van alle vier de 
banden wordt voor u in de gaten gehouden. Is de 
spanning bij één ervan te laag, dan gaat er een 
lampje branden op het dashboard.

MET ESP ZONDER ESP

ESP. 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. 
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RUIMTE
GENOEG
KEURIG OPGERUIMD. Geen 
voorwerpen meer die kunnen rondvliegen, 
geen gezoek meer naar uw mobieltje, 
parkeerkaart of zonnebril… In de Nissan 
MICRA heeft alles zijn vaste plek.

ZEER ATTENT. De keurige en fl exibele opbergruimte 
in de Nissan MICRA, van speciale houders tot 
royale opbergvakken, zorgen ervoor dat uw rit zeer 
geordend verloopt.

ZEER FLEXIBEL. Als u extra ruimte nodig hebt 
voor een groter stuk bagage, kunt u de stoelen 
achterin neerklappen. U beschikt dan over een 
mooie vlakke laadvloer met een laadvolume van 
1132 liter. Heel fl exibel dus. 

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

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



1

2

3 4

1

2

PERSONALISATION

4

INTERIEUR PERSONALIZATION

1) Chrome versnellingspookknop
2) Chrome pookhoesring
3) Chrome ventilatieroosterring
4) Luxe matten met stiksels/logo in kleuren
Leverbaar in:

PERSONALISEER UW MICRA volledig met de exclusieve 
opties van Nissan om uw auto verder te individualiseren. Een 
creatieve selectie van speciale uitrustingsdetails voor interieur en 
exterieur, in verschillende kleuren die u naar eigen smaak kunt 
samenstellen.

DURF
ANDERS TE ZIJN

Solid white RedBlack Purple

Grey (alleen 
spiegelkappen)

Red

Black

PurpleChorme

White

EXTERIEUR PERSONALIZATION
1) Spiegelkappen
2) Lichtmetalen velgen met naafdop
Leverbaar in:

NAAFDOPPEN
Naafdoppen in chrome, zwart, 
paars, wit en rood
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5

HET ZIT 'M IN DE DETAILS. 
Maak uw Nissan MICRA af met op 

maat gemaakte originele accessoires 
van Nissan. 

MAAK UW
KEUZE

ACCESSOIRES

1) Fietsdrager
2) Dakdrager 
3) Zachte bagageruimtebescherming
4) Beschermplaat
5) Uitlaat finisher
6) Spatlappen

7)  Stoffen matten, 
velours, 4 stuks

8)  Stoffen matten, 
standaard, 4 stuks

9)  Rubber matten, 
4 stuks)

5
6

3

4

12

7

8

9

10) Chrome spiegelkappen
11)  Chrome portiergrepen, 

voor, 2 stuks
12)  Chrome portiergrepen, 

achter, 2 stuks

13) Chrome dorpellijsten
14)  15" lichtmetalen velgen 
15)  Parkeersensoren voor 

en achter 

10

11

13

12

14

15

15
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GREIGE_ACENTA EN VISIA
Kies voor subtiele verfi jning met greige stof, 
en bijpassend greige dashboard, portierpanelen 
en stuurwiel. 

BLACK_ACENTA EN VISIA
Ga voor klassiek, met zwarte stof en bijpassend 
zwart dashboard, portierpanelen en stuurwiel. 

GREIGE_TEKNA
Kies voor subtiele verfi jning, met greige 
kunstsuède en bijpassend greige dashboard, 
portierpanelen en stuurwiel. 

BLACK_TEKNA
Ga voor klassiek, met diepzwart kunstsuède 
en bijpassend zwart dashboard, portierpanelen 
en stuurwiel. 

Sapphire Black - B20 (M) Nightshade - GAB (M)

Dark Red - AY4 (M) Tungsten Grey - FAA (M)

Silver - K23 (M) Solid White - QM1 (S)

Pearlescent White - QX1 (M) Platinum Sage - EAQ (M)

Pacifi c Blue - Metallic RBK (M) Ocean Blue - B53 (M)

B E K L E D I N G
KIES UW BEKLEDING

AFMETINGEN

A: Totale lengte: 3.825 mm

B: Wielbasis: 2.450 mm

C: Totale breedte: 1.665 mm

D: Totale hoogte: 1.520 mm tot 1.535 mm

KIES UW FAVORIETE KLEUR
L A K K L E U R E N

A

B
C

D

S = Solid
M = Metallic
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U BRENGT HET BESTE IN 
NISSAN NAAR BOVEN.

U spreekt tot onze verbeelding. U 
prikkelt onze vindingrijkheid. U inspi-
reert ons om de 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 uw 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 u dagelijks meer te laten genieten 
van het autorijden.

DE NISSAN MICRA BIEDT U:

3 JAAR GARANTIE OF 100.000 KM

12 JAAR GARANTIE TEGEN 
CORROSIE

20.000 KM ONDERHOUDSINTERVAL
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Word fan op onze Facebook-pagina: facebook.com/nissannederland

Stempel dealer:

Bezoek onze website: www.nissan.nl/micra

We hebben alles in werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van (september 2014) 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 - MICRA GEA 09/2014 – Gedrukt in de EU. 
Gemaakt door NEW BBDO, Frankrijk - Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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GAMMA VISIA
VISIA 
PACK

ACENTA
CONNECT 
EDITION 
N-TEC

TEKNA

1.2L 80     

1.2L 80 CVT –    –

DIG-S 98  –   

DIG-S 98 CVT – –   

NISSAN

MICRA



NISSAN MICRA
TEKNA
Extra uitrusting t.o.v.  
CONNECT EDITION N-TEC

®® STYLING

•	Suede	bekleding(2)	met	dubbel	stiksel

®® COMFORT

•	Glazen	dak	met	zonwering

•	Intelligent	key

•	Verwarmbare	buitenspiegels

VISIA

®® VEILIGHEID

•	ABS,	EBD,	NBAS

•	ESP

•	TPMS	(Bandenspanning	controlesysteem)

•	Bestuurders-	en	passagiersairbag

•	Zij-airbags

•	Gordijnairbags

®® STYLING

•	14”	wielen

•	Bumpers	in	carrosseriekleur

•	B-stijl	in	carrosseriekleur

•	Dakspoiler	(uitsluitend	voor	DIG-S	98)

®® COMFORT

•	Handbediende	airconditioning		
(uitsluitend	voor	DIG-S	98)

•	Elektrische	stuurbekrachtiging

•	Centrale	portiervergrendeling	met	
afstandsbediening	

•	Elektrisch	bedienbare	ramen	voor

•	In	hoogte	verstelbaar	stuurwiel

•	Achterbankleuning	in	delen	neerklapbaar	

®® TECHNOLOGIE

•	Stop	/	Start	systeem	(uitsluitend	voor	
DIG-S	98)

•	Boordcomputer

•	Schakelindicator

•	Functie	voor	accubesparing

®® OPTIES

•	VISIA	PACK	(op	1.2L	80)
	- Handbediende	airconditioning
	- Radio/CD-speler	met	4	luidsprekers
	- USB	aansluiting
	- MP3	aansluiting	(Jack	3.5”)
	- Handsfree	Bluetooth®	systeem
	- Bediening	via	het	stuurwiel		
(audio,	Bluetooth®)

ACENTA
Extra uitrusting t.o.v. VISIA

®® STYLING

•	15”	wielen

•	Buitenspiegels	in	carrosseriekleur

•	Portiergrepen	in	carrosseriekleur

•	Chromen	radiatorgrille

•	Zwarte	B-stijl

•	Dakspoiler

•	Lederen	stuurwiel	en	versnellingspookknop

•	Chromen	interieur	portiergrepen

•	Satijn	grijze	armsteun	en	versnellingspook	
omlijsting

®® COMFORT

•	Handbediende	airconditioning

•	LED	achterlichten

•	Elektrisch	bedienbare	buitenspiegels

•	In	hoogte	verstelbare	bestuurdersstoel

•	Armsteun	bestuurder

•	Achterbankleuning	in	delen	neerklapbaar	
(60/40)

•	Neerklapbare	achterbank

®® TECHNOLOGIE

•	Cruise	control	en	snelheidsbegrenzer

•	Radio/CD-speler	met	4	luidsprekers

•	USB-aansluiting

•	MP3-aansluiting	(Jack	3.5”)

•	Handsfree	Bluetooth®	systeem

•	Bediening	via	het	stuurwiel		
(audio,	Bluetooth®)

®® OPTIES

•	STYLE	PACK
	- 15’’	lichtmetalen	velgen
	- Mistlampen	voor

CONNECT EDITION N-TEC
Extra uitrusting t.o.v. ACENTA

®® STYLING

•	16”	lichtmetalen	velgen	(zwart/zilver)

•	Glanzend	zwarte	dashboard	console

•	Extra	getint	glas	(achterste	zijramen	en	
achterklep)

•	Spiegelkappen	zilverkleurig(1)

•	Portiergrepen	zilverkleurig(1)

•	Stoelbekleding	zwart/blauw	met	blauwe	
stiksels(1)

•	Lederen	stuurwiel	met	blauwe	stiksels(1)

®® COMFORT

•	Automatische	airconditioning

•	Automatische	in-	en	uitschakelende	
koplampen

•	Regensensor

•	Mistlampen	voor

®® TECHNOLOGIE

•	NissanConnect	2.0	:
	- 5,8”	LCD	navigatiesysteem	met	
verkeersinformatie	en	touch	screen	in	
kleur	met	3D	kaarten	voor	Europa	en	
informatie	over	milieuvriendelijk	rijden

	- Connected	Services(1):	GoogleTM	POI	en	
Send-To-Car	(routeplanner	en	“Point-of-
Interest”)	

•	Parkeersensoren	achter

•	Parkeerruimte	indicator

(1)	Dit	item	is	specifiek	voor	de	CONNECT	EDITION	N-TEC	uitvoering	
(2)	Omtrek	van	de	zit-	en	de	rugleuning,	behalve	middelste	zitplaats	achterin



NISSAN MICRA
UITRUSTINGSOVERZICHT

VISIA ACENTA
CONNECT 
EDITION 
N-TEC

TEKNA

®® VEILIGHEID
•	 ABS	(Anti-blokkeersysteem) ® ® ® ®

•	 EBD	(Elektronische	remkrachtverdeling)    

•	 NBAS	(Nissan	Brake	Assist)	    

•	 ESP	(Elektronisch	stabiliteitsprogramma)	    

•	 TCS	(Traction	Control	System)    

•	 TPMS	(Bandenspanning	controlesysteem)    

•	 Bestuurders-	en	voorpassagiersairbag	(uitschakelbaar	aan	kant	voorpassagier)    

•	 Zij-airbags    

•	 Gordijnairbags    

•	 3	hoofdsteunen	achter,	in	hoogte	verstelbaar -   

•	 Veiligheidsgordels	voor	met	gordelspanner	en	spankrachtbegrenzers    

•	 Driepuntsgordels	achter	(x3)    

•	 Kinderveiligheidssloten    

•	 2	ISOFIX	kinderstoel	bevestigingspunten    

•	 Automatische	inschakeling	van	de	centrale	portiervergrendeling,	met	snelheidssensor    

•	 Startonderbreking	NATS	(Nissan	Anti	Theft	System)    

•	 Reservewiel	type	thuiskomer  (1.2L 80) / - (DIG-S 98)   

®® STYLING

Exterieur
•	 14"	wielen	(met	wieldoppen	op	1.2L	80)	  - - -

•	 15"	wielen	met	wieldoppen	 -  - -

•	 16"	lichtmetalen	velgen	 - -  

•	 Extra	getint	glas	(achterste	zijramen	en	achterklep) - -  

•	 Bumpers	in	carrosseriekleur	    

•	 Zwarte	buitenspiegelkappen	  - - -

•	 Buitenspiegelkappen	in	carrosseriekleur	 -  - 

•	 Buitenspiegelkappen	zilverkleurig - -  -

•	 Zwarte	portiergrepen	  - - -

•	 Portiergrepen	in	carrosseriekleur	 -  -  

•	 Portiergrepen	zilverkleurig - -  -

•	 B-stijl	in	carrosseriekleur	  - - -

•	 Zwarte	B-stijl	 -   

•	 Chromen	radiatorgrille	 -   

•	 Dakspoiler - (1.2L 80) /  (DIG-S 98)   

Interieur
•	 Lederen	stuurwiel	met	blauwe	stiksels - -  -

•	 Lederen	stuurwiel	en	versnellingspookknop	(handgeschakeld) -   

•	 Glanzend	zwarte	dashboard	console - -  

•	 Chromen	portiergrepen -   

•	 Satijn	grijze	armsteun	en	versnellingspook	omlijsting -   

•	 Stoffen	stoelbekleding  - - -

•	 Stoffen	bekleding	met	inzetstukken	aan	de	binnenkant	van	de	portieren -  - -

•	 Stoffen	bekleding	zwart/blauw	met	blauwe	stiksels - -  -

•	 Suede	bekleding(1)	met	dubbel	stiksel	en	met	inzetstukken	aan	de	binnenkant	van	de	portieren - - - 

®® COMFORT

Rijden
•	 Elektrische	stuurbekrachtiging	    

•	 Elektrisch	bedienbare	buitenspiegels	 -   

•	 Verwarm-	en	inklapbare	buitenspiegels	 - - - 

•	 In	hoogte	verstelbaar	stuurwiel	    

•	 In	hoogte	verstelbare	bestuurdersstoel	 -   

•	 Armsteun	bestuurder	 -   

•	 Elektrisch	bedienbare	ramen	voor	    

•	 Zonneklep	bestuurder	en	voorpassagier	  - - -

•	 Zonneklep	bestuurder	en	voorpassagier	met	make-up	spiegel	&	afsluiting -   

(1)	Omtrek	van	de	zit-	en	de	rugleuning,	behalve	middelste	zitplaats	achterin

	=	Standaard
	 =	Optie
-	 =	Niet	beschikbaar



NISSAN MICRA
UITRUSTINGSOVERZICHT

VISIA ACENTA
CONNECT 
EDITION 
N-TEC

TEKNA

®® COMFORT

Comfort aan boord
•	 Handbediende	airconditioning	 - (1.2L 80) /  (DIG-S 98)  - -

•	 Volautomatische	airconditioning - -  

•	 Glazen	dak	met	zonwering	 - - - 

•	 Centrale	portiervergrendeling	met	afstandsbediening    

•	 Intelligent	key	met	STOP/START	knop - - - 

Bagageruimte
•	 Achterbankleuning	in	delen	neerklapbaar	  - - -

•	 Achterbankleuning	in	delen	neerklapbaar	(60/40)	 -   

•	 Neerklapbare	achterbank	(volledig	vlakke	vloer)	 -   

•	 Dashboardkastje	onderin    

•	 Dashboardkastje	bovenin	 -   

•	 Opbergvak	met	flessenhouder	in	voorportier	    

•	 Opbergvakken	op	rugleuning	voorstoelen	 -   

•	 Bekerhouders	voor	(x2)	    

•	 Bekerhouders	achter	(x1)	    

•	 Interieurverlichting	    

•	 Leesverlichting	 -   

•	 Verlichting	bagageruimte	 -   

•	 Afdekking	bagageruimte  (1.2L 80) / - (DIG-S 98)   

®® ZICHTBAARHEID
•	 Mistlampen	achter    

•	 LED	achterlichten -   

•	 Mistlampen	voor - -  

•	 Automatisch	in-/uitschakelende	koplampen - -  

•	 Regensensor - -  

•	 Achterruitwisser	wist	automatisch	na	inschakelen	achteruitversnelling - -  

®® TECHNOLOGIE
•	 12v	aansluiting	(x1)	    

•	 Voorbereiding	voor	radio	  - - -

•	 Radio/CD-speler	met	4	luidsprekers	 -  - -

•	 USB-aansluiting	 -   

•	 MP3-aansluiting	 -   

•	 Handsfree	Bluetooth®	systeem	 -   

•	 Cruise	control	en	snelheidsbegrenzer	 -   

•	 Bediening	op	het	stuurwiel	(audio,	Bluetooth®,	cruise	control	en	snelheidsbegrenzer)	 -   

•	 Boordcomputer	   - -

•	 Multifunctionele	boordcomputer - -  

•	 Parkeersensoren	achter	 - -  

•	 Parkeerruimte	indicator	(dit	systeem	meet	of	een	parkeerplek	voldoende	ruimte	biedt	om	te	parkeren)	 - -  

•	 Functie	voor	accubesparing	(automatisch	uitschakelen	van	de	koplampen	en	binnenverlichting)    

NissanConnect 2.0:
	- 5,8”	LCD	navigatiesysteem	met	verkeersinformatie	en	touchscreen	in	kleur	met	3D	kaarten	van	Europa	
en	informatie	over	milieuvriendelijk	rijgedrag.

	- Connected	Services(1):	GoogleTM	POI	en	Send-To-Car	(routeplanner	en	“Point-of-	Interest”)
	- Radio/CD-speler	met	stuurwielbediening	en	6	luidsprekers
	- USB-aansluiting	voor	iPod,	MP3	speler,	USB	stick	en	externe	harde	schijf

- -  

®® OPTIES

VISIA PACK
	- Handbediende	airconditioning	 -	 MP3-aansluiting
	- Radio/CD-speler	met	4	luidsprekers	 -	 Handsfree	Bluetooth®	systeem
	- USB-aansluiting	 -	 Bediening	via	het	stuurwiel	(audio,	Bluetooth®)

 (1.2L 80) / - (DIG-S 98) - - -

STYLE PACK
	- 15’’	lichtmetalen	velgen
	- Mistlampen	voor -  - -

(1)	 Connected	Services*	gratis	voor	een	periode	van	3	jaar.	Na	deze	periode	zijn	de	services	optioneel

*Beschikbare	diensten	kunnen	verschillen	per	land	en	vereisen	mogelijk	een	abonnement	om	deze	te	activeren.	Diensten	worden	aangeboden	door	derden	en	vallen	buiten	de	
verantwoordelijkheid	van	Nissan.	Aanbieders	van	deze	diensten	kunnen	hun	services	beëindigen	of	beperken	zonder	vooraf	Nissan	en/of	haar	dealers	hierover	te	informeren.	
Nissan	is	niet	verantwoordelijk	voor	eventuele	kosten	die	ontstaan	door	het	gebruik	van	de	diensten,	noodzakelijke	updates	of	andere	gerelateerde	kosten	voor	het	gebruik	van	
deze	diensten.	Sommige	diensten	vereisen	een	daarvoor	geschikte	mobiele	telefoon,	welke	niet	wordt	geleverd	bij	het	voertuig.	Mobiele	netwerken	worden	aangeboden	door	
onafhankelijke	aanbieders	en	vallen	buiten	de	verantwoordelijkheid	van	Nissan.	Mobiele	netwerken	zijn	mogelijk	niet	beschikbaar	in	alle	gebieden.	Kosten	voor	het	gebruik	van	
mobiele	netwerken	zijn	voor	rekening	van	de	gebruiker.

	=	Standaard
	 =	Optie
-	 =	Niet	beschikbaar



NISSAN MICRA BENZINE

TECHNISCHE GEGEVENS
1.2L 80 1.2L 80 CVT

DIG-S 98
DIG-S 98 CVT

VISIA Overige 
uitvoeringen

®® MODEL
•	Uitvoering	 5-deurs,	5	zitplaatsen	

®® MOTOR
•	Type Benzine,	3	cilinders	

•	Brandstof Ongelode	benzine	EURO	95

•	Cilinderinhoud	 cm3 1198

•	Maximum	vermogen(2) kW	(pk)	/	tr/min 59	(80)	/	6000 72	(98)	/	5600

•	Maximum	koppel(2) Nm	/	tr/min 110	/	4000 142	/	4400

•	Boring	x	slag mm 78,0	x	83,6

•	Compressieverhouding 10,7	:	1 13,0	:	1

•	Cilinderkop 12	kleppen

•	Luchtinlaatsysteem Atmosferisch Supercharged

•	Brandstoftoevoer Multi	point	benzine-injectie Multi	point	benzine-direct-injectie

•	Ontsteking Elektronisch
•	Uitstoot	controlesysteem 3-weg	katalysator

•	Uitstootniveau Euro	6b

•	Stop	/	Start	systeem Nee Ja
®® AANDRIJVING

•	Transmissie Handgeschakeld	-	5	versnellingen Automaat	-	CVT(1) Handgeschakeld	-	5	versnellingen Automaat	-	CVT(1)

•	Overbrengingsverhouding 1e s 3,727 4,006 3,727 4,006

2e s 2,048 2,048

3e s 1,393 1,393

4e s 1,097 1,029

5e s 0,892 0,821

Achteruit s 3,545 3,770 3,545 3,770

•	Eindoverbrengingsverhouding 3,438	/	3,563	(met	16’’	wielen) 3,754 3,438 3,754

•	Aandrijving Voorwielen
®® BESTURING

•	Stuurinrichting Tandheugel	overbrenging,	stuurbekrachtiging

•	Draaicirkel	(stoep	tot	stoep) 9,3	m
®® ONDERSTEL

•	Wielophanging Onafhankelijke	McPherson	veerpoot	/	Torsie	starre	as

•	Remsysteem Schijfremmen	voor	/	trommelremmen	achter	bekrachtigd	met	ABS	/	EBD	/	NBAS	/	ESP

•	Bandenmaat 165/70R14	of	175/60R15	of	185/55R16 165/70R14 175/60R15	of	185/55R16
®® GEWICHTEN EN AFMETINGEN

•	Gewicht	voor	wegenbelasting kg 901	/	935 920	/	954 930 960	/	996 982	/	1014

•	Massa	rijklaar kg 1001	/	1035 1020	/	1054 1030 1060	/	1096 1082	/	1114

•	Max.	toelaatbaar	voertuiggewicht kg 1425 1435 1505 1530

•	Nuttig	laadvermogen kg 524	/	490 505	/	471 505 545	/	509 548	/	516

•	Lengte mm 3825

•	Breedte mm 1665

•	Hoogte mm 1510	/	1525	(met	16’’	wielen)

•	Wielbasis mm 2450

•	Spoorbreedte	voor mm 1450	/	1470

•	Spoorbreedte	achter mm 1455	/	1475

•	Inhoud	bagageruimte	(VDA) l 265
•	Inhoud	bagageruimte,	neergeklapte	achterbank	

(VDA)
l 1132

•	Inhoud	brandstoftank l 41
®® PRESTATIES

•	Maximum	snelheid km/h 170 161 180 175

•	Acceleratie	0	-	100	km/h s 13,7 14,5	/	14,6	(met	16’’	wielen) 11,3	/	11,4	(met	16’’	wielen) 11,8	/	11,9	(met	16’’	wielen)

®® BRANDSTOFVERBRUIK(3)

•	Binnen	de	bebouwde	kom l/100	km 6,1 6,7 5,1 5,3 6,1

•	Buiten	de	bebouwde	kom l/100	km 4,3 4,6 3,6 3,7 4,4

•	Gecombineerd l/100	km 5,0 5,4 4,1 4,3 5,0

•	CO2	emmissie g/km 115 125 95 99 115

(1)	Continu	Variabele	Transmissie.
(2)	Overeenkomstig	1999/99/EC.
(3)	Overeenkomstig	1999/94/EC.	
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Afgebeeld: Nissan MICRA DIG-S 98 CONNECT EDITION N-TEC

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren en prijzen 
door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers worden doorgegeven. 
Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest recente informatie.

Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van onjuistheden of 
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke 
bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek 
worden deze u toegezonden.

Nissan West Europe sas

www.nissan.nl
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