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NISSAN MICRA. Tenk om du kunne forflytte deg i ditt eget 
tempo og få ting gjort. Bruk alt du har, start med den velformede 
støtfangeren og honeycomb-grillen. Sett deg inn i bilen, koble deg 
til Nissan MICRA og ha det gøy: med egne ideer og vår teknologi 
kan du skreddersy reisen.
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STILFULL LEVERING
DU ER FREMME. Med en ny støtfanger bak, perfekt tonet 
bakre design med LED-lys og skinnende 16” alufelger: MICRA vet 
hvordan du skal gjøre et godt inntrykk på omgivelsene.

 

Side 1    |    Side 2 

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Teknologi og Ytelse    |    Tilbehør    |     Farger og Interiør Print  |    Utgang



STIG PÅ. Den romslige kupéen i 
Nissan MICRA inviterer deg med sine 
vakre detaljer i setene og dørpanelene, 
sølvlakkerte armlener og girspak kule, 
og en skinnende sort midtkonsoll.

CITY FLØRT
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NISSAN INTELLIGENT NØKKEL
Det intelligente nøkkelsystemet, i-Key, til Nissan er smart og praktisk og gjør hverdagen 
enda enklere. 
Når du har armene fulle av varer og tankene fulle av det neste ærendet du skal gjøre, er det 
greit å slippe å rote rundt etter nøklene i bunnen av vesken.
Takket være radiofrekvent ID-teknologi kan du låse opp din MICRA simpelthen ved å røre 
knappen på førerdøren eller på baklukehåndtaket.
Dessuten kan du starte bilen med din Nissan intelligente nøkkel som ligger i vesken ved 
siden av deg eller i lommen – det er bare å holde inn bremsen og trykke på startknappen, 
så er du i gang. Så enkelt er det.

MULTIFUNKSJONSDISPLAY.
Nissan MICRA med sin lesevennlige 
multiinformasjonsskjerm gir deg nyttig 
informasjon om f.eks. drivstofforbruk, 
kjørelengde, utendørstemperatur og 
parkeringsassistent.

STERKERE IMAGE. Nissan MICRA er full av lysende 
ideer med en helt ny midtkonsoll, nye skarpe detaljer på 
multifunksjonsdisplayet og en praktisk «intelligent nøkkel».

DESIGNER-
INTELLIGENS
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Gloss Black armhviler på dørene

Seteinteriør med blå søm

Skinntrukket ratt med blå søm

Regnsensitive 
vindusviskere og 

automatiske frontlys

NissanConnect med 
6 høyttalere

Satin Silver speilhus

Tåkelys foran med kromring

Satin Silver dørhåndtak

Parkerings-
sensorer bak

N-TEC emblem

16” alufelger med spesiell finish

Oppmålingssystem for 
parkeringslomme

Enveisglass

Midtkonsoll i Gloss Black

Automatisk 
klimaanlegg

KJØP SPESIALUTGAVEN. MICRA N-TEC Special 
Edition gir deg den beste teknologien og forbedret 
interiør- og eksteriørstyling for en smartere 
kjøreopplevelse. Kjør selvsikkert med NissanConnect 
og parkeringsassistent-teknologiene og nyt komforten 
med automatisk klimaanlegg, frontlys og 
vindusviskere. Med sitt særpregede eksteriør og 
raffinerte interiør, er N-TEC den ultimate urbane bilen.

MICRA N-TEC 
SPECIAL EDITION
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NISSANCONNECT

INNOVASJON SOM HOLDER 
DEG TILKOBLET
SMART OG FUNKSJONELL. NissanConnect er fullpakket med et bredt utvalg av funksjoner og er meget brukervennlig takket være 
en 5,8" antirefleks berøringsskjerm med høy oppløsning. En kraftfull kombinasjon av audio-, navigasjons- og kommunikasjonsfunksjoner 
i tillegg til det siste innen tilkoblingsmuligheter og funksjoner for smarttelefonintegrering.

TIILKOBLET UANSETT HVOR DU ER. NissanConnect tilbyr smarttelefonintegrering. En stadig større liste over applikasjoner* fra 
Nissan-skjermen som alle er skreddersydd for å bedre din totale kjøreopplevelse på en sikker måte. Din MICRA vil være en integrert 
del av din tilkoblede livsstil, akkurat som smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

INTELLIGENT FØRERASSISTANSE og navigasjonsfunksjoner støtter deg i alle trafikksituasjoner.

STREAMING AV AUDIO VIA BLUETOOTH®. Lytt til digital radio**, trådløs Internettradio eller stream musikk fra mobiltelefonen din.

iPOD/USB-INNGANG. Koble til iPod eller MP3-spiller for å få tilgang til hele musikkbiblioteket ditt mens du kjører.

*Du er ansvarlig under kjøring. Bruk kun NissanConnect-tjenestene dersom dette er forsvarlig under kjøring. Det kan hende at enkelte applikasjoner lanseres på 
et senere tidspunkt. Du må abonnere på NissanConnect-tjenesten, men den er også tilgjengelig på komplimentær basis for 2 år fra kjøp. Tjenester og apper er 
tilgjengelige i utvalgte europeiske land og på utvalgte Nissan-modeller. Tjenester og apper som leveres av tredjeparter er utenfor Nissan sin kontroll, og kan 
endres uten varsel eller erstatningsansvar overfor Nissan og selskapets agenter (inkludert, uten begrensning, tjenester som kanselleres/utsettes av tredjeparter). 
Visse fjernfunksjoner krever kompatible telefoner eller enheter som ikke leveres med bilen. Mobilnettverket leveres av uavhengige mobiltelefonselskaper som 
ligger utenfor Nissan sin kontroll. Mobilnettverk er ikke tilgjengelig overalt. Det kan påløpe kostnader for roaming og/eller databruk. Nissan kan ikke holdes 
erstatningsansvarlig for utskiftet eller oppgradert utstyr, eller tilhørende kostnader, som måtte kreves for fortsatt drift på grunn av endringer i tjenesten.

**Hvis tilgjengelig i ditt land.
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PERFEKT PLASSERING. Uten tvil, nøling 
og anstrengelser. Kjør selvsikkert inn i 
parkeringslommen med parkeringsassistenten 
og bruk din dyrebare tid på viktigere ting.

UTMERKET SVINGRADIUS. Det er kjempeenkelt å 
manøvrere Nissan MICRA, ikke bare fra revers til førstegir 
og tilbake igjen, men også når man skal snu ved hjelp av 
tre manøvrer. Med bare 9,3 meter svingradius har MICRA 
den minste sammenlignet med de viktigste konkurrentene, 
og det sikrer at man kommer seg rundt hindringer og 
trange hjørner gjennom bygatene uten problemer.

RYGGESENSORER. Når du har fått klarsignal fra 
parkeringsassistenten kan du trygt rygge inn i 
parkeringslommen. Ryggesensorene vil hjelpe deg trygt 
på plass.

STREET 
FØLELSER
COOL MOVES. Nissan MICRA er fokusert, sterk og svært 
spenstig og tar seg frem i byen med mindre anstrengelser enn 
noen andre.

OPPMÅLING AV PARKERINGSLOMME (PSM). 
Med et knappetrykk vil parkeringsassistenten måle opp 
parkeringslommen og fortelle deg om det er tilstrekkelig 
plass. Kjør fram, trykk på PSM-knappen, slå på blinklyset 
og parkeringsassistenten vil gi deg klarsignal hvis 
parkeringslommen er stor nok til bilen. Dette sparer deg 
for mye bortkastet tid.
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MOTOR /
GIRKASSE

STØRRELSE
(L)

EFFEKT
(hk)

DREIEMOMENT
(nm)

CO2-UTSLIPP 
(g/km)

DRIVSTOFFORBRUK
KOMBINERT (l/100 km)

1.2 80hk 5MT 1,2 80 110 115 5

1.2 80hk CVT 1,2 80 110 125 5,40

1.2 DIG-S 98hk 5MT 1,2 98 147 99 4,3

1.2 DIG-S 98hk CVT 1,2 98 147 115 5

KJØRING MED LAV MILJØBELASTNING. Nissan MICRA har et av de laveste 
CO2-utslippene for en bensinmotor (99 g) og bruker bare 4,3 liter drivstoff per 100 km.

FRISK ENERGI

STOP START. Stopp-/start-systemet er 
standard på alle DIG-S-modeller, noe som 
gir mindre forurensning ved bykjøring. 
Motoren slås av automatisk når Nissan 
MICRA står stille (f.eks. i kø), noe som gir 
rundt 4 % mer effektiv drivstofføkonomi, 
og starter igjen automatisk når du trår inn 
clutchen (MT) eller slipper bremsen (CVT).

DIG-S MOTOR. MICRA sin Pure Drive 1,2 98 hk 
kompressormatet bensinmotor med manuelt gir 
har samme miljøvennlige ytelse som en 
dieselmotor, men uten kostnadspåslaget. Motoren 
benytter nyskapende teknologi som reduserer 
energitap som følge av trykk, varme- og 
friksjonstap, noe som gir bedre drivstofforbruk 
gjennom optimalisert energistyring.
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NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFI

OMGI DEG MED 
SELVSIKKERHET
Nissan Safety Shield-teknologi er en omfattende 
tilnærming til sikkerhet som er veiledende for all 
teknikk og utvikling av alle bilene vi produserer. 
Funksjonene som beskrives her er bare noen av 
funksjonene på din Nissan som bidrar til å beskytte 
deg og dine ved å fokusere på tre viktige områder: 
holde et øye med bilens systemer og omgivelser, 
assistanse ved håndtering av uventede situasjoner 
samt gi optimal sikkerhet for deg og dine passasjerer 
ved en eventuell kollisjon.

ABS. Hvis du skulle bli nødt til å bråbremse, 
vil det låsningsfrie bremsesystemet motvirke at 
hjulene låser seg, for å opprettholde styringen 
og stabiliteten.

TPMS. OVERVÅKINGSSYSTEM FOR 
DEKKTRYKK. Ingen flere gjetteleker: Trykket i 
det enkelte dekket er overvåket. Og hvis et av 
dem har for lavt trykk, vil det lyse et varsel på 
dashbordet.

(ESP) Vehicle Dynamic Control. Den 
9. generasjonen ESP bruker bremsetrykket til 
hvert hjul og reduserer motorens dreiemoment 
for å stabilisere bilens kjøreretning hvis grensene 
for dekkets kontakt med underlaget skulle bli 
overskredet.

TCS. Traction Control System styrer bremsetrykket 
til hvert hjul og reduserer motorens dreiemoment 
for å maksimalisere framdriften.

MED ESP

UTEN ESP

Foran, på sidene og gardinkollisjonsputer gir 
maksimal beskyttelse for alle passasjerene. 
Hvis du vil montere et babysete foran, må du 
bruke bryteren inni hanskerommet for å slå av 
kollisjonsputene for passasjeren foran.

KOLLISJONSPUTER
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VELORGANISERT. Ingen flere 
gjenstander som flytter på seg, ikke mer 
leting etter mobiltelefonen, parkeringsbilletten 
eller solbrillene ... alt sammen har sin egen 
plass i Nissan MICRA.

PLASS Å SPARE

SVÆRT GJENNOMTENKT. Nissan MICRA har 
alt fra dedikerte holdere til romslige og allsidige 
oppbevaringsrom som gjør reisen lettere.

SVÆRT TILPASNINGSDYKTIG. Hvis du tidvis 
skulle ha behov for større last, kan du legge ned 
baksetene ved å trekke i et håndtak for å skape et 
flatt gulv med en plass på 1 132 liter. En svært 
praktisk løsning.
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Force red

Piano black

Solid white Black purple

Chrome

Orange racing

Carbon look

Metallic Grey

KREATIV LINJE EKSKLUSIV LINJE

1. Speilhus, Orange racing

2. Dørhåndtaksdeksler på for- og bakdører, Orange racing

3. Sidelister, Orange racing

4. 15" alufelger TRACK Silver Grey

5. Lufteventil, Orange racing

6. Baklukelist, Orange racing

7. Lufteventil, Orange racing

8. Sportspedaler

9. Girvelgerring, Orange racing

10. Opplyste innstegslister

11. Velurmatter med farget logo og søm (sett med 4)

LA OSS VÆRE 
PERSONLIGE

Gi din MICRA en egen signatur ved å kombinere en særpreget 
karosserifarge med kontrasterende lister, detaljer og paneler både 

innvendig og utvendig - alternativene er uendelige.

FOR M ICRA
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Du er klar for det meste med originalt 
tilbehør fra Nissan. Enten du velger 
en smarttelefonholder, askebeger, 
bagasjeromsavdeler for en praktisk 
hverdag eller kjøleboks eller lastestativ 
for weekendferien – hos oss finner 
du det du trenger.

DET DU 
TRENGER

1. Hard bagasjeromsmatte med skillevegg
2. Myk bagasjeromsmatte
3. Oppbevaringshylle bagasjerom (104)

4. Smarttelefonholder
5. Askebeger
6. Middels stor takboks, Black (leveres også i liten størrelse)
7. Lastestativ i stål, Black (leveres også i aluminium) og ski-/

snøbrettstativ, 3 par (leveres også i 4 par) for lastestativ i stål 
og aluminium, skyvbart, 6 par)

8. Kjøleboks
9. Lastestativ, stål Black (leveres også i aluminium) og sykkelstativ
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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

UTSTYRSNIVÅENE 
ACENTA OG VISIA_
BLACK 
STANDARD PÅ VISIA CITY/ 
VISIA/ ACENTA

TEKNA 
UTSTYRSNIVÅER_BLACK
STANDARD PÅ TEKNA

A: Total lengde: 3 825 mm

B: Akselavstand: 2 450 mm

C: Total bredde: 1 665 mm

D: Total høyde: 1 520 mm til 1 535 mm

FARGER

HJULKAPSEL_15"HJULKAPSEL_14"

STANDARD PÅ VISIA CITY / 
VISIA

STANDARD PÅ N-TEC / 
TEKNA

ALUFELGER_16"

STANDARD PÅ ACENTA

N-TEC 
UTSTYRSNIVÅ_
MODERN BLACK OG 
BLUE
STANDARD PÅ N-TEC

INTERIØR

MÅL
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DU FÅR FREM DET BESTE 
I OSS HOS NISSAN.

Du setter i gang fantasien vår. Du 
fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. 
Du inspirerer oss til å tøye reglene og 
fi nne på nye ting. Og i Nissan er ikke 
innovasjon bare et spørsmål om tillegg 
og utvidelser; det handler om å bryte 
grenser for å fi nne opp status quo på 
nytt. Det dreier seg om å utvikle 
uventede løsninger for å tilfredsstille 
dine villeste og mest pragmatiske 
ønsker. I Nissan konstruerer vi biler, 
tilbehør og tjenester som bryter med 
mønsteret – gjør det praktiske spennende 
og det spennende praktisk for å kunne 
gi deg en forfriskende kjøreopplevelse 
hver eneste dag.

NISSAN MICRA 
TILBYR DEG:

5 ÅRS GARANTI

12 ÅRS ANTIKORROSJONSGARANTI 
FOR KAROSSERIET

SERVICEINTERVALL PÅ 20.000 KM

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Teknologi og Ytelse    |    Tilbehør    |     Farger og Interiør Print  |    Utgang



Følg Nissan MICRA på:
Forhandlerstempel:

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

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at innholdet i denne publikasjonen er korrekt på trykketidspunktet (august 2015). Denne brosjyren viser prototype-biler 
som er vist frem på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter forbeholder Nissan Europe seg retten til å 
endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen, uten forvarsel. Nissans forhandlere vil bli informert om eventuelle endringer så raskt 
som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i den aktuelle 
trykkeprosessen kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele eller deler av 
denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir –MICRA SV3 GEA 08/2015 – Trykt i EU.
Utviklet av CLM BBDO, Frankrike – tlf.: +33 1 41 23 41 23 og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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