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NISSAN MICRA. Tänk om du själv kunde styra allt som händer 
omkring dig? MICRA ger dig i alla fall chansen att visa upp hur lätt 
och smidigt du kan styra över dig själv. Koppla upp dig med Nissan 
MICRA och ha lite skoj. Dina idéer ihop med vår teknologi kan göra 
din resa precis som du vill ha den.
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ELEGANT 
FRAMFÖRANDE

DU HAR NÅTT DITT MÅL. MICRA vet verkligen hur man 
gör ett gott intryck. Med en ny stötfångare bak, en snygg baklucka, 
LED-lampor och skinande 16" lättmetallfälgar.
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KLIV IN. Det luftiga kupéutrymmet 
i MICRA drar alla blickar till sig med 
elegant stolsklädsel och dörrpaneler 
i mockaliknande tyg, silverfärgade 
dörrarmstöd och detaljer på växelspaken 
samt en glänsande svart mittkonsol.

FLIRT I 
STADEN
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NISSANS INTELLIGENTA NYCKELSYSTEM
Nissan intelligenta nyckelfria låssystem, iKey, är smart, enkelt och bekvämt – du får fria 
händer till annat.
När du har händerna fulla av kassar och tankarna är upptagna av allt som måste göras, 
vill du slippa rota efter bilnycklarna längst ner i fickan.
Tack vare tekniken med radiofrekvensidentifiering kan du låsa upp din MICRA genom att 
bara vidröra knappen på dörrhandtaget.
Dessutom kan du starta bilen utan att ta upp nyckeln ur väskan eller fickan. Sätt bara foten 
på bromsen, tryck på startknappen och kör iväg. Så enkelt är det.

MULTIFUNKTIONSDISPLAY.
MICRAs mutifunktionsdisplay är lätt att avläsa 
och ger dig mängder av praktisk information 
som t.ex. bränsleförbrukning, körsträcka, 
utomhustemperatur och parkeringshjälp.

NY IMAGE. Mittkonsolen har en helt ny design, 
multifunktionsskärmen med ny grafik är ännu tydligare 
och den intelligenta nyckeln fulländar upplevelsen. 
MICRA är helt enkelt full av nya idéer.

SMART DESIGN
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Armstöd med blank dekorlist

Sätesklädsel med blå stickning

Ratt i läder med blå stickning

Vindrutetorkare med 
regnsensorer och 

automatiska strålkastare

Nissan Connect nav. 
& 6 högtalare

Satin-silverfärgade 
backspegelkåpor

Dimljus fram med 
kromad dekorring

Satin-silverfärgade 
exteriöra dörrhandtag

Parkerings-
sensorer bak

N-TEC-emblem

16" lättmetallfälgar 
med specialdekor

P-platsmätningssystem

Tonade rutor bak

Blanksvart mittkonsol

ACC - 
klimatanläggning

KLIV UPP EN NIVÅ. Specialversionen MICRA N-TEC 
ger dig en fräckare körupplevelse med toppmodern 
teknologi och ännu häftigare stil både in- och utvändigt. 
Kör tryggt med Nissan Connect navigationssystem och 
teknik som parkeringsassistans. Njut av livet bakom 
ratten med ACC - klimatanläggning och regnssensor 
som styr vindrutetorkare helt automatiskt. 
Med kompakta yttermått, snäv vändradie och smakfull 
interiör är MICRA N-TEC en fantastisk citybil.

MICRA N-TEC 
SPECIALVERSION
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NISSAN CONNECT

EN INNOVATION SOM HJÄLPER DIG
ATT NÅ HELA VÄRLDEN
SMART OCH FUNKTIONELLT. NissanConnect innehåller massor av finesser och är otroligt lätt att använda tack vare sin 
högupplösta 5,8 tum stora, antireflexbehandlade pekskärm. Systemet är en kraftfull kombination av ljud-, navigations- och 
kommunikationsfunktioner och bjuder dessutom på avancerade anslutningsmöjligheter och smartphoneintegrering.

UPPKOPPLAD – VART DU ÄN STYR KOSAN. NissanConnect erbjuder dig smartphoneintegrering. Det här gör att du, direkt på 
displayen i din Nissan, har bekväm tillgång till ett ständigt växande utbud av appar* som alla tagits fram för att förbättra din 
körupplevelse – på ett säkert sätt. Din MICRA blir en del av ditt uppkopplade liv, precis som din smartphone, surfplatta och dator.

INTELLIGENTA HJÄLPSYSTEM och navigationsfunktioner hjälper dig i alla upptänkliga trafiksituationer.

STREAMA LJUD VIA BLUETOOTH®. Njut av digitalradio**, Internetradio eller strömma musik från din mobiltelefon.

iPOD/USB-INGÅNG. Anslut din iPod eller mp3-spelare, så kan du lyssna på alla dina favoritlåtar under resan.

*Bilkörning är en ansvarsfull uppgift. Använd endast NissanConnect-tjänsterna när det är säkert att göra detta. Vissa appar finns ej tillgängliga förrän senare. 
Abonnemang på NissanConnect-tjänsten krävs men är kostnadsfritt under 2 år räknat från inköpsdagen. Tjänst och appar endast tillgängliga i vissa europeiska 
länder och i vissa Nissan-modeller. Tjänst och appar kan tillhandahållas av tredje part över vilka Nissan ej har någon kontroll, och kan komma att ändras 
utan meddelande därom och utan ansvarsskyldighet för Nissan eller företagets representanter (däri inberäknat, men ej begränsat till, tjänster som tredje part 
avslutar/avbryter). Vissa fjärrfunktioner kräver en kompatibel telefon eller annan enhet, vilken ej medföljer bilen. Mobiltelefonnät tillhandahålls av 
mobiltelefonoperatörer och ligger utanför Nissans kontroll. Mobiltelefonnät finns inte på alla platser. Avgifter för roaming och/eller dataanvändning kan tillkomma. 
Nissan kan ej hållas ansvarigt för kostnader avseende byte av utrustning, uppgraderingar eller annat som kan komma att krävas för fortsatt funktion i händelse 
av förändringar av tjänsten.

**Om detta är tillgängligt i ditt land.
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PERFEKT PASSFORM. Ingen tvekan, inga 
tvivel, inga svårigheter. Parkera enkelt och 
säkert med hjälp av parkeringsassistanssystemet 
och få tid till viktigare saker.

OPTIMAL VÄNDRADIE Det är väldigt enkelt att 
manövrera Nissan MICRA. Inte bara vid 
parkeringssituationer, utan även när du måste ta dig 
fram på trånga platser. Vändcirkeln på 9,3 m är mindre 
än huvudkonkurrenterna och gör att du kan komma runt 
trånga hörn i en handvändning.

PARKERINGSSENSORER BAK När du har fått 
grönt ljus från parkeringsassistenten kan du backa 
in i fickan utan att tveka. Parkeringssensorerna bak 
vägleder dig tryggt med hjälp av ljudsignaler.

GATUSMART
SKÖNA MOVES. Fokuserad, effektiv och extremt lättmanövrerad 
– ingen kan ta sig runt i stan mer obesvärat än MICRA.

P-PLATSMÄTNINGSSYSTEM (PSM) Genom att bara 
trycka på en knapp mäter parkeringsassistanssystemet upp 
den parkeringsficka du valt och informerar dig om det finns 
tillräckligt med plats. Köra bara fram, tryck på PSM-knappen 
och sätt på indikatorn - du får ett “OK” eller “avråds” från 
systemet och du sparar en massa krångel.
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LÅGA UTSLÄPP. MICRA har bland de lägsta CO2-utsläppen bland bensinmotorer 
(99 g) och förbrukar endast 0,43 liter bränsle per mil.

FRÄSCH ENERGI

STOP START. Stop/start-systemet är 
standard på alla DIG-S-versioner och 
minskar utsläppen i stadstrafik. Motorn 
slås automatiskt ifrån när din MICRA 
står stilla (vid exempelvis ett trafikljus) 
för att minska bränsleförbrukningen 
med ca 4 procent och startar sedan så 
fort du frikopplar (manuell växellåda) 
eller släpper bromsen (CVT-växellåda).

DIG-S-MOTOR. MICRA erbjuder eko-
prestandan hos en dieselmotor men utan 
den dyra prislappen. Den överladdade 
1,2-liters bensinmotorn på 98 hästkrafter 
med manuell kraftöverföring omfattar 
innovativ teknik som minskar mängden 
kraft som går förlorad genom värme, 
pumpning och friktion och förbättrar 
bränsleförbrukningen genom optimerad 
energihantering.

 

MOTOR /
KRAFTÖVERFÖRING

STORLEK 
(LIT)

EFFEKT 
(hk)

VRIDMOMENT 
(Nm)

CO2-UTSLÄPP 
(g/km)

BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
BLANDAD KÖRNING (l/100 km)

1.2 80 hk 5MT 1.2 80 110 115 5.0

1.2 80 hk CVT 1.2 80 110 125 5.4

1.2 DIG-S 98 hk 5MT 1.2 98 147 99 4.3

1.2 DIG-S 98 hk CVT 1.2 98 147 115 5.0
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NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFIN

OMGE DIG MED 
TRYGGHET
Nissan Safety Shield är ett omfattande program för 
ökad säkerhet och ligger bakom utvecklingen av alla 
bilar vi tillverkar. De funktioner som beskrivs här är 
bara några exempel på vad som finns i din Nissan. 
De olika säkerhetssystemen hjälper till att skydda 
dig och dina passagerare genom att fokusera på tre 
viktiga områden: De övervakar bilens omgivningar, 
de hjälper dig att manövrera bilen i oväntade situationer 
och de ökar skyddet för dig och dina passagerare vid 
en eventuell olycka.

2011 erhöll MICRA fyra stjärnor 
av EURO NCAP (European new 
Car Assessment Programme)

ABS. Om du någon gång blir tvungen att bromsa 
hårt, förhindrar det låsningsfria bromssystemet att 
hjulen låser sig och hjälper dig att behålla kontrollen 
och stabiliteten.

TPMS. System för däcktrycksövervakning. 
Nu behöver du aldrig gissa mer: Däcktrycket 
för varje däck övervakas. Och om något däck 
har för lågt lufttryck tänds en varningslampa på 
instrumentbrädan så att du vet att du måste 
fylla på luft.

(ESP) Elektroniskt stabiliseringsprogram. 
Den nionde generationen av ESP levererar separat 
bromstryck till varje hjul och minskar motorvarvet 
för att stabilisera bilens färdriktning om däcken 
förlorar greppet.

TCS. Traction Control System styr bromstrycket 
på varje hjul separat och minskar motorvarvet 
för att maximera dragkraften.

MED ESP

UTAN ESP

Krockkuddar fram och på sidorna liksom 
sidokrockgardiner erbjuder alltid maximalt skydd åt 
alla passagerare. Om du vill installera en 
bilbarnstol i framsätet ska du vrida på reglaget i 
handskfacket för att slå ifrån frampassagerarens 
krockkudde.

KROCKKUDDAR
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VÄLORGANISERAT. Inga fler föremål 
som glider iväg, inget letande efter 
mobiltelefonen, biljetter eller solglasögon … 
i Nissan MICRA har var sak sin plats.

PLATS FÖR ALLT

MYCKET OMTÄNKSAMT. Från specialhållare 
till rymliga fack – de prydliga och mångsidiga 
förvaringsutrymmena i MICRA ser till att du kan 
njuta av din resa fullt ut.

FLEXIBELT. När du behöver mer plats kan du fälla 
ned baksätet genom att dra i en spak och få ett 
helt plant golv och ett lastutrymme på 1.132 liter. 
Väldigt praktiskt.
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Force 
red

Piano 
black

Solid 
white

Black 
purple

Chrome

Orange 
racing

Carbon 
look

Metallic 
grey

KREATIVA SERIEN EXKLUSIVA SERIEN

1. Backspegelkåpor, Orange racing

2. Dörrhandtagkåpor fram och bak, Orange racing

3. Tröskeldekorlister, Orange racing

4. 15" lättmetallfälgar TRACK Silver Grey

5. Luftventilringar, Orange racing

6. Dekorlist på bagageluckan, Orange racing

7. Luftventilringar, Orange racing

8. Sportpedaler

9. Dekorring runt växelspakens fäste, Orange racing

10. Belyst instegslist

11. Velourmattor med färgad logga och stickning (sats om 4)

NU SKA VI BLI 
PERSONLIGA

Ge din MICRA ett eget utseende genom att förena en 
häftig karossfärg med dekorlister, lättmetallfälgar 

och andra detaljer i kontrasterande färger 
– dina valmöjligheter är oändliga

FOR M ICRA
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Med Nissan Originaltillbehör är du redo för allt. 
Du kanske behöver en hållare till din smartphone? 
En lastavskiljare är praktiskt att ha i bagageutrymmet 
liksom en kylbox när du ska på utflykt.

FÖR ALLT DU 
BEHÖVER

1. Hård bagagerumsmatta med lastavskiljare
2. Mjuk bagagerumsmatta
3. Förvaringsfack under insynsskydd
4. Hållare för smartphone
5. Askkopp
6. Takbox, medium, Black (finns också som liten)
7. Taklastbågar, svart stål (finns även i aluminium) och lasthållare 

för skidor/snowboard, 3 par (finns även för upp till 4 par för 
lasthållare i stål eller aluminium samt skjutbar för upp till 6 par)

8. Kylbox
9. Taklastbågar, svart stål (finns även i aluminium) och cykelhållare
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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

VISIA & ACENTA_ BLACK 
STANDARD PÅ VISIA/ 
ACENTA

TEKNA_ BLACK
STANDARD PÅ TEKNA

A: Längd: 3 825 mm

B: Hjulbas: 2 450 mm

C: Bredd: 1 665 mm

D: Höjd: 1 520 mm till 1 535 mm

FÄRGER

STÅLFÄLGAR_15"STÅLFÄLGAR_14"

STANDARD PÅ VISIA STANDARD PÅ N-TEC & TEKNA

LÄTTMETALLFÄLGAR_16"

STANDARD PÅ ACENTA

N-TEC_ MODERN 
BLACK OCH BLUE
STANDARD PÅ N-TEC

KLÄDSEL

MÅTT
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DET ÄR DU SOM FÅR 
OSS PÅ NISSAN ATT GÖRA 
VÅRT ALLRA BÄSTA.

Det är du som sätter vår fantasi i rörelse. Det 
är du som sporrar vår uppfi nningsrikedom. 
Det är du som inspirerar oss att bryta mot det 
invanda och vara innovativa, att fi nna nya 
vägar. Och på Nissan handlar innovationer 
inte bara om komplement och nya tillägg utan 
om att ta steget fullt ut och återuppfi nna 
status quo. Det handlar om att ta fram 
oväntade lösningar som tillmötesgår även 
dina allra vildaste och mest långtgående 
önskemål och behov. Vi på Nissan tar fram 
bilar, tillbehör och tjänster som bryter 
mönstret och är något utöver det vanliga, som 
gör det praktiska spännande och det 
spännande praktiskt – allt för att erbjuda dig 
en mer fascinerande körupplevelse, varje dag.

NISSAN MICRA 
ERBJUDER DIG:

3 ÅR / 100.000 KM NYBILSGARANTI

3 ÅR / 100.000 KM NISSAN 
ASSISTANCE

3 ÅR LACKGARANTI

3 ÅR VAGNSKADEGARANTI

12 ÅR ROSTSKYDDSGARANTI

20.000 KM SERVICEINTERVALL
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Följ Nissan Micra på:
Återförsäljarens stämpel:

B e s ö k  o s s  p å :  w w w . n i s s a n . s e

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (juli 2015). Denna broschyr innehåller bilder på 
prototypbilar som visats upp på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som 
helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana 
ändringar. Vänd dig till din Nissan-återförsäljare för att få senaste information. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika 
något från de verkliga. Med ensamrätt. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från Nissan Europe. 

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MICRA SV3 GEA 07/2015 – Tryckt i EU.
Producerad av CLM BBDO, Frankrike - Tel.: +33 1 41 23 41 23 och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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