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UTVECKLAD FÖR ATT VÄCKA LUST. Den 5:e generationen av Nissan 
MICRA har ett djärvt utseende som utmanar konventionerna bland 
småbilar gällande design, komfort och prestanda. Nya MICRA är 
lovordad för sin unika blandning av uttrycksfull design både på ut- 
och insidan, sina intelligenta funktioner och pigga köregenskaper. 
Nya MICRA kommer att bli DIN BÄSTA KOMPIS.
 

Sida 1    |      Sida 2    |     Sida 3 

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi    |    Innerutrymme    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Tillbehör Printa   |   Att avsluta



KLASSLEDANDE TEKNIK FÖR 
SÄKER OCH SPÄNNANDE 
KÖRNING
Tänk dig att varje dag i bilen blir mer spännande och mer glädjefylld. 
Att du kan känna större trygghet och få bättre uppkoppling till 
världen runt omkring dig. 
Det är så vi tänkt när vi utvecklat Nissans vision om Intelligent 
mobilitet. I nya Nissan MICRA blir den visionen verklighet. Intelligent 
Driving-system håller ett öga på omgivningen, övervakar trafiken och 
aktiveras när så behövs - för att hjälpa dig att undvika problem. Ju 
säkrare du känner dig bakom ratten, desto mer kan du njuta av resan.
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Back-
spegel-
kåpor

Klädsel Sidolister Dekorlister
stötfångare
fram

Dekorlister
stötfångare
bak

17" lätt-
metallfälgar 
med färgade 
inlägg

Karossdekaler

FLER ÄN 100 KOMBINATIONSMÖJLIGHETER

 

Det fi nns vissa begränsningar gällande olika 
färgkombinationer. Bilens karossfärg styr valet 
av tillgängliga personanpassningsfärger.

LÅT DIN EGEN STIL 
FÅ TA PLATS
Designa din nya MICRA. Var kreativ och ta ut 
svängarna lite extra genom att välja din favorit 
bland det breda urvalet av exteriöra- och interiöra 
färger. Personanpassa din nya MICRA genom att 
lägga till detaljer i form av färgade inlägg samt 
fälgar och få bilen precis som du vill ha den!
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D-formad ratt Ambient 
interiör LED-
belysning

Smart 
grupperade
reglage

Mjuka material och
silverfärgad 
dekor

SMAKFULLA DETALJER

KÄNN DIG SOM HEMMA
Interiören i nya MICRA har fintrimmats för att ge dig en 
skön känsla när du är ute och kör. Från den horisontella 
och harmoniska instrumentpanelen, klädd i mjuka material, 
till alla små detaljer och de exklusiva klädslarna i olika färger. 
Den interiöra designen i nya MICRA kombinerar komfort och 
stil på ett perfekt sätt och erbjuder en inspirerade miljö.
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SKAPAD FÖR 
ATT VARA DITT 
PERSONLIGA 
UTRYMME
Med en bekväm körställning, ergonomiska stolar 
som gör dig mindre trött och god ljudisolering 
har nya MICRA utvecklats med målsättningen att 
förhöja din upplevelse bakom ratten. 
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360° PREMIUMLJUD.
Med sex högtalare – varav två Ultra- 
Nearfield™-högtalare i förarstolens 
nackstöd – blir en tur i nya MICRA den 
ultimata HD-ljudupplevelsen.

SKRÄDDARSY PÅ DITT SÄTT. 
Anpassa ljudupplevelsen så att den 
passar dig eller alla. Genom att justera 
bredden på ljudbilden kan du enkelt 
skapa en bred ljudbild för alla i bilen, 
eller en smalare bara för dig på förarplats.

SMART DESIGN.
BOSE PERSONAL är ett kompakt och 
smart system som ger dig en premium 
ljudupplevelse utan att inkräkta på 
utrymmet i bilen. 

EN UNIK LJUDUPPLEVELSE MED 
BOSE PERSONAL 
Det är medryckande att köra nya MICRA. Det välljudande BOSE PERSONAL 
audio system, som fått mycket beröm för sin prestanda och möjligheter till 
personliga inställningar, kommer att göra varje resa till en spännande och 
stimulerande upplevelse.
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HITTA ALLTID RÄTT Utnyttja 
Apple Maps för att snabbt och 
säkert hitta din destination. 
Du får röstvägledning «turn-by-
turn», anvisningar som är lätta 
att läsa på skärmen samt 
många andra praktiska och 
tidsbesparande förslag. Det 
finns mycket att upptäcka. 

LÄTT ATT RINGA Öppna mobilen 
på din multiskärm och hitta 
alla dina kontakter, samtal och 
röstmeddelanden. 

RÖSTSTYRNING Aktivera Siri 
genom att trycka ner och hålla 
inne röststyrningsknappen på 
ratten. Nu är det ännu lättare 
och säkrare att hålla kontakt 
med omvärlden. 

SPELA DIN MUSIK Du hittar dina 
favoriter med fingertopparna - 
eller tala bara om för Siri vad 
du vill höra via musikbiblioteket, 
podcast, digital radio eller 
iPhone-appar.

*Apple CarPlay® Connectivity är tillgänglig på utrustningsnivå Acenta men ej i kombination med 
NissanConnect navigation.

*CarPlay kan endast anslutas via USB-kabel. Carplay är 
en funktion som tillhandahålls genom Apple Inc. Gå in på 
www.apple.com för mer information.

NISSAN DISPLAY AUDIO
7" SKÄRM OCH 
UPPKOPPLING TILL 
APPLE CARPLAY 
Den nya 7" pekskärmen Display Audio låter dig på ett enkelt 
sätt njuta av radio och din privata musiksamling samt ger 
access till din iPhone genom Apple Carplay*. Det är bara att, 
via sladd, koppla in telefonen och få tillgång till kartor, ringa 
samtal, skicka/ta emot meddelanden eller lyssna på dina 
favoritspellistor. 

Printa   |   Att avsluta

Sida 1    |    Sida 2    |    Sida 3    |    Sida 4

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi    |    Innerutrymme    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Tillbehör



VÄRLDEN LIGGER 
FRAMFÖR DIG
Med NissanConnect* får du i nya Nissan MICRA GPS-navigering, 
infotainment-appar* och integrering av din smartphone på en 
7" pekskärm i färg.

Oavsett var du befinner dig kan du lita på att GPS-anslutningen 
garanterar att du är på rätt väg, att du kan hitta närmaste 
bensinstation och att du alltid får aktuell trafikinformation. 
Njut av DAB-radio eller strömma din musik via USB eller Bluetooth. 
Koppla upp din mobil och ring hands-free samt få tillgång till 
dina spellistor.

MapCareTM-programmet är en tjänst som ger dig fri kartuppdatering en 
gång per år under tre år efter att du köpt bilen. 
Be din återförsäljare berätta mer eller gå in på ägarportalen YOU+Nissan
https://youplus.nissan.se/SE/sv/YouPlus.html

 

3 ÅR

UPPDATERINGAR
GRATIS

*Ingår i abonnemangspaket till NissanConnect - kostnadsfritt i två år. 
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NISSAN DRIVE ASSIST HD-SKÄRM
EN INNOVATION RAKT 
FRAMFÖR NÄSAN
Den avancerade Drive Assist HD-skärmen är en funktion i nya MICRA 
som har utvecklats för att du ska kunna njuta av körningen utan att 
förlora uppmärksamheten på trafiken. Du behöver bara kasta ett öga 
på den högupplösta 5" TFT-skärmen så har du all information du 
behöver, när du behöver den.

KÖRINFORMATION 
I REALTID

TURN-BY-TURN-
NAVIGERING

ARTISTINFORMATIONNUMMERPRESENTATIONFÖRARASSISTANS
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PLATS FÖR DIG OCH MER...
Nya MICRA är utvecklad för att du ska kunna uppleva livet fullt ut. Även om nya 
MICRA är konstruerad för optimal komfort för föraren och passageraren bredvid, 
finns det även gott om utrymme för dem i baksätet. Axelbredden och benutrymmet 
är bland de bästa i klassen. Detta betyder att både du och dina nära får en 
behaglig resa och ändå har ni mycket plats över för bagage. Det kanske är dags 
att bjuda med dina vänner på en åktur? På förarstolen kan du 

justera sitthöjd och 
ryggstödets lutning

Stolen har mycket goda 
justeringsmöjligheter när den skjuts 
fram eller tillbaka. Både korta och 
långa förare kommer att hitta sin 
optimala körställning

Ratten går att
justera
i höjd/längdled

Baksätet 
är fällbart 
60:40 
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Mugghållare, med plats för 
kaffet, smart placerad i 
mittkonsolen. 

Rymligt handskfack med plats 
för din läsplatta eller en 2-lit. 
flaska.

ETT UTRYMME SOM ANPASSAR 
SIG EFTER DINA IDÉER
Lastkapaciteten i nya MICRA är imponerande.
Fäll ner baksätet för att få plats med fler väskor eller skrymmande föremål. Utnyttja de 
smarta förvaringsutrymmena för dina personliga tillhörigheter, till exempel det rymliga 
handskfacket eller förvaringsfacken i dörrarna som bl.a rymmer en 1,5-lit. flaska. Det 
finns även fickor på framstolarnas baksida, mugghållare och en mobilhållare med USB-
kontakt och 12V-uttag.

  

300L 
BAGAGEUTRYMME
Uppfält baksäte
720 x 560 x 1000 (mm - L, B, H)

1004L 
LASTUTRYMME
Nerfällt baksäte
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR
MED NYA MICRA ÄR DET 
ROLIGT ATT FICKPARKERA
Tänk om det vore enklare att parkera. En backkamera är fantastisk när du ska backa, men när du ska 
fickparkera är det bra om du kan se mer än det som bara befinner rakt bakom bilen. Därför går nya 
Nissan MICRA att utrusta med Around-View Monitor, som är unik i segmentet. Fyra kameror ger dig ett 
virtuellt 360º helikopterperspektiv över bilen och för att du ska få ännu bättre överblick kan du på 
skärmen välja mellan olika närbilder som visar vad som händer framför, bakom samt vid trottoaren på 
höger sida om bilen. Eftersom alla hinder inte står still (lekande barn t.ex!) får du hjälp av funktionen 
Rörelsedetektor för att hålla ett öga på allting runt omkring din nya MICRA. Du blir varnad om systemet 
upptäcker någonting som rör sig i närheten och som kan komma in i din färdväg.

FRAMFÖR NOSEN
Med växel ilagd för att köra framåt visar 
skärmen en översiktsbild och en bild 
direkt framför bilen. Du vet då hur långt 
fram du kan köra utan att stöta i något.

BAKGRUNDSFAKTA
I back-läget ser du på skärmen vad 
som är direkt bakom dig, medan 
översiktsbilden hjälper dig att se hinder 
som kan vara dolda på sidorna.

TA HAND OM DINA FÄLGAR
I back- eller framläge kan du trycka in 
kameraknappen och byta från 
översiktsbild till sidobild. En bra 
funktion när du vill se var bilen befinner 
sig i förhållande till trottoarkanten på 
höger sida så att du slipper skrapa 
fälgarna vid fickparkeringen.

KOMPLETTERA BILDEN
Den här kameran, som är placerad 
under förarens sidobackspegel, 
bidrar till ett ännu bättre virtuellt 
helikopterperspektiv, oavsett om 
växelspaken ligger i back- eller 
framläge.
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INTELLIGENT 
FILBYTESVARNARE
Detta säkerhetssystem ger 
dig både en visuell alert och 
en kännbar varning via ratten 
samt utnyttjar bromsarna 
försiktigt för att styra tillbaka 
bilen till ditt körfält, om du 
börjat glida ut ur detta utan 
att blinkern har aktiverats.

INTELLIGENT 
DÖDVINKELVARNARE
Förbättra sikten. Systemet 
varnar dig om något fordon 
befinner sig i din döda vinkel.

INTELLIGENT 
AUTOBROMS
Genom att hela tiden spana 
efter fotgängare eller andra 
hinder, varnar system dig och 
kan till och med bromsa om 
en fara upptäcks framför bilen.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING
SÄKERHET ÄR EN 
SJÄLVKLARHET
Med tekniska funktioner som radar och kameror kan du njuta fullt 
ut av körningen. Nya Nissan MICRA är utrustad med ett brett 
sortiment av system som assisterar dig på vägen. Det är som 
att ha ett tredje öga och ett sjätte sinne på samma gång. Nissan 
Intelligent Driving gör körningen säkrare och roligare varje dag.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING
SER ALLTID 
EFTER DIG
Eftersom det är roligare att sitta bakom 
ratten när du har full kontroll över bilen 
och dess omgivning får du hjälp av Nissan 
Intelligent Driving-system i nästan alla 
tänkbara situationer. Oavsett om du kör i 
stan, ute på landsvägen, genom en tunnel 
eller bara står still finns det tekniska 
system i nya MICRA som är beredda att 
förse dig med information och assistera 
dig när så behövs. 

HELLJUS-ASSISTANS
Sluta vara mörkrädd. 
Systemet aktiverar 
automatiskt helljuset och 
bländar av vid mötande trafik.

HJÄLP VID START I BACKE
Inget mer rulla bakåt. 
Systemet håller bilen stilla 
tills du har hunnit flytta 
foten från broms- till 
gaspedalen när du ska 
starta i en backe.

IDENTIFIERING AV 
VÄGSKYLTAR
Du missar aldrig en 
hastighetsskylt eftersom 
du får information i realtid 
om vilken aktuell 
hastighetsbegränsning 
som gäller. 
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING
GÖR DIN RESA BEHAGLIGARE 
Nya MICRA är pigg och har en kördynamik som ger dig en härlig känsla på vägen. Intelligent 
karosskontroll minskar stötar från ojämna vägar och gör körningen mjukare, samtidigt som 
systemet Intelligent spårkontroll arbetar tillsammans med Nissans ESP-system för att göra 
bilkörningen smidig men ändå säker. Spänning. Trygghet. Kontroll. Med nya Nissan MICRA har 
våra tekniker utvecklat en körupplevelse som är unik i denna storleksklass. 

  

INTELLIGENT 
KAROSSKONTROLL 
aktiverar ett lätt bromstryck 
som hindrar karossen från att 
«studsa» uppåt när bilen kör 
över gupp. Detta förbättrar den 
generella komforten i bilen. 

INTELLIGENT 
SPÅRKONTROLL 
gör att bilen är smidigare 
att hantera vid körning på 
slingriga vägar. Systemet 
anpassar bromskraften på 
hjulen individuellt och hjälper 
dig att hitta den optimala 
linjen vid kurvtagningen.
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NISSAN INTELLIGENT POWER
FÅNGA MIG OM DU KAN
Tryck plattan i mattan och upplev prestandan hos nya MICRA, 
som har den bästa luftmotståndskoefficienten i klassen. Trots 
att vi valt mindre och bränsleeffektiva motorer kommer du 
upptäcka vad riktig körglädje innebär. Välj bensinmotorn IG-T 
på 90 hk för snabb acceleration eller dieselmotorn dCi 90 för 
exceptionell respons och bränsleekonomi. 

MOTOR EFFEKT
(HK)

TORQUE
(NM)

FÖRBRUKNING 
(L/100 KM)

70 HK
1.0 BENSIN 70 95 4.6L/100km

DCI 90 HK
1.5L DIESEL 22090 3.2L/100km

IG-T 90 HK
0.9L BENSIN 90 140 4.3L/100km

VÄLJ DIN MOTOR

Välj den motor som passar ditt sätt att köra. I den här tabellen 
kan du jämföra effekt, vridmoment, bränsleförbrukning och 
utsläpp. Du kan också få hjälp och råd hos din närmaste 
Nissan-återförsäljare.
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D

B
A

C

MÅTT
A: Hjulbas: 2,525 MM
B: Längd: 3,999 MM
C: Bredd: 1,743 MM
D: Höjd: 1,455 MM

KLÄDSLAR

Visia

Tyg Casual black Tyg Absolute black / greyTyg Modern black / grey Läder

TeknaAcenta/N-Connecta Tekna (tillval)

FÄLGAR

15" stål
Visia

16" stål
Acenta

16" lättmetall
N-Connecta

17" lättmetall
Tekna

NYA MICRA
PERSONLIG ANPASSNING
SÄTT DIN EGEN STIL på nya Nissan MICRA. Välj bland tio exklusiva 
karossfärger, tre snygga klädslar och tre spännande stylingpaket 
i fyra olika färger. Skapa ett helt eget uttryck, vågar du sticka ut 
från mängden?

FÄRGER

Solid White -S- ZY2 Glaze White -M- QNC Ivory -S- D16 Platinum Silver -M- ZBD Gunmetal Grey -M- KPN

Enigma Black -M- GNE Passion Red -M- NBD Energy Orange -M- EBF Pulse Green -M- JAL Power Blue -M- RQG
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Dekorlister på 
stötfångarna 
fram och bakBackspegelkåporSidolister

EXTERIOR
PACK 

INTERIOR
PACK 

EXTERIOR
PACK ULTIMATE
EXTERIOR PACK PLUS + KAROSSDEKAL

EXTERIOR
PACK PLUS

EXTERIOR PACK+ 17" LÄTTMETALLFÄLGAR MED FÄRGADE INLÄGG

17" lättmetallfälgar med
färgade inlägg Karossdekal

 

BLUE. Piffa upp kupén med den dynamiska klädseln
Power Blue.

ORANGE. Boosta din vitalitet med klädseln
Energy Orange.

INTERIOR PACK

RED. Ta interiören till nya höjder med läderklädseln Invigorating Red.

 

 

Printa   |   Att avsluta

Sida 1    |    Sida 2    |    Sida 3    |    Sida 4

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi    |    Innerutrymme    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Tillbehör



EXTERIOR PACK /
EXTERIOR PACK PLUS

EXTERIOR PACK ULTIMATE
Power 

Blue
Power 

Blue
Energy 
Orange

Energy 
Orange

Enigma 
Black

Enigma 
Black

Vibrant 
Chrome

Vibrant 
Chrome

EXTERIOR PACK PLUS 
GUNMETAL GREY
KAROSSFÄRG
+ ORANGE PACK 
EXTERIÖR 
+ 17" LÄTTMETALLFÄLGAR
MED FÄRGADE INLÄGG

GUNMETAL GREY KAROSSFÄRG
+ ORANGE INTERIÖR
+ ORANGE EXTERIOR PACK ULTIMATE
(BLACK & ORANGE, TAK & HUV 
KAROSSDEKAL)

POWER BLUE KAROSSFÄRG
+ BLUE INTERIÖR 
+ CHROME EXTERIOR PACK ULTIMATE
(CHROME SIDA KAROSSDEKAL)

POWER BLUE KAROSSFÄRG
+ BLUE INTERIÖR

+ CHROME PACK EXTERIÖR

PASSION RED KAROSSFÄRG
+ RED INTERIÖR 
+ BLACK EXTERIOR PACK ULTIMATE
(BLACK KAROSSDEKAL)

PASSION RED KAROSSFÄRG
+ RED INTERIÖR 

+ BLACK PACK EXTERIÖR

EXTERIOR PACK
GUNMETAL GREY KAROSSFÄRG

+ ORANGE PACK EXTERIÖR

  

Printa   |   Att avsluta

Sida 1    |    Sida 2    |    Sida 3    |    Sida 4

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi    |    Innerutrymme    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Tillbehör



1

2

3

4

FÖR NYA MICRA

LYFT DITT 
INRE

 

NYA 
MICRA
SKAPA DIN 
PERSONLIGA 
EXTERIÖR
Sport, äventyr, passion, mystik: Nya MICRA klarar allt. 
Anpassa din bil till att överensstämma med din livsstil. 
Med Nissan Originaltillbehör har du möjlighet 
att skapa din drömbil!

1.  Takbox, liten
 (finns även i medium)

2. Backspegelkåpa 
3. Armstöd
4. Velourmattor
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PÅ NISSAN,

FOKUSERAR 
VI PÅ 
KVALITET

360°-METODEN
Vi bygger in kvalitet från början och konstruerar varje bil med 

största noggrannhet för att göra den roligare, bekvämare och 
mer hållbar. Vi gör detta med hjälp av innovativ design, intelligent 

teknologi och genomtänkta detaljer. Inspirationen får vi från dig 
och andra kunder.

SÄKERHET
Vi arbetar med våra Intelligent Driving-system för att hela tiden hjälpa 

dig att undvika missöden, så att din bilkörning blir tryggare och mer 
underhållande för varje dag. Vår Around View Monitor använder fyra 

kameror för att ge dig ett virtuellt helikopterperspektiv över bilen och 
området runt den.

EXTREM TILLFÖRLITLIGHET
Vi pressar våra bilar till det yttersta för att garantera att de är tillförlitliga och 

presterar vad som krävs av dem varje dag. Innan vi startar produktionen kör 
vi miljontals kilometer på testbanor, vi öppnar och stänger dörrar tusentals 

gånger och vi använder äkta vulkaniskt damm från Japan för att testa att 
rutorna håller tätt.

Det prioriteras i allt vi gör, på labbet, i designstudion, på 
fabriken, hos våra återförsäljare och i vår relation med dig. 

Vi testar, gör om och testar igen. Eftersom allt vi gör - kan 
vi alltid göra bättre. Vi kallar det Nissan-kvalitet.
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NISSAN Serviceavtal är det bästa sättet att ge din nya Nissan MICRA det underhåll 
som bilen förtjänar! Vi tar hand om din Nissan på bästa sätt samtidigt som vi ger 
dig ett fast pris för servicen. När du lämnar in bilen till din återförsäljare byter vi alla 
förbrukningsdelar och vätskor i enlighet med Nissans serviceprogram och går igenom 
bilen så att du kan fortsätta köra i lugn och ro. Du har full koll på ekonomin och 
servicen. Nissan informerar dig om när det är dags för service och ger dig förslag 
på aktuell service och valbara bokningstider.

Nissan förlängd garanti ger dig möjlighet att utöka fabriksgarantin på 3 år/100 000 km 
till en längre tidsperiod eller fler km. Välj det garantiavtal som passar dina behov 
bäst. Om bilen behöver repareras används endast Nissan Originaldelar, som monteras 
av utbildade Nissan-tekniker. För att du ska känna dig helt lugn och trygg ingår 
Nissans assistans dygnet runt, alla dagar i veckan, i hela Europa (om detta är tillämpligt). 

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

Det är du som stimulerar vår fantasi. Det är 
du som sporrar vår uppfinningsrikedom. Det 
är du som inspirerar oss att bryta mot det 
invanda och vara innovativa, att finna nya 
vägar. Och på Nissan handlar innovationer 
inte bara om komplement och nya tillägg 
utan om att ta steget fullt ut och återuppfinna 
status quo. Det handlar om att producera 
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 utöver det vanliga, som gör 
det praktiska spännande och det spännande 
praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer 
fascinerande körupplevelse, varje dag.

PRISGARANTI PÅ SERVICE
Vi lovar att ta hand om din Nissan på bästa möjliga 

sätt genom att arbetet utförs av specialutbildade 
Nissan-tekniker och genom att vi använder Nissan 

Originaldelar. Vi vet helt enkelt bäst hur din Nissan ska 
servas. För att garantera att du får mest för pengarna 

hos oss lovar vi att matcha vår offert mot 
motsvarande offerter från andra serviceverkstäder 

inom 10 km från din Nissan-återförsäljare.

FRI LÅNEBIL
Vi lovar att hålla dig kvar på vägarna när din bil är på 

service. Boka i förväg så ska vi se till att en fri lånebil 
står klar för dig. Vi har även elbilar på vissa 

serviceställen och kan erbjuda andra 
transportlösningar om det passar dig bättre.

FÖRLÄNGD NISSAN ASSISTANCE 
Vi lovar att hålla dig kvar på vägarna dygnet runt, alla 
dagar i veckan. Om något oväntat skulle hända 
garanterar vi Nissan-assistans dygnet runt, oavsett 
hur gammal din Nissan är.

GRATIS FORDONSKONTROLL
Vi lovar att erbjuda dig en gratis fordonskontroll 
innan något arbete utförs, så att du vet exakt vad 
som behöver göras och vad det kommer att kosta. 
Alla våra priser finns också online och hos våra 
återförsäljare.

DET FINNS INGEN TIDSGRÄNS FÖR HUR LÄNGE DU KOMMER ATT DRA NYTTA AV VÅRA LÖFTEN. 
OM DU HAR GÅTT MED I YOU+NISSAN-PROGRAMMET OCH VILL BLI TILLTALAD PÅ ETT GENUINT, 
ÖPPET OCH ÄRLIGT SÄTT KOMMER VI ATT TA HAND OM DIG. FÖR ALLTID. DET ÄR VÅRT LÖFTE.

NISSAN SERVICEAVTAL

NISSAN FÖRLÄNGD GARANTI
VÅRT LÖFTE. DIN ERFARENHET.

VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST, VAD SOM HELST. BARA RING +46 8 5010 3000 SÅ KOMMER VI.

NISSAN MICRA GER DIG:

3 ÅR/100 000 KM NYBILSGARANTI

3 ÅR LACKGARANTI

3 ÅR NISSAN ASSISTANS

12 ÅR ROSTSKYDDSGARANTI
SERVICEINTERVALL: 1 ÅR/20.000 KM
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Följ nya Nissan MICRA på:

Besök oss på: www.nissan.se

Vi har gjort vårt yttersta för att se till så att innehållet i denna publikation var korrekt vid trycktillfället (OKTOBER 2017). Denna 
broschyr innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra 
sina produkter, förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst förändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och 
avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Tala med din 
Nissan-återförsäljare för att få den senaste informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i 
broschyren avvika något från de faktiska. Samtliga rättigheter förbehålles. Reproduktion av hela, eller delar, av denna broschyr 
är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe. Bajen SM-guld 2017.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY17 MICRA launch BROCHURE 10/2017 – Tryckt i EU.
Skapad av DESIGNORY, Frankrike och producerad av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Intelligent Mobility är vägledande för allt vi gör. Vi använder ny teknologi för att 
omvandla personbilar från enbart fortskaffningsmedel till partners. Tillsammans 
blir resan tryggare, mer uppkopplad och mer spännande. Oavsett om det är bilar 
som kan köra själva, tillsammans med dig eller motorvägar som laddar din eldrivna 
bil under resan, så är alla dessa nya teknologier här inom en snar framtid.
Detta är en framtid som redan börjar ta form i Nissans bilar idag.

 
ÅF-stämpel:
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