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MED SIN DYNAMISKA DESIGN, moderna teknik, 
fantastiska smidighet och komfort är den 5:e 
generationen av Nissan MICRA en helfräck bil 
som sticker ut från mängden. PLAY IT YOUR WAY.
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KRAFTFULLA FORMER
och balanserade proportioner ger en kaxig utstrålning – den vassa designen på 
nya Nissan MICRA har hämtat inspiration från sportbilsvärlden. Bakom det 
effektfulla utseendet ligger smarta detaljer som t.ex. de dolda dörrhandtagen, 
takspoilern och LED-belysningen fram. Den breda paletten av snygga karossfärger 
gör det även lätt att hitta det perfekta utseendet för dig!
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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. Lägg till 
konstraterande detaljer i form av färgade inlägg samt 
fälgar och få bilen precis som du vill ha den!

Klädsel Back-
spegel-
kåpor

Sidolister Dekorlister 
stötfångare 
fram

Dekorlister 
stötfångare 
bak

17" lätt-
metallfälgar med 
färgade inlägg

Karossdekaler

FLER ÄN 100 KOMBINATIONSMÖJLIGHETER
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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 smådetaljer och de 
exklusiva klädslarna i olika färger. Den interiöra designen i nya MICRA 
kombinerar komfort och stil på ett perfekt sätt och erbjuder dig en 
inspirerade miljö.
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SKAPAD FÖR 
ATT VARA DITT 
PERSONLIGA UTRYMME
Med den optimerade körställningen och de ergonomiska 
zero-gravity-stolarna fram, sina perfekt placerade reglage och 
effektiva ljudisolering är nya MICRA en bil där varenda detalj 
har utformats för att ge dig maximal komfort.
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D-formad ratt Ambient interiör 
LED-belysning

Smart grupperade 
reglage

Mjuka material och 
silverfärgad dekor.

SMAKFULLA DETALJER
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WIP

AKTIV FILBYTESVARNARE Systemet 
ger dig en vibrerande varning i ratten, 
kan även korrigera styrningen och 
bromsa in mjukt, för att bilen ska 
hålla sig kvar i sitt körfält om den 
är på väg att lämna detta utan att 
blinkern aktiverats.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR 
Med hjälp av fyra kameror, visar AVM 
dig ett helikopterperspektiv över bilen 
och den närmaste omgivningen. 
Systemet varnar dig (både med ljud- 
och ljussignaler) om ett rörligt objekt, 
exempelvis ett barn, skulle närma sig 
din tilltänkta färdväg – allt för att göra 
det så enkelt som möjligt för dig att 
backa och parkera.

INTELLIGENT 
FRONTKOLLISIONSVARNING 
& 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 MOBILITY
SÄKERHET ÄR EN SJÄLVKLARHET
Tänk dig att kunna ta dig fram genom livet på ett roligare sätt, med fullt förtroende för 
bilen du kör och full kontakt med omvärlden. Där har du det som legat till grund för 
Nissan Intelligent Mobility. Låt nya MICRA ta dig till nya nivåer, med säkerhetssystem 
som håller ett öga på allt runt omkring dig, övervakar trafikflödet och t.o.m. kan gripa 
in för att du ska slippa problem. För ju säkrare du känner dig bakom ratten, desto mer 
kan du njuta av resan.
NYA MICRA GÅR ÄVEN ATT FÅ MED EN MÄNGD ANDRA ASSISTANSSYSTEM, T.EX:
- Identifiering av vägskyltar
- Helljusassistans
- Dödvinkelvarnare
- Hjälp vid start i backe
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TEKNIK SOM 
PIGGAR UPP
Att köra nya MICRA är en härlig upplevelse, inte 
minst tack vare det sprillans nya BOSE PERSONAL 
audio system och de klassledande tekniska 
lösningarna. Tillsammans gör de alla resor till 
både en kul och uppiggande upplevelse.

AVANCERAD DRIVER 
ASSIST DISPLAY. 
Nav.anvisningar, 

nummerpresentation, 
info om aktuell låt 

som spelas, 
säkerhetsinformation: 

du får all information 
rakt framför näsan på 

vår senaste, 5’’ stora 
TFT-färgdisplay.

LJUDDISPLAY. 
Smidig tillgång till dina 

favoritlåtar, meddelanden 
och appar – Apple CarPlay 

gör det möjligt. Allt du 
behöver göra är att 

ansluta din smartphone*.

* För anslutning krävs en 
kompatibel smartphone.

NISSANCONNECT 
Smart och enkelt: använd 

alla dina ljud-, 
navigations-, handsfree- 

och bilappar direkt från den 
7’’ stora pekskärmen**.BOSE PERSONAL AUDIO SYSTEM. 

Med 6 högtalare, inkl. 2 i förarstolens 
nackstöd, ger BOSE PERSONAL audio 
system ett imponerande 360°-ljud. **Apple Carplay är inte kombinerbar med NissanConnect
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FÅNGA MIG 
OM DU KAN
Nya Nissan MICRA har en unik mix av smidiga 
köreregenskaper och problemfri gång. Tack vare 
sin styva kaross, låga tyngdpunkt och Chassis 
Control-teknik erbjuder nya MICRA direkt styrning 
och manövrerbarhet - samtidigt som de pigga och 
bränslesnåla motorerna har en kvick accelereration. 
Sammantaget ger detta en både kul och säker 
körupplevelse.

VÄLJ DEN MOTOR SOM PASSAR DIG BÄST

IG-T
90 hk

1,0
73 hk

dCi 90
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D

B
A

C

MÅTT
A: Hjulbas: 2,525 MM
B: Längd: 3,995 MM
C: Bredd: 1,743 MM
D: Höjd: 1,452 MM

KLÄDSLAR

VISIA

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

TEKNAACENTA/N-CONNECTA TEKNA (tillval)

FÄLGAR

15" stål 16" stål 16" lättmetall 17" lättmetall

HELT NYA MICRA
PERSONLIG ANPASSNING
Låt designen på nya MICRA avspegla din egen stil. Välj 
bland 10 exklusiva karossfärger, 3 snygga klädslar och 3 fräcka 
stylingpaket i 4 olika färger. Sätt din egen distinkta look på 
din nya bil!

FÄRGER

Solid White -S- 369 Glaze White -M- QNC Ivory -S- D16 Platinum Silver -M- ZBD Gunmetal Grey -M- KPN

Enigma Black -M- GNE Passion Red -M- NDB Energy Orange -M- EBF Pulse Green -M- JAL Power Blue -M- RQG
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POWER BLUE. Piffa upp kupén med den dynamiska klädseln 
Power Blue.

ENERGY ORANGE. Boosta din vitalitet med klädseln 
Energy Orange.

INTERIOR PACKDekorlister på 
stötfångarna 
fram och bak

BackspegelkåporSidolister

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

INVIGORATING RED. Ta interiören till nya höjder med läderklädseln INVIGORATING Red. 
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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
+ ENERGY ORANGE PACK 
17" LÄTTMETALLFÄLGAR 
MED FÄRGADE INLÄGG 

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

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

POWER BLUE KAROSSFÄRG
+ POWER BLUE INTERIÖR 

+ VIBRANT CHROME PACK 

PASSION RED KAROSSFÄRG
+ INVIGORATING RED INTERIÖR 
+ ENIGMA BLACK PACK ULTIMATE 
(BLACK KAROSSDEKAL)

PASSION RED KAROSSFÄRG
+ INVIGORATING RED INTERIÖR 

+ ENIGMA BLACK PACK

EXTERIOR PACK
GUNMETAL GREY KAROSSFÄRG 

+ ENERGY ORANGE PACK
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Följ Nissan MICRA på:
ÅF-stämpel:

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 2016). 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.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY16 MICRA PL brochure 10/2016 – Tryckt i EU.
Skapad av DESIGNORY, Frankrike och producerad av eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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