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UTFORMET FOR Å ØKE FORVENTNINGER. Femte generasjon Nissan MICRA er
en dristig småbil som vil utfordre standardene for design, komfort og ytelse i
småbilsegmentet. MICRA er lovprist for sin unike blanding av uttrykksfullt og
førsteklasses eksteriør- og interiørdesign, intelligente funksjoner og smidige
kjøreegenskaper. MICRA ER DIN BYBIL MED AVANSERT TEKNOLOGI.
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KLASSELEDENDE TEKNOLOGI
FOR DYNAMISK OG TRYGG
KJØRING
Tenk deg spennende kjøreturer hver eneste dag hvor du nyter turen
og har bedre stemning enn tidligere, har bedre selvsikkerhet og er
helt tilkoblet verden rundt deg. Slik er tanken bak Nissan Intelligent
Mobility. Dette kommer til live i Nissan MICRA via Intelligent Drivingsystemene som holder et øye med alt rundt deg, følger med på
trafikken og hjelper deg etter behov slik at du unngår problemer.
Desto sikrere du føler deg bak rattet jo mer kan du nyte kjøreturen.
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UTTRYKK DEG
Gjør din egen MICRA mer personlig både utvendig og
innvendig. Velg blant en rekke flotte karosserifarger,
interiører, eksteriørdetaljer og fargekontraster.

MANGE MÅTER Å KONFIGURERE BILEN PÅ
Interiør
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Speildeksler

Sidelister

Støtfangerlister foran

Støtfangerlister
bak

17" alufelger
med fargede
elementer
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PERSONLIG DESIGN PÅ
INTERIØRET
Interiøret i MICRA er oppdatert for bedre komfort og kjøreopplevelse.
Fra det harmoniske, horisontale dashbordet i myke materialer til
de førsteklasses detaljene og det eksklusive utvalget av interiørfarger,
blandes designet på MICRA sømløst med komfort og stil for å
skape en unik og inspirerende atmosfære.

ENESTÅENDE DETALJER
D-Formet ratt

LED
stemningslys

Smart
betjening

Myke materialer og
sølvfargede detaljer
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BOSE® PERSONAL®

UNIK LYDOPPLEVELSE
Å kjøre MICRA er en oppløftende opplevelse takket være det nye, eksklusive BOSE®
PERSONAL® lydsystemet. Dette lydsystemet er lovprist for enestående kvalitet og
lydbilde, og vil gjøre kjøreturen til en stimulerende og spennende reise.

BOSE® PERSONAL® LYDSYSTEM.
Med 6 høyttalere der 2 er montert på
sidene av førerens hodestøtte, vil det
eksklusive BOSE® PERSONAL®
lydsystemet gi en intens 360°
lytteopplevelse.

PERSONLIG LYTTEOPPLEVELSE.
Gjør lytteopplevelsen personlig både
for deg og passasjerene ved å justere
lydbildet via hovedenheten. Med de
integrerte betjeningsknappene skapes
et førerfokusert, bredt og intenst
lydbilde akkurat slik du vil ha det.

SMART DESIGN.
BOSE® PERSONAL® lydsystem er både
smart og kompakt og gir deg en
førsteklasses lydopplevelse uten at det
går på bekostning av lagringsplassen.
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NY NISSANCONNECT
Neste generasjon lyd- og navigasjonssystem fra Nissan leveres med smarttelefonintegrering, Bluetooth
håndfrisystem og innebygde apper, og er utstyrt med en 7" berøringsskjerm som gjør det hele raskere,
mer brukervennlig og praktisk. Du kan også skreddersy layouten, velge snarveier og ikoner etter dine
preferanser samt bruke stemmegjenkjenning. Nye NissanConnect lar deg også bruke appene med Apple
CarPlay® og Android Auto®*.

SKREDDERSY STARTSIDEN.
Med snarveier og ikoner kan
du skreddersy startsiden slik
at den kun viser funksjonene
du bruker mest, slik som musikk,
samtalehistorikk og
trafikkinformasjon.

*Android Auto er ikke tilgjengelig på norsk.
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STEMMEGJENKJENNING.
Trykk og hold nede Talk-knappen
på rattet for å aktivere enkle
stemmekommandoer. Dette er både
trygt, raskt og praktisk under kjøring.

SINGLE LINE SEARCH.
Du kan nå søke etter adresser,
interessepunkter eller begge
deler med Single Line Search
Option, slik at det blir enda
enklere å finne destinasjonen.

DIN MUSIKK SKREDDERSYDD. Bruk Bluetooth
streaming audio eller USB-inngangen til å spille av
musikk direkte fra smarttelefonen din.
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INTELLIGENT INTEGRATION SOM GJØR
BILEN TIL ET MER PRODUKTIVT STED.
Planlegg kjøreturen via mobilapp/Internet eller innebygd navigasjonssystem med Premium Traffic Data
som gir deg nøyaktige rutevalg basert på trafikkoppdateringer i sanntid. Med trådløse oppdateringer via
din smarttelefon eller ekstern WI-FI Hotspot er du alltid oppdatert. Push Destination til bil fra webgrensesnittet
eller Door-to-Door appen. Naviger til dine favorittdestinasjoner eller kontakter direkte fra Door-to-Door appen.

PUSH DESTINATION TIL BIL VIA
DATAMASKIN ELLER MOBILAPP.
Send destinasjon til bil via ethvert
grensesnitt og planlegg kjøreturen
på forhånd.

DOOR-TO-DOOR NAVIGASJON.
Mobilappen tillater dør-til-dørnavigasjon, fra der du parkerer bilen
til ditt bestemmelsessted.

PREMIUM TRAFFIC DATA. Motta
nøyaktig tid til destinasjon (ETAinformasjon) før du starter kjøreturen
basert på trafikkoppdateringer i
sanntid, og på denne måten finner du
den beste ruten til din destinasjon.

DOOR-TO-DOOR APP
Last ned Door-to-Door appen på
smarttelefonen og få tilgang til
alle kart på neste generasjon
NissanConnect berøringsskjerm.
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NISSAN AVANSERT FØRERINFO-VISNING

INNOVASJON RETT FORAN
ØYNENE DINE.
Den avanserte førerinfo-visningen i Nissan MICRA er utviklet for å
redusere distraksjoner og få mest mulig ut av kjøreturen på en
5" HD TFT-skjerm med all informasjon du trenger når du trenger
det. Uanstrengt kjøring.
DEKKTRYKK
OVERVÅKINGSSYSTEM

SAFETY SHIELD

OPPRINGINGS-ID
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GOD PLASS TIL ALT OG ALLE
Nissan MICRA er utviklet for ekte kjøreglede. Selv om bilen er utviklet for optimal komfort
for både fører og forsetepassasjer, har MICRA også god plass i baksetet med klasseledende
skulder- og beinplass slik at alle kan nyte kjøreturen. I tillegg har bilen et stort bagasjerom.
På tide å invitere venner og familie til en kjøretur.
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Førersete med høydeog ryggjustering

Klasseledende bakover-/
forover-justering

60:40 delte nedfellbare bakseterygger

Justerbart ratt
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OVERRASKENDE GOD PLASS
Kapasiteten til MICRA er overraskende stor. Fell ned bakseteryggene for å få plass til
flere vesker eller større gjenstander, og bruk alle de smarte oppbevaringsplassene for
personlige eiendeler, inkludert et stort hanskerom, dørlommer med plass til 1,5 l
flasker, setelommer, koppholdere og en telefonholder med USB/12 V strømuttak.

300L

BAGASJEROM

Oppreiste bakseterygger

1004L

TOTALT

Nedfelte bakseterygger

L. 720mm x H. 560mm x B.1 000mm

Trippel koppholder på
midtkonsollen.

Praktisk hanskerom på 10 l med
plass til 2 liter flaske.
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VISNING FORAN.
I kjøregir har du både front- og
oversiktsvisning slik at du vet akkurat
hvor stor avstand du har til objekter
foran bilen.

GJØR BILDET KOMPLETT.

IKKE SKRAP OPP FELGENE.

Dette kameraet er plassert under
sidespeilet på førersiden og bidrar
til et virtuelt 360° fugleperspektiv,
enten i kjøregir eller revers.

I kjøregir eller revers kan du trykke
på kameraknappen for å bytte ut
oversiktsvisningen med sidevisning.
Det er nyttig for å se hvor nær du
er et hjørne.

NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

NISSAN MICRA GJØR
PARKERINGEN ENDA ENKLERE

KOMPLETT VISNING.

Hva om lukeparkering kunne vært enklere? Et ryggekamera forenkler rygging, men når det gjelder parkering
er det fint å kunne se mer enn hva som ligger rett bak deg. NISSAN MICRA er den eneste bilen i sin klasse
med fire kameraer som gir deg et virtuelt 360° fugleperspektiv av bilen med valgbar skjermbildedeling av hva
som befinner seg både foran, bak og på sidene slik at du har bedre kontroll. Og siden enkelte hindringer er
bevegelige (bla. handlevogner) er MICRA utstyrt med Bevegelsesdetektor for å holde et øye med omgivelsene
rundt bilen, og vil varsle deg om eventuelle objekter i bevegelse.
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I revers vil displayet hjelpe deg å se
objekter som er rett bak deg, mens
oversiktsvisningen hjelper deg med
mindre objekter som ellers blir skjult
under vinduet ditt.

Printa | Utgang

NISSAN INTELLIGENT DRIVING

FØL DEG TRYGG
Nyt kjøreturen med radar og kameraer som passer på deg.
Nissan MICRA har et klasseledende utvalg av teknologier som
alltid er der for deg. Nissan Intelligent Driving-systemer er som
å ha et tredje øye og sjette sans på en gang, og gjør kjøringen
enda tryggere og mer behagelig.
INTELLIGENT
NØDBREMSING.
Dette oppgraderte systemet
overvåker konstant
tilstedeværelsen av objekter
eller fotgjengere i kjørebanen,
og gir deg et lys- og lydsignal
samt bruker bremsene i
eventuelle farlige situasjoner.

Utvendig design | Innvendig design | Teknologi | Innvendig plass | Nissan Intelligent Mobility | Tilbehør
Side 1 | Side 2 | Side 3 | Side 4 | Side 5

INTELLIGENT FILSKIFTEINTERVENSJON
Denne teknologien gir deg
et visuelt varsel, og følbar
tilbakemelding via rattet
og korrigerer styringen
med lett nedbremsing hvis
du utilsiktet beveger deg
ut av kjørefeltet uten å
bruke blinklys.

BLINDSONEVARSLING.
Dette systemet vil varsle
deg om eventuelle biler
som befinner seg i bilens
blindsone.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

PASSER ALLTID
PÅ DEG
Å sitte bak rattet er mye mer behagelig når
du har kontrollen, og derfor bidrar Nissan
Intelligent Driving-systemene i nesten alle
kjøresituasjoner. Enten du kjører i byen, i
tunneler eller står stille, er teknologiene i
MICRA alltid klare til å gi informasjon og
hjelpe deg når du har behov for det.

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING.
Du går aldri glipp av et fartsskilt
igjen med systemet som
viser informasjon i sanntid om
fartsgrensene på veien.

AUTOMATISKE FJERNLYS.
Bedre sikt etter mørkets
frembrudd. Systemet
aktiverer fjernlys og slår
automatisk over til nærlys
ved møtende trafikk.

BAKKESTARTASSISTANSE.
Bilen ruller ikke bakover.
Dette systemet holder
bremsene ved start i bakke.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

MICRA GJØR KJØREOPPLEVELSEN
ENDA BEDRE
Kjøredynamikken til Nissan MICRA gir deg en bedre kjørefølelse. Intelligent Kjørekontroll reduserer bilens
gyngebevegelse mens Intelligent Sporingskontroll samarbeider med det nye Electric Power Steering (EPS)systemet fra Nissan for å gi enda bedre manøvrerbarhet. Begeistring. Trygghet. Kontroll. Med MICRA har
Nissan utviklet den perfekte kjøreopplevelsen.
INTELLIGENT
KJØREKONTROLL
bruker bremsene for å redusere
karosseribevegelsene over
humper og forbedrer dermed
den totale kjørekomforten
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INTELLIGENT
SPORINGSKONTROLL
gir økt selvsikkerhet ved
kurvekjøring. Dette systemet
bruker bremsene på de
individuelle hjulene for å
opprettholde en optimal
kjørelinje gjennom svingene.
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NISSAN INTELLIGENT POWER

FULL KONTROLL
UNDERVEIS
Nyt aerodynamisk ytelse og klasseledende luftmotstand
i Nissan MICRA. Velger du IG-T bensinmotoren får du
fantastisk responsvillighet og god drivstofføkonomi.

VELG DIN MOTOR
Velg en motor som passer deg.
I tabellen kan du sammenligne
motorene på effekt, dreiemoment,
forbruk og utslipp. Du kan også
besøke din nærmeste Nissanforhandler for rådspørring.
IG-T 100

IG-T 100

DIG-T 117

5-trinns manuell

X-tronic

6-trinns manuell

100 (74)

100 (74)

117 (86)

160

144

(200 overboost)

Drivstofforbruk

5,5 - 5,9*

6,3 - 6,6*

5,9*

CO₂ (kombinert)

125 - 133*

141 - 149*

133*

Maks. Motorkraft,
kW(HK)
Maks. Dreiemoment,
Nm

180

Tallene for CO2 Comb og F.E.Comb gjelder versjonene fra Visia till Tekna for IG-T 100 motorene.
Drivstofforbruk og CO2 - utslipp er fremkommet i laboratorietester i henhold til den nye WLTP testesyklusen.
Disse laboratorietallene reflekterer ikke reelle kjøremønstre. Tilvalgsutsyr, vedlikehold, kjøremønster og
vær- og føreforhold vil påvirke offisielle testeresultater. Registreringsavgifter blir beregnet ved hjelp av
NEDC-BT (offisiell tilbakeberegning fra NEDC).
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INTERIØR

FARGER

Solid White -S- ZY2

Glaze White -P- QNC

Ivory -S- D16

Stoff casual black
VISIA/ ACENTA Standard*

Platinum Silver -M- ZBD

Gunmetal Grey -M- KPN

Enigma Black -M- GNE

Passion Red -P- NDB

Energy Orange -M- EBF

Power Blue -M- RQG

FELGER

DIMENSJONER

Stoff modern black / grey
N-CONNECTA

Stoff absolute black / grey
TEKNA

A: Akselavstand: 2 525 mm
B: Total lengde: 3 999 mm
C: Total bredde: 1 743 mm
D: Total høyde: 1 455 mm

15" stålfelger

16" stålfelger

D

16" alufelger
uten diamond cut

16" alufelger
med diamond cut

17" alufelger
med diamond cut

A
C

B
* 7" Navigasjon ikke tilgjengelig for Visia
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FRA VENSTRE TIL HØYRE:

DIN EGEN STIL

1. RAD:
- Enigma black karosserifarge med Chrome Exterior Pack Plus
- Energy Orange karosserifarge med Black Exterior Pack Plus
- Gunmetal Grey karosserifarge med Orange Exterior Pack Plus

med det ikoniske designet til MICRA. Velg mellom de 11 kombinasjonene
basert på 9 eksklusive karosserifarger, 2 levende interiørkombinasjoner
og 1 imponerende Styling Pack i 3 ulike farger. Er du dristig nok til å
uttrykke deg selv og skape din helt egen stil?

2. RAD:
- Power Blue karosserifarge med Chrome Exterior Pack Plus
- Passion Red karosserifarge med Black Exterior Pack Plus
- Platinum Silver karosserifarge med Black Exterior Pack Plus

MICRA PERSONLIG DESIGN
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Eksperimenter med de personlig
design-pakkene våre. Etter et besøk
i Nissan Design Studio vil du ha en
Micra ulik noen annen.

11

KULE
VARIANTER
ENIGMA BLACK

EXTERIOR PACK PLUS
Speildeksler, sidelister, støtfangerlister foran og bak, 17" alufelger
med fargede innsatser. Uttrykk deg med detaljer og lister i fargene
du selv har valgt.*
ENERGY ORANGE

ENERGY ORANGE. Tilleggsutstyr fra ACENTA til TEKNA
KAROSSERIFARGE: PASSION RED - NBD
EXTERIOR PACK PLUS: ENIGMA BLACK
INTERIØR: STANDARD GREY

ENIGMA BLACK

ENERGY ORANGE

VIBRANT CHROME

VIBRANT CHROME

KAROSSERIFARGE: ENIGMA BLACK - GNE
EXTERIOR PACK PLUS: ENERGY ORANGE
INTERIØR: ENERGY ORANGE

KAROSSERIFARGE: GUNMETAL GREY - KPN
EXTERIOR PACK PLUS: ENERGY ORANGE
INTERIØR: ENERGY ORANGE

KAROSSERIFARGE: GLAZE WHITE - QNC
EXTERIOR PACK PLUS: ENIGMA BLACK
INTERIØR: STANDARD GREY

KAROSSERIFARGE: ENERGY ORANGE - EBF
EXTERIOR PACK PLUS: ENIGMA BLACK
INTERIØR: ENERGY ORANGE

KAROSSERIFARGE: PASSION RED - NBD
EXTERIOR PACK PLUS: VIBRANT CHROME
INTERIØR: STANDARD GREY

KAROSSERIFARGE: PASSION RED - NBD
EXTERIOR PACK PLUS: ENIGMA BLACK
INTERIØR: INVIGORATING RED (KUN TEKNA)

KAROSSERIFARGE: PLATINUM SILVER - ZBD
EXTERIOR PACK PLUS: ENIGMA BLACK
INTERIØR: STANDARD GREY

KAROSSERIFARGE: ENIGMA BLACK - GNE
EXTERIOR PACK PLUS: VIBRANT CHROME
INTERIØR: STANDARD GREY

KAROSSERIFARGE: POWER BLUE - RQG
EXTERIOR PACK PLUS: VIBRANT CHROME
INTERIØR: STANDARD GREY

KAROSSERIFARGE: GUNMETAL GREY - KPN
EXTERIOR PACK PLUS: ENIGMA BLACK
INTERIØR: STANDARD GREY

INVIGORATING RED. Tilleggsutstyr på TEKNA-utstyrsnivå med bensinmotor

*Kan kombineres med Standard Grey interiør
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SE OG BLI SETT
Velg farger, lister, stildetaljer, innsatser og belysning. Du bestemmer selv hvordan din
MICRA skal se ut, både innvendig og utvendig. Designerne og ingeniørene i Nissan
Design Studio har mange lyse idéer, men ingen kan lage en MICRA helt som deg.

1 - Vendbar bagasjeromsmatte
(stoff/gummi)
2 - Skvettlapper foran og bak
3 - Armhviler (stoff), Energy Orange
Ambient belysning
4 - Innvendig speildeksel*, Energy Orange
5 - Smarttelefonholder (360-grep, Black)
6 - Innstegslister med lys
Mattesett, velur, Energy Orange
7 - Innstegsbelysning
8 - Haifinneantenne**, Gunmetal Grey
(tilgjengelig i 4 karosserifarger)

1

2

3

4

*Ikke kompatibel med innvendige speil med
automatisk dimming
**AM-radio støttes ikke

FOR MICR A

5

6

7

8

Baklukelist
Energy Orange

17" alufelger

Tilbehør og eventuelt ekstrautstyr som kunden legger til kan påvirke bilens CO2-utslipp og drivstofforbruk.
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HOS NISSAN,

FOKUSERER
VI PÅ
KVALITET

Dette er førsteprioritet innen alt vi gjør, i laboratoriet
og i designstudioet, på fabrikken, hos forhandlerne
og i våre kundeforhold. Vi tester, tester på nytt, igjen
og igjen. Fordi alt vi gjør mestres gjennom erfaring.
Vi kaller det Nissan-kvalitet.

360° PROSESS
Vi bygger kvalitet fra bunnen av der alle biler er like komfortable
og slitesterke via innovativ design, intelligent teknologi og nøye
gjennomtenkte detaljer inspirert av deg.

SIKKERHET
Vi jobber konstant med våre intelligente kjøresystemer for å gi deg
høyere sikkerhet og en bedre og tryggere kjøreopplevelse hver eneste
dag. Vår Around View Monitor har 4 kameraer som gir deg et virtuelt
fugleperspektiv av bilen og omgivelsene, i sanntid.

EKSTREM HOLDBARHET
Vi presser bilene våre til det ytterste for å garantere ytelsen og påliteligheten.
Vi kjører millioner av kilometer i preproduksjonstester, åpner og lukker dører
og panser tusenvis av ganger hver dag og bruker ekte vulkanstøv fra Japan
for å teste vinduene.
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VÅRT LØFTE. DINE OPPLEVELSER.

NISSAN MICRA
TILBYR DEG:
5 ÅRS GARANTI

VÅRE LØFTER HAR INGEN TIDSBEGRENSNINGER.
HVIS DU HAR REGISTRERT DEG PÅ YOU+NISSAN-PROGRAMMET KAN DU FORVENTE EKTE, ÅPEN OG
ÆRLIG KOMMUNIKASJON. ALLTID. DETTE ER VÅRT LØFTE.

FRI MOBILITET
VI LOVER å gi deg som er You+Nissan-medlem en
alternativ transportløsning mens din bil er på
verkstedet for service eller reparasjon, dersom dette
tar mer enn 1,5 timer. Hvis du bestiller time i forkant vil
vi kunne gi deg en fri lånebil, eller i det minste en
alternativ transportløsning til dit du skal.

PRISLØFTE
VI LOVER å gi deg den beste omsorg for din Nissan
takket være ekspertisen til de skolerte Nissan
medarbeiderne, og ved hjelp av de nyeste metodene
og Nissan spesialverktøy. Vi vet ganske enkelt best
hvordan man skal vedlikeholde din Nissan. For å
garantere mest-for-pengene, vil Nissan matche prisen
på tilsvarende service og reparasjon til et alternativt
verksted innenfor 100 km rekkevidde fra
Nissan-forhandleren, dersom pristilbudet skulle
være lavere enn hos oss.

GRATIS TILSTANDSKONTROLL
VI LOVER å utføre gratis tilstandskontroll på bilen din
når du har den inne på service, økonomiservice eller
reparasjon. I tillegg gir vi deg et pristilbud for alt
arbeid i forkant slik at du vet hva som må gjøres og
hvor mye det vil koste.

NISSAN ASSISTANCE
VI LOVER å holde deg på veien 24/7. Skulle noe
uventet oppstå, garanterer vi 24-timers Nissan
Assistance Veihjelp uansett alder på din Nissan-bil.

12 ÅRS GARANTI MOT
GJENOMRUSTING
20 000 KM SERVICEINTERVALL

HOS NISSAN FÅR DU FREM DET
DET BESTE I OSS.
Du setter i gang fantasien vår. Du fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. Du inspirerer oss til å endre reglene og finne på nye
ting. Og i Nissan er ikke innovasjon bare et
spørsmål om tillegg og utvidelser; det handler om å bryte grenser for å finne opp status
quo på nytt. Det dreier seg om å utvikle
uventede løsninger for å tilfredsstille dine
villeste og mest pragmatiske ønsker. Hos
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 mer spennende kjøreopplevelse hver eneste dag.

HVOR SOM HELST, HVA SOM HELST. BARE RING +815 21 310 ELLER 66 98 39 27 OG VI ER DER FOR DEG.

Utvendig design | Innvendig design | Teknologi | Innvendig plass | Nissan Intelligent Mobility | Tilbehør

Printa | Utgang

Intelligent Mobility er viktig i alt vi gjør, og vi bruker nye teknologier for å
endre biler fra kjøremaskiner til partnere. Reisen blir enda mer selvsikker,
tilkoblet og spennende. Både selvkjørende biler eller motorveier som
lader elbilen under kjøring er nært forestående.
Og det er en fremtid som allerede tar form i Nissan-bilen du kjører i dag

besøk vårt nettsted på: www.nissan.no/biler/nye-biler/micra.html

Følg Nissan MICRA på:
Forhandlerstempel:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (desember 2018).
Denne brosjyren inneholder prototyper som er vist på bilutstillinger. 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. Nissan-forhandlerne 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 trykkeprosessen som brukes, 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 – MY18 MICRA LAUNCH brosjyre 12/2018 – Trykt i EU.
Utviklet av DESIGNORY, Frankrike og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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