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ONTWORPEN OM VERWACHTINGEN TE WEKKEN. De van nature stoere
5e generatie van de Nissan MICRA doet zijn intrede om voor kleine auto's
nieuwe maatstaven te zetten op het vlak van design, comfort en prestaties.
De MICRA, die geprezen wordt voor zijn unieke mengeling van een expressief
en toch hoogwaardig interieur -en exterieurdesign, intelligente functies en
wendbare rijeigenschappen, DE NISSAN MICRA WORDT UW GEDURFDE EN
TECHNOLOGISCH GEAVANCEERDE STADSAUTO.

Getoonde afbeeldingen en beschrijvingen zijn bedoeld als voorbeeld. In sommige gevallen zijn de afbeeldingen van voertuigen die niet aan de lokale specificaties
voldoen en vertegenwoordigen ze geen specifiek model, uitvoering of aanbieding. Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard
leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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TOONAANGEVENDE
TECHNOLOGIE VOOR EEN RIT
VOL ENERGIE EN VERTROUWEN
Stelt u zich een spannendere rit door het leven voor. Rijden met meer
opwinding en vertrouwen, nauw verbonden met de wereld om u heen.
Dat is de inspiratie achter Nissan Intelligent Mobility. Blink van vertrouwen
in de MICRA met systemen die voor u een oogje in het zeil houden en zelfs
actie ondernemen om ongevallen te voorkomen. Want hoe veiliger u zich
voelt achter het stuur, hoe meer u kunt genieten van puur rijplezier.
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DRUK UW EIGEN
STIJL UIT
Creëer uw eigen persoonlijke MICRA, zowel van
binnen als van buiten. Durf uw eigen stijl uit te
drukken met de Exterior Packs, kies uit het
schitterende gamma carrosseriekleuren, Interior
Packs, velgen en meer.

VERSCHILLENDE CONFIGURATIES
Interieurbekledingen
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Spiegelkappen

Zijdelingse
strips

Sierlijsten
voorbumper

Sierlijst
achterbumper

16" Genki two-tone
wieldoppen
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UW PERSOONLIJKE
RUIMTE
Nissan heeft bijzondere zorg besteed aan het interieur
van de MICRA, om u een unieke rijervaring te bezorgen.
Harmonie en kwaliteit zijn de sleutelwoorden wanneer
we het hebben over het dashboard: zachte materialen,
oog voor detail en het exclusieve Energy Orange Interior
Pack. Het ontwerp van de MICRA verenigt stijl en comfort
en creëert zo een inspirerende omgeving.

UITZONDERLIJKE DETAILS
D-vormig
sportstuur

Ergonomische
bedieningselementen

Zachte materialen
en verchroomde
afwerkingen
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Energy Orange Interior Pack is uitsluitend leverbaar als optie op de uitvoering N-Design.

Afdrukken | Uitgang

ONTDEK DE MICRA N-SPORT
De MICRA werd ontwikkeld om uw rijervaring te verbeteren, met een
comfortabele rijpositie, ergonomische stoelen en een geoptimaliseerde
geluidsisolatie.

Getoonde uitrusting kan per markt afwijken.

Design exterieur | Design interieur | Technologie | Ruimte interieur | Nissan Intelligent Mobility | Accessoire
Pagina 1 | Pagina 2

Ontdek en voel de energie achter het stuur
van de MICRA N-SPORT met zijn sportieve
en dynamische zwarte interieurbekleding.
Stoelen in synthetisch leder/Alcantara® en
donker getinte ruiten garanderen ook in
volle actie topcomfort.
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BOSE® PERSONAL®

UNIEKE GELUIDSERVARING
Dankzij het exclusieve, splinternieuwe BOSE® PERSONAL® audiosysteem* is rijden
in de Nissan MICRA een opwindende ervaring. Dit systeem dat geprezen wordt
voor zijn prestaties en zijn mogelijkheden inzake geluidsbeeld, maakt van elke rit
een prikkelende en verfrissende reis.

EEN STIJLVOLLE 360°
GELUIDSERVARING.
Het exclusieve Bose® Personal®
-audiosysteem met 6 luidsprekers**,
waarvan 2 Ultra- Nearfield™ Speakers
ingebouwd in de hoofdsteun van de
bestuurder, dompelt u onder in een 360°
surround luisterervaring.

OP MAAT.
Personaliseer uw luisterervaring zowel
voor u als uw medereizigers door het
aanpassen van de breedte van het geluid via
de luidsprekers in de hoofdsteun. Zo kan u
in een handomdraai kiezen voor een
volledig bestuurdergericht, breed of
ruimtevullend klankbereik.

SLIM DESIGN.
Met zijn compact en slim ontwerp biedt
het BOSE® PERSONAL® systeem u een
hoogwaardige geluidservaring zonder
beslag te leggen op uw opbergruimte.

*Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
**Bose® Personal® audiosysteem wordt geleverd met 6 luidsprekers en 1 versterker: 2 luidsprekers in de hoofdsteun van de bestuurdersstoel
met Ultra-Nearfield-technologie, 2 luidsprekers in de A-stijlen vooraan, 2 Super65-luidsprekers in de voorportieren en 1 digitale versterker
onder de bestuurdersstoel.
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NISSANCONNECT*
Het Nissan audio- en navigatiesysteem van de volgende generatie biedt smartphone-integratie, handsfree
communicatie via Bluetooth® en apps voor in de auto. Bovendien beschikt het over een 7"-scherm met
multitouchinterface dat alles eenvoudig, snel en handig maakt. U kunt de lay-out personaliseren,
snelkoppelingen en widgets kiezen volgens uw persoonlijke voorkeuren of het systeem bedienen met de stem.
Met NissanConnect kunt u via Apple CarPlay® en Android Auto®* ook uw vertrouwde apps blijven gebruiken.
Sluit alleen een mobiele telefoon aan om NissanConnect te gebruiken als de auto veilig geparkeerd staat. Het gebruik van het
systeem moet altijd in overeenstemming zijn met de lokale wetgeving. Gebruik het systeem alleen op een veilige manier.
Gebruikers moeten zich bewust zijn van het potentieel van handsfree technologie om de aandacht van de weg af te leiden,
wat van invloed kan zijn op de volledige controle over het voertuig.

HET HOME-SCHERM
PERSONALISEREN Met de
snelkoppeling- en widgetmanager
kunt u het Home-scherm zo
instellen dat de vaakst gebruikte
functies getoond worden, zoals
audio, oproepgeschiedenis en
verkeersinformatie.

Apple CarPlay® en Android Auto® zijn gratis
beschikbaar. Neem voor meer informatie
contact op met uw Nissan-dealer.
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SPRAAKHERKENNING Houd de
"talk"-knop op het stuurwiel
ingedrukt om eenvoudige
spraakopdrachten te activeren.
Veilig, snel en handig onderweg.

SINGLE LINE SEARCH U kunt nu
adressen, Points of interest of
beide opzoeken met de Single
Line Search-optie, die het zoveel
makkelijker maakt om uw
bestemming te zoeken.

UW MUZIEK. UW WEG Speel muziek rechtstreeks
af vanaf uw smartphone via Bluetoothaudiostreaming of de USB-aansluiting.
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INTELLIGENTE INTEGRATIE OM VAN UW AUTO
EEN PRODUCTIEVERE RUIMTE TE MAKEN.
Stippel uw route mobiel / online uit of via het navigatiesysteem uit met kwalitatieve verkeersinformatie
die u in real time accurate routes voorstelt op basis van de laatste verkeerssituatie. Beschik altijd over de
meest recente informatie dankzij Over the Air Updates via uw smartphone of door te verbinden met een
externe WiFi-hotspot. Stuur de bestemming naar uw auto vanuit de webinterface of de Door-to-Door
Tom Tom® App. Navigeer rechtstreeks vanuit de Door-to-Door app naar uw favoriete bestemmingen of
contactpersonen.

STUUR DE BESTEMMING NAAR UW
AUTO VIA EEN COMPUTER OF DE
MOBIELE APP. Stuur de bestemming
naar uw auto via de computer of met
de mobiele app en stippel uw route
uit voordat u vertrekt.

Energy Orange Interior Pack is uitsluitend leverbaar als optie op de uitvoering N-Design.
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DOOR-TO-DOOR-NAVIGATIE.
Met de mobiele app navigeert u
helemaal tot op uw bestemming,
van waar u uw auto parkeerde tot
op uw eindbestemming.

VERKEERSINFORMATIE VAN HOGE
KWALITEIT. Krijg een precies tijdstip
van aankomst voordat u vertrekt op
basis van de reële verkeerssituatie
en kies de beste route om op uw
bestemming aan te komen.

DOOR-TO-DOOR-NAVIGATIE APP.
Download de Door-to-Door TomTom® app op
uw smartphone en krijg toegang tot al uw
kaarten op uw geavanceerde geavanceerde
New NissanConnect met multitouchinterface.
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVATIE VLAK VOOR
UW NEUS.
Het Advanced Drive Assist Display van de MICRA is ontworpen
om afleidingen te beperken en het maximale te halen uit elke rit.
Het 5" grote TFT-scherm biedt u in een oogopslag alle informatie
die u nodig hebt, wanneer u ze nodig hebt. Moeiteloos.
REALTIME RIJGEGEVENS

RIJHULPMIDDELEN

GEGEVENS VAN DE BELLER
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AUDIO
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RUIMTE VOOR UZELF EN MEER
De MICRA is ontworpen om volop te leven. Hoewel hij in de eerste plaats
gericht is op een optimaal comfort voor bestuurder en passagier, biedt de
MICRA ook heel wat ruimte voor de passagiers achterin, met optimale
schouder- en knieruimte, zodat u en uw medepassagiers volop van de rit
kunnen genieten. En er blijft ook nog ruim voldoende plaats over voor de
bagage. Tijd om uitnodigingen te versturen.
Energy Orange Interior Pack is uitsluitend leverbaar als optie op de uitvoering N-Design.
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In de hoogte verstelbare
bestuurdersstoel met
verstelbare rugleuning

Toonaangevend
op het gebied van
het instellen van
de stoelen.

Verstelbaar
stuurwiel

60/40
neerklapbare
achterbank
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RUIMTE DIE U OP NIEUWE IDEEËN BRENGT
De MICRA is verrassend ruim. Klap de achterbank neer om extra tassen of grotere voorwerpen te
kunnen vervoeren en gebruik alle slimme opbergruimtes voor uw persoonlijke items, waaronder een
ruim handschoenkastje, een opbergvak in de deuren voor een fles van 1,5 l, opbergvakken in de stoelen,
bekerhouders of zelfs een telefoonhouder met USB / 12V-aansluitingen.

300L

1.004L

INHOUD KOFFERBAK

VOLLEDIGE RUIMTE ACHTERIN

Achterbank rechtopstaand

Achterbank neergeklapt

L. 720mm x H. 560mm x B. 1000mm

Slim gepositioneerde dubbele
bekerhouder in de middenconsole.

Handig emmervormig
handschoenkastje van 10 l voor
uw tablet of een fles van 2 l.

Energy Orange Interior Pack is uitsluitend leverbaar als optie op de uitvoering N-Design.
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RECHT VOOR UW NEUS
In vooruitversnelling geeft het
scherm u zowel een vooraanzicht als
een totaaloverzicht zodat u perfect
weet hoever u kunt rijden – zonder te
ver te rijden.

TOTAALBEELD

SPAAR UW VELGEN

Onder de zijspiegel aan de
bestuurderskant geeft deze camera
u een virtueel 360°-vogelperspectief,
zowel in vooruit- als achteruitversnelling.

In vooruit- of achteruitversnelling kunt
u de cameraknop indrukken om het
algemeen overzicht te wisselen voor
een zijaanzicht. Erg handig om te zien
hoe dicht u bij de stoeprand staat.

NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

MET DE MICRA ALS UW PARTNER
WORDT ZELFS PARKEREN LEUK

OVERZICHT ACHTERAAN

Zo eenvoudig kan inparkeren zijn. Een achteruitrijcamera en parkeersensoren achteraan zijn belangrijk om u
meer vertrouwen te geven tijdens achterwaartse manoeuvres, maar om te parkeren is het fijn als u meer
ziet dan enkel datgene dat zich vlak achter u bevindt. Daarom gebruikt de Around View Monitor van de
MICRA als enige in zijn klasse vier camera’s die u een nagenoeg volledig 360°-beeld geven van de omgeving
rond uw auto, met inschakelbare close-ups van de voorkant, achterkant en stoeprand op half scherm, zodat
u een beter uitzicht heeft. En omdat niet alle obstakels blijven staan (zoals winkelkarretjes), houdt Moving
Object Detection een oogje in het zeil rond uw MICRA om u te waarschuwen voor bewegende objecten.

In achteruitversnelling kunt u op het
scherm zien wat er zich vlak achter u
bevindt, terwijl het algemeen overzicht
kleinere voorwerpen weergeeft die
verborgen kunnen zijn onder uw venster.

Energy Orange Interior Pack is uitsluitend leverbaar als optie op de uitvoering N-Design.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

BOORDEVOL VERTROUWEN
Geniet van het rijden met radar en camera’s om u te ondersteunen.
De MICRA is uitgerust met een toonaangevend gamma technologieën
die u verregaand ondersteunen. De Intelligent Driving-systemen van
Nissan geven u als het ware een derde oog en een zesde zintuig,
waardoor uw dagelijkse ritten dag na dag veiliger en leuker worden.
INTELLIGENT
NOODREMSYSTEEM.
Dit verbeterde systeem
is continu alert op
voertuigen die plotseling
voor u kunnen verschijnen,
alsook voetgangers, en
geeft u een waarschuwing
en voert een remactie uit
als er gevaar dreigt.
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INTELLIGENTE RIJBAANASSISTENT.
Deze technologie
waarschuwt u met een
zichtbaar signaal, geeft
feedback door vibratie in
het stuurwiel en remt de
wielen zelfs zacht af om
u terug naar de rijstrook
te begeleiden, indien u de
rijstrook verlaat zonder
de richtingaanwijzers te
gebruiken.

BLIND SPOT WARNING.
Optimaliseer uw zicht: het
systeem waarschuwt u
indien er zich voertuigen
bevinden in de dode hoeken
diagonaal achter uw auto.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

HOUDT ALTIJD EEN
OOGJE VOOR U IN
HET ZEIL
Omdat achter het stuur zitten veel leuker is
wanneer u alles onder controle hebt, houden de
Intelligent Driving-systemen van Nissan de
meeste rijsituaties in de hand. Wanneer u in de
stad rijdt, op het platteland, door een tunnel of
gewoon stilstaat, staan de technologieën van
de MICRA steeds klaar om u informatie te
verschaffen en u indien nodig bij te staan.

VERKEERSBORDENHERKENNING.
U weet steeds hoe snel u mag
rijden, dankzij de realtime
informatie over
snelheidsbeperkingen.

INTELLIGENTE
GROOTLICHTEN. Zie meer op
donkere wegen. Het systeem
activeert de grootlichten en
dempt ze tijdelijk voor
tegenliggend verkeer.

HELLINGSTARTHULP. Rol
nooit achteruit. Dit systeem
zet de remmen zo lang als
nodig is vast om op een
helling te vertrekken.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

DE MICRA VERRIJKT UW RIJERVARING
De rijdynamiek van de wendbare en responsieve MICRA geeft u een beter weggevoel. Intelligent
Ride Control beperkt de beweging van de auto voor een rustiger rijgedrag, terwijl Intelligent Trace
Control samenwerkt met Nissans nieuw elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS) om soepel
maar veilig te kunnen manoeuvreren. Opwinding. Vertrouwen. Controle. Met de MICRA heeft Nissan
de rijervaring ontworpen waarop u zat te wachten.

INTELLIGENT RIDE CONTROL
remt subtiel af om te
voorkomen dat het bovenste
gedeelte van de carrosserie
onaangename bewegingen
maakt en om het rijcomfort
te verhogen.
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INTELLIGENT TRACE CONTROL
zorgt ervoor dat u bochten
met meer vertrouwen kunt
nemen. Het systeem past de
remdruk op individuele wielen
aan om een optimale lijn te
behouden in bochten.
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CATCH ME IF YOU CAN
Druk het gaspedaal in en geniet met de MICRA van de beste
aerodynamische prestaties in zijn klasse en de uitzonderlijk
responsieve en zuinige gedownsizede IG-T-motor van 92 pk.
Kies uit een handgeschakelde of automatische transmissie
voor de rijervaring die het beste bij u past.

KIES UW MOTOR
Kies een motor die bij uw manier van
rijden past. Vergelijk aan de hand van
onze tabel het vermogen, het koppel,
het brandstofverbruik en de uitstoot of
ga langs bij de dichtstbijzijnde Nissanverdeler voor advies.

Vermogen
PK (kW)
Koppel
(Nm)
Verbruik
L/100km
CO2 uitstoot
g/km

IG-T 92

IG-T 92

5 MT

Xtronic

92 (68)

92 (68)

160

144

5,4 - 5,7

6,1 - 6,4*

120 - 126*

135 - 142*

De aangegeven cijfers voor gemengde CO2-uitstoot en gemengd brandstofverbruik zijn
voor de uitrustingsniveaus Visia tot Tekna voor de IG-T 92-motoren.
* De verbruiks- en CO2-cijfers werden verkregen aan de hand van laboratoriumtests die
voldoen aan de Europese wetgeving en zijn bedoeld om voertuigen onderling te vergelijken.
Ze stemmen mogelijk niet overeen met de cijfers in reële rijomstandigheden. Optionele
uitrusting, de staat van onderhoud, de rijstijl en weersomstandigheden kunnen de officiële
resultaten beïnvloeden. Cijfers zijn bepaald volgens de nieuwe testcyclus Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).
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BEKLEDINGEN

KLEUREN

Solid White -S- ZY2

Gunmetal Grey -M- KPN

Power Blue -M- RQG

Pearl White -P- QAB

Enigma Black -M- GNE

Ivory -S- D16

Platinum Silver -M- ZBD

Passion Red -P- NDB

Stof casual black
Standaard op VISIA

Stof casual black
Standaard op ACENTA

Stof modern black/grey
Standaard op N-DESIGN

Stof absolute black/grey
Standaard op TEKNA

Energy Orange -M- EBF

Burgundy -M- NBT

VELGEN

AFMETINGEN
A: Wielbasis: 2.525 mm
B: Totale lengte: 3,999 mm
C: Totale breedte: 1.743 mm
D: Totale hoogte: 1.455 mm

15" stalen velgen

16" stalen velgen

16" Genki two-tone
wieldoppen
D

16" lichtmetalen velgen
met Diamond Cut
(alleen verkrijgbaar als
accessoire)

17" lichtmetalen velgen
met Diamond Cut

17" lichtmetalen velgen
“Perso”

C

A
B

Alcantara®/synthetisch leder
Standaard op N-SPORT
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N-DESIGN
Durf uw eigen stijl uit te drukken met de MICRA
N-Design. Deze nieuwe uitvoering biedt
eenvoudige maar flexibele personalisatie-opties,
waaronder exclusieve Interior Packs om uw
Micra echt uniek te maken.

EXTERIOR PACK
VIBRANT CHROME

EXTERIOR PACK
ENIGMA BLACK

Buitenspiegelkappen, zijdelingse strips,
sierlijsten voor- en achterbumper

Buitenspiegelkappen, zijdelingse strips,
sierlijsten voor- en achterbumper

Verkrijgbaar in
2 carrosseriekleuren

Verkrijgbaar in
9 carrosseriekleuren
Power
Blue

INTERIOR PACKS

Enigma
Black

Solid
White

Pearl
White

Ivory

Platinum
Silver

Gunmetal
Grey

Passion
Red

Energy
Orange

Burgundy

WHEEL PACKS

Een keuze aan interieurafwerkingen met
hoogwaardige materialen maakt de
binnenkant van uw Nissan Micra net zo
gedurfd en expressief als de buitenkant.

Maak uw gepersonaliseerde Micra N-Design
helemaal af door te kiezen uit onze
uitgebreide selectie wielen

STANDARD GREY

ENERGY ORANGE

16" Genki two-tone
wieldoppen

16" lichtmetalen velgen met
Diamond Cut*

17" lichtmetalen velgen met
Diamond Cut*

*Afgebeelde velg alleen verkrijgbaar als accessoire.
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ZIEN EN GEZIEN WORDEN
Kleuren, accenten, inserts en schitterende verlichting… Kies uit de afwerkingselementen
voor het interieur en exterieur van uw MICRA en voeg overal rondom u verlichting toe.
De designers en ingenieurs van de Nissan Design Studio hebben massa's schitterende
ideeën, maar niemand maakt een MICRA zoals u dat doet.

1 - Omkeerbare kofferbakmat (stof/rubber)
2 - Spatlappen voor- en achterkant
3 - Armsteun (stof), Grey sfeerverlichting
4 - Cover voor binnenspiegel*, Grey
5 - Afneembare trekhaak, 7-polig, 13-polig
6 - Verlichte instaplijsten,
Velours matten, Grey
7 - Externe grondverlichting
8 - Haaienvinantenne**, Enigma Black
(verkrijgbaar in 4 carrosseriekleuren)
*Niet compatibel met automatisch dimmende
binnenspiegel
**Ondersteunt geen AM-radio

1

2

3

4

5

6

7

8

Fietsendrager opvouwbaar,
max. 3 fietsen

Sculpted 17" lichtmetalen velgen

Accessoires en extra uitrusting die klanten achteraf monteren, kunnen een invloed hebben op de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van de auto.
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BIJ NISSAN

LIGT ONZE
FOCUS OP
KWALITEIT.

En dat geldt voor alles wat we doen: in het lab en de
ontwerpstudio, in de fabriek, bij onze dealers en in onze
relatie met u. We proberen, proberen weer en proberen
opnieuw. Want het is dankzij onze ervaring dat we slagen
in alles wat we doen. We noemen het Nissan Kwaliteit.

360°-PROCES
Van het begin af aan bouwen we kwaliteit in, waarbij we elke auto
nauwgezet ontwerpen met het oog op meer comfort en
duurzaamheid dankzij innovatief design, intelligente technologie en
door u geïnspireerde doordachte details.

VEILIGHEID
Onze intelligente rijsystemen houden voortdurend een oogje voor u in
het zeil en voorkomen ongelukken, zodat u dag na dag geruster en
zelfverzekerder van het rijden kunt genieten. Onze Around View Monitor
gebruikt 4 camera’s om u een virtueel vogelperspectief te bieden van
uw auto en de omgeving errond.

UITERST BETROUWBAAR
We halen het uiterste uit onze auto’s om hun dagelijkse prestaties en
betrouwbaarheid te garanderen. We leggen miljoenen kilometers af in
preproductietesten, openen duizenden keren per dag deuren en
motorkappen en gebruiken vulkanische stof uit Japan om de weerstand van
de ruiten te testen.
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SERVICECONTRACTEN
Geef uw Nissan Micra de zorg die het verdient met een Nissan-servicecontract en
bespaar op lange termijn geld. Het Nissan-onderhoudscontract omvat alle geplande
werkzaamheden die worden aanbevolen door Nissan en gespecificeerd zijn in de
officiële onderhoudshandleiding van Nissan. Door een onderhoudscontract af te sluiten,
weet u gelijk hoeveel uw onderhoud kost en bent u beschermd tegen prijswijzigingen.
Naast de geplande werkzaamheden kunt u profiteren van de vervanging van aan
slijtage onderhevige onderdelen zoals wisserbladen, remblokken of ophangingen door
een volledig onderhoudscontract af te sluiten. Kies de duur die aan uw behoeften
voldoet en profiteer van het gebruik van originele Nissan-onderdelen, gemonteerd
door onze getrainde technici, tegen een gereduceerde prijs. Een goed onderhouden
voertuig heeft een hogere inruilwaarde. Als u uw Nissan verkoopt voordat uw dekking
afloopt, wordt het servicecontract overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Wacht dus
niet langer en neem een Nissan Service Contract voor extra gemoedsrust!
ZORGELOOS RIJPLEZIER, GEGARANDEERD.

GARANTIE-UITBREIDING
★

ER STAAT GEEN VERVALDATUM OP ONZE BELOFTES. ELK LID VAN HET
YOU+NISSAN-PROGRAMMA WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE
MANIER GEHOLPEN. WANT WIJ ZIJN ER VOOR U. ALTIJD. DÁT IS ONZE BELOFTE.

ALTIJD MOBIEL, OOK AL IS UW
WAGEN DAT EVEN NIET
WE BELOVEN u 100% mobiliteit, ook al is uw wagen in
onderhoud. Boek op voorhand en we garanderen u
een gratis vervangwagen. Sommige concessiehouders
stellen u zelfs een elektrische wagen ter beschikking
en tal van andere mogelijkheden. Perfect op maat van
uw behoeftes.

DE BESTE PRIJS IN DE BUURT,
ZONDER FOUT
WE BELOVEN u de beste zorg voor uw Nissan. Dit met
de expertise van onze getrainde teams én met
gebruik van originele Nissan-onderdelen. Want wij
weten beter dan wie ook hoe we voor uw Nissan
moeten zorgen. En om de beste prijs voor herstelling
en onderhoud te garanderen, passen we onze prijs
aan als u dezelfde service goedkoper vindt in een
straal van 10 km rond uw lokale concessiehouder;

HERSTELLINGEN ZONDER
ONAANGENAME VERRASSINGEN
WE BELOVEN u gratis een algemene check uit te voeren
voor we aan de slag gaan met uw wagen. Zo weet u
exact wat er moet gebeuren en hoeveel het u zal kosten.
Benieuwd naar onze prijzen? Raadpleeg ze gerust
online of vraag ernaar bij uw concessiehouder.

NISSAN ASSISTANCE BIJ ÉLKE
KILOMETERSTAND
WE BELOVEN u in alle omstandigheden op de baan
te houden, moest er iets onverwacht gebeuren.
Dan kan u 24/24 rekenen op Nissan Assistance,
gegarandeerd. En dit voor elke Nissan die binnen
het netwerk onderhouden wordt, ongeacht de
leeftijd of kilometerstand.

OVERAL, ALTIJD, WAT HET OOK IS, BEL 00 800 5000 1001 EN WE STAAN VOOR U KLAAR.
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Nissan 5 geeft u de mogelijkheid om de constructeursgarantie van 3 jaar of
100.000 km te verlengen. Kies het contract dat het best aansluit bij uw gebruik. Bij
herstellingen worden enkel originele Nissan-onderdelen gebruikt die door hoog
opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd. Voor uw gemoedsrust kunt u (indien
van toepassing) ook rekenen op een Europese pechverhelping, 24 uur per dag en
7 dagen per week.

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN
NAAR BOVEN.
U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert
onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de
regels te veranderen en te innoveren. En bij
Nissan is innoveren meer dan toevoegingen
en uitbreidingen. We tasten de grenzen af
om wat hetzelfde blijft, opnieuw uit te vinden.
Het gaat om het uitwerken van verrassende
oplossingen om aan uw gekste en meest
praktische wensen te beantwoorden. Bij
Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires en
diensten die breken met de traditie. We
maken het praktische opwindend en het
opwindende praktisch om u dag na dag nog
meer rijplezier te verzekeren.

NISSAN MICRA BIEDT U:
3 JAAR OF 100.000 KM
FABRIEKSGARANTIE (WELKE ALS
EERSTE AAN DE ORDE IS)
12 JAAR GARANTIE TEGEN CORROSIE
ONDERHOUDSINTERVAL VAN 1 JAAR
OF 20.000 KM (WELKE ALS EERSTE
AAN DE ORDE IS)
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Nissan Intelligent Mobility brengt u altijd één stap verder. In auto’s die aanvoelen als een
verlengstuk van uzelf. Die u helpen om meer te zien, meer te voelen, beter met u te reageren.
En in sommige gevallen zelfs voor u. Nissan Intelligent Mobility betekent een betere toekomst,
want het brengt ons naar een wereld die veiliger, duurzamer en boeiender is.

Bezoek onze website op www.nissan.nl

Volg de Nissan MICRA op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk
(JUNI 2021). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van
voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen
beschreven en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De Nissan-dealers worden zo snel mogelijk van dergelijke
wijzigingen op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke Nissan-dealer kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de
beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak
en interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke
toestemming van Nissan Europe is verboden.
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – NEW MICRA launch brochure 06/21 – Printed in EU.
Gemaakt door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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