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Daag jezelf uit. De Nissan Micra N-SPORT laat je presteren.
Dynamisch, wendbaar en massa’s rijplezier: deze sportieve premium
versie doet je schitteren.
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DE NIEUWE MICRA N-SPORT
IS IN TOPVORM
Toon je exclusieve N-SPORT-badge.
Met glanzend zwarte zijstrips, 17"
lichtmetalen velgen en spiegelkappen
in carbonlook, en het strakke
uitlaatsiertuk en verlaagde ophanging
die verkrijgbaar zijn op de N-SPORT
met DIG-T 117*, is deze Micra gemaakt
voor de actieve dynamische stedeling.

SPORTIEVE SFEER
Voel de energie achter het stuur met
de schokbestendige kniebescherming,
dynamische zwarte interieurbekleding,
sportieve matten en exclusieve
armsteun. Alcantara® stoelbekleding
met synthetisch lederen gedeelten,
een met Alcantara® bekleed dashboard
en donker getinte ruiten garanderen
premium comfort, ook in actie.

* Niet beschikbaar in Nederland
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ACTIVE. TECH. STYLE.
Met technologie kan je auto meer, dankzij New NissanConnect
infotainmentsysteem met navigatie. Smartphone-integratie via Apple
CarPlay® en Android Auto® plus intelligente rijsystemen als een
achteruitrijcamera, parkeersensoren achter en Nissan Intelligent Key
gaat alles sneller, veiliger en makkelijker.
INTELLIGENT
NOODREMSYSTEEM.

INTELLIGENT
TRACE CONTROL:

Monitort de rijsnelheid en
de afstand tussen jezelf
en een voorligger, en
waarschuwt je als je
moet vertragen.

Helpt je bij het nemen
van bochten door de
omstandigheden te lezen
en, als dat nodig is, elk
wiel afzonderlijk af
te remmen.

INTELLIGENT
RIDE CONTROL:

HILL START ASSIST:

Verhoogt het rijcomfort
door automatisch de
remmen in te schakelen
en het motorkoppel aan te
passen op een hobbelige
ondergrond.

Voorkomt dat je
achteruitrolt wanneer
je op een steile helling
vertrekt door nog een
paar seconden de
remmen ingeschakeld
te houden.

KIES JE KLEUR

Gunmetal Grey -M- KPN

Solid White -S- ZY2

Passion Red -P- NDB

Enigma Black -M- GNE
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Intelligent Mobility loopt als een rode draad door alles wat we doen. Met nieuwe
technologie maken we bij Nissan van onze wagens meer dan enkel vervoermiddelen.
Samen is rijden zelfverzekerder, meer verbonden, en opwindender. Of het nu gaat om
wagens die samen met u het rijden op zich nemen, of snelwegen die uw elektrische
wagen opladen terwijl u erover rijdt, het zou allemaal zomaar kunnen in de zeer nabije
toekomst. En die toekomst krijgt vandaag al vorm in de Nissan waarmee u vandaag rijdt.

Bezoek onze website op: www.nissan.be
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
(FEBRUARI 2019). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van
voortdurende productverbetering 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 verdelers van Nissan worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen
op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke Nissan-verdeler 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 – Brochure MICRA MJ18 02/2019 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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