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Nissan MICRA  

Den 5. generation af Nissan MICRA er dristig af natur og udfordrer standarden for små biler på komfort, design og præstationer. 

Med førsteklasses design, intelligente funktioner og adrætte køreegenskaber bliver MICRA din højteknologiske partner. Den fås 

i udgaverne Visia, Acenta, N-Connecta og Tekna.  

Modellen er udstyret med Nissan Intelligent Mobility, som, udover at gøre køreoplevelsen mere sikker, også gør dig mere rolig 

bag rattet. Intelligente sikkerhedssystemer holder konstant øje med trafikken og dine omgivelser, og er klar til at gribe ind, når 

der er brug for det. Teknologien i det intelligente nødbremsesystem går ind og opfatter omkringgående fodgængere og 

bremser automatisk. 

Med intelligent ride- og trace control gør MICRA dig til en bedre chauffør. Disse funktioner giver en mere jævn kørsel på ujævne 

veje og bump. Derudover arbejder teknologien sammen med EPS’en for at levere sikker og smidig manøvrering i kurver. 

MICRAS avancerede infoskærm giver et hurtigt overblik over relevante informationer, når der køres bil. Den er udviklet til at 

minimere distraheringer hos dig som fører, for at du kan få mest ud af din køretur.  
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MICRA 

Acenta N-Connecta 
 

 16” stålfælge 

 5” avanceret infoskærm 

 7” display Audio med 4 højtalere 

 Apple CarPlay® opkobling 

 Intelligente forlygter med lyssensor 

 Intelligent vognbaneassistent 

 Intelligent trace control 

 Intelligent ride control 

 Intelligent nødbremse 

 Skiltegenkendelse 

 El-opvarmet bagrude 

 Hastighedsbegrænser 

 Fartpilot 

 Kromfinish på gearknop 
 
 

 

 Samme som Acenta 

 16” alufælge 

 Nøglefri betjening med i-key og start/stop-knap 

 Automatisk klimaanlæg med pollenfilter 

 LED baggrundsbelysning ved aflæggeplads foran 
gearstang 

 El-ruder bag 

 Læderrat 

 Parkeringssensorer bag 

 Automatisk nedblænding af bakspejl 
 

Udvalgt standardudstyr* 

 

 

Benzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priserne er gældende for købskontrakter indgået t.o.m. 31/03/2020. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og afgiftsændringer etc. Tal og informationer kan være 

varierende ift. Produktionstidspunktet, hvorfor der tages forbehold for ændringer og opdateringer til disse. Tilbehør og ekstraudstyr monteret efter køb kan påvirke 

km/l og CO2-udledning på bilen. Ved tilvalg af metallak tillægges beskatningsgrundlaget 5.631 DKK gældende for alle modeller.  

*Der henvises til kundeprisliste og hovedbrochure for mere detaljeret information om priser og standardudstyr fra 01/01/2020. 

**Beskatningsgrundlag ved leasing er inkl. leveringsomkostninger og eksl. grøn ejerafgift.  

Model Gear HK WLTP km/l NEDC km/l WLTP CO2 g/km Energiklasse Afgift Beskatningsgrundlag** 

Acenta 5M/T 100 17,9 24,4 127 
 

540 168.330 

Acenta Xtronic DCT 100 16,1 23,4 140  580 194.230 

Model Gear HK WLTP km/l NEDC km/l WLTP CO2 g/km Energiklasse Afgift Beskatningsgrundlag 

N-Connecta 5M/T 100 17,9 24,4 128 
 

540 179.840 

N-Connecta Xtronic DCT 100 16,1 23,4 141  580 205.740 
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