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UDVIKLET TIL AT SKABE STØRRE FORVENTNINGER. Dristig af natur – den
5. generation af Nissan MICRA kommer for at udfordre standarden for små
biler på design, komfort og præstationer. Den roses for sin unikke blanding
af udtryksfuldt, men førsteklasses design, sine intelligente funktioner og sine
adrætte køreegenskaber. MICRA BLIVER DIN HØJTEKNOLOGISKE PARTNER.

De viste billeder og beskrivelser er vejledende. I nogle tilfælde viser billederne biler med ikke-lokale specifikationer og repræsenterer ikke en bestemt model,
udstyrsversion eller et specifikt tilbud. De viste features er eventuelt ikke tilgængelige, ikke tilgængelige som standardudstyr eller kun tilgængelige som ekstraudstyr. De
tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
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KLASSENS FØRENDE
TEKNOLOGIER SØRGER FOR EN
ENERGISK OG SIKKER KØRSEL.
Forestil dig, at din køretur hver dag bliver endnu mere spændende –
En køretur med endnu mere begejstring, selvtillid og endnu bedre
forbindelse til omverdenen.
Det er filosofien bag Nissan Intelligent Mobility. Den vækkes til live i MICRA
gennem intelligente sikkerhedssystemer, der holder øje med dine omgivelser
og trafikken, og som endda griber ind, når du har behov for det, så du ikke
kommer i problemer. For jo mere sikker du føler dig bag rattet, jo mere kan
du opleve den rendyrkede køreglæde.
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UDTRYK DIG
Vis din personlighed ved at vælge blandt det
imponerende udvalg af lakfarver, forskellige temaer
i kabinen, udvendige detaljer og fælge.

Udvendig design | Indvendig design | Teknologi | Rummelighed | Nissan Intelligent Mobility | Accessories
Side 1 |

Side 2 |

Side 3

Udskriv | Luk

DIN LOUNGE
Interiøret i MICRA er fremstillet med tanke på, at du får den
bedst mulige oplevelse, når du kører. Fra det harmoniske
instrumentpanel i bløde materialer til de førsteklasses detaljer
og det eksklusive valg af indtræk – kabinen i MICRA blander
på elegant vis komfort og stil i en inspirerende atmosfære.

FYLDT MED LÆKRE DETALJER
Rat med flad
bund

Smart
ratbetjening

Bløde materialer
og lækre detaljer
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Gråt interiør er kun tilgængeligt i N-Design og Tekna versioner.
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BOSE® PERSONAL®

EN UNIK LYDOPLEVELSE
Det er en skøn oplevelse at køre i en MICRA takket være bilens eksklusive,
helt nye BOSE® PERSONAL®-audiosystem*. Systemet er meget rost for sine
enestående præstationer og lydmæssige muligheder. Det vil gøre enhver
køretur til en stimulerende og opløftende oplevelse.

360° PREMIUM SOUND SPACE.
Det nyeste nye: Seks højttalere**,
hvoraf to af dem er integreret i
førerens nakkestøtte og giver en
imponerende 360° lydoplevelse.

FÅ DET SOM DU VIL HAVE DET
Tilpas din lydoplevelse til dig og dine
passagerer ved at justere lyden via
hovedenheden. Med de fuldt integrerede
betjeningselementer kan du så let som
ingenting skabe en førerorienteret,
bred eller fordybende lyd.

EKSKLUSIVT & SMART DESIGN
BOSE ® PERSONAL® audiosystemet er
elegant og diskret konstrueret så du
får en førsteklasses lydoplevelse, uden
at det går ud over din opbevaringsplads.
Forstærkeren har vi gemt under
passagersædet.

*De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
**Bose® Personal®-audiosystemet omfatter seks højttalere og en forstærker: to højtalere i førerens nakkestøtte inklusive Ultra-Nearfield-teknologi,
to højttalere i A-stolperne, to Super65-højttalere i fordørene og en digital forstærker under førersædet.
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NISSANCONNECT*
Nissans næste generation af audio- og navigationssystem byder på smartphoneintegrering, håndfri
kommunikation med Bluetooth og apps, og det har et 7" multi-touchdisplay, som gør alting nemt,
hurtigt og komfortabelt. Du kan tilpasse layoutet, vælge genveje og widgets efter dine præferencer
og bruge stemmebetjening.
Det nye NissanConnect giver dig også mulighed for at bruge dine velkendte apps med Apple CarPlay®.
Man bør kun tilslutte en mobiltelefon for at anvende NissanConnect, når bilen holder sikkert parkeret. Systemet må kun
bruges i overensstemmelse med færdselsloven. Førerne bør kun bruge systemet, når det er sikkert at gøre det. Brugerne
skal være opmærksomme på, at den håndfri teknologi potentielt kan aflede opmærksomheden fra vejen, hvilket kan
påvirke brugernes kontrol over bilen.

TILPAS HOVEDMENUEN. Med en
genvejs- og widget-manager kan
du tilpasse hovedmenuen til at
vise de hyppigst anvendte funktioner
som audiosystem, opkaldshistorik
og trafikinformationer.

* De tilgængelige features afhænger af
versionen som standardudstyr eller kun
som ekstraudstyr (mod merpris).
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STEMMEBETJENING. Hold
telefonknappen på rattet nede
for at aktivere enkle
stemmekommandoer – det er
sikkert, hurtigt og komfortabelt,
når du er undervejs.

SINGLE LINE-SØGNING. Du kan nu
søge efter adresser, POI’er eller
begge dele med en Single Linesøgefunktion, som gør det meget
nemmere at søge efter din
destination.

DIN MUSIK. PÅ DIN EGEN MÅDE Brug Bluetoothaudiostreaming eller USB-tilslutning til at afspille
musik direkte fra din smartphone.
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INTELLIGENT INTEGRERING, SOM GØR DIN
BIL TIL ET MERE PRODUKTIVT STED.
Planlæg din tur på forhånd via mobiltelefonen/internettet eller navigationssystemet i bilen – premiumtjenesten for trafikinformation giver dig præcise ruteoptioner baseret på trafikinformationer i realtid. Vær
altid opdateret med onlineopdateringer til din smartphone eller via opkobling til et eksternt Wi-Fi-hotspot.
Overfør destinationen til bilen fra internetportalen eller appen med dør-til-dør-navigation. Naviger til dine
yndlingsdestinationer eller kontaktpersoner direkte fra appen med dør-til-dør-navigation.

OVERFØR DESTINATIONEN TIL BILEN
FRA EN COMPUTER ELLER VIA APPEN
PÅ EN MOBILTELEFON. Send
destinationen til bilen fra enhver
platform, og planlæg din tur, før du
tager af sted.

De viste billeder og beskrivelser er vejledende. I nogle tilfælde viser billederne biler med ikke-lokale specifikationer
og repræsenterer ikke en bestemt model, udstyrsversion eller et specifikt tilbud. De viste features er eventuelt
ikke tilgængelige, ikke tilgængelige som standardudstyr eller kun tilgængelige som ekstraudstyr. De tilgængelige
features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
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DØR-TIL-DØR-NAVIGATION.
Mobiltelefonappen giver dig mulighed
for at navigere fra start til slut – fra
det sted, hvor din bil er parkeret, og
frem til din destination.

PREMIUM-TJENESTE FOR
TRAFIKINFORMATION. Du kan få en
nøjagtig angivelse af køretiden frem
til destinationen (ETA), før du kører.
Dataene er baseret på
trafikinformationer i realtid og med
anvendelse af den bedste rute frem
til din destination.

APP MED DØR-TIL-DØR-NAVIGATION.
Download appen med dør-til-dør-navigation
til din smartphone, og få adgang til alle dine
kort på multi-touch-displayet til din nyeste
generation af NissanConnect.
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NISSAN AVANCERET INFOSKÆRM

INNOVATION LIGE FOR
ØJNENE AF DIG.
DÆKTRYKSOVERVÅGNING

FØRERASSISTENTSYSTEMER

OPKALDS-ID
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AUDIO

MICRAs avancerede infoskærm er udviklet til at minimere
distraheringer, så føreren kan få mest muligt ud af køreturen.
På den 5" infoskærm får du et hurtigt overblik over alle relevante
informationer, når du kører bil. Så slipper du for at kigge væk
fra kørselsretningen. Informationer når du har brug for dem helt ubesværet.
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PLADS TIL DIG SELV
OG MEGET MERE
MICRA er udviklet til at sikre, at du kan leve livet fuldt ud. MICRA er konstrueret,
så der er sikret optimal komfort til føreren og forsædepassageren - samtidig er
der også sørget for masser af plads til bagsædepassagererne, så du og dine
passagerer kan nyde køreturen mest muligt. Og så er der endda stadig masser af
plads til bagage.
Højdejusterbart førersæde
med justerbart ryglæn

Gråt interiør er kun tilgængeligt i N-design og Tekna version.
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Klassens bedste
sædeforskydning

Justerbart
rat

60/40splitbagsæder
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PLADS TIL DINE IDEER
Der er overraskende god plads i en MICRA.
Når du har behov for at tage ekstra bagage eller større genstande med, kan
du klappe sæderne ned eller anvende alle de smarte opbevaringsmuligheder,
til dine personlige ejendele.

300-360L
Tre kopholdere er integreret i
midterkonsollen. 2 foran og 1 bagi.

1004L

BAGAGERUMSKAPACITET

FULD KAPACITET

Bagsæder ikke klappet ned

Bagsæder klappet ned

Handskerummet har en kapacitet
på 10 liter og har plads til din tablet
eller en 2-liters flaske.

De viste billeder og beskrivelser er vejledende. I nogle tilfælde viser billederne biler med ikke-lokale specifikationer
og repræsenterer ikke en bestemt model, udstyrsversion eller et specifikt tilbud. De viste features er eventuelt
ikke tilgængelige, ikke tilgængelige som standardudstyr eller kun tilgængelige som ekstraudstyr. De tilgængelige
features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
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FORFRA.
I Drive-indstillingen viser displayet et
billede forfra og oppefra, så du ved
præcist, hvor tæt du kan komme –
uden at komme for tæt på.

ET KOMPLET BILLEDE.

BESKYT DINE FÆLGE.

Dette kamera, som er placeret under
sidespejlet i førersiden, fuldender dit
360-graders fugleperspektiv, uanset
om bilen er i et fremadgående gear
eller i bakgear.

Når bilen er i et fremadgående gear
eller bakgear, kan du trykke på
kameraknappen for at få vist et billede
af siden i stedet for oppefra. Det er
en stor hjælp til at se, hvor tæt du er
på kantstenen.

NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

PARKERING ER EN SAND FORNØJELSE
MED EN MICRA
Hvad nu, hvis det var nemmere at parallelparkere? Et bakkamera er dejligt, når du skal bakke – men når
man skal parallelparkere, er det rart at kunne se mere end bare bag bilen. Derfor fås MICRA med Around
View Monitor, der er unikt for biler i denne klasse. Around View Monitor består af fire kameraer, som giver
dig et 360º udsyn over din bil hele vejen rundt og i fugleperspektiv. Du kan også vælge nærbilleder foran,
bagved, eller langs fortovet, så du får et bedre udsyn. Og da ikke alle forhindringer er stationære
(ja, det er indkøbsvogne og barnevogne, vi taler om) hjælper Moving Object Detection dig med at holde
øje med området omkring din MICRA og advarer dig om bevægelige genstande i nærheden af den.

Udvendig design | Indvendig design | Teknologi | Rummelighed | Nissan Intelligent Mobility | Accessories
Side 1 | Side 2 | Side 3 | Side 4

BAGFRA.
Når bilen er i bakgear, hjælper
skærmbilledet dig med at se,
hvad der er bag bilen, og billedet
oppefra hjælper med at se mindre
genstande, som kan være skjult.

De viste billeder og beskrivelser er vejledende. I nogle tilfælde viser billederne biler med ikke-lokale specifikationer og
repræsenterer ikke en bestemt model, udstyrsversion eller et specifikt tilbud.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

SIKKERHED I SÆRKLASSE
Nyd oplevelsen af bilen hele vejen rundt med hjælp fra radarer,
sensorer og kameraer. MICRA har klassens nyeste og bedste
sikkerhedsudstyr, som hjælper dig på hele køreturen. Det er
som at have et tredje øje og en sjette sans på samme tid. Med
Nissans intelligente køresystemer er din køreoplevelse både
sikker og fornøjelig hver dag.
INTELLIGENT NØDBREMSE
Kollisionsradaren overvåger
konstant området foran
bilen for andre biler,
genstande eller fodgængere.
Ved potentiel fare advares
føreren, og reageres der
ikke på advarslen, bremser
bilen selv.
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INTELLIGENT
VOGNBANEASSISTENT
Denne teknologi giver dig
visuel og én fysisk advarsel
i form af vibrationer i rattet.
Den bremser hjulene let,
forat hjælpe dig tilbage i din
vognbane, hvis du begynder
at forlade den uden at
aktivere blinklyset.

ADVARSEL OM BILER I
DEN BLINDE VINKEL.
Optimer dit udsyn: Systemet
vil advare dig, hvis der er biler i
den blinde vinkel bag bilen.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

PASSER PÅ DIG
HELE TIDEN
Nissans intelligente køresystemer dækker
de fleste scenarier, så du kan bevare
kontrollen. Hvad enten du kører i byen, på
landevejen eller hvis du bare holder stille,
er teknologierne i en MICRA altid klar til at
give dig informationer og hjælpe dig, når
du har brug for det.

SKILTEGENKENDELSE.
Nissans skiltegenkendelse
hjælper dig med at holde
styr på fartbegrænsningen
i real tid.

FULDAUTOMATISK FJERNLYS.
Se bedre på mørke veje.
Systemet tænder automatisk
fjernlyset og skifter
midlertidigt til nærlyset,
når der er modkørende eller
forankørende trafik.

HILL START ASSIST. Undgå,
at bilen ruller baglæns.
Takket være dette system
bremses bilen i det stykke
tid, det tager at sætte
i gang på en stigning.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

MICRA GØR DIG TIL EN
BEDRE CHAUFFØR
Med sin adræthed og køreegenskaber giver MICRAs køredynamik dig en bedre føling med vejen.
Intelligent Ride Control forbedrer støddæmperreguleringen og giver en mere jævn kørsel, mens Intelligent
Trace Control arbejder sammen med Nissans nye elektriske servostyring (EPS) for at levere smidig, men
samtidig sikker manøvredygtighed i kurver. Begejstring. Selvtillid. Kontrol. Med en MICRA har Nissan skabt
den køreoplevelse, som du har ventet på.
INTELLIGENT RIDE CONTROL
bremser let på hjulene for at
dæmpe svingninger i bilen,
f.eks. ved ujævn vej, vejbump
og huller i vejen.
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INTELLIGENT TRACE CONTROL
giver overbevisende
køreegenskaber i sving.
Bremsetrykket reguleres
individuelt på hvert hjul
for at hjælpe dig med
at bibeholde bilens
retningsstabilitet i sving
og ved hurtige
undvigemanøvrer.
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INDTRÆK

FARVER

Solid White -S- ZY2

Glaze White -P- QNC

Gunmetal Grey -M- KPN

Enigma Black -M- GNE

Power Blue -M- RQG

Burgundy -M- NBT

FÆLGE

Platinum Silver -M- ZBD

Passion Red -P- NDB

Stof, casual black
VISIA Standard

Stof, casual black
ACENTA Standard

Stof, modern black/grey
N-DESIGN Standard

Stof, absolute black/grey
TEKNA Standard

Energy Orange -M- EBF

MÅL
A: Akselafstand: 2.525 mm
B: Længde: 3.999 mm
C: Bredde: 1.743 mm
D: Højde: 1.455 mm

15" stålfælg

16" stålfælg

D

16" Genki 2-tonede fælge

16" aluminiumsfælg
med diamond cut

C

A
B
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EXTERIOR PAKKE
ENIGMA BLACK

N-DESIGN
Udtryk dig selv med MICRA N-Design. Denne nye
klasse tilbyder enkel, men fleksibel
personalisering.

Sidespejlskapper, Sidelister, Lister til
forreste og bageste kofanger.

Tilgængelig i 8 forskellige
lakfarver
Solid
White

Glaze
White

Platinum
Silver

Gunmetal
Grey

Passion
Red

Energy
Orange

Burgundy

INTERIØR
FÆLGE

Den to-tonede indvendige finish med kvalitetsmaterialer,
gør indersiden af din Nissan Micra lige så dristig og
udtryksfuld som ydersiden.

De viste billeder og beskrivelser er vejledende. I nogle tilfælde viser billederne
biler med ikke-lokale specifikationer og repræsenterer ikke en bestemt model,
udstyrsversion eller et specifikt tilbud.

Føj det sidste touch til MICRA N-Design ved
at vælge fra vores udvalg af hjul-design
16" Genki 2-tonede fælge

STANDARD GREY
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16" aluminiumsfælg med
diamond cut
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SE, OG BLIV SET

1 - Vendbar bagagerumsmåtte (stof/gummi)
2 - Stænklapper for og bag

Farver, former, detaljer, indlæg og brillant belysning. Vælg den indvendige og udvendige
finish til din MICRA, og få lys i hele kabinen. Designerne og ingeniørerne hos Nissan
Design Studio har mange gode idéer, men ingen kan skabe en MICRA, som du selv kan

3 - Armlæn (stof), Grey Ambientebelysning
4 - Bakspejlspakke*, Grey
5 - Aftageligt anhængertræk, Elkit 7-bens,
Elkit 13-bens
6 - Indstigningslister med lys
Velourmåtter, Grey
7 - Udvendig områdebelysning
8 - Hajfinneantenne**, Enigma black
(tilgængelig i fire karrosserifarver)

1

2

3

4

* Ikke kompatibel med automatisk dæmpning af
indvendige spejle
**AM-radio understøttes ikke

17" skulpturelle alufælge

5

6

7

8

Cykelholder, 3 cykler

Tilbehør og ekstraudstyr, som kunden monterer efter at have købt bilen, kan påvirke bilens CO2-emissioner og brændstofforbrug.
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HOS NISSAN,

FOKUSERER
VI PÅ
KVALITET.

Det kommer i første række, i alt hvad vi foretager os –
på laboratoriet og i tegnestuen, på fabrikken og hos vores
forhandlere samt i vores relation til dig. Vi gør et forsøg,
gør et nyt forsøg og gør så endnu et forsøg. Fordi alt det,
vi foretager os, er noget vi gør på baggrund af vores erfaringer.
Vi kalder det for Nissan Quality.

EN 360°-PROCES
Vi producerer i høj kvalitet fra start og udvikler omhyggeligt hver
enkelt bil til at være mere komfortabel og holdbar ved hjælp af
innovativt design, intelligent teknologi og gennemtænkte detaljer
med inspiration fra dig.

SIKKERHED
Vi arbejder med vores intelligente køresystemer for at passe på dig
hele tiden og hjælpe dig til at undgå uheld, så du dag efter dag får
en mere begejstrende og selvsikker køreoplevelse.

EKSTREM HOLDBARHED
Vi tester vores biler til grænserne for at sikre deres præstationer og
driftssikkerhed i hverdagen. Vi kører millioner af kilometer i fasen før
produktion, åbner og lukker dørene og motorhjelmen tusindvis af
gange hver dag og bruger ægte vulkanstøv fra Japan til at teste
rudernes modstandsdygtighed.
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ASSISTANCE
Giv din Nissan Juke den vedligeholdelse, den fortjener, med en Nissan Serviceaftale,
og spar penge i den sidste ende. Nissan Serviceaftale omfatter alt planlagt
servicearbejde, som anbefales af Nissan og angives i Nissans officielle servicemanual.
Hvis du indgår en Serviceaftale, kender du bilens vedligeholdelsesomkostninger lige
fra starten, ligesom du er beskyttet mod prisinflation. Vælg den varighed, der dækker
dine behov, og drag fordel af brugen af originale Nissan reservedele, som monteres
af vores uddannede mekanikere til en nedsat pris. En godt vedligeholdt bil har en
højere gensalgsværdi. Hvis du sælger din Nissan, før aftalen udløber, kan den nye
ejer nyde godt af Serviceaftalen i den resterende periode. Så tøv ikke længere med
at købe en Nissan Serviceaftale, så du får mere ro i sjælen.

VORES LØFTE. DINE FORDELE

VORES LØFTER HAR INGEN UDLØBSDATO. HVIS DU HAR TILMELDT DIG
YOU+NISSAN-PROGRAMMET, OG DU ØNSKER AT BLIVE BEHANDLET MED OPRIGTIGHED,
ÅBENHED OG ÆRLIGHED, SÅ SØRGER VI FOR DIG. DET ER VORES LØFTE.

GRATIS LÅNEBIL
VI LOVER, at du som medlem hos You+Nissan kan
køre videre, mens din bil er til service eller reperation.
book på forhånd, så sørger vi for en gratis lånebil eller
anden transportløsning.

5 UDVIDET TRYGHED
Nissan Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at forlænge producentens garanti på
3 år/100.000 km til en længere periode eller et højere kilometerantal. Vælg den aftale,
der passer bedst til dit kørselsbehov. I tilfælde af en reparation anvendes der
kunoriginale Nissan dele, som monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan.

GRATIS SUNDHEDSTJEK
VI LOVER, at give din bil et gratis sundshedstjek, når
den er til periodisk serviceeftersyn, basisservice eller
reperation. Du får også et tilbud på forhånd, så du
ved, hvad der skal laves, og hvor meget det vil koste.

DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS
HER HOS NISSAN.
PRISMATCH
VI LOVER, at vi giver din Nissan en udsøgt behandling.
Det kan vi takket være vores toptrænede teknikere,
som arbejder med Nissans specialværktøj, efter de
nyeste metoder. Vi ved, hvad din Nissan behøver - og
vi garanterer, at du får mest for pengene hos os.
Vi matcher altid prisen, hvis du finder et tilsvarende
værksteds tilbud - inklusiv originale Nissan
reservedele og arbejdstimer - indenfor 25 km
fra dit lokale værksted.

NISSAN ASSISTANCE VEJHJÆLP
VI LOVER, at holde dig kørende 24/7. Sker der noget
uventet, garanterer vi 24-timers vejhjælp - uanset
alderen på din Nissan.

UANSET HVOR, UANSET HVAD. RING +45 70140147 - SÅ ER VI DER FOR DIG.
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Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer
vores opfindsomhed. Du inspirerer os til at
udfordre standarderne og skabe innovationer. Og hos Nissan handler innovation ikke
blot om mere og større, det handler om at
bryde grænser og sætte nye standarder. Det
handler om at udvikle uventede løsninger,
der opfylder dine vildeste og mest pragmatiske drømme. Hos Nissan udvikler vi biler,
tilbehør og services, der er banebrydende
– vi gør det praktiske spændende og det
spændende praktisk, så vi kan tilbyde dig
en endnu mere begejstrende køreoplevelse
hver eneste dag.

MED NISSAN MICRA FÅR DU:
3 ÅRS / 100.000 KM GARANTI
(WHICHEVER COMES FIRST)
12 ÅRS GARANTI MOD GENNEMTÆRING
SERVICEINTERVAL PÅ 20.000 KM
ELLER 1 ÅR (DET DER FOREKOMMER
FØRST)
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Med Nissan Intelligent Mobility er du altid et skridt foran. I biler, der føles som en
forlængelse af dig selv, hjælper dig med at se og registrere mere, reagerer sammen
med dig og nogle gange endda for dig. Nissan Intelligent Mobility handler om en
bedre fremtid – i en verden, som er mere sikker, bæredygtig og sjov.

nissan.dk/MICRA

Følg Nissan MICRA på:
Forhandlerens stempel:

A+
A
Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på udgivelsestidspunktet (Juni 2021). Denne brochure
er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig
produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste
biler i denne brochure. Nissan forhandlerne vil blive informeret om sådanne ændringer så hurtigt som muligt. Kontakt din lokale
Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan
farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at
gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.
Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY22 MICRA brochure 06/2021. Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35
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