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NISSAN MICRA. E SE_Pudesse impor o seu próprio ritmo e 
fazer com que as coisas aconteçam. Use tudo o que tem, a começar 
pelo pára-choques dianteiro curvilíneo e pela grelha em favo de mel. 
Mostre a sua agilidade no conforto do seu habitáculo, ligue-se ao 
Nissan Micra e divirta-se: com a sua imaginação e a nossa tecnologia, 
pode personalizar a sua viagem.
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ACABAMENTOS 
ELEGANTES

CHEGADA AO DESTINO. Com um novo pára-choques 
traseiro, luzes LED e umas espectaculares jantes em liga leve de 16": 
o Nissan Micra sabe mesmo como causar uma boa impressão.

 

Exterior 1    |    Exterior 2    |     Interior 

Design    |    Tecnologia e Performance    |    Estilo e Acessórios    |    Tudo sobre a Nissan Imprimir  |    Sair



ENTRE. O espaçoso habitáculo do 
Nissan Micra atrai a atenção de todos 
com os seus requintados bancos e 
painéis de porta em imitação de camurça, 
apoios de braço das portas e alavanca 
das mudanças prateados e uma 
consola central em preto brilhante.

APAIXONE-SE 
PELA CIDADE
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CHAVE INTELIGENTE NISSAN
Inteligente, simples e cómoda, a chave inteligente do Nissan Micra deixa as suas mãos livres.
Quando regressa das compras, o que menos deseja fazer é procurar a chave do carro no 
fundo da sua carteira.
Graças à tecnologia de identificação por radiofrequência, pode deixar a chave inteligente 
onde está e destrancar o Nissan Micra com um simples toque no botão do manípulo da 
porta da frente ou da bagageira.
E também pode ligar o motor sem utilizar a chave. Com a chave inteligente ainda na 
carteira, ao seu lado, basta pisar o travão e carregar no botão de arranque do motor e está 
pronta para partir. Simples!

COMPUTADOR DE BORDO COM ECRÃ 
MATRICIAL MULTIFUNÇÕES
O computador de bordo com ecrã matricial 
multifunções do Nissan Micra é fácil de ler, 
mostrando-lhe o consumo de combustível, 
a autonomia, a temperatura exterior e a dimensão 
do lugar de estacionamento (disponível 
consoante as versões).

IMAGEM MELHORADA. Com uma consola central 
redesenhada, novos gráficos no ecrã matricial multifunções 
e a chave inteligente, o Nissan Micra está recheado de 
ideias brilhantes.

DESIGN 
INTELIGENTE
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Apoio de braço da porta 
com embelezador preto brilhante

Estofos dos bancos 
com costuras azuis

Volante em pele com costura azul

Sensores de chuva 
e faróis automáticos

NissanConnect 
com 6 colunas

Capa dos retrovisores 
em prateado acetinado

Luzes de nevoeiro dianteiras 
com embelezador cromado

Manípulos de porta 
em prateado acetinado

Sensores de 
estacionamento 

traseiros

Emblema N-TEC

Jantes em liga leve de 16" 
com acabamento especial

Sistema de medição do 
lugar de estacionamento

Vidros escuros

Consola em 
preto brilhante

Ar condicionado 
automático

SUBA UM PATAMAR. A versão especial MICRA 
N-TEC combina o melhor da tecnologia com um 
interior requintado e um exterior cheio de estilo 
para lhe proporcionar uma experiência de condução 
ainda melhor. Conduza com total confiança 
com as tecnologias NissanConnect e assistência 
ao estacionamento. Usufrua do conforto do ar 
condicionado, dos faróis e limpa-vidros automáticos. 
Com o seu exterior inconfundível e um acabamento 
interior requintado, o N-TEC Edition afirma-se como 
a maior sensação da cidade.

MICRA N-TEC 
EDIÇÃO SPECIAL
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NISSANCONNECT

INOVAÇÃO QUE MANTÉM O SEU 
MUNDO AO SEU ALCANCE
INTELIGENTE E FUNCIONAL. O NissanConnect dispõe de uma vasta gama de funções e é incrivelmente fácil de utilizar, graças 
ao ecrã táctil anti-reflexos de 7" e alta resolução. Inclui uma potente combinação de funções de áudio, navegação e comunicações, 
para além de conectividade e integração de smartphone de última geração.

CONECTADO ONDE QUER QUE SE ENCONTRE. O NissanConnect proporciona a integração de smartphone. Usufrua de uma 
lista crescente de aplicações* no prático ecrã do seu Nissan, perfeitamente adaptado para melhorar, de forma segura, a sua 
experiência geral de condução. O seu Micra, tal como o seu smartphone, tablet e computador, tornar-se-á parte integrante do seu 
estilo de vida.

As funções inteligentes de ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO e navegação auxiliam-no em todos os tipos de condições de tráfego.

ÁUDIO VIA BLUETOOTH®. Desfrute de rádio digital, via internet ou da sua música favorita via streaming através do seu telemóvel.

ENTRADA PARA IPOD/USB. Ligue o seu iPod ou leitor MP3 para aceder à sua biblioteca de música enquanto conduz.

*Exclusão de Responsabilidades: a condução é algo sério. Só deve utilizar os serviços NissanConnect quando for seguro fazê-lo. Algumas aplicações poderão 
ser disponibilizadas mais tarde. É necessária uma subscrição do serviço NissanConnect, a qual está disponível como um serviço gratuito durante 2 anos a contar 
da data de aquisição. O serviço e as aplicações estão disponíveis apenas nalguns países europeus e em modelos Nissan seleccionados. O serviço e as aplicações 
poderão ser fornecidos por terceiros, fora do controlo da Nissan, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, não sendo a Nissan ou os seus agentes 
responsáveis por tais alterações (incluindo, sem limitação, cancelamento/suspensão de serviços por terceiros). Algumas funções remotas requerem um telefone 
ou dispositivo compatível que não é fornecido com o veículo. As redes móveis são disponibilizadas pelos operadores móveis, não tendo a Nissan qualquer 
controlo sobre as mesmas. As redes móveis não estão disponíveis em todas as áreas. Poderão aplicar-se tarifas de roaming e/ou de comunicação de dados. 
A Nissan não é responsável pela substituição ou actualização de qualquer equipamento, nem por quaisquer custos de operações necessárias para assegurar 
a continuidade do serviço em caso de alteração deste último.
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ESPAÇO PERFEITO. Sem dúvidas, 
hesitações ou dificuldades, estacione 
com confiança em qualquer lugar graças 
ao sistema de ajuda ao estacionamento e, 
não se preocupe com mais nada.

O MELHOR DIÂMETRO DE VIRAGEM. É mesmo 
muito fácil manobrar o Nissan Micra, não só mudando 
de marcha-atrás a primeira para poder voltar a marcha-
atrás, como também em inversões de marcha. 
Com apenas 9,3 m, o diâmetro de viragem do Nissan 
Micra é o melhor, quando comparado com os principais 
concorrentes. Contornar obstáculos e sair rapidamente 
de qualquer lugar apertado nunca foi tão fácil.

SISTEMA DE AJUDA AO ESTACIONAMENTO 
TRASEIRO. Assim que o Assistente de 
Estacionamento lhe dê luz verde, pode estacionar 
naquele minúsculo lugar sem pensar duas vezes. 
Os sensores de ajuda ao estacionamento traseiro 
orientá-la-ão em total segurança.

PENSAMENTO 
URBANO
MOVA-SE SEM PROBLEMAS. Inteligente, desembaraçado 
e extremamente ágil: nada nem ninguém se sente tão à vontade na 
cidade como o Nissan Micra.

SISTEMA DE MEDIÇÃO DO LUGAR DE 
ESTACIONAMENTO (PSM). Com um simples toque 
num botão, o Assistente de Estacionamento mede o 
lugar escolhido e indica-lhe se dispõe de espaço suficiente. 
Aproxime-se do lugar, carregue no botão P e ligue o 
indicador. O Assistente de Estacionamento avisará se o 
espaço é conveniente ou se não é aconselhável, 
poupando-lhe muitos incómodos.
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MOTOR COMBUSTÍVEL POTÊNCIA BINÁRIO MÁXIMO (Nm) TRANSMISSÃO CONSUMO COMBINADO (L/100 km)* EMISSÕES CO2 (g/km)*

1.2 G Gasolina 80 CV (59 kW) 110 Manual de 5 vel. 5,0 115

1.2 G Gasolina 80 CV (59 kW) 110 CVT 5,4 125

1.2 DIG-S Gasolina 98 CV (72 kW) 147 Manual de 5 vel. 4,3 99

1.2 DIG-S Gasolina 98 CV (72 kW) 147 CVT 5,0 115

* De acordo com o Regulamento 715/2007*195/2013J (80 CV (59 kW) Manual), 715/2007*630/2012J (80 CV (59 kW) CVT) e 715/2007*630/2012J (98 CV (72 kW)).
O equipamento opcional, manutenção, técnica de condução, condições de estrada e climatéricas podem afectar os resultados ofi ciais.
Os valores apresentados referentes a consumos e emissões de CO2 estão pendentes de homologação fi nal.

VIAGENS ECO. O Nissan Micra é um dos veículos com menos emissões de CO2 para 
motores a gasolina (99 g) e consome apenas 4,3 L de combustível por cada 100 km percorridos.

ENERGIA FRESCA

STOP/START. De série em todas as versões 
DIG-S, o sistema Stop/Start reduz a poluição 
no trânsito da cidade. O motor desliga-se 
automaticamente quando o Nissan Micra 
está parado (em filas de trânsito, por exemplo) 
e volta a ligar-se suavemente ao pisar 
novamente o pedal da embraiagem (MT) ou 
ao soltar o pedal do travão (CVT), 
proporcionando uma economia de combustível 
na ordem dos 4%.

MOTOR DIG-S. Com a economia de um 
motor diesel, mas sem o inconveniente do 
seu preço elevado, o motor de gasolina de 
1.2 L de 98 CV (72 kW) Pure Drive de 
transmissão manual integra tecnologias 
inovadoras que reduzem as perdas de 
potência derivadas do calor, bombagem 
ou fricção, o que, em conjunto com uma 
gestão optimizada da energia, melhora a 
poupança de combustível.

Tecnologia Inteligente    |    N-TEC   |     NissanConnect   |     Pensamento Urbano   |     Motores   |     Segurança   |     Espaço de Arrumação 

Design    |    Tecnologia e Performance    |    Estilo e Acessórios    |    Tudo sobre a Nissan Imprimir  |    Sair



FILOSOFIA DO ESCUDO PROTECTOR NISSAN

RODEIE-SE 
DE CONFIANÇA
As tecnologias de Escudo Protector Nissan constituem 
uma abordagem abrangente à segurança que norteiam 
as actividades de engenharia e desenvolvimento de 
cada veículo que fabricamos. As funções aqui descritas 
são uma pequena amostra das que existem no seu 
Nissan, actuando em três áreas principais para ajudar 
a protegê-lo, a si e aos seus: supervisão dos sistemas 
do veículo e do ambiente circundante, ajuda para 
ultrapassar situações inesperadas e dispositivos para 
o manter em segurança em caso de acidente.

Em 2011, o Nissan Micra recebeu 
uma pontuação de 4 estrelas 
EURO NCAP (Programa Europeu 
de Avaliação de Novos Veículos).

ABS. Se alguma vez precisar de travar a fundo, 
o sistema de anti-bloqueio limita o bloqueio das 
rodas para evitar a perda de controlo.

TPMS. Sistema de monitorização da 
pressão dos pneus. Acabaram-se os palpites, 
com a supervisão da pressão de cada pneu. 
Além disso, se a pressão de um deles baixar, 
acende-se uma luz no painel de instrumentos, 
a alertá-lo para a necessidade de o encher.

ESP. O Sistema de Controlo Electrónico de 
Estabilidade da Bosch® controla individualmente 
a pressão de travagem aplicada a cada roda e 
reduz o binário do motor para ajudar a estabilizar 
a direcção do veículo em caso de perda de 
aderência dos pneus.

TCS. O Sistema de Controlo de Tracção reduz o 
binário do motor em caso de perda de tracção e, 
se necessário, aplica pressão de travagem na roda 
que perdeu aderência, optimizando a progressão 
e o controlo do veículo.

COM ESP

SEM ESP

Os airbags dianteiros, laterais e de cortina oferecem 
a máxima protecção a todos os passageiros. Basta 
accionar o interruptor no interior do porta-luvas para 
desligar os airbags dianteiro e lateral do passageiro 
e poder instalar a cadeira do seu bebé.

AIRBAGS
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BEM ORGANIZADO. Acabaram-se 
os objectos a deslizar de um lado para o 
outro e a procura do telemóvel, dos bilhetes 
das portagens ou dos óculos de sol... 
No Nissan Micra, há um lugar para tudo.

ESPAÇO PARA TUDO

MUITO BEM PENSADO. Desde suportes 
dedicados até generosos compartimentos, 
os versáteis espaços de arrumação do Nissan 
Micra proporcionam-lhe viagens mais agradáveis.

VERDADEIRAMENTE ADAPTÁVEL. Se, num 
dado momento, necessitar de mais espaço para 
a bagagem, pode rebater os bancos traseiros 
accionando uma alavanca para criar um piso plano 
com capacidade de 1132 L. Muito útil!
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Detroit 
Red

Tokyo 
Black

London 
White

Yokohama 
Purple

Beijing 
Chrome

Oppama 
Orange

Nashville 
Carbon

Atsugi 
Grey

LINHA CREATIVE LINHA EXCLUSIVE

1 - Capas de espelho, Oppama Orange

2 - Capas de manípulos de porta dianteiros e traseiros, 
Oppama Orange

3 - Frisos de porta laterais, Oppama Orange

4 - Jantes em liga leve de 15" TRACK Silver Grey

5 - Anéis de saída de ar, Oppama Orange

6 - Embelezador inferior da bagageira, Oppama Orange

7 - Anéis de saída de ar, Oppama Orange

8 - Pedais desportivos

9 - Anel de base da alavanca das velocidades, 
Oppama Orange

10 - Protecção de entrada iluminada

11 - Tapetes em veludo com logótipo e costuras em 
cores diferentes (conjunto de 4)

MÁXIMA PERSONALIZAÇÃO
Configure o seu MICRA com o visual que mais lhe agrada, 

combinando uma cor de carroçaria apelativa com 
embelezadores contrastantes, acentuações e frisos 
por dentro e por fora, dispõe de opções ilimitadas

PARA MICRA
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Esteja preparado para qualquer eventualidade 
com Acessórios Genuínos Nissan. 
São equipamentos essenciais para si, quer se 
trate de um suporte de smartphone, cinzeiro ou 
organizador de bagageira para sua comodidade 
no dia-a-dia, quer se trate de uma geleira ou 
de barras de tejadilho para as suas escapadelas 
de fim-de-semana.

O KIT DE QUE 
NECESSITA

1 - Protecção rígida da bagageira com divisória
2 - Protecção flexível da bagageira 
3 - Arrumação debaixo do piso 
4 - Suporte de smartphone
5 - Cinzeiro
6 -  Bagageira de tejadilho média, Preta (também disponível em 

tamanho pequeno)
7 -  Barras de tejadilho, aço preto (também disponíveis em alumínio) 

e porta-esquis/snowboard, 3 pares (também disponível para 
4 pares no caso das barras em aço e alumínio e 6 pares na 
versão deslizante)

8 - Geleira
9 -  Barras de tejadilho, aço preto (também disponíveis em alumínio) 

e porta-bicicletas
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B

A
C

D

SAPPHIRE BLACK 
B20/M

TECHNO SILVER 
K23/M

DARK RED 
AY4/M

TUNGSTENE GREY 
FAA/M

NIGHT SHADE 
GAB/M

ICEBERG WHITE 
QM1/S

WHITE METALLIC 
QX1/M

PACIFIC BLUE 
RBK/M

NARU EDITION, ACENTA 
e N-TEC (Stock)_TECIDO 
MARFIM

NARU EDITION, ACENTA 
e N-TEC (Stock)_TECIDO 
PRETO

TEKNA_CAMURÇA 
MARFIM* COSTURA 
DUPLA

TEKNA _CAMURÇA 
PRETA* COSTURA 
DUPLA

A: Comprimento máximo: 3825 mm

B: Distância máxima entre eixos: 2450 mm

C: Largura máxima: 1665 mm

D: Altura máxima: 1525 mm

CORES

AÇO 14"

NARU EDITION ACENTA e N-TEC (Stock)

LIGA LEVE 15"

TEKNA e N-TEC

LIGA LEVE 16"

N-TEC_TECIDO 
PRETO COM 
COSTURAS EM AZUL

REVESTIMENTOS

DIMENSÕES

*Algumas partes dos bancos em camurça podem conter camurça artifi cial.

Nissan Design Studio    |    Acessórios    |    Cores e Revestimentos

Design    |    Tecnologia e Performance    |    Estilo e Acessórios    |    Tudo sobre a Nissan Imprimir  |    Sair



O NISSAN MICRA 
OFERECE-LHE DE SÉRIE:

3 ANOS DE GARANTIA

12 ANOS DE GARANTIA 
DE PERFURAÇÃO POR 
CORROSÃO

INTERVALO DE SERVIÇO 
DE 20 000 KM

EXTENSÃO 
DE GARANTIA

A extensão de garantia NISSAN 5* dá-lhe 
a oportunidade de prolongar a garantia do 
fabricante de 3 anos/100 000 km para um 
maior período ou quilometragem.
Escolha o contrato que melhor se adapta 
às suas condições de utilização.
Em caso de reparação, serão usadas peças 
especifi camente desenhadas para o seu 
veículo, assegurando um ajuste perfeito, 
assim como uma óptima fi abilidade e, que 
serão montadas por técnicos qualifi cados 
da Nissan. 
Para uma total paz de espírito, está incluída 
a assistência em viagem (se aplicável) 
24/7, Programa Nissan Assistence+.

CONTRATOS DE 
MANUTENÇÃO

Um Contrato de Manutenção NISSAN é 
a melhor forma de dar ao seu Nissan Micra a 
manutenção que merece! Cuidamos muito 
bem do seu Nissan por um preço que é fi xo 
por vários anos. 
Quando levar o seu veículo ao concessionário, 
a ofi cina substituirá as peças e os fl uidos 
em conformidade com o programa de 
manutenção ofi cial da Nissan e realizará as 
verifi cações necessárias para que possa 
viajar em total tranquilidade. 
Com um total controlo de planeamento e 
orçamento, a Nissan informá-lo-á das visitas 
necessárias e propor-lhe-á a manutenção 
e o momento adequado para a realizar.

NA NISSAN VOCÊ É 
A NOSSA FONTE DE 
INSPIRAÇÃO. 

Você desperta a nossa imaginação, 
provoca o nosso engenho, inspira-nos 
a mudar as regras e a inovar. E para 
nós, inovação não é apenas adicionar 
coisas e suplementos. É derrubar bar-
reiras para reinventar o status quo. É 
desenvolver soluções inéditas para 
satisfazer os seus desejos mais excên-
tricos e mais pragmáticos. Na Nissan, 
concebemos automóveis, acessórios 
e serviços que quebram os moldes 
tradicionais para lhe oferecer uma expe-
riencia de condução mais aliciante, 
todos os dias.
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Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam correctos no momento da impressão 
(Septembro 2015). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política da empresa de introdução de melhorias 
de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan 
serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais actualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu 
Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores 
reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa 
da Nissan International.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – MICRA SV3 GEA Sep/2015. – impresso na U.E.
Criado por CLM BBDO, França – Tel.: +33 1 41 23 41 23. e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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w w w . n i s s a n . p t

Veículo de cortesia gratuito
Equiparação de preços
Nissan Assistance+
Check-up gratuito do veículo

Para benefi ciar de todas estas vantagens, registe-se no espaço exclusivo  para Clientes em www.youplusnissan.pt
Descubra em detalhe o programa Promessa Cliente em nissan.pt/promessacliente ou na nossa rede ofi cial de concessionários.

Siga-nos em: /NissanPt @NissanPt /NissanPortugal

http://www.nissan.pt
http://www.facebook.com/NissanPortugal
http://twitter.com/NissanPortugal
http://www.youtube.com/NissanPortugal
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MICRA NARU EDITION

1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5p.

Equipamento de série 
Segurança
•  Airbags frontais, laterais e de cortina
•  Desativação do airbag passageiro
•  Travões ABS e EBD
•  Sistema de controlo de estabilidade (ESP)
•  Fixações ISOFIX® nos bancos traseiros
•  Indicador de baixa pressão dos pneus
•  Pneu sobressalente temporário
•  Direcção assistida

Tecnologia
•  Fecho centralizado com comando à distância
•  Computador de viagem
•   Rádio-CD, Conector USB/ iPod® e Reprodutor MP3 (conexão AUX jack) 
•  4 colunas
•  Bluetooth® para telefone e áudio em streaming
•   Volante multifunções: controlo do Computador de viagem, controlo da 

Rádio-CD e telefone

Exterior
•  Jantes em aço 14” com embelezadores

Interior
•  Ar condicionado com filtro de pólen
•  Vidros eléctricos dianteiros
•  Volante ajustável em altura
•  Banco de assentos traseiros rebatível
•  4 encostos de cabeça
•  Cobertura da bagageira

MICRA ACENTA

1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5p.
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW) CVT, 5p.

Adicional ao equipamento Naru Edition 
Segurança
•  Faróis de activação automática e Sensores de chuva
•  “Cruise Control” e Limitador de velocidade

Tecnologia
•   Volante multifunções: controlo do Computador de viagem + controlo da 

Rádio-CD, telefone, “Cruise Control” e Limitador de velocidade

Exterior
•  Jantes em liga leve 15”
•  Faróis de nevoeiro dianteiros
•  Spoiler traseiro
•  Espelhos retrovisores e manípulos à cor da carroçaria
•  Espelhos retrovisores com regulação eléctrica

Interior
•  Ar condicionado automático
•  Volante e punho da caixa de velocidades em pele
•  Consola central em preto brilhante
•   Banco do condutor com regulação em altura e com apoio de braços
•  Bancos traseiros rebatíveis por partes assimetricamente (60/40)
•  Manípulos interiores cromados
•  5 encostos de cabeça

Nissan Micra 
Gama e Equipamento (I)
Abril 2016



Nissan Micra 
Gama e Equipamento (II)
Abril 2016
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MICRA N-TEC

1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5p.
1.2 gasolina DIG-S EU6 98 CV (72 kW), 5p. 
1.2 gasolina DIG-S EU6 98 CV (72 kW) CVT, 5p.

Adicional ao equipamento Acenta 
Tecnologia
•   NissanConnect 2.0 (sistema de navegação 3D com ecrã táctil a cores de 5,8” 

e Bluetooth®) com tecnologia Google™ Send-to-Car
•  Sistema de medição do espaço de estacionamento
•  Sensores de estacionamento traseiros
•  Sistema Stop&Start (versão DIG-S)
•  6 colunas
•   Volante multifunções: controlo do Computador de viagem + controlo 

da Rádio-CD, telefone, “Cruise Control”, Limitador de velocidade e 
NissanConnect 2.0

Exterior
•   Espelhos retrovisores e manípulos das portas à cor Cinzento Prata 

acetinado (exclusivo N-TEC)
•  Vidros traseiros escurecidos (exclusivo N-TEC)
•  Jantes em liga leve 16”

Interior
•   Volante e punho da mudança de velocidades em pele com costuras em 

azul (exclusivo N-TEC)
•  Estofos em tecido com costuras em azul (exclusivo N-TEC)

MICRA TEKNA

1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5p.
1.2 gasolina DIG-S EU6 98 CV (72 kW), 5p. 

Adicional ao equipamento N-TEC 
Tecnologia
•  Botão Start&Stop
•  Chave inteligente

Exterior
•  Tecto paronâmico em vidro
•   Espelhos retrovisores aquecidos com regulação e rebatimento eléctricos



Nissan Micra
Especificações técnicas
Abril 2016

1.2 G EU6 80 CV (59 kW) 1.2 DIG-S EU6 98 CV (72 kW)
5 portas

MOTOR Manual 5 vel. CVT Manual 5 vel. CVT
Cilindros, config. / Válvulas por cilindro 3, em linha / 4
Cilindrada cm3 1198
Diametro x Curso mm 78 x 83,6
Potência máxima (1) CV(kW)/rpm 80 (59) / 6000 98 (72) / 5600
Binário máximo (1) Nm/rpm 110 / 4000 147 / 4400
Taxa de compressão 10,7 : 1 13 : 1
Combustível / Sistema de ignição Gasolina sem chumbo 95 / Electrónica
Alimentação Injecção multiponto Injecção directa multiponto
Sist. controlo emissões / Nível de emissões Catalizador de 3 vías / Euro 6

TRANSMISSÃO
Caixa de velocidades Manual de 5 vel. CVT Manual de 5 vel. CVT
Tracção Dianteira

CHASIS
Suspensão – dianteira Independente, Mac Pherson, molas helicoidais
  – traseira Eixo de torção, molas helicoidais
Direcção Eléctrica assistida. Pinhão e Cremalheira
Sistema travões Circuito diagonal assistida progressiva com ABS, EBD e NBAS
                  – dianteiros / traseiros Discos / tambores
Jantes Naru Edition: 14 x 5,5J; Acenta: 15 x 5,5J; N-TEC e Tekna: 16 x 6J
Pneus Naru Edition: 165/70 R14; Acenta: 175/60 R15; N-TEC e Tekna: 185/55 R16 83V

PESOS E DIMENSÕES
Tara mín. / máx. (2) kg 925 / 980 945 / 980 980 / 1030 1005 / 1045
Peso bruto  kg 1425 1505 1530
Carga max. tejadilho kg 50
Comprimento / Largura / Altura mm 3825 / 1665 / 1510 (14” e 15”)  –  3825 / 1665 / 1525 (16”) 
Distância entre eixos mm 2450
Via dianteira / Vía traseira mm 1470 / 1475 (14”)  –  1460 / 1465 (15”)  –  1450 / 1455 (16”)
Bagageira: compr./largura/altura (máx.)  mm 544 / 986 / 533
Capacidade da mala (opcional) (VDA) l 265
Capacidade da bagageira (até a cintura)  
c/ bancos traseiros rebatidos (VDA) l 605

Capacidade da bagageira (até o tecto)  
c/ bancos traseiros rebatidos l 1132

Coeficiente aerodinâmico 0,33 0,29 0,31
Área frontal m2 2,11
Capacidade de depósito l 41

PERFORMANCE
Consumo (3)  – Ciclo urbano l/100 km 6,1 6,7 5,3 6,1
combustível* – Extra-urbano l/100 km 4,3 4,6 3,7 4,4
  – Combinado l/100 km 5,0 5,4 4,3 5,0
Emissões CO2 * (3)  g/km 115 125 99 115
Velocidade máxima  km/h 170 161 180 175
Acelaração 0 - 100 km/h  s 13,7 14,5  11,4 11,8
Diâmetro mín. de viragem  m 9,3

(1) De acordo com o Regulamento 715/2007*195/2013J (80 CV (59 kW) Manual), 715/2007*630/2012J (80 CV (59 kW) CVT) e 715/2007*630/2012J (98 CV (72 kW)).
(2) Valores de acordo com a Directiva EC. Tara considerada sem condutor mas com líquidos de refrigeração, óleos, combustível, roda sobresselente e ferramentas.  

A capacidade de carga será reduzida dependendo das opções e/ou acessórios instalados.
(3) De acordo com o Regulamento 715/2007*195/2013J (80 CV (59 kW) Manual), 715/2007*630/2012J (80 CV (59 kW) CVT) e 715/2007*630/2012J (98 CV (72 kW)). O equipamento 

opcional, manutenção, técnica de condução, condições de estrada e climatéricas podem afectar os resultados oficiais.
* Os valores apresentados referentes a consumos e emissões de CO2 estão pendentes de homologação final.
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Nissan Micra
Especificações técnicas
Julho 2015

1.2 G EU6 80 CV (59 kW) 1.2 DIG-S EU6 98 CV (72 kW)
5 portas

MOTOR Manual 5 vel. CVT Manual 5 vel. CVT
Cilindros, config. / Válvulas por cilindro 3, em linha / 4
Cilindrada cm3 1198
Diametro x Curso mm 78 x 83,6
Potência máxima (1) CV(kW)/rpm 80 (59) / 6000 98 (72) / 5600
Binário máximo (1) Nm/rpm 110 / 4000 147 / 4400
Taxa de compressão 10,7 : 1 13 : 1
Combustível / Sistema de ignição Gasolina sem chumbo 95 / Electrónica
Alimentação Injecção multiponto Injecção directa multiponto
Sist. controlo emissões / Nível de emissões Catalizador de 3 vías / Euro 6

TRANSMISSÃO
Caixa de velocidades Manual de 5 vel. CVT Manual de 5 vel. CVT
Tracção Dianteira

CHASIS
Suspensão – dianteira Independente, Mac Pherson, molas helicoidais
  – traseira Eixo de torção, molas helicoidais
Direcção Eléctrica assistida. Pinhão e Cremalheira
Sistema travões Circuito diagonal assistida progressiva com ABS, EBD e NBAS
                  – dianteiros / traseiros Discos / tambores
Jantes Naru Edition: 14 x 5,5J; Acenta e N-TEC (Stock): 15 x 5,5J; N-TEC e Tekna: 16 x 6J
Pneus Naru Edition: 165/70 R14; Acenta e N-TEC (Stock): 175/60 R15; N-TEC e Tekna: 185/55 R16 83V

PESOS E DIMENSÕES
Tara mín. / máx. (2) kg 925 / 980 945 / 980 980 / 1030 1005 / 1045
Peso bruto  kg 1425 1505 1530
Carga max. tejadilho kg 50
Comprimento / Largura / Altura mm 3825 / 1665 / 1510 (14” e 15”)  –  3825 / 1665 / 1525 (16”) 
Distância entre eixos mm 2450
Via dianteira / Vía traseira mm 1470 / 1475 (14”)  –  1460 / 1465 (15”)  –  1450 / 1455 (16”)
Bagageira: compr./largura/altura (máx.)  mm 544 / 986 / 533
Capacidade da mala (opcional) (VDA) l 265
Capacidade da bagageira (até a cintura)  
c/ bancos traseiros rebatidos (VDA) l 605

Capacidade da bagageira (até o tecto)  
c/ bancos traseiros rebatidos l 1132

Coeficiente aerodinâmico 0,33 0,29 0,31
Área frontal m2 2,11
Capacidade de depósito l 41

PERFORMANCE
Consumo (3)  – Ciclo urbano l/100 km 6,1 6,7 5,3 6,1
combustível* – Extra-urbano l/100 km 4,3 4,6 3,7 4,4
  – Combinado l/100 km 5,0 5,4 4,3 5,0
Emissões CO2 * (3) g/km 115 125 99 115
Velocidade máxima  km/h 170 161 180 175
Acelaração 0 - 100 km/h  s 13,7 14,5 11,3 (15”) - 11,4 (16”) 11,8
Diâmetro mín. de viragem  m 9,3

(1) De acordo com o Regulamento 715/2007*195/2013J (80 CV (59 kW) Manual), 715/2007*630/2012J (80 CV (59 kW) CVT) e 715/2007*630/2012J (98 CV (72 kW)).
(2) Valores de acordo com a Directiva EC. Tara considerada sem condutor mas com líquidos de refrigeração, óleos, combustível, roda sobresselente e ferramentas.  

A capacidade de carga será reduzida dependendo das opções e/ou acessórios instalados.
(3) De acordo com o Regulamento 715/2007*195/2013J (80 CV (59 kW) Manual), 715/2007*630/2012J (80 CV (59 kW) CVT) e 715/2007*630/2012J (98 CV (72 kW)). 

O equipamento opcional, manutenção, técnica de condução, condições de estrada e climatéricas podem afectar os resultados oficiais.
* Os valores apresentados referentes a consumos e emissões de CO2 estão pendentes de homologação final.
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