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MINDEN, AMIRE VÁGYIK
AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA. A Nissan 
vadonatúj modellje, a kifinomult és magabiztos 
PULSAR a merész, sportos dizájnt fejlett 
technológiákkal ötvözi, és lendületes vezetési 
élményt nyújt. A Nissan innovációjának élő 
példájaként ez a megalkuvást nem tűrő autó 
komoly erényekkel bír. 
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VONZÓ FORMA
SPORTOS ÉS STÍLUSOS, ötletes és karcsú: a Nissan Pulsar lendületes ívei 
mágnesként vonzzák a tekintetet. Szemet gyönyörködtetően sportos részletei és 
funkcionális profilja a jövő ígéretét hordozzák magukban.
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NYITOTTSÁG
KITÁGUL A TÉR: Kategóriájában kiemelkedő teret biztosít 
utasai számára. A hihetetlenül tágas és szellős utastérrel 
rendelkező PULSAR páratlanul nagy fejteret és hasznos teret 
nyújt, újradefiniálva ezzel a kényelmes beltér fogalmát.
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KATEGÓRIÁJÁBAN KIEMELKEDŐ 

LÁBTERÉNEK KÖSZÖNHETŐEN

 a hátul ülő utasok menet közben is 

kinyújtóztathatják lábukat. 

692 M
M

LÁBTÉR 
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KÍVÜL-BELÜL MEGLEPŐ
A NISSAN PULSAR ELEGÁNS ÉS KIFINOMULT BELTERÉT puha tapintású anyagok, krómozott elemek, 
extra széles kartámaszok és lenyűgöző átláthatóság jellemzi. Az olyan fejlett technológiák nyújtotta komfortnak 

és kényelemnek köszönhetően, mint a Nissan Intelligens kulcs, a nyomógombos motorindító rendszer, 
az automatikus ablaktörlők és a kétzónás klímavezérlés, a PULSAR a kortárs minőség és stílus megtestesítője.
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TOVÁBBFEJLESZTETT VEZETÉSTÁMOGATÓ KIJELZŐ 

INNOVÁCIÓ A KEZE ÜGYÉBEN
Minden információ közvetlenül leolvasható a vezetővel szemben elhelyezett 5 colos 
színes TFT-kijelzőről, a részletes navigációtól kezdve a hívófél-azonosítókon keresztül 
a zeneszámok adataiig és az Aktív Biztonsági Pajzs jelzéseiig. A Nissan fejlett 
vezetéstámogató kijelzőjének köszönhetően minden információ szem előtt van, 
így nem kell levennie a szemét az útról. 

RÉSZLETES NAVIGÁCIÓ
A lényeges navigációs 

információk 
megjelenítésének 

köszönhetően sohasem 
fog eltévedni.

AKTÍV BIZTONSÁGI 
PAJZS

A hang- és fényjelzések 
segítenek elkerülni a bajt.

KERÉKNYOMÁS-
ELLENŐRZŐ 
RENDSZER 

Többé nem kell 
találgatnia: minden 

gumiabroncs nyomását 
ellenőrizheti a kijelzőn, 

ha pedig valamelyik 
gumiabroncs nyomása 
alacsony, figyelmeztető 

jelzés jelenik meg a 
műszerfalon.

SZÍNVÁLASZTÉK
A képernyőt személyre 
szabhatja a megjelenő 

autó színének 
kiválasztásával.

HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÁS
Ha megcsörren a 

telefonja, azonnal látni 
fogja ki keresi, és ehhez 

nem kell levennie 
a tekintetét az útról.

AUDIORENDSZER
Út közben is részletes 

információkat láthat 
kedvenc előadóiról és 

zeneszámairól.
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NISSANCONNECT

INNOVÁCIÓ, MELLYEL A VILÁG 
EGY KARNYÚJTÁSRA VAN
OKOS ÉS HATÉKONY. Az intelligens funkciókat kínáló NissanConnect a tükröződésmentes 7"-os érintőképernyőnek és a 
továbbfejlesztett felhasználói felületnek köszönhetően rendkívül egyszerűen kezelhető. Hatékonyan ötvözi az audio-, navigációs-, 
és kihangosító kommunikációs szolgáltatásokat, valamint korszerű csatlakoztatási- és okostelefon alkalmazási lehetőségeket kínál. 

KAPCSOLATBAN, BÁRMERRE JÁR. A NissanConnect rendszert összekötheti okostelefonjával. Élvezze az alkalmazások* egyre 
bővülő skáláját a NissanConnect képernyőjén, mely biztonságosan fokozza a vezetési élményt. A PULSAR okostelefonjához, 
táblagépéhez és számítógépéhez hasonlóan digitális életének szerves része lesz.

AZ INTELLIGENS VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZER a navigációval együtt minden forgalmi helyzetben segítséget nyújt.

ZENEÁTJÁTSZÁS BLUETOOTH®-ON KERESZTÜL. Élvezze a digitális- és internet rádiót vagy játssza le zenéit okostelefonjáról.

iPOD/USB BEMENET. Csatlakoztassa iPod-ját vagy MP3 lejátszóját, így teljes zenei könyvtárát útközben is elérheti.

*A vezetés odafigyelést igénylő folyamat. Csak akkor használja a NissanConnect szolgáltatásait, ha azt biztonságosan megteheti. Egyes alkalmazások csak 
a későbbiekben lesznek elérhetőek. Szükség van NissanConnect-előfizetésre, de az autó vásárlásakor 2 éves előfizetés jár. A szolgáltatások és alkalmazások 
csak bizonyos európai piacokon és bizonyos Nissan modellekben érhetők el. A szolgáltatásokat és alkalmazásokat esetenként a Nissan hatáskörén kívül 
eső harmadik fél biztosíthatja, így azok előzetes értesítés vagy a Nissan, illetve képviselőjének felelőssége nélkül változhatnak (ideértve – korlátozás 
nélkül – a harmadik fél által megszüntetett/szüneteltetett szolgáltatásokat). Egyes távoli funkciókhoz olyan kompatibilis telefonkészülékre vagy eszközre 
lehet szükség, mely nem tartozéka a járműnek. A mobilszolgáltatók szolgáltatásai a Nissan hatáskörén kívül esnek. A mobiltelefonszolgáltatás nem érhető 
el mindenhol. A szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltató roaming díjat és/vagy adathasználati díjat számíthat fel. A Nissan nem vállal felelősséget 
a berendezéseknek a szolgáltatások folyamatos használata érdekében esetlegesen szükségessé váló cseréjéért vagy frissítéséért, illetve az esetlegesen 
felmerülő járulékos költségekért.
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NINCS TÖBB KOCCANÁS.
1-es sebességben (vagy az Xtronic modellek 

esetén Drive fokozatban) a képernyőn megjelenik 
az autó előtti tér és az autó felülnézeti képe is, 
így mindig tudhatja meddig mehet még előre.

AMI A VISSZAPILLANTÓBAN NEM LÁTHATÓ.
Hátramenetben a kijelző megjeleníti a közvetlenül 
Ön mögötti környezetet, míg a felülnézeti képen 
láthatóvá válnak azok az alacsonyabb tárgyak, 

amelyek az ablakon keresztül már nem láthatók.

A PADKA SEM GOND TÖBBÉ.
Előre- és hátramenetben a kamera 
gomb megnyomásával felülnézetből 
oldalnézetre válthat. Ez nagyon jól 
jöhet, ha azt szeretné tudni, pontosan 
milyen távolságra van a padkától.

TELJESSÉ TESZI A KÉPET.
A vezetőoldali visszapillantó tükör 

alatt elhelyezkedő kamera kiegészíti a 
virtuális 360 fokos felülnézeti képet 
előre- és hátramenetben egyaránt.

NISSAN 360 FOKOS PARKOLÓKAMERA 

MADÁRTÁVLATI NÉZET
4 kamerája használatával a 360 fokos parkolókamera madártávlati nézetben jeleníti meg autóját, 
valamint osztott képernyős nézetben az első, hátsó és oldalsó kamerák képét megjelenítve segíti 
a biztonságosabb és egyszerűbb parkolást.
Tolatás közben a mozgó tárgyakat észlelve figyelmezteti a nem látható veszélyekre – például az 
arra bicikliző kisgyerekekre vagy az arra járó házi kedvencekre –, így sok gondtól kíméli meg Önt.
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PADLÓGÁZ – 
LELKIISMERET-FURDALÁS NÉLKÜL.
A Nissan PULSAR-t vezetve nem kell kompromisszumokat kötnie a teljesítménnyel. A kis lökettérfogatú, 
csúcstechnológiás, turbófeltöltésű motorkínálatot kitűnő üzemanyag-fogyasztás és nagy nyomatékon 
nyújtott jó gázreakció jellemzi. Akár az 1,2 literes, közvetlen befecskendezéses, turbófeltöltésű benzinmotort, 
akár a kiemelkedően takarékos 1.5dCi dízelmotort választja, lenyűgöző élményben lesz része. 

XTRONIC
Az Xtronic automata sebességváltó az élvezetesebb vezetés érdekében egyenletesebb és közvetlenebb gyorsulást 
kínál, miközben csökkenti az üzemanyagfogyasztást.

START/STOP RENDSZER
A Nissan automatikus Start/Stop rendszere minden változatban a szériafelszereltség része. A hatékonyabb 
üzemanyag-takarékosság érdekében leállítja a motort, amikor arra nincs szükség – például a piros lámpánál – , 
majd egyenletesen és gyorsan újraindítja, amikor az út folytatásához a gázra lép.

AZ AKTÍV NYOMVONAL-SZABÁLYOZÁS 
kanyarodáskor az egyes kerekek féknyomásának 
beállításával magabiztos kanyarvételt tesz lehetővé, 
ezzel elősegíti a jobb vonalkövetést és javítja az autó 
reagálási teljesítményét.

1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.6 DIG-T MT

1.5 dCi MT

MOTOR
TELJESÍTMÉNY 

(LE)
NYOMATÉK 

(NM)
CO2-KIBOCSÁTÁS 

(G/KM)
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS 

(L/100 KM)

115 190
117 (16" & 17") /

121 (18")
5.0 (16" & 17") /

5.2 (18")

115 165 119 5.1

190

110

240

260

134 (16" & 17") /
138 (18")

5.7 (16" & 17") / 
5.9 (18")

94 (16" & 17") /
98 (18")

3.6 (16" & 17") /
3.8 (18")
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®

A NISSAN AKTÍV BIZTONSÁGI PAJZS KONCEPCIÓJA

VEGYE KÖRÜL MAGÁT 
MAGABIZTOSSÁGGAL!
A Nissan Aktív Biztonsági Pajzs filozófiája a biztonság olyan átfogó 
megközelítése, amely minden általunk készített autó tervezését és fejlesztését 
áthatja. Az itt látható technológiák csak kis részét képezik annak a számtalan 
innovációnak, amelyek Nissanjában az Ön és utasai biztonságát szolgálják. 
E technológiák három fő területre összpontosítanak: az autó rendszereinek és 
környezetének állandó figyelésére, a váratlan helyzetek kezelésének támogatására,
valamint az Ön és utasai védelmére az esetleges balesetek esetén.

MEGLÁTNI AZ ÉSZREVEHETETLENT 
KERÉKNYOMÁS-ELLENŐRZŐ RENDSZER. 
Nem kell többé találgatnia: a képernyőn az autó összes 
gumiabroncsának nyomása látható, és fényjelzés figyelmezteti, 
ha a nyomás túl alacsony. 

HOLTTÉR-FIGYELÉS. A holttér-figyelmeztető rendszer 
azt is látja, ami kívül esik az Ön látóterén. Ha jármű jelenik 
meg a PULSAR valamelyik holtterében, jelzőfény gyullad 
ki az autón belül. Ha Ön sávváltást jelez, és egy másik jármű 
veszélyes közelségben van, ugyanez a jelzőfény villogni kezd, 
és az autó hangjelzéssel is figyelmezteti Önt.

SÁVELHAGYÁS-JELZÉS. Figyeljen az útra: autója 
figyelmezteti Önt, ha kisodródna a sávjából. Ha jelzés nélkül 
elhagyja sávját, a rendszer figyelmezteti Önt. 

VÉSZFÉKEZÉSI ASSZISZTENS. A rendszer hang- és 
fényjelzéssel figyelmeztet, ha fennáll az ütközés veszélye az 
autó előtt haladó járművel. Ha a vezető nem reagál, a rendszer 
erős fékezéssel automatikusan lelassítja a járművet.

MOZGÓ TÁRGYAK ÉSZLELÉSE. Bemutatjuk 
parkolássegítő digitális másodpilótáját. 360 fokos látóterének 
köszönhetően a parkolásra jellemző alacsony sebességnél ez 
a funkció figyelmezteti Önt, ha bármi megközelíti az autót – 
legyen az egy bicikliző kisgyermek vagy épp a család 
kedvenc háziállata.

AZ ÖN BIZTONSÁGÁNAK SZOLGÁLATÁBAN. 
A szériafelszereltség részét képező 6 légzsáknak, az extraként 
rendelhető oldal- és függönylégzsákoknak, valamint a Nissan 
Aktív Biztonsági Pajzsnak köszönhetően a PULSAR az 
aktív és passzív biztonsági felszerelések teljes választékát 
felvonultatja Ön és utasai védelmében.

Díjnyertes biztonság, A PULSAR 
2014-ben a maximális, ötcsillagos 

minősítést érte el az EURO 
NCAP (európai újautó-értékelő 

program) tesztjén.

LÉGZSÁK A 
SZÉRIAFELSZE
-RELTSÉGBEN
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Ön, egy utas és számtalan csomag.

A NAGY CSOMAGOK SEM 
FOGNAK KI RAJTA 
A kategóriájában kiemelkedő hátsó tér ellenére a Nissan PULSAR családi méretű csomagtere 
a garancia arra, hogy semmit sem kell otthon hagynia. 385 literes csomagtere ráadásul az 
üléseket lehajtva 1395 literesre nő. A négy különböző üléskombinációnak és a 60:40 
arányban lehajtható üléseknek köszönhetően a nagyobb tárgyak szállításakor is számtalan 
lehetőség közül választhat. Csak dobja be a golftáskát, pakolja be a babakocsit és a 
bicikliket, és már indulhat is!

1395 LITER

A rengeteg praktikus tárolónak és rejtett rekesznek köszönhetően a kisebb tárgyak is biztonságosan utazhatnak Önnel, 
és mindig a keze ügyében lehetnek.
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P U L Z A R

TEGYEN MÉLY 
BENYOMÁST!
FEJEZZE KI EGYÉNISÉGÉT A NISSAN DESIGN 
STUDIO SEGÍTSÉGÉVEL!  Válasszon a tartozékok és színek 
széles kínálatából és alakítsa Pulsarját saját stílusához!

1_Tükörborítás, Oppama narancssárga

2_Ajtókilincs borítás, Oppama narancssárga 

3_Ajtóküszöb csík, Oppama narancssárga

4_18” HIMALAYA gyémántcsiszolt könnyűfém keréktárcsák, 
Oppama narancssárga

5_Első lökhárító csík, Oppama narancssárga

6_Puha csomagtértálca és hátsó lökhárító küszöbborítás

7_Velúr szőnyegek színes logóval és varrással, Oppama 
narancssárga, London fehér, Tokyo fekete

8_18” HIMALAYA gyémántcsiszolt könnyűfém keréktárcsák, 
Tokyo fekete

9_Cápauszony antenna, Tokyo fekete

10_Csomagtérajtó fogantyú, Oppama narancssárga

11_Hátsó lökhárító betét, Oppama narancssárga

Tokyo 
fekete

London 
fehér

Oppama 
narancssárga

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

Peking 
króm
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B

A
C

D

KERÉKTÁRCSÁK

Fehér (Sp) - QM1 Piros (S) - Z10 Gyöngyház-fehér (M) - QAB

Ezüst (M) - KL0 Vulkánszürke (M) - K51 Fekete (M) - GN0

Vörös (M) NAH Bronz (M) - CAP Azúrkék (M) - RBR

SZÍNEK Metálfény (M)    Normál (S)    Speciális, normál fényezés felárral (Sp)

16"-os acél keréktárcsa, dísztárcsával 16"-os könnyűfém keréktárcsa 17"-os könnyűfém keréktárcsa 18"-os könnyűfém keréktárcsa 
*Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az 
alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.

MÉRETEK

A: Teljes hosszúság: 4,385 MM

B: Tengelytáv: 2,700 MM

C: Teljes szélesség: 1,768 MM

D: Teljes magasság: 1,520 MM

KÁRPITOK
VISIA ACENTA N-CONNECTA

VISIA - MINTÁS SZÖVET ACENTA - MINTÁS SZÖVET, 
FEKETE

ACENTA - MINTÁS SZÖVET

TEKNA

TEKNA OPCIÓ - BŐR*

TEKNA - BŐR* FEHÉR 
VARRÁSSAL DIG-T 190

ACENTA - MINTÁS SZÖVET, 
FEKETE, FEHÉR VARRÁSSAL 
DIG-T 190

N-CONNECTA - FÉLIG BŐR*, 
FÉLIG SZÖVET BELSŐ

N-CONNECTA - FÉLIG BŐR* 
FEHÉR VARRÁSSAL DIG-T 190
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A NISSANNÁL ÖN A LEGJOBBAT HOZZA 
KI BELŐLÜNK.

Beindítja képzeletünket. Eredeti gondolkodásra késztet 
minket. Arra ösztönöz, hogy átlépjük a határokat és innovatív 
módon gondolkodjunk. A Nissan számára az innováció nem 
pusztán kiegészítést vagy bővítést jelent: mi átlépjük a 
határokat, és újraértelmezzük a hagyományos megoldásokat. 
Olyan váratlan fejlesztésekkel állunk elő, amelyek a legvadabb 
vagy éppen a legpraktikusabb elvárásokat is kielégítik. Mi 
a Nissannál olyan autókat, tartozékokat és szolgáltatásokat 
kínálunk, amelyek különleges tulajdonságaikkal izgalmassá 
varázsolják a praktikusat és praktikussá teszik az izgalmasat, 
hogy Ön nap mint nap maradéktalanul átélje a vezetés 
hamisítatlan élményét.

**A Nissan Kiterjesztett Garancia a Nissan International Insurance Ltd. által 
nyújtott biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben 
elérhető Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek 
segítségével tájékozódhat.

***A közúti segélyszolgálat feltételeiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

A Nissan 5* Karbantartási Csomaggal biztosíthatja legkönnyebben Nissan Pulsar-ja 
számára a jól megérdemelt karbantartást! Gondosan karbantartjuk Nissanját, az 
elkövetkező években pedig előre meghatározott áron biztosítjuk a garancia-időszakon 
túli karbantartást. Ha elhozza autóját márkakereskedésünkbe, a Nissan Karbantartási 
Csomag ütemterve szerint kicseréljük a kopóalkatrészeket, a különböző olajakat és 
folyadékokat, valamint elvégezzük a különféle ellenőrzéseket, így Ön nyugodt lehet 
afelől, hogy autója megbízhatóan működik. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a költségek 
és az ütemezés felett.

A Nissan 5* Kiterjesztett Garancia lehetőséget nyújt a 3 éves vagy 100 000 km-es 
garancia hosszabb időszakra vagy magasabb futásteljesítményre való kiterjesztésére. 
Válassza az autóhasználati szokásainak leginkább megfelelő szerződést, és élvezze 
annak minden előnyét! A javítások során csak eredeti vagy felújított Nissan alkatrészeket 
használunk, a beszerelést pedig képzett szerelők végzik. A nyugodt utazásról 24 órás 
európai közúti segélyszolgálat gondoskodik (amennyiben alkalmazható).***

5* KARBANTARTÁSI CSOMAG

5* KITERJESZTETT GARANCIA**

A NISSAN PUSAR A KÖVETKEZŐKET AJÁNLJA:

3 ÉV VAGY 100 000 KM GARANCIA*
12 ÉVES ROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA 
1 ÉVES/20 000 KM-ES VAGY
1 ÉVES/30 000 KM-ES SZERVIZPERIÓDUS 
(MOTORTÍPUSTÓL FÜGGŐEN)

*Amelyik előbb bekövetkezik.

INGYENES CSEREAUTÓ*
Ígérjük, hogy amíg Nissan márkaszervizünk az autóját 

javítja, munkatársaink a személyes igényeinek megfelelő 
mobilitási megoldást kínálnak az Ön számára. 

Foglalja le előre szerviz-időpontját, és a javítási munkák 
befejeztéig ingyenes csereautót biztosítunk Önnek. Egyes 

kereskedésekben és szervizpontokon akár elektromos 
járművet is választhat. Amennyiben Ön nem igényli a 

csereautót, a Nissan márkaszerviz egyéb közlekedési 
megoldással is a rendelkezésére áll.

LEGMAGASABB MINŐSÉG 
A LEGJOBB ÁRON*

Ígérjük, hogy a Nissan magasan képzett munkatársai 
szakértelmének és az eredeti Nissan alkatrészek 

minőségének köszönhetően a legigényesebb módon 
gondoskodunk autójáról. A legjobb ár/érték arány biztosítása 
érdekében vállaljuk, hogy az Ön Nissan márkaszervizének 

10 km-es körzetében árgaranciát nyújtunk. 

INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS*
Ígérjük, hogy a Nissan márkaszerviz bármilyen 
szervizelési munkát megelőzően ingyenesen felméri 
autója műszaki állapotát, így Ön pontosan tudja, milyen 
munkálatok elvégzésére van szükség, és azok 
mennyibe fognak kerülni. Nem érik meglepetések. 
A munkadíjat és az alkatrészek árát tartalmazó számla 
összege nem haladhatja meg az Ön által előzetesen 
elfogadott árajánlat összegét, valamint az Ön előzetes 
hozzájárulása nélkül végzett munkálatok sem kerülnek 
kiszámlázásra.

NISSAN ASSISTANCE KÖZÚTI 
SEGÉLYSZOLGÁLAT*
Ígérjük, hogy az év minden napján, a nap 24 órájában a 
rendelkezésére állunk, hogy Ön gondtalanul folytathassa 
útját. Bármilyen váratlan esemény is történjék, garantáljuk 
Önnek a 24 órás Nissan Assistance szolgáltatást – az 
autó korától függetlenül. A Nissan Assistance közúti 
segélyszolgálatot Ön nem csak a gyári garancia 
időtartama alatt, de ezt követően minden egyes, Nissan 
márkaszervizben elvégzett, időszakos karbantartás után a 
következő szerviz előírt időpontjáig igénybe veheti.

MIT ÍGÉRÜNK ÖNNEK? NEM KEVESEBBET, MINT HOGY EGY NISSAN-TULAJDONOS SZÁMÁRA NEM CSUPÁN 
AZ AUTÓ VEZETÉSE, HANEM A SZERVIZELÉSE IS KÉPES VALÓDI ÉLMÉNYT NYÚJTANI: EGYSZERŰEN, 

KÉNYELMESEN ÉS KEDVEZŐ ÁRON. HISZÜNK A KÖLCSÖNÖS BIZALOM ÉS AZ ÁTLÁTHATÓSÁG EREJÉBEN, 
EZÉRT MI A NISSANNÁL ELKÖTELEZETTEN DOLGOZUNK AZÉRT, HOGY MINDEN ÜGYFELÜNKNEK A LEHETŐ 

LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ ÉS HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ GONDOSKODÁST BIZTOSÍTSUK.

A MI ÍGÉRETÜNK. AZ ÖN ÉLMÉNYE.

BÁRHOL, BÁRMIKOR SZÁMÍTHAT RÁNK. CSAK HÍVJA A 06 80 333 888-AS TELEFONSZÁMOT**, ÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLUNK!

A Nissan Ígéreteinek teljeskörű részleteit megtalálja az Általános Szolgáltatási Feltételek dokumentumban a http://www.youplusnissan.hu weboldalon vagy a márkakereskedéseinkben. 
A résztvevő márkakereskedések listáját keresse a http://www.nissan.hu/HU/hu/YouPlus/customer-promise.html weboldalon.
**Külföldről: +36 1 371 54 93
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Kövesse a Nissan PULSAR modellel kapcsolatos híreket:
Márkakereskedő bélyegzője:

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2015. november). A prospektusban szakmai 
rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési politikájával összhangban a Nissan Europe fenntartja magának 
a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen kiadványban ábrázolt és leírt járműveket, illetve azok műszaki adatait. Az esetleges változtatásról a Nissan 
márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. 
Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen prospektusban bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a 
kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. E kiadvány részben vagy egészben történő sokszorosítása a Nissan Europe írásbeli engedélye nélkül tilos. 
Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A gépjárművek importőre a Nissan 
Sales CEE Kft. 1117 Budapest, Infopark sétány 3/B.

Ez a prospektus klórmentes papírból készült– GEA PULSAR FULL PC BROC 11/2015 – A nyomtatás az EU-ban készült.
Tervezte a BBDO Franciaország – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Előállította az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

K e r e s s e  f e l  w e b o l d a l u n k a t :  w w w . n i s s a n . h u / p u l s a r
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