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DE SPIJKER 
OP DE KOP
OPVALLEND STIJLVOL. Het elegante 
en meer dynamische silhouet van de 
NOTE is er een met veel meer diepgang. 
Door de lagere daklijn, de schuiner 
geplaatste voorruit, de brede wielkasten 
en het gestroomlijnde radiatorrooster, 
dat de ver naar achteren doorgetrokken 
koplampen verbindt, krijgt hij extra pit 
en dynamiek.
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OP KRUISSNELHEID
BRILJANTE STYLING.

 Ontdek de gebeitelde welvingen van de Nissan NOTE. 
De opvallende 'squashlijn' op de zijdeuren inspireert 

zich op de snelle vlucht van een squashbal en maakt het 
opgefriste design compleet.
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IN HET HART
PERFECT IN BALANS.

Vorm en functie gaan hand in hand in 
het geraffineerde NOTE-interieur. 

Een verrassend ruime, praktische lay-out, 
aangevuld met hoogwaardige bekledingen: 
een pure uitnodiging tot comfort en rijden.

MM VERSCHUIFBARE ACHTERBANK*

* Volgens versie 
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ECOMETER. Het multifunctionele 
scherm geeft al uw rijgegevens weer in 

hoge resolutie, ongeacht het weer of het 
uur van de dag en omvat twee nieuwe 

ecometers die de efficiëntie en zuinigheid 
in realtime aangeven.

I-TOUCH. De Nissan NOTE laat zich 
moeiteloos controleren dankzij zijn 

oordeelkundige bediening aan het stuur 
en de ingenieuze iKey*. Open de deur, 

start de motor en vertrek met een druk 
op de knop.

ONTSPAN & GENIET. Schuif de 
achterzetels achteruit* om meer 

beenruimte vrij te maken en te baden 
in het licht van het glazen dak*. 

De Nissan NOTE is een bestemming 
op zich. 

EEN BREED 
SPECTRUM DE VISIE 
VAN DE ONTWERPER
IN FOCUS. Zodra u het dashboard bekijkt, wordt alles duidelijk. 
Van de scherpe nieuwe lay-out van het multifunctionele 
informatiescherm tot de met blauw verlichte gegevens van 
de combimeter: informatie staat centraal in de NOTE.

* Volgens versie
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NOTE N-TEC
VERNIEUWEND EN HOOGTECHNOLOGISCH. Met zijn lak 
in New Ink Blue krijgt de Nissan NOTE een bijzondere uitstraling. 
Hij beschikt standaard over het jongste generatie NissanConnect-
systeem, compleet met 5.8"-hogeresolutiescherm voor al uw 
navigatie-, infotainment- en communicatiebehoeften, evenals een 
parkeercamera en innovatieve rijstrookassistent. De chique afwerking 
in Satin Silver voor de deurgrepen, buitenspiegel-behuizingen en 
16" lichtmetalen velgen maken deze nieuwe reeks van de NOTE 
knapper en gewiekster dan ooit tevoren.

Lederen stuurwiel met blauwe 
stiknaden 

Parkeercamera en zetelbekleding 
met blauwe stiknaden

Spiegelbehuizingen in Satin Silver16" lichtmetalen velgen N-TEC
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MOTOR/ 
TRANSMISSIE CILINDERINHOUD (L) VERMOGEN (PK) KOPPEL (Nm) CO2-EMISSIES (g/km) VERBRUIK GEMENGDE 

CYCLUS (l/100 km)

1.5 90 pk 5MT 1.5 90 200 93 3.6

1.2 80 pk 5MT 1.2 80 110 109 4.7

1.2 DIG-S 98 pk 5MT 1.2 98 147 99 4.3

1.2 DIG-S 98 pk CVT 1.2 98 147 119 5.1

DIG-S MOTOR. Met de Pure Drive 1.2L DIG-S benzinemotor, met compressor 
en 98 pk, evenaart de NOTE de ecologische prestaties van een diesel zonder 
het prijskaartje ervan over te nemen. Daartoe doet hij een beroep op innovatieve 
technologieën die het vermogensverlies door hitte en pomp- en wrijvingsverliezen 
reduceren om het energiebeheer te optimaliseren en het verbruik te verlagen.

ZUINIGE MOTOREN en toonaangevende technologieën, ontwikkeld om maximaal 
rijplezier te bieden tegen een minimale kostprijs. Licht en snedig. Met zuinige motoren 
en toonaangevende technologieën ontwikkeld om een maximaal rijplezier te verzoenen 
met een minimale kostprijs. De NOTE stoot weinig CO2 uit (vanaf 93 g/km)*. Aan de 
pomp toont de NOTE zich even ecologisch als economisch.

* Zie tabel.

'ECO MODE'-TOETS. Vorm uw 
multifunctionele scherm met 
een druk op de knop om tot een 
verbruiksassistent (en dus 
CO2-assistent).

STOP-STARTSYSTEEM VOOR 
ALLE VERSIES. Het stop-
startsysteem, dat standaard is 
voorzien op alle modellen, dringt de 
vervuiling en het brandstof-verbruik 
terug in de stad. De motor wordt 
automatisch uitgeschakeld 
wanneer de NOTE stilstaat (in de 
file bijvoorbeeld) om zo energie 
en emissies uit te sparen en wordt 
vloeiend weer gestart zodra u het 
koppelings-pedaal intrapt (manuele 
transmissie) of de rem loslaat (CVT).

MOTOROVERZICHT. 
De compacte en lichte 1.2 DIG-
S-motor met 98 pk gebruikt 
drukvoeding om zijn verbruik en 
emissies terug te dringen 
tot 4,3 l/100 km (gemengde 
cyclus), respectievelijk 99 g/km 
(cijfers voor de manuele 
transmissie).

ECO METER. Het kristalheldere 
scherm van de NOTE telt twee 
nieuwe eco-indicatoren, een 
'ecopedaal'-meter die het gebruik 
van het gaspedaal evalueert en 
een 'eco-drive'-indicator die de 
efficiëntie van uw rijstijl 
registreert en weergeeft op een 
kleurenscherm. Controleer uw 
ecoscore na elke rit. Heel 
verrijkend.

MAXIMAAL RIJPLEZIER. Met een 
CO2-uitstoot van nauwelijks 93 g/km* 

ontziet de NOTE zowel het milieu 
als uw portefeuille. Zijn zuinige motor 

en toonaangevende technologie 
genereren opwinding en minimaliseren 

tegelijk de kosten.

PUUR
VERMOGEN
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NISSANCONNECT

MOBIELE APPS
INTELLIGENT EN FUNCTIONEEL. Het NissanConnect-systeem biedt tal van functies en toont zich bijzonder gebruiksvriendelijk 
dankzij zijn 5.8"-aanraakscherm met hoge resolutie en reflectiewerende behandeling. Met een krachtige combinatie van audio-, 
gps en communicatiefuncties, alsook geavanceerde functies voor connectiviteit en smartphone-integratie.

OVERAL VERBONDEN. NissanConnect biedt ook smartphone-integratie. Geniet van het comfort van uw Nissan-scherm 
met een constant evoluerende reeks applicaties*, allemaal gericht op het verbeteren en beveiligen van de algemene rijervaring. 
Uw NOTE wordt een vast onderdeel van uw verbonden levensstijl, net zoals uw smartphone, tablet en computer.

INTELLIGENTE RIJHULPSYSTEMEN en navigatiefuncties ondersteunen u in elk type van verkeerssituatie.

AUDIOSTREAMING VIA BLUETOOTH®. Luister naar digitale radio, internetradio via de lucht of stream de muziek van uw 
mobiele telefoon.

iPOD/USB AANSLUITING. Sluit uw iPod of mp3-speler aan en luister onderweg naar nummers uit uw hele muziekcollectie.

* Rijden is een ernstige zaak. Gebruik de NissanConnect-diensten alleen als de situatie op de weg het toelaat. Sommige apps worden pas later gelanceerd. 
U moet zich inschrijven voor NissanConnect en deze dienst is gratis verkrijgbaar tot 2 jaar na aankoop. De dienst en applicaties zijn alleen verkrijgbaar in 
specifieke Europese landen en voor specifieke Nissan-modellen. De dienst en applicaties kunnen worden geleverd door derden die niet onder de controle 
van Nissan vallen, en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving door Nissan of zijn agenten (inclusief, maar niet beperkt tot door derden 
geannuleerde/geschorste diensten). In dat geval aanvaardt Nissan geen verantwoordelijkheid. Bepaalde functies op afstand vereisen compatibele telefoons 
of apparaten die niet in het voertuig zijn inbegrepen. Gsm-netwerken worden ter beschikking gesteld door gsm-bedrijven, en vallen buiten de controle van 
Nissan. Gsm-netwerken zijn niet in alle gebieden beschikbaar. Mogelijk worden roamingkosten en/of kosten voor dataverbruik aangerekend. Nissan is niet 
verantwoordelijk voor het vervangen of upgraden van bepaalde apparatuur, noch voor kosten die verschuldigd zijn voor het gebruik na wijzigingen aan de dienst.
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VOGELPERSPECTIEF. Met behulp van vier afzonderlijke 
camera's geeft AVM een vogelperspectief van uw 
wagen weer. Het enige dat u nog hoeft te doen is uw 
NOTE binnen de richtlijnen positioneren en genieten 
van een perfect parkeermanoeuvre.

KIJK OMLAAG. In achteruit kunt u op het scherm zien wat er 
zich vlak achter u bevindt terwijl u met het zicht van bovenaf 
beter kunt zien of er ergens laag onder de ramen nog 
obstakels zijn.

VERMIJD KRASSEN OP DE VELGEN. 
In eerste versnelling of achteruit kunt 
u de cameraknop indrukken om het 
algemeen overzicht te wisselen voor 
een zijaanzicht. Erg handig om te zien 
hoe dicht u bij de stoeprand staat.

TOTAALBEELD. Deze camera aan de 
onderkant van de buitenspiegel van 
de bestuurder vervolledigt het virtuele 
360°-beeld in vogelperspectief, en dat 
zowel in vooruit als in achteruit.

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

NISSAN AVM*
4 CAMERA'S. 
360° ZICHT.
PARKEERHULP DELUXE. De geavanceerde 
Around View Monitor van Nissan toont uw auto en 
de omgeving ervan in vogelperspectief op het 
5.8" grote aanraakscherm. Hij maakt achteruitrijden 
en parallel inparkeren een pak eenvoudiger.

* Volgens versie  
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SIGNALEREN VAN BEWEGENDE OBJECTEN. 
Uw digitale copiloot. De Moving Object Detection 
brengt u ervan op de hoogte als iets in de buurt van 
de auto komt wanneer uw NOTE achteruitrijdt. 
Klassieke parkeerhulpsystemen signaleren enkel 
statische hindernissen. De Moving Object 
Detection waarschuwt u zowel visueel als met een 
geluidssignaal ook voor bewegende objecten of 
personen achter de auto. Een kleuter bijvoorbeeld 
die in de richting van de NOTE loopt. 
Zeer geruststellend allemaal.

RIJSTROOKDETECTIE. Blijf 
geconcentreerd … niet in slaap vallen! 
Het Lane Departure Warning-systeem 
waarschuwt u als u op het punt staat uw 
rijstrook te verlaten. Het detecteert de 
vaagste rijstrookmarkeringen. Hebt u de 
richtingaanwijzer niet ingeschakeld, dan 
maakt het u er meteen op attent bij te 
sturen. Het systeem is zo intelligent dat 
het zijn gevoeligheid automatisch aan de 
situatie aanpast als de auto op landelijke 
wegen rijdt.

NISSAN SAFETY SHIELD* 
UW BESCHERMING
VERWACHT HET ONVERWACHTE. De Safety Shield-technologie van 
Nissan maakt voor het eerst haar opwachting in de NOTE en biedt u en uw 
passagiers een uitstekende bescherming. Op basis van de beelden van de 
breedhoekcamera van het AROUND VIEW MONITOR-systeem achteraan 
waarschuwen drie geavanceerde veiligheidssystemen voor mogelijke gevaren.

ZIEN EN VOORUITZIEN. Wat het weer ook is, u kunt rekenen op uw 
Safety Shield. De camera achteraan is zelfs voorzien van een was- en 
droogfunctie om de lens altijd kristalhelder te houden.

DODE-HOEKWAARSCHUWING. 
U ziet ze misschien niet. De dode-
hoekwaarschuwing wel. Als een voertuig 
zich links of rechts in de dode hoek 
van de NOTE bevindt, maakt een discreet 
waarschuwingslampje in het glas van 
de buitenspiegel u daarop attent. 
Als u de richtingaanwijzer inschakelt om 
van rijstrook te veranderen en een 
voertuig gevaarlijk dicht in de buurt is, 
gaat hetzelfde lampje knipperen en hoort 
u bovendien een waarschuwingssignaal.

* Volgens versie  
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MET ESP

ABS. Als u ooit zwaar in de 
remmen moet gaan, voorkomt het 
antiblokkeerremsysteem dat de 
wielen blokkeren, zodat de wagen 
bestuurbaar en stabiel blijft.

motorkoppel om de tractie te 
maximaliseren en de wagen te 
stabiliseren wanneer de 
gripgrenzen van de banden per 
ongeluk worden overschreden.

ESP/TCS. De negende 
generatie van de elektronische 
stabiliteitsregeling van Bosch 
regelt de remdruk naar 
individuele wielen en beperkt het

VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN

ONTSPAN. De Nissan NOTE is op alles voorbereid, 
maar toch hebben we alle modellen standaard uitgerust 
met een ABS, ESP/TCS en zes airbags om zeker te zijn.

6 AIRBAGS. Frontale, laterale en gordijnairbags 
bieden alle passagiers in alle omstandigheden een 
maximale bescherming.

TPMS. De bandenspanningscontrole waarschuwt 
u wanneer de bandendruk te laag is. Uw banden 
op de juiste spanning houden is niet alleen veiliger, 
maar beperkt ook uw brandstofverbruik.
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KARAKURI BOARD* 
Het lichte Karakuri board, dat zich met één hand laat 
verplaatsen, stelt u in staat om snel en gemakkelijk 
verschillende bagagecompartimenten te creëren. 
Ze heeft zelfs een waterdichte kant zodat u modderige 
voorwerpen ook apart kunt houden.
Plaats het Karakuri board in de bovenste stand om 
een beveiligde ruimte te creëren onder de plank. 
Splits ze in twee om een klein compartiment achter 
de achterzetels en een groter vak aan de achterklep 
te creëren. Of plaats beide delen op de vloer om een 
grote ruimte vrij te maken. Goed gezien, niet?

NEERKLAPBARE ZETELS. Maak meer ruimte 
vrij. Met een draai aan de hendel kunt u de zetels 
neerklappen om ruimtes van verschillende 
groottes en vormen te creëren. De achterbank 
is in twee delen (60/40) neerklapbaar en met 
de voorste passagierszetel helemaal naar voren, 
kunt u voorwerpen met een lengte tot 1,7 meter 
meenemen.

*KARAKURI is onderdeel van het Family-pack. Volgens versie.

FLEXIBELE 
IDEEËN

ALLES IS MOGELIJK. Fietsen, tassen en 
andere grote voorwerpen: de NOTE slikt ze 
zonder problemen. De zetels kunnen op vier 

verschillende manieren worden neergeklapt en 
het Karakuri board toont zich bijzonder veelzijdig.
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LAAT ZIEN WIE U BENT
HET IS EEN KWESTIE VAN SMAAK. Geef de NOTE nog meer 
karakter en uitstraling met uw eigen keuze aan kleuren, afwerkingen 

en accenten. 

Rood

Zwart

Wit Paars

Chroom

V O O R  N OT E *

Oranje

Carbon

Grijs

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

* Als toebehoren verkrijgbaar.  

1. Buitenspiegelbehuizingen met richtingaanwijzers, zwart

2. Voorste en achterste deurgrepen, zwart

3. 16" lichtmetalen velgen ARROW, zwart

4. Spoilerlip vooraan, zwart

5. Interieurinleg, wit

6. Koffergreep, chroom

7. Versnellingspookknop, wit

8. Dakspoiler, zwart

9. Luidsprekerranden, wit

10. Afwerking onderaan achterklep, zwart

11. Fluwelen matten met gekleurd logo en stiknaden 
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B

A C

D

A: Maximale lengte: 4.100 mm

B: Wielbasis: 2.600 mm

C: Maximale breedte: 1.695 mm

D: Maximale hoogte: 1.530 mmLICHTMETAAL 15"WIELDEKSEL 15"

STANDAARD OP VISIA & 
ACENTA

STANDAARD OP TEKNA & 
DE VERSIES MET DIG-S 
MOTOREN

LICHTMETAAL 16"

STANDAARD OP N-TEC

LICHTMETAAL 16"

STANDAARD OP CONNECT 
EDITION

VELGEN

WHITE PEARL
M - QAB

SILVER
M - KY0

GRAY
M - KAD

BLACK
M - Z11

RED
M - NAJ

M = METALLIC
S = SOLID 

WHITE SOLID
S - 326

SONIC BLUE
M - RBE

SOLID RED
S - Z10

INK BLUE
M - RBN

KLEUREN BEKLEDING

VISIA
BLACK 
(stof)

ACENTA, CONNECT 
EDITION & N-TEC
MODERN BLACK & BLUE 
(stof)

TEKNA
PREMIUM BLACK 
(stof/leder)

AFMETINGEN
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NISSAN NOTE BIEDT U:

3 JAAR WAARBORG

12 JAAR WAARBORG TEGEN 
KOETSWERKPERFORATIE 
DOOR CORROSIE

ONDERHOUDSINTERVAL VAN 
20.000 KM

GARANTIE-
VERLENGING

NISSAN 5* geeft u de mogelijkheid 
om de fabrieksgarantie van 3 jaar 
of 100.000 km te verlengen voor 
een langere periode of hoger 
aantal kilometers.
Selecteer het contract dat het best bij 
u past.
Bij herstellingen worden enkel 
originele Nissan-onderdelen 
gebruikt die door hoogopgeleide 
Nissan-technici worden gemonteerd.
Voor complete gemoedsrust is ook 
Europese wegbijstand inbegrepen, 
en dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 
(indien van toepassing).

ONDERHOUDS-
CONTRACTEN

Een Servicecontract van Nissan is de 
beste manier om uw nieuwe Nissan 
NOTE het onderhoud te geven dat hij 
verdient! We zorgen goed voor uw 
Nissan en bieden u jarenlang een 
vaste prijs voor de naverkoopdiensten. 
In onze garage vervangen we onder-
delen en vloeistoffen volgens het 
officiële onderhoudsschema van Nissan 
en doen we alle controles zodat u met 
een gerust gemoed kunt rijden. 
U hebt de volledige controle over uw 
budget en planning. Nissan waarschuwt 
u wanneer de wagen moet worden 
binnengebracht en stelt u het gepaste 
onderhoud en een tijdstip voor.  

U BRENGT HET BESTE IN 
ONS NAAR BOVEN.

U prikkelt onze verbeelding. 
U stimuleert onze vindingrijkheid. 
U inspireert ons om de regels te 
veranderen en te innoveren. 
En bij Nissan is innoveren meer dan 
toevoegingen en uitbreidingen. 
We tasten de grenzen af om wat 
vertrouwd is opnieuw uit te vinden. 
Het gaat om het uitwerken van 
verrassende oplossingen om zowel 
aan uw gekste als aan uw meest 
praktische wensen te beantwoorden. 
Bij Nissan ontwerpen we auto’s, 
accessoires en diensten die breken 
met de traditie. We maken het 
praktische opwindend en het 
opwindende praktisch om u dag na 
dag nog meer rijplezier te verzekeren.
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B e z o e k  o n z e  w e b s i t e  o p :  w w w . n i s s a n . b e

Volg Nissan NOTE op:
Stempel van de verdeler:

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van de druk (februari 2015) correct zou zijn. 
In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van voortdurende verbetering van zijn producten 
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 op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. 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 bekledingskleuren. 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 – NOTE SV PC BROC GEA 02/15 – CATNNOTE0215 – Gedrukt in de EU.
Gemaakt door NEW BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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