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STYLE PACK

Als u veel belang hecht aan de look van uw wagen 
gaat er niets boven het Style Pack. U verkrijgt  
een prachtig contrast met een set zijdorpels en 
spiegelkapjes in zwart, wit of blinkend chroom, in 
combinatie met zwarte of grijze diamantgeslepen 
17" aluminium velgen. Gewoon subliem!

1_ Witte spiegelkapjes(28)

2_ Witte zijdorpels(29)

3_17" Dark grey diamantgeslepen 
alu velg – BOLD(06)

4_ Zwarte spiegelkapjes(20)

5_ 17" Black alu velg – BOLD(07)

6_ Zwarte zijdorpels(21)

Op de cover: blauwe PULSAR, 
uitgerust met verchroomde 

spiegelkapjes(12), verchroomde 
zijdorpels(13), een verchroomde 

voorschortfinisher(11) en zwarte 17" 
alu velgen – BOLD(07)

Chrome Black White
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PREMIUM PACK

Kom stralend voor de dag, dankzij het 
Premium Pack in zwart, wit of reflecterend 
chroom. Combineer een set finishers voor  
de voorschort, de koffer (onderaan) en  
de achterbumper met glanzende 17" alu velgen. 
Briljant!

1_  17" Silver alu velg – BOLD(05)

2_  Witte voorschortfinisher(27)

3_  Verchroomde voorschortfinisher(11)

4_  Verchroomde 
achterbumperfinisher(16)

5_  Verchroomde kofferfinisher 
(onderaan)(14)

6_  Witte kofferfinisher (onderaan)(30)

7_  Witte achterbumperfinisher(32)

Chrome Black White  
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1_  Windschermen, set voor- en 
achteraan(39)

2_  Flankstrips in wit, zilvergrijs, grijs, 
zwart (ook verkrijgbaar in een versie 
die gespoten kan worden)(33-37)

3_  16" Silver alu velg – SHARP(03)

4_  Spatlappen, voor- en  
achteraan(40-41)

5_  Uitlaatsierstuk(42)

6_  Kit sportpedalen(47)

 

BESCHERM
7

8

9
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Verfraai en bescherm uw PULSAR met Originele 
Nissan-accessoires. Rust hem uit met spatlappen, 
windschermen en flankstrips in een kleur die  
bij de wagen past om hem netjes te houden  
en kies op maat gemaakte tapijten, een trunkliner 
en een fraaie set sportpedalen om hem lang 
ongeschonden te houden.

7_  Koffermat(60)

8_  Soepele trunkliner en 
achterbumperbescherming(61, 38)

9_  Drempelplaat(45)

10_  Tapijten in textiel, velours,  
zwart (set van 4), standaard,  
zwart (set van 4),  
Rubbermatten (set van 4)(56-58)
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BUITENKANT
16" Silver alu velg – 

SHARP(03)

16" Silver alu velg,  
NISEKO(04)

17" Silver alu velg – 
BOLD(05)

17" Dark grey 
diamantgeslepen alu velg – 

BOLD(06)

17" Black alu velg –  
BOLD(07)

1_  Parkeersysteem voor- en 
achteraan(64-65)

2_  Luxefietsdrager(70)

3_  Ski-/snowboarddrager, 
schuifsysteem, max 6 paar 
(ook verkrijgbaar voor max 
4 paar en max 3 paar)(69)

4_  Dakkoffer ‘small’ (ook 
verkrijgbaar in medium)(77)

5_  Fietsdrager voor montage op 
de trekhaak (verkrijgbaar voor 
2 fietsen, 13- en 7-pins, en 
voor 3 fietsen, 7-pins)(71)

6_  Aluminium allesdrager(66)

7_  Veiligheidskit(88)

8_  Slotmoeren(08)

9_  Universele tablethouder(55)

10_  Smartphonehouder(52)

Pas uw wagen aan uw actieve levensstijl aan. Verrijk het interieur met een smartphone- 
of tablethouder, maak uw manoeuvreerwerk makkelijker met een parkeersysteem voor- 
en achteraan en maak u klaar om eropuit te trekken met speciaal voor uw Pulsar 
ontworpen fietsdragers, skihouders en bagagedragers – de mogelijkheden zijn  
vrijwel onbeperkt. 
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ALU VELGEN
(01)  Originele 16" alu velg D0300-3ZL3A

(02)  Originele 17" alu velg D0300-3ZT3E

(03)  16" zilvergrijze alu velg - SHARP KE409-3Z100

(04)  16" zilvergrijze alu velg met centerkapje - NISEKO KE409-3Z110

(05)  17" zilvergrijze alu velg - BOLD KE409-3Z200

(06)  17" donkergrijze diamantgeslepen alu velg met centerkapje - BOLD KE409-3Z200DS

(07)  17" zwarte alu velg met centerkapje - BOLD KE409-3Z200BZ

(08)  Slotmoeren KE409-89951

DE CHROOM TOUCH 
(09) Chrome STYLE PACK: zijdorpels, spiegelkapjes KE600-3Z005CR

(10) Chrome PREMIUM PACK: voorschortfinisher, achterbumperbescherming, 
kofferfinisher onderaan KE600-3Z40C

(11)  Verchroomde voorschortfinisher KE610-3Z52C

(12)  Verchroomde spiegelkapjes KE960-3Z000CR

(13)  Verchroomde zijdorpelstrips KE605-3Z020

(14)  Verchroomde kofferfinisher onderaan KE791-3Z52C

(15) Verchroomde kofferhendel KE791-3Z500CR

(16)  Verchroomde achterbumperbescherming KE545-3Z57C

DE BLACK TOUCH
(17) Zwart STYLE PACK: zijdorpels, spiegelkapjes KE600-3Z005BK

(18) Zwart PREMIUM PACK: voorschortfinisher, achterbumperbescherming, 
kofferfinisher onderaan KE600-3Z40D

(19) Zwarte voorschortfinisher KE610-3Z52D

(20)  Zwarte spiegelkapjes KE960-3Z030BK

(21)  Zwarte zijdorpelstrips KE605-3Z020BK

(22) Zwarte kofferfinisher onderaan KE791-3Z52D

(23) Zwarte kofferhendel KE791-3Z500BK

(24) Zwarte achterbumperbescherming KE545-3Z57D

DE WHITE TOUCH
(25) Wit STYLE PACK: zijdorpels, spiegelkapjes KE600-3Z005WS

(26) Wit PREMIUM PACK: voorschortfinisher, achterbumperbescherming, 
kofferfinisher onderaan KE600-3Z40W

(27)  Witte voorschortfinisher KE610-3Z52W

(28)  Witte spiegelkapjes KE960-3Z030WH

(29)  Witte zijdorpelstrips KE605-3Z020WH

(30)  Witte kofferfinisher onderaan KE791-3Z52W

(31) Witte kofferhendel KE791-3Z500WH

(32)  Witte achterbumperbescherming KE545-3Z57W

BESCHERMING BUITENKANT
(33)  Flankstrips (voorzien van een grondlaag) KE760-3Z020PR

(34)  Flankstrips (carrosseriekleur #1) - Black Black Z11 KE760-3Z020BK

(35)  Flankstrips (carrosseriekleur #2) - Solid white QM1 KE760-3Z020WS

(36)  Flankstrips (carrosseriekleur #3) - Metallic Silver KYO KE760-3Z020SM

(37)  Flankstrips (carrosseriekleur #3) - Metallic grey KAD KE760-3Z020GR

(38)  Achterbumperbescherming, geborstelde aluminiumlook KE967-3Z530

(39)  Windschermen, set voor- en achteraan KE800-3Z010

(40)  Set spatlappen achteraan KE788-3Z086

(41)  Set spatlappen vooraan KE788-3Z085

EXTERIEURSTYLING
(42)  Verchroomd uitlaatsierstuk KE791-1K003

(43) Verchroomd uitlaatsierstuk voor H5FT KE791-1K00A

(44) Mistlampenkit KE622-3Z000

INTERIEURSTYLING
(45)  Drempelplaten in geborstelde aluminiumlook KE967-3Z500

(46) Sportpedalen AT KE460-1K181

(47)  Sportpedalen MT KE460-1K081

(48) SPORT PACK: sportpedalen AT, achterbumperbescherming, drempelplaten KE460-3Z001

(49) SPORT PACK: sportpedalen MT, achterbumperbescherming, drempelplaten KE460-3Z010

PRAKTISCHE ACCESSOIRES
(50) Kleerhanger KS872-99900 

(51) Wegneembare asbak F8800-89925

(52)  Smartphonehouder met 360-grip (wit) KS289-360WH 

(53) Smartphonehouder met 360-grip (zwart) KS289-360BL 

(54) Smartphonehouder met U-grip (zwart) KS289-UG0BL 

(55)  Universele tablethouder (zwart) KS289-TH0BL 

TAPIJTEN
(56)  Rubbermatten, set voor- en achteraan, met boord KE748-3Z089

(57)  Tapijten in textiel, standaard, zwart KE745-3Z001

(58)  Tapijten in textiel, velours, zwart KE745-3Z021

PRAKTISCHE KOFFERACCESSOIRES
(59) Flexy board voor de koffer KE965-3Z5T0

(60)  Koffermat, zwart KE840-3Z000

(61)  Soepele trunkliner, omkeerbaar KE965-3Z5S0

(62) Opbergnet KE966-75R00

(63) Verticaal bagagenet KE966-76R00

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN
(64)  Parkeersysteem vooraan KE512-99906 

(65)  Parkeersysteem achteraan KE511-99903

BESTEL
INFORMATIE

 

DRAAGSYSTEMEN
(66)  Aluminium allesdragers, T-Track KE730-3Z510

(67) Skihouder, max 3 paar KE738-50001

(68) Skihouder, max 4 paar KE738-50002

(69)  Skihouder, max 6 paar, schuifsysteem KE738-99996

(70)  Luxefietsdrager KE738-80010

(71)  Fietsdrager, montage op de trekhaak, 13-pins, 2 fietsen KE738-70213

(72) Fietsdrager, montage op de trekhaak, 7-pins, 2 fietsen KE738-70207

(73) Fietsdrager, montage op de trekhaak, 7-pins, 3 fietsen KE738-70307

(74) T-Track-adapter voor fietsdrager KE737-99931

(75) Aluminium T-Track-adapter voor skihouder 3 en 4 paar KE737-99932

(76) Bandentrapje KE930-00130

DAKKOFFERS
Capaciteit / lengte / breedte / hoogte / max belasting

(77)  Dakkoffer, Small KE734-10000

(78) Dakkoffer, Medium KE734-20000

TREKHAKEN
(79) Kabelset - 13-pins KE505-3Z213

(80) Kabelset - 7-pins KE505-3Z207

(81) Kabelset - bijkomende stroomvoorziening KE505-3Z999

(82) Kabelsetadapter 7-pins naar 13-pins KE505-89941

(83) Kabelsetadapter 13-pins naar 7-pins KE505-89951

(84) Kabelsetadapter lange 13-pins naar 7-pins + 12S KE505-89961

(85) Vaste trekhaak KE500-3Z500

(86) Afneembare trekhaak KE500-3Z510

(87) Veiligheidsklem KE500-99935

VEILIGHEID EN BESCHERMING
(88)  Veiligheidspakket (kit eerste hulp, 1 vestje, 1 gevarendriehoek) KE930-00028

(89) Veiligheidspakket (kit eerste hulp, 1 vestje, 2 gevarendriehoeken) KE930-00029

(90) Kit eerste hulp (harde doos) KE930-00021

(91) Kit eerste hulp (zakje) KE930-00026

(92) 1 veiligheidsvestje KE930-00111

(93) Gevarendriehoek KE930-00017

(94) Twee gevarendriehoeken KE930-00018

Vraag de verkoper of de accessoires opgenomen kunnen worden in uw Nissan-financieringsovereenkomst 
en maak gebruik van een financieringsplan dat u past.

Originele Nissan-accessoires  
3 jaar of 100.000 km indien geïnstalleerd vóór levering door een Nissan-verdeler (onderdelen en werkloon) 
12 maanden indien geïnstalleerd door een derde partij of door de klant zelf (enkel onderdelen / onbeperkt 
aantal km)

 Door Nissan goedgekeurde accessoires
2 jaar of 100.000 km indien geïnstalleerd vóór levering door een Nissan-verdeler (onderdelen en werkloon) 
12 maanden indien geïnstalleerd door een derde partij of door de klant zelf (enkel onderdelen / onbeperkt 
aantal km)

VERLENGDE WAARBORG

Het Verlengde Waarborg-plan Nissan 5* betekent dat u langer 
(in tijd of in kilometers) van uw PULSAR-waarborg gebruik 
kunt maken.
De waaier aan beschikbare contracten is zo uitgebreid dat  
u er vast datgene uithaalt dat het best overeenkomt met  
uw behoeften.
Onze grondig opgeleide technici kennen uw wagen als geen 
ander en ze maken uitsluitend gebruik van Originele 
Nissan-Onderdelen.
De Verlengde waarborg NISSAN 5* geeft u het geruststellende 
gevoel dat eventuele onverwachte ongelukken opgelost zullen 
worden en hij kan overgedragen worden indien u de wagen 
privé verkoopt.
Uw Verlengde waarborg Nissan 5* houdt ook een bijkomende 
wegassistentie in voor de duur van uw polis. De dekking geldt 
in heel Europa, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

PROMO ROUTINE 
ONDERHOUDSCONTRACT

Geef uw PULSAR de zorg die hij verdient, met een Nissan 
Promo Routine Onderhoudscontract, waarmee u bovendien 
op lange termijn geld bespaart.
Onze Promo Routine Onderhoudscontracten dekken alle 
standaard-onderhoudsbeurten voor uw PULSAR.
Met onze Promo Routine Onderhoudscontracten heeft u zelfs 
de mogelijkheid uw onderhoudskosten voor maximum 5 jaar 
vast te leggen.
Uw Promo Routine Onderhoudscontract dekt alle nazichten 
en vervangingen die voorgeschreven zijn volgens het specifieke 
onderhoudsschema van uw Nissan.
U heeft het voordeel dat enkel Originele Nissan-onderdelen 
worden gebruikt en dat die worden geïnstalleerd door onze 
grondig opgeleide technici.
Een goed onderhouden wagen heeft een hogere 
doorverkoopwaarde.
En als u uw Nissan verkoopt voordat de dekking afloopt heeft 
de nieuwe eigenaar recht op het resterende gedeelte van het 
contract. 
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Bezoek ook onze website: www.nissan.be

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, om ervoor te zorgen dat de inhoud correct was op het ogenblik dat ze werd gedrukt 
(augustus 2014). Voor de productie ervan is onder meer gebruik gemaakt van prototypes die op autosalons werden tentoongesteld. 
Aangezien Nissan ernaar streeft zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor de specificaties van 
de producten en voertuigen die in deze publicatie beschreven en afgebeeld zijn, te allen tijde te veranderen. De Nissan-verdelers worden zo 
snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler voor de recentste informatie. Rekening 
houdend met de beperkingen van de gebruikte drukprocédés is het mogelijk dat de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de 
eigenlijke kleuren van de carrosserie en de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze 
brochure is verboden zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe. 

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MY14 PULSAR ACCESS BROC BENL 08/2014 – Gedrukt in de EU. 
Creatie: NEW BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37; productie: eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Volg de Nissan PULSAR op:
Stempel Verdeler:
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