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Е ГОТОВ
да отговори на очакванията ви. 
Модерен и уверен с ярък, атлетичен дизайн и 
богат набор от модерни технологии, изцяло 
новия PULSAR внася енергия 
в ежедневното шофиране. Като истински 
шедьовър на иновациите на Nissan, този 
безкомпромисен автомобил е готов да се 
превърне в част от вашия начин на живот.
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АТЛЕТИЧЕН
спортни и стилни, интелигентни и аеродинамични, плавните извивки на 
Nissan PULSAR привличат погледите като магнит. Объpнете внимание на спортните 
линии и устремения силует, които загатват за същността на автомобила. 
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ОТВОРЕНО 
СЪЗНАНИЕ
Запознайте се: с хечбек, който ви дава повече 
пространство, от всеки друг в този клас. Изключително 
уютен и гостоприемен с щедро място за всички 
пасажери, интериора на PULSAR е ново измерение за 
простора в един автомобил.
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Най-добро в класа: Благодарение 

на най-доброто в класа пространство 

за коленете, вашите пътници на задната 

седалка могат спокойно да изпънат 

краката си, докато пътувате.

692 M
M

МЯСТО ЗА 
КОЛЕНЕТЕ

Страница 1    |    Страница 2    |    Страница 3

Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Технологии и Работа    |    Безопасност    |     Многофункционалност    |    Аксесоари    |    Цветове и Тапицерии Отпечатване   |   Затваряне



ИЗНЕНАДВАЩ НАВСЯКЪДЕ.
Отвътре NISSAN PULSAR, е изпълнен с елегантност и финес: меки материали и хромирани 
детайли, широки подлакътници във вратите и отлична видимост. С комфорта и удобството на 

модерните технологии като I- Key бутон за стартиране на двигателя, автоматични фарове и чистачки и 
двузонална климатична инсталация, той е автомобил с доказано качество и стил. 
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УСЪВЪРШЕНСТВАН ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ

ИНОВАЦИЯ ТОЧНО ПРЕД ВАС
Ето я, на цветен, 5 инчов, TFT информационен дисплей: от указания 
завой по завой, до името на този, който ви търси по телефона, 
от детайли на песента, която слушате, до статуса на работа на 
Safety Shield, информационната система Drive-Assist ви предоставя 
цялата информация точно пред вас, за да се фокусирате 
максимално върху пътя.

Навигационни 
функции

Благодарение на 
бързия достъп до 

важната навигационна 
информация няма 

опасност да объркате 
маршрута си. 

SAFETY SHIELD
Визуални и звукови 

сигнали, които 
повишават вашата 

безопасност.

Система за следене 
на налягането на 
въздуха в гумите

Налягането на всяка 
гума се изписва 

на информационния 
екран. В случай на 
мека гума, ще се 

активира светлинен 
индикатор на 

арматурното табло. 

Избор на цвят
Персонализирайте 
екрана си според 

вашите 
предпочитания.

Контакти
Проверявайте 

обажданията си без 
да отклонявате 
поглед от пътя.

Аудио
Пълна информация 

за любимите ви 
изпълнители и музика, 

докато шофирате. 
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NISSANCONNECT

ИНОВАЦИЯ, С КОЯТО СВЕТА ВИ Е НА ЕДНА 
РЪКА РАЗСТОЯНИЕ
Практичен и функционален NissanConnect предлага богат набор от функции и е изключително лесен за експлоатация, 
благодарение на 7" екран с висока резолюция и покритие против заслепяване. Притежава сполучлива комбинация от 
аудио, навигационни и комуникационни функции, както и смартфон интеграция.

Свързани навсякъде. NissanConnect предлага смартфон интеграция. Възползвайте се от възможността да наблюдавате 
и работите с разнообразни приложения от екрана на Nissan*, който е създаден по начин, по който да направи по-приятно 
и безопасно пътуването ви с автомобила. Вашият PULSAR ще стане неразделна част от свързания ви начин на живот, 
подобно на вашия смартфон, таблет и компютър.

Интелигентно подпомагане и навигационни функции ви улесняват във всякакъв трафик.

Аудио стрийминг чрез BLUETOOTH. Слушайте дигитално радио или музиката от вашия мобилен телефон.

iPOD/USB вход. Включете вашия iPod или MP3 плеър, за да имате достъп до музикалната ви библиотека, докато пътувате.

* Шофирането е отговорна дейност. Използвайте услугите на NissanConnect, когато сте убедени, че е безопасно. Някои приложения може да се 
внедрят на по-късен етап. Необходим е абонамент NissanConnect service, но за първите две години, той е безплатен. Услугите и приложенията 
могат да се използват само в някои Европейски държави и в определени модели на Nissan. Някои услуги и приложения се предоставят от трети 
страни, които не се контролират от Nissan и могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Някои безжични функции изискват 
съвместими телефонни апарати или устройства, които не са включени в окомплектовката на автомобила. Безжичните мрежи се осигуряват от 
телефонните оператори и не са под контрола на Nissan. Те нямат покритие навсякъде. Възможно е и таксуване по роуминг тарифи, за което 
Nissan не носи отговорност. Nissan не носи отговорност за смяна на оборудване или актуализации, както и съответните разходи, които могат да 
се изискват за продължаване на експлоатацията в следствие на промените на услугата.
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NISSAN AROUND VIEW MONITOR

ВАШИЯТ ВИРТУАЛЕН "ПОГЛЕД ОТГОРЕ"
Със своите 4 широкоъгълни камери, Around View Monitor предлага панорамен изглед около 
автомобила ви, за да улесни максимално паркирането в тесни пространства. Изберете режим 
"Поглед отгоре" за 360° обзор, след което можете да активирате изображенията на камерите 
поотделно за детайлен поглед. Докато паркирате, системата Moving Object Detection ще ви 
предупреди за приближаващи подвижни обекти около автомобила (като малки деца, домашни 
любимци и др) и ще ви спести много притеснения.

С МАКСИМАЛНА ПРЕЦИЗНОСТ.
При маневриране, дисплея ви дава подробно 
изображение пред или зад автомобила, така 
че да имате точна представа колко напред или 

назад да се придвижите без да прекалите.

ПОГЛЕДНЕТЕ НАДОЛУ.
На задна предавка дисплея ви помага 

да видите какво има точно зад вас, 
включително и обектите намиращи се 

под линията на стъклото.

ПАЗЕТЕ ГУМИТЕ И ДЖАНТИТЕ.
При паркиране можете да активирате 
изображението на камерата в дясното 
странично огледало. Тя ви помага 
особено, когато искате да видите колко 
плътно паркирате до бордюра.

ПЪЛНА ВИДИМОСТ.
Разположена под шофьорското 

огледало, тази камера довършва 
виртуалния ви 360º градусов 

"поглед отгоре", независимо от това 
дали се движите напред или назад.
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НАТИСНЕТЕ ПЕДАЛА НА ГАЗТА - 
С ЧИСТА СЪВЕСТ
В Nissan PULSAR няма никакъв компромис между динамика и икономичност. Гамата от 
турбо двигатели с намален работен обем съчетава впечатляващо нисък разход на гориво 
и бърза реакция при ускорение. Можете да изберете между 1,2 и 1,6 литрови турбо бензинови 
двигатели с директно впръскване на горивото. Дизеловата им алтернатива е с работен обем 
1,5 литра. При всички случаи ще бъдете впечатлени. 

XTRONIC
Автоматичната безстепенна трансмисия Xtronic повишава удоволствието от шофирането 
осигурявайки по-плавно и бързо ускорение като същевременно намалява разхода на гориво. 

START/STOP система. Автоматичната система Start/Stop на Nissan е стандартна за всички 
модификации. Тя гаси двигателя при кратък престой, след което автоматично го стартира в 
момента, в който натиснете педала на газта, за да потеглите. Така тя пести още повече гориво.

Активен контрол на траекторията.
Активният контрол на траекторията осигурява 
уверено шофиране в завои, изпращайки точно 
определено спирачно усилие към отделните колела 
с цел запазване на стабилно пътно поведение. 
Той подпомага водача и допринася за по-плавна 
реакция на автомобила.

1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.6 DIG-T MT

1.5 dCi MT

Двигател
Мощност 

(к.с.)

Максимален 
въртящ момент 

Nm

Емисии на CO2 
(г/км)

Разход на гориво 
(л на 100 км)

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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®

NISSAN SAFETY SHIELD

СЕ ГРИЖИ ЗА ВАС
Шофирайте уверено, защитени от опасностите, благодарение на модерните 
технологии, които наблюдават непрекъснато системите на автомобила и 
околността. Използват се разнообразни сензори, включително камерите за 
паркиране и радара в предната броня. Системите за безопасност на Nissan 
работят съвместно, за да ви предупредят в случай на потенциални опасности. 
Те осигуряват на вас и вашите пътници уникална защита. 

През 2014 г. Pulsar е награден с 
най-високата оценка за безопасност 

от 5 звезди от Euro NCAP 

ВИЖТЕ И НЕВИДИМОТО
Система за следене на налягането на въздуха в 
гумите. Без колебания: налягането във всяка гума се 
изписва на екрана и в случай на мека гума, на таблото 
ще се активира светлинен индикатор. 

Предупреждение за наличие на обект в сляпата 
зона. Това, което не можете да видите, системата за 
наблюдение на сляпата зона може. Ако в сляпата 
зона има превозно средство, в страничното огледало 
ще се активира светлинен индикатор. Ако подадете 
сигнал, за да смените лентата на движение и 
превозното средство е в опасна близост до вас, 
светлинният сигнал ще започне да мига и ще чуете 
звуково предупреждение. 

Предупреждение за напускане лентата на движение. 
Бъдете фокусирани: Ще бъдете предупредени ако 
неволно започнете да напускате лентата на движение. 
Ако подадете сигнал за смяна на лентата, системата 
няма да ви безпокои. 

Интелигентен спирачен асистент. В случай на риск 
от сблъсък с автомобила пред вас, системата ще подаде 
звуков и светлинен сигнал. Ако водачът не реагира, 
спирачките ще се активират автоматично, за да намалят 
скоростта на автомобила. 

Предупреждение за наличие на подвижни обекти 
при паркиране. Запознайте сe с вашия дигитален 
паркинг навигатор. С 360° градусовия си обзор, при 
паркиране, той ви предупреждава за приближаващи 
подвижни обекти – например домашен любимец или 
дете с велосипед.

Помощ за вашата защита. Със 6 стандартни 
въздушни възглавници и Nissan Safety Shield, PULSAR 
е оборудван с пълен набор от активни и пасивни 
системи за сигурност, за да предложи на вас и вашите 
пътници уникална защита.

стандартни 
въздушни 
възглавници
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Вие, един пътник и много място 
за багаж.

ГЪВКАВО ТОВАРНО 
ПРОСТРАНСТВО
Освен водещия в класа си простор за задните пасажери, големия багажник 
на Nissan PULSAR гарантира, че целия багаж преди потегляне ще бъде натоварен. 
Товарният обем от 385 литра нараства до 1395 литра при свалени облегалки на 
задните седалки. Благодарение на 4 различни конфигурации на седалките и делимата 
60/40 задна облегалка, имате разнообразни опции за превозване на обемисти товари.

1395 ЛИТРА

Имате възможност да приберете дребните си вещи в многобройните ниши за съхранение на предмети.
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P U L S A R

Направете впечатление
ИЗРАЗЕТЕ ВАШАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ С NISSAN
DESIGN STUDIO. Разполагате с разнообразни цветове и
аксесоари, за да персонализирате PULSAR по ваш вкус.

1_Корпуси на огледалата, оранжеви

2_Дръжки на вратите, оранжеви

3_Странични лайстни, оранжеви

4_18" алуминиеви джанти HIMALAYA, оранжеви

5_Лайстна за предната броня, оранжева

6_Гумена стелка за багажника и защитна лайстна 
за задната броня

7_Велурени стелки с цветни шевове, оранжеви, 
бели и черни

8_18" алуминиеви джанти HIMALAYA - черни

9_Антена "shark"

10_Лайстна на дръжката на багажника, оранжева

11_Лайстна за задната броня, оранжева

черен

Бял

оранжев

ЦВЕТОВА ГАМА

хром
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16" железни джанти 
с декоративни тасове

16" алуминиеви 17" алуминиеви 18" алуминиеви

Джанти

Бял - S - QM1 Червен - S - Z10 Перлено бял - P - QAB

Сребрист - M - KL0 Сив - M - K51 Черен - M - GN0

Червен - M - NAH Бронзов - M - CAP Тъмно син - P - RBR

Цветове M: Металик - S: Солид - P: перлен

B

A
C

D

РАЗМЕРИ

A: Дължина: 4,385 мм

B: Междуосие: 2,700 мм

C: Широчина: 1,768 мм

D: Височина: 1,520 мм

ТАПИЦЕРИИ
VISIA ACENTA ACENTA PREMIUM

ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ

БЕЖОВ ТЕКСТИЛ

TEKNA

ЧЕРНА КОЖА

TEKNA DIG-T 190 - ЧЕРНА 
КОЖА С БЕЛИ ШЕВОВЕ

ACENTA PREMIUM DIG-T 190 
- ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ С БЕЛИ 
ШЕВОВЕ

ЧЕРНА КОЖА И ТЕКСТИЛ

ACENTA PREMIUM DIG-T 190 
ЧЕРНА КОЖА И ТЕКСТИЛ С 
БЕЛИ ШЕВОВЕ
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В NISSAN, СЪЗДАВАМЕ 
НАЙ-ДОБРИТЕ РЕШЕНИЯ 
ВДЪХНОВЕНИ ОТ ВАС.

Вие сте вдъхновението на нашето 
въображение. Вашите нужди са в 
основата на нашата изобретателност. За 
Nissan иновацията не е само допълнение 
и надграждане; тя е пресичане на 
границата, революция с цел промяна на 
статуквото. За нас то е създаване на 
неочаквани решения за задоволяване 
на вашите най-щури и най-практични 
желания. В Nissan ние създаваме 
автомобили, аксесоари и услуги, които 
разчупват стереотипа - превръщайки 
практичното във вълнуващо и вълнуващото 
в практично. Ние ви предлагаме още 
по-вълнуващо преживяване всеки ден.

При всяко сервизно посещение в нашите 
дилърства, автомобилът ще се обслужва 
според официалния сервизен график на 
Nissan и ще се проверява, за да сте 
сигурни и спокойни при всяко пътуване.
Сервизен интервал за дизелови двигатели: 
веднъж годишно или през 30 000 км, 
което от двете събития настъпи първо
Сервизен интервал за бензинови 
двигатели: веднъж годишно или през 
20 000 км, което от двете събития 
настъпи първо
В случай на ремонт, обучени механици, 
ще вграждат само оригинални резервни 
части от Nissan. 

NISSAN PULSAR
ВИ ПРЕДЛАГА:
5 г. или 150 000 км. гаранция, което 
от двете събития настъпи първо
12 години гаранция срещу пробивна 
корозия.
3 години гаранция на лаковото 
покритие
5 години безплатна пътна помощ, 
24 часа в денонощието на територията 
на България.
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Последвайте Nissan PULSAR в:
Адрес на дилъра:

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването (ноември 2015 г). 
Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните изложения. В съответствие с политиката 
на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да прави промени в характеристиките на 
автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат 
информирани за всички внесени изменения във възможно най-кратки срокове. Моля свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски 
представител на Nissan, за да получите актуална информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в 
настоящата брошура цветове и облицовъчни материали могат да се различават незначително от действителните цветове на боята и интериора на 
каросерията. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) FY15 PULSAR DIG-T BROCHURE LHD 11/2015 - Отпечатано в ЕС.
Създадено от CLM BBDO, Франция – тел.: - +33 1 41 23 41 23 и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.

П о с е т е т е  н а ш и я  и н т е р н е т  а д р е с :  w w w . n i s s a n . b g
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