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Комбинирайте, дефинирайте, усъвършенствайте … създайте вашата 
визия за PULSAR с Nissan Design Studio.

Изберете основния цвят и след това добавете различни цветни 
елементи, за да привлечете всички погледи. Бъдете различни с 
оранжевите екстериорни аксесоари. Вдъхновете се от богатата гама 
цветове, предлагани от Nissan и създайте автомобила на вашите мечти. 

Черно

Бяло

Оранжево

CREATIVE EXCLUSIVE

Хром

1_Капаци за огледала - оранжеви (42)

2_Капаци за дръжките на вратите - оранжеви (43)

3_Лайстни в долната част на вратите - оранжеви (41)

4_Лайстна за предната броня - оранжева (46)

5_Алуминиева джанта HIMALAYA (diamond cut)  
18" с капаче - оранжева (39)

6_Лайстна за дръжката на задния капак - оранжева (45)

7_Лайстна за задния капак - оранжева (47)

8_Лайстна за задна броня - оранжева (48)
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Комбинирайте, дефинирайте, усъвършенствайте … създайте вашата 
визия за PULSAR с Nissan Design Studio.

Изберете основния цвят и след това добавете различни цветни 
елементи, за да привлечете всички погледи. Бъдете различни с 
оранжевите екстериорни аксесоари. Вдъхновете се от богатата гама 
цветове, предлагани от Nissan и създайте автомобила на вашите мечти. 

 Червен PULSAR с монтирани 
хромирани капаци за огледала (30), 
хромирани капаци за дръжките 
на вратите (31), хромирани лайстни 
в долната част на вратите (29), 
хромирана лайстна за предната 
броня (34) и сребристи алуминиеви 
джанти BOLD 17" с капачета (56).

P U L S A R
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ПАКЕТ STYLE
Създайте контраст с пакет STYLE, 
който включва капаци за огледала 

и лайстни в долната част на вратите. 
Можете да изберете варианти в 

бяло, изтънчено черно, брилянтно 
оранжево и лъскав хром. Добавете 

също и сребристи алуминиеви 
джанти OE 17"

P U L S A R

1_Капаци за огледала - бели (19)

2_Лайстни в долната част на вратите - бели (18)

3_Алуминиева джанта BOLD 17" с капаче - сребриста (56)

4_Капаци за огледала - черни (06)

5_Лайстни в долната част на вратите - черни (05)

Черно

Бяло

Оранжево

CREATIVE EXCLUSIVE

Хром
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ПАКЕТ STYLE
Създайте контраст с пакет STYLE, 
който включва капаци за огледала 

и лайстни в долната част на вратите. 
Можете да изберете варианти в 

бяло, изтънчено черно, брилянтно 
оранжево и лъскав хром. Добавете 

също и сребристи алуминиеви 
джанти OE 17"

ПАКЕТ PREMIUM
Направете вашия PULSAR да изглежда 
още по-премиум като добавите лайстна 

за предната и задна броня като и лайстна 
за задния капак. Изберете измежду черно, 

бяло, оранжево или хром. Завършете с 
алуминиеви джанти.

Черно

Бяло

Оранжево

CREATIVE EXCLUSIVE

Хром

1_Лайстна за задния капак - хром (35)

2_Лайстна за задна броня - хром (36)

3_Алуминиева джанта BOLD 17" с 
капаче - сива (57)

4_Лайстна за предната броня - хром (34)

5_Лайстна за задна броня - хром (36)

6_Лайстна за задния капак - хром (35)
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АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
Завършете дизайнерския вид на вашия PULSAR,  
като поставите алуминиеви джанти с капачета в същия 
цвят. Можете да изберете между 3 различни размера, 
5 различни дизайна и няколко цветови комбинации.

ДЖАНТА OE ДЖАНТА SHARP

Капачета за джанти:

1_Оранжево (40) 
2_Черно (04)

3_Бяло (17)

ДЖАНТА HIMALAYA

NISEKOДЖАНТА

ДЖАНТА HIMALAYA
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Капачета за джанти:

1_Оранжево (40) 
2_Черно (04)

3_Бяло (17)

ДЖАНТА HIMALAYA

P U L S A R

NISEKOДЖАНТА ДЖАНТА BOLD

Алуминиеви джанти: 
1_Алуминиева джанта OE 16" (52) 
2_Алуминиева джанта OE 17" (53)

3_Алуминиева джанта SHARP 16" 
с капаче - сребриста (54)

4_Алуминиева джанта NISEKO 
16" с капаче - сребриста (55)

5_Алуминиева джанта BOLD 17" с 
капаче - сребриста (56)

6_Алуминиева джанта BOLD 17" с 
капаче - сива (57)

7_Алуминиева джанта BOLD 17" с 
капаче - черна (01)

8_Алуминиева джанта  
HIMALAYA (diamond cut) 18"  
с капаче - бяла (16)

9_Алуминиева джанта  
HIMALAYA (diamond cut) 18"  
с капаче - черна (03)

10_Алуминиева джанта  
HIMALAYA (diamond cut) 18"  
с капаче - оранжева (39)

11_Алуминиева джанта  
HIMALAYA 18" с капаче - черна (02)

12_Секретни гайки (58)

ДЖАНТА HIMALAYA
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1_Комплект дефлектори за 
вратите (предни и задни) (75)

2_Автоматично прибиране на 
странични огледала (76)

3_Странични лайстни за вратите, 
бели сребристи, сиви, черни 
(предлагат се също такива за 
допълнително боядисване) (68, 71) 

4_Алуминиева джанта SHARP  
16" с капаче - сребриста (54)

5_Калобрани, комплект предни  
и задни (73, 74)

6_Накрайник за ауспуха (59)

7_Спортни педали (MT) (79)

ЗАЩИТА
Увеличете вашия комфорт с аксесоарите 
на Nissan. Поставете странични лайстни 
за вратите и стелки, които пасват на цвета 
на вашия автомобил. Запазете чистота 
като поставите калобрани, лайстни за 
праговете и дори преграда за кучета. 
Направете паркирането безопасно като 
добавите автоматично прибиране на 
страничните огледала както и предна  
и задна паркинг система.
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1_Комплект дефлектори за 
вратите (предни и задни) (75)

2_Автоматично прибиране на 
странични огледала (76)

3_Странични лайстни за вратите, 
бели сребристи, сиви, черни 
(предлагат се също такива за 
допълнително боядисване) (68, 71) 

4_Алуминиева джанта SHARP  
16" с капаче - сребриста (54)

5_Калобрани, комплект предни  
и задни (73, 74)

6_Накрайник за ауспуха (59)

7_Спортни педали (MT) (79)

8_Стелка за багажник - черна (104)

9_Преграда за кучета (85)

10_Гумирана стелка за багажник и предпазна лайстна за задна броня (96, 72)

11_Лайстни за праговете (78)

12_Стелки велур - оранжев шев (49), черен шев (13), бял шев (26),  
Стелки стандарт - черни (102), Гумени стелки (101)

13_Предна и задна паркинг система (83, 84)
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ПОЧИВКА
Вземете рейки за тавана, багажник 
за колело или ски и се забавявайте!

1_Антена Shark - бяла перла (61)

2_Алуминиеви напречни рейки, T-Track (105)

3_Багажник за колело за таван (106)

4_Багажник за три колела, 13 pins  
(монтира се върху теглич) (110)

5_Кутия за таван черна - Medium (132)

6_Ски багажник до 6 чифта (109)
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1_Поставка за телефон (Push air) (88)

2_Хладилна кутия (95) 
3_Пепелник със светлини (94) 
4_Поставка за таблет - черна (92) 
5_Закачалка за дрехи (86) 
6_Пакет сигурност (136)
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1_Поставка за телефон (Push air) (88)

2_Хладилна кутия (95) 
3_Пепелник със светлини (94) 
4_Поставка за таблет - черна (92) 
5_Закачалка за дрехи (86) 
6_Пакет сигурност (136)

ИНТЕРИОРНИ 
УДОБСТВА

Направете вашия PULSAR да 
бъде максимално комфортен от 
поставка за телефон или таблет 

до хладилна кутия.
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Информация за поръчка
P U L S A R

Информация за поръчка

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
(52)  Алуминиева джанта OE 16" D0300-3ZL3A

(53)  Алуминиева джанта OE 17" D0300-3ZT3E

(54)  Алуминиева джанта SHARP 16" с капаче - сребриста KE409-3Z100

(55)  Алуминиева джанта NISEKO 16" с капаче - сребриста KE409-3Z110

(56)  Алуминиева джанта BOLD 17" с капаче - сребриста KE409-3Z200

(57)  Алуминиева джанта BOLD 17" с капаче - сива KE409-3Z200DS

(58)  Секретни гайки KE409-89951

БЪНШНИ СТИЛИЗИРАЩИ АКЦЕНТИ
(59)  Накрайник за ауспуха KE791-1K003

(60) Накрайник за ауспуха (бензин) KE791-1K00A

(61)  Антена Shark - бяла перла (QAB) KE280-99993

(62) Антена Shark - червена (NAH) KE280-99996

(63) Антена Shark - сребриста (KL0) KE280-99910

(64) Антена Shark - четрна (GNO) KE280-99911

(65) Антена Shark - сиво (K51) KE280-99912

(66) Антена Shark - бяло (QM1) KE280-99913

ВЪНШНА ЗАЩИТА
(67) Странични лайстни за вратите KE760-3Z020PR

(68)  Странични лайстни за вратите - черни Z11 KE760-3Z020BK

(69)  Странични лайстни за вратите - бели QM1 KE760-3Z020WS

(70)  Странични лайстни за вратите - сребристи KYO KE760-3Z020SM

(71)  Странични лайстни за вратите - тъмно сиви KAD KE760-3Z020GR

(72)  Предпазна лайстна за задна броня KE967-3Z530

(73) Калобрани, комплект предни KE788-3Z087

(74)  Калобрани, комплект задни KE788-3Z086

(75)  Комплект дефлектори за вратите (предни и задни) KE800-3Z010

(76)  Автоматично прибиране на странични огледала KE963-3Z1BA

(77) Фарове за мъгла KE622-3Z000

ВЪТРЕШНИ СТИЛИЗИРАЩИ АКЦЕНТИ
(78)  Лайстни за праговете KE967-3Z500

(79)  Спортни педали (MT) KE460-1K081

(80) Спортни педали (AT) KE460-1K181

(81) Пакет SPORT: Спортни педали (AT), предпазна лайстна за задна броня, лайстни  
за праговете KE460-3Z001

(82) Пакет SPORT: Спортни педали (MT), предпазна лайстна за задна броня, лайстни  
за праговете KE460-3Z010

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
(83)  Задна паркинг система KE511-99903

(84)  Предна паркинг система KE512-99906

ЧЕРНО

(29)  Лайстни в долната част на вратите KE605-3Z020

(30)  Капаци за огледала KE960-3Z000CR

(31)  Капаци за дръжките на вратите (без интелигентен ключ) KE605-4E254CR

(32) Капаци за дръжките на вратите (с интелигентен ключ) KE605-4E250CR

(33) Лайстна за дръжката на задния капак KE791-3Z500CR

(34)  Лайстна за предната броня KE610-3Z52C

(35)  Лайстна за задния капак KE791-3Z52C

(36)  Лайстна за задна броня KE545-3Z57C

(37) ХРОМ Пакет STYLE: Лайстни в долната част на вратите, 
капаци за огледала

KE600-3Z005CR

(38) ХРОМ Пакет PREMIUM: Лайстна за предната и задна броня, 
лайстна за задния капак

KE600-3Z40C

ХРОМ

(01)  Алуминиева джанта BOLD 17" с капаче - черна KE409-3Z200BZ

(02)  Алуминиева джанта HIMALAYA 18" с капаче - черна KE409-3Z300BZ

(03)  Алуминиева джанта HIMALAYA (diamond cut) 18" с капаче 
- черна

KE409-3Z300B1

(04)  Капаче джанта (x1) KE409-00Z11

(05)  Лайстни в долната част на вратите KE605-3Z020BK

(06)  Капаци за огледала KE960-3Z030BK

(07) Капаци за дръжките на вратите (без интелигентен ключ) KE605-4E254BK

(08) Капаци за дръжките на вратите (с интелигентен ключ) KE605-4E250BK

(09) Лайстна за дръжката на задния капак KE791-3Z500BK

(10) Лайстна за предната броня KE610-3Z52D

(11) Лайстна за задния капак KE791-3Z52D

(12) Лайстна за задна броня KE545-3Z57D

(13)  Стелки велур KE745-3Z02B

(14) ЧЕРЕН Пакет STYLE: Лайстни в долната част на вратите, 
капаци за огледала

KE600-3Z005BK

(15) ЧЕРЕН Пакет PREMIUM: Лайстна за предната и задна броня, 
лайстна за задния капак

KE600-3Z40D (39)  Алуминиева джанта HIMALAYA (diamond cut) 18" с капаче 
- оранжева

KE409-3Z300OR

(40)  Капаче джанта (x1) KE409-ORANG

(41)  Лайстни в долната част на вратите KE605-3Z020OR

(42)  Капаци за огледала KE960-3Z030OR

(43)  Капаци за дръжките на вратите (без интелигентен ключ) KE605-4E254OR

(44) Капаци за дръжките на вратите (с интелигентен ключ) KE605-4E250OR

(45)  Лайстна за дръжката на задния капак KE791-3Z500OR

(46)  Лайстна за предната броня KE610-3Z52A

(47)  Лайстна за задния капак KE791-3Z52A

(48)  Лайстна за задна броня KE545-3Z57A

(49)  Стелки велур (оранжев шев) KE745-3Z02O

(50) ОРАНЖЕВ Пакет STYLE: Лайстни в долната част на вратите, 
капаци за огледала

KE600-3Z005OR

(51) ОРАНЖЕВ Пакет PREMIUM: Лайстна за предната и задна 
броня, лайстна за задния капак

KE600-3Z400OR

(16)  Алуминиева джанта HIMALAYA (diamond cut) 18" с капаче 
- бяла

KE409-3Z300BZ

(17)  Капаче джанта (x1) 40342-BA61D

(18)  Лайстни в долната част на вратите KE605-3Z020WH

(19) Капаци за огледала KE960-3Z030WH

(20) Капаци за дръжките на вратите (без интелигентен ключ) KE605-4E254WH

(21) Капаци за дръжките на вратите (с интелигентен ключ) KE605-4E250WH

(22) Лайстна за дръжката на задния капак KE791-3Z500WH

(23)  Лайстна за предната броня KE610-3Z52W

(24)  Лайстна за задния капак KE791-3Z52W

(25)  Лайстна за задна броня KE545-3Z57W

(26)  Стелки велур (бял шев) KE745-3Z02W

(27) БЯЛ Пакет STYLE: Лайстни в долната част на вратите, капаци 
за огледала

KE600-3Z005WS

(28) БЯЛ Пакет PREMIUM: Лайстна за предната и задна броня, 
лайстна за задния капак

KE600-3Z40W

БЯЛО

ОРАНЖЕВО

C
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Информация за поръчка

ИНТЕРИОРНИ УДОБСТВА
(85)  Преграда за кучета KE964-3Z53A

(86)  Закачалка за дрехи KS872-99900

(87) Поставка за телефон (360 flex black) KS289-360FL

(88)  Поставка за телефон (Push air) KS289-PA0BL

(89) Поставка за смартфон 360 - бяла KS289-360WH

(90) Поставка за смартфон 360 - черна KS289-360BL

(91) Поставка за смартфон  - черна KS289-UG0BL

(92)  Поставка за таблет - черна KS289-TH0BL

(93) Пепелник 96536-00Q0A

(94)  Пепелник със светлини F8800-89925

(95)  Хладилна кутия KS930-00080

АКСЕСОАРИ ЗА БАГАЖНИК
(96)  Гумирана стелка за багажник KE965-3Z5S0

(97) Подвижна кора за багажник KE965-3Z5T0

(98) Мрежа за багажник KE966-75R00

(99) Мрежа за багажник - вертикална KE966-76R00

(100) Степенка за гума KE930-00130

СТЕЛКИ
(101)  Гумени стелки KE748-3Z089

(102)  Стелки стандарт - черни KE745-3Z001

(103) Стелки велур - черни KE745-3Z021

(104)  Стелка за багажник - черна KE840-3Z000

БАГАЖНИЦИ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ
(105)  Алуминиеви напречни рейки, T-Track KE730-3Z510

(106)  Багажник за колело за таван KE738-80010

(107) Ски багажник до 3 чифта KE738-50001

(108) Ски багажник до 4 чифта KE738-50002

(109)  Ски багажник до 6 чифта KE738-99996

(110)  Багажник за три колела, 13 pins (монтира се върху теглич) KS738-71313

(111) Багажник за две колела, 13 pins (монтира се върху теглич) KE738-70213

(112) Багажник за две колела, 7 pins (монтира се върху теглич) KE738-70207

(113) Багажник за три колела, 7 pins (монтира се върху теглич) KE738-70307

(114) Багажник за две колела (монтира се върху теглич) KS738-75200

(115) Багажник за три колела (монтира се върху теглич) KS738-75300

(116) Багажник за четири колела (монтира се върху теглич) KS738-75400

(117) Основа за регистрационен номер 7 pins KE738-75001

(118) Адаптор за колело KS738-75002

(119) Заключващ механизъм - против кражба KS738-75003

(120) Предпазител KE500-99935

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
(52)  Алуминиева джанта OE 16" D0300-3ZL3A

(53)  Алуминиева джанта OE 17" D0300-3ZT3E

(54)  Алуминиева джанта SHARP 16" с капаче - сребриста KE409-3Z100

(55)  Алуминиева джанта NISEKO 16" с капаче - сребриста KE409-3Z110

(56)  Алуминиева джанта BOLD 17" с капаче - сребриста KE409-3Z200

(57)  Алуминиева джанта BOLD 17" с капаче - сива KE409-3Z200DS

(58)  Секретни гайки KE409-89951

БЪНШНИ СТИЛИЗИРАЩИ АКЦЕНТИ
(59)  Накрайник за ауспуха KE791-1K003

(60) Накрайник за ауспуха (бензин) KE791-1K00A

(61)  Антена Shark - бяла перла (QAB) KE280-99993

(62) Антена Shark - червена (NAH) KE280-99996

(63) Антена Shark - сребриста (KL0) KE280-99910

(64) Антена Shark - четрна (GNO) KE280-99911

(65) Антена Shark - сиво (K51) KE280-99912

(66) Антена Shark - бяло (QM1) KE280-99913

ВЪНШНА ЗАЩИТА
(67) Странични лайстни за вратите KE760-3Z020PR

(68)  Странични лайстни за вратите - черни Z11 KE760-3Z020BK

(69)  Странични лайстни за вратите - бели QM1 KE760-3Z020WS

(70)  Странични лайстни за вратите - сребристи KYO KE760-3Z020SM

(71)  Странични лайстни за вратите - тъмно сиви KAD KE760-3Z020GR

(72)  Предпазна лайстна за задна броня KE967-3Z530

(73) Калобрани, комплект предни KE788-3Z087

(74)  Калобрани, комплект задни KE788-3Z086

(75)  Комплект дефлектори за вратите (предни и задни) KE800-3Z010

(76)  Автоматично прибиране на странични огледала KE963-3Z1BA

(77) Фарове за мъгла KE622-3Z000

ВЪТРЕШНИ СТИЛИЗИРАЩИ АКЦЕНТИ
(78)  Лайстни за праговете KE967-3Z500

(79)  Спортни педали (MT) KE460-1K081

(80) Спортни педали (AT) KE460-1K181

(81) Пакет SPORT: Спортни педали (AT), предпазна лайстна за задна броня, лайстни  
за праговете KE460-3Z001

(82) Пакет SPORT: Спортни педали (MT), предпазна лайстна за задна броня, лайстни  
за праговете KE460-3Z010

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
(83)  Задна паркинг система KE511-99903

(84)  Предна паркинг система KE512-99906

(29)  Лайстни в долната част на вратите KE605-3Z020

(30)  Капаци за огледала KE960-3Z000CR

(31)  Капаци за дръжките на вратите (без интелигентен ключ) KE605-4E254CR

(32) Капаци за дръжките на вратите (с интелигентен ключ) KE605-4E250CR

(33) Лайстна за дръжката на задния капак KE791-3Z500CR

(34)  Лайстна за предната броня KE610-3Z52C

(35)  Лайстна за задния капак KE791-3Z52C

(36)  Лайстна за задна броня KE545-3Z57C

(37) ХРОМ Пакет STYLE: Лайстни в долната част на вратите, 
капаци за огледала

KE600-3Z005CR

(38) ХРОМ Пакет PREMIUM: Лайстна за предната и задна броня, 
лайстна за задния капак

KE600-3Z40C

ХРОМ

(39)  Алуминиева джанта HIMALAYA (diamond cut) 18" с капаче 
- оранжева

KE409-3Z300OR

(40)  Капаче джанта (x1) KE409-ORANG

(41)  Лайстни в долната част на вратите KE605-3Z020OR

(42)  Капаци за огледала KE960-3Z030OR

(43)  Капаци за дръжките на вратите (без интелигентен ключ) KE605-4E254OR

(44) Капаци за дръжките на вратите (с интелигентен ключ) KE605-4E250OR

(45)  Лайстна за дръжката на задния капак KE791-3Z500OR

(46)  Лайстна за предната броня KE610-3Z52A

(47)  Лайстна за задния капак KE791-3Z52A

(48)  Лайстна за задна броня KE545-3Z57A

(49)  Стелки велур (оранжев шев) KE745-3Z02O

(50) ОРАНЖЕВ Пакет STYLE: Лайстни в долната част на вратите, 
капаци за огледала

KE600-3Z005OR

(51) ОРАНЖЕВ Пакет PREMIUM: Лайстна за предната и задна 
броня, лайстна за задния капак

KE600-3Z400OR

ОРАНЖЕВО

ТЕГЛИЧИ
(121) Окабеляване TEK 13 pins KE505-3Z213

(122) Окабеляване TEK 7 pins KE505-3Z207

(123) Окабеляване за допълнително захранване KE505-3Z999 

(124) Теглич - фиксиран KE500-3Z500

(125) Разглобяем теглич KE500-3Z510

(126) Адаптор 7 pin към 13 pin KE505-89941

(127) Адаптор 13 pin към 7 pin KE505-89951

(128) Адаптор 13 pin към 7 pin + 12s KE505-89961

(129) T-Track адаптор за багажник за колело KE737-99931

(130) T-Track адаптор за ски багажник KE737-99932

КУТИИ ЗА ТАВАН
Обем/Дължина/Ширина/Височина/Тегло/Макс. товар

(131) Кутия за таван черна - Small (380L/1600*800*400mm/13kg/75kg) KE734-380BK

(132)  Кутия за таван черна - Medium (480L/1900*800*400mm/15kg/75kg) KE734-480BK

(133) Кутия за таван черна - Ranger (340L/1100*800*400mm/15kg/75kg) KE734-RAN90

БЕЗОПАСНОСТ / СИГУРНОСТ
(134) Аптечка (кутия) KE930-00021

(135) Аптечка KE930-00026

(136)  Пакет сигурност (aптечка, aварийна жилетка, aвариен триъгълник ) KE930-00028

(137) Пакет сигурност (aптечка, aварийна жилетка, aвариен триъгълник(два броя)) KE930-00029

(138) Аварийна жилетка KE930-00111

(139) Авариен триъгълник KE930-00017

(140) Авариен триъгълник (два броя) KE930-00018
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Информация за поръчка

ИНТЕРИОРНИ УДОБСТВА
(85)  Преграда за кучета KE964-3Z53A

(86)  Закачалка за дрехи KS872-99900

(87) Поставка за телефон (360 flex black) KS289-360FL

(88)  Поставка за телефон (Push air) KS289-PA0BL

(89) Поставка за смартфон 360 - бяла KS289-360WH

(90) Поставка за смартфон 360 - черна KS289-360BL

(91) Поставка за смартфон  - черна KS289-UG0BL

(92)  Поставка за таблет - черна KS289-TH0BL

(93) Пепелник 96536-00Q0A

(94)  Пепелник със светлини F8800-89925

(95)  Хладилна кутия KS930-00080

АКСЕСОАРИ ЗА БАГАЖНИК
(96)  Гумирана стелка за багажник KE965-3Z5S0

(97) Подвижна кора за багажник KE965-3Z5T0

(98) Мрежа за багажник KE966-75R00

(99) Мрежа за багажник - вертикална KE966-76R00

(100) Степенка за гума KE930-00130

СТЕЛКИ
(101)  Гумени стелки KE748-3Z089

(102)  Стелки стандарт - черни KE745-3Z001

(103) Стелки велур - черни KE745-3Z021

(104)  Стелка за багажник - черна KE840-3Z000

БАГАЖНИЦИ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ
(105)  Алуминиеви напречни рейки, T-Track KE730-3Z510

(106)  Багажник за колело за таван KE738-80010

(107) Ски багажник до 3 чифта KE738-50001

(108) Ски багажник до 4 чифта KE738-50002

(109)  Ски багажник до 6 чифта KE738-99996

(110)  Багажник за три колела, 13 pins (монтира се върху теглич) KS738-71313

(111) Багажник за две колела, 13 pins (монтира се върху теглич) KE738-70213

(112) Багажник за две колела, 7 pins (монтира се върху теглич) KE738-70207

(113) Багажник за три колела, 7 pins (монтира се върху теглич) KE738-70307

(114) Багажник за две колела (монтира се върху теглич) KS738-75200

(115) Багажник за три колела (монтира се върху теглич) KS738-75300

(116) Багажник за четири колела (монтира се върху теглич) KS738-75400

(117) Основа за регистрационен номер 7 pins KE738-75001

(118) Адаптор за колело KS738-75002

(119) Заключващ механизъм - против кражба KS738-75003

(120) Предпазител KE500-99935

ТЕГЛИЧИ
(121) Окабеляване TEK 13 pins KE505-3Z213

(122) Окабеляване TEK 7 pins KE505-3Z207

(123) Окабеляване за допълнително захранване KE505-3Z999 

(124) Теглич - фиксиран KE500-3Z500

(125) Разглобяем теглич KE500-3Z510

(126) Адаптор 7 pin към 13 pin KE505-89941

(127) Адаптор 13 pin към 7 pin KE505-89951

(128) Адаптор 13 pin към 7 pin + 12s KE505-89961

(129) T-Track адаптор за багажник за колело KE737-99931

(130) T-Track адаптор за ски багажник KE737-99932

КУТИИ ЗА ТАВАН
Обем/Дължина/Ширина/Височина/Тегло/Макс. товар

(131) Кутия за таван черна - Small (380L/1600*800*400mm/13kg/75kg) KE734-380BK

(132)  Кутия за таван черна - Medium (480L/1900*800*400mm/15kg/75kg) KE734-480BK

(133) Кутия за таван черна - Ranger (340L/1100*800*400mm/15kg/75kg) KE734-RAN90

БЕЗОПАСНОСТ / СИГУРНОСТ
(134) Аптечка (кутия) KE930-00021

(135) Аптечка KE930-00026

(136)  Пакет сигурност (aптечка, aварийна жилетка, aвариен триъгълник ) KE930-00028

(137) Пакет сигурност (aптечка, aварийна жилетка, aвариен триъгълник(два броя)) KE930-00029

(138) Аварийна жилетка KE930-00111

(139) Авариен триъгълник KE930-00017

(140) Авариен триъгълник (два броя) KE930-00018
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ОБСЛУЖВАНЕ

Заповядайте в оторизираните сервизи на Nissan, 
където ще намерите обучени специалисти и сервизни 
инструменти, предназначени за сервизиране на 
вашия Nissan.

За да си гарантирате максимална безопасност, 
използвайте оригинални резервни части Nissan. 
Те отговарят на най-високите стандарти и са 
направени за вашия автомобил, за да оптимизират 
неговото представяне. Те, разбира се, спазват 
екологичните стандарти и са с една година гаранция.

Посетете нашият интернет адрес : www.nissaн.bg

Направено е всичко възможно , съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатване (2015 г). 
Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните зложения.  
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, 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) – PULSAR MY15 P&A BROC GEA 07/2015 – Отпечатано в ЕС. 
Създадено от CLM BBDO, Франция – Tel.: +33 1 41 23 41 23 and produced by eg+ worldwide, Франция – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Следете PULSAR в:
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ОБСЛУЖВАНЕ

Заповядайте в оторизираните сервизи на Nissan, 
където ще намерите обучени специалисти и сервизни 
инструменти, предназначени за сервизиране на 
вашия Nissan.

За да си гарантирате максимална безопасност, 
използвайте оригинални резервни части Nissan. 
Те отговарят на най-високите стандарти и са 
направени за вашия автомобил, за да оптимизират 
неговото представяне. Те, разбира се, спазват 
екологичните стандарти и са с една година гаранция.

Посетете нашият интернет адрес : www.nissaн.bg

Направено е всичко възможно , съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатване (2015 г). 
Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните зложения.  
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, 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) – PULSAR MY15 P&A BROC GEA 07/2015 – Отпечатано в ЕС. 
Създадено от CLM BBDO, Франция – Tel.: +33 1 41 23 41 23 and produced by eg+ worldwide, Франция – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Следете PULSAR в:
Търговски представител:
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