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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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STYLE PACK

Pokud jde o čistě vzhledový dojem, sadu Style Pack 
nic nepřekoná. Vytvořte působivý kontrast pomocí 
ucelené sady bočních prahů a krytů zrcátek v černém, 
bílém nebo leskle chromovaném provedení sladěném 
s černými nebo diamantem řezanými šedými 17" 
koly z lehké slitiny. Ohromující.

1_ Kryty zrcátek, bílé(28)

2_ Boční prahy, bílé(29)

3_ 17" diamantem řezané  
kolo z lehké slitiny, tmavě  

šedé, BOLD(06)

4_ Kryty zrcátek, černé(20)

5_ 17" kolo z lehké slitiny,  
černé, BOLD(07)

6_ Boční prahy, černé(21)

Na titulní straně: PULSAR v modré 
barvě, vybavený příslušenstvím 

zahrnujícím chromované  
kryty zrcátek(12), chromované boční 

prahy(13), chromovaný přední 
spojler(11) a černá 17" kola z lehké 

slitiny v provedení BOLD(07)

Chromované Černé Bílé
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PREMIUM PACK

Vystavte na odiv svůj vůz vybavený sadou 
Premium Pack v černém, bílém nebo lesklém 
chromovaném provedení. Vytvořte kombinaci 
ucelené sady tvořené předním spojlerem, 
lištou dveří zavazadlového prostoru a lištou 
zadního nárazníku s lesklými stříbrnými 17" 
koly z lehké slitiny. Naprosto brilantní.

1_  17" kolo z lehké slitiny,  
stříbrné, BOLD(05)

2_ Přední spojler, bílý(27)

3_ Přední spojler, chromovaný(11)

4_  Vložená lišta zadního  
nárazníku, chromovaná(16)

5_  Lišta dveři zavazadlového 
prostoru, chromovaná(14)

6_  Lišta dveři zavazadlového 
prostoru, bílá(30)

7_  Vložená lišta zadního  
nárazníku, bílá(32)

Chromované Černé Bílé  
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OCHRANA
1_ Okenní deflektory, přední  

a zadní okna(39)

2_ Boční ochranné lišty dveří, bílé,  
stříbrné, šedé, černé (dostupné  
také lakovaném provedení)(33-37)

3_ 16" kolo z lehké slitiny,  
stříbrné, SHARP(03)

4_ Lapače nečistot, přední 
a zadní(40-41)

5_ Koncovka výfuku(42)

6_ Sada sportovních  
pedálů(47)
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Zvýrazněte a ochraňte svůj vůz PULSAR 
pomocí originálního příslušenství Nissan. 
Doplňte jej lapači nečistot, okenními deflektory 
a barevně sladěnými bočními ochrannými lištami 
dveří, které jej ochrání před ušpiněním. Vyberte 
si originální podlahové koberečky, vložky do 
zavazadlového prostoru a sadu sportovních 
pedálů, abyste zabránili opotřebení.

7_ Vložka do zavazadlového prostoru(60)

8_ Měkká vložka zavazadlového  
prostoru a ochranná lišta horní 
strany zadního nárazníku(61-38)

9_ Ochranná lišta prahu(45)

10_ Textilní koberečky, Velurové, černé 
(sada po 4), standardní,  
černé (sada po 4), gumové  
(sada po 4)(56-58)
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16" kolo z lehké  
slitiny OE(01)

17" kolo z lehké  
slitiny OE(02)
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EXTERIÉR 
16" kolo z lehké slitiny, 

stříbrné, SHARP(03)

16" kolo z lehké slitiny, 
stříbrné, NISEKO(04)

17" kolo z lehké slitiny, 
stříbrné, BOLD(05)

17" diamantem řezané  
kolo z lehké slitiny, tmavě 

šedé, BOLD(06)

17" kolo z lehké slitiny, 
černé, BOLD(07)

1_ Přední a zadní parkovací 
senzory(64-65)

2_ Nosič jízdních kol, luxusní(70)

3_ Nosič lyží/snowboardů, 
posuvný, až pro 6 párů lyží 
(dále dostupný ve verzích  
pro 4 páry nebo 3 páry)(69)

4_ Střešní box, malý (dostupný 
také ve střední velikosti)(77)

5_ Nosič jízdních kol k montáži 
na tažné zařízení (dostupný 
v provedení pro 2 kola, se 
13 a 7 vývody, a pro 3 kola, 
se 7 vývody)(71)

6_ Střešní nosič, hliníkový(66)

7_ Bezpečnostní sada(88)

8_ Bezpečnostní šrouby kol(08)

9_ Univerzální držák tabletu(55)

10_ Držák pro smartphone(52)

Přizpůsobte svůj vůz tak, aby vyhovoval vašemu aktivnímu životnímu stylu. Vybavte 
prostor pro cestující držákem pro smartphone nebo tablet, usnadněte si manévrování 
pomocí předních a zadních parkovacích senzorů a připravte se na dobrodružství 
prostřednictvím speciálních nosičů kol, lyží a dalších převážených předmětů – 
možnosti výběru jsou nekonečné. 
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KOLA Z LEHKÝCH SLITIN
(01)  16" kola z lehké slitiny OE D0300-3ZL3A

(02)  17" kola z lehké slitiny OE D0300-3ZT3E

(03)  16" kola z lehké slitiny, stříbrná, SHARP KE409-3Z100

(04)  16" palcová kola z lehké slitiny, NISEKO KE409-3Z110

(05)  17" kola z lehké slitiny, stříbrná, BOLD KE409-3Z200

(06)  17" diamantem řezaná kola z lehké slitiny, tmavě šedá, se středovým 
krytem, BOLD KE409-3Z200DS

(07)  17" kolo z lehké slitiny, černé, se středovým krytem, BOLD KE409-3Z200BZ

(08)  Bezpečnostní matice kol KE409-89951

PERSONALIZACE - CHROMOVANÁ
(09) STYLE PACK: chromované boční lišty, kryty zrcátek KE600-3Z005CR

(10) PREMIUM PACK: chromovaný přední spoiler, vložená lišta zadního 
nárazníku, lišta zavazadlového prostoru KE600-3Z40C

(11)  Chromovaný přední spoiler KE610-3Z52C

(12)  Chromované kryty zrcátek KE960-3Z000CR

(13)  Chromované lišty prahů dveří KE605-3Z020

(14)  Chromovaná lišta dveří zavazadlového prostoru KE791-3Z52C

(15) Chromovaná klika dveří zavazadlového prostoru KE791-3Z500CR

(16)  Chromovaná vložená lišta zadního nárazníku KE545-3Z57C

PERSONALIZACE - ČERNÁ
(17) STYLE PACK, černé provedení: boční lišty, kryty zrcátek KE600-3Z005BK

(18) PREMIUM PACK, černé provedení: přední spoiler, vložená lišta zadního 
nárazníku, lišta dveří zavazadlového prostoru KE600-3Z40D

(19) Černý přední spoiler KE610-3Z52D

(20)  Černé kryty zrcátek KE960-3Z030BK

(21)  Černé lišty prahů dveří KE605-3Z020BK

(22) Černá dolní lišta dveří zavazadlového prostoru KE791-3Z52D

(23) Černá klika dveří zavazadlového prostoru KE791-3Z500BK

(24) Černá vložená lišta zadního nárazníku KE545-3Z57D

PERSONALIZACE - BÍLÁ
(25) STYLE PACK, základní bílé provedení: boční lišty, kryty zrcátek KE600-3Z005WS

(26) PREMIUM PACK, základní bílé provedení: přední spoiler, vložená lišta 
zadního nárazníku, lišta dveří zavazadlového prostoru KE600-3Z40W

(27)  Bílý přední spoiler KE610-3Z52W

(28)  Bílé kryty zrcátek KE960-3Z030WH

(29)  Bílé lišty prahů dveří KE605-3Z020WH

(30)  Bílá lišta dveří zavazadlového prostoru KE791-3Z52W

(31) Bílá klika dveří zavazadlového prostoru KE791-3Z500WH

(32)  Bílá vložená lišta zadního nárazníku KE545-3Z57W

VNĚJŠÍ DOPLŇKY
(33)  Boční ochranné lišty dveří (se základním lakem) KE760-3Z020PR

(34)  Boční ochranné lišty dveří (lakované v barvě karoserie č. 1) – černá barva Z11 KE760-3Z020BK

(35)  Boční ochranné lišty dveří (lakované v barvě karoserie č. 2) – základní 
bílá barva QM1 KE760-3Z020WS

(36)  Boční ochranné lišty dveří (lakované v barvě karoserie č. 3) – metalická 
stříbrná barva KYO KE760-3Z020SM

(37)  Boční ochranné lišty dveří (lakované v barvě karoserie č. 3) – metalická 
šedá barva KAD KE760-3Z020GR

(38)  Horní ochranná lišta zadního nárazníku, vzhled broušeného hliníku KE967-3Z530

(39)  Okenní deflektory, přední a zadní okna KE800-3Z010

(40)  Lapače nečistot, zadní sada KE788-3Z086

(41)  Lapače nečistot, přední sada KE788-3Z085

VNĚJŠÍ STYLING
(42)  Koncovka výfuku benzin turbo KE791-1K003

(43) Chromovaná koncovka výfuku pro H5FT KE791-1K00A

(44) Sada mlhových světel KE622-3Z000

VNITŘNÍ STYLING
(45)  Ochranné lišty prahů dveří, vzhled broušeného hliníku KE967-3Z500

(46) Sportovní pedály (AT) KE460-1K181

(47)  Sportovní pedály KE460-1K081

(48) SPORT PACK: Sportovní pedály AT LHD, horní ochranný kryt zadního 
nárazníku, ochranné lišty prahů dveří KE460-3Z001

(49) SPORT PACK: Sportovní pedály MT LHD, horní ochranný kryt zadního 
nárazníku, ochranné lišty prahů dveří KE460-3Z010

VNITŘNÍ DOPLŇKY
(50) Ramínko na šaty KS872-99900 

(51) Přenosný popelník F8800-89925

(52)  Držák Smartphonu 360 (Bílý) KS289-360WH 

(53) Držák Smartphonu 360 (Černý) KS289-360BL 

(54) Držák Smartphonu U-grip (Černý) KS289-UG0BL 

(55)  Univerzální držák tabletu (Černý) KS289-TH0BL 

KOBEREČKY
(56)  Gumové, přední a zadní sada, LHD s hranou KE748-3Z089

(57)  Textilní, Standardní, černé, LHD KE745-3Z001

(58)  Textilní, Velurové, černé, LHD KE745-3Z021

PŘÍSLUŠENSTVÍ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
(59) Pružná krycí deska zavazadlového prostoru KE965-3Z5T0

(60)  Vložka do zavazadlového prostoru, černá KE840-3Z000

(61)  Měkká vložka do zavazadlového prostoru, oboustranná KE965-3Z5S0

(62) Upevňovací síť, horizontální KE966-75R00

(63) Upevňovací síť, vertikální KE966-76R00

TECHNOLOGIE
(64)  Přední parkovací systém KE512-99906 

(65)  Zadní parkovací systém KE511-99903

SEZNAM
PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

STŘEŠNÍ NOSIČE
(66)  Střešní nosiče, hliníkové, montážní drážky KE730-3Z510

(67) Nosič lyží/snowboardu, 3 páry lyží KE738-50001

(68) Nosič lyží/snowboardu, 4 páry lyží KE738-50002

(69)  Nosič lyží/snowboardu, posuvný, 6 párů lyží KE738-99996

(70)  Nosič kol hliníkový KE738-80010

(71)  Zadní závěsný nosič jízdních kol pro dvě kola, 13 pin KE738-70213

(72) Zadní závěsný nosič jízdních kol pro dvě kola, 7 pin KE738-70207

(73) Zadní závěsný nosič jízdních kol pro tři kola, 7 pin KE738-70307

(74) T-track adaptér pro nosič jízdních kol KE737-99931

(75) T-track adaptér pro nosiče lyží KE737-99932

(76) Stupačka na kola KE930-00130

STŘEŠNÍ BOXY
Kapacita / délka / šířka / výška / maximální zatížení

(77)  Střešní box malý KE734-10000

(78) Střešní box střední KE734-20000

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
(79) Elektrická sada TEK – 13pin KE505-3Z213

(80) Elektrická sada TEK – 7pin KE505-3Z207

(81) Elektrická sada TEK – přídavný zdroj napájení KE505-3Z999

(82) Redukce kabelu ze 7pin na 13pin KE505-89941

(83) Redukce kabelu ze 13pin na 7pin KE505-89951

(84) Redukce kabelu dlouhá ze 13pin na 7pin + 12S KE505-89961

(85) Tažné zařízení, pevné KE500-3Z500

(86) Tažné zařízení, odnímatelné KE500-3Z510

(87) Bezpečnostní spona pro tažné zařízení KE500-99935

BEZPEČNOSTNÍ
(88)  Bezpečnostní sada (1 ks výstražného trojúhelníku) KE930-00028

(89) Bezpečnostní sada (2 ks výstražného trojúhelníku) KE930-00029

(90) Sada první pomoci (pevné pouzdro) KE930-00021

(91) Sada první pomoci (měkká taška) KE930-00026

(92) Bezpečnostní reflexní vesta, 1 ks KE930-00111

(93) Výstražný trojúhelník KE930-00017

(94) Varovný trojúhelník (dvojitý) KE930-00018

Informujte se u prodejce na začlenění příslušenství do vaší finanční smlouvy se společností Nissan a na 
výhody plánu financování, který vám vyhovuje.

Originální příslušenství Nissan  
3 roky nebo do 100 000 km, pokud je  instalování během předprodejní prohlídky autorizovaným partnerem 
Nissan (díly a náklady na práci) 
12 měsíců, pokud je instalováno třetí stranou nebo zákazníkem (pouze díly / neomezený počet kilometrů)

 Příslušenství schválené společností Nissan 
2 roky nebo do 100 000 km, pokud je instalování během předprodejní prohlídky autorizovaným partnerem 
Nissan (díly a náklady na práci) 
12 měsíců, pokud je instalováno třetí stranou nebo zákazníkem (pouze díly / neomezený počet kilometrů)

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 

Plán prodloužené záruky Nissan 5* umožňuje prodloužit 
záruku vozu PULSAR po delší dobu nebo větší množství 
ujetých kilometrů.

K dispozici je několik různých variant, z nichž si jistě vyberete 
tu, která bude nejlépe odpovídat vašim potřebám.

Naši mechanici vašemu vozu rozumí lépe než kdo jiný a vybaví 
jej pouze originálním příslušenstvím a náhradními dilý Nissan.

Prodloužená záruka NISSAN 5* vám přináší jistotu vyřešení 
jakékoli neočekávané situace a v případě, že vůz prodáte, lze 
ji přenést na nového majitele.

Prodloužená záruka Nissan 5* také zahrnuje bezplatnou 
silniční asistenční službu po celou dobu platnosti smlouvy, 
čímž vám poskytuje celoevropské pokrytí 24 hodin denně 
365 dní v roce.

SERVISNÍ SMLOUVA 

Věnujte svému vozu PULSAR péči, kterou zaslouží, 
prostřednictvím servisního plánu Nissan, a šetřete tak peníze 
z dlouhodobé perspektivy.

Váš servisní plán pokrývá všechny kontroly a výměny dílů 
vyžadované podle individuálního plánu údržby Nissan.

 Naše servisní plány vám nabízejí možnost pevně stanovit 
servisní náklady na dobu až 5 let.

Naše servisní plány pokrývají všechny standardní servisní 
požadavky na váš vůz PULSAR.

Čerpejte výhody z používání originálních dílů Nissan, které 
vám namontují naši školení mechanici.

Řádně udržované vozidlo má vyšší hodnotu pro další prodej.

A pokud vůz Nissan prodáte ještě před skončením platnosti 
smlouvy, tuto smlouvu bude moci převést na nového majitele. 
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Navštivte naše webové stránky: www.nissan-pulsar.com

Udělali jsme vše pro to, aby byl obsah této publikace k datu jejího předání do tisku (červenec 2014) bez chyb. V brožuře jsou použity snímky 
prototypů vozidel vystavovaných v autosalonech. Protože společnost Nissan Europe neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků, 
vyhrazuje si právo kdykoli změnit technické parametry i vzhled vozidel popsaných a vyobrazených v této publikaci. Dealeři vozů Nissan budou 
o všech změnách informováni, jakmile to bude možné. Chcete-li tedy získat nejaktuálnější informace, obraťte se na místního dealera vozů 
Nissan. Použité tiskařské postupy neumožňují dokonale věrně zachytit skutečnost, a tak se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně 
odlišovat od skutečných barev laků a čalounění v interiéru. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této brožury nebo kterékoli její části bez 
písemného souhlasu společnosti Nissan Europe je přísně zakázána.

Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. – MY14 PULSAR ACCESS BROC GEA 07/2014 – Vytištěno v EU. Grafická úprava: 
NEW BBDO, Francie – Tel.: +33 1 40 62 37 37, výroba: eg+ worldwide, Francie – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Sledujte Nissan Pulsar:
Razítko dealera:
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