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VYSNĚNÝ VŮZ
ŠITÝ NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM. Nový PULSAR
je ztělesněním kultivované sebejistoty. Na první pohled
zaujme důmyslným, výrazným, sportovním designem
a také celou řadou pokročilých technologií, díky nimž si
vychutnáte každý kilometr. Nový PULSAR představuje
jedinečnou kombinaci toho nejlepšího, co Nissan nabízí.
Tenhle vůz prostě jen tak nepřehlédnete.
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SEBEVĚDOMÝ
Stylové, elegantní linie a sportovní design modelu Nissan PULSAR přitahují pozornost.
Prohlédněte si křivky připomínající závodní vozy: a to je jen malá ochutnávka toho, co přijde.
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OTEVŘENÝ

ZAMYSLETE SE: nikdy předtím jste se v žádném hatchbacku
necítili tak volně. Kabina nového PULSARu je pojata opravdu
velkoryse. Je neuvěřitelně světlá a vzdušná a také je tu spousta
místa pro pohodlné sezení i dost prostoru pro hlavu – jak pro
řidiče, tak pro všechny ostatní pasažéry.
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PŘEKVAPIVÝ
VE VŠECH SMĚRECH

Interiér NISSANU PULSAR upoutá nenucenou elegancí a perfektním zpracováním. Určitě
oceníte čalounění z příjemných měkkých materiálů, chromované detaily, široké loketní opěrky na
dveřích i dokonalý výhled do všech stran. Vůz je navíc vybaven pokročilými funkčními prvky,
jako jsou například inteligentní klíč a startovací tlačítko, automatické ostřikovače předních
světlometů a dvouzónová klimatizace. Jednoduše dokonalé spojení moderního designu a kvality.
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DISPLEJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NISSAN

INOVACE PŘÍMO PŘED NOSEM

Všechno, co potřebujete vidět a sledovat, máte přímo před sebou. Na barevném 5"
informačním displeji TFT pokročilého jízdního asistenta Nissan se přehledně zobrazují
informace navigačního systému, jméno nebo telefonní číslo volajícího, informace o
přehrávaných skladbách a stav bezpečnostního systému Safety Shield.
Vy se tak můžete plně věnovat řízení.

SNADNÉ VOLÁNÍ
Při kontrole hovorů
můžete stále sledovat
vozovku.

AUDIOSYSTÉM
Zobrazení kompletních
informací o vašich
oblíbených interpretech
a hudbě během jízdy.

NISSAN SAFETY
SHIELD
Před nebezpečím
vás chrání vizuální
a zvukové varovné
signály.

VÝBĚR BARVY
Displej můžete upravit
dle svých preferencí
a vybrat si barvu
zobrazeného vozu.

NAVIGACE
Díky rychlému přístupu
k základním informacím
navigace nikdy
neminete odbočku.

SYSTÉM
MONITOROVÁNÍ TLAKU
V PNEUMATIKÁCH
Konec dohadům:
Na displeji se zobrazuje
tlak v jednotlivých
pneumatikách, a pokud
v některé z nich klesne
pod stanovenou mez,
na přístrojové desce se
rozsvítí kontrolka.
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NISSANCONNECT

INOVACE, KTERÉ
DRŽÍ VÁŠ SVĚT NA DOSAH
CHYTRÝ A FUNKČNÍ. Systém NissanConnect nabízí velké množství nejrůznějších zajímavých funkcí. Díky antireflexnímu
dotykovému displeji s vysokým rozlišením a úhlopříčkou 7 palců se navíc opravdu velmi snadno ovládá. Využívat můžete kvalitní
audiosystém, navigaci a další komunikační funkce, včetně nejmodernějších možností propojení a integrace chytrého telefonu.
ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ, AŤ UŽ MÍŘÍTE KAMKOLI. Systém NissanConnect umožňuje integraci chytrých telefonů.
Cestování si tedy můžete podle libosti zpestřit atraktivními aplikacemi*, jejichž ovládání je díky dotykovému displeji Nissan
opravdu bezpečné i za jízdy. Nabídka dostupných aplikací se navíc průběžně rozšiřuje. Váš PULSAR se (stejně jako váš chytrý
telefon, tablet a počítač) postupně stane nedílnou součástí vašeho životního stylu.
INTELIGENTNÍ SYSTÉM PODPORY ŘIDIČE a užitečné funkce navigace vám pomohou zvládnout i ty nejsložitější
dopravní situace.
STREAMOVÁNÍ HUDBY POMOCÍ ROZHRANÍ BLUETOOTH®. Užívejte si poslech digitálních a internetových rádií
dostupných prostřednictvím mobilní sítě. Můžete také streamovat hudbu ze svého mobilního telefonu.
iPod®/USB KONEKTIVITA Připojte svůj iPod nebo mp3 přehrávač a zpříjemněte si cestování hudbou, kterou máte rádi.

*Řízení automobilu vyžaduje vaši pozornost. Se systémem NissanConnect proto pracujte pouze ve chvíli, kdy je to bezpečné. Některé aplikace mohou být
dostupné později. K využívání služeb NissanConnect je zapotřebí předplatné. To je však po dobu prvních 2 let od nákupu k dispozici zdarma. Služby a aplikace
jsou dostupné pouze v některých evropských zemích a pouze u vybraných modelů Nissan. Služby a aplikace mohou být poskytovány třetími stranami, nad
jejichž činností nemá společnost Nissan žádnou kontrolu. Třetí strana může služby a aplikace změnit či jejich poskytování zcela zrušit nebo pozastavit, aniž
by o tom společnost Nissan či její zástupce předem informovala. Využívání některých dálkově ovládaných funkcí vyžaduje kompatibilní telefon nebo zařízení,
které se nedodává spolu s vozidlem. Mobilní telefonní sítě provozují mobilní operátoři, nad jejichž činností nemá společnost Nissan žádnou kontrolu. Mobilní
telefonní sítě nejsou dostupné ve všech oblastech. V souvislosti s využíváním sítí mohou být účtovány poplatky za roaming a za datové připojení. Společnost
Nissan není povinna zajistit výměnu nebo modernizaci vybavení, která může být nezbytná, aby bylo možné dále využívat služby, u nichž dojde ke změnám.
Společnost Nissan také není povinna uhradit náklady s takovou výměnou či modernizací spojené.
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POSTARÁ SE O VÁS
Při zařazení prvního rychlostního stupně (nebo
Drive módu u modelů vybavených převodovkou
Xtronic) se na displeji zobrazuje pohled vpřed
a shora, abyste věděli, jak bezproblémově vyjet
třeba z parkovacího místa.

VIDÍ VŠECHNO

CHRÁNÍ VAŠE KOLA

Tato kamera se nachází pod zpětným
zrcátkem na straně řidiče a dotváří
poslední díl virtuálního 360º pohledu
na vozidlo z ptačí perspektivy při
jízdě vpřed nebo couvání.

Stisknutím tlačítka kamery při jízdě
dopředu nebo couvání přepnete na
pohled shora, abyste měli přehled o
objektech podél vozu. Snadno tak
poznáte vzdálenost vozu od obrubníku.

PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ
SYSTÉM NISSAN

POHLED Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Panoramatický kamerový systém, který využívá 4 kamery, zprostředkovává panoramatický pohled
na vozidlo a umožňuje přiblížení pohledu dopředu, dozadu a do strany na displeji, čímž zajišťuje
bezpečnější a snadnější parkování.
Při couvání vás systém monitorování pohybujících se objektů upozorní na veškerá špatně viditelná rizika,
například dítě projíždějící okolo na kole nebo domácího mazlíčka, což vám ušetří spoustu starostí.
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POZOR TAM DOLE
Při couvání vidíte na displeji vše, co se nachází
za vámi. Pohled shora vám zase ukáže menší
objekty, které přes okno nevidíte.
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SYSTÉM AKTIVNÍHO SLEDOVÁNÍ DRÁHY VOZU
výrazně usnadňuje ovládání automobilu v zatáčkách.
Automaticky přibržďuje jednotlivá kola a pomáhá tak
udržovat ideální stopu. A pomáhá udržovat ideální stopu.

ŠLÁPNĚTE NA TO
BEZ VÝČITEK SVĚDOMÍ
S Nissanem PULSAR nemusíte dělat kompromisy. Můžete si naplno užívat jeho fantastický výkon,
aniž byste si museli dělat starosti se spotřebou paliva. PULSAR je vybaven nejmodernějšími turbomotory,
které mají vysoký točivý moment, ale zároveň i výjimečně nízkou spotřebu. Můžete si vybrat přeplňovaný
zážehový motor s přímým vstřikováním o objemu 1,2 nebo 1,6 litru nebo mimořádně úsporný vznětový motor
1,5 dCi. Ať už se rozhodnete jakkoli, určitě budete nadšeni.
XTRONIC
Automatická převodovka Xtronic ještě umocní váš zážitek z jízdy. Je velmi citlivá, umožňuje plynulé zrychlení
a navíc přispívá k nižší spotřebě paliva.
SYSTÉM START/STOP
Automatický systém Start/Stop je součástí výbavy všech modelů Nissan. Automaticky vypne motor pokud
není aktivně používán (například při stání na semaforu), a opět vůz rychle a plynule nastartuje, když potřebujete
pokračovat v jízdě a sešlápnete plynový pedál. Díky tomu ušetříte velké množství paliva.
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VÝKON
(k)

TOČIVÝ MOMENT
(Nm)

EMISE CO2
(g/km)

KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA PALIVA
(l/100 km)

1.2 DIG-T MT

115

190

117 (16" & 17" KOLA) /
121 (18" KOLA)

5,0 (16" & 17" KOLA) /
5,2 (18" KOLA)

1.2 DIG-T Xtronic

115

165

119

5,1

1.6 DIG-T MT

190

240

134 (16" & 17" KOLA) /
138 (18" KOLA)

5,7 (16" & 17" KOLA) /
5,9 (18" KOLA)

1.5 dCi MT

110

260

94 (16" & 17" KOLA) /
98 (18" KOLA)

3,6 (16" & 17" KOLA) /
3,8 (18" KOLA)

MOTOR
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BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM NISSAN SAFETY SHIELD

OCHRANA PŘED NEVIDITELNÝM
NEBEZPEČÍM

OBKLOPTE SE JISTOTOU

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH
Konec dohadům: Tlak ve všech pneumatikách se zobrazuje
na displeji, a pokud příliš poklesne, upozorní vás kontrolka
na přístrojové desce.

Bezpečnostní systém Nissan Safety Shield představuje komplexní přístup k
bezpečnosti, která je základem konstrukce a vývoje každého vozu, který vyrábíme.
Zde popsané prvky systému jsou jen některé z mnoha, jimiž vozy Nissan disponují
a pomáhají chránit vás a vaše blízké. Naše úsilí se zaměřuje na tři klíčové oblasti:
sledování systémů a okolí vozidla, pomoc při zvládání nečekaných situací a vaše
bezpečí v případě nehody.

SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU Systém sledování mrtvého
úhlu vidí i to, co vy ne. Pokud se v oblasti mrtvého úhlu na
kterékoli straně vašeho vozu objeví jiné auto, okamžitě vás
na to upozorní varovná kontrolka. Pokud zapnete blinkr a
chystáte se přejet do druhého pruhu, přičemž se ocitnete
v nebezpečné blízkosti jiného vozu, začne stejná kontrolka
blikat a navíc uslyšíte i varovný zvukový signál.
UPOZORNĚNÍ NA VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU
Pokud omylem vybočíte ze svého jízdního pruhu, bezpečnostní
systém vás varuje. Jestliže nedáte znamení o změně směru,
budete upozorněni, že byste se měli znovu správně zařadit.
AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ Pokud hrozí kolize
s vozidlem před vámi, systém aktivuje zvukový a vizuální
výstražný signál. V případě, že řidič nereaguje, automaticky
se aktivují brzdy, které vozidlo zpomalí.
SYSTÉM MONITOROVÁNÍ POHYBUJÍCÍCH SE OBJEKTŮ
Seznamte se se svým digitálním parkovacím spolujezdcem.
Tato funkce vás bude díky 360stupňovému pokrytí při
nízkých parkovacích rychlostech varovat, pokud se v
blízkosti vozu bude něco pohybovat, například domácí
mazlíček nebo dítě na kole.

AIRBAGŮ VE
STANDARDNÍ
VÝBAVĚ

Pulsar získal v roce 2014
maximálních 5 hvězdiček v hodnocení
bezpečnosti Euro NCAP.
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OCHRÁNÍ VÁS PULSAR nabízí kompletní škálu prvků aktivní
a pasivní bezpečnosti, které vám i vašim spolucestujícím
zajistí špičkovou ochranu – 6 airbagů ve standardu, dostupné
boční a hlavové airbagy a systém Nissan Safety Shield.
®
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POSUNOUT, SKLOPIT,
SBALIT A VYRAZIT
Přestože se Nissan PULSAR může pochlubit jedním z největších prostorů pro cestující na
zadních sedadlech ve své třídě, disponuje také velkým zavazadlovým prostorem, který vždy
uveze vše, co bude potřeba. A navíc v případě sklopení zadních sedadel se objem zvýší z
385 l na 1395 l. Díky čtyřem různým kombinacím sedadel a dělení v poměru 60/40 získáte
řadu možností, jak převézt objemnější předměty – stačí naložit golfovou výbavu, kočárek,
jízdní kola a můžete vyrazit!

1395

LITRŮ

Vy, váš spolucestující a plně
naložený zavazadlový prostor.

Díky řadě praktických přihrádek a skrytých úložných prostorů můžete uchovávat v bezpečí a po ruce i menší předměty.
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UDĚLEJTE DOJEM
VYJÁDŘETE SVOU OSOBNOST V NISSAN DESIGN
STUDIU. Vyberte si z nekonečné škály barev a doplňků a

PRO PULSAR

proměňte svůj PULSAR podle sebe.

1_Kryty zrcátek, oranžová Oppama
2_Kliky dveří, oranžová Oppama
3_Prahy dveří, oranžová Oppama
4_18" hliníková kola HIMALAYA, oranžová Oppama
5_Přední spojler, oranžová Oppama
6_Ochranná lišta zavazadlového prostoru a zadního nárazníku
7_Velurové koberečky s barevným logem a obšitím, oranžová
Oppama, bílá London, černá Tokyo
8_18" hliníková kola HIMALAYA, černá Tokyo
9_Anténa ve tvaru žraločí ploutve, černá Tokyo
10_Klika dveří zavazadlového prostoru, oranžová Oppama
11_Vložená lišta zadního nárazníku, oranžová Oppama

6

7

8

9

1

2

3

10

10

5

11

KREATIVNÍ
Bílá
London
Černá
Tokyo

EXCLUSIVE

4

Chromovaná
Beijing
Oranžová
Oppama

11
12
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BARVY

Bílá (ZP) QM1

Stříbrná Satin (M) KL0

Červená (M) NAH

Metalická (M)

Červená (S) Z10

Nemetalická (S)

Za Příplatek (ZP)

Bílá Pearl (M) QAB

Šedá (M) K51

ČALOUNĚNÍ
VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

VISIA - LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ,
ZÁKLADNÍ

ACENTA - LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ,
ČERNÁ

N-CONNECTA - KOMBINACE
KŮŽE A LÁTKOVÉHO ČALOUNĚNÍ

TEKNA - PERFOROVANÁ KŮŽE

N-CONNECTA - KOMBINACE
KŮŽE A LÁTKOVÉHO ČALOUNĚNÍ
S BÍLÝM OBŠITÍM DIG-T 190

TEKNA - PERFOROVANÁ KŮŽE S
BÍLÝM OBŠITÍM DIG-T 190

ACENTA - LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ,
BÉŽOVÁ

Černá (M) GN0

Bronzová (M) CAP

ACENTA - LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ,
ČERNÁ S BÍLÝM OBŠITÍM
DIG-T 190

Modrá Azure (M) RBR

HLINÍKOVÁ KOLA

ROZMĚRY
A: Celková délka: 4 387 mm
B: Rozvor: 2 700 mm
C: Celková šířka: 1 768 mm

D

D: Celková výška: 1 520 mm

B
16" ocelová kola s kryty

16" hliníková kola

17" hliníková kola
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5* SERVISNÍ SMLOUVA
Sjednání 5* servisní smlouvy Nissan představuje ten nejlepší způsob, jak vašemu Nissanu
PULSAR poskytnout péči, kterou si zaslouží! Poskytneme kompletní péči vašemu vozidlu
a navíc vám zaručíme předem stanovené ceny poprodejních služeb na několik let dopředu.
Přivezete-li svoje vozidlo do našeho dealerství, vyměníme podle plánu údržby Nissan
všechny potřebné díly a kapaliny a zkontrolujeme celkový stav vozidla, abyste měli jistotu,
že vás na cestách nic nezaskočí. Servisní smlouva Nissan poskytuje naprostou kontrolu
nad náklady a plánováním: Od samého začátku víte, kolik bude údržba stát.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA

DOBA, PO KTEROU BUDETE UŽÍVAT VÝHOD PLYNOUCÍCH Z NAŠICH SLIBŮ, NENÍ NIJAK OMEZENÁ. POKUD
JSTE SE PŘIDALI K NAŠEMU VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU YOU+NISSAN A MÁTE ZÁJEM O UPŘÍMNÉ A POCTIVÉ
JEDNÁNÍ, JSME TU PRO VÁS A BUDEME NA VÁS DÁVAT POZOR. NEUSTÁLE. TO JE NÁŠ SLIB

NÁHRADNÍ VŮZ ZDARMA*
Slibujeme, že pokaždé, když bude vaše auto v servisu, dealer
Nissan vám nabídne řešení vaší mobility navržené tak, aby
vyhovovalo vašim potřebám. Objednejte se s předstihem a my
vám zaručujeme, že pro vás bude zdarma připraveno náhradní
vozidlo. Na vybraných servisních místech máme k dispozici
dokonce i elektromobily a celou řadu jiných řešení dopravy.

NEJVYŠŠÍ KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENU*
Slibujeme, že díky týmu našich odborníků a použití originálních
dílů Nissan se dostane vašemu vozu té nejlepší možné péče.
Abychom vám nabídli nejlepší cenu, ujišťujeme vás, že pokud
přijdete s nabídkou z jiného servisu v okruhu 10 km od vašeho
dealera Nissan, která bude nižší než naše, tak cenu dorovnáme.

Prodloužená záruka Nissan vám poskytuje příležitost prodloužit záruku výrobce na
3 roky/100 000 km na delší období či počet kilometrů. Vyberte si plán, který pro vás
bude nejvýhodnější. Bude-li nutná oprava, budou použity pouze originální díly Nissan a
opravu provedou mechanici vyškolení společností Nissan. Abyste mohli cestovat zcela
bez obav, podpisem smlouvy získáte také možnost využívat po celou záruční dobu
celoevropskou asistenční službu dostupnou 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

KONTROLA VOZU ZDARMA*
Slibujeme, že než započneme s jakoukoli prací na vašem
voze, zdarma jej zkontrolujeme a vy tak budete přesně vědět,
co je třeba udělat a kolik to bude stát. Žádná překvapení.
Vaše faktura za práci a náhradní díly nepřekročí vámi
schválenou částku a úkony provedené bez vašeho souhlasu
vám nebudeme účtovat.

ASISTENČNÍ SLUŽBA NISSAN*
Slibujeme, že vás udržíme na silnici 24 hodin denně – celý
rok. Ať už se stane cokoli, garantujeme vám 24hodinovou
asistenci Nissan. Na stáří vašeho vozu nezáleží. Bezplatnou
asistenci Nissan vám garantujeme po každé pravidelné
údržbě v autorizovaných servisech Nissan až do data příští
předepsané údržby.

DÍKY VÁM SE STÁLE ZLEPŠUJEME.
Vy jste naší inspirací. Motivujete nás k hledání stále
důmyslnějších řešení. Podněcujete nás k inovacím a
změnám v zaběhnutých postupech. Nechceme se
spokojit s pouhým vylepšováním či rozšiřováním toho,
co již existuje. Chceme posouvat a znovu deﬁnovat
hranice možností. Chceme nabízet originální řešení,
která nám pomohou uspokojit vaše každodenní
potřeby a naplnit vaše nejodvážnější sny. Společnost
Nissan navrhuje vozy, příslušenství a služby, které mění
zaběhnuté představy o možnostech automobilů.
Abyste si skutečně vychutnali každou jízdu, dodává
funkčním prvkům kouzlo nevšedního a nevšední činí
dokonale funkčním.

NISSAN PULSAR
VÁM NABÍZÍ:
ZÁRUKU NA 3 ROKY NEBO 100 000 KM*
12LETOU ZÁRUKU PROTI
PROREZAVĚNÍ KAROSERIE
SERVISNÍ INTERVAL 30 000 KM NEBO
12 MĚSÍCŮ PRO VZNĚTOVÉ MOTORY*
SERVISNÍ INTERVAL 20 000 KM NEBO
12 MĚSÍCŮ PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY*
*Podle toho, co nastane dříve. Podmínky záruky
jsou uvedeny v záruční knížce.

KDEKOLI, KDYKOLI, COKOLI. STAČÍ ZAVOLAT NA ČÍSLO 800 23 23 23 A JSME VÁM K DISPOZICI.*
*Podrobné informace o podmínkách Příslibů společnosti Nissan jsou popsány ve Všeobecných podmínkách tohoto programu, které jsou k dispozici na www.nissan.cz a u participujících
autorizovaných dealerů a servisů Nissan. Výhody programu je možné čerpat pouze u autorizovaných dealerů a servisů Nissan, kteří se tohoto programu účastní. Dostupnost 24 hodin denně se
týká Asistenčních služeb Nissan. Zákaznická linka pro další služby je k dispozici v pracovních dnech od 9 do 17 hod.
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*Pro více informací o podmínkách Prodloužené Záruky NISSAN a NISSAN 5*Servisní smlouvy kontaktujte prosím autorizované dealery Nissan.
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Navštiv te naše webové stránky : w w w.nissan.cz

Sledujte novinky a aktuality týkající se modelu Nissan PULSAR:
Razítko dealera

Přípravě této publikace jsme věnovali maximální péči a udělali jsme vše pro to, aby její obsah v době vydání (listopad 2015) přesně odpovídal skutečnosti. V této brožuře jsou
použity snímky prototypů vozidel vystavovaných v rámci automobilových výstav. Protože společnost Nissan International 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 tak
rychle, jak to bude možné. Chcete-li tedy získat nejaktuálnější informace, obraťte se na místního prodejce vozů Nissan. Při tisku může dojít k určitému barevnému zkreslení –
odstíny barev v této brožuře se tedy mohou mírně lišit od skutečných barev laků a čalounění interiérů. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku písařských chyb či
chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí být v našem regionu nabízena. Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, kožená sedadla od Nissanu jsou potažena přírodní
kůží (myslí se vlastní materiál, nikoliv jeho zpracování) na místech, která přicházejí do styku s tělem řidiče či pasažérů. Pro ostatní části čalounění sedadel je použita umělá kůže,
která v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje
poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.Zobrazení je pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním
účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této brožury nebo kterékoli její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan
International je přísně zakázána. Kombinovaná spotřeba: 3,6 - 5,9 l/100 km; kombinované emise CO2 : 94-138 g/km. Dovozcem je společnost Nissan Sales CEE Kft.
(Maďarsko, 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající prostřednictvím Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000,
Česká republika, IČ: 27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598.
Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru.– GEA PULSAR FULL PC BROC 11/2015 – Vytištěno v EU.
Grafická úprava: CLM BBDO, Francie – Tel.: +33 1 41 23 41 23, výroba: eg+ worldwide, Francie – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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