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1_Frontspoilerkant, Orange (89)

2_16" alufælg ARROW, diamond cut, Orange (80)

3_Sidespejlskapper, Orange (86)

4_Tagspoiler, Orange (87)

5_Beklædninger til dørhåndtag, Orange (83, 84)

6_Bagklapsliste nederst, Orange (90)

På forsiden: NOTE i Pearl White med følgende 
ekstraudstyr: sidespejlskapper, Black med blinklys (39), 
finish til dørhåndtag foran og bagpå, Black (36, 37), 
tagspoiler (40) i Black, frontspoilerkant i krom (42), 
16" ARROW alufælge, Black (33).
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Alufælge:

1_15" alufælg (121) 

2_16" alufælg (122)

3_Låsemøtrikker (125)

4_15" alufælg TRACK, Black (32) 

5_15" alufælg TRACK, diamond cut, Grey (106) 

6_15" alufælg TRACK, Silver (123)

7_16" alufælg ARROW Black (33)

8_16" alufælg ARROW, diamond cut, Grey (107)

9_16" alufælg ARROW, Silver (124) 

10_16" alufælg ARROW, diamond cut, White (16) 

11_16" alufælg ARROW, diamond cut, Orange (80) 

12_16" alufælg ARROW, diamond cut, Purple (64) 

Centerkapsler:

1_Black (34)

2_Chrome (49)

3_Orange (81)

4_Purple (65)

5_Red (01)

6_White (17)

TRACK FÆLGESTANDARD FÆLGE

ARROW FÆLGE ARROW FÆLGE
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1_Indvendige dekorindlæg, Orange (92) 

2_Højttalerindfatninger, Orange (93)

3_Gearknop, Black (47)

4_Velourmåtter med farvet logo og farvede 
syninger (4 stk.) (15, 31, 48, 79, 94, 120, 159)

5_Indvendige dekorindlæg, 
højttalerindfatninger, White (28, 29) 

6_Indvendige dekorindlæg, 
højttalerindfatninger, Purple (76, 77)

7_Indvendige dekorindlæg, 
højttalerindfatninger, Black (45, 46) 

8_Indvendige dekorindlæg, 
højttalerindfatninger, Carbon (104, 105) 

9_Indvendige dekorindlæg, 
højttalerindfatninger, Red (12, 13)

Sammensæt dine egne farvekombinationer 
til NOTE med Nissan Design Studio. Vis din 
stil med en KREATIV farve, eller vis din unikke 
personlighed med en EKSKLUSIV-farve; kan 
kun bestilles gennem din Nissan forhandler.
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6 7 8EKSTRA I FORHOLD 
TIL DIT CHROME TOUCH

Vis din stil med det fantastiske 
tilbehør i Sport Pack. 

1_Forkromet frontspoilerkant (58)

2_15" alufælg TRACK, diamond cut, Grey (106)

3_Forkromede sidespejlskapper (54)

4_Forkromede beklædninger til dørhåndtag (51, 52)

5_Forkromet beklædning til bagklapsgreb (56)

6_Liste til øverste del af kofanger (131) 

7_Sportspedalkit (141)

8_Indstigningslister, børstet aluminium (137)

RED

BLACK

WHITE

CREATIVE LINE

PURPLE

CHROME

ORANGE

CARBON

GREY

EXCLUSIVE LINE
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Nissan Design Studio er udviklet af Nissans innovative 
tilbehør-og farvedesignere, hvor du kan skabe din 
drømmebil.

Når først du har valgt en karrosserifarve, ligger 
verden åben for dig. Fra detaljer og indlæg til finish 
og indtræk – du har uanede muligheder for at 
sammensætte, matche, kombinere og skabe kontrast 
og dermed gøre din NOTE til din helt egen unikke 
bil, helt ned i mindste detalje.
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1_Flexi-board (155)

2_Bagagerumsbeklædning i 
hårdt materiale med adskillelse (152)

3_Bagagerumsbeklædning i 
blødt materiale (152) (153)

4_Bagagerumsnet, vandret (154)

5_Opbevaringshylde til bagagerum (150)

6_Bagagerumsmåtte, Black (160)

7_Bagagerumsadskillelse (151)

OPLEV FLEXI-BOARD. I løbet 
af nogle få sekunder har du 
mulighed for at skabe separate 
rum: Opdel bagagerummet i to 
for at skabe et mindre rum mod 
bagsæderne og et større rum 
mod bagklappen, eller omdan det 
til en hattehylde med et skjult 
opbevaringsrum nedenunder. 
Fleksibel. Praktisk. Intelligent.

SKAB DIT EGET OPBEVARINGSRUM. 
Vi har alle sammen bagage af forskellig form 
og type. Derfor tilbyder Nissan en række 
forskellige muligheder til at individualisere 
din opbevaringsplads. Med net, beklædninger, 
adskillelser og måtter er det nemt og 
komfortabelt at pakke, og livet bliver meget 
nemmere.
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1_Tagbøjler i stål, Black 
(også tilgængelige i aluminium) 
og cykelholder (x1) (161, 168)

2_Cykelholder til anhængertræk 
(tilgængeligt som 7- og 13-bens) (182)

3_Tagboks i lille størrelse (fås også i størrelsen 
medium og Ranger) (171)

4_Tagbøjler i stål, Black (også tilgængelige i aluminium) 
og ski-/snowboardholder, 3 par (også tilgængelig 
til 4 par og aluminiumstagbøjler og forskydelig til 

6 par – kun til aluminiumstagbøjler) (161, 165)

5_Anhængertræk (tilgængeligt som fast eller aftageligt 
træk) med elkit (tilgængeligt som 7- og 13-bens), 

ikke kompatibelt med sportsversionen eller CVT (174, 176)

FÅ MERE UD AF BILEN. Står du på ski 
eller snowboard? Eller er du en fanatisk 

cykelrytter? Elsker din familie action? 
Sørg for, at din NOTE er i topform til 
alle dine eventyr med skræddersyede 

tilbehør – og vær klar til enhver lejlighed. 
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SKRÆDDERSY DIN KØRETUR. 
Tilpas kabinen med tilbehør for at opnå 

maksimal komfort og bekvemmelighed, 
og beskyt dig selv med praktisk 
ekstraudstyr, så du er klar til alle 

vej- og vejrforhold. Hos Nissan er 
intet blevet glemt. 

1_Askebæger med lys (142)

2_Armlæn med blå syninger (136)

3_Universal-tabletholder (148)

4_Smartphoneholder 360 Flex, Black (146)

5_Standardmåtter i stof, Black (157)

6_Standardmåtter i velour, Black (158)

7_Gummimåtter (156)

8_Førstehjælpssæt (193)

1_Vindafvisere, sæt til for og bag (132)

2_Sidelister (130)

3_Tågeforlygter (127)

4_15" alufælg TRACK, Silver (123)

5_Parkeringssensorer for (190)

6_Parkeringssensorer bag (192)

7_Stænklapper for og bag (133 - 134)
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(01)  Centerkapsel KE409-00RED

(02) Beklædning til dørhåndtag uden nøglefri betjening, for KE605-1K051RD

(03) Beklædning til dørhåndtag med nøglefri betjening KE605-1K052RD

(04) Beklædning til dørhåndtag, bag KE605-1K053RD

(05) Sidespejlskapper uden blinklys KE960-3V010RD

(06) Sidespejlskapper med blinklys KE960-3V000RD

(07) Tagspoiler KE615-3V000RD

(08) PREMIUM PACK (frontspoilerkant og bagklapsliste nederst) KE600-3V008RD

(09) Frontspoilerkant KE540-3V020RD

(10) Liste til bagklap nederst KE791-3V020RD

(11) INTERIOR PACK (indvendige dekorindlæg, Red, og 
forkromede højttalerindfatninger) KE600-3V1RD

(12) Indvendige dekorindlæg, Red KE600-3V100RD

(13)  Højttalerindfatninger, Red KE600-3V101RD

(14) Gearknop KE340-1H00RSP

(15)  Velourmåtter, sæt med 4 (rødt logo med røde syninger) KE745-3VVRE

(16)  16" alufælg ARROW, diamond cut og centerkapsel KE409-3V100WH

(17)  Centerkapsel 40342-BA61D

(18) Beklædning til dørhåndtag (uden nøglefri betjening) KE605-1K051WH

(19) Beklædning til dørhåndtag (med nøglefri betjening) KE605-1K052WH

(20) Beklædning til dørhåndtag, Bagerst KE605-1K053WH

(21) Sidespejlskapper (uden blinklys) KE960-3V010WH

(22) Sidespejlskapper (med blinklys) KE960-3V000WH

(23) Tagspoiler KE615-3V000WH

(24) PREMIUM PACK (Frontspoilerkant & Bagklapsliste) KE600-3V008WH

(25) Frontspoilerkant KE540-3V020WH

(26) Liste til bagklap nederst KE791-3V020WH

(27) INTERIOR PACK (indvendige dekorindlæg, White, og 
forkromede højttalerindfatninger) KE600-3V1WH

(28) Indvendige dekorindlæg, White KE600-3V100WH

(29)  Højttalerindfatninger, White KE600-3V101WH

(30) Gearknop KE340-1H00WSP

(31)  Velourmåtter, sæt med 4 (hvidt logo med hvide syninger) KE745-3VVWH

(80)  16" alufælg ARROW, diamond cut og centerkapsel KE409-3V100OR

(81)  Centerkapsel KE409-ORANG

(82) Beklædning til dørhåndtag (uden nøglefri betjening) KE605-1K051OR

(83)  Beklædning til dørhåndtag (med nøglefri betjening) KE605-1K052OR

(84)  Beklædning til dørhåndtag, Bagerst KE605-1K053OR

(85) Sidespejlskapper (uden blinklys) KE960-3V010OR

(86)  Sidespejlskapper (med blinklys) KE960-3V000OR

(87)  Tagspoiler KE615-3V000OR

(88) PREMIUM PACK (Frontspoilerkant & Bagklapsliste) KE600-3V008OR

(89)  Frontspoilerkant KE540-3V020OR

(90)  Liste til bagklap nederst KE791-3V020OR

(91)
INTERIOR PACK (indvendige dekorindlæg, Orange, og 
forkromede højttalerindfatninger) KE600-3V1OR

(92) Indvendige dekorindlæg, Orange KE600-3V100OR

(93)  Højttalerindfatninger, Orange KE600-3V101OR

(94)  Velourmåtter, sæt med 4 (orange logo med orange syninger) KE745-3VVRA

(64)  16" alufælg ARROW, diamond cut og centerkapsel KE409-3V100BP

(65)  Centerkapsel KE409-BPURP

(66) Beklædning til dørhåndtag (uden nøglefri betjening) KE605-1K051BP

(67) Beklædning til dørhåndtag (med nøglefri betjening) KE605-1K052BP

(68) Beklædning til dørhåndtag, Bagerst KE605-1K053BP

(69) Sidespejlskapper (uden blinklys) KE960-3V010BP

(70) Sidespejlskapper (med blinklys) KE960-3V000BP

(71) Tagspoiler KE615-3V000BP

(72) PREMIUM PACK (Frontspoilerkant & Bagklapsliste) KE600-3V008BP

(73) Frontspoilerkant KE540-3V020BP

(74) Liste til bagklap nederst KE791-3V020BP

(75) INTERIOR PACK (indvendige dekorindlæg, Purple, og 
forkromede højttalerindfatninger) KE600-3V1BP

(76) Indvendige dekorindlæg, Purple KE600-3V100BP

(77)  Højttalerindfatninger, Purple KE600-3V101BP

(78) Gearknop KE340-1H0PBSP

(79)  Velourmåtter, sæt med 4 (lilla logo med lilla syninger) KE745-3VVBP

(106)  15" alufælg TRACK, diamond cut og centerkapsel KE409-3V000DS

(107)  16" alufælg ARROW, diamond cut og centerkapsel KE409-3V100DS

(108) Beklædning til dørhåndtag (uden nøglefri betjening) KE605-1K051GR

(109) Beklædning til dørhåndtag (med nøglefri betjening) KE605-1K052GR

(110) Beklædning til dørhåndtag, Bagerst KE605-1K053GR

(111) Sidespejlskapper (uden blinklys) KE960-3V010GR

(112) Sidespejlskapper (med blinklys) KE960-3V000GR

(113) Tagspoiler KE615-3V000GR

(114) PREMIUM PACK (frontspoilerkant og bagklapsliste nederst) KE600-3V008GR

(115) Frontspoilerkant KE540-3V020GR

(116) Liste til bagklap nederst KE791-3V020GR

(117) INTERIOR PACK (indvendige dekorindlæg, Grey, og 
forkromede højttalerindfatninger) KE600-3V1DG

(118) Indvendige dekorindlæg, Grey KE600-3V100DG

(119) Højttalerindfatninger, Grey KE600-3V101DG

(120)  Velourmåtter, sæt med 4 (gråt logo med grå syninger) KE745-3VVDG

(95) Beklædning til dørhåndtag (uden nøglefri betjening) KE605-1K051CB

(96) Beklædning til dørhåndtag (med nøglefri betjening) KE605-1K052CB

(97) Beklædning til dørhåndtag, Bagerst KE605-1K053CB

(98) Sidespejlskapper (uden blinklys) KE960-3V010CB

(99) Sidespejlskapper (med blinklys) KE960-3V000CB

(100) PREMIUM PACK (frontspoilerkant og bagklapsliste nederst) KE600-3V008CB

(101) Frontspoilerkant KE540-3V020CB

(102) Liste til bagklap nederst KE791-3V020CB

(103) INTERIOR PACK (indvendige dekorindlæg i kulfi ber-look og 
forkromede højttalerindfatninger) KE600-3V1CB

(104) Indvendige dekorindlæg i kulfi ber-look KE600-3V100CB

(105)  Højttalerindfatninger i kulfi ber-look KE600-3V101CB

(49)  Centerkapsel 40343-5Y700

(50) Beklædning til dørhåndtag (uden nøglefri betjening) KE605-1K051

(51)  Beklædning til dørhåndtag (med nøglefri betjening) KE605-1K052

(52)  Beklædning til dørhåndtag, Bagerst KE605-1K053

(53) Sidespejlskapper (uden blinklys) KE960-3V010

(54)  Sidespejlskapper (med blinklys) KE960-3V000

(55) Bagklaps beklædning (uden nøglefri betjening) KE791-3V051

(56)  Bagklaps beklædning (med nøglefri betjening) KE791-3V052

(57) PREMIUM PACK (Frontspoilerkant & Bagklapsliste) KE600-3V008

(58)  Frontspoilerkant KE540-3V020

(59) Liste til bagklap nederst KE791-3V020

(60) INTERIOR PACK (forkromede indvendige dekorindlæg og 
forkromede højttalerindfatninger) KE600-3V10C

(61) Forkromede indvendige dekorindlæg KE600-3V100

(62) Forkromede højttalerindfatninger KE600-3V101

(63) Gearknop KE340-1H00C

(32)  15'' alufælg TRACK og centerkapsel KE409-3V000BZ

(33)  16'' alufælg ARROW og centerkapsel KE409-3V100BZ

(34)  Centerkapsel KE409-00Z11

(35) Beklædning til dørhåndtag (uden nøglefri betjening) KE605-1K051BK

(36)  Beklædning til dørhåndtag (med nøglefri betjening) KE605-1K052BK

(37)  Beklædning til dørhåndtag, Bagerst KE605-1K053BK

(38) Sidespejlskapper (uden blinklys) KE960-3V010BK

(39)  Sidespejlskapper (med blinklys) KE960-3V000BK

(40)  Tagspoiler KE615-3V000BZ

(41) PREMIUM PACK (Frontspoilerkant & Bagklapsliste) KE600-3V008BK

(42)  Frontspoilerkant KE540-3V020BK

(43) Liste til bagklap nederst KE791-3V020BK

(44) INTERIOR PACK (indvendige dekorindlæg, Black, og 
forkromede højttalerindfatninger) KE600-3V1PB

(45) Indvendige dekorindlæg, Black KE600-3V100PB

(46)  Højttalerindfatninger, Black KE600-3V101PB

(47)  Gearknop KE340-1H00BSP

(48)  Velourmåtter, sæt med 4 (hvidt logo med sorte syninger) KE745-3VV11

Bestillingsoplysninger Bestillingsoplysninger
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ANDRE FÆLGE OG ANDET TILBEHØR
(121)  15" aluminiumsfælg D0300-3VU1A

(122)  16" aluminiumsfælg D0300-3VU1B

(123)  15'' alufælg TRACK, Silver, og centerkapsel KE409-3V000

(124)  16'' alufælg ARROW, Silver, og centerkapsel KE409-3V100

(125)  Låsemøtrikker KE409-89951

UDVENDIG STYLING
(126) Lakerbar tagspoiler KE615-3V000

(127)  Tågelygtesæt KE622-3V000

(128) Kromringe omkring tågelygterne KE600-3V300

UDVENDIGT PRAKTISK UDSTYR
(129) Beskyttelse til dørhåndtag, 3/5 døre (2 stk.) KE537-1KA00 

(130)  Sidelister KE760-3V020

(131)  Liste til øverste del af kofanger KE967-3VV30

(132)  Vindafvisere, 4 stk. KE800-3V010

(133)  Sæt med stænklapper, for KE788-3V085

(134)  Sæt med stænklapper, bag KE788-3V086

INDVENDIG STYLING
(135) Armlæn KE877-3V100

(136)  Armlæn med blå syninger KE877-3V1EB

(137)  Indstigningslister (børstet aluminium) KE967-3VV00

(138) SPORTS PACK AG: (liste til kofanger øverst + sportspedaler til biler med automatisk 
gearkasse og indstigningslister)

KE460-3VS11

(139) Sportspedalsæt (AG) KE460-3VV31

(140) SPORTS PACK MG: (liste til kofanger øverst + sportspedaler til biler med manuel 
gearkasse og indstigningslister)

KE460-3VS01

(141)  Sportspedalsæt (MG) KE460-3VV21

PRAKTISK UDSTYR INDVENDIGT
(142)  Askebæger med lys F8800-89926

(143) Askebæger 96536-00Q0A

(144) Telefonholder i kopholder KE930-00300

(145) Køleboks (20 l) KS930-00080 

(146) Smartphoneholder 360 "Flex" (Sort) KS289-360FL 

(147) Smartphoneholder Push Air NFC KS289-PA0BL 

(148)  Universal tablet holder (Sort) KS289-TH0BL 

(149) Tøjbøjle KS872-99900 

PRAKTISK UDSTYR TIL BAGAGERUMMET
(150)  Opbevaringshylde til bagagerum KE965-3V0T0

(151)  Hundegitter KE964-3V000

(152)  Bagagerumsbeklædning i hårdt materiale med adskillelse KE965-3V0H0

(153)  Bagagerumsbakke (blød plast) KE965-3V0S0

(154)  Bagagerumsnet (vandret) KE966-75R00

(155)  Flexi-board 84906-9MB0A

ØVRIGE MÅTTER
(156)  Gummimåtter (sæt med 4 stk.) KE748-3VV89

(157)  Stofmåtter, sæt med 4 (standard, Black)  KE745-3VV20

(158) Velourmåtter, sæt med 4 (Black) KE745-3VV11

(159)  Velourmåtter, sæt med 4 (blåt logo med blå syninger)  KE745-3VVEB

(160)  Bagagerumsmåtte (sort) KE840-3VV10

TAGBØJLER OG TILBEHØR
(161)  Tagbøjler, stål KE730-3V000

(162) Tagbøjler, aluminium, T-stykke KE730-3V010

(163) Ski-snowboardholder, forskydelig, op til 6 par (kun i forbindelse med tagbøjler, aluminium, T-stykke) KE738-99996

(164) Ski-/snowboardholder til op til 4 par KE738-50002

(165)  Ski-/snowboardholder til op til 3 par KE738-50001

(166) T-stykkeadapter til skiholdere KE737-99932

(167) Skiholder KE734-99986

(168)  Cykelholder, til 1 cykel KE738-80100

(169) Kvalitetscykelholder, aluminium (Thule 591) KE738-80010

(170) Laststop (sæt med 4) KE734-99990

TAGBOKS
kapacitet/længde-bredde-højde/vægt/maksimal last

(171)  Lille tagboks - Sort - Hurtig fastgørelse - Dobbelt åbning KE734-380BK

(172) Medium tagboks - Sort - Hurtig fastgørelse - Dobbelt åbning KE734-480BK

(173) Ranger 90 tagboks KE734-RAN90

ANHÆNGERTRÆK OG TILBEHØR
(174)  Anhængertræk, fast KE500-3V000

(175) Anhængertræk, aftageligt KE500-3V010

(176)  Elkit til anhængertræk, 7-bens KE505-3V007

(178) Elkit til anhængertræk, 13-bens KE505-3V013

(180) Sikkerhedsspændebøjle KE500-99935

(181) Cykelholder til anhængertræk, 13-bens (2 cykler) KE738-70213

(182)  Cykelholder til anhængertræk, 7-bens (2 cykler) KE738-70207

(183) Cykelholder til anhængertræk, 7-bens (3 cykler) KE738-70307

(184) Cykelholder til anhængertræk, 13-bens (3 cykler), sammenklappelig, Euroway G2 KS738-71313 

(185) Hangon-cykelholder (2 cykler), Xpress 970 KS738-75200 

(186) Hangon-cykelholder (3 cykler), sammenklappelig KS738-75300 

(187) Nummerpladeholder, 7-bens KS738-75001 

(188) Rammeadapter KS738-75002 

(189) Tyverisikring til hangon-cykelholder, Thule-lås 957 KS738-75003 

TEKNOLOGISKE ASSISTENTSYSTEMER
(190)  Parkeringssensorer, for KE512-99901

(191) Parkeringssensorer for, sekundært sæt (skal bestilles sammen med primært sæt) KE512-99910

(192)  Parkeringssensorer, bag KE511-99902

SIKKERHED/BESKYTTELSE
(193)  Førstehjælpssæt (boks) KE930-00021

(194) Førstehjælpssæt (taske) KE930-00026

(195) Sikkerhedsvest (x1) KE930-00111

(196) Safety Pack KE930-00028

(197) Safety Pack (2 advarselstrekanter) KE930-00029

(198) Advarselstrekant KE930-00017

(199) Advarselstrekant, 2 stk. KE930-00018

UDVIDET TRYGHED

Nissan Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at nyde godt 
af garantien på din NOTE i en længere periode eller flere 
kilometer. Udvalget af mulige aftaler gør, at du kan vælge 
den, der passer bedst til dine behov.

I tilfælde af en reparation anvendes der originale Nissan dele, 
som monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan.

NISSAN Udvidet Tryghed giver dig og eventuelle efterfølgende 
ejere af bilen ro i sjælen, fordi aftalen kan overdrages, hvis du 
sælger din bil privat.

Din Nissan Udvidet Tryghed omfatter også gratis Nissan 
Assistance vejhjælpsservice i aftalens periode, så du har 
adgang til vejhjælp i Europa 24 timer i døgnet, 365 dage 
om året.

ASSISTANCE

Hos Nissan ønsker vi, du skal have ro i sindet, når du kører 
bil. Hvis du skulle komme ud for et havari eller en ulykke, er 
Nissan Assistance altid klar til at hjælpe dig.

Nyd godt af Nissan Assistance i hele den periode, hvor din bil 
er omfattet af fabriksgarantien. Vi vil gøre vores yderste for at 
hjælpe dig og din bil tilbage på vejen så hurtigt og problemfrit 
som muligt – 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen... Gratis!

Nissan Assistance omfatter basisydelser og ekstra services 
der er gratis, uanset om årsagen til havariet er en defekt 
omfattet af garantien, en ulykke eller er selvforskyldt.

Vi tager endnu et skridt for at styrke vores service: Hvis du 
får udført serviceeftersyn på et autoriseret Nissan værksted, 
kan du nyde godt af 12 måneders Nissan Assistance fra den 
dag du får udført serviceeftersynet - selv når fabriksgarantien 
er udløbet.

Bestillingsoplysninger

Du kan spørge din Nissan sælger om mulighederne for at inkludere tilbehør i din Nissan 
fi nansieringsaftale, så du kan få glæde af en fi nansiering, der passer dig.

Nissan Original Tilbehør
5 år eller 160.000 km, hvis udstyret monteres før inspektion før udlevering af bilen af en Nissan 
forhandler (dele og arbejde). 
12 måneder, hvis udstyret monteres af tredjepart eller af kunden selv (kun dele/ubegrænset kilometertal).

 Tilbehør godkendt af Nissan
2 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres før inspektion før udlevering af bilen af en Nissan 
forhandler (dele og arbejde).
12 måneder, hvis udstyret monteres af tredjepart eller af kunden selv (kun dele/ubegrænset kilometertal).
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Besøg vores hjemmeside på: nissan.dk

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på udgivelsestidspunktet (februar 2016). Denne brochure er fremstillet 
ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling forbeholder 
Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan forhandlerne vil 
blive informeret om sådanne ændringer så hurtigt som muligt. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På 
grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle 
rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Følg den nye Nissan NOTE på:
Forhandlerens stempel:

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – NOTE MODELÅR 2015 SV P&A BROC GEA 02/2016 – Trykt i EU.
Udarbejdet af CLM BBDO, Frankrig – Tlf.: +33 1 41 23 41 23 og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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