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PÅ 
PLETTEN
USÆDVANLIG FLOT. 
Elegant og mere dynamisk med 
en lavere taglinje, en stejlere forrude, 
brede hjulkasser og en slank kølergrill, 
hvor de tilbagelænede forlygter er 
integreret – NOTE’s mere skarpe silhuet 
har meget større appeal.
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I YDERBANEN
UTROLIG STILFULD. 

Oplev Nissan NOTE’s flotte og flydende linjer. 
Den markante squash-linje, som er inspireret

 af en squashbold, der flyver hurtigt rundt på 
banen, præger sidedørene og udtrykker 

bilens opfriskede design.
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PERFEKT
HELT NED TIL MINDSTE DETALJE. 

Form møder funktion i det raffinerede 
interiør i NOTE. En overraskende rummelig 

kabine med materialer i topkvalitet – en 
ren invitation til komfort og køreglæde.

MM FORSKYDNING AF BAGSÆDET
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ØKO-VAGTHUND. kombiinstrumentet 
får du vist kørselsdata og 

brændstoføkonomi i realtid. 
Når ECO-funktionen er slået til, lyser det 

blå lys over instrumenterne op når du 
kører økonomisk. 

I-TOUCH. Det er nemt at have med 
NOTE at gøre takket være 

betjeningselementer på rattet og den 
geniale nøglefri betjening. Åbn døren, 
start motoren, og kør – det hele sker 

med et tryk på en knap.

SLAP AF & NYD DET. Flyt 
bagsæderne bagud for at få 
mere benplads, og sol dig i 

lyset fra glastaget: Nissan NOTE 
er et ophold værd i sig selv.

ET BREDT SPEKTRUM 
AF DESIGNERVISIONER
I FOKUS. Det er tydeligt med det samme, du kigger på 
instrumentpanelet. Fra den nye, skarpe grafik over matrix-
multifunktionsdisplayet til kombiinstrumentets data med 
blå belysning – informationer er noget smukt i NOTE.
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I EN KLASSE FOR SIG SELV. 
Med nye sportslige kofangere for og 
bag, tagspoiler, sidepaneler og unikke 
16" Diamond cut alufælge er NOTE 
allerede i en klasse for sig selv. Tilføj 
sorte forlygteindsatser, en imponerende 
sort kølergrill og mørkt tonede ruder, 
og du har en vinder, der vil tiltrække 
sig opmærksomhed.

BODY KIT
SKARPERE DESIGN

EN SÆRLIG KANT. Maksimér NOTEs i forvejen 
dynamiske udseende med et Body Kit. 

Den nye pakke er iøjnefaldende og skræddersyet 
til at fremhæve bilens frække design. 

Få dig en snak med din Nissan forhandler.
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DIG-S MOTOR. Med præstationer som en dieselmotor, men uden den højere 
pris, omfatter NOTEs 1,2-liters benzinmotor med kompressor, 98 hk og 
manuel gearkasse innovative teknologier, der reducerer krafttabet på grund 
af varme, pumpeprocesser og friktion. Det reducerer brændstofforbruget via 
optimeret energistyring.

ØKONOMISKE MOTORER og kategoriens bedste teknologi – alt sammen med 
henblik på at give køreglæde med minimale omkostninger. Letvægtskonstruktion 
uden dikkedarer. Med økonomiske motorer og klassens bedste teknologi – alt sammen 
med henblik på at give køreglæde med minimale omkostninger. NOTE udleder kun 
få CO2-emissioner (fra 93g/km)*. NOTE er god for både miljøet og din tegnebog, når 
du skal tanke.

* Værdierne gælder den europæiske basismodel med standardudstyr.

KNAP TIL ØKO-INDSTILLING.
Denne lille knap omdanner straks 
dit kombiinstrument til en ægte 
vagthund over brændstofforbruget 
(og dermed også CO2 udledningen).
START/STOP-SYSTEMET 
som er standard på alle motorer, 
reducerer forureningen og dit 
brændstofforbrug i bytrafikken. 
Motoren standser automatisk, når 
din NOTE holder stille (fx i trafikkøer), 
hvilket forbedrer brændstoføkonomien 
og reducerer udledningen, og den 
starter hurtigt igen, når du træder 
koblingspedalen ned (i biler med 
manuel gearkasse) eller fjerner foden 
fra bremsepedalen (i biler med CVT).

MOTOREN Bilens kompakte 
1.2-liters DIG-S-kompressormotor 
med 98 hk udført i 
letvægtskonstruktion kører op 
til 23,3 km/l (ved blandet kørsel) 
og udleder 99 g CO2 km 
(manuel gearkasse).

ØKONOMETER. Det krystalklare 
display i NOTE omfatter to 
økonometre, en øko-pedal, som 
vurderer gasspjældseffekten, og en 
indikator til økonomisk kørsel, som 
vurderer effektiviteten – alt 
sammen i farver og med høj 
opløsning. Tjek din øko-score efter 
hver køretur, det er tankevækkende.

MAKSIMAL KØREGLÆDE. Med en 
brændstoføkonomi på op til 27,8 km/l er 

NOTE skånsom både for miljøet 
og din tegnebog. Med den 

økonomiske motor og kategoriens 
bedste teknologi får du køreglæde 

med minimale udgifter.

PURE
POWER

MOTOR/ 
GEARKASSE

SLAGVOLUMEN 
(L)

YDELSE 
(hk)

DREJNINGSMOMENT
 (Nm)

CO2-UDLEDNING 
(g/km)

BRÆNDSTOFFORBRUG VED 
BLANDET KØRSEL (km/l)

1.5 90 hk 5MT 1461 90 200 93 27.8

1.2 80 hk 5MT 1198 80 110 109 21,3

1.2 DIG-S 98 hk 5MT 1198 98 147 99 23,3

1.2 DIG-S 98 hk CVT 1198 98 147 119 19,6
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NISSANCONNECT

SOM HOLDER HOLDER DIG I 
KONTAKT MED OMVERDENEN
GENNEMTÆNKT OG FUNKTIONEL. NissanConnect er spækket med en lang række features og er utroligt nemt at bruge 
takket være en 5,8" touchscreen i høj opløsning med anti-blænde-funktion. Det omfatter en kraftfuld kombination af audio- 
navigations- og kommunikationsfunktioner samt topmoderne online-muligheder og features til integrering af smartphone.

ONLINE, UANSET HVOR DU KØRER HEN. NissanConnect omfatter smartphone-integrering. Fra displayet i din Nissan kan du 
på en komfortabel måde nyde godt af en række applikationer*, som hele tiden udvides, og som alle sammen er skræddersyede til at 
forbedre din køreoplevelse på en sikker måde. Din NOTE vil blive en integreret del af din online livsstil – ligesom din smartphone, 
tablet og computer.

INTELLIGENT FØRERASSISTENTSYSTEMER og navigationsfunktioner hjælper dig i alle slags trafiksituationer.

AUDIOSTREAMING VIA BLUETOOTH®. Du kan lytte til digitalradio** og internetradio eller streame musik fra din mobiltelefon.

IPOD-/USB-TILSLUTNING. Tilslut din iPod eller MP3-afspiller for at nyde hele din musiksamling, når du er på farten.

* Kørslen kræver førerens fulde opmærksomhed. Gør kun brug af NissanConnect-services, når det er sikkert at bruge dem. Nogle applikationer er muligvis 
først tilgængelige på et senere tidspunkt. Der kræves abonnement på NissanConnect-services, men det følger gratis med i 2 år fra købet. Services og 
applikationer er kun tilgængelige i udvalgte europæiske lande og i udvalgte Nissan-modeller. Services og applikationer kan være udbudt af en 
tredjepart uden for Nissans kontrol og kan blive ændret uden varsel og uden ansvar hos Nissan eller dennes agenter (inkl., men ikke begrænset til, 
services, som annulleres/indstilles af tredjepart). Visse fjernstyrede funktioner kræver en kompatibel telefon eller en kompatibel enhed, som ikke leveres 
med bilen. De mobile netværk stilles til rådighed af teleselskaberne og er ikke inden for Nissans kontrol. De mobile netværk er ikke tilgængelige i alle 
områder. Der kan opstå roaming-gebyrer og/eller betaling for brug af data. Nissan er ikke ansvarlig for nogen former for udskiftning eller opgradering 
af udstyr eller relaterede omkostninger, der måtte være nødvendige for at opretholde funktionen på grund af ændringer af disse services. 
** Hvis funktionen er tilgængelig i dit land.
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FUGLEPERSPEKTIV. Ved hjælp af 4 
forskellige kameraer viser Around View 
Monitor et billede af området omkring din 
bil set oppefra. Så kan du nyde følelsen 
af en perfekt parkering.

GODT UDSYN NEDAD. Når bilen er i bakgear, hjælper 
skærmbilledet dig med at se, hvad der er umiddelbart bag bilen, 
og billedet oppefra hjælper med at se mindre genstande, som 
ellers er skjult under ruden.

UNDGÅ RIDSER PÅ DINE FÆLGE. 
Når bilen er i et fremadgående gear eller 
bakgear kan du trykke på kameraknappen 
for at få vist et billede fra højre side 
i stedet for oppefra. Det er en stor hjælp 
til at se, hvor tæt du er på kantstenen.

ET KOMPLET BILLEDE. Dette 
kamera, som er placeret under 
sidespejlet i førersiden, fuldender 
dit virtuelle 360º fugleperspektiv, 
uanset om bilen er iet fremadgående 
gear eller i bakgear. 4

KAMERA

1
KAMERA

2
KAMERA

3
KAMERA

DELUXE PARKERINGSHJÆLP. Nissans avancerede 
Around View Monitor giver dig et et real-time-overblik 
over bilen og omgivelserne i fugleperspektiv – direkte 
på din 5,8" touchscreen. Det gør bakkemanøvrer 
og parallelparkering meget nemmere og stressfri.

NISSAN
AROUND VIEW MONITOR
4 KAMERAER. 360° UDSYN.
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MOVING OBJECT DETECTION. Mød din digitale 
andenpilot. Moving Object Detection-systemet advarer 
dig, hvis noget eller nogen nærmer sig din NOTE, mens 
du bakker. Mens konventionelle parkeringssystemer 
advarer dig om genstande, der står i vejen, afgiver 
Moving Object Detection-systemet en advarselslyd og 
en visuel advarsel, hvis nogen eller noget er på vej ind i 
kørselsretningen – fx et barn. Det er da beroligende.

VOGNBANEASSISTENT. Koncentrer 
dig...ikke noget med at falde i søvn! 
Vognbaneassistenten advarer dig, hvis 
bilen er ved at forlade vognbanen. Systemet 
registrerer selv de mest utydelige vejstriber, 
og hvis du ikke bruger blinklyset, advarer det 
dig hurtigt om at komme tilbage på rette kurs.
Som en smart detalje justerer systemet 
automatisk sin følsomhed på landeveje, så 
det er tilpasset til den anderledes kørestil.

NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFIEN 

LAD DIG OMGIVE 
AF TRYGHED.

ADVARSEL OM BILER I DEN 
BLINDE VINKEL. Systemet til advarsel 
om biler i den blinde vinkel kan se det, du 
ikke kan se. Hvis der er en bil i den blinde 
vinkel på en af siderne af NOTE, lyser en 
diskret lampe i sidespejlet for at advare 
dig. Hvis du begynder at skifte kørebane, 
og systemet registrerer en bil i det farlige 
område, blinker lyset i sidespejlet, og 
desuden lyder et advarselssignal.

Nissan Safety Shield-teknologierne er et udtryk for den 
dedikerede tilgang til sikkerhed, der er afgørende for 
konstruktionen og udviklingen af alle de biler, vi producerer. 
De funktioner, der beskrives her, er blot nogle ud af 
mange systemer i din Nissan, der hjælper med til at 
beskytte dig og dine passagerer ved at fokusere på 
tre nøgleområder: at holde øje med systemerne i din 
bil og omgivelserne, at hjælpe med at klare uventede 
situationer og at hjælpe med til at beskytte dig i 
tilfælde af en ulykke.
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MED ESP

drejningsmoment for at forbedre 
vejgrebet og stabilisere bilen, hvis 
dækkene mister vejgreb.

ESP. 9. generation af det 
elektroniske stabilitetsprogram 
fra Bosch regulerer bremsetrykket 
individuelt på hvert enkelt hjul og 
reducerer motorens

SIKKERHEDS
TILTAG

DU KAN SLAPPE AF. Det er vanskeligt at komme 
galt af sted med Nissan NOTE, med 6 airbags, ABS, 

ESP/TCS er standardudstyr i alle modeller som en 
ekstra sikkerhed.

DÆKTRYKSKONTROLSYSTEMET advarer 
dig, hvis dæktrykket er for lavt i bilens dæk. 
Det er bare mere sikkert, og så reducerer det 
også brændstofforbruget.

6 AIRBAGS. Frontairbags, sideairbags og 
gardinairbags giver maksimal beskyttelse til 
alle personer i bilen.

ABS. Hvis du nogensinde bliver 
nødt til at bremse hårdt op, 
hjælper ABS-systemet med til at 
opretholde kontrollen over bilen 
og bilens stabilitet.
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FLEXI-BOARD
Flexi-board, som er let nok til at kunne løftes med én 
hånd, gør det muligt at inddele bagagerummet på 
forskellige måder – hurtigt og nemt. Det har endda 
en vandtæt overflade på den ene side, så du kan 
holde vådt og snavset udstyr for sig selv. Placer dit 
Flexi-board i den øverste position for at skabe et sikkert 
rum nedenunder. Del det i to for at skabe et mindre 
rum mod bagsæderne og et større rum mod bagklappen. 
Læg begge dele på bagagerumsbunden for at skabe 
ét stort rum. Det er da smart.

NEDFÆLDELIGE SÆDER. Skab mere plads 
med et tryk på en kontakt kan du kan let folde 
sæderne ned og skabe pladsforhold af forskellig 
størrelse og form. Bagsæderne kan deles i 
forholdet 60/40, og med det forreste passagersæde 
rykket helt frem har du plads til genstande med en 
længde på op til 1,7 m.

FLEKSIBLE 
IDEER

ALT ER MULIGT. Cykler, tasker og andre store 
genstande: Der er plads til det hele i NOTE. 
Sæderne kan klappes ned på fire forskellige 

måder, og med Flexi-board har du altid 
en fleksibel løsning.
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1. Sidespejlskapper med blinklys, Black

2. Finish på dørhåndtag for og bag, Black

3. 16" alufælg, ARROW Black

4. Frontspoilerkant, Black

5. Indvendige dekorindlæg, White

6. Forkromet liste til bagklap

7. Gearknop, White

8. Tagspoiler, Black

9. Højttalerindfatninger, White

10. Bagklapsliste nederst, Black

11. Velourmåtter med farvet logo og farvede syninger

UDTRYK DIG
DET ER ET SPØRGSMÅL OM SMAG. Giv din NOTE ekstra 

karakter og udstråling med dine foretrukne farver, dekordetaljer og 
finish. Vis din stil med en "CREATIVE" farve, eller vis din unikke 

personlighed med en "EXCLUSIVE" farve.

Red

Black

White Purple

Chrome

Orange

Carbon

Grey

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE
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B

A C

D

A: Laengde: 4.100 mm / 4.140 mm med 
Body Kit

B: Akselafstand: 2.600 mm

C: Bredde: 1.695 mm

D: Højde: 1.530-1.535 mm
ALUFÆLGE_15"HJULKAPSLER_15"

STANDARDUDSTYR PÅ 
VISIA

STANDARDUDSTYR PÅ 
TEKNA OG ALLE VERSIONER 
MED DIG-S-MOTOR

STANDARD I FORBINDELSE 
MED BODY KIT

ALUFÆLGE_16" ALUFÆLGE_16" 
DIAMOND CUT

STANDARDUDSTYR PÅ 
ACENTA OG ACENTA PLUS

FÆLGE

WHITE PEARL
M - QAB

SILVER
M - KY0

DARK METAL GREY
M - KAD

BLACK
M - Z11

MAGNETIC RED
M - NAJ

M = METALLAK
S = STANDARD

WHITE
S - 326*

SONIC BLUE
M - RBE

SOLID RED
S - Z10*

INK BLUE
M - RBN

COLOURS INDTRÆK

VISIA
BASIC BLACK

TEKNA
PREMIUM BLACK

ACENTA & ACENTA+ 
GRADE
MODERNE BLACK 
OG GREY

MÅL
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Ud at køre med Nissan! Du elsker din Nissan, og vi her hos Nissan tænker på dig. Vi 
ønsker, at du skal nyde at køre bil med ro i sindet. Hvis du mod forventning skulle 
komme ud for et havari eller en ulykke, er Nissan Assistance altid klar til at hjælpe 
dig. Så ring til os først uanset, hvad der sker, så vil vi 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! 
Hvis du vil have flere oplysninger, kan du besøge vores hjemmeside: www.nissan.dk 
Nissan Assistance: +45 70 14 01 74

NISSAN Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at forlænge producentens garanti på 
3 år/100.000 km til en længere periode eller et højere kilometerantal. Vælg den aftale, 
der passer bedst til dit kørselsbehov. I tilfælde af en reparation anvendes der originale 
Nissan dele, som monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan. Og for at du kan 
have ro i sjælen, er Nissan Assistance 24/7 inkluderet.

NISSAN ASSISTANCE

UDVIDET TRYGHED

DU FÅR DET BEDSTE FREM 
I OS HER HOS NISSAN.

Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer vores 
opfindsomhed. Du inspirerer os til at udfordre 
standarderne og skabe innovationer. Og hos Nissan 
handler innovation ikke blot om mere og større, det 
handler om at bryde grænser og sætte nye standarder. 
Det handler om at udvikle uventede løsninger, der 
opfylder dine vildeste og mest pragmatiske drømme. 
Hos Nissan udvikler vi biler, tilbehør og services, der er 
banebrydende – vi gør det praktiske spændende og 
det spændende praktisk, så vi kan tilbyde dig en endnu 
mere begejstrende køreoplevelse hver eneste dag.

MED NISSAN NOTE
FÅR DU:

3 ÅRS GARANTI

12 ÅRS GARANTI MOD GENNEMTÆRING

SERVICEINTERVAL PÅ 20.000 KM
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B e s ø g  v o r e s  h j e m m e s i d e  p å :  n i s s a n . d k

Følg Nissans NOTE på:
Forhandlerens stempel:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (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.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – NOTE SV PC 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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