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DEN HAR DET HELE.
HER ER DIN LIGEMAND. Den er 
sofistikeret og selvsikker med et 
dristigt, atletisk design og et stort 
udvalg af avanceret teknologi – den 
helt nye PULSAR gør din kørsel mere 
energisk. Man skal ikke tage fejl af 
denne stjerne, som ikke går på 
kompromis – den er levende 
innovation fra Nissan. 
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STILFULD PULSAR
Nissan PULSAR er STILFULD, smart og slank, og de bløde kurver giver den  
en magnetisk tiltrækningskraft. De stilfulde konturer og den målbevidste 
profil er blot en smagsprøve.
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ÅBENT SIND
TAG DIG TID TIL AT REFLEKTERE: Aldrig før har en 
hatchback givet dig så god mulighed for at trække 
vejret dybt. Kabinen i PULSAR er utrolig let og 
rummelig med masser af plads til dig og alle dine 
passagerer. Den viser for alvor, hvad det vil sige at 
være generøs med pladsen.
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MASSER AF 
PLADS

BEDST I KLASSEN  

Takket være klassens bedste 

benplads kan dine 

bagsædepassagerer strække 

ben, mens I kører. 

692 M
M

BENPLADS
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OVERRASKENDE HELE 
VEJEN RUNDT

INDVENDIGT ER NISSAN PULSAR præget af elegance og finesse: bløde materialer og 
forkromede detaljer, ekstra brede armlæn i dørene og fantastisk godt udsyn hele vejen 

rundt. PULSAR er moderne, har stil og den komfort, du får med avanceret udstyr som 
Nissan’s nøglefri betjening, start/stop-knap til motoren, lys- og regnsensor 

og 2-zoners klimaanlæg.
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NISSAN 5" INFOSKÆRM 

INNOVATION LIGE FOR NÆSEN AF DIG
Det hele er der – lige foran dig – på en 5" infoskærm med alt fra navigationsanvisninger 
til opkalds-id og fra detaljer om musiknumre til Safety Shield-status sørger infoskærmen 
for, at alle informationer er lige for næsen af dig, så du kan holde øjnene på vejen. 

NAVIGATIONS-
ANVISNINGER

Takket være den hurtige 
adgang til vigtige 

navigationsanvisninger 
kommer du ikke længere 

 til at køre for langt.

SAFETY SHIELD
Med visuelle advarsler 

og advarselslyde 
holdes du ude af 

problemer.

DÆKTRYKS- 
OVERVÅGNING

Slut med gætterier:  
Alle dæktrykkene  

vises på skærmen,  
og en lampe lyser 

 i instrumentpanelet, 
hvis et dæktryk 

 er for lavt.

FARVEVALG
Du kan gøre din 

skærm individuel ved 
selv at vælge farven 

på den viste bil.

OPKALDS-ID
Tjek dine opkald, 

mens du holder øje 
med vejen.

AUDIO
Få oplysninger om 

den musik, du lytter 
 til, mens du kører.
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3 ÅRS

OPDATERING
GRATIS Nissan MapCareTM-programmet er en service, som 

giver dig mulighed for at få én gratis kortopdatering 
om året i bilens første 3 år. Få mere at vide hos din 
forhandler eller ved at gåind på din ejerportal 
YOU+NISSAN på nissan.dk.

NISSANCONNECT

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. 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 PULSAR vil blive en integreret del af din 
online livsstil – ligesom din smartphone, tablet og computer.

INTELLIGENT FØRERASSISTENTSYSTEM 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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NISSAN AROUND VIEW MONITOR

DIT VIRTUELLE FUGLEPERSPEKTIV
Ved hjælp af 4 kameraer giver Around View Monitor dig en panoramaudsigt over din bil 
samt delte skærmbilleder med nærbilleder af fronten, bagenden og siden, så det bliver 
nemmere og mere sikkert at parkere. Når du bakker, advarer Moving Object Detection 
dig om eventuelle faremomenter, fx et barn, der cykler forbi, eller familiens hund. Det 
sparer dig for en masse bekymringer.

UNDGÅ BULER.
I første gear (eller Drive-indstillingen på 

Xtronic-modeller) viser displayet et billede 
forfra og oppefra, så du ved præcist, hvor tæt 
du kan komme – uden at komme for tæt på.

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.

BESKYT DINE FÆLGE.
Når bilen er i et fremadgående 

gear eller bakgear, kan du trykke på 
kameraknappen for at få vist et billede 
fra siden 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 i et fremadgående gear 

eller i bakgear.
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TRÆD SPEEDEREN I BUND – 
MED GOD SAMVITTIGHED
Nissan PULSAR går ikke på kompromis med kraft og præstationer. I udvalget 
af downsizede, topmoderne turbomotorer får du en imponerende 
brændstoføkonomi og god respons med højt moment. Du kan vælge en 
turboladet DIG-T 115 MT6 eller DIG-T 190 MT6 benzinmotor med direkte 
indsprøjtning eller vælge den bedste brændstoføkonomi med en dCi 110 MT6 
dieselmotor. Uanset, hvad du vælger, bliver du forbløffet.

XTRONIC. Den automatiske Xtronic-gearkasse øger køreglæden 
yderligere ved at give en mere smidig acceleration med bedre respons 
og samtidig forbedre brændstoføkonomien.

START/STOP-SYSTEM. Nissan’s automatiske start/stop-system er 
standardudstyr med alle motorer. For at spare endnu mere brændstof 
standser motoren, når der ikke er brug for den – for eksempel ved 
trafiklys. Derefter starter motoren hurtigt igen, når du træder på 
speederen for at køre videre.

ACTIVE TRACE CONTROL  
Giver bedre kontrol i sving. Systemet 

læser svinget, og hvis det er nødvendigt, 
kan det bremse de enkelte hjul separat og 
dermed hjælpe dig med at styre sikkert 
gennem svinget.

1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.5 dCi MT

MOTOR YDELSE
(HK)

DREJNINGSMOMENT 
(NM)

CO2

(G/KM)
BRÆNDSTOFFORBRUG 

(KM/L)

115 190
117 (16" & 17") /

121 (18")
5.0 (16" & 17") /

5.2 (18")

115 165 119 5.1

110 260
94 (16" & 17") /

98 (18")
3.6 (16" & 17") /

3.8 (18")
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®

NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFIEN

LAD DIG OMGIVE AF TRYGHED
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.

SE DET USYNLIGE
DÆKTRYKSOVERVÅGNING. Slut med gætterier:  
Alle dæktrykkene vises på skærmen, og en lampe 
lyser i instrumentpanelet, hvis trykkene er for lave.

ADVARSEL OM BILER I DEN BLINDE VINKEL. 
Systemet til advarsel om køretøjer 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 PULSAR, 
lyser en lampe i sidespejlet for at advare dig. Hvis 
du begynder at skifte kørebane, og systemet 
registrerer en bil i det blinde område, blinker lyset 
i sidespejlet og desuden lyder et advarselssignal.

VOGNBANEASSISTENT. Hold fokus: Bilen advarer 
dig, hvis du begynder at forlade din vognbane. 
Medmindre du aktiverer blinklyset, vil systemet 
udsende et advarselssignal for at minde dig om, 
at du skal rette op.

KOLLISIONSRADAR (AUTOMATISK 
NØDOPBREMSNING). Hvis der er risiko for en 
kollision med den forankørende bil, lyder der et 
advarselssignal, og du får en visuel advarsel i 
infoskærmen. Hvis føreren ikke reagerer, aktiveres 
bremsen for at sænke bilens fart.

MOVING OBJECT DETECTION. Mød din digitale 
parkerings-andenpilot. Denne funktion dækker 
360°, og ved parkeringshastighed vil den advare 
dig, hvis der er noget, der bevæger sig tæt ved 
bilen – for eksempel familiens hund eller et 
cyklende barn.

HJÆLPER MED AT BESKYTTE DIG. Med 6 airbags 
som standard samt Nissan Safety Shield, har 
PULSAR alt i aktivt og passivt sikkerhedsudstyr, 
så du og dine passagerer kan være optimalt 
beskyttet.

AIRBAGS SOM 
STANDARD6

Pulsar opnående maximum i
stjerner ved Euro NCAP

sikkerhedstest.* (European New  
Car Assessment Programme)

 
*5 stjerner fra Euro NCAP gælder PULSAR Acenta & Tekna
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Dig selv, din passager og en hel 
masse bagage.

SKUB, KLAP NED, PAK, OG KØR
Selv om Nissan PULSAR giver bagsædepassagererne klassens bedste 
rummelighed, bliver der alligevel også plads til al familiens bagage i det store 
bagagerum. Derudover kan bilens 385 l bagagerumskapacitet øges til 1.395 l, 
når sæderne er klappet ned. De forskellige sædekombinationer og 
60/40-splitbagsædet giver rig mulighed for at medbringe store 
genstande – så pak bare golftasken, klapvognen og cyklerne, og kør!

1395 L

Ved hjælp af de mange nyttige opbevaringsrum og skjulte opbevaringspladser kan du beskytte mindre genstande og samtidig 
have dem inden for rækkevidde.
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TIL PULSAR

GØR EN FORSKEL
GØR DIN BIL PERSONLIG MED NISSAN DESIGN STUDIO. 
Vælg fra en række farver og features, og giv din 
PULSAR en stil, der afspejler din egen.

1. Sidespejlskapper - Orange racing

2. Dørhåndtag, Orange racing

3. Sidelister, Orange racing

4. 18" aluminiumsfælg i design HIMALAYA,  
diamond cut, Orange racing

5. Frontspoilerkant, Orange racing

6. Bagagerumsbeklædning i blødt materiale og  
beskyttelse til øverste del af kofanger bag

7. Velourmåtter med farvet logo og farvede syninger,  
Orange Racing, Solid White, Piano Black

8. 18" aluminiumsfælg i design HIMALAYA,  
diamond cut, Piano Black

9. Hajfinneantenne, Piano Black

10. Bagklapgreb, Orange racing

11. Bagklapsliste, Orange racing

Piano   
Black

Solid   
White

Orange  
racing

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

Chrome
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B

A
C

D

ALUFÆLGE

WHITE - S - QM1 RED - S - Z10 WHITE PEARL - P - QAB

SILVER - M - KL0 GRAY - M - K51 BLACK - M - GN0

FORCE RED - M - NAH BRONZE - M - CAP AZURE - M - RBR

FARVER Metallak (M) - Solid (S) - Perlemor (P)

MÅL

A: Længde: 4,387 MM

B: Akselafstand: 2,700 MM

C: Bredde: 1,768 MM

D: Højde: 1,520 MM

16" stålfælge med hjulkapsler 16" alufælge16" alufælge 17" alufælge

INDTRÆK
VISIA

STOF ; SORT

ACENTA

STOF ; SORT

ACENTA - STOF, GRÅ/BEIGE

N-CONNECTA

SORT STOF/
LÆDER-KOMBINATION
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EN 360° PROCES
Vi producerer i høj kvalitet fra start og udvikler omhyggeligt hver 

enkelt bil til at være mere komfortabel og holdbar ved hjælp af 
innovativt design, intelligent teknologi og gennemtænkte detaljer 

med inspiration fra dig.

SIKKERHED
Vi arbejder med vores intelligente køresystemer for at passe på dig 

hele tiden og hjælpe dig til at undgå uheld, så du dag efter dag får  
en mere begejstrende og selvsikker køreoplevelse. Vores Around View 

Monitor bruger fire kameraer til at give dig et virtuelt billede af din bil  
og omgivelserne omkring den i fugleperspektiv.

EKSTREM HOLDBARHED
Vi tester vores biler til grænserne for at sikre deres præstationer og 

driftssikkerhed i hverdagen. Vi kører millioner af kilometer i fasen før 
produktion, åbner og lukker dørene og motorhjelmen tusindvis  

af gange hver dag og bruger ægte vulkansk støv fra Japan til  
at teste rudernes modstandsdygtighed.

OPNÅET GENNEM ERFARING
Alt, hvad vi foretager os hos Nissan, er med fokus på kunden.  

Hvert enkelt tiltag og hver enkelt beslutning foretages med største 
omhu, præcision og højeste kvalitet, fordi de i sidste ende er for din 

skyld. Fra udvikling til konstruktion af bilen, fra test til gennemsigtighed,  
fra kundeservice til forpligtelse. Kvaliteten kan ses og mærkes ned  

til mindste detalje.

HOS NISSAN 

FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET 
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GRATIS LÅNEBIL
VI LOVER, at du som medlem af You+Nissan kan køre 

videre, mens din bil er til service eller reparation. Book 
på forhånd, så sørger vi for en gratis lånebil eller 

anden transportløsning.

PRISMATCH
VI LOVER at vi giver din Nissan en udsøgt behandling. 

Det kan vi takket være vores toptrænede teknikere 
som arbejder med Nissan's specialværktøj, efter de 

nyeste metoder. Vi ved, hvad din Nissan behøver -  
og vi garanterer, at du får mest for pengene hos os.  
Vi matcher altid prisen, hvis du finder et tilsvarende 

værkstedstilbud - inklusiv originale Nissan  
reservedele og arbejdstimer - inden for 25 km 

 fra dit lokale værksted.

GRATIS SUNDHEDSTJEK
VI LOVER, at give din bil et gratis sundhedstjek, når 
den er til periodisk serviceeftersyn, basisservice eller 
reparation. Du får også et tilbud på forhånd, så du 
ved, hvad der skal laves, og hvor meget det vil koste.

LIVSLANG NISSAN ASSISTANCE 
VI LOVER, at holde dig kørende 24/7. Sker der noget 
uventet, garanterer vi 24-timers vejhjælp - uanset 
alderen på din Nissan.

SOM NISSAN KUNDE KAN DU OPNÅ STORE FORDELE, VED AT MELDE DIG IND I YOU+NISSAN 
FORDELSPROGRAMMET. MED YOU+NISSAN FÅR DU ADGANG TIL SÆRBEHANDLING, DER HELE  

TIDEN UDVIKLER SIG. VI TAGER OS AF DIG. DET ER VORES LØFTE!

UANSET HVOR, UANSET HVAD. RING +45 70 14 01 47. SÅ ER VI DER FOR DIG.

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 Tel. (+45) 70 14 01 47

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 inkluderet.

NISSAN ASSISTANCE

NISSAN 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 bedre 
køreoplevelse hver eneste dag.

MED NISSAN PULSAR 
FÅR DU:

3 ÅRS ELLER 100.000 KM GARANTI
SERVICEINTERVAL PÅ 1 ÅR ELLER 
30.000 KM - DIESELMOTORER
SERVICEINTERVAL PÅ 1 ÅR ELLER 
20.000 KM – BENZINMOTORER
12 ÅRS GARANTI MOD GENNEMTÆRING
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Følg Nissan PULSAR på:
Forhandlerens stempel:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på udgivelsestidspunktet (Januar 2018). 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 hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. 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 – GEA PULSAR FULL PC BROC 1/2018 – 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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