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1_Eesmise põrkeraua iluliist, oranž (89)

2_16-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg ARROW, oranž (80)

3_Peeglikatted, oranžid (86)

4_Katusespoiler, oranž (87)

5_Uste käepidemete katted, oranžid (83, 84)

6_Pagasiruumi luugi alumine iluliist, oranž (90)

Kaanel: NOTE (värv Pearl white) järgmiste lisatarvikutega: 
musta värvi peeglikatted koos suunatuledega (39), musta 
värvi esi- ja tagauste käepidemete katted (36, 37), ülevärvitav 
katusespoiler (40) värv Pearl White, kroomitud esiosa 
iluliist (42), 16-tollised mustad valuveljed (33).
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Valuvelg:

1_15-tolline valuvelg (121) 

2_16-tolline valuvelg (122)

3_Lukustatavad veljemutrid (125)

4_15-tolline valuvelg TRACK, must (32) 

5_15-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg TRACK, hall (106) 

6_15-tolline valuvelg TRACK, hõbedane (123)

7_16-tolline valuvelg ARROW, must (33)

8_16-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg ARROW, hall (107)

9_16-tolline valuvelg ARROW, hõbedane (124) 

10_16-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg ARROW, valge (16) 

11_16-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg ARROW, oranž (80) 

12_16-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg ARROW, purpurpunane (64) 

Veljekapslid:

1_Must (34)

2_Kroom (49)

3_Oranž (81)

4_Purpurpunane (65)

5_Punane (01)

6_Valge (17)

VALUVELG TRACKSTANDARD VELJED

VALUVELG ARROW VALUVELG ARROW

F O R  N OT E

 

Prindi    |    Loobu



1

1

1

2

3

9

5

6

8

4

7

1_Õhuavade ilurõngad, oranžid (92) 

2_Kõlarite ilurõngad, oranžid (93)

3_Käigukanginupp, must (47)

4_Veluurmatid värvilise logo ja 
tepingutega, 4 tk (15, 31, 48, 79, 94, 120, 159)

5_Kõlarite ilurõngad, valged (28, 29) 

6_Kõlarite ilurõngad, purpurpunased (76, 77)

7_Kõlarite ilurõngad, mustad (45, 46) 

8_Kõlarite ilurõngad, värv Carbon (104, 105) 

9_Kõlarite ilurõngad, punased (12, 13)

Valige NOTE’ile meelepärane värvigamma 
Nissani disainistuudio abil. Näidake oma 
stiili loomingulise (CREATIVE) 
põhivärvitooniga või väljendage oma 
ainulaadsust eksklusiivse (EXCLUSIVE) 
värvitooniga; saadaval ainult Nissani 
esindustes.
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6 7 8LISAKS KROOMITUD 
VIIMISTLUSELE

Püüdke pilke paketi Sport 
suurepäraste lisatarvikute abil.

1_Eesmise põrkeraua iluliist, kroomitud (58)

2_15-tolline teemantlõike viimistlusega valuvelg TRACK, hall (106)

3_Peeglikatted, kroomitud (54)

4_Uste käepidemete katted, kroomitud (51, 52)

5_Pagasiruumi luugi käepideme katteliist, kroomitud (56)

6_Tagumise põrkeraua kaitse (131) 

7_Pedaalikatted, sport variant (141)

8_Lävepakukatted, harjatud alumiiniumist (137)

PUNANE

MUST

VALGE

LOOMINGULINE

PURPURPUNANE

KROOM

ORANŽ

CARBON VÄLIMUS

HALL

EKSKLUSIIVNE
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1_Flexi Board kate (155)

2_Pagasiruumi kõva põhjakate jaoturiga (152)

3_Pagasiruumi pehme põhjakate (152) (153)

4_Kaubavõrk pagasiruumis, horisontaalne (154)

5_Pagasiruumi kate-panipaik (150)

6_Pagasiruumi matt, must (160)

7_Koeravõre (151)

TUTVUGE FLEXI BOARD 
KATTEGA. Looge erinevaid 
panipaiku sekunditega: poolitage 
pagasiruum nii, et istmete taha 
jääb väike osa ja tagaluugi juurde 
kõrgem osa, või muutke see riiuliks, 
mille all on peidetud panipaik. 
Paindlik. Praktiline. Nutikas.

Nissani uuendusmeelsete värvidisainerite ja 
varuosaloojate juhitav Nissani disainistuudio on sobiv 
koht oma unistuste auto loomiseks.

Kui olete välja valinud kerevärvi, on maailm teie ees 
valla. Alates detailidest ja ehistest kuni iluliistude ja 
viimistlusmaterjalideni välja – teil on segamiseks, 
sobitamiseks, kombineerimiseks ja kontrastide 
loomiseks lõputul hulgal võimalusi. Tulemuseks on iga 
viimse kui tepinguni isikupärane NOTE.

KUJUNDAGE OMA PANIPAIK. Meil kõigil on 
erinev pagas. Seetõttu pakub Nissan rikkalikku 
valikut detaile, millega saab muuta pagasiruumi 
isikupärasemaks. Et pakkimine oleks kiire ja 
mugav ning elu lihtsam, varustage end võrkude, 
põhjakatete, jaoturite ja mattidega.
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1_Koormatalad, mustad, terasest 
(saadaval ka alumiiniumist); 
jalgrattahoidik (ühekohaline) (161, 168)

2_Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik 
(7 ja 13 klemmile) (182)

3_Katuseboks, väike (saadaval ka keskmine ja Ranger) (171)

4_Koormatalad, mustad, terasest (saadaval ka 
alumiiniumist); suusa-/lumelauahoidik, kuni 3 paari (lisaks 

saadaval nii terasest kui ka alumiiniumist 
kuni 4 paari hoidik ja ainult alumiiniumist kuni 

6 paari libisev hoidik) (161, 165)

5_Veokonks (püsikinnitusega või eemaldatav) koos 
elektrijuhtmestikuga (valikus 7 ja 13 klemmiga), ei ühildu 

Spoiler paketi ega CVT-ga (174, 176)

PARANDAGE OMA VÕIMEKUST. Kas olete 
suusataja, lumelaudur, jalgrattaspordi 

harrastaja? Tegus pere? Seadke NOTE 
spetsiaalselt väljatöötatud koormatalade abil 
kõigiks seiklusteks valmis – ja haarake kinni 

igast võimalusest. 
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MUUTKE SÕIDUELAMUS 
ISIKUPÄRASEKS. Kasutage salongis 

maksimaalset mugavust ja praktilisust 
pakkuvaid lisatarvikuid ning kaitske 

sõiduki välisosi kõigi tee- ja ilmaoludega 
sobivate praktiliste valikuvariantidega. 

Nissan ei jäta midagi kahe silma vahele.

1_Valgustusega tuhatoos (142)

2_Käetugi, siniste tepingutega (136)

3_Tahvelarvuti universaalhoidik (148)

4_Nutitelefoni hoidik, 360° pööratav, must (146)

5_Standardsed tekstiilmatid, mustad (157)

6_Tekstiilist veluurmatid, mustad (158)

7_Kummimatid (156)

8_Ohutuskomplekt (193)

1_Tuulesuunajad, ees ja taga (132)

2_Kaitseliistud(130)

3_Udutulede komplekt (127)

4_15-tolline valuvelg TRACK, hõbedane (123)

5_Eesmine parkimissüsteem (190)

6_Tagumine parkimissüsteem (192)

7_Porikaitsmed, ees ja taga (133 - 134)
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(01)  Veljekapsel KE409-00RED

(02) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta KE605-1K051RD

(03) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega KE605-1K052RD

(04) Tagauste käepidemete katted KE605-1K053RD

(05) Peeglikatted, suunatuledeta KE960-3V010RD

(06) Peeglikatted, suunatuledega KE960-3V000RD

(07) Katusespoiler KE615-3V000RD

(08) PAKETT PREMIUM (eesmise põrkeraua iluliist ja pagasiruumi 
luugi alumine iluliist) KE600-3V008RD

(09) Eesmise põrkeraua iluliist KE540-3V020RD

(10) Pagasiruumi luugi alumine iluliist KE791-3V020RD

(11) SALONGIPAKETT (punased salongiehised ja kõlarite 
kroomitud ilurõngad) KE600-3V1RD

(12) Kõlarite ilurõngad, punased KE600-3V100RD

(13)  Kõlarite ilurõngad, punased KE600-3V101RD

(14) Käigukanginupp KE340-1H00RSP

(15)  Veluurmatid, 4 tk (punane logo punaste tepingutega) KE745-3VVRE

(16)  16-tollised teemantlõike viimistluse ja veljekapsliga 
valuveljed ARROW KE409-3V100WH

(17)  Veljekapsel 40342-BA61D

(18) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta KE605-1K051WH

(19) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega KE605-1K052WH

(20) Tagauste käepidemete katted KE605-1K053WH

(21) Peeglikatted, suunatuledeta KE960-3V010WH

(22) Peeglikatted, suunatuledega KE960-3V000WH

(23) Katusespoiler KE615-3V000WH

(24) PAKETT PREMIUM (eesmise põrkeraua iluliist ja pagasiruumi 
luugi alumine iluliist) KE600-3V008WH

(25) Eesmise põrkeraua iluliist KE540-3V020WH

(26) Pagasiruumi luugi alumine iluliist KE791-3V020WH

(27) SALONGIPAKETT (valged salongiehised ja kõlarite 
kroomitud ilurõngad) KE600-3V1WH

(28) Kõlarite ilurõngad, valged KE600-3V100WH

(29)  Kõlarite ilurõngad, valged KE600-3V101WH

(30) Käigukanginupp KE340-1H00WSP

(31)  Veluurmatid, 4 tk (valge logo valgete tepingutega) KE745-3VVWH

(80)  16-tollised teemantlõike viimistluse ja veljekapsliga 
valuveljed ARROW KE409-3V100OR

(81)  Veljekapsel KE409-ORANG

(82) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta KE605-1K051OR

(83)  Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega KE605-1K052OR

(84)  Tagauste käepidemete katted KE605-1K053OR

(85) Peeglikatted, suunatuledeta KE960-3V010OR

(86)  Peeglikatted, suunatuledega KE960-3V000OR

(87)  Katusespoiler KE615-3V000OR

(88) PAKETT PREMIUM (eesmise põrkeraua iluliist ja pagasiruumi 
luugi alumine iluliist) KE600-3V008OR

(89)  Eesmise põrkeraua iluliist KE540-3V020OR

(90)  Pagasiruumi luugi alumine iluliist KE791-3V020OR

(91) SALONGIPAKETT (oranžid salongiehised ja kõlarite 
kroomitud ilurõngad) KE600-3V1OR

(92) Kõlarite ilurõngad, oranžid KE600-3V100OR

(93)  Kõlarite ilurõngad, oranžid KE600-3V101OR

(94)  Veluurmatid, 4 tk (oranž logo oranžide tepingutega) KE745-3VVRA

(64)  16-tollised teemantlõike viimistluse ja veljekapsliga 
valuveljed ARROW KE409-3V100BP

(65)  Veljekapsel KE409-BPURP

(66) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta KE605-1K051BP

(67) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega KE605-1K052BP

(68) Tagauste käepidemete katted KE605-1K053BP

(69) Peeglikatted, suunatuledeta KE960-3V010BP

(70) Peeglikatted, suunatuledega KE960-3V000BP

(71) Katusespoiler KE615-3V000BP

(72) PAKETT PREMIUM (eesmise põrkeraua iluliist ja pagasiruumi 
luugi alumine iluliist) KE600-3V008BP

(73) Eesmise põrkeraua iluliist KE540-3V020BP

(74) Pagasiruumi luugi alumine iluliist KE791-3V020BP

(75) SALONGIPAKETT (purpurpunased salongiehised ja kõlarite 
kroomitud ilurõngad) KE600-3V1BP

(76) Salongiehised, purpurpunased KE600-3V100BP

(77)  Kõlarite ilurõngad, purpurpunased KE600-3V101BP

(78) Käigukanginupp KE340-1H0PBSP

(79)  Veluurmatid, 4 tk (lilla logo purpurpunaste tepingutega) KE745-3VVBP

(106)  15-tollised teemantlõike viimistluse ja veljekapsliga 
valuveljed TRACK KE409-3V000DS

(107)  16-tollised teemantlõike viimistluse ja veljekapsliga 
valuveljed ARROW KE409-3V100DS

(108) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta KE605-1K051GR

(109) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega KE605-1K052GR

(110) Tagauste käepidemete katted KE605-1K053GR

(111) Peeglikatted, suunatuledeta KE960-3V010GR

(112) Peeglikatted, suunatuledega KE960-3V000GR

(113) Katusespoiler KE615-3V000GR

(114) PAKETT PREMIUM (eesmise põrkeraua iluliist ja pagasiruumi 
luugi alumine iluliist) KE600-3V008GR

(115) Eesmise põrkeraua iluliist KE540-3V020GR

(116) Pagasiruumi luugi alumine iluliist KE791-3V020GR

(117) SALONGIPAKETT (hallid salongiehised ja kõlarite 
kroomitud ilurõngad) KE600-3V1DG

(118) Kõlarite ilurõngad, hallid KE600-3V100DG

(119) Kõlarite ilurõngad, hallid KE600-3V101DG

(120)  Veluurmatid, 4 tk (hall logo hallide tepingutega) KE745-3VVDG

(95) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta KE605-1K051CB

(96) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega KE605-1K052CB

(97) Tagauste käepidemete katted KE605-1K053CB

(98) Peeglikatted, suunatuledeta KE960-3V010CB

(99) Peeglikatted, suunatuledega KE960-3V000CB

(100) PAKETT PREMIUM (eesmise põrkeraua iluliist ja pagasiruumi 
luugi alumine iluliist) KE600-3V008CB

(101) Eesmise põrkeraua iluliist KE540-3V020CB

(102) Pagasiruumi luugi alumine iluliist KE791-3V020CB

(103) SALONGIPAKETT (carbon välimusega salongiehised ja 
kõlarite kroomitud ilurõngad) KE600-3V1CB

(104) Salongiehised, carbon välimusega KE600-3V100CB

(105)  Kõlarite ilurõngad, carbon välimusega KE600-3V101CB

(49)  Veljekapsel 40343-5Y700

(50) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta KE605-1K051

(51)  Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega KE605-1K052

(52)  Tagauste käepidemete katted KE605-1K053

(53) Peeglikatted, suunatuledeta KE960-3V010

(54)  Peeglikatted, suunatuledega KE960-3V000

(55) Pagasiruumi luugi käepideme katteliist, intelligentse võtmeta KE791-3V051

(56)  Pagasiruumi käepidemete katteliist, intelligentse võtmega KE791-3V052

(57) PAKETT PREMIUM (eesmise põrkeraua iluliist ja pagasiruumi 
luugi alumine iluliist) KE600-3V008

(58)  Eesmise põrkeraua iluliist KE540-3V020

(59) Pagasiruumi luugi alumine iluliist KE791-3V020

(60) SALONGIPAKETT (kroomitud salongiehised ja kõlarite 
kroomitud ilurõngad)

KE600-3V10C

(61) Kõlarite ilurõngad, kroomitud KE600-3V100

(62) Kõlarite ilurõngad, kroomitud KE600-3V101

(63) Käigukanginupp KE340-1H00C

(32)  15-tollised veljekapsliga valuveljed TRACK KE409-3V000BZ

(33)  16-tollised veljekapsliga valuveljed ARROW KE409-3V100BZ

(34)  Veljekapsel KE409-00Z11

(35) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta KE605-1K051BK

(36)  Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega KE605-1K052BK

(37)  Tagauste käepidemete katted KE605-1K053BK

(38) Peeglikatted, suunatuledeta KE960-3V010BK

(39)  Peeglikatted, suunatuledega KE960-3V000BK

(40)  Katusespoiler KE615-3V000BZ

(41) PAKETT PREMIUM (eesmise põrkeraua iluliist ja pagasiruumi 
luugi alumine iluliist) KE600-3V008BK

(42)  Eesmise põrkeraua iluliist KE540-3V020BK

(43) Pagasiruumi luugi alumine iluliist KE791-3V020BK

(44) SALONGIPAKETT (mustad salongiehised ja kõlarite 
kroomitud ilurõngad) KE600-3V1PB

(45) Kõlarite ilurõngad, mustad KE600-3V100PB

(46)  Kõlarite ilurõngad, mustad KE600-3V101PB

(47)  Käigukanginupp KE340-1H00BSP

(48)  Veluurmatid, 4 tk (valge logo mustade tepingutega) KE745-3VV11

Tellimisinfo Tellimisinfo
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MUUD VELJED JA LISATARVIKUD
(121)  15-tollised valuveljed D0300-3VU1A

(122)  16-tollised valuveljed D0300-3VU1B

(123)  valuveljed TRACK, + hõbedane veljekapsel KE409-3V000

(124)  valuveljed ARROW + hõbedane veljekapsel KE409-3V100

(125)  Lukustatavad rattamutrid KE409-89951

VÄLISKUJUNDUS 
(126) Katusespoiler, ülevärvitav KE615-3V000

(127)  Udutulede komplekt KE622-3V000

(128) Udutulede rõngad, kroomitud KE600-3V300

VÄLISTARVIKUD
(129) Uksekäepideme kaitse (2 tk) KE537-1KA00 

(130)  Kaitseliistud KE760-3V020

(131)  Tagumise põrkeraua kaitse KE967-3VV30

(132)  Tuulesuunajad (4 tk) KE800-3V010

(133)  Porikaitsmed, eesmised (kmpl) KE788-3V085

(134)  Porikaitsmed, tagumised (kmpl) KE788-3V086

SISEKUJUNDUS
(135) Käetugi KE877-3V100

(136)  Käetugi, siniste tepingutega KE877-3V1EB

(137)  Lävepakukatted, harjatud alumiiniumist KE967-3VV00

(138) Pakett SPORT (automaatkäigukast, pedaalikatted (sport variant), tagumise põrkeraua 
kaitse, lävepakukatted) KE460-3VS11

(139) Pedaalikatted (sport variant), automaatkäigukastile KE460-3VV31

(140) Pakett SPORT (manuaalkäigukast, pedaalikatted (sport variant), tagumise põrkeraua 
kaitse, lävepakukatted) KE460-3VS01

(141)  Pedaalikatted (sport variant), manuaalkäigukastile KE460-3VV21

SALONGITARVIKUD 
(142)  Valgustusega tuhatoos F8800-89926
(143) Tuhatoos 96536-00Q0A
(144) Telefonihoidik topsihoidikusse KE930-00300
(145) Jahutuskast (20 l) KS930-00080 
(146)  Nutitelefonihoidik 360 Flex, must KS289-360FL 
(147) Õhuavasse kinnitatav nutitelefoni hoidik NFC KS289-PA0BL 
(148)  Universaalne tahvelarvutihoidik – must KS289-TH0BL 
(149) Riidepuu KS872-99900 

PAGASIRUUMITARVIKUD
(150)  Pagasiruumi kate-panipaik KE965-3V0T0
(151)  Koeravõre KE964-3V000
(152)  Pagasiruumi kõva põhjakate koos jaoturiga KE965-3V0H0
(153)  Pagasiruumi pehme põhjakate KE965-3V0S0
(154)  Kaubavõrk pagasiruumis (horisontaalne) KE966-75R00
(155)  Flexi Board kate 84906-9MB0A

MUUD MATID
(156)  Kummimatid (4 tk) KE748-3VV89
(157)  Standardsed tekstiilmatid, 4 tk (mustad)  KE745-3VV20
(158)  Veluurmatid, 4 tk (mustad) KE745-3VV11
(159)  Veluurmatid, 4 tk (sinine logo siniste tepingutega)  KE745-3VVEB
(160)  Pagasiruumimatt (must) KE840-3VV10

KATUSERAAMID JA -TARVIKUD
(161)  Koormatalad, terasest KE730-3V000
(162) Koormatalad, alumiiniumist, T-raamiga KE730-3V010

(163) Suusa-/lumelauahoidik, libisev, kuuekohaline (ainult koos T-raamiga alumiiniumist koormatalaga) KE738-99996
(164) Suusa-/lumelauahoidik, kuni 4 paari KE738-50002
(165)  Suusa-/lumelauahoidik, kuni 3 paari KE738-50001
(166) T-raami adapter suusahoidiku jaoks KE737-99932
(167) Suusahoidik KE734-99986
(168)  Jalgrattahoidik, ühekohaline KE738-80100
(169) Jalgrattahoidik, alumiiniumist (Thule 591) KE738-80010
(170) Koormapiirikud, 4 tk KE734-99990

KATUSEBOKSID
MAHUTAVUS / PIKKUS × LAIUS × KÕRGUS / MASS / KANDEVÕIME

(171)  Väike katuseboks, must, kiirpaigaldus, kahepoolselt avanev (380L/1600-800-400mm/13kg/75kg) KE734-380BK
(172) Keskmise suurusega katuseboks, must, kiirpaigaldus, kahepoolselt avanev 

(480L/1900-800-400mm/15kg/75kg) KE734-480BK

(173) Katuseboks Ranger 90, pehme KE734-RAN90

VEOKONKSUD JA LISATARVIKUD
(174)  Veokonks, püsikinnitusega KE500-3V000
(175) Veokonks, eemaldatav KE500-3V010
(176)  Veokonksu elektrijuhtmestik, 7 klemmiga KE505-3V007
(178) Veokonksu elektrijuhtmestik, 13 klemmiga KE505-3V013
(180) Turvaklamber KE500-99935
(181) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kahekohaline), 13 klemmiga KE738-70213
(182)  Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kahekohaline), 7 klemmiga KE738-70207
(183) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kolmekohaline), 7 klemmiga KE738-70307
(184) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kolmekohaline), 13 klemmiga, kokkupandav, 

Euroway G2 KS738-71313 

(185) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kahekohaline), Xpress 970 KS738-75200 
(186) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kolmekohaline), kokkupandav KS738-75300 
(187) Numbrimärgihoidik, 7-klemmiga KS738-75001 
(188) Raamiadapter KS738-75002 
(189) Vargusevastane seade Thule lock 957 veokonksule kinnitatava jalgrattahoidiku jaoks KS738-75003 

TEHNOLOOGILISED ABISÜSTEEMID
(190)  Eesmine parkimissüsteem KE512-99901
(191) Eesmise parkimissüsteemi lisakomplekt (tellimiseks koos põhikomplektiga) KE512-99910
(192)  Tagumine parkimissüsteem KE511-99902

OHUTUS/TURVALISUS
(193)  Ohutuskomplekt KE930-00021
(194) Esmaabikomplekt (kott) KE930-00026
(195) Nissani turvavest KE930-00111
(196) Ohutuspakett (1 ohukolmnurk) KE930-00028
(197) Ohutuspakett (2 ohukolmnurka) KE930-00029
(198) Ohukolmnurk KE930-00017
(199) Ohukolmnurk (2 tk) KE930-00018

PIKENDATUD 
GARANTII

Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada oma 
NOTE garantii eeliseid kauem või suurema läbisõiduni.

Pakutavate lepingute hulgast saate valida just sellise, mis 
vastab kõige paremini teie vajadustele.

Remontimisel kasutatakse ainult Nissani originaalvaruosi ja 
töid teevad Nissani eriväljaõppe saanud mehaanikud.

NISSANi pikendatud garantii annab teile ja sõiduki uutele 
omanikele meelerahu, sest seda saab sõiduki eraviisilisel 
müümisel üle kanda.

Teie Nissani pikendatud garantii sisaldab ka Nissan Assistance 
autoabi teenust poliisi kehtivusperioodil, pakkudes teile 
üleeuroopalist abi ööpäev läbi ja 365 päeva aastas.

NISSAN+ 
HOOLDUSLEPING

Hoolitsege oma NOTEe eest Nissani hoolduskava abil 
ja säästate pikemas perspektiivis raha. 

Meie hoolduskava hõlmab teie NOTE tavapäraseid 
hooldusnõudeid. Hoolduskavad annavad võimaluse 
fikseerida hoolduskulud kuni viieks aastaks. 

Teie hoolduskava katab kõik Nissani individuaalses 
hooldusgraafikus nõutavad kontrollid ja vahetused. 

Meie eriväljaõppega mehaanikud kasutavad Nissani 
originaalvaruosi. 

Hästi hooldatud sõidukil on suurem järelturuväärtus.

Ja kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu, saab 
ka uus omanik järelejäänud lepingust kasu.

Tellimisinfo

Küsige oma müügiesindajalt, mis lisatarvikud kuuluvad teie Nissani fi nantstehingusse, ja saage osa teile 
sobivast fi nantseerimiskavast.

Garantii Nissani originaallisatarvikutele
3 aastat või 100 000 km, kui auto ostmisel paigaldab lisavarustuse Nissani esindus (varuosad ja hooldus)
12 kuud, kui lisavarustuse paigaldab kolmas isik või klient (ainult varuosad / piiramatu läbisõit)

 Nissani heakskiidetud lisatarvikud
2 aastat või 100 000 km, kui auto ostmisel paigaldab lisavarustuse Nissani esindus (varuosad ja hooldus)
12 kuud, kui lisavarustuse paigaldab kolmas isik või klient (ainult varuosad / piiramatu läbisõit)
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Külastage meie veebilehte aadressil www.nissan.ee

Oleme teinud kõik selleks, et trü kise sisu oleks avaldamise ajal (märts 2016) õige. Trü kise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel
esitletud prototü ü pautode andmetele. Kuna tooteid pidevalt täiustatakse, on Nissan Europe’il õigus muuta käesolevas trü kises kirjeldatud ja
esitletud sõidukite andmeid igal ajal. Nissani edasimü ü jaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Kü sige Nissani edasimü ü jalt 
kõige värskemat teavet. Trü kitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik 
õigused kaitstud. Käesoleva trü kise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Jälgige Nissani NOTE’I:
Edasimüüja tempel:

Brošüür on trükitud kloorivabale paberile. MY15 NOTE SV P&A BROC GEA 03.2016. Trükitud Euroopa Liidus.
Koostaja CLM BBDO, Prantsusmaa, tel +33 1 41 23 41 23, ja tootja eg+ worldwide, Prantsusmaa, tel +33 1 49 09 25 35.
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