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ORIGINAALLISATARVIKUD
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Kombineerige, defineerige, rafineerige – kujundage PULSARI välimust 
Nissani disainistuudio abil.

Lihtsalt valige välja põhivärv ning seejärel lisage detaile ja iluliiste, mis on 
kas jõulises ja peenes loomingulises värvitoonis või pilkupüüdvas 
eksklusiivses värvitoonis (nt uus oranž). Saage innustust Nissani 
geniaalsetelt värvidisaineritelt ja varuosaloojatelt ning kujundage oma 
unistuste auto.

Must

Valge

Oranž

LOOMINGULINE EKSKLUSIIVNE

Kroom

Kaanel: Pulsar (punane), millel on järgmine 
lisavarustus: kroomitud peeglikatted(30), 
kroomitud uksekäepidemete katted(31), 
kroomitud küljeliistud(29), kroomitud eesmise 
põrkeraua iluliist(34) ja 17-tollised valuveljed 
BOLD, hõbedased(56)

FOR PULSAR

1_Peeglikatted, oranžid(42)

2_Uste käepidemete katted, oranžid(43)

3_Küljeliistud, oranžid(41)

4_Eesmise põrkeraua iluliist, oranž(46)

5_18-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg HIMALAYA, oranž(39)

6_Pagasiruumi luugi käepide, oranž(45)

7_Pagasiruumi luugi alumine iluliist, oranž(47)

8_Tagumise põrkeraua iluliist, oranž(48)
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PAKETT STYLE
Looge kontraste peeglikatete ja küljeliistude 
stiilse paketiga, mida pakutakse värvitoonis 

valge, must, oranž või kroom.

FOR PULSAR

1_Peeglikatted, valged(19)

2_Küljeliistud, valged (18)

3_17-tolline valuvelg BOLD, hõbedane 
(müüakse eraldi)(56)

4_Peeglikatted, mustad(06)

5_Küljeliistud, mustad(05)

Must

Valge

Oranž

LOOMINGULINE EKSKLUSIIVNE

Kroom

 

PAKETT PREMIUM
Lisage oma PULSARILE esmaklassilisust 
luksuslike mustade, valgete, oranžide või 

kroomitud iluliistudega esiosas, pagasiruumi 
luugi allosas ja tagumisel põrkeraual ning 

rõhutage välimust teemantlõike viimistlusega 
valuvelgede abil (värv Atsugi Grey).

Must

Valge

Oranž

LOOMINGULINE EKSKLUSIIVNE

Kroom

1_Pagasiruumi luugi alumine iluliist, 
kroomitud(35)

2_Tagumise põrkeraua iluliist, kroomitud(36)

3_17-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg BOLD, värv Atsugi Grey (57)

4_Eesmise põrkeraua iluliist, kroomitud(34)

5_Tagumise põrkeraua iluliist, kroomitud(36)

6_Pagasiruumi luugi alumine 
iluliist, kroomitud(35)
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VALUVELJED
Rakendage oma disainerioskusi eritellimusel valmistatud 
valuvelgedel, kasutades kokkusobivaid või kontrastseid 
veljekapsleid. Valige kolme suuruse, viie kujunduse ja 
rikkalike värvikombinatsioonide vahel.

STANDARD VALUVELG VALUVELG SHARP

Veljekapslid:

1_Oranž(40)

2_Must(04)

3_Valge(17)

VALUVELG HIMALAYA

FOR PULSAR

 NISEKOVALUVELG VALUVELG BOLD 

Valuveljed:
1_16-tolline standard valuvelg(52)

2_17-tolline standard valuvelg(53)

3_16-tolline valuvelg SHARP, hõbedane(54)

4_16-tolline valuvelg NISEKO, hõbedane(55)

5_17-tolline valuvelg BOLD, hõbedane(56)

6_17-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg BOLD, värv Atsugi Grey (57)

7_17-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg BOLD, must(01)

8_18-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg HIMALAYA, valge(16)

9_18-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg HIMALAYA, must(03)

10_18-tolline teemantlõike viimistlusega 
valuvelg HIMALAYA, oranž(39)

11_18-tolline valuvelg HIMALAYA, must(02)

12_Turvamutrid(58)

VALUVELG HIMALAYA
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1_Eesmised ja tagumised 
tuulesuunajad(75)

2_Automaatselt kokkuklapitav 
küljepeegel(76)

3_Kaitseliistud, valged, hõbedased, 
hallid, mustad (saadaval ka 
krunditud versioonina)(68, 71)

4_16-tollised hõbedased valuveljed, 
SHARP (54)

5_Porikaitsmed, taga(74)

6_Summuti iluvõru(59)

7_Pedaalikatted, sport variant(79)

8_Pagasiruumimatt(104)

9_Koeravõre(85)

10_Pagasiruumi pehme põhjakate ja tagumise põrkeraua ülemine kaitseliist(96, 72)

11_Lävepakukatted(78)

12_Matid (4 tk): veluurist, oranžid(49); veluurist, mustad(13); veluurist, valged(26); 
tekstiilist, mustad(102); kummist(101)

13_Eesmine ja tagumine parkimissüsteem(83, 84)

KAITSE
Suurendage vastupidavust ning vältige kulumist 
Nissani originaallisatarvikute abil. Valige sobivas 
värvitoonis küljeliistud ja kokkusobivad matid 
ning hoidke porikaitsmete, lävepakukatete ja 
koeravõre abil pori eemal. Ülima mugavuse 
ja kaitse tagamiseks lisage ka automaatselt 
kokkuklapitavad peeglid ning eesmised ja 
tagumised parkimisandurid.
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ASUGE TEELE
Nautige suurepärast maastikku: Nissani originaalvarustuse hulka 
kuuluvate jalgratta-, suusa- ja katuseraamidega on PULSAR just 
see, mida vajate.

1_Haiuimekujuline antenn (ei ühildu DABiga)(61)

2_Koormatala, alumiiniumist(105)

3_Jalgrattahoidik (katusele)(106)

4_Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (2 või 3 jalgrattale ning 13 või 7 klemmile)(110)

5_Katuseboks, keskmine (saadaval ka väike)(132)

6_Suusa-/lumelauahoidik, kuni kuuekohaline, libisev (saadaval ka mittelibisevad kuni 
nelja- ja kolmekohalised)(109)
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1_Nutitelefoni hoidik(88)

2_Jahutuskast(95)

3_Valgustusega tuhatoos(94)

4_Tahvelarvuti universaalhoidik(92)

5_Riidepuu(86)

6_Ohutuskomplekt(136)

PERSONALISEERITUD 
PULSAR

Komplekteerige auto oma vajaduste ja eluviisi 
järgi. Valikus leidub igaks olukorraks midagi – 

alates nutitelefoni või tahvelarvuti hoidikust kuni 
jahutuskastini, põhiturvavarustus kaasa arvatud.
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TELLIMISTEAVE
F O R  P U L S A R

TELLIMISTEAVE

SALONGITARVIKUD
(85)  Koeravõre KE964-3Z53A

(86)  Riidepuu KS872-99900 

(87) Nutitelefoni hoidik 360 Flex, must KS289-360FL 

(88)  Nutitelefoni hoidik Push Air KS289-PA0BL 

(89) Nutitelefoni hoidik, 360° pööratav (valge) KS289-360WH 

(90) Nutitelefoni hoidik, 360° pööratav (must) KS289-360BL 

(91) Nutitelefoni hoidik, U-grip (must) KS289-UG0BL 

(92)  Tahvelarvuti universaalhoidik (must) KS289-TH0BL 

(93) Tuhatoos 96536-00Q0A

(94)  Valgustusega tuhatoos F8800-89925

(95)  Jahutuskast KS930-00080 

PAGASIRUUMITARVIKUD
(96)  Pagasiruumi pehme põhjakate KE965-3Z5S0

(97) Pagasiruumi pehme põhjakate, kahepoolne KE965-3Z5T0

(98) Pagasivõrk KE966-75R00

(99) Pagasiruumi võrk, vertikaalne KE966-76R00

(100) Rehviaste KE930-00130

MUUD MATID
(101)  Kummimatid (4 tk) KE748-3Z089

(102)  Standardmatid KE745-3Z001

(103) Veluurmatid KE745-3Z021

(104)  Pagasiruumimatt KE840-3Z000

KATUSERAAMID JA -TARVIKUD
(105)  Katuseraam, Alumiiniumist KE730-3Z510

(106)  Kvaliteetne jalgrattahoidik, alumiiniumist KE738-80010

(107) Suusa-/lumelauahoidik, kuni 3 paari KE738-50001

(108) Suusa-/lumelauahoidik, kuni 4 paari KE738-50002

(109)  Suusa-/lumelauahoidik, libisev, kuni 6 paari KE738-99996

(110)  Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, kolmekohaline, 13 klemmi KS738-71313 

(111) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, kahekohaline, 13 klemmi KE738-70213

(112) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, kahekohaline, 7 klemmi KE738-70207

(113) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, kolmekohaline, 7 klemmi KE738-70307

(114) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, kahekohaline KS738-75200 

(115) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, kolmekohaline KS738-75300 

(116) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, neljakohaline KS738-75400 

(117) Numbrimärgihoidik, 7 klemmi KE738-75001

(118) Raamiadapter KS738-75002 

(119) Trosslukk, ärandamisvastane KS738-75003 

(120) Turvaklamber KE500-99935

VELJED
(52)  16-tolline valuvelg D0300-3ZL3A

(53)  17-tolline valuvelg D0300-3ZT3E

(54)  16-tolline valuvelg SHARP, hõbedane KE409-3Z100

(55)  16-tolline valuvelg NISEKO + veljekapsel, hõbedane KE409-3Z110

(56)  17-tolline valuvelg BOLD, hõbedane KE409-3Z200

(57)  17-tolline valuvelg BOLD, teemantlõike viimistlusega, värv Atsugi Grey + veljekapsel KE409-3Z200DS

(58)  Turvamutrid KE409-89951

VÄLISKUJUNDUS
(59)  Summuti iluvõru, kroomitud (1.5d mootorile) KE791-1K003

(60) Summuti iluvõru, kroomitud (1.2 l mootorile) KE791-1K00A

(61)  Haiuimekujuline antenn, värv Pearl White (QAB) KE280-99993

(62) Haiuimekujuline antenn, värv Red (NAH) KE280-99996

(63) Haiuimekujuline antenn, värvi Silver (KL0) KE280-99910

(64) Haiuimekujuline antenn, värv Black (GNO) KE280-99911

(65) Haiuimekujuline antenn, värv Grey (K51) KE280-99912

(66) Haiuimekujuline antenn, värv White (QM1) KE280-99913

VÄLISTARVIKUD
(67) Uste kaitseliistud (krunditud) KE760-3Z020PR

(68)  Uste kaitseliistud, värv Black Black Z11 KE760-3Z020BK

(69)  Uste kaitseliistud, värv Solid White QM1 KE760-3Z020WS

(70)  Uste kaitseliistud, värv Metallic Silver KYO KE760-3Z020SM

(71)  Uste kaitseliistud, värv Metallic Grey KAD KE760-3Z020GR

(72)  Tagumise põrkeraua iluliist, harjatud alumiiniumist KE967-3Z530

(73) Porikaitsmed, eesmised (kmpl) KE788-3Z087

(74)  Porikaitsmed, tagumised (kmpl) KE788-3Z086

(75)  Tuulesuunajad (2 tk) KE800-3Z010

(76)  Automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid KE963-3Z1BA

(77) Udutulede komplekt KE622-3Z000

SISEKUJUNDUS
(78)  Lävepakukatted, harjatud alumiiniumist KE967-3Z500

(79)  Pedaalikatted, sport variant (manuaalkäigukast) KE460-1K081

(80) Pedaalikatted, sport variant (automaatkäigukast) KE460-1K181

(81) Pakett SPORT (pedaalikatted (sport variant), automaatkäigukast, tagumise põrkeraua 
kaitse, lävepakukatted KE460-3Z001

(82) Pakett SPORT (pedaalikatted (sport variant), manuaalkäigukast, tagumise põrkeraua 
kaitse, lävepakukatted KE460-3Z010

TEHNOLOOGILISED ABISÜSTEEMID
(83)  Tagumine parkimissüsteem KE511-99903

(84)  Eesmine parkimissüsteem KE512-99906

MUST

(29)  Uste alumised küljeliistud (4 tk) KE605-3Z020

(30)  Peeglikatted (2 tk) KE960-3Z000CR

(31)  Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta (2 tk) KE605-4E254CR

(32) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega (2 tk) KE605-4E250CR

(33) Pagasiluugi käepide KE791-3Z500CR

(34)  Eesmise põrkeraua iluliist KE610-3Z52C

(35)  Pagasiluugi alumine iluliist KE791-3Z52C

(36)  Tagumise põrkeraua iluliist KE545-3Z57C

(37) PAKETT STYLE: küljeliistud ja -peeglikatted KE600-3Z005CR

(38) PAKETT PREMIUM: Eesmise põrkeraua iluliist, Tagumise 
põrkeraua iluliist, Pagasiluugi alumine iluliist

KE600-3Z40C

KROOM

(01)  17-tolline valuvelg BOLD, must, veljekapsliga KE409-3Z200BZ

(02)  18-tolline valuvelg HIMALAYA, must, veljekapsliga KE409-3Z300BZ

(03)  18-tolline valuvelg HIMALAYA, teemantlõike viimistlusega, 
must, veljekapsliga

KE409-3Z300B1

(04)  Veljekapsel (1 tk) KE409-00Z11

(05)  Uste alumised küljeliistud(4 tk) KE605-3Z020BK

(06)  Peeglikatted (2 tk) KE960-3Z030BK

(07) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta (2 tk) KE605-4E254BK

(08) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega (2 tk) KE605-4E250BK

(09) Pagasiluugi käepide KE791-3Z500BK

(10) Eesmise põrkeraua iluliist KE610-3Z52D

(11) Pagasiluugi alumine iluliist KE791-3Z52D

(12) Tagumise põrkeraua iluliist KE545-3Z57D

(13)  Veluurmatid, ühekordsete mustade tepingutega (4 tk) KE745-3Z02B

(14) PAKETT STYLE: küljeliistud ja peeglikatted KE600-3Z005BK

(15) PAKETT PREMIUM: Eesmise põrkeraua iluliist, tagumise 
põrkeraua iluliist, pagasiluugi alumine iluliist

KE600-3Z40D
(39)  18-tolline valuvelg HIMALAYA, teemantlõike viimistlusega, 

oranž, veljekapsliga
KE409-3Z300OR

(40)  Veljekapsel (1 tk) KE409-ORANG

(41)  Uste alumised küljeliistud (4 tk) KE605-3Z020OR

(42)  Peeglikatted (2 tk) KE960-3Z030OR

(43)  Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta (2 tk) KE605-4E254OR

(44) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega (2 tk) KE605-4E250OR

(45)  Pagasiluugi käepide KE791-3Z500OR

(46)  Eesmise põrkeraua iluliist KE610-3Z52A

(47)  Pagasiluugi alumine iluliist KE791-3Z52A

(48)  Tagumise põrkeraua iluliist KE545-3Z57A

(49)  Veluurmatid, ühekordsete oranžide tepingutega (4 tk) KE745-3Z02O

(50) PAKETT STYLE: küljeliistud ja peeglikatted KE600-3Z005OR

(51) PAKETT PREMIUM: Eesmise põrkeraua iluliist, Tagumise 
põrkeraua iluliist, Pagasiluugi alumine iluliist

KE600-3Z400OR

(16)  18-tolline valuvelg HIMALAYA, teemantlõike viimistlusega, 
valge, veljekapsliga

KE409-3Z300WH

(17)  Veljekapsel (1 tk) 40342-BA61D

(18)  Uste alumised küljeliistud(4 tk) KE605-3Z020WH

(19)  Peeglikatted (2 tk) KE960-3Z030WH

(20) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmeta (2 tk) KE605-4E254WH

(21) Esiuste käepidemete katted, intelligentse võtmega (2 tk) KE605-4E250WH

(22) Pagasiluugi käepide KE791-3Z500WH

(23)  Eesmise põrkeraua iluliist KE610-3Z52W

(24)  Pagasiluugi alumine iluliist KE791-3Z52W

(25)  Tagumise põrkeraua iluliist KE545-3Z57W

(26)  Veluurmatid, ühekordsete valgete tepingutega (4 tk) KE745-3Z02W

(27) PAKETT STYLE: küljeliistud ja peeglikatted KE600-3Z005WS

(28) PAKETT PREMIUM: Eesmise põrkeraua iluliist, tagumise 
põrkeraua iluliist, pagasiluugi alumine iluliist

KE600-3Z40W

VALGE

ORANŽ

L
O

O
M

IN
G

U
L
IN

E

E
K
S
K
L
U

S
II
V
N

E

 

Prindi    |    Loobu



Prindi    |    Loobu

NISSAN 
PIKENDATUD GARANTII

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

Pakutavate lepingute hulgast saate valida ühe, 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 täiendavat 
Nissani maanteeabiteenust poliisi kehtivusperioodil, pakkudes 
teile üleeuroopalist abi ööpäev läbi 365 päeva aastas.

NISSAN+
HOOLDUSLEPING

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

Meie hoolduskava hõlmab teie PULSAR 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 edasimüügiväärtus.

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

Külastage meie veebilehte www.nissan.ee

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal (November 2015) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel 
esitletud prototüüpautode andmetele. Seoses toodete pideva täiustamisega on Nissan Europe’il õigus trükises kirjeldatud ja esitletud 
sõidukite andmeid igal ajal muuta. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige Nissani edasimüüjalt 
kõige värskemat teavet. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. 
Kõik õigused kaitstud. Käesoleva trükise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Brošüür on trükitud kloorivabale paberile. MY15 PULSAR P&A BROC GEA 11/2015. Trükitud Euroopa Liidus.
Autor: CLM BBDO, Prantsusmaa, tel +33 14 123 4123. Tootja: eg+ worldwide, Prantsusmaa, tel +33 14 909 2535.

Jälgige Nissan PULSAR tegemisi:
Edasimüüja:

 

Küsige oma müügiesindajalt, millised lisatarvikud kuuluvad teie Nissani fi nantstehingusse, 
ja kasutage ära endale sobiva fi nantseerimiskava eelised.

Nissani originaallisatarvikud
3 aastat või läbisõit 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 läbisõit 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)

PUKSEERIMINE
(121) Haagise elektrikomplekt, 13 klemmi KE505-3Z213

(122) Haagise elektrikomplekt, 7 klemmi KE505-3Z207

(123) Haagise elektrikomplekt, lisatoiteallikas haagissuvilale (ainult 13-klemmise komplektiga) KE505-3Z999 

(124) Veokonks, püsikinnitusega KE500-3Z500

(125) Veokonks, eemaldatav KE500-3Z510

(126) Veokonksu elektrikomplekti adapter 7 ja 13 klemmile KE505-89941

(127) Veokonksu elektrikomplekti adapter 13 ja 7 klemmile KE505-89951

(128) Veokonksu elektrikomplekti adapter 13 ja 7 klemmile + 12S, pikk versioon KE505-89961

(129) T-Track adapter jalgrattahoidiku jaoks KE737-99931

(130) T-Track alumiiniumadapter 3-4 suusapaari hoidiku jaoks KE737-99932

KATUSEBOKSID
Maht / pikkus × laius × kõrgus / kaal / max koormus

(131) Katuseboks, väike, must, 380 l / 1600 × 800 × 400 mm / 13 kg / 75 kg KE734-380BK

(132)  Katuseboks, keskmine, must, 480 l / 1900 × 800 × 400 mm / 15 kg / 75 kg KE734-480BK

(133) Katuseboks Ranger, must, 340 l / 1100 × 800 × 400 mm / 15 kg / 75 kg KE734-RAN90

OHUTUS/TURVALISUS
(134) Esmaabikomplekt (plastkast) KE930-00021

(135) Esmaabikomplekt (pehme kott) KE930-00026

(136)  Ohutuskomplekt KE930-00028

(137) Ohutuskomplekt (2 ohukolmnurka) KE930-00029

(138) Helkurvest KE930-00111

(139) Ohukolmnurk KE930-00017

(140) Ohukolmnurk (topelt) KE930-00018

Prindi    |    Loobu
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