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ALATI TEIE
KÄSUTUSES
VÄLJAPAISTVALT STIILNE. 
Madalam katuseäär, esiklaasi järsem nurk, 
laiendatud rattakoopad ja voolujooneline 
eesmine iluvõre, mis on ühenduses tahapoole 
kallutatud esituledega, muudavad NOTE'i 
elegantsemaks ja dünaamilisemaks ning 
võimendavad mudeli teravat siluetti.

Lehekülg 1    |     Lehekülg 2 

Välimus    |    Sisemus    |    Tehnoloogia ja Suutlikus    |    Lisavarustus Prindi   |   Loobu



KIIRE
KUI TUUL

VÕRRATULT STIILNE.
Avastage Nissan NOTE’i vormitud voolavus. 

Mudeli värskendatud kujundust täiustab külguste 
silmapaistev joon, mis on inspireeritud Squash'i 

palli kiirest lennust.
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SISIMAS
IDEAALSES TASAKAALUS. NOTE’i elegantses 

salongis on välimus ja funktsionaalsus tasakaalus. 
See on üllatavalt ruumikas, praktilise paigutuse 
ja kvaliteetse viimistlusega, mis on nii mugav, et 

lausa kutsub sõitma.

MM LIIGUTATAV TAGAISTE
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KESKSEL KOHAL. Kõik saab selgeks 
alates esimesest hetkest, kui vaatate 

armatuurlauda. NOTE’is on teave tänu 
uutele teravatele universaalnäidikutele ja 
sinise taustavalgustusega kombimeetrile 

selgelt nähtav.

I-TOUCH. Nissan NOTE’i on ülilihtne 
juhtida tänu selle roolil asuvatele hästi 
valitud juhtnuppudele ja intelligentsele 

süütevõtmele. Avage uks, käivitage 
mootor ja saategi sõitu alustada – kõike 

seda ainult ühe nupuvajutusega.

LÕÕGASTUGE JA NAUTIGE SÕITU! 
Jalaruumi suurendamiseks nihutage 

tagaistmeid tahapoole ning 
saate peesitada läbi klaaskatuse 

paistva päikese käes. Nissan NOTE 
on ise sihtkoht, kuhu minna!

LAI SKAALA
DISAINERI KUJUTLUS
FOOKUSES. Niipea, kui heidate pilgu armatuurlauale, 
on selge, et NOTE oskab oma teavet kaunilt esitada, sest 
sõidukil on muu hulgas uus graafika mitmeotstarbelisel 
maatriksekraanil ja sinise kirjaga näidikupaneel.
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KINDEL ELIIT. NOTE paistab 
uue sportliku eesmise ja tagumise 
põrkeraua, küljeliistude ja ainulaadsete 
teemantlõike viimistlusega 16-tolliste 
valuvelgedega teiste seast kindlasti 
silma. Lisage sellele musta äärisega 
esituled, muljetavaldav must eesmine 
iluvõre ja toonklaas ning teie ees 
seisab pilkupüüdev võitja.

VÄLJAPAISTVAD NURGAD. Võimendage 
NOTE’i iseloomulikku dünaamikat Spoiler 

paketiga, mis on loodud spetsiaalselt sõiduki 
teravate joonte esiletõstmiseks. Võtke ühendust 

oma Nissani edasimüüjaga.

SPOILER PAKETT
KÕRGENDATUD MEELED
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DIG-S MOOTOR. NOTE on varustatud 1,2-liitrise 98 hj kompressor- 
bensiinimootoriga, mis on sama säästlik kui diiselmootor, kuid ilma suure lisahinnata. 
Peale selle on mootor ja manuaalkäigukast varustatud uuenduslike süsteemidega, mis 
aitavad vähendada võimsuse kadu, mis tekib soojus-, pumpamis- ja hõõrdumiskadude 
tõttu, ning vähendavad tänu optimeeritud energiahaldusele kütusekulu.

SÄÄSTLIKUD MOOTORID ja oma klassis juhtiv tehnoloogia tekitavad põnevust 
ning vähendavad kulusid. Kerge ja tõhus. Säästlikud mootorid ja oma klassis juhtiv 
tehnoloogia suurendavad sõidurõõmu ning vähendavad kulusid. NOTE’i CO2-heitkogused 
on tähelepanuväärselt väikesed (alates 93 g/km)*. Bensiinijaama minnes ei koorma 
NOTE ei keskkonda ega ka teie rahakotti.

*Väärtused näitavad Euroopa standardvarustusega baasmudelit.

ÖKOREŽIIMI NUPP. Muutke 
näidikupaneel selle pisikese nupu 
abil hetkega tõeliseks ökokontrolliks, 
mis jälgib CO2 heitkogust. 

KÕIGIL MUDELITEL 
KÄIVITUS- JA 
SEISKAMISSÜSTEEM. Kõigil 
mudelitel on standardvarustuses 
käivitus- ja seiskamissüsteem, 
mis vähendab linnaliikluses reostust 
ja auto kütusekulu. Kui NOTE seisma 
jääb, lülitub selle mootor automaatselt 
välja (nt liiklusummikus), vähendades 
kütusekulu ja heitkoguseid, ning 
käivitub sujuvalt, kui siduri (MT puhul) 
või piduri (CVT puhul) lahti lasete.

MOOTOR. Kompressoriga 
varustatud kompaktse ja kerge 
1,2-liitrise DIG-S 98 hj mootori 
kütusekulu on vaid 4,3 l/ 100 km 
(kombineeritud tsüklis) ja CO2-
heitkogus vaid 99 g/km 
(manuaalkäigukasti korral).

ÖKOSÕIDUNÄIDIK NOTE'i 
kristallselgel ekraanil on kaks 
uut ökosõidunäidikut - pöörete 
arvu tõhusust mõõtev seade ja 
ökosõidumõõdik, mis mõõdab 
sõidu tõhusust. Kontrollige 
pärast igat sõitu oma ökosõidu 
näitu - see annab hea ülevaate!

MAKSIMAALNE NAUDING.
 Et NOTE’i CO2 heitkogus on väga väike 
(93 g/km), ei koorma sõiduk keskkonda 
ega teie rahakotti. Selle säästlik mootor 

ja klassi parim tehnoloogia tekitavad 
põnevust ning vähendavad samas kulusid.

TÕELINE
ENERGIA

MOOTORID/
KÄIGUKASTID MOOTORI MAHT (L) VÕIMSUS (hj) PÖÖRDEMOMENT, Nm CO2 HEITKOGUS, g/km KÜTUSEKULU KOMBINEERITUD 

TSÜKLIS, l/100 km

1,5-liitrine dCi 90 hj 5MT 1.5 90 200 93 3.6

1,2-liitrine 80 hj 5MT 1.2 80 110 109 4.7

1,2-liitrine DIG-S 98 hj 5MT 1.2 98 147 99 4.3

1,2-liitrine DIG-S 98 hj CVT 1.2 98 147 119 5.1
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NISSANCONNECT

INNOVATSIOON, MIS HOIAB 
MAAILMA TEIE KÄEULATUSES
NUTIKAS JA FUNKTSIONAALNE. NissanConnect sisaldab palju erinevaid funktsioone ja seda on tänu kõrglahutusega 
5,8-tollisele läiketa puuteekraanile uskumatult lihtne kasutada. Teie käsutuses on võimsad heli-, navigatsiooni- ja sidefunktsioonid 
ning ka tipptasemel ühenduvuse ja nutitelefoni integreerimise funktsioonid.

ÜHENDATUD KÕIKJAL. NissanConnect võimaldab nutitelefoni integreerimist. Saate järjest pikenevat rakenduste loendit* kasutada 
mugavalt Nissani ekraani kaudu, tänu millele täiustate oma üldist sõiduelamust ohutul viisil. NOTE muutub teie ühendatud elustiili 
lahutamatuks osaks nagu nutitelefon, tahvelarvuti ja arvuti.

INTELLIGENTNE JUHIABI ja navigatsioonifunktsioonid abistavad teid igas liiklusolukorras.

HELI VOOGEDASTAMINE BLUETOOTH®-I KAUDU. Kuulake digitaalraadiot**, Interneti-raadiot või voogedastage muusikat 
oma mobiiltelefonist.

iPODi/USB PESA. Ühendage süsteemiga iPod või MP3-mängija – mängija, et saada teel olles juurdepääs tervele oma muusikateegile.

* Autojuhtimine on tõsine tegevus. Kasutage NissanConnecti teenuseid ainult siis, kui see on ohutu. Mõned rakendused võivad jõuda turule hiljem. Vajalik 
on NissanConnecti teenuste leping, kuid kahe aasta jooksul alates ostust on teenus kättesaadav tasuta. Teenus ja rakendused on saadaval ainult mõnes 
Euroopa riigis ja valitud Nissani mudelitel. Mõnda teenust ja rakendust võivad pakkuda kolmandad pooled, kes ei allu Nissani kontrollile. Selliseid teenuseid 
ja rakendusi võidakse Nissanile ja tema edasimüüjatele ette teatamata muuta (muu hulgas võivad kolmandad pooled nende pakkumise lõpetada või katkestada). 
Mõned funktsioonid eeldavad ühilduva telefoni või seadme olemasolu, mida ei ole sõidukiga kaasas. Mobiililevi pakuvad mobiilsidefirmad, mis ei allu Nissani 
kontrollile. Mobiililevi ei ole igas piirkonnas kättesaadav. Rändlusteenus ja/või andmete kasutamine võib olla tasuline. Nissan ei vastuta seadmete väljavahetamise 
ega uuendamise eest ega muude kulude eest, mis on vajalikud selleks, et teenuseid oleks võimalik pärast nende muutmist jätkuvalt kasutada.

** Kui see on teie riigis saadaval.

Prindi   |   Loobu

Lehekülg 1    |    Lehekülg 2    |    Lehekülg 3    |    Lehekülg 4    |    Lehekülg 5    |    Lehekülg 6

Välimus    |    Sisemus    |    Tehnoloogia ja Suutlikus    |    Lisavarustus



LINNULENNULINE ÜLEVAADE. AVM 
kuvab nelja erineva kaamera abil teie 
sõidukist ülalt pildi. Lihtsalt parkige 
oma NOTE juhiste järgi ja nautige 
ideaalset tulemust.

VAADE TAHA. Selle vaatega näete tagurdades auto taha ja 
samal ajal näete tänu pealtvaatele madalamaid esemeid, 
mida tavaliselt pole aknast näha.

ÄRGE KRIIMUSTAGE OMA VELGI! 
Saate nii edas- kui ka tagurpidi sõites 
vajutada kaamera nuppu, et valida 
pealtvaate asemel külgvaade. See 
võimaldab täpselt näha, kui kaugel te 
äärekivist olete.

TÄIELIK ÜLEVAADE. Juhipoolse 
küljepeegli all asuv kaamera 
muudab nii edas- kui ka tagurpidi 
sõites 360-kraadise virtuaalse 
ülevaate täielikuks. 4

KAAMERA

1
KAAMERA

2
KAAMERA

3
KAAMERA

TÄIUSLIK PARKIMISABI. Nissani täiustatud täisvaatekaamera (AVM) 
annab autost ja selle ümbrusest linnulennulise ülevaate otse teie 
5,8-tollisel puuteekraanil. See muudab tagurdamise ja sõidusuunaga 
paralleelselt parkimise lihtsamaks ning pingevabamaks.

NISSAN
360° TÄISVAATEMONITOR
4 KAAMERAT
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LIIKUVATE OBJEKTIDE TUVASTAMISE SÜSTEEM. 
Tutvuge oma digitaalse juhiabiga. Liikuvate objektide 
tuvastamise süsteem annab teile tagurdamisel teada, 
kui teele ilmub takistus. Tavalised parkimisabisüsteemid 
teavitavad juhti auto teele jäävatest objektidest, kuid see 
süsteem edastab nii kuuldava kui ka nähtava märguande, 
kui sõiduki taga liigub näiteks väike laps. Seega tagab 
süsteem suurema meelerahu.

SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE 
HOIATUSSÜSTEEM. Keskenduge! Ärge 
jääge tukkuma! Sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatussüsteem annab teile märku, kui hakkate 
sõidurajalt kõrvale kalduma. Süsteem suudab 
tuvastada isegi kõige kahvatuma teemärgistuse 
ja kui te ei ole suunatuld sisse lülitanud, hoiatab 
see teid kiiresti sõidurajalt kõrvalekaldumise 
eest. Nutikas süsteem kohandab automaatselt 
tundlikkust maapiirkondades, kus sõidustiil on 
teistsugune.

NISSAN OHUTUSPÕHIMÕTTED

HANKIGE ENDALE 
KINDLUSTUNNE

PIMEALA HOIATUSSÜSTEEM. 
Pimeala hoiatussüsteem näeb ka seda, 
mida teie ei näe. Kui kummalegi poole 
NOTE’i jäävas pimealas on sõiduk, süttib 
küljepeeglil tagasihoidlik hoiatustuli. Kui 
olete andnud märku soovist vahetada 
sõidurada, kuid mõni sõiduk on teile 
ohtlikult lähedal, hakkab see tuli vilkuma 
ja kostab helisignaal.

Nissani turvakilbi tehnoloogia on terviklik ohutuslahendus, 
mida rakendame iga sõiduki kujundamisel ja väljatöötamisel. 
Siin kirjeldatud funktsioonid on vaid mõned näited Nissani 
paljudest funktsioonidest, mis aitavad kaitsta teid ja 
kaassõitjaid. Need funktsioonid keskenduvad kolmele 
põhiaspektile: sõiduki süsteemidel ja ümbrusel silma peal 
hoidmine, juhi abistamine ootamatutes olukordades ning 
teie ohutuse tagamine avarii korral.
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SKEEM
KOOS ESP-GA

ABS. Kui tekib olukord, kus 
peate järsult pidurit vajutama, 
takistab blokeerumisvastane 
pidurisüsteem rataste lukustumist 
ning aitab tagada juhitavust ja 
stabiilsust.

et suurendada haarduvust ja 
stabiliseerida sõidukit rehvide 
pidamispiiri ootamatul ületamisel.

ESP/TCS. 9. põlvkonna Boschi 
elektrooniline stabiilsussüsteem 
reguleerib iga ratta pidurdussurvet ja 
vähendab mootori pöördemomenti,

OHUTUSMEETMED
LÕÕGASTUGE. Uue Nissan NOTE’iga on keeruline 

eksida, kuid lisaturvalisuse tagamiseks on kõigil mudelitel 
standardvarustuses kuus turvapatja, ABS ja ESP/TCS.

KUUS TURVAPATJA. Eesmised ja külgturvapadjad 
ning turvakardinad tagavad kõigile sõitjatele kogu 
aeg maksimaalse kaitse.

REHVIRÕHU JÄLGIMISSÜSTEEM. Rehvirõhu 
jälgimise süsteem hoiatab teid, kui rehvirõhk on liiga 
väike. Rõhu hoidmine õigel tasemel muudab sõidu 
ohutumaks ja vähendab ka auto kütusekulu.
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* Flexi board on osa Family paketist (Acenta lisavarustuses, Tekna standardvarustuses).

FLEXI BOARD KATE* 
Põrandakate, mis on nii kerge, et seda saab hõlpsalt 
ühe käega tõsta, võimaldab teil pagasi hoiukohti kiirelt 
ja lihtsalt luua. Sel on isegi veekindel pool, et saaksite 
hoida mudast varustust teistest eraldi. Asetage kate 
ülemisse asendisse, et luua selle alla turvaline 
hoiuruum. Jagage see kaheks, et tekitada tagumiste 
istmete taha väike ja tagaluugi juurde suurem panipaik. 
Asetage mõlemad osad pagasiruumi põrandale, et 
luua üks suur panipaik. Nutikas, kas pole?

KOKKUKLAPITAVAD ISTMED. Tehke ruumi 
juurde. Piisab vaid nupulevajutusest, et klappida 
istmed kokku ja teha autosse rohkem ruumi. 
Tagaistmed on kokkuklapitavad jaotusega 
60 : 40 ja kui esiiste on täiesti ette lükatud, 
saate autosse paigutada kuni 1,7-meetriseid 
esemeid.

PAINDLIKUD 
IDEED

KÕIK SOBIB. Rattad, kotid ja muud 
suured esemed – NOTE’i mahub kõik. 

Istmeid saab neljal viisil kokku klappida ja 
pehme põrandakate on väga mitmekülgne.
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1. Peeglikatted koos suunatuledega, mustad

2. Esi- ja tagauste käepidemete katted, mustad

3. 16-tollised valuveljed ARROW, mustad

4. Eesmise põrkeraua iluliist, must

5. Õhuavade ilurõngad, valged

6. Pagasiruumi luugi käepideme katteliist, kroomitud

7. Käigukanginupp, valge

8. Katusespoiler, must

9. Kõlarite ilurõngad, valged

10. Pagasiruumi luugi alumine iluliist, must

11. Värvilise logo ja õmblustega veluurmatid

VÄLJENDAGE ENNAST
SEE ON MAITSE KÜSIMUS. Lisage NOTE’ile isikupära ja 

sügavust enda valitud värvide, iluliistude ja ehisdetailidega. Näidake 
oma stiili loomingulise (CREATIVE) põhivärvitooniga või väljendage 

oma ainulaadsust eksklusiivse (EXCLUSIVE) värvitooniga.

Punane

Must

Valge Purpurpunane

Kroom

Oranž

Carbon välimus

Hall

LOOMINGULINE EKSKLUSIIVNE
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B

A C

D

A: Kogupikkus: 4100 mm / 4140 mm koos 
Spoiler paketiga

B: Teljevahe 2600 mm

C: Kogulaius 1695 mm

D: Kogukõrgus: 1535 mm
15-TOLLISED 
VALJUVELJED

15-TOLLISED 
ILUKILBID
STANDARDVARUSTUSES 
VARUSTUSTASEMES VISIA

STANDARDVARUSTUSES 
KOOS SPOILER PAKETIGA

16-TOLLISED 
VALJUVELJED

16-TOLLISED 
VALUVELJED

STANDARDVARUSTUS 
VARUSTUSTASEMETES 
ACENTA JA ACENTA PLUS

STANDARDVARUSTUS 
VARUSTUSTASEMETES TEKNA 
JA ACENTA NING KOOS ACENTA 
PLUS DIG-S MOOTORIGA 
TEEMANTLÕIKE VIIMISTLUSEGA 

VELJED

WHITE PEARL
M - QAB

SILVER
M - KY0

DARK METAL GRAY
M - KAD

BLACK
M - Z11

MAGNETIC RED
M - NAJ

M = METALLIKVÄRV
S = MITTEMETALLIKVÄRV
*Ei saa kasutada koos Spoiler paketiga

WHITE SOLID
S - 326*

SONIC BLUE
M - RBE

SOLID RED
S - Z10*

INK BLUE
M - RBN

VÄRVIVALIK SISUD

VISIA 
VARUSTUSTASE
BASIC BLACK

TEKNA 
VARUSTUSTASE
PREMIUM BLACK

ACENTA & ACENTA+ 
GRADE
MODERN BLACK AND GREY

MÕÕTMED
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Nissan+ hooldusleping on parim viis tagada oma Nissan NOTE sõidukile hooldus, mida 
see väärib!
Kanname teie Nissani eest korralikult hoolt ja tagame aastateks fikseeritud tasemel hoolduskulud.
Kui toote oma auto meie esindusse, vahetame osad ja vedelikud Nissani ametliku 
hooldusgraafiku kohaselt ning teeme kõik vajalikud kontrollid, et saaksite rahuliku 
südamega edasi sõita.
Nissan aitab teil kulusid kontrolli all hoida, teavitades teid saabuvatest hoolduse 
tähtaegadest ning pakkudes välja kõige sobivamad teenused ja ajad.

Nissani pikendatud garantii annab võimaluse pikendada tavagarantiid, mis on kolm 
aastat või 100 000 km.
Valige leping, mis sobib kõige paremini teie sõiduvajadustega.
Remontimisel kasutatakse ainult Nissani originaalvaruosi ja töid teevad Nissani 
eriväljaõppe saanud mehaanikud.
Teie meelerahu tagamiseks hõlmab leping ööpäevaringset Nissan Assistance autoabi 
terves Euroopas.

NISSAN+ HOOLDUSLEPING

PIKENDATUD GARANTII

JUST TEIE TOOTE VÄLJA NISSANI 
PARIMAD OMADUSED.

Panete meie kujutlusvõime tööle. Muudate meid 
leidlikumaks. Innustate meid reegleid muutma ja 
uuendusi tegema. Nissanis ei tähenda uuendused ainult 
lisasid ja täiendusi, vaid piiride ületamist, et hetkeolukorda 
täielikult muuta. See tähendab ootamatute lahenduste 
arendamist, et teie kõige metsikumad ja pragmaatilisemad 
soovid täide viia. Nissan kujundab autosid, lisavarustust 
ja teenuseid, mis on erilised – muudame praktilise 
põnevaks ja põneva praktiliseks, et teie sõidukogemus 
oleks iga päev meeliülendav.

NISSAN NOTE
PAKUB TEILE JÄRGMIST.

KOLMEAASTANE GARANTII

12-AASTANE KORROSIOONIVASTANE 
GARANTII

20 000 KM HOOLDUSINTERVALL
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K ü l a s t a g e  m e i e  v e e b i l e h t e  w w w . n i s s a n . e e

Jälg NOTE’i:
Edasimüüja:

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal (märts 2016) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel esitletud 
prototüüpautode andmetele. Kuna tooteid pidevalt täiustatakse, on Nissan Europe’il õigus muuta käesolevas trükises kirjeldatud ja esitletud sõidukite 
andmeid igal ajal. 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 tehtud kloorivabast paberist. NOTE SV PC BROC GEA. märts 2016. Trükitud Euroopa Liidus.
Autor: CLM BBDO, Prantsusmaa – Tel.: +33 1 41 23 41 23 Tootja: eg+ worldwide, Prantsusmaa – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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