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SELLES ON KÕIK OLEMAS.
KOHAKE ENDA VÄÄRILIST. Täiesti uus PULSAR, 
mis on rafineeritud ja enesekindel tänu julgele ja 
sportlikule kujundusele ning tipptasemel 
tehnoloogiliste lahenduste enneolematule 
valikule, annab sõidule hoogu juurde. Sellel 
kahtlematul staaril, mis on sündinud Nissani 
uuenduste sünteesi tulemusel, on tõsi taga. 
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KERETEADLIK
SPORTLIK JA STIILNE, nutikas ja elegantne – Nissan PULSARI 
voolujoonelisusel on külgetõmbevõime. Vaadake neid sportlikke kontuure 
ja seda sihikindlat profiili. Need annavad aimu sellest, mis teid ees ootab.
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AVATUD MEELED
LEIDKE AEGA KAALUTLEMISEKS – luukpäramudel pole  
kunagi jätnud teile nii palju hingamisruumi. Uskumatult valgus-  
ja õhuküllane PULSARI salong, kus jagub nii teile kui ka kõigile  
kaassõitjatele ohtralt pea- ja keharuumi, viib avaruse tähenduse  
täiesti uuele tasemele.
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ERAKORD-
SELT AVAR

OMA KLASSI PARIM  

Tänu oma klassi parimale 

põlveruumile saavad  

tagaistmel sõitjad jalad  

sõidu ajal välja sirutada.

692 M
M

PÕLVERUUM
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IGATI ÜLLATUSLIK
NISSAN PULSARI SALONGIS on kõik elegantne ja meisterlik: pehmed  

materjalid ja kroomdetailid, eriti laiad käetoed ustel ja hämmastav igakülgne nähtavus.  
Tänu mugavusele ja praktilisusele, mida pakuvad sellised tipptasemel funktsioonid nagu  

Nissani intelligentne võti, mootori käivitamise nupp, automaatsed esitulede puhastid,  
vihmasensoriga klaasipuhastid ja kahetsooniline kliimaseade, on tegemist mudeliga,  

millel on tänapäevane kvaliteet ja stiil.
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NISSANI TÄIUSTATUD JUHIABIEKRAAN

UUENDUSED  
NINA EES
Otse teie ees täisvärvilisel 5-tollisel TFT-teabeekraanil on olemas kõik vajalik,  
näiteks üksikasjalikud suunajuhised, helistaja isiku tuvastus, muusikapala  
andmed ja turvakilbi olek. Nissani täiustatud juhiabiekraan toob kogu teabe  
teie nina ette ning nii ei pööra te pilku teelt.

PÖÖRE PÖÖRDE 
HAAVAL 

NAVIGEERIMINE
Kiire juurdepääs 

olulisele 
navigatsiooniteabele 
tagab, et jõuate alati 

sihtkohta.

TURVAKILP
Vältige 

probleemidesse 
sattumist tänu 
visuaalsetele ja 

helilistele 
hoiatussignaalidele.

REHVIRÕHU 
JÄLGIMISSÜSTEEM

Enam ei ole vaja 
mõistatada: iga rehvi 

rõhk kuvatakse 
ekraanile ja madala 
rõhu korral süttib 

armatuurlaual 
märgutuli.

VÄRVIVALIK
Kohandage oma 
ekraan, valides 

kuvatud auto värvi.

HELISTAJA ISIKU 
TUVASTUS

Saate kontrollida oma 
kõnesid, hoides samal 

ajal silmad teel.

HELISÜSTEEM
Hankige üksikasjalikku 

teavet sõidu ajal 
kuulatavate artistide 

ja muusika kohta.
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NISSANCONNECT

UUENDUS, MIS ASETAB TERVE 
MAAILMA KÄEULATUSSE
NUTIKAS JA FUNKTSIONAALNE. NissanConnectil on rohkelt funktsioone ning tänu suure lahutusvõimega 
5,8-tollisele peegeldumisvastasele puuteekraanile on seda uskumatult lihtne kasutada. NissanConnect  
ühendab endas heli-, navigatsiooni- ja sidefunktsioonid ning pakub paindlikke võimalusi nii välisseadmete  
kui ka nutitelefonide kasutamiseks.

IGAL POOL ELUGA KURSIS. NissanConnecti saab ühendada nutitelefoniga. See võimaldab kasutada järjest 
suurenevat hulka mobiilirakendusi* Nissani mugava ekraani kaudu – kõik see on mõeldud rikastama teie 
sõidukogemust ohutul viisil. Nii muutub teie PULSAR teie elustiili lahutamatuks osaks samamoodi nagu  
nutitelefon, tahvelarvuti ja sülearvuti.

NUTIKAD JUHIABISÜSTEEMID ja navigatsioonifunktsioonid toetavad teid igasugustes liiklusoludes.

HELI VOOGEDASTUS BLUETOOTH®-I KAUDU. Nautige digitaalraadiot** või internetiraadiot või kasutage  
muusika voogedastust mobiiltelefoni kaudu.

iPODi/USB PESA. Ühendage süsteemiga iPod või MP3-mängija – nii saate kogu oma muusikakogu  
autosse kaasa võtta.

* 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 seda teie riigis pakutakse.

Kaartide täpsus on võti säilitamaks navigatsioonisüsteemi 
optimaalset tuge. Nissan MapCareTM programm on teenus, 
mis võimaldab teil saada üks tasuta kaardiuuendus 
igal aastal 3 aasta jooksul pärast sõiduki ostu*. Küsige 
oma edasimüüjalt rohkem infot või külastada Nissani 
omaniku portaali You+Nissan 
https://youplus.nissan.ee*

3 AASTAT

UUENDATUD
TASUTA
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NISSANI TÄISVAATEMONITOR

TEIE VIRTUAALNE VAADE 
LINNULENNULT
Nelja kaameraga täisvaatemonitor annab sõiduki ümbrusest panoraamvaate  
ning lähivõtted auto eest, tagant ja külje pealt. Nii on ohutum ja lihtsam parkida. 
Tagurdamisel hoiatab liikuvate objektide tuvastamise süsteem teid nähtamatute 
ohtude eest, nt jalgrattaga mööduv laps või lemmikloom – see säästab teid  
suurest vaevast.

ÄRGE LÖÖGE NINA ÄRA
Kui lülitate sisse esimese käigu  

 (või edaspidikäigu Xtronicu käigukastiga 
mudelitel), kuvatakse ekraanile eest- ja 

pealtvaade, et teaksite, kui kaugele teeserva 
võite võtta, ilma et läheksite liiga kaugele.

TAHAVAADE
Tagurpidikäiguga sõites on ekraanilt näha 

seda, mis paikneb otse auto taga, ning tänu 
ülemisele vaatele märkate madalamaid 

esemeid, mida muidu näha poleks.

SÄÄSTKE VELGI
Edaspidi või tagurpidi liikumise ajal 
võite vajutada kaameranupule ja 
lülitada pealtvaate välja. Nüüd 
kuvatakse ekraanile ainult külgvaade. 
Sellest on suur abi, et näha, kui lähedal 
on auto kõnnitee servale.

TÄIELIK ÜLEVAADE
Juhipoolse küljepeegli all asuv  

kaamera muudab nii edaspidi kui  
ka tagurpidi sõites 360-kraadise 

virtuaalse vaatevälja täielikuks.
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AKTIIVNE VEOJÕUKONTROLL  
võimaldab sõidukit kurvides kindlalt 
juhtida, reguleerides iga ratta 
pidurdussurvet, et olla kurvides 
teekonna kontrollimisel abiks ja aidata 
sõidukil sujuvalt reageerida.

ANDKE GAASI –  
KINDLA TEADLIKKUSEGA
Nissan PULSAR ei tee mingeid järeleandmisi võimsuses ega jõudluses. Vähendatud 
töömahuga moodsad täisturbomootorid ühendavad endas muljetavaldava 
kütusesäästlikkuse ja suure erksuse. Saate valida otsesissepritsega turboülelaaduriga 
DIG-T 115 MT bensiinimootori või otsustada kütusesäästliku dCi 110 MT diiselmootori kasuks. 
Mõlemal juhul olete üllatunud.

XTRONIC  
Xtronicu automaatkäigukast suurendab veelgi sõidunaudingut, pakkudes sujuvamat ja 
tundlikumat kiirendust ning samal ajal ka väiksemat kütusekulu.

START/STOP SÜSTEEM  
Nissani automaatne START/STOP süsteem kuulub kõikide mudelite standardvarustusse. Et 
säästa veelgi rohkem kütust, seiskab see mootori, kui seda pole vaja, näiteks valgusfoori taga, 
ning seejärel taaskäivitub sujuvalt ja kiiresti, kui vajutate paigaltvõtmiseks gaasipedaali.

1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.5 dCi MT

MOOTOR VÕIMSUS
hj

VÕIMSUS
Nm

CO2

g/km
KÜTUSEKULU

l / 100 km

115 190 117 5.0

115 165 119 5.1

110 260 94 3.6 
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®

NISSANI TURVAKILBI FILOSOOFIA

HANKIGE ENDALE 
KINDLUSTUNNE
Nissan lähtub iga sõiduki projekteerimisel igakülgsest ohutusest 
ning on seetõttu välja töötanud Nissani turvakilbi tehnoloogia. 
Järgnevalt kirjeldatud lahendused on vaid mõned Nissani paljudest 
ohutussüsteemidest, mis kaitsevad teid, keskendudes kolmele 
põhiaspektile: hoiavad sõiduki süsteemidel ja ümbrusel silma peal, 
aitavad juhil ootamatutes olukordades toime tulla ning aitavad 
tagada avarii korral sõitjate ohutust.

MUUTKE NÄHTAMATU NÄHTAVAKS
REHVIRÕHU JÄLGIMISSÜSTEEM. Enam ei ole vaja 
mõistatada: iga rehvi rõhk kuvatakse ekraanile 
ja madala rõhu korral süttib armatuurlaual 
märgutuli.

PIMEALA HOIATUSSÜSTEEM. Pimeala 
hoiatussüsteemil on ülevaade aladest, mis muidu 
teie eest varjatuks jäävad. Kui ükskõik kummale 
poole PULSARIT jäävas pimealas on sõiduk, süttib 
küljepeeegli lähedal asetsev ohutuli. Kui olete 
andnud märku soovist sõidurada vahetada, kuid 
mõni sõiduk on teile ohtlikult lähedal, hakkab 
vilkuma seesama tuli ja kostub hoiatussignaal.

SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE 
HOIATUSSÜSTEEM. Olge tähelepanelik! Teid 
hoiatatakse, kui hakkate sõidurajalt kõrvale 
kalduma. Süsteem tuletab teile signaaliga 
meelde, et sõiduki rajale tagasi suunaksite, välja 
arvatud siis, kui näitate suunatuld.

ESIKOKKUPÕRKE ENNETUSSÜSTEEM. 
Kokkupõrkeohu korral ees sõitva sõidukiga 
edastab süsteem kuuldava ja nähtava 
hoiatussignaali. Kui juht sellele ei reageeri, pidurdab 
süsteem järsult ise, et sõiduki kiirust vähendada.

LIIKUVATE OBJEKTIDE TUVASTAMISE SÜSTEEM. 
See on teie digitaalne parkimisabi. Tänu 
360-kraadisele vaatele hoiatab see funktsioon 
teid parkimiskiirustel selle eest, kui miski auto 
vahetus läheduses liigub, näiteks lemmikloom või 
jalgrattaga sõitev laps.

AITAB TEID KAITSTA. PULSAR, mille 
standardvarustusse kuulub kuus turvapatja, sh 
külgturvapadjad ja turvakardinad ning Nissani 
turvakilp, on varustatud täiskomplekti aktiiv- ja 
passiivohutustehnoloogiaga, et kaitsta tõhusalt 
nii teid kui ka kaassõitjaid.

STANDARD-
VARUSTUSES 
KUUS 
TURVAPATJA6

Safety Award 2014  
aasta turvalisusauhind.

NISSAN PULSAR pälvis
maksimaalsed 5* Euro NCAP  

turvatestis (European New  
Car Assessment Programme).
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Teie, kaassõitja ja terve  
koorem kaupa.

NIHUTAGE, KLAPPIGE KOKKU, 
PAKKIGE JA MINGE
Hoolimata oma klassi parimast ruumikusest tagaistmetel tagab Nissan 
PULSARI peresuuruses pakiruum selle, et midagi ei jää maha. Lisaks muutub 
sõiduki 385-liitrine pakiruum istmete allaklappimisel 1395-liitriseks. Tänu 
neljale istmekombinatsioonile ja istmete 60 : 40 suhtega kokkuklapitavusele 
jagub teil ohtralt võimalusi suuremate esemete vedamiseks – niisiis libistage 
autosse golfikott, pakkige kokku jalutuskäru, laadige peale jalgrattad ja sõitke!

1395 LIITRIT

Sõidukis on palju käepäraseid hoiulaekaid ja peidetud panipaiku, et väiksemad esemed oleks ohutus kohas, kuid samal ajal käeulatuses.
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FOR PULSAR

AVALDAGE MULJET
NISSANI DISAINISTUUDIO MUUDAB TEIE SÕIDUD 
VÄLJENDUSRIKKAMAKS. Hulgaliselt kõikvõimalikke 
värvitoone ja lisavarustust – kujundage oma PULSAR 
täpselt endale meelepäraseks.

1. Peeglikatted, oranžid (Orange Racing)

2. Ukselingid, oranžid (Orange Racing)

3. Alumised küljeliistud, oranžid (Orange Racing)

4. 18-tollised valuveljed HIMALAYA, teemantlõike 
viimistlusega, oranž (Orange Racing)

5. Eesmise põrkeraua iluliist, oranž (Orange Racing)

6. Pagasiruumi pehme põrandakate ja tagumise põrkeraua 
kaitseliist

7. Värvilise logo ja värviliste õmblustega veluurmatid

8. 18-tollised valuveljed HIMALAYA, teemantlõike 
viimistlusega, must (Piano Black)

9. Haiuimekujuline antenn, must (Piano Black)

10. Pagasiruumi luugi käepide, oranž (Orange Racing) 

11. Tagumise põrkeraua iluliist, oranž (Orange Racing)

Must

Valge

Oranž

LOOMINGULINE EKSKLUSIIVNE 

Kroom
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B

A
C

D

16-tollised terasveljed ilukilpidega 16-tollised valuveljed 17-tollised valuveljed

VALUVELJED

White - S - QM1 Red - S - Z10 Pearl White - P - QAB

Silver - M - KL0 Grey - M - K51 Black - M - GN0

Force Red - M - NAH Bronze - M - CAP Azure - M - RBR

VÄRVID M: Metallik - S: Mittemetallik - P: 
Pärlmutter

MÕÕTMED

A: Üldpikkus: 4387 MM

B: Teljevahe: 2700 MM

C: Üldlaius: 1768 MM

D: Üldkõrgus: 1520 MM

VIIMISTLUS

VISIA

MUSTRIGA TRIKOOKANGAS

ACENTA

MUSTRIGA TRIKOOKANGAS, 
MUST

ACENTA - MUSTRIGA 
TRIKOOKANGAS, HALLIKAS-BEEŽ

N-CONNECTA

POOLNAHKSISU, MUST
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360° PROTSESS
Me ehitame kvaliteetselt ja hoolikalt algusest peale, et muuta iga 

sõiduk teilt inspiratsiooni saanud innovaatilise disaini, nutika 
tehnoloogia ja läbimõeldud detailide kaudu mugavamaks ja 

vastupidavamaks.

OHUTUS
Me kasutame ja arendame edasi oma nutikaid sõidusüsteeme, et 

kanda teie eest pidevalt hoolt ja aidata teil vältida ebameeldivaid 
vahejuhtumeid, et saaksite iga päev sõita enesekindlalt. Meie 

täisvaatemonitor kasutab nelja kaamerat, et anda teile sõiduki 
ümbrusest linnulennult ülevaade.

ERAKORDNE TÖÖKINDLUS
Me katsetame oma autosid viimase piirini, et tagada nende igapäevased 

suurepärased sõiduomadused ja töökindlus. Me sõidame tootmiseelsetes 
katsetes miljoneid kilomeetreid, avame ja sulgeme uksi ning kapotte 

tuhandeid kordi päevas ja kasutame akende vastupidavuse kontrollimiseks 
ehtsat vulkaanituhka Jaapanist.

 

MEISTERLIKKUS       
KOGEMUSE KAUDU

Nissani kõigis ettevõtmistes on kesksel kohal klient. Iga tegevus ja 
otsus tehakse ülima hoolikuse, täpsuse ja kvaliteediga, kuna seda 

kõike tehakse teie jaoks. Alates ideest ja lõpetades auto ehitamisega, 
alates katsetamisest ja lõpetades läbipaistvusega, alates 

klienditeenindustest ja lõpetades pühendumisega. Kvaliteet kajastub 
ka kõige pisemates detailides.

NISSAN 
KESKENDUB ALATI 
KVALITEEDILE
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TASUTA ASENDUSAUTO
Meie lubame hoida teid teel ka siis, kui teie auto on 

hoolduses või paranduses. Kui olete You+Nissani liige 
garanteerime teile ettetellimisel tasuta asendusauto 

või mõne muu teile sobiva alternatiivi. 

TEENINDUSE HINNAGARANTII
Meie lubame, et pakume teie Nissanile parimat 

teenindust, kuna kasutame just Nissanile disainitud 
tööriistu ja väljaõpet. Me garanteerime ka  

parima hinnaga teeninduse - teeme teile alati 
vähemalt sama soodsa pakkumise, kui suudab 

pakkuda suvaline teie Nissani esindusest  
vähem kui 10 km kaugusel asuv teenindus.

AUTO KORRASOLEKU KONTROLL
Meie lubame, et teeme teie autole alati tasuta 
korrasoleku kontrolli, kui toote ta korralisse 
hooldusesse. Lisaks teeme teile ka enne kõigi 
vajalike tööde teostamist hinnapakkumise, et 
näeksite täpselt, mida on vaja teha ja kui palju 
see maksab.

NISSAN ASSISTANCE PIKENEV AUTOABI
Meie lubame hoida teid teel 24/7. Kui teil peaks 
teel olles autoga midagi juhtuma, siis tuleme 
teile appi ööpäevaringset hoolimata teie Nissani 
vanusest.

ERAKLIENDINA SAATE NAUTIDA MEIE LOJAALSUSPROGRAMMI LUBADUSI JA BOONUSEID PIIRAMATU AJA 
VÄLTEL. LIITUGE YOU+NISSANI PROGRAMMIGA NING ME PAKUME TEILE AUSAT JA AVATUD TEENINDUST  

JA HOOLITSEME TEIE AUTOALASTE MUREDE EEST. SEE ON MEIE LUBADUS.

ÜKSKÕIK KUS, MIS JA MILLAL. LIHTSALT HELISTA (+372) 606 4070. 

Loe tingimusi https://www.nissan.ee/omamine/kliendilubadus.html 

Tagage Nissan+ hoolduslepingu abil oma PULSARile vääriline hooldus ja säästke raha. Meie 
hooldusleping hõlmab kõiki PULSARi tavapäraseid hooldusnõudeid. Meie hoolduskava annab 
teile võimaluse fikseerida hoolduskulud kuni 5 hoolduseks. Nissan+ hooldusleping katab kõik 
Nissani hooldusgraafikus nõutavad kontrollid, vahetused ja toimingud. Saage osa eelistest, mis 
kaasnevad meie väljaõppinud mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade 
kasutamisega. Hästi hooldatud sõidukil on suurem järelturuväärtus. Kui müüte Nissani enne 
poliisi kehtivuse lõppu, saab uus omanik kasu järelejäänud lepingust.

Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada oma PULSARi garantii eeliseid kauem, 
suurema läbisõiduni või pikema aja vältel. 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 Nissan Assistance autoabi teenust 
poliisi kehtivusperioodil, pakkudes teile üleeuroopalist abi ööpäev läbi 365 päeva aastas.

NISSAN+ HOOLDUSLEPING

NISSAN 5* PIKENDATUD GARANTII

TEIE AITATE MEIL PARIMAID  
OMADUSI ESILE TUUA

Teie sütitate meie kujutlusvõimet. Teie sunnite 
meid leidlikkusele. Teie inspireerite meid 
reegleid muutma ja uuendusi tegema. 
Uuenduslikkus ei ole Nissani jaoks mitte 
lihtsalt täiendamine ja laiendamine, vaid
piiride ületamine ja status quo 
ümberkujundamine. Me loome ootamatuid 
lahendusi, mis vastavad teie kõige 
pöörasematele ja pragmaatilisematele
soovidele. Nissan pakub sõidukeid, 
lisavarustust ja teenuseid, mis lõhuvad 
tavaarusaamu – me muudame praktilise 
meelierutavaks ja meelierutava praktiliseks, 
et teie igapäevane sõidukogemus oleks
põnevam ja nauditavam.

NISSAN PULSAR  
PAKUB TEILE:
3-AASTAT / 100 000 KILOMEETRIT 
GARANTIID
12-AASTAST ROOSTEKINDLUSE 
GARANTIID
30 000 KM HOOLDUSVÄLPA 
DIISELMOOTORITELE 
20 000 KM HOOLDUSVÄLPA 
BENSIINIMOOTORITELE
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Jälgige Nissan PULSARIT:
Edasimüüja tempel:

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal ( jaanuar 2018) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel 
esitletud näidisautode andmetele. Kuna tooteid täiustatakse pidevalt, on Nissan Europe’il õigus siin kirjeldatud ja näidatud sõidukite 
andmeid igal ajal muuta. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Kõige ajakohasema teabe 
saamiseks pöörduge Nissani kohaliku edasimüüja poole. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri 
värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused kaitstud. Trükise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata 
on keelatud.

Brošüür on trükitud kloorivabale paberile. FY15 PULSAR DIG-T BROCHURE LHD 1/2018. 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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