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KEILASSA
 

Matalampi katon linja, jyrkempi tuulilasin 
kulma, leveät pyöränkotelot ja kaareviin 
ajovaloihin sulautuva virtaviivainen etumaski 
tekevät NOTEsta elegantimman ja 
dynaamisemman sekä antavat sen 
terävälle siluetille enemmän luonnetta.
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VALO-

SILMIINPISTÄVÄN TYYLIKÄS.



PIKA-
KAISTALLA

NEROKKAAN TYYLIKÄS. 
Tutustu Nissan NOTEn tyyliteltyyn sulavuuteen. 

Nopealiikkeisen squashpallon lennosta 
inspiraation saanut tunnistettava "squash-linja" 
auton kyljissä viimeistelee tyylikkään muotoilun.
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SYVÄLLÄ
SISIMMÄSSÄÄN

TÄYSIN TASAPAINOINEN. Tyyli yhdistyy 
tarkoitukseen Nissan NOTEn viimeistellyissä sisätiloissa. 

Yllättävän avara ja käytännöllinen suunnittelu, sekä 
loppusilauksena ensiluokkaiset sisämateriaalit kutsuvat 

sinut ajonautinnolle.

MM LIUKUVA TAKAISTUIN
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EKOSEURANTA. Mittaristossa näytetään 
kaikki ajotiedot terävästi, olipa sää tai 

vuorokaudenaika mikä tahansa. Siinä on 
kaksi uutta ekomittaria, Ekopoljinasteikko 
näyttää kaasuttimen hyötysuhteen ja eko-

ajo-osoitin arvioi tehokkuutta.

ÄLYAVAAMINEN. Nissan NOTEn arki 
sujuu vaivattomasti järkevien 

ohjauspyöräkomentojen ja nerokkaan 
älyavaimen ansiosta. Avaa ovi, käynnistä 

moottori ja lähde liikkeelle – kaikki 
painikkeen painalluksella.

RENTOUDU JA NAUTI. Hanki lisää 
jalkatilaa siirtämällä takaistuimia 

taaksepäin ja nauti kattoikkunan valosta: 
Nissan NOTE on jo itsessään määränpää.

Ajotietokoneen käyttökielenä englanti

LAAJA SKAALA
SUUNNITTELIJAN 
NÄKEMYS
KESKIPISTEENÄ. Kojelauta vaikuttaa selkeältä heti, kun näet 
sen ensimmäistä kertaa. Nissan NOTEn näytössä on terävä 
grafiikka ja selkeä sinisellä valaistu mittaristo.
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VAKUUTTAVAA 
PARHAIMMISTOA. 
Uudet urheilulliset etu- ja takapuskurit, 
kattospoileri, kylkilistat ja ainutlaatuiset 
16-tuumaiset Diamond Cut 
kevytmetallivanteet nostavat NOTEn 
omaan luokkaansa. Lisäämällä 
mustataustaiset ajovalot, vaikuttavan 
mustan etusäleikön ja tummennetut 
lasit taakse edessäsi on voittaja, joka 
saa päät kääntymään.

ULKOPUOLEN MUOTOILU
HERKISTYNEET AISTIT

SELKEÄ RAJA. Tehosta NOTEn luontaista 
dynaamisuutta Body Kit -korisarjalla, joka korostaa 

auton selkeärajaista muotoilua. Pyydä lisätietoja 
Nissan-jälleenmyyjältäsi.
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DIG-S-MOOTTORI. NOTE tarjoaa dieselmoottorin taloudellisuuden ilman sen 
hintalappua. Nissan NOTEn 1,2- litrainen 98 hevosvoiman manuaalivaihteinen 
-bensiinimoottori sisältää innovatiivista tekniikkaa, joka vähentää lämpö-, pumppaus- 
sekä kitkahäviöiden vuoksi menetettyä tehoa ja tehostaa polttoaineenkulutusta 
optimoidun energiankäytön avulla.

TALOUDELLISET MOOTTORIT ja edistyksellinen tekniikka mahdollistavat ajonautinnon 
minimoiden samalla kustannukset. NOTEn CO2-päästöt ovat alhaiset, pienimmillään 
93 g/km*. Tämä vaikuttaa sekä ympäristöön että lompakkoosi, sillä myös NOTEn 
polttoaineenkulutus on maltillista.

*Arvot viittaavat perusmalliin vakiovarusteilla.

EKO-TILAN PAINIKE Tällä 
pikku painikkeella voi 
muuttaa mittariston hetkessä 
aidoksi kulutusvahdiksi (ja siten 
CO2-päästövahdiksi).

STOP / START-JÄRJESTELMÄ 
KAIKILLE. Kaikkien mallien 
vakiovaruste Stop / Start-järjestelmä 
vähentää päästöjä ja kulutusta 
kaupunkiliikenteessä. Moottori 
sammuu automaattisesti, kun Nissan 
NOTE pysähtyy (vaikkapa 
liikenneruuhkassa), jolloin energiaa 
ei kulu eikä päästöjä synny, ja 
käynnistyy sujuvasti heti, kun kytkin 
(MT) tai jarru (CVT) vapautetaan.

MOOTTORI. Kompakti ja 
kevyt 1,2 DIG-S 98 hv –
moottori kuluttaa alimmillaan 
vain 4,3 l/100 km (yhdistetty 
kulutus) ja tuottaa CO2-päästöjä 
99 g/km (luvut perustuvat 
manuaalivaihteiseen malliin).

EKO-MITTARI Nissan NOTEn 
kirkkaassa näytössä on kaksi 
uutta ekomittaria. Eko-
poljinasteikko näyttää 
kaasuttimen hyötysuhteen ja 
eko-ajo-osoitin arvioi 
tehokkuutta. Kaikki tämä 
tehdään teräväpiirtografiikalla ja 
väreissä. Voit tarkistaa 
ekopisteytyksesi jokaisen 
ajomatkan jälkeen.

AJONAUTINNON HUIPPUA.
 CO2-päästöt ovat alkaen vain
 93 g/km*, joten Nissan NOTE 

säästää ympäristöä ja rahaa. 
Taloudellinen moottori ja moderni 

tekniikka miellyttävät ja minimoivat 
kustannuksia. 

SILKKAA
TEHOA

MOOTTORI/
VAIHTEISTO KOKO (L) TEHO (hv) VÄÄNTÖ (Nm) CO2-PÄÄSTÖT (g/km) POLTTOAINEEN KULUTUS, 

YHDISTETTY (l / 100 km)

dCi 90 5-vaiht. M/T 1,5 90 200 93 3,6

80 5-vaiht. M/T 1,2 80 110 109 4,7

DIG-S 98 5-vaiht. M/T 1,2 98 147 99 4,3

DIG-S 98 CVT 1,2 98 147 119 5,1
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NISSANCONNECT

INNOVAATIO, JOKA PITÄÄ 
MAAILMAN ULOTTUVILLASI
ÄLYKÄSTÄ JA TOIMIVAA. NissanConnect-sovellus on täynnä monipuolisia toimintoja, joiden käyttö sujuu vaivattomasti 
5,8-tuumaisella heijastamattomalla teräväpiirtokosketusnäytöllä. Koe kätevät äänentoisto-, navigointi- ja viestintäjärjestelmät, 
huippuluokan liitettävyys sekä älypuhelinintegraatio.

YHTEYKSISSÄ MISSÄ TAHANSA. NissanConnect mahdollistaa älypuhelinintegraation. Nissanisi näytöltä voit nauttia alati laajenevasta 
sovellusvalikoimasta*, jonka jokainen osa on tarkoitettu parantamaan ajokokemustasi turvallisuutta unohtamatta. Näin NOTE ja sen 
ominaisuudet sulautuvat osaksi jokapäiväistä arkeasi.

ÄLYKKÄÄT KULJETTAJAA AVUSTAVAT TEKNOLOGIAT ja navigointitoiminnot ovat tukenasi kaikissa tilanteissa tien päällä.

MUSIIKIN SUORATOISTO BLUETOOTH®-YHTEYDELLÄ. Muodosta Bluetooth®- yhteys matkapuhelimestasi autoosi ja voit 
suoratoistaa haluamaasi musiikkia ajaessasi.

iPOD/USB-LIITÄNTÄ. Kytke iPod tai MP3-soitin autoosi ja ota koko musiikkikokoelmasi mukaan tien päälle.

* Käyttökielenä suomi/ruotsi. Ajaminen on vakava asia. Käytäthän NissanConnectia vain silloin, kun sen käyttäminen on turvallista eikä se häiritse keskittymistäsi 
liikenteeseen. Kaikkien sovellusten välitöntä saatavuutta ei voida taata. NissanConnect-palvelun tilaus on pakollinen, mutta se on saatavana ilmaispalveluna 
2 vuoden ajan takuun alkamispäivästä. Palvelut ja sovellukset ovat saatavina tietyissä Euroopan maissa ja tiettyjen Nissan-mallien yhteydessä. Kolmannet osapuolet 
voivat tarjota sellaisia palveluja ja sovelluksia, joita Nissan ei valvo, eivätkä Nissan tai Nissan-edustajat ole vastuussa niihin tulevista muutoksista, joita voidaan 
tehdä ilman erillistä ilmoitusta (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kolmannen osapuolen palvelujen lopettaminen/keskeyttäminen). Tietyt etäkäyttötoiminnot 
edellyttävät yhteensopivaa puhelinta tai laitetta, joka ei sisälly ajoneuvoon. Matkapuhelinverkkojen ominaisuudet riippuvat palveluntarjoajista, joita Nissan ei valvo. 
Matkapuhelinverkko ei ole käytössä kaikilla alueilla. Verkkovierailu (roaming) ja/tai datakäyttö voi aiheuttaa lisäkustannuksia. Nissan ei ole vastuussa laitteiden 
vaihtamisesta tai päivityksistä eikä muistakaan kustannuksista, jotka voivat aiheutua palvelumuutoksesta aiheutuvasta käyttökatkoksesta. 

**Ei saatavilla Suomessa.
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LINTUPERSPEKTIIVI. Around View 
Monitor kokoaa neljän kameran avulla 
lintuperspektiivinäkymän autosta. 
Tällöin riittää, että ohjaat Nissan NOTEn 
ohjauslinjojen väliin ja nautit täydellisestä 
pysäköinnistä.

VAROKAA TAKANA. Peruutuksen aikana näet näytöstä, mitä 
suoraan takana on, ja ylänäytöstä näet matalat esteet, jotka 
muuten jäisivät piiloon ikkunan alareunan alapuolelle.

ÄLÄ NAARMUTA VANTEITA. 
Ajaessasi eteen- tai taaksepäin voit 
vaihtaa ylänäkymästä sivunäkymään 
kamerapainiketta painamalla. Siitä näet 
helposti, miten lähellä reunakiveystä olet.

TÄYDENNÄ KUVA. Tämä kuljettajan 
sivupeilin alle oleva kamera 
täydentää virtuaalisen 360º 
lintuperspektiivinäkymäsi sekä 
peruutettaessa että eteenpäin 
ajettaessa. 4

KAMERA

1
KAMERA

2
KAMERA

3
KAMERA

LOISTAVA APU PYSÄKÖINTIIN. Around View Monitor –kamerajärjestelmä 
antaa lintuperspektiivinäkymän autosta ja sen ympäristöstä suoraan 
5,8 tuuman kosketusnäytölle. Se tekee peruuttamisesta ja taskupysäköinnistä 
yksinkertaista sekä huoletonta.

NISSAN
AROUND VIEW MONITOR
4 KAMERAA – 360° NÄKYMÄ.
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LIIKKUVIEN KOHTEIDEN 
TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ. Tässä on 
digitaalinen kakkoskuskisi. Liikkuvien kohteiden 
tunnistusjärjestelmä ilmoittaa, jos jokin lähestyy 
peruuttavan NOTEn kulkureittiä. Tavalliset 
peruutusapurit varoittavat tiellä olevista esineistä, 
mutta kuulet myös ääni- ja valomerkin, jos auton 
takana liikkuu jotakin, esimerkiksi pieni lapsi. Saat 
mielenrauhaa.

KAISTAVAHTI. Keskity... nyt ei nukuta! 
Kaistavahti varoittaa, jos alat ajautua pois 
kaistalta. Se havaitsee haalistuneenkin 
tiemerkinnän ja jos vilkku ei ole päällä, 
se huomauttaa tilanteesta heti. Se säätää 
herkkyyttään automaattisesti maanteillä, 
jotka edellyttävät toisenlaista ajotapaa.

NISSANIN TURVALLISUUSFILOSOFIA

UPOTTAUDU 
ITSELUOTTAMUKSEEN

KUOLLEEN KULMAN 
VAROITUSJÄRJESTELMÄ. Kuolleen 
kulman varoitusjärjestelmä näkee sinne, 
minne et itse näe. Jos Nissan NOTEn 
jommalla kummalla puolella on kuolleessa 
kulmassa auto, sivupeilissä oleva 
merkkivalo syttyy. Jos laitat vilkun päälle 
kaistanvaihtoa varten ja toinen auto on 
vaarallisen lähellä, merkkivalo alkaa 
vilkkua ja kuulet varoitusäänimerkin.

Nissan Safety Shield –teknologiat ovat kokonaisvaltainen 
lähestymistapa turvallisuuteen. Ne ohjaavat jokaisen 
valmistamamme ajoneuvon suunnittelu- ja kehitystyötä. 
Tässä kuvatut ominaisuudet ovat vain osa Nissanissa 
olevista ominaisuuksista, jotka auttavat suojaamaan 
sinua ja muita kolmen keskeisen osa-alueen kautta: 
auton järjestelmiä ja ympäristöä valvotaan, odottamattomien 
tilanteiden käsittelyssä avustetaan ja matkustajat pyritään 
pitämään turvassa jos onnettomuus tapahtuu.
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KAAVIO
ESP-JÄRJESTELMÄLLÄ

ABS. Jarrujen 
lukittumisenestojärjestelmä estää 
pyörien lukittumista kovassa 
jarrutuksessa, jotta auton 
ohjattavuus ja vakaus säilyvät.

moottorin vääntöä. Siten se 
maksimoi pidon ja vakauttaa 
auton suunnan, mikäli jokin 
rengas alkaa luisua.

ESP/TCS. Yhdeksännen 
sukupolven Bosch Electronic 
Stability Program säätää 
yksittäisten renkaiden 
jarrutuspainetta ja vähentää

TURVALLISUUS-
TOIMINNOT

RENTOUDU. Nissan NOTEssa on kuusi turvatyynyä, 
ja lisäksi kaikissa malleissa on vakiovarusteina ABS- 

ja ESP/TCS-järjestelmät.

6 TURVATYYNYÄ. Etu- ja sivuturvatyynyt, sekä 
turvaverhot antavat suojaa kaikille matkustajille.

TPMS. Rengaspaineen valvontajärjestelmä 
varoittaa, jos rengaspaine on matala. Oikea 
rengaspaine lisää turvallisuutta ja pitää 
polttoaineen kulutuksen kurissa.
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FLEXIBOARD.
Flexiboard on niin kevyt, että sen nostaa yhdellä 
kädellä. Sen avulla tavaratilaan voi nopeasti ja 
vaivattomasti luoda erikokoisia lokeroita. Lisäksi siinä 
on vedenpitävä puoli, jonka ansiosta kuraisetkin 
varusteet löytävät tavaratilassa paikkansa. Kun taso 
on yläasennossa, sen alle jää suojattu tila. Jos sen 
jakaa kahtia, takaistuimen taakse voi luoda matalan 
tilan ja takaluukun tuntumaan korkeamman. Kun 
flexiboard on taitettuna tavaratilan lattialla, käytössä 
on yksi suuri tila. Nokkelaa, vai mitä?

TAITTUVAT ISTUIMET. Tee lisää tilaa. Istuimet voi 
taittaa, jolloin käyttöön jää erimuotoisia ja -kokoisia 
tiloja. Takaistuimet taittuvat 60:40-suhteessa. Kun 
matkustajan etuistuin on aivan edessä, autoon voi 
pinota jopa 1,7 metrin mittaisia esineitä.

JOUSTAVIA
IDEOITA

MIKÄ TAHANSA SOPII. Pyörät, laukut ja 
muut tilaa vievät tavarat ovat kaikki tervetulleita 

NOTEen. Istuimet taittuvat neljällä eri tavalla 
tavalla ja myös Flexiboard lisää muunneltavuutta.
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NOTELLE

1. Peilinkuoret, Black

2. Etu- ja takaovien kahvojen suojukset, Black

3. 16" ARROW-kevytmetallivanne, Black

4. Etupuskurin viimeistely, Black

5. Valkoiset sisäosien koristeet

6. Takaluukun kahvan suojus, Chrome

7. Vaihteenvalitsimen nuppi, White

8. Kattospoileri, Black

9. Valkoiset kaiuttimien kehykset

10. Takaluukun reunalista, Black

11. Veluurimatot, joissa värillinen logo ja tikkaus 

ILMAISE ITSEÄSI
MAKUASIAT RATKAISEVAT. Lisää NOTEen luonnetta ja 

syvyyttä oman makusi mukaisilla väreillä, koristeilla ja tehosteilla. 
Näytä oma tyylisi CREATIVE-perussävyllä tai ilmaise 

persoonallisuuttasi EXCLUSIVE-sävyllä.

Red

Black

White Purple

Chrome

Orange

Carbon

Grey

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE
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B

A C

D

A: Kokonaispituus: 4 100 mm / 4 140 mm 
 Body Kit –korisarjan kanssa

B: Akseliväli: 2 600 mm

C: Kokonaisleveys: 1 695 mm

D: Kokonaiskorkeus: 1 535 mm
KEVYTMETALLIVANTEET_
15"

KORISTEKAPSELI_15"

VAKIONA VISIA-
VARUSTETASOLLA

VAKIONA TEKNA- 
VARUSTETASOLLA SEKÄ 
ACENTA- JA ACENTA PLUS 
-VARUSTETASOILLA DIG-S-
MOOTTORIN YHTEYDESSÄ

VAKIONA BODY KIT –
KORISARJAN YHTEYDESSÄ

KEVYTMETALLIVANTEET_
16"

KEVYTMETALLIVANTEET_
16"

VAKIONA ACENTA- JA ACENTA 
PLUS -VARUSTETASOILLA

VANTEET

WHITE PEARL
M - QAB

SILVER
M - KY0

DARK METAL GRAY
M - KAD

BLACK
M - Z11

MAGNETIC RED
M - NAJ

M = METALLIC
S = PERUSVÄRI
* Ei käytettävissä Body Kit -korisarjaan

WHITE SOLID
S - 326*

SONIC BLUE
M - RBE

SOLID RED
S - Z10*

INK BLUE
M - RBN

VÄRIT VERHOILUT

VISIA
-VARUSTETASO
MUSTA

TEKNA 
-VARUSTETASO
PREMIUM MUSTA

ACENTA & ACENTA+ 
-VARUSTETASOT
MUSTA/HARMAA

MITAT
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Nissan Huoltosopimus on paras tapa tarjota Nissan NOTEn sen arvoista huoltoa! 
Tarjoamme asiantuntevaa Nissan-huoltoa vakiohintaan, jolloin pysyt jatkuvasti ajan 
tasalla ajoneuvosi huoltokustannuksista.
Tullessasi jälleenmyyjän merkkihuoltoon, teemme ajoneuvosi määräaikaishuollot ja 
tarkastukset Nissanin määrittämän huolto-ohjelman mukaan. 

Nissan 5★ Jatkoturvan avulla voit jatkaa 3  vuoden / 100 000 kilometrin takuun vuosi- 
tai kilometrimäärää.
Voit valita parhaiten ajoneuvosi käyttöä vastaavan sopimuksen.
Nissanin koulutetut mekaanikot tekevät mahdolliset korjaukset, joissa käytetään ainoastaan 
alkuperäisiä Nissan-osia.
Mielenrauhan takaa ympärivuorokautinen eurooppalainen tiepalvelu (soveltuvissa tapauksissa).

HUOLTOSOPIMUS

5★ JATKOTURVA

NISSAN – TUOT PARHAAT 
PUOLEMME ESIIN.

Saat mielikuvituksemme lentämään. Herätät 
nerokkuutemme. Innostat meidät muuttamaan sääntöjä 
ja tekemään innovaatioita. Nissanin innovaatiossa ei ole 
kyse pelkästään lisäyksistä tai laajennuksista, vaan 
rajojen rikkomisesta ja uuden luomisesta. Haluamme 
kehittää yllättäviä ratkaisuja, jotka täyttävät käytännön 
tarpeesi ja hurjimmatkin toiveesi. Nissan suunnittelee 
mullistavia autoja, lisävarusteita ja palveluja. Tekemällä 
käytännöllisestä jännittävää ja jännittävästä käytännöllistä 
pystymme tarjoamaan entistä riemukkaamman 
ajoelämyksen joka päivä.

NISSAN NOTE 
TARJOAA SINULLE:

3 VUODEN TAKUUN

12 VUODEN 

PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUUN 
20 000 KILOMETRIN HUOLTOVÄLIN.
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T e r v e t u l o a  s i v u s t o l l e m m e :  w w w . n i s s a n . f i

Seuraa Nissan NOTEa:
Jälleenmyyjän leima:

Olemme tehneet parhaamme, jotta tämän julkaisun sisältö olisi virheetön painohetkellä (Helmikuussa 2016). Esitteessä on käytetty automessuilla esiteltäviä 
autojen prototyyppejä. Koska pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, Nissan Europe pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tässä esitteessä 
esiteltyjä ja kuvattuja tietoja ja autoja. Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. Tuoreimmat tiedot saa siis paikalliselta 
Nissan-jälleenmyyjältä. Painoteknisten rajoitusten takia tässä esitteessä näkyvät värit voivat hieman erota autoissa käytettyjen maalien ja sisämateriaalien 
todellisista sävyistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen jäljentäminen kokonaan tai osittain ilman Nissan Europen kirjallista lupaa on kiellettyä.

Esite on valmistettu kloorittomasta paperista – NOTE SV PC BROC GEA 02/2016 – Painettu EU:ssa.
Valmistus: CLM BBDO, Ranska – puh. +33 1 41 23 41 23. Valmistus: eg+ worldwide, France, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.
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