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KAIKKI MITÄ TARVITSET
LÖYDÄ OMASI. Tyylikäs, näyttävä ja urheilullinen 
PULSAR sisältää ennennäkemättömän määrän 
kehittynyttä teknologiaa, joka mullistaa 
ajokokemuksesi. Nissan-innovaatioiden uusin 
perillinen ei tingi mistään. 
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KATSEIDEN 
KÄÄNTÄJÄ
URHEILULLISEN JA TYYLIKKÄÄN Nissan PULSARin virtaviivainen muotoilu  
vetää katseet puoleensa. Vauhdikkaat linjat ja määrätietoinen profiili eivät 
kuitenkaan ole pelkkiä koristeita.
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SUURI JA 
AVARA
MIETIPÄ HETKI: milloin viimeksi istuit näin tilavaan 
viistoperämalliin? PULSARin sisätila yllättää ilmavalla 
avaruudellaan; sekä kuljettaja että kaikki matkustajat  
saavat nauttia vähintäänkin riittävästä tilasta.
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ÄÄRIMMÄISEN  
TILAVA

LUOKKANSA PARHAIMMISTOA. 

Erittäin suuren jalkatilan ansiosta 

matkustusmukavuus PULSARissa 

on poikkeuksellisen hyvä. 

692 M
M

JALKATILA 
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YLLÄTYSTEN 
YMPÄRÖIMÄNÄ

NISSAN PULSARIN SISÄTILOJA leimaa tyyli ja hienostuneisuus: kromiyksityiskohdat  
yhdistyvät pehmeisiin materiaaleihin, ovien leveisiin käsinojiin ja erinomaiseen 

näkyvyyteen. Käytännölliset ja mukavuutta lisäävät ominaisuudet, kuten älyavain,  
moottorin käynnistyspainike sekä automaattinen kaksivyöhykkeinen ilmastointi  

tekevät PULSARista todellisen laadun ja tyylin malliesimerkin.
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVAATIO SILMIESI EDESSÄ
Kaikki tarvittavat tiedot suoraan silmiesi edessä. Mittariston 
viisituumaiselta värinäytöltä näet niin yksityiskohtaiset ajo-ohjeet 
kuin soittajan tiedot, kaiuttimista kuuluvan kappaleen tiedot sekä 
Safety Shield -järjestelmän tilan vähentäen tarvetta kääntää  
katsetta pois liikenteestä. 

KÄÄNNÖSKOHTAISTA 
NAVIGOINTIA

Kun tärkeimmät 
navigointitiedot ovat 
nopeasti ulottuvillasi, 
muistat aina kääntyä 

oikeaan aikaan.

SAFETY SHIELD
Näkyvät varoitukset  

ja äänimerkit 
ennaltaehkäisevät 

vaaratilanteita.

RENGASPAINEIDEN 
VALVONTAJÄRJESTELMÄ
Enää ei tarvitse tyytyä 

pelkkään arvioon: 
jokaisen renkaan paine 

näkyy näytössä ja 
kojetauluun syttyy 

merkkivalo, jos paine 
laskee liian alhaiseksi.

VÄRIN VALINTA
Voit muokata näyttöä 

valitsemalla siinä 
näytettävän auton värin.

SOITTAJAN TIEDOT
Voit tarkistaa saapuvat 

puhelut irrottamatta 
katsettasi tiestä.

AUDIOJÄRJESTELMÄ
Näet kuuntelemasi 

musiikin tiedot myös 
ajon aikana.
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NISSANCONNECT
INNOVAATIO, JOKA PITÄÄ MAAILMAN 
ULOTTUVILLASI
ÄLYKÄSTÄ JA TOIMIVAA. NissanConnect on täynnä monipuolisia toimintoja, joiden käyttö sujuu 
vaivattomasti 5,8-tuumaisella heijastamattomalla teräväpiirtokosketusnäytöllä. Siinä on tehokkaat 
äänentoisto-, navigointi- ja viestintäjärjestelmät, huippuluokan liitettävyys sekä älypuhelinintegraatio.

YHTEYKSISSÄ MISSÄ TAHANSA. NissanConnect mahdollistaa älypuhelinintegraation. Nissanin näytöltä voit nauttia 
alati laajenevasta sovellusvalikoimasta*, mikä tekee ajamisestasi turvallisesti mukavampaa. Näin PULSARista 
tulee sinulle tärkeä verkkoyhteyslaite älypuhelimen, tablettitietokoneen ja tietokoneen tavoin.

ÄLYKKÄÄT KULJETTAJAA AVUSTAVAT TEKNOLOGIAT ja navigointitoiminnot ovat tukenasi kaikissa 
liikennetilanteissa.

ÄÄNEN SUORATOISTO BLUETOOTH®-YHTEYDELLÄ. Kuuntele Internet-radiota** tai suoratoista musiikkia 
matkapuhelimestasi.

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

 *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.

MaCareTM on palvelu, jonka avulla saat yhden 
ilmaisen karttapäivityksen kerran vuodessa 
kolmen vuoden ajan auton oston jälkeen. Kysy 
lisätietoja Nissan-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää 
You+Nissan-etuohjelman sivustolta osoitteessa 
www.nissan.fi/you+

3 VUODEN

PÄIVITYS
ILMAINEN
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NISSAN AROUND VIEW MONITOR

OMA VIRTUAALINEN 
LINTUPERSPEKTIIVISI
Around View Monitor –panoraamanäytön neljä kameraa tarjoavat virtuaalisen 360 
asteen lintuperspektiivinäkymän autostasi sekä jaetussa näytössä lähikuvat edestä, 
takaa ja sivulta. Näin pysäköit vaivattomasti ja turvallisesti. Kun peruutat, liikkuvien 
kohteiden tunnistusjärjestelmä varoittaa sinua näkymättömiin jäävistä kohteista, 
kuten ohi pyöräilevästä lapsesta tai paikalle juoksevasta koirasta. Näin sinulla on yksi 
huoli vähemmän.

ÄLÄ KOLHI KEULAA
Ykkösvaihteella ajaessasi (Xtronic-

automaattivaihteistossa D-asento) näytössä 
on näkymä eteen ja ylhäältä, joten tiedät aina, 

miten pitkälle voit mennä
 – menemättä liian pitkälle.

NÄE TAAKSESI
Peruutettaessa näet näytön kautta, mitä 

takana on. Ylänäkymästä näet matalat kohteet,  
jotka muuten jäävät ikkunalinjan alapuolelle.

SÄÄSTÄ VANTEITA
Ajettaessa eteen- tai taaksepäin voit 
kamerapainiketta painamalla vaihtaa 
ylänäkymän tilalle sivunäkymän.  
Siitä on apua, kun haluat nähdä 
etäisyyden katukivetykseen.

KOKO KUVA
Tämä kuljettajan sivupeilin alla 

sijaitseva kamera täydentää 
virtuaalisen 360 asteen 

lintuperspektiivinäkymäsi 
sekä peruutettaessa että 

eteenpäin ajettaessa.
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PAINA KAASUA –  
HYVÄLLÄ OMALLATUNNOLLA.
Nissan PULSARissa ei ole tingitty tehosta eikä suorituskyvystä. Huippuluokan turboahdetussa 
moottorissa yhdistyvät erinomainen polttoainetaloudellisuus ja vääntö. Moottorivaihtoehdot ovat 
suorasuihkutuksella varustettu turboahdettu bensiinimoottori DIG-T 115 manuaali- ja Xtronic-
automaattivaihteistoilla sekä DIG-T 190 manuaalivaihteistolla sekä polttoainepihi dieselmoottori 
dCi 110 manuaalivaihteistolla. Minkä valitsetkin, et varmasti pety. 

XTRONIC-AUTOMAATTIVAIHTEISTON  
tasainen ja herkkä kiihtyvyys lisää ajonautintoa, ja lisäksi polttoaineenkulutus pysyy aisoissa.

STOP/START-JÄRJESTELMÄ  
Nissanin automaattinen Stop/Start-järjestelmä on vakiovaruste kaikissa malleissa. Järjestelmä säästää 
polttoainetta sammuttamalla moottorin, kun sitä ei tarvita, esimerkiksi auton seisoessa liikennevaloissa. 
Liikkeelle lähdettäessä moottori käynnistyy nopeasti ja vaivattomasti uudelleen.

AKTIIVINEN PIDONHALLINTA  
Aktiivinen pidonhallinta helpottaa auton 
käsittelyä kaarteissa. Se voi tarvittaessa 
jarruttaa jokaista rengasta erikseen, jolloin 
kaarreajo on tarkempaa ja auton hallinta 
paranee.

DIG-T 115 6MT

DIG-T 115 Xtronic

dCi 110 6MT

MOOTTORI TEHO  
(HV)

VÄÄNTÖ  
(NM)

CO2- PÄÄSTÖT 
(G/KM)

POLTTOAINEENKULUTUS  
(L/100 KM)

115 190 117 5.0

115 165 119 5.1

110 260 94 3.6
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NISSAN SAFETY SHIELD 
-TEKNOLOGIOIDEN FILOSOFIA

YMPÄRÖI ITSESI 
ITSELUOTTAMUKSELLA
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 avulla: auton 
järjestelmiä ja ympäristöä valvotaan, odottamattomien tilanteiden 
käsittelyssä avustetaan ja matkustajat pyritään pitämään turvassa  
jos onnettomuus tapahtuu.

®

NÄE NÄKYMÄTÖN
RENGASPAINEIDEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ. 
Enää ei tarvitse tyytyä pelkkään arvioon: jokaisen 
renkaan paine näkyy näytössä ja kojetauluun 
syttyy merkkivalo, jos paine laskee liian alhaiseksi.

KUOLLEEN KULMAN VAROITUSJÄRJESTELMÄ. 
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä näkee sinne, 
minne itse et näe. Mikäli kuolleessa kulmassa 
PULSARin jommallakummalla puolella on toinen 
ajoneuvo, sivupeilin kohdalle syttyy merkkivalo. 
Jos vilkutat kaistanvaihdon merkiksi ja toinen 
ajoneuvo on vaarallisen lähellä, merkkivalo alkaa 
vilkkua ja kuulet varoitusäänimerkin.

KAISTAVAHTI. Järjestelmä varoittaa, jos ajaudut 
pois kaistalta. Mikäli suuntavilkku ei ole päällä, 
järjestelmä kehottaa sinua korjaamaan ajolinjaa.

PERÄÄNAJOVAROITIN AUTOMAATTISELLA 
HÄTÄJARRUTUSTOIMINNOLLA. Jos autosi on 
vaarassa törmätä edessä kulkevaan ajoneuvoon, 
järjestelmä varoittaa äänellä ja näyttöön tulevalla 
varoituksella. Mikäli et reagoi varoitukseen, 
voimakas automaattijarrutus hidastaa autoa.

LIIKKUVIEN KOHTEIDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ. 
Digitaalinen pysäköintiapulaisesi. Tämä toiminto 
valvoo koko auton ympäristöä ja varoittaa, mikäli 
lähietäisyydellä liikkuu jokin, esimerkiksi koira 
tai lapsi.

LISÄÄ TURVALLISUUTTA. Nissan PULSARin 
kattaviin aktiivisiin ja passiivisiin turva- 
ominaisuuksiin kuuluvat mm. 6 vakiovaruste-
turvatyynyä, mukaan lukien sivuturvatyynyt ja 
ikkunaturvaverhot, sekä Nissan Safety Shield. 
Ne suojaavat erinomaisesti niin kuljettajaa 
kuin matkustajiakin.

TURVATYYNYÄ  
VAKIONA6

Nissan PULSAR sai vuonna 
2014 Euro NCAP -testissä 

täydet viisi tähteä.
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Sinä, matkustajasi sekä paljon 
tavaraa.

LIU'UTA, TAITA JA PAKKAA 
Vaikka Nissan PULSARin takapenkki on luokkansa tilavimpia, myös tavaratila 
on reilua perhekokoa, eli kaikki tarvittava mahtuu varmasti kyytiin. Lisäksi 
istuimet voi taittaa alas, jolloin 385 litran tavaratilan tilavuus onkin 1395 litraa. 
60/40-suhteessa taittuvat istuimet voi järjestellä neljällä eri tavalla, mikä 
antaa runsaasti eri vaihtoehtoja suurikokoisten tavaroiden kuljettamiseen: 
mukaan mahtuu vaikka golfbägi, lastenrattaat ja polkupyörä.

1395 LITRAA

Pikkutavarat pysyvät tallessa ja helposti käden ulottuvilla kätevissä lokeroissa ja piilotetussa säilytystilassa.

Muotoilu    |    Sisustus    |    Tekniikka ja Suorituskyky    |    Turvallisuus    |     Muunneltavuus    |    Lisävarusteet    |    Värit ja Verhoilut Tulosta   |   Sulje



2

3

4

5

1

6

8

7

9

10

11

12

10

11

P U L S A R i l l e

JÄTÄ JÄLKESI
ILMAISE ITSEÄSI NISSAN DESIGN STUDIOLLA. 
Käytössäsi on valikoima värejä ja ominaisuuksia; 
muokkaa PULSARisi itsesi näköiseksi. 

1.  Peilinkuoret, Orange racing

2. Ovenkahvat, Orange Racing 

3. Kylkilistat, Orange Racing

4. 18" HIMALAYA-kevytmetallivanne, Diamond Cut, 

 Orange Racing

5. Etuosan reunus, Orange Racing

6. Joustava tavaratilan muotomatto ja takapuskurin  

 yläsuojat

7. Tekstiilimatot, veluuri, värillisillä logolla ja tikkauksella, 

 Orange Racing, Solid White, Piano Black

8. 18" HIMALAYA-kevytmetallivanne, Diamond Cut,  

 Piano Black

9. Haineväantenni, Piano Black

10. Takaluukun ovenkahva, Orange racing

11. Takapuskurin koriste, Orange Racing

Black

White

Orange

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

Chrome
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B

A
C

D

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

16 tuuman teräsvanteet ja 
koristekapselit

16 tuuman kevytmetallivanteet 17 tuuman kevytmetallivanteet

KEVYTMETALLIVANTEET

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

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

VÄRIT M: Metalliväri - S: Perusväri - P: 
Helmiäisväri

MITAT

A: Kokonaispituus 4 387 mm

B: Akseliväli 2 700 mm

C: Kokonaisleveys 1 768 mm

D: Kokonaiskorkeus 
1 520 mm

VERHOILUT

VISIA

KUVIOITU TEKSTIILI

ACENTA

KUVIOITU TEKSTIILI , MUSTA

KUVIOITU TEKSTIILI ,  
HARMAANBEIGE

BUSINESS 360

OSITTAINEN NAHKAVERHOILU, 
MUSTA
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ME NISSANILLA  

PANOSTAMME 
LAATUUN.

INNOVATIIVINEN TOTEUTUS
Kaiken lähtökohtana on laatu. Jokainen auto luodaan pikkutarkasti, 

jotta autosta saataisiin entistä mukavampi ja kestävämpi asiakkaan 
inspiroiman innovatiivisen muotoilun, älykkään teknologian ja 

harkittujen yksityiskohtien kautta.

TURVALLISUUS
Pyrimme älykkäiden ajojärjestelmien avulla varmistamaan, että voit 

välttää ongelmat tien päällä. Tavoitteena on entistä luotettavampi 
ajokokemus päivä toisensa jälkeen. Around View Monitor 

-kamerajärjestelmän neljällä kameralla näet auton ympäristön 
lintuperspektiivistä.

ÄÄRIMMÄINEN LUOTETTAVUUS
Viemme autot äärirajoille, jotta voimme taata niiden suorituskyvyn ja 

luotettavuuden päivittäisessä käytössä. Ajamme miljoonia kilometrejä 
esituotantotesteissä, avaamme ja suljemme ovia ja luukkuja tuhansia  

kertoja päivässä ja testaamme lasien kestävyyttä aidolla japanilaisella 
vulkaanisella pölyllä.

KOKEMUS ANTAA VARMUUTTA 
Nissanilla asiakas pidetään mielessä kaikessa toiminnassa. Jokainen 

toimenpide ja päätös tehdään äärettömän huolellisesti, tarkasti ja 
laadukkaasti, koska viime kädessä ne tehdään juuri sinulle. Konseptista 

auton valmistamiseen, testauksesta avoimuuteen, asiakaspalvelusta 
sitoutumiseen: laatu kulminoituu jokaiseen yksityiskohtaan.
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SIJAISAUTO VELOITUKSETTA
Me lupaamme pitää sinut, You+Nissan-jäsen,  
tien päällä myös autosi määräaikaishuollon  

tai korjauksen aikana. Kun varaat ajan 
määräaikaishuoltoon tai korjaukseen sekä 
sijaisauton etukäteen, annamme käyttöösi 

sijaisauton tai tarjoamme vaihtoehtoisen 
kuljetusratkaisun huollon ajaksi ilman  

erillistä veloitusta.

ILMAINEN WI-FI ASIAKASTILOISSA
Me lupaamme pitää sinut yhteydessä maailmaan. 

Meille on tärkeää palvella sinua hyvin aina kun  
käyt Nissan-jälleenmyyjällä. Toivomme, että  

viihdyt luonamme ja siksi käytössäsi on myös 
ilmainen Wi-Fi.

AUTON NISSAN+ TARKASTUS 
VELOITUKSETTA
Me lupaamme tehdä autollesi Nissan+ 
Tarkastuksen ilman erillistä veloitusta, kun tuot 
autosi määräaikaishuoltoon, Nissan Hyötyhuoltoon 
tai korjaukseen. Lisäksi saat kustannusarvion 
ennen työn aloittamista, jotta tiedät mitä autollesi 
tehdään ja kuinka paljon se tulee maksamaan.

JATKUVA NISSAN ASSISTANCE –
TIEPALVELU
Me lupaamme pitää sinut tien päällä ympäri 
vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Jos jotakin 
odottamatonta tapahtuu, takaamme Nissan 
Assistance -tiepalvelun 24 tunnin sisällä Nissan-
auton iästä riippumatta. 

SINULLE, NISSAN-YKSITYISASIAKAS, LUPAUKSEMME ON VOIMASSA AINA. LIITTYMÄLLÄ YOU+NISSAN-
ETUOHJELMAAN PÄÄSET NAUTTIMAAN AKTIIVISESTA HUOLENPIDOSTA. OLEMME SINUA KOHTAAN AITOJA, 

AVOIMIA JA REHELLISIÄ JA PIDÄMME SINUSTA HUOLTA. TÄMÄ ON MEIDÄN LUPAUKSEMME.

MISSÄ TAHANSA, MITÄ TAHANSA. SOITA +358 (0)10 770 5222 JA RIENNÄMME AVUKSESI.

Lue käyttöehdot www.nissan.fi/asiakaslupaus-ehdot

NISSAN HUOLTOSOPIMUS on paras tapa tarjota uudelle Nissan PULSARille sen arvoista 
huoltoa! Tarjoamme asiantuntevaa Nissan-huoltoa vakiohintaan, jolloin pysyt jatkuvasti 
ajan tasalla ajoneuvosi huoltokustannuksista. Tullessasi jälleemmyyjän merkkihuoltoon, 
teemme ajoneuvosi määräaikaishuollot ja tarkastukset Nissanin määrittämän huolto-
ohjelman mukaan. Tämä takaa jatkuvan käyttövarmuuden. Kokonaisbudjetti ja huolto-
ohjelma pysyvät jatkuvasti hallinnassa: Nissan ilmoittaa sinulle seuraavasta 
määräaikaishuollosta ja ehdottaa aikoja, joista voit valita parhaiten sopivan.  

NISSAN 5  JATKOTURVAN avulla voit jatkaa 3 vuoden / 100 000 km:n takuun vuosi- tai 
kilometrimäärää. Voit valita saatavissa olevien sopimusten valikoimasta tarpeisiisi parhaiten 
sopivan vaihtoehdon. Nissanin koulutetut mekaanikot tekevät mahdolliset korjaukset, joissa 
käytetään ainoastaan alkuperäisiä Nissan-osia. Mielenrauhan takaa ympärivuorokautinen 
yleiseurooppalainen Nissan tiepalvelu (soveltuvissa tapauksissa).

NISSAN HUOLTOSOPIMUS

NISSAN 5  JATKOTURVA

SINÄ TUOT MEIDÄN  
PARHAAT PUOLEMME ESIIN.

Saat mielikuvituksemme lentämään.
Herätät nerokkuutemme. Innostat meidät 
muuttamaan sääntöjä ja tekemään 
innovaatioita. Nissanin innovaatioissa 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 palveluita. 
Tekemällä käytännöllisestä jännittävää ja 
jännittävästä käytännöllistä pystymme 
tarjoamaan entistä riemukkaamman 
ajoelämyksen joka päivä.

NISSAN PULSAR  
TARJOAA SINULLE:

UUDEN AUTON TAKUU:  
3 VUOTTA TAI 100 000 KM

PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU: 
12 VUOTTA

MAALITAKUU: 3 VUOTTA 
HUOLTOVÄLI: 20 000 KM / 12 
KUUKAUTTA (BENSIINIMOOTTORI) 
TAI 30 000 KM /  
12 KUUKAUTTA (DIESELMOOTTORI)
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Seuraa Nissan PULSARia:
Jälleenmyyjän leima:

Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana (tammikuu 2018). Tämä 
esite on laadittu prototyyppiajoneuvoista, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan, 
Nissan Europe pidättää oikeuden tehdä tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa. Nissan-
jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti.  Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. 
Käy tet ty jen painoprosess ien ra jo i tusten tak ia  tämän es i t teen vär i t  vo ivat  erota h ieman maal ip innan ja  käy tet ty jen 
sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman 
Nissan Europen kirjallisesti antamaa lupaa.

Esite on valmistettu kloorittomasta paperista – GEA PULSAR FULL PC BROC 1/2018 – Painettu EU:ssa.
Suunnittelu: CLM BBDO, Ranska – puh. +33 1 41 23 41 23. Valmistus: eg+ worldwide, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.

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
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