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STÍLUS CSOMAG

A Stílus Csomag egyedülálló, tiszta grafikus 
hatást kölcsönöz. Tegye hangsúlyossá  
autóját fekete, fehér, vagy ragyogó króm 
ajtóküszöbökkel és tükörborítással, valamint 
fekete vagy gyémántcsiszolt szürke 17"-os 
könnyűfém felnikkel. Lenyűgöző.

Króm Fekete Fehér

1_Tükörborítás, fehér (28)

2_Ajtóküszöb csíkok, fehér (29)

3_17"-os gyémántcsiszolt sötétszürke 
könnyűfém  

felnik – BOLD (06)

4_Tükörborítás, fekete (20)

5_17"-os fekete könnyűfém  
felnik – BOLD (07)

6_Ajtóküszöb csíkok, fekete (21)

A borítón: Kék PULSAR króm 
tükörborítással (12), króm ajtóküszöb 

csíkokkal (13), króm első lökhárító 
csíkkal (11) és 17"-os fekete könnyűfém 

felnikkel – BOLD (07)
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PRÉMIUM CSOMAG

Ragyogjon a Prémium csomag fekete, fehér 
vagy fényvisszaverő króm árnyalataiban. 
Párosítsa az első lökhárító, csomagtérajtó  
és hátsó lökhárító betéteket csillogó ezüst  
17"-os könnyűfém felnikkel. Tökéletes ragyogás.

1_17"-os ezüst könnyűfém  
felnik – BOLD (05)

2_Első lökhárító csík, fehér (27)

3_Első lökhárító csík, króm (11)

4_Hátsó lökhárító betét, króm (16)

5_Csomagtérajtó csík, króm (14)

6_Csomagtérajtó csík, fehér (30)

7_Hátsó lökhárító betét, fehér (32)

Króm Fekete Fehér  
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VÉDELEM
1_Szélterelő, első és hátsó készlet (39)

2_Oldalsó ajtóborítások, fehér, ezüst, 
szürke, fekete (fényezhető verzióban 
is kapható) (33-37)

3_16"-os ezüst könnyűfém  
felnik – SHARP (03)

4_Sárvédő gumik előre és hátra (40-41)

5_Krómozott kipufogóvég (42)

6_Sport pedálborítás (47)
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Tökéletesítse és védje PULSAR autóját Eredeti 
Nissan Tartozékokkal. Tartsa távol a 
szennyeződéseket sárvédő gumik, szélterelők és 
színes oldalsó ajtóborítások hozzáadásával, 
valamint válasszon divatos sportpedálkészletet, 
csomagtértálcát, és egyedi padlószőnyeget  
az elhasználódás megakadályozása érdekében.

7_Csomagtérszőnyeg (60)

8_Puha csomagtértálca és hátsó 
lökhárító küszöbborítás (61, 38)

9_Küszöbborítás (45)

10_Textilszőnyeg, velúr, fekete (4 db-os 
szett), standard, fekete (4 db-os 
szett), gumi (4 db-os szett) (56-58)
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16"-os könnyűfém felnik (01) 17"-es könnyűfém felnik (02)
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KÜLSŐ 
16"-os ezüst könnyűfém 

felnik – SHARP (03)

16"-os ezüst könnyűfém 
felnik, NISEKO (04)

17"-es ezüst könnyűfém 
felnik – BOLD (05)

17"-es gyémántcsiszolt 
sötétszürke könnyűfém felnik 

– BOLD (06)

17"-es fekete könnyűfém 
felnik – BOLD (07)

1_ Első és hátsó 
parkolóradarok (64-65)

2_ Kerékpártartó, luxus (70)

3_ Síléc-/Snowboardtartó, max. 
6 pár, csúsztatható (kapható 
max. 4 pár és max. 3 pár 
síléchez készült változat is) (69)

4_ Tetődoboz, kicsi (közepes  
méretben is rendelhető) (77)

5_ Vonóhorogra szerelhető 
kerékpártartó (kapható 
2 biciklihez – 13 és 
7 érintkezős, és 3 biciklihez 
– 7 érintkezős) (71)

6_ Tetőcsomagtartó, alumínium (66)

7_ Biztonsági csomag (88)

8_ Kerékőr anya, 4 db (08)

9_ Univerzális tablet tartó (55)

10_ Okostelefon tartó (52)

Tegye egyedivé autóját aktív életmódjának megfelelően. Tegye teljesebbé utasterét 
egy okostelefon- vagy tablet tartóval, könnyítse meg a manőverezést első és hátsó 
parkolóradarokkal, és készüljön fel a kalandra a kerékpár- vagy síléctartókkal, és extra 
tárolóhelyekkel – a lehetőségek tárháza végtelen.
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Könnyűfém Felnik
(01)  16"-os könnyűfém felni D0300-3ZL3A

(02)  17"-os könnyűfém felni D0300-3ZT3E

(03)  16"-os ezüst könnyűfém felni – SHARP KE409-3Z100

(04)  16"-os könnyűfém felni, NISEKO KE409-3Z110

(05)  17"-os ezüst könnyűfém felni – BOLD KE409-3Z200

(06)  17"-os gyémántcsiszolt sötétszürke könnyűfém felni felniközép 
kupakkal – BOLD KE409-3Z200DS 

(07)  17"-os fekete könnyűfém felni felniközép kupak – BOLD KE409-3Z200BZ

(08)  Kerékőr anya, 4db KE409-89951

Króm stílus
(09) Króm STÍLUS CSOMAG: ajtóküszöbök, tükörborítás KE600-3Z005CR

(10) Króm PRÉMIUM CSOMAG: első lökhárító csík, hátsó lökhárító betét, 
csomagtérajtó csík KE600-3Z40C

(11)  Króm első lökhárító csík KE610-3Z52C

(12)  Króm tükörborítás KE960-3Z000CR

(13)  Króm ajtóküszöb csík KE605-3Z020

(14)  Króm csomagtérajtó csík KE791-3Z52C

(15) Króm csomagtérajtó fogantyú KE791-3Z500CR

(16)  Króm hátsó lökhárító betét KE545-3Z57C

Fekete stílus
(17) Fekete STÍLUS CSOMAG: Ajtóküszöbök, tükörborítás KE600-3Z005BK

(18) Fekete PRÉMIUM CSOMAG: első lökhárító csík, hátsó lökhárító betét, 
csomagtérajtó csík KE600-3Z40D

(19) Fekete első lökhárító csík KE610-3Z52D

(20)  Fekete tükörborítás KE960-3Z030BK

(21)  Fekete ajtóküszöb csík KE605-3Z020BK

(22) Fekete csomagtérajtó csík KE791-3Z52D

(23) Fekete csomagtérajtó fogantyú KE791-3Z500BK

(24) Fekete hátsó lökhárító betét KE545-3Z57D

Fehér stílus
(25) Fehér STÍLUS CSOMAG: ajtóküszöbök, tükörborítás KE600-3Z005WS

(26) Fehér PRÉMIUM CSOMAG: első lökhárító csík, hátsó lökhárító betét, 
csomagtérajtó csík KE600-3Z40W

(27)  Fehér első lökhárító csík KE610-3Z52W

(28)  Fehér tükörborítás KE960-3Z030WH

(29)  Fehér ajtóküszöb csík KE605-3Z020WH

(30)  Fehér csomagtérajtó csík KE791-3Z52W

(31) Fehér csomagtérajtó fogantyú KE791-3Z500WH

(32)  Fehér hátsó lökhárító betét KE545-3Z57W

Külső védelem
(33)  Oldalsó ajtóborítás (alapozott) KE760-3Z020PR

(34)  Oldalsó ajtóborítás (karosszéria fényezett #1) - Fekete Z11 KE760-3Z020BK

(35)  Oldalsó ajtóborítás (karosszéria fényezett #2) - Fehér QM1 KE760-3Z020WS

(36)  Oldalsó ajtóborítás (karosszéria fényezett #3) - Ezüstmetál KYO KE760-3Z020SM

(37)  Oldalsó ajtóborítás (karosszéria fényezett #3) - Metálszürke KAD KE760-3Z020GR

(38)  Hátsó lökhárító védőborítás, polírozott alumínium KE967-3Z530

(39)  Szélterelő, első és hátsó készlet KE800-3Z010

(40)  Sárvédő gumi, hátsó készlet KE788-3Z086

(41)  Sárvédő gumi, első készlet KE788-3Z085

Külső megjelenés
(42)  Krómozott kipufogóvég (benzin turbó) KE791-1K003

(43) Króm kipufogócső-végdísz H5FT motorhoz KE791-1K00A

(44) Ködlámpa készlet  KE622-3Z000

Belső megjelenés
(45)  Küszöbborítások, polírozott alumínium KE967-3Z500

(46) Sport pedál lábtartóval (automata) KE460-1K181

(47)  Sport pedálborítás KE460-1K081

(48) SPORT CSOMAG: Sport pedálborítás - automata sebességváltóhoz, hátsó 
lökhárító védőborítás, küszöbborítások KE460-3Z001

(49) SPORT CSOMAG: Sport pedálborítás - kézi sebességváltóhoz, hátsó 
lökhárító védőborítás, küszöbborítások KE460-3Z010

Belső használhatóság
(50) Öltönytartó KS872-99900 

(51) Nomád hamutartó F8800-89925

(52)  Okostelefon tartó "360 grip", fehér KS289-360WH 

(53) Okostelefon tartó "360 grip", fekete KS289-360BL 

(54) Okostelefon tartó "U-grip", fekete KS289-UG0BL 

(55)  Univerzális tablet tartó, fekete KS289-TH0BL 

Szőnyegek
(56)  Gumi, első és hátsó készlet, szegélyezéssel KE748-3Z089

(57)  Textil, standard, fekete KE745-3Z001

(58)  Textil, velúr, fekete KE745-3Z021

Csomagtér kihasználás
(59) Átalakítható csomagtér polc KE965-3Z5T0

(60)  Csomagtérszőnyeg, fekete KE840-3Z000

(61)  Puha csomagtértálca, megfordítható KE965-3Z5S0

(62) Csomagtérháló, vízszintes KE966-75R00

(63) Csomagtérháló, függőleges KE966-76R00

Technológia
(64)  Első parkolóradar KE512-99906 

(65)  Hátsó parkolóradar KE511-99903

MEGRENDELŐ
LAP

 

Tetőcsomagtartók
(66)  Alumínium tetőcsomagtartó, T-Track KE730-3Z510

(67) Síléctartó 3 pár síléchez KE738-50001

(68) Síléctartó 4 pár síléchez KE738-50002

(69)  Síléctartó 6 pár síléchez, csúsztatható KE738-99996

(70)  Kerékpár tartó, alumínium KE738-80010

(71)  Vonóhorog kerékpártartó 13 érintkezős csatlakozóval KE738-70213

(72) Vonóhorog kerékpártartó 7 érintkezős csatlakozóval KE738-70207

(73) Vonóhorog kerékpártartó 7 érintkezős csatlakozóval, 3 KE738-70307

(74) T-track adapter kerékpártartóhoz KE737-99931

(75) T-track adapter síléctartóhoz KE737-99932

(76) Kerék fellépő KE930-00130

Tető dobozok
Kapacitás/hossz/szélesség/magasság/súly/max. 
terhelhetőség

(77)  Tetődoboz, kicsi KE734-10000

(78) Tetődoboz, közepes KE734-20000

Vonóhorgok
(79) Vonóhorog elektromos készlet – 13 érintkezős KE505-3Z213

(80) Vonóhorog elektromos készlet – 7 érintkezős KE505-3Z207

(81) Kiegészítő csatlakozó a 13 érintkezős készlethez KE505-3Z999

(82) Adapterkábel 7 tűs autó és 13 tűsutánfutó között KE505-89941

(83) Adapterkábel 13 tűs autó és 7 tűsutánfutó között KE505-89951

(84) Elektromos készlet adapter 13tűs -> 7tűs + 12S KE505-89961

(85) Vonóhorog, rögzített KE500-3Z500

(86) Leszerelhető vonóhorog KE500-3Z510

(87) Biztonsági kampó KE500-99935

Biztonság
(88)  Biztonsági csomag KE930-00028

(89) Biztonsági csomag (2 elakadásjelző háromszöggel) KE930-00029

(90) Elsősegélykészlet (kemény műanyag dobozban) KE930-00021

(91) Elsősegélykészlet (puha tasakban) KE930-00026

(92) Láthatósági mellény KE930-00111

(93) Elakadásjelző háromszög KE930-00017

(94) Elakadásjelző háromszög (2 db) KE930-00018

Kérje meg értékesítőjét, hogy terjessze ki a Nissan finanszírozási ajánlatot a tartozékokra is, és válassza ki az 
Önnek legmegfelelőbb finanszírozási konstrukciót.

Eredeti Nissan tartozékokra vonatkozó garancia  
3 év vagy 100 000 km, ha a felszerelést Nissan márkaszervizben végzik az átadás előtti ellenőrzés 
alkalmával (alkatrész és munkadíj) 
12 hónap, ha a felszerelést külső műhelyben végzik, vagy az ügyfél végzi el (csak a tartozékra, kilóméter 
korlátozás nélkül)

 A Nissan által jóváhagyott tartozékokra vonatkozó garancia
2 év vagy 100 000 km, ha a felszerelést Nissan márkaszervizben végzik az átadás előtti ellenőrzés 
alkalmával (alkatrész és munkadíj) 
12 hónap, ha a felszerelést külső műhelyben végzik, vagy az ügyfél végzi el (csak a tartozékra, kilométer 
korlátozás nélkül)   

NISSAN 5* KITERJESZTETT 
GARANCIA

A Nissan 5* Kiterjesztett Garancia hosszabb időre vagy 
nagyobb futásteljesítményre vonatkozik, amelyik hamarabb 
bekövetkezik. 
Az elérhető szerződések palettája lehetővé teszi, hogy az 
igényeinek leginkább megfelelőt válassza ki.
Szakképzett szerelőink mindenkinél jobban ismerik autóját, és 
csak eredeti Nissan alkatrészeket használnak.
Nissan 5* Kiterjesztett Garanciának köszönhetően nem kell 
aggódnia a váratlan események miatt. A szerződés a jármű 
következő tulajdonosára is átruházható.
A Nissan 5* Kiterjesztett Garancia ingyenes Nissan országúti 
segélyszolgáltatást is tartalmaz, melynek keretében 
munkatársaink a legtöbb európai országban éjjel-nappal a 
rendelkezésére állnak.

NISSAN 5* KARBANTARTÁSI 
CSOMAGOK

A Nissan 5* Karbantartási Csomaggal megadhatja Pulsar-jának 
a megérdemelt törődést, és hosszú távon pénzt takaríthat meg.
Karbantartási csomagjaink a PULSAR-ja minden karbantartási 
igényére kiterjednek, így akár 5 évre előre rögzítheti 
szervizköltségeit.
A Karbantartási Csomagok a Nissan egyedi 
szervizütemezésében előírt ellenőrzéseket és cseréket foglalja 
magában.
Élvezze Ön is a szakképzett munkatársaink által beszerelt 
eredeti Nissan alkatrészek előnyeit.
Egy megfelelően karbantartott autónak az újraértékesítési 
értéke is nagyobb.
Ha pedig eladja autóját az érvényesség lejárta előtt, az új 
tulajdonos élvezheti a szerződés előnyeit a fennmaradó 
időtartamra. 
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Keresse fel weboldalunkat: www.nissan-Pulsar.com

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2014. július). A prospektusban 
szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési politikájával összhangban a Nissan 
Europe fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen kiadványban ábrázolt és leírt járműveket, illetve azok műszaki 
adatait. Az esetleges változtatásokról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra 
kíváncsi, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen 
prospektusban bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. E kiadvány 
részben vagy egészben történő sokszorosítása a Nissan Europe írásbeli engedélye nélkül tilos.

Ez a prospektus klórmentes papírból készült – MY14 PULSAR ACCESS BROC GEA 07/2014 
Tervezte a BBDO Franciaország – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Előállította az eg+ worldwide\Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Kövesse a Nissan Pulsart: 
Márkakereskedő bélyegzője:
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