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JIS GALI VISKĄ.
LYGIAVERTIS PARTNERIS. Rafinuotas 
ir užtikrintas, išraiškingo ir sportiško 
dizaino, su neregėtomis šioje klasėje 
pažangiomis technologijomis. Tai 
naujasis „PULSAR“ – jūsų kelionių 
įkvėpimo šaltinis. Tai kompromisų 
nepripažįstanti žvaigždė, įkūnijanti 
„Nissan“ naujoves ir sutverta veiklai.
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KĖBULO 
PRIVALUMAI
„Nissan PULSAR“ – SPORTIŠKAS, STILINGAS, dailus ir elegantiškas 
automobilis. Grakštus jo siluetas nė vieno nepaliks abejingo. 
Pažvelkite į jo gyvybingumu pulsuojančius kontūrus ir ryžtingą profilį. 
Tai bylojaapie tikrą charakterį.
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IŠSKIRTINĖ 
ERDVĖ
ATSIPALAIDUOKITE. Niekuomet neturėjote tokio 
hečbeko, kuriame galima taip laisvai jaustis. „PULSAR“ 
salonas neįtikėtinai erdvus ir šviesus. Jūs ir jūsų 
keleiviai galėsite maloniai atsikvėpti – čia pakankamai 
laisvos vietos tiek į plotį, tiek į aukštį. „PULSAR“ diktuoja 
naujus vidaus erdvės standartus.
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NEPAPRASTAI  
ERDVUS

PRANOKSTA VISUS SAVO KLASĖS 

ATSTOVUS. „PULSAR“ salono gale 

sėdintys keleiviai gali laisvai ištiesti 

savo kojas, nes šiam automobiliui 

būdinga didžiausia visoje klasėje  

erdvė keliams.

692 M
M

ERDVĖ KELIAMS
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ĮSPŪDINGA APLINKA
„NISSAN PULSAR“ VIDUS spinduliuoja elegancija ir subtilumu: minkštos medžiagos, 
chromuotos detalės, platūs durelių porankiai... Be to, sėdint galima mėgautis puikiu 

matomumu. Naujasis „PULSAR“ yra šiuolaikiškas modelis. Tai patvirtina pažangi komforto 
įranga: Nissan elektroninio rakto sistema su variklio užvedimo mygtuku, automatiniai 

valytuvai su lietaus jutikliu ir dviejų zonų klimato kontrolės sistema.
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„NISSAN“ INFORMACINIS EKRANAS 

NAUJOVĖS PRIEŠAIS  
JŪSŲ AKIS
Tiesiai priešais jus puikuojasi spalvotas 5 colių ekranas, kuriame galite matyti  
visą jums reikiamą informaciją – nuo posūkių nuorodų, skambintojo numerio  
iki garso įrašų duomenų ir „Safety Shield“ įspėjimų. Tad galite saugiai  
vairuoti neatitraukdami akių nuo kelio.

POSŪKIŲ NUORODOS
Dėl sparčios prieigos 

prie svarbiausios 
navigacijos 

informacijos 
niekuomet nereikės 

praleisti posūkio.

„NISSAN SAFETY 
SHIELD“

Įspėjamieji garso ir 
vaizdo signalai padės 

išvengti nemalonių 
netikėtumų.

PADANGŲ SLĖGIO 
KONTROLĖS SISTEMA

Daugiau nereikės 
spėlioti! Ekrane galima 
matyti visų padangų 

slėgio rodmenis. 
Nukritus slėgiui 
žemiau normos, 

prietaisų skydelyje 
užsidega įspėjamoji 

lemputė.

SPALVŲ 
PASIRINKIMAS

Keiskite automobilio 
spalvą ekrane 

priderindami ją prie 
aplinkos apšvietimo.

SKAMBINTOJO 
NUMERIS

Jūs galite pasitikrinti 
skambučių sąrašą 

nenuleisdami akių nuo 
kelio.

GARSO ĮRAŠAI
Klausydamiesi savo 

mėgstamos muzikos 
bei atlikėjų ekrane 

galite matyti išsamią 
informaciją apie juos.
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NEMOKAMAI
3 METŲ

ATNAUJINTI

Žemėlapių tikslumas yra svarbus navigacijos 
sistemos elementas. „Nissan“ kompanija džiaugiasi 
galėdama pristatyti žemėlapių priežiūros programą 
„Nissan MapCare“, kurios pagrindinis tikslas yra 
nemokamai 3 metus iš eilės, nuo pirmos 
automobilio registracijos, pasiūlyti „Nissan“ 
savininkams po vieną nemokamą žemėlapių 
atnaujinimą kasmet. Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba skaitykite 
„You+Nissan” puslapyje. http://www.nissan.lt/you+  

„NISSANCONNECT“

NAUJOVĖ, PADEDANTI PALAIKYTI 
RYŠĮ SU PASAULIU
IŠMANI IR PRAKTIŠKA ĮRANGA. „NissanConnect“ sistemą sudaro gausi įranga. Raiškus ir neblizgus 5,8 colio 
jutiklinis ekranas leis ja be galo lengvai naudotis. Tai į vieną visumą susieta moderni garso, navigacijos ir 
komunikacijos įranga, taip pat pažangios ryšio ir išmaniojo telefono prijungimo funkcijos.

PALAIKYKITE RYŠĮ VISUR, KUR KELIAUJATE. „NissanConnect“ siūlo integruotą išmaniojo telefono jungtį. Patogiame 
„Nissan“ ekrane galite naudotis įvairiomis programomis*, kurių sąrašas nuolat plečiasi. Viskas iki smulkmenų 
apgalvota, kad galėtumėte saugiai vairuoti. Jūsų „PULSAR“ taps neatsiejama gyvenimo dalimi, panašiai kaip 
išmanusis telefonas, planšetė ar kompiuteris.

PAŽANGI PAGALBINĖ VAIRAVIMO ĮRANGA ir navigacijos funkcijos pravers pačiose įvairiausiose eismo situacijose.

SRAUTINĖ GARSO TRANSLIACIJA PER BLUETOOTH®. Galite klausytis skaitmeninio radijo**, belaidžio internetinio 
radijo ar mėgautis srautinės muzikos transliacija iš savo mobiliojo telefono.

„iPOD“/USB JUNGTIS. Vairuodami galite prijungti savo „iPod“ ar MP3 grotuvą ir klausytis mėgstamų muzikos 
kūrinių atsidarę visą savo fonoteką.

* Vairavimas yra rimta ir atsakinga veikla. „NissanConnect“ paslaugomis naudokitės tik tuomet, kai tai yra saugu. Kai kurios programos gali būti 
įdiegtos vėliau. „NissanConnect“ paslaugas reikia užsisakyti, tačiau dvejus metus nuo automobilio įsigijimo dienos šios paslaugos teikiamos 
nemokamai. Paslaugos ir programos prieinamos tik tam tikrose Europos šalyse ir tik atitinkamuose „Nissan“ modeliuose. Paslaugas ir programas 
gali teikti „Nissan“ nepavaldžios trečiosios šalys. Be to, jos gali būti keičiamos be įspėjimo, „Nissan“ bendrovei ar jos atstovams už tai neprisiimant 
atsakomybės (įskaitant trečiųjų šalių teikiamų paslaugų atšaukimą/suspendavimą ir kitus sąlygų pakeitimus). Tam tikromis nuotolinio ryšio 
funkcijomis galima naudotis tik turint suderinamą telefoną ar prietaisą, kuris neįtrauktas į automobilio komplektaciją. Mobiliojo ryšio paslaugas 
teikia mobiliojo ryšio bendrovės; šių paslaugų „Nissan“ negali kontroliuoti. Mobilusis ryšys veikia ne visose vietose. Gali būti taikomi tarptinklinio 
ryšio ir (arba) duomenų perdavimo mokesčiai. „Nissan“ bendrovė neatsako už jokius galimus įrangos keitimus ar naujinimus arba susijusias išlaidas 
dėl tolesnio naudojimosi teikiamomis paslaugomis.

** jei veikia Jūsų šalyje
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NISSAN PANORAMINIO VAIZDO SISTEMA 

VAIZDAS IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO
Panoraminio vaizdo sistema turi keturias kameras, kurios fiksuoja panoraminį vaizdą 
aplink automobilį. Ekrane stambiu planu rodomi atskiri vaizdai automobilio priekyje, 
gale ir šonuose. Taigi jūs galite saugiau ir lengviau pastatyti automobilį. Važiuojant 
atbuline eiga, judančių objektų aptikimo sistema įspės jus apie visus tykančius 
pavojus, kurių jūs galite nepastebėti (pavyzdžiui, dviračiu važiuojantis vaikas ar 
šeimos augintinis). Taip išvengsite daugybės rūpesčių.

NEATSITRENKITE.
Važiuojant su įjungta pirmąja pavara (arba 

nustatytu „Drive“ režimu modeliuose su 
„Xtronic“ transmisija), ekrane rodomas 

automobilio priekyje iš viršaus fiksuojamas 
vaizdas, tad jūs galite žinoti, kada reikia 

sustoti, kad nenuvažiuotumėte pernelyg toli.

PAŽVELKITE ŽEMYN.
Važiuojant atbuline eiga, ekrane galima 

matyti, kas vyksta tiesiai už jūsų nugaros, 
o iš viršaus fiksuojamas vaizdas leidžia 

išvengti žemiau lango esančių jums 
nematomų objektų.

SAUGOKITE RATUS.
Važiuodami į priekį ar atbuline eiga, jūs 
galite paspausti kameros mygtuką ir 
perjungti iš viršaus fiksuojamą vaizdą.  
Tai neįkainojama pagalba, norint 
pamatyti, koks atstumas yra tarp 
automobilio ratų ir šaligatvio krašto.

PANORAMINIS VAIZDAS.
Po vairuotojo pusės veidrodėliu įrengta 

kamera sukuria panoraminį vaizdą 
(apžvalga 360º kampu) važiuojant į 

priekį, arba atbuline eiga. 
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JAUSKITĖS UŽTIKRINTAI –  
BE JOKIOS SĄŽINĖS GRAUŽATIES
„Nissan PULSAR“ išsiskiria optimaliai suderinta galia ir eksploatacinėmis savybėmis. Visi 
šiam modeliui siūlomi kompaktiški ir modernūs turbininiai varikliai pasižymi įspūdinga 
kuro ekonomija bei itin dideliu sukimo momentu. Jūsų pasirinkimui siūlomi benzininiai 
DIG-T 115 AG MT bei DIG-T 190 AG MT varikliai su tiesioginio įpurškimo sistema ir 
turbokompresoriumi bei ekonomiškas dyzelinis dCi 110 AG MT galios agregatas. Visais 
atvejais jūs būsite maloniai nustebinti. 

„XTRONIC“ TRANSMISIJA. 
 Automatinė „Xtronic“ transmisija leidžia patirti tikrą vairavimo malonumą, užtikrindama 
sklandesnį ir greitesnį įsibėgėjimą bei mažesnes kuro sąnaudas.

„STOP/ START“ SISTEMA. 
 Automatinė „Nissan Stop/Start“ sistema visuose modeliuose montuojama kaip 
standartinė įranga. Ši sistema išjungia variklį, kai jis nebenaudojamas (pavyzdžiui, 
sustojus prie šviesoforo), taip sutaupydama dar daugiau degalų. Variklis vėl greitai ir 
sklandžiai užvedamas nuspaudus akseleratoriaus pedalą.

VARIKLIS GALIA  
(AG)

SUKIMO  
MOMENTAS (Nm)

CO2  
KIEKIS (g/km)

Mieste Užmiestyje Mišrus ciklas

KURO SĄNAUDOS  
(l/100 km)

1.2 DIG-T MT 115 190 117 6.3 4.3 5.0

1.2 DIG-T Xtronic 115 165 119 6.2 4.5 5.1

1.5 dCi MT 110 260 94 4.1 3.3 3.6

AKTYVIOJI TRAJEKTORIJOS  
KONTROLĖS SISTEMA  
padeda saugiai įveikti posūkius. Ji 
atskirai kontroliuoja kiekvieno rato 
stabdžių skysčio slėgį, kad automobilis 
sklandžiai reaguotų į komandas.
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®

„NISSAN SAFETY SHIELD“ KONCEPCIJA

BŪKITE UŽTIKRINTI SĖDĖDAMI 
UŽ VAIRO
„Nissan Safety Shield“ technologijos įprasmina visapusišką požiūrį į 
apsaugą. Šio požiūrio mes laikomės per kiekvieno savo gaminamo 
automobilio konstravimo ir kūrimo procesą. Čia aprašytos tik kelios Jūsų 
„Nissan“ įrengtos sistemos iš daugelio. Saugos įranga sutelkta į tris 
pagrindines sritis: kad Jūs galėtumėte stebėti automobilio veikimą ir 
aplinką, išvengti netikėtų situacijų ir išlikti saugūs įvykus avarijai.

MATYTI TAI, KAS NEMATOMA
PADANGŲ SLĖGIO KONTROLĖS SISTEMA. Daugiau 
nebereikia spėlioti! Ekrane galima matyti visų padangų 
slėgio rodmenis. Slėgiui nukritus žemiau normos, 
prietaisų skydelyje užsidega įspėjamoji lemputė.

AKLOSIOS ZONOS STEBĖJIMO / ĮSPĖJIMO SISTEMA. 
Aklosios zonos stebėjimo / įspėjimo sistema gali matyti 
tai, ko nematote jūs. Sistema fiksuoja automobilius 
nematomose zonose iš abiejų „PULSAR“ pusių. 
Pastebėjusi besiartinantį automobilį, ji įspėja vairuotoją 
įjungdama lemputę greta išorinio veidrodėlio. Kai 
vairuotojas įjungia posūkio signalą norėdamas 
persirikiuoti į kitą juostą ir nepastebi pernelyg pavojingai 
priartėjusios transporto priemonės, pradeda mirksėti ta 
pati įspėjamoji lemputė ir pasigirsta garso signalas.

NUKRYPIMO IŠ EISMO JUOSTOS SISTEMA. Sutelkite 
dėmesį į kelią – sistema įspės jus, jei jūsų automobilis 
pradės krypti iš eismo juostos. Įspėjamasis signalas 
primins, kad reikia pakoreguoti kryptį, nebent esate 
įjungę posūkio signalą. 

IŠANKSTINIO AVARINIO STABDYMO SISTEMA. Iškilus 
susidūrimo su priekyje važiuojančia transporto priemone 
pavojui, sistema įjungia įspėjamuosius vaizdo ir garso 
signalus. Jei vairuotojas nereaguoja, automobilis 
automatiškai staigiai pristabdomas, kad būtų 
sumažintas jo greitis.

JUDANČIŲ OBJEKTŲ APTIKIMO SISTEMA. Susipažinkite su 
savo antruoju skaitmeniniu pilotu. Ši sistema fiksuoja 
vaizdą 360° kampu. Statant automobilį, ji įspėja vairuotoją 
apie visus netoliese judančius objektus, pavyzdžiui, apie 
naminį gyvūną ar dviračiu važiuojantį vaiką.

JŪSŲ APSAUGA. „PULSAR“ komplektuojamas su šešiomis 
standartinėmis oro saugos pagalvėmis, įskaitant šonines 
bei užuolaidines oro saugos pagalves, ir „Nissan Safety 
Shield“ įranga. Šis automobilis siūlo visapusišką 
aktyviosios ir pasyviosios saugos įrangą, kuri užtikrins 
patikimą jūsų ir jūsų keleivių apsaugą.

STANDARTINĖS 
ŠEŠIOS SAUGOS 
ORO PAGALVĖS6

„Safety Award 2014“. 
„Pulsar” pelnė 

maksimalų įvertinimą 
saugos bandymuose 

„Euro NCAP”.
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Jūs, jūsų keleivis ir daug erdvės 
daiktams gabenti.

LANKSČIOS ERDVĖS 
PRITAIKYMO GALIMYBĖS 
Nors „Nissan PULSAR“ visus savo klasės atstovus pranoksta galiniams 
keleiviams siūloma erdve, tačiau niekuo nenusileidžia ir jo bagažinė. Galite 
būti tikri – nieko nereiks palikti namuose. Be to, nulenkus sėdynes, 385 litrų 
bagažinės talpą galima padidinti iki 1395 litrų. Dėl keturių skirtingų sėdynių 
kombinacijų ir jų padalijimo 60/40 santykiu galimybės, lengvai sutalpinsite 
netgi didelius daiktus. Taigi įsimeskite golfo krepšį, įsidėkite vaikišką vežimėlį, 
pritvirtinkite dviračius ir pirmyn!

1395LITRAI

Automobilyje įrengta daug patogių dėtuvių ir slaptų skyrelių, kuriuose galite laikyti mažesnius daiktus. Ir saugu, ir lengva pasiekti.
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P U L S A R

PADARYKITE ĮSPŪDĮ
IŠREIKŠKITE SAVE SU „NISSAN“ DIZAINO STUDIJA! 
Mūsų siūlomas gausus spalvų ir priedų asortimentas 
padės susikurti „PULSAR“ pagal savo skonį.

1_Veidrodėlių gaubtai, Orange racing

2_Durelių rankenėlės, Orange racing 

3_Šoninės apdailos juostos, Orange racing

4_18 colių „diamond cut“ dizaino lengvojo lydinio 
ratlankiai HIMALAYA, Orange racing

5_Priekinės dalies apdaila, Orange racing

6_Minkštas bagažinės įklotas ir galinio bamperio 
viršutinės dalies apsauga

7_Veliūriniai kilimėliai su spalvotu logotipu ir 
spalvotomis apdailos siūlėmis Orange Racing, 
Solid White, Piano Black

8_18 colių „diamond cut“ dizaino lengvojo lydinio 
ratlankiai HIMALAYA, Piano Black

9_Peleko formos antena, Piano Black

10_Bagažinės rankenėlė, Orange racing

11_Galinio bamperio apdailos detalė, Orange racing

Piano black

Solid white

Orange racing

SERIJA „CREATIVE“ SERIJA „EXCLUSIVE“

Chrome
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B

A
C

D

16 colių plieniniai ratlankiai su 
gaubtais

16 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai

17 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai

RATLANKIAI

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

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

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

SPALVOS M: Metallic - S: Paprasta - P: Perlamutrinė

MATMENYS

A: Ilgis: 4387 MM

B: Ratų bazė: 2700 MM

C: Plotis: 1768 MM

D: Aukštis: 1520 MM

APDAILA

RAŠTUOTAS  
TRIKOTAŽINIS AUDINYS

VISIA

RAŠTUOTAS TRIKOTAŽINIS 
AUDINYS, PILKŠVAI RUSVAS

RAŠTUOTAS TRIKOTAŽINIS 
AUDINYS, JUODAS

ACENTA

PUSIAU ODINIS SALONAS

N-CONNECTA
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NISSAN 

VISĄ DĖMESĮ 
SKIRIA KOKYBEI.

VISA APIMANTIS PROCESAS
„Nuo pat pradžių užtikriname kokybę – kruopščiai gaminame 

kiekvieną automobilį užtikrindami komfortą ir patvarumą, kuriuos 
pasiekti padeda novatoriškas dizainas, išmaniosios technologijos 

bei apgalvotos detalės.

SAUGA
Dirbame su išmaniosiomis vairavimo sistemomis, kad galėtume nuolat 

atsižvelgti į Jus ir Jums padėti išvengti nesėkmių ir kad su kiekviena 
diena vairuotumėte vis drąsiau ir su didesniu pasitikėjimu. Mūsų 

aplinkinio vaizdo sistema naudoja 4 kameras, kad galėtumėte matyti 
viską aplink automobilį.

ITIN DIDELIS PATIKIMUMAS
Itin kruopščiai išbandome savo automobilius, kad užtikrintume jų kasdienį 

našumą ir patikimumą. Atlikdami priešgamybinius bandymus nukeliaujame 
milijonus kilometrų, tūkstančius kartų per dieną atidarome ir uždarome 

dureles bei gaubtus ir naudojame tikras vulkanines dulkes iš Japonijos 
langų atsparumui patikrinti.

PATIRTIMI PAGRĮSTA VEIKLA
„Nissan“ viską daro galvodama apie savo klientus. Visi veiksmai 

atliekami ir visi sprendimai priimami itin atsargiai, tiksliai ir kokybiškai, 
nes jie yra svarbūs Jums. Nuo koncepcijos iki automobilio konstrukcijos, 

nuo bandymų iki užtikrintumo, nuo klientų aptarnavimo iki įsipareigojimų. 
Kokybė priklauso nuo kiekvienos smulkmenos.
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NEMOKAMAS PAKAITINIS AUTOMOBILIS
Pažadame, kad Jūs, būdami „You+Nissan“ programos 

nariais, galėsite toliau išlikti mobilūs, kol Jūsų 
automobilis bus aptarnaujamas ar remontuojamas 

servise. Užsakykite iš anksto, ir Jums parūpinsime 
nemokamą pakaitinį automobilį ar bent kažkokį 

alternatyvų mobilumo sprendimą.

KAINA ATITINKANTI PASLAUGŲ KOKYBĘ
Pažadame, geriausią Jūsų „Nissan“ automobilio 

priežiūrą, nes turime gerai apmokytus specialistus, 
taikome naujausius metodus ir naudojame specialius 

„Nissan“ įrankius. Tiesiog žinome, kaip geriausiai rūpintis 
Jūsų „Nissan“ automobiliu. Taip pat, garantuojame 

geriausią kainos ir kokybės santykį – užtikrinsime Jums 
geriausią kainos pasiūlymą, įskaitant originalias „Nissan“ 

dalis bei darbą, nei bet kuris kitas 10 km spinduliu nuo 
autorizuoto ,,Nissan" serviso esantis kitas servisas, 

siūlantis lygiavertes paslaugas.

PAGALBA KELYJE ,,NISSAN ASSISTANCE" 
VISAM GYVENIMUI
Pažadame, kad išliksite mobilūs ištisą parą ir bet 
kurią savaitės dieną. Jei nutiktų kažkas netikėto, 
kiekvieną dieną ištisą parą garantuojame 
pagalbą kelyje, nepaisant Jūsų „Nissan“ 
automobilio amžiaus.

NEMOKAMA TRANSPORTO PRIEMONĖS 
BŪKLĖS PATIKRA
Pažadame, nemokamai patikrinti Jūsų 
automobilio būklę, kai atvyksite planiniam 
techniniam aptarnavimui pagal gamintojo 
nustatytą aptarnavimo grafiką ar remonto 
darbams. Be to, iš anksto nurodysime visų darbų 
kainą, todėl žinosite, ką reikia atlikti ir kiek tai 
kainuos.

JUMS, KAIP PRIVATIEMS KLIENTAMS, SAVO PAŽADĄ TESĖSIME NERIBOTĄ LAIKĄ.  
PRISIJUNGĘ PRIE PROGRAMOS „YOU+NISSAN“, GALĖSITE PALAIKYTI RYŠĮ SU MUMIS.  
BŪSIME JUMS NUOŠIRDŪS, ATVIRI IR SĄŽININGI. PASIRŪPINSIME JUMIS. PAŽADAME.

BET KOKIA PAGALBA BET KUR. TIESIOG SKAMBINKITE 8 800 30725 LIETUVOJE ARBA +372 606 4072 IŠ UŽSIENIO.

Skaitykite visas sąlygas ir nuostatas  
http://www.nissan.lt/LT/lt/YouPlus.html?cid=emnislt_dm_ypls1LT_ltnalocnnemixoth

„NISSAN“ serviso sutartis – geriausias būdas tinkamai pasirūpinti savo „Nissan PULSAR“ 
automobiliu. Jis to nusipelno! Jūsų „Nissan“ automobilis bus tinkamai prižiūrimas ilgus metus 
už fiksuotą kainą. Jums atgabenus automobilį į mūsų atstovybę, mes pakeisime dalis ir 
skysčius, kaip numatyta oficialioje „Nissan“ techninės priežiūros programoje, ir atliksime 
sistemų veikimo patikrą, idant galėtumėte ramiai ir saugiai važinėti. Tai visapusiškos biudžeto 
kontrolės priemonė. „Nissan“ praneš, kada reikia užsukti į servisą, ir pasiūlys tinkamiausias 
techninės priežiūros paslaugas bei Jums patogų laiką.

„Nissan“ pratęsta garantija pratęsia gamintojo suteiktą 3 metų arba 100  000 km ridos 
garantiją ilgesniam laikui arba iki didesnės ridos. Pasirinkite labiausiai Jūsų poreikius 
atitinkančią sutartį. Remontuojant automobilį, naudojamos tik originalios „Nissan“ dalys. 
Remonto darbus atlieka kvalifikuoti „Nissan“ meistrai. Idant visuomet jaustumėtės saugūs 
keliaudami, į garantiją įtrauktos pagalbos kelyje paslaugos, kurios teikiamos visoje Europoje 
be poilsio dienų kiaurą parą.

SERVISO SUTARTYS

PRATĘSTA GARANTIJA

JŪS SKATINATE    
„NISSAN“ TOBULĖTI.

Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę ir žadinate 
mūsų kūrybiškumą. Vardan Jūsų mes esame 
pasiryžę keisti taisykles ir kurti naujoves. 
„Nissan“ naujovės nėra vien papildymai ir 
priedai. Mes pasirengę griauti nusistovėjusią 
tvarką ir iš naujo nustatyti status quo, ieškoti 
netikėtų sprendimų, kurie patenkintų Jūsų 
slapčiausius ir pragmatiškiausius troškimus. 
„Nissan“ kuria stereotipus laužančius 
automobilius bei aksesuarus ir siūlo 
nestandartines paslaugas. Mes siekiame 
praktiškus dalykus paversti maloniais, o 
malonius – praktiškais, idant kasdien 
sėdėdami už automobilio vairo patirtumėte 
dar smagesnių akimirkų.

„NISSAN PULSAR“  
JUMS SIŪLO:

GARANTIJA 3 METAI / 100 000 KM

12 METŲ (BE RIDOS APRIBOJIMO) 
ANTIKOROZIJOS GARANTIJA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAS: 
20 000 KM (BENZININIAMS), 30 
000 KM (DYZELINIAMS)
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Sekite naujienas
Atstovybės antspaudas:

Imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2018 m. sausis) būtų teisingas. Šioje brošiūroje 
publikuojamos automobilių parodose demonstruotų prototipų nuotraukos. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti savo 
gaminius, „Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas ir jų nuotraukas. 
„Nissan“ atstovybėms bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ 
atstovybėje. Dėl spausdinimo procesų netobulumo šioje brošiūroje pateiktų iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų išorės ir 
vidaus apdailos medžiagų spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti šią brošiūrą ar jos dalį be raštiško „Nissan Europe“ 
leidimo.

Brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro. GEA PULSAR FULL PC BROC, 1/2018. Spausdinta ES.
Leidėjai: „CLM BBDO“, Prancūzija, tel. +33 1 41 23 41 23, ir „eg+ worldwide“, Prancūzija, tel. +33 1 49 09 25 35.

A p s i l a n k y k i t e  m ū s ų  s v e t a i n ė j e :  w w w . n i s s a n . l t
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