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Kombinējiet, izceliet, izsmalciniet… radiet paši sava PULSAR dizainu ar 
Nissan dizaina studiju!

Vienkārši izvēlieties pamata krāsu, tad pievienojiet akcentus, uzlikas un apdari 
sulīgajos, bet maigajos Creative toņos vai skatienu piesaistošajos Exclusive 
toņos, piemēram, izteiksmīgajā Orange krāsā! Iedvesmojieties no Nissan 
ģeniālajiem krāsu un apdares dizaineriem un radiet savu sapņu automobili!

Black

White

Orange

CREATIVE EXCLUSIVE

Chrome

Uz vāka: PULSAR Red krāsā ar 
Chrome sānu spoguļu uzlikām (30), 
Chrome sānu durvju rokturu uzlikām (31), 
Chrome sānu durvju uzlikām (29), 
Chrome automobiļa priekšpuses 
apakšmalas apdari (34) un 17" vieglmetāla 
diskiem BOLD, Silver krāsā (56).

P U L S A R

1_Sānu spoguļu uzlikas, Orange; (42)

2_Sānu durvju rokturu uzlikas, Orange; (43)

3_Sānu durvju uzlikas, Orange; (41)

4_Automobiļa priekšpuses apakšmalas 
apdare, Orange; (46)

5_18" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, 
HIMALAYA, Orange; (39)

6_Bagāžas nodalījuma durvju roktura 
apdare, Orange; (45)

7_Bagāžas nodalījuma apakšmalas 
apdare, Orange; (47)

8_Aizmugures bampera uzlika, Orange. (48)
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STYLE PACK
Piešķiriet kontrastu ar stilīgajām sānu 

spoguļu uzlikām un sānu durvju 
uzlikām inteliģentajā White, 

izsmalcinātajā Black, izteiksmīgajā 
Orange vai mirdzošajā Chrome krāsā!P U L S A R

1_Sānu spoguļu uzlikas, White; (19)

2_Sānu durvju uzlikas, White; (18)

3_17" vieglmetāla disks BOLD, Silver 
(nopērkams atsevišķi); (56)

4_Sānu spoguļu uzlikas, Black; (06)

5_Sānu durvju uzlikas, Black. (05)

Black

White

Orange

CREATIVE EXCLUSIVE

Chrome

 

PREMIUM PACK
Piešķiriet savam PULSAR augstākās 

klases izskatu ar luksusa priekšējā 
bampera apakšmalas, bagāžas 

nodalījuma apakšmalas un aizmugurējā 
bampera apdari Black, White, Orange 

vai Chrome krāsā un izceliet to ar 
dimantu slīpētajiem vieglmetāla 

diskiem Atsugi Grey krāsā!

Black

White

Orange

CREATIVE EXCLUSIVE

Chrome

1_Bagāžas nodalījuma apakšmalas 
apdare, Chrome; (35)

2_Aizmugures bampera uzlika, Chrome; (36)

3_17" ar dimantu slīpēts vieglmetāla 
disks BOLD, Atsugi Grey; (57)

4_Automobiļa priekšpuses apakšmalas 
apdare, Chrome; (34)

5_Aizmugures bampera uzlika, Chrome; (36)

6_Bagāžas nodalījuma apakšmalas 
apdare, Chrome. (35)
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VIEGLMETĀLA DISKI
Izrādiet savu dizainera cienīgo apdari ar speciāli 
veidotajiem vieglmetāla diskiem un pieskaņotām vai 
kontrastējošām disku centrālajām uzlikām! Izvēlieties 
starp 3 izmēriem, 5 atšķirīgiem dizainiem un plašu 
krāsu kombināciju gammu!

STANDARTA VIEGLMETĀLA DISKI SHARP VIEGLMETĀLA DISKS

Disku centrālās uzlikas:

1_Orange; (40) 
2_Black; (04)

3_White. (17)

HIMALAYA VIEGLMETĀLA DISKI

P U L S A R

VIEGLMETĀLA DISKSNISEKO BOLD VIEGLMETĀLA DISKI

Vieglmetāla diski:
1_16" standarta vieglmetāla disks; (52)

2_17" standarta vieglmetāla disks; (53)

3_16" vieglmetāla disks, SHARP, Silver; (54)

4_16" vieglmetāla disks, NISEKO, Silver; (55)

5_17" vieglmetāla disks, BOLD, Silver; (56)

6_17" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, 
BOLD, Atsugi Grey; (57)

7_17" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, 
BOLD, Black; (01)

8_18" ar dimantu slīpēts vieglmetāla 
disks, HIMALAYA, White; (16)

9_18" ar dimantu slīpēts vieglmetāla 
disks, HIMALAYA, Black; (03)

10_18" ar dimantu slīpēts vieglmetāla 
disks, HIMALAYA, Orange; (39)

11_18" vieglmetāla disks, 
HIMALAYA, Black; (02)

12_Slēdzami riteņu uzgriežņi. (58)

HIMALAYA VIEGLMETĀLA DISKI
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1_Vēja deflektori priekšā un 
aizmugurē (komplekts); (75)

2_Automātiski pielokāmi sānu 
spoguļi; (76)

3_Automobiļa virsbūves sānu uzlikas, 
White, Silver, Grey, Black 
(pieejamas arī krāsojamā 
versijā); (68, 71)

4_16" vieglmetāla diski, SHARP, 
Silver; (54)

5_Dubļusargi, aizmugurē; (74)

6_Hromēta izpūtēja uzgaļa apdare; (59)

7_Sporta pedāļu komplekts. (79)

8_Bagāžas nodalījuma paklājs; (104)

9_Suņu siets; (85)

10_Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs un aizmugures bampera 
augšdaļas aizsarguzlika; (96, 72)

11_Durvju sliekšņu aizsarguzlikas; (78)

12_ Automobiļa salona paklājiņi (komplektā - 4 gab.): velūra Orange (49), 
velūra Black (13), velūra White (26), tekstila Black (102) vai gumijas (101);

13_Priekšējie un aizmugures automobiļa stāvvietā novietošanas sensori; (83, 84)

AIZSARDZĪBA
Uzlabojiet izturību un novērsiet nobružāšanās risku 
ar Nissan oriģinālo aksesuāru palīdzību! Izvēlieties 
saskaņotas krāsas automobiļa virsbūves sānu uzlikas 
un pieskaņotus automobiļa salona paklājiņus un 
atvairiet netīrumus ar dubļusargiem, sānu sliekšņu 
aizsarguzlikām un pat ar suņu sietu! Visizcilākajam 
komfortam un aizsardzībai izvēlieties automātiski 
pielokāmus sānu spoguļus un priekšējos 
un aizmugures automobiļa stāvvietā 
novietošanas sensorus! 
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DODIETIES CEĻĀ!
Izbaudīt aktīvu atpūtu ar Nissan PULSAR ir ērti un vienkārši. 
Aprīkojiet to ar Nissan oriģinālajiem velosipēdu, slēpju un 
bagāžas pārvadāšanas aksesuāriem un dodieties ceļā!

1_Haizivs spuras tipa antena (nav savietojama ar DAB); (61) 
2_Jumta bagāžnieks, alumīnija; (105)

3_Velosipēdu turētājs (jumta); (106) 
4_Uz sakabes āķa uzstādāms velosipēdu turētājs (pieejams 2 vai 

3 velosipēdiem, ar 13 vai 7 tapām); (110)

5_Jumta bagāžas kaste, Medium izmērs (pieejams arī Small izmērs); (132)

6_Slēpju/sniegadēļu turētājs, līdz 6 pāriem, bīdāms (ir pieejamas arī 4 un 
3 pāru versijas, nav bīdāmas). (109)
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1_Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu; (88)

2_Aukstuma kaste; (95)

3_Apgaismots pelnutrauks; (94)

4_Universāls planšetdatora turētājs; (92)

5_Drēbju pakaramais; (86)

6_Automobiļa drošības komplekts. (136)

PERSONALIZĒTS 
PULSAR

Aprīkojiet savu automobili, lai tas 
atbilstu tieši Jūsu vajadzībām 

un dzīvesstilam! No viedtālruņa vai 
planšetdatora turētāja līdz aukstuma 

kastei un automobiļa drošības 
komplektam. Viss, kas nepieciešams, 

jebkurā situācijā. 
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PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA
P U L S A R

PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA

AUTOMOBIĻA SALONA PRAKTISKUMS
(85)  Suņu siets KE964-3Z53A

(86)  Drēbju pakaramais KS872-99900 

(87) Viedtālruņa turētājs 360 Flex, Black KS289-360FL 

(88)  Viedtālruņa turētājs Push Air KS289-PA0BL 

(89) Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu (White) KS289-360WH 

(90) Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu (Black) KS289-360BL 

(91) Viedtālruņa turētājs ar „U” veida satvērienu (Black) KS289-UG0BL 

(92)  Universāls planšetdatora turētājs (Black) KS289-TH0BL 

(93) Pelnu trauks 96536-00Q0A

(94)  Nomadic pelnutrauks F8800-89925

(95)  Aukstuma kaste KS930-00080 

BAGĀŽAS NODALĪJUMA PRAKTISKUMS
(96)  Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs KE965-3Z5S0

(97) Bagāžas nodalījuma plauktu sistēma KE965-3Z5T0

(98) Bagāžas tīkls KE966-75R00

(99) Uzglabāšanas tīkls, vertikāls KE966-76R00

(100) Pakāpiens uz riepas KE930-00130

CITI AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJI
(101)  Automobiļa salona paklājiņi, gumijas (komplektā - 4 gab.) KE748-3Z089

(102)  Tekstila automobiļa salona paklājiņi, standarta KE745-3Z001

(103) Tekstila automobiļa salona paklājiņi, velūra KE745-3Z021

(104)  Bagāžas nodalījuma paklājs KE840-3Z000

BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANA UN AKSESUĀRI
(105)  Jumta bagāžnieks, alumīnija KE730-3Z510

(106)  Augstas kvalitātes velosipēdu turētājs, alumīnija KE738-80010

(107) Slēpju/sniegadēļu turētājs, līdz 3 pāriem KE738-50001

(108) Slēpju/sniegadēļu turētājs, līdz 4 pāriem KE738-50002

(109)  Slēpju/sniegadēļu turētājs, bīdāms, līdz 6 pāriem KE738-99996

(110)  Velosipēdu turētājs, uzstādāms uz sakabes āķa, 13 tapu, 3 velosipēdiem KS738-71313 

(111) Velosipēdu turētājs, uzstādāms uz sakabes āķa, 13 tapu, 2 velosipēdiem KE738-70213

(112) Velosipēdu turētājs, uzstādāms uz sakabes āķa, 7 tapu, 2 velosipēdiem KE738-70207

(113) Velosipēdu turētājs, uzstādāms uz sakabes āķa, 7 tapu, 3 velosipēdiem KE738-70307

(114) Velosipēdu turētājs, uzstādāms uz sakabes āķa, 2 velosipēdiem KS738-75200 

(115) Velosipēdu turētājs, uzstādāms uz sakabes āķa, 3 velosipēdiem KS738-75300 

(116) Velosipēdu turētājs, uzstādāms uz sakabes āķa, 4 velosipēdiem KS738-75400 

(117) Numura zīmes turētājs, 7 tapu KE738-75001

(118) Rāmja adapters KS738-75002 

(119) Kabeļa slēdzene, pretzagļu KS738-75003 

(120) Drošības skava KE500-99935

DISKI
(52)  16” vieglmetāla disks D0300-3ZL3A

(53)  17” vieglmetāla disks D0300-3ZT3E

(54)  16" vieglmetāla disks, SHARP, Silver ar diska centrālo uzliku KE409-3Z100

(55)  16" vieglmetāla disks, NISEKO, Silver ar diska centrālo uzliku KE409-3Z110

(56)  17" vieglmetāla disks, BOLD, Silver ar diska centrālo uzliku KE409-3Z200

(57)  17" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, BOLD, Atsugi Grey ar diska centrālo uzliku KE409-3Z200DS

(58)  Slēdzami riteņu uzgriežņi KE409-89951

AUTOMOBIĻA EKSTERJERA STILS
(59)  Izpūtēja uzgaļa apdare, Chrome (1.5 l dCi dzinēja versijai) KE791-1K003

(60) Izpūtēja uzgaļa apdare, Chrome (1.2 l dzinēja versijai) KE791-1K00A

(61)  Haizivs spuras tipa antena, Pearl White (QAB) KE280-99993

(62) Haizivs spuras tipa antena, Red (NAH) KE280-99996

(63) Haizivs spuras tipa antena, Silver (KLO) KE280-99910

(64) Haizivs spuras tipa antena, Black (GNO) KE280-99911

(65) Haizivs spuras tipa antena, Grey (K51) KE280-99912

(66) Haizivs spuras tipa antena, White (QM1) KE280-99913

AUTOMOBIĻA EKSTERJERA PRAKTISKUMS
(67) Automobiļa virsbūves sānu uzlikas (gruntētas) KE760-3Z020PR

(68)  Automobiļa virsbūves sānu uzlikas, Black (Z11) KE760-3Z020BK

(69)  Automobiļa virsbūves sānu uzlikas, Solid White (QM1) KE760-3Z020WS

(70)  Automobiļa virsbūves sānu uzlikas, Metallic Silver (KYO) KE760-3Z020SM

(71)  Automobiļa virsbūves sānu uzlikas, Metallic Grey (KAD) KE760-3Z020GR

(72)  Aizmugures bampera augšdaļas aizsarguzlika, matēts alumīnijs KE967-3Z530

(73) Dubļusargu komplekts, priekšējais komplekts KE788-3Z087

(74)  Dubļusargu komplekts, aizmugurējais komplekts KE788-3Z086

(75)  Vēja defl ektori (komplektā - 2 gab.) KE800-3Z010

(76)  Automātiski pielokāmi sānu spoguļi KE963-3Z1BA

(77) Miglas lukturu komplekts KE622-3Z000

AUTOMOBIĻA SALONA STILS
(78)  Sliekšņu aizsarguzlikas, matēts alumīnijs KE967-3Z500

(79)  Sporta pedāļu komplekts, M/T KE460-1K081

(80) Sporta pedāļu komplekts, A/T KE460-1K181

(81) SPORT PACK: sporta pedāļu komplekts A/T, bampera augšdaļas aizsarguzlika, sliekšņu 
aizsarguzlikas KE460-3Z001

(82) SPORT PACK: sporta pedāļu komplekts M/T, bampera augšdaļas aizsarguzlika, sliekšņu 
aizsarguzlikas KE460-3Z010

TEHNOLOĢIJU PALĪGSISTĒMAS
(83)  Aizmugurējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma KE511-99903

(84)  Priekšējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma KE512-99906

BLACK

(29)  Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-3Z020

(30)  Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE960-3Z000CR

(31)  Sānu durvju rokturu uzlikas, priekšā, bez inteliģentās 
atslēgas (komplektā - 2 gab.)

KE605-4E254CR

(32) Sānu durvju rokturu uzlikas, priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.)

KE605-4E250CR

(33) Bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-3Z500CR

(34)  Automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare KE610-3Z52C

(35)  Bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare KE791-3Z52C

(36)  Aizmugures bampera uzlika KE545-3Z57C

(37) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-3Z005CR

(38) PREMIUM PACK: automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare, 
aizmugures bampera uzlika, bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare

KE600-3Z40C

CHROME

(01)  17" vieglmetāla disks, BOLD, Black ar diska centrālo uzliku KE409-3Z200BZ

(02)  18" vieglmetāla disks, HIMALAYA, Black ar diska centrālo uzliku KE409-3Z300BZ

(03)  18" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, HIMALAYA, Black ar 
diska centrālo uzliku

KE409-3Z300B1

(04)  Diska centrālā uzlika (1 gab.) KE409-00Z11

(05)  Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-3Z020BK

(06)  Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE960-3Z030BK

(07) Sānu durvju rokturu uzlikas, priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.)

KE605-4E254BK

(08) Sānu durvju rokturu uzlikas, priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.)

KE605-4E250BK

(09) Bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-3Z500BK

(10) Automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare KE610-3Z52D

(11) Bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare KE791-3Z52D

(12) Aizmugures bampera uzlika KE545-3Z57D

(13)  Tekstila automobiļa salona paklājiņi, velūra (ar vienkārtīgām 
Black nošuvēm) (komplektā - 4 gab.) 

KE745-3Z02B

(14) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-3Z005BK

(15) PREMIUM PACK: automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare, 
aizmugures bampera uzlika, bagāžas nodalījuma apakšmalas 
apdare

KE600-3Z40D (39)  18" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, HIMALAYA, 
Orange ar diska centrālo uzliku

KE409-3Z300OR

(40)  Diska centrālā uzlika (1 gab.) KE409-ORANG

(41)  Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-3Z020OR

(42)  Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE960-3Z030OR

(43)  Sānu durvju rokturu uzlikas, priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.)

KE605-4E254OR

(44) Sānu durvju rokturu uzlikas, priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.)

KE605-4E250OR

(45)  Bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-3Z500OR

(46)  Automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare KE610-3Z52A

(47)  Bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare KE791-3Z52A

(48)  Aizmugures bampera uzlika KE545-3Z57A

(49)  Tekstila automobiļa salona paklājiņi, velūra (ar vienkārtīgām 
Orange nošuvēm) (komplektā - 4 gab.) 

KE745-3Z02O

(50) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-3Z005OR

(51) PREMIUM PACK: automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare, 
aizmugures bampera uzlika, bagāžas nodalījuma apakšmalas 
apdare

KE600-3Z400OR

(16)  18" ar dimantu slīpēts vieglmetāla disks, HIMALAYA, White ar 
diska centrālo uzliku

KE409-3Z300WH

(17)  Diska centrālā uzlika (1 gab.) 40342-BA61D

(18)  Sānu durvju uzlikas (komplektā - 4 gab.) KE605-3Z020WH

(19)  Sānu spoguļu uzlikas (komplektā - 2 gab.) KE960-3Z030WH

(20) Sānu durvju rokturu uzlikas, priekšā, bez inteliģentās atslēgas 
(komplektā - 2 gab.)

KE605-4E254WH

(21) Sānu durvju rokturu uzlikas, priekšā, ar inteliģento atslēgu 
(komplektā - 2 gab.)

KE605-4E250WH

(22) Bagāžas nodalījuma durvju roktura apdare KE791-3Z500WH

(23)  Automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare KE610-3Z52W

(24)  Bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare KE791-3Z52W

(25)  Aizmugures bampera uzlika KE545-3Z57W

(26)  Tekstila automobiļa salona paklājiņi, velūra (ar vienkārtīgām 
White nošuvēm) (komplektā - 4 gab.) 

KE745-3Z02W

(27) STYLE PACK: sānu durvju uzlikas, sānu spoguļu uzlikas KE600-3Z005WS

(28) PREMIUM PACK: automobiļa priekšpuses apakšmalas apdare, 
aizmugures bampera uzlika, bagāžas nodalījuma apakšmalas 
apdare

KE600-3Z40W
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5* PAGARINĀTĀ 
GARANTIJA

Nissan 5* pagarinātā garantija dāvā Jums iespēju izmantot 
Jūsu PULSAR garantijas priekšrocības ilgāk.
Izvēlieties savām vajadzībām visatbilstošākās garantijas 
iespējas!
Remonta gadījumā tiks izmantotas un uzstādītas tikai Nissan 
oriģinālās detaļas, un remontu veiks Nissan apmācīti 
mehāniķi.
Nissan 5* pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums un 
ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo tā ir 
nododama tālāk, ja izvēlēsieties automobili pārdot.
Jūsu Nissan 5* pagarinātā garantija ietver arī Nissan 
Assistance – Nissan tehniskās palīdzības dienesta 
pakalpojumus, kas darbojas 24 stundas diennaktī, 365 dienas 
gadā visā Eiropā, un ir spēkā Jūsu Nissan 5* pagarinātās 
garantijas darbības laikā. 

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS 

Parūpējieties par savu PULSAR tā, kā tas ir pelnījis, 
iegādājoties Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu 
un ietaupot naudu ilgtermiņā!
Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sedz visas Jūsu 
PULSAR standarta apkopes prasības.
Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sniedz Jums 
garantiju, ka Jūsu izdevumi par tehniskajām apkopēm būs 
nemainīgi līdz pat 5 gadus ilgā periodā.
Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver visas 
pārbaudes un rezerves daļu nomaiņu, kas ietilpst Jūsu Nissan 
tehnisko apkopju grafikā.
Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz mūsu kvalificēto mehāniķu 
izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas! Labi apkoptam 
automobilim ir augstāka tālākpārdošanas vērtība.
Ja Jūs pārdosiet savu Nissan automobili pirms beigsies Nissan 
servisa un tehniskās apkopes līguma termiņš, jaunais 
automobiļa īpašnieks varēs izmantot atlikušo līguma laiku.

Apmeklējiet mūsu mājas lapu: 
www.nissan.lv

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2015. gada novembrī). 
Šajā brošūrā izmantoti automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz 
produktu pilnveidošanu, Nissan Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā izdevumā sniegtās specifikācijas un atainotos 
automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, 
sazinieties ar Nissan dīleri! Saistībā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no 
faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana 
bez rakstiskas atļaujas no Nissan Europe puses ir aizliegta.

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – MY15 PULSAR P&A BROC GEA 11/2015 – Iespiesta: Eiropas Savienībā. Autors: 
„CLM BBDO”, Francija – Tālr.: +33 1 41 23 41 23; ražotājs: „eg+ worldwide, France”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Sekojiet Nissan PULSAR:
Dīlera zīmogs:

 

Jautājiet savam Nissan dīlerim par iespēju iekļaut aksesuārus un papildaprīkojumu Jūsu PULSAR 
līzinga līgumā un izvēlieties sev vispiemērotāko fi nansēšanas piedāvājumu!

Nissan oriģinālie aksesuāri.
3 gadu / 100 000 km garantija, ja uzstādīšanu pirmspiegādes pārbaudē veic ofi ciālais Nissan dīleris 
(detaļas un darbs). 
12 mēnešu garantija, ja uzstādīšanu veic trešā puse vai klients pats (tikai detaļas / neierobežots 
nobraukums).

Nissan apstiprinātie aksesuāri.
2 gadu / 100 000 km garantija, ja uzstādīšanu pirmspiegādes pārbaudē veic ofi ciālais Nissan dīleris 
(detaļas un darbs).
12 mēnešu garantija, ja uzstādīšanu veic trešā puse vai klients pats (tikai detaļas / neierobežots 
nobraukums).

VILKŠANA
(121) TEK 13 tapas KE505-3Z213

(122) TEK 7 tapas KE505-3Z207

(123) TEK papildu strāvas pieslēgums KE505-3Z999 

(124) Fiksēts sakabes āķis KE500-3Z500

(125) Noņemams sakabes āķis KE500-3Z510

(126) TEK adapteris, no 7 uz 13 tapām KE505-89941

(127) TEK adapteris, no 13 uz 7 tapām KE505-89951

(128) TEK adapteris, garais, no 13 uz 7 tapām + 12s KE505-89961

(129) T-Track adapteris velosipēdu turētājam KE737-99931

(130) T-Track adapteris slēpju turētājam (3 un 4 pāriem), alumīnija KE737-99932

JUMTA BAGĀŽAS KASTES
Ietilpība/garums/platums/augstums/svars/maksimālā kravnesība

(131) Jumta bagāžas kaste, Small Black, 380 l /1600*800*400 mm/13 kg/75 kg KE734-380BK

(132)  Jumta bagāžas kaste, Medium Black, 480 l/1900*800*400 mm/15 kg/75 kg KE734-480BK

(133) Jumta bagāžas kaste, Ranger Black, 340 l /1100*800*400 mm/15kg/75 kg KE734-RAN90

DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
(134) Pirmās palīdzības komplekts (cietā plastmasas kaste) KE930-00021

(135) Pirmās palīdzības komplekts (mīksta soma) KE930-00026

(136)  Automobiļa drošības komplekts KE930-00028

(137) Automobiļa drošības komplekts (2 avārijas trīsstūri) KE930-00029

(138) Drošības veste KE930-00111

(139) Avārijas trīsstūris KE930-00017

(140) Avārijas trīsstūris (komplektā - 2 gab.) KE930-00018
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