
NOTE
NISSAN

Automobiļa ārējais dizains    |    Automobiļa salona dizains    |    Tehnoloģijas un Sniegums    |    Aksesuāri Printet   |   Iziet



UZMANĪBAS 
CENTRĀ
IZTEIKTI STILĪGA. 
Eleganta un dinamiska, pateicoties 
pazeminātajai jumta līnijai, stāvākam 
vējstikla leņķim, izliektām riteņu 
arkām un slaikajai priekšējai restei, kas 
savienojas ar slīpajiem priekšējiem 
lukturiem, – NOTE siluets ir izteiksmīgs.
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ĀTRAJĀ 
JOSLĀ

ĢENIĀLI STILĪGA. 
Atklājiet plūstošās Nissan NOTE kontūras! 

Skvoša bumbiņas straujā lidojuma iedvesmotā, 
izteiksmīgā „skvoša līnija” uz automobiļa sānu 

durvīm noslēdz NOTE atsvaidzināto dizainu.
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SIRDS
DZIĻUMOS

IZCILI LĪDZSVAROTA. NOTE izsmalcinātajā 
salonā formas atbilst funkcijām. Pārsteidzoši 

plašais un praktiskais izkārtojums, papildināts 
ar augstākās kvalitātes apdari, ir laipns 

aicinājums ieslīgt komfortā un braukt.

BĪDĀMAJAM AIZMUGURES SĒDEKLIM
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EKOMETRS. Kombimetrs Jums parāda 
visus brauciena datus augstā kvalitātē, 

vai tie ir laika apstākļi, vai pulkstenis, un 
ietver divus jaunus ekometrus, kas mēra 

akseleratora efektivitāti un reāllaika 
degvielas ekonomiju.

INTELIĢENTS PIESKĀRIENS. 
Nissan NOTE vadāmība ir bezrūpīga, 

pateicoties stūres risinājumiem un 
atjautīgajai inteliģentajai atslēgai. 

Atveriet durvis, iedarbiniet dzinēju un 
brauciet – viss, vien pieskaroties pogai.

ATPŪTIETIES UN IZBAUDIET! 
Atbīdiet aizmugures sēdekļus atpakaļ, 

radot vairāk vietas kājām, un gozējieties 
stikla jumta gaismā! Nissan NOTE pati 

par sevi ir galamērķis.

PLAŠA SPEKTRA
DIZAINA VĪZIJA
FOKUSĀ. Mirklī, kad uzmetat acu skatienu mērinstrumentu 
panelim, viss ir skaidrs. No daudzfunkcionālā matricas displeja 
precīzās, jaunās grafikas līdz kombimetra zilajam apgaismojumam, 
informācija NOTE izceļas.
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ELITES PĀRSTĀVE. Ar sportisko, 
jauno priekšējo un aizmugurējo bamperi, 
jumta spoileri, sānu uzlikām un unikālajiem, 
ar dimantu slīpētajiem 16" vieglmetāla 
diskiem NOTE jau ir galvas tiesu pārāka 
par pārējiem. Pievienojiet vēl slīpos 
priekšējos lukturus, iespaidīgo melno 
priekšējo resti un tonētos stiklus, un tā kļūs 
par uzvarētāju, kas liks uz sevi atskatīties!

BODY KIT –
IZTEIKTĀKAS SAJŪTAS

NEPĀRPROTAMI MODERNA. Paspilgtiniet NOTE 
dinamisko raksturu ar Body Kit – pēc pasūtījuma 

izgatavoto jauno komplektu, kas izceļ 
tās moderno dizainu! Vaicājiet pēc tā savam 

Nissan dīlerim jau tagad!
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DIG-S DZINĒJS. Piedāvājot ekoloģisku dīzeļa dzinēja veiktspēju bez papildu piemaksas, 
NOTE 1,2 l 98 ZS benzīna dzinējs ar kompresoru un manuālo transmisiju iemieso 
inovatīvas tehnoloģijas, kas samazina siltuma, sūknēšanas un berzes dēļ radušos jaudas 
zudumus un, optimizējot enerģijas pārvaldību, uzlabo degvielas patēriņu.

EKONOMISKIE DZINĒJI un segmentā vadošās tehnoloģijas ir radītas, lai vairotu 
aizrautību un samazinātu izmaksas. Viegli un precīzi. Ar ekonomiskajiem dzinējiem un 
segmentā vadošajām tehnoloģijām, kas radītas, lai vairotu braukšanas prieku un 
samazinātu izmaksas, NOTE rada maz CO2 izmešu (no 93 g/km)*. Kad Jūs dodaties uz 
degvielas uzpildes staciju, NOTE ir draudzīga gan apkārtējai videi, gan Jūsu maciņam.

*Rādītāji balstīti uz pamata automobiļa modeli Eiropas tirgum ar standarta aprīkojumu.

"ECO" REŽĪMA POGA. Ar šo pogu 
Jūs vienā mirklī varat pārvērst 
kombimetru par īstu degvielas 
patēriņa „sargu” (līdz ar to arī CO2 
izmešu apjomu).
STOP/START SISTĒMA 
VISIEM. Pieejama standarta 
aprīkojumā, Jūsu Stop/Start 
aizdedzes sistēma samazina 
piesārņojumu un degvielas patēriņu, 
braucot pilsētā. Kad Jūsu NOTE stāv 
(piemēram, satiksmes sastrēgumā), 
tās dzinējs automātiski izslēdzas, 
taupot enerģiju un samazinot kaitīgos 
izmešus, un atkal vienmērīgi ieslēdzas, 
tiklīdz Jūs atlaižat sajūgu (izmantojot 
manuālo pārnesumkārbu) vai bremzes 
(izmantojot CVT pārnesumkārbu).

DZINĒJA SKATS. NOTE 
kompaktais, vieglais 1,2 l DIG-S 
98 ZS dzinējs ar kompresora 
tehnoloģiju patērē degvielu 
līdz 4,3 l/100 km (kombinētajā 
ciklā) un rada 99 g/km CO2 
izmešu apjomu (manuālajai 
pārnesumkārbai).

EKOMETRS. NOTE 
kristāldzidrajam displejam ir divi 
jauni „Eco” indikatori: „Eco pedāļa” 
rādītājs, kas novērtē akseleratora 
efektivitāti, un ekoloģiskas 
braukšanas indikators, kas novērtē 
degvielas efektivitāti, abi augstas 
izšķirtspējas krāsās. Pārbaudiet 
savu „Eco” braukšanas rezultātu!

MAKSIMĀLA BAUDA. Ar tikai 93 g/km 
CO2 izmešu līmeni NOTE ir saudzīga gan 
pret apkārtējo vidi, gan pret Jūsu budžetu. 

Tās ekonomiskais dzinējs un augstākā 
līmeņa tehnoloģijas sniedz braukšanas 

prieku un vienlaikus pazemina izmaksas.

TĪRA
JAUDA

DZINĒJS /
TRANSMISIJA TILPUMS (l) JAUDA (ZS) GRIEZE (Nm) CO2 IZMEŠU APJOMS (g/km) DEGVIELAS PATĒRIŅŠ, 

KOMBINĒTAIS (l/100 km)

1,5 l dCi 90 ZS 5 M/T 1.5 90 200 93 3.6

1,2 l 80 ZS 5 M/T 1.2 80 110 109 4.7

1,2 l DIG-S 98 ZS 5 M/T 1.2 98 147 99 4.3

1,2 l DIG-S 98 ZS CVT 1.2 98 147 119 5.1
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NISSANCONNECT –

INOVĀCIJAS, KAS NOTUR PASAULI 
JŪSU ROKAS STIEPIENA ATTĀLUMĀ
ATJAUTĪGA UN FUNKCIONĀLA. NissanConnect sistēma ir aprīkota ar bagātīgu funkciju klāstu un ir ārkārtīgi viegli lietojama, 
pateicoties augstas izšķirtspējas 5,8" neapžilbinošajam, skārienjutīgajam ekrānam. Jaudīga audio, navigācijas un komunikāciju 
funkciju kombinācija, kā arī vismodernākā savienojamība un viedtālruņa integrētās funkcijas.

SASNIEDZAMĪBA, LAI KUR JŪS ATRASTOS. NissanConnect piedāvā viedtālruņa integrāciju. Uz ērtā Nissan displeja izbaudiet 
aizvien pieaugošo aplikāciju* klāstu, kas visas ir īpaši izstrādātas, lai uzlabotu vispārējo braukšanas piedzīvojumu un dāvātu drošību! 
Jūsu NOTE kļūs par neatņemamu Jūsu dzīvesstila sastāvdaļu, gluži kā Jūsu viedtālrunis, planšetdators un dators.

INTELIĢENTĀS AUTOVADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS un navigācijas funkcijas nodrošinās atbalstu jebkura veida satiksmes situācijā.

AUDIO STRAUMĒŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH®. Izbaudiet digitālo radio**, interneta radio vai straumējiet mūziku no sava 
mobilā tālruņa!

iPOD/USB PIESLĒGVIETA. Pieslēdziet savu iPod vai MP3 atskaņotāju, lai brauciena laikā piekļūtu visai savai mūzikas kolekcijai!

*Autovadīšana ir nopietna nodarbe. NissanConnect pakalpojumus izmantojiet tikai tad, kad tas ir droši! Dažas aplikācijas var tikt ieviestas vēlāk. 
NissanConnect pakalpojumu ir nepieciešams abonēt, taču tas ir pieejams bez maksas 2 gadus pēc automobiļa iegādes. Pakalpojumi un aplikācijas var būt 
pieejamas atsevišķās Eiropas valstīs un atsevišķiem Nissan automobiļu modeļiem. Pakalpojumus un aplikācijas var nodrošināt trešās puses, kas neatrodas 
Nissan pārziņā, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām no Nissan vai tā pārstāvju puses (tostarp, bet neaprobežojoties ar: trešo 
pušu ierobežojumiem/atceltiem pakalpojumiem). Noteiktām tālvadības funkcijām ir nepieciešams saderīgs tālrunis vai ierīce, kas neietilpst automobiļa 
komplektācijā. Mobilo sakaru tīklus nodrošina mobilo sakaru uzņēmumi, kas nav Nissan pārziņā. Mobilo sakaru tīkli nav pieejami visur. Var tikt piemēroti 
viesabonēšanas tarifi un/vai datu pārraides likmes. Nissan nav atbildīgi par jebkādu ierīču aizvietošanu, atjaunināšanu un citām ar to saistītām izmaksām, 
kas var būt nepieciešamas, lai turpinātu darbību pēc izmaiņām pakalpojumā.
**Ja ir pieejams Jūsu valstī.
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SKATS NO „PUTNA LIDOJUMA” SKATUPUNKTA. 
Izmantojot 4 atsevišķas kameras, apkārtskata monitors 
attēlo skatu uz Jūsu automobili no augšas. Jums ir tikai 
jānovieto Jūsu NOTE saskaņā ar norādījumiem un jāizbauda 
nevainojama automobiļa novietošana stāvvietā.

PASKATIETIES LEJĀ! Braucot „Reverse” režīmā, displejs 
Jums palīdz saskatīt to, kas atrodas tieši aiz Jūsu automobiļa, 
bet skats no augšas palīdz pamanīt nelielus priekšmetus, kas, 
iespējams, nemanāmi atrodas zemāk par automobiļa logiem.

NENOSKRĀPĒJIET DISKUS! 
Braucot „Drive” vai „Reverse” režīmā, Jūs 
varat nospiest kameras pogu, lai skatu 
no augšas pārslēgtu uz skatu no sāniem. 
Lielisks palīgs, lai redzētu, cik tuvu Jūs 
esat ielas apmalei.

PILNS KOPSKATS. Zem sānu 
spoguļa autovadītāja pusē 
novietotā kamera papildina 
virtuālo 360º skatu no „putna 
lidojuma” skatupunkta gan 

„Drive”, gan „Reverse” režīmos. 4
KAMERA

1
KAMERA

2
KAMERA

3
KAMERA

PIRMKLASĪGA AUTOMOBIĻA NOVIETOŠANAS PALĪGSISTĒMA. Nissan progresīvais 
apkārtskata monitors nodrošina skatu no „putna lidojuma” skatupunkta 
uz Jūsu automobili un tā apkārtni – tieši Jūsu 5,8" skārienjutīgajā ekrānā. Tas tik 
ļoti atvieglo braukšanu atpakaļgaitā un automobiļa novietošanu stāvvietā!

NISSAN
APKĀRTSKATA MONITORS.
4 KAMERAS. 360° REDZAMĪBA.
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KUSTĪGU OBJEKTU NOTEIKŠANAS 
SISTĒMA. Iepazīstieties ar savu digitālo „otro pilotu”! 
Kustīgu objektu noteikšanas sistēma informē Jūs, 
ja Jūsu ceļā pārvietojas kaut kas tad, kad braucat 
ar savu NOTE atpakaļgaitā. Parastās stāvvietā 
novietošanas palīgsistēmas brīdina Jūs par ceļā 
esošiem priekšmetiem, savukārt šī sistēma brīdina 
Jūs ar skaņas un vizuāliem signāliem, ja kaut kas vai 
kāds aiz Jūsu automobiļa pārvietojas, piemēram, 
mazs bērns. Ļoti uzticama sistēma!

BRĪDINĀJUMS PAR IZBRAUKŠANU 
NO SAVAS BRAUKŠANAS JOSLAS. 
Koncentrējieties, nekādas iesnaušanās! 
Brīdinājums par izbraukšanu no savas 
braukšanas joslas brīdinās Jūs, ja sāksiet 
šķērsot savas braukšanas joslas robežu. 
Šī sistēma spēj fiksēt pat vissmalkākos 
ceļa apzīmējumus, un, ja vien nelietojat 
pagrieziena signālu, tā atgādinās Jums, 
lai atgriežaties savā braukšanas joslā. 
Tā ir pietiekami attapīga sistēma un 
uz lauku ceļiem regulē jutīgumu, lai Jūs 
varētu izmantot citu braukšanas stilu.

NISSAN DROŠĪBAS FILOZOFIJA –

IESKAUJIET SEVI 
PĀRLIECĪBĀ!

„AKLĀS” ZONAS BRĪDINĀJUMA SISTĒMA. 
To, ko neredzat Jūs, redz „aklās” zonas 
brīdinājuma sistēma. Ja „aklajā” zonā 
jebkurā NOTE pusē atrodas automobilis, 
sānu spogulī iedegas viegls apgaismojums, 
lai brīdinātu Jūs. Ja Jūs norādīsiet, ka vēlaties 
mainīt savu braukšanas joslu, un cits 
automobilis atradīsies bīstami tuvu, šis 
apgaismojums sāks mirgot, un Jūs izdzirdēsiet 
arī skaņas signālu.

Nissan „drošības vairoga“ tehnoloģijas ir visaptveroša 
pieeja drošībai, kas caurvij katra mūsu būvētā automobiļa 
konstruēšanas un pilnveidošanas procesu. Šeit aprakstītās 
funkcijas ir tikai dažas no daudzām, ar ko ir aprīkots Jūsu 
Nissan automobilis un kas palīdz aizsargāt Jūs un Jūsu 
pasažierus, koncentrējoties uz trīs galvenajām jomām: tās 
pieskata Jūsu automobiļa sistēmas un apkārtni, palīdz 
pārvarēt negaidītas situācijas un pasargā Jūs neveiksmīga 
negadījuma gadījumā.
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AR ESP

ABS. Ja Jums jelkad nāksies 
spēcīgi nospiest bremzes, 
pretbloķēšanās bremzēšanas 
sistēma ierobežos riteņu 
bloķēšanos, lai palīdzētu saglabāt 
kontroli un stabilitāti.

stabilizēt automobiļa kustību 
gadījumā, ja riepu saķeres 
robežas nejauši tiek pārsniegtas.

ESP/TCS. 9. paaudzes Bosch 
elektroniskā stabilitātes programma 
kontrolē katra riteņa bremžu 
spiedienu un samazina dzinēja 
griezi, lai maksimāli palielinātu 
vilci un palīdzētu

DROŠĪBAS
SISTĒMAS

ATSLĀBINIETIES! Ar jauno Nissan NOTE 
ir grūti ko izdarīt nepareizi, taču papildu drošībai 

tās standarta aprīkojumā ir iekļauti 6 drošības 
gaisa spilveni, kā arī ABS un ESP/TCS.

6 DROŠĪBAS GAISA SPILVENI. Jebkurā laikā 
visu braucēju maksimālu aizsardzību nodrošina 
priekšējie, sānu un aizkarveida drošības gaisa spilveni.

TPMS. Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma 
Jūs brīdina, ja gaisa spiediens riepās ir pārāk 
zems. Uzturēt pareizu gaisa spiedienu riepās ir 
ne vien drošāk, bet tas palīdz samazināt arī 
degvielas patēriņu.
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FLEXI BOARD
Pietiekami viegla, lai to paceltu ar vienu roku, Flexi 
Board sistēma Jums ļauj ātri un vienkārši izveidot 
dažādus bagāžas nodalījumus. Tai pat ir ūdensizturīga 
puse, lai dubļainās lietas varētu novietot atsevišķi.
Novietojiet Flexi Board augšējā pozīcijā, lai izveidotu 
drošu nodalījumu apakšā. Jūs varat sadalīt bagāžas 
nodalījumu divās daļās, izveidojot nelielu nodalījumu 
aiz aizmugures sēdekļiem un garāku nodalījumu 
bagāžas nodalījuma priekšpusē! Nolieciet abas daļas 
uz bagāžas nodalījuma grīdas, iegūstot vienu lielu 
bagāžas telpu! Attapīgi, vai ne?

NOLOKĀMI SĒDEKĻI. Iegūstiet vairāk telpas! 
Ar vienu pieskārienu slēdzim Jūs varat nolocīt 
sēdekļus, iegūstot dažādu formu un izmēru telpu 
bagāžai. Aizmugurējais sēdeklis ir sadalāms 
60:40 proporcijā un, ja priekšējā pasažiera 
sēdeklis pabīdīts līdz galam uz priekšu, Jūs varat 
ievietot līdz 1,7 m garus priekšmetus.

ELASTĪGAS
IDEJAS

VISS IETILPST. Velosipēdi, somas un visi 
pārējie lielie priekšmeti: NOTE vietas 
pietiks it visam! Sēdekļus var nolocīt 

četros dažādos veidos, un arī Flexi Board 
sistēma ir ļoti universāla.
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NOTE

1. Sānu spoguļu uzlikas ar pagrieziena rādītājiem, Black.

2. Priekšējo un aizmugurējo sānu durvju rokturu uzlikas, Black.

3. 16" vieglmetāla diski, ARROW, Black.

4. Priekšpuses apakšmalas apdare, Black.

5. Automobiļa salona apdares elementi, White.

6. Bagāžas nodalījuma roktura apdare, Chrome.

7. Pārnesumu pārslēga uzgalis, White.

8. Jumta spoileris, Black.

9. Skaļruņu ietvari, White.

10. Bagāžas nodalījuma durvju apakšmalas apdare, Black.

11. Automobiļa salona paklājiņi no velūra ar krāsainu 
logotipu un nošuvēm.

IZPAUDIET SEVI!
TAS IR GAUMES JAUTĀJUMS. Paspilgtiniet NOTE raksturu un 

pievilcību ar krāsām, apdari un akcentiem pēc savas izvēles! Izceliet 
savu stilu ar CREATIVE pamata toni vai paudiet savu unikālo 

personību ar EXCLUSIVE toni!

Red

Black

White Purple

Chrome

Orange

Carbon

Grey

CREATIVE EXCLUSIVE

Lapa 1    |    Lapa 2    |    Lapa 3 

Printet   |   IzietAutomobiļa ārējais dizains    |    Automobiļa salona dizains    |    Tehnoloģijas un Sniegums    |    Aksesuāri



B

A C

D

A: Kopējais garums: 4100 mm / 4140 mm 
ar Body Kit

B: Garenbāze: 2600 mm

C: Kopējais platums: 1695 mm

D: Kopējais augstums: 1535 mm
15"_VIEGLMETĀLA 
DISKI

15"_TĒRAUDA DISKI 
AR UZLIKĀM
VISIA APRĪKOJUMA LĪMEŅA 
STANDARTA APRĪKOJUMĀ.

TEKNA APRĪKOJUMA LĪMEŅA 
STANDARTA APRĪKOJUMĀ. 
ACENTA UN ACENTA PLUS 
APRĪKOJUMA LĪMEŅIEM AR 
DIG-S DZINĒJU.

STANDARTA APRĪKOJUMĀ 
AR BODY KIT.

16"_VIEGLMETĀLA 
DISKI 

16"_VIEGLMETĀLA 
DISKI, DIAMOND CUT

ACENTA UN ACENTA PLUS 
APRĪKOJUMA LĪMEŅU 
STANDARTA APRĪKOJUMĀ.

DISKI

WHITE PEARL
M - QAB

SILVER
M - KY0

DARK METAL GRAY 
M - KAD

BLACK
M - Z11

MAGNETIC RED 
M - NAJ

M = METĀLISKA
S = TĪRTOŅA
*Nav savienojama ar Body Kit.

WHITE SOLID
S - 326*

SONIC BLUE
M - RBE

SOLID RED
S - Z10*

INK BLUE
M - RBN

KRĀSAS APDARE

VISIA
BASIC BLACK

TEKNA
PREMIUM BLACK

ACENTA & ACENTA 
PLUS
MODERN BLACK
UN GREY

IZMĒRI
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Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ir labākais veids, kā nodrošināt Jūsu Nissan 
NOTE tādu apkopi, kādu tā ir pelnījusi!
Mēs parūpēsimies par Jūsu Nissan automobili, vienlaikus nodrošinot nemainīgas 
tehnisko apkopju cenas vēl vairākus gadus uz priekšu.
Ja atvedīsiet savu Nissan automobili tehniskajai apkopei uz oficiālu Nissan servisu, mēs 
nomainīsim rezerves daļas un šķidrumus saskaņā ar Nissan oficiālo tehnisko apkopju 
grafiku un veiksim pārbaudes, lai Jūsu braucieni būtu bezrūpīgi.
Jums būs pilnīga kontrole pār tehnisko apkopju budžetu un plāniem, Nissan informēs Jūs, 
kad tuvosies tehniskās apkopes, un piedāvās visērtākos pakalpojumus un servisa laikus.

Nissan dāvā Jums iespēju pagarināt standarta 3 gadu / 100 000 km garantiju ilgākam 
laika periodam un/vai nobraukumam.
Izvēlieties Nissan 5★ pagarināto garantiju, kas vislabāk atbilst Jūsu braukšanas vajadzībām!
Remonta gadījumā tiks izmantotas un uzstādītas tikai Nissan oriģinālās rezerves daļas, 
un remontu veiks Nissan apmācīti mehāniķi.
Jūsu sirdsmieram esam ietvēruši arī 24/7 Nissan Assistance – Nissan tehniskās palīdzības 
dienesta pakalpojumus ceļā visā Eiropā.

SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS

5★ PAGARINĀTĀ GARANTIJA

JŪS ATMODINĀT LABĀKO, KAS IR 
MŪSOS!

Jūs iekvēlināt mūsu iztēli. Jūs provocējat mūsu izdomu. 
Jūs iedvesmojat mūs mainīt ierastos noteikumus un 
radīt jaunas inovācijas. Nissan inovācijas nenozīmē 
tikai papildinājumus un uzlabojumus, tās nozīmē 
tradicionālo pieņēmumu pārkāpšanu un jaunu 
harmoniju atrašanu. Tās nozīmē negaidītu risinājumu 
attīstīšanu, lai apmierinātu Jūsu mežonīgākās un arī 
pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido un piedāvā 
automobiļus, aksesuārus un pakalpojumus, kas lauž 
stereotipus – padarot praktisko aizraujošu un 
aizraujošo praktisku –, tādējādi dāvājot Jums vairāk 
braukšanas prieka katru dienu.

NISSAN NOTE
JUMS PIEDĀVĀ:

3 GADU / 100 000 KM GARANTIJU

12 GADU GARANTIJU PRET CAURRŪSĒŠANU 
KOROZIJAS DĒĻ

TEHNISKO APKOPJU INTERVĀLU – 
20 000 KM (BENZĪNA DZINĒJU VERSIJĀM), 
30 000 KM (DĪZEĻDZINĒJU VERSIJĀM)
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A p m e k l ē j i e t  m ū s u  m ā j a s  l a p u : 
w w w . n i s s a n . l v

Sekojiet Nissan NOTE:
Dīlera zīmogs:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs publikācijas saturs tās publicēšanas brīdī (2016. gada februārī) būtu maksimāli precīzs. Šajā brošūrā izmantoti 
automobiļu prototipi, kas tika izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma politiku pastāvīgi uzlabot savus produktus, 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! Sakarā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz 
atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un salona 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 NOTE SV PC BROC GEA 02/2016 – Iespiests Eiropas Savienībā.
Autors: „CLM BBDO”, Francija – Tālr.: +33 1 41 23 41 23; izgatavotājs: „eg+ worldwide, France”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.
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