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TAM IR VISS.
IEPAZĪSTIETIES! Pilnīgi jaunais, izsmalcinātais un 
pārliecinošais PULSAR ar mūsdienīgu un atlētisku 
dizainu un vēl nebijušu, inovatīvu tehnoloģiju klāstu 
piešķir enerģiju katram braucienam.  
Šis bezkompromisu automobilis ir jaunāko Nissan 
inovāciju iemiesojums.
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IZCILA FORMA
SPORTISKAS UN STILĪGAS, izsmalcinātas un elegantas –  
Nissan PULSAR plūstošās līnijas ir neatvairāmas. Novērtējiet 
drosmīgās kontūras un pārliecinošo profilu – tas sniedz  
priekšstatu par to, ko piedāvā šis automobilis!
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BRĪVI DOMĀJOŠS
ĻAUJIETIES PĀRDOMĀM! Neviens hečbeks līdz šim nav 
piedāvājis tik daudz vietas – neticami gaišs un plašs, ar augstiem 
griestiem un vietu Jums un visiem līdzbraucējiem. PULSAR 
automobiļa salons piešķir dāsnumam pavisam jaunu izpratni.
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ĀRKĀRTĪGI 
DĀSNS

LABĀKAIS SEGMENTĀ.  

Aizmugurē sēdošo pasažieru 

kājām ir vairāk vietas nekā jebkurā 

citā automobilī šajā segmentā.

VIETA KĀJĀM

692 M
M
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PĀRSTEIDZOŠS  
VISĀS JOMĀS

NISSAN PULSAR AUTOMOBIĻA SALONĀ valda elegance un 
izsmalcinātība: mīksti apdares materiāli un hromēti elementi, plati 

durvju elkoņbalsti un izcila redzamība visapkārt. Mūsdienīgas komforta 
funkcijas, tostarp Nissan inteliģentā atslēga, dzinēja iedarbināšanas 

poga, automātiskie priekšējie lukturi un stikla tīrītāji un divu zonu 
klimata kontrole, padara šo par modernu un stilīgu automobili.
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NISSAN UZLABOTAIS BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMU DISPLEJS –

INOVĀCIJAS TIEŠI JŪSU ACU PRIEKŠĀ
Viss notiek Jūsu acu priekšā, uz 5" krāsainā, TFT palīgsistēmu displeja – saņemiet 
detalizētas navigācijas norādes, informāciju par zvanītāja ID, atskaņotajām dziesmām, 
kā arī uzraugiet „drošības vairoga” tehnoloģiju statusu! Nissan uzlabotais braukšanas 
palīgsistēmu displejs atrodas Jums tik tuvu, cik ir nepieciešams, lai Jūs nenovērstu 
uzmanību no ceļa brauciena laikā.

NAVIGĀCIJAS 
NORĀDES.
Pateicoties 

acumirklīgai piekļuvei 
būtiskākajai 
navigācijas 

informācijai, Jūs nekad 
nepalaidīsiet garām 

vajadzīgo pagriezienu!

„DROŠĪBAS VAIROGA” 
TEHNOLOĢIJAS.

Vizuāli un skaņas 
brīdinājuma signāli 

ļauj izvairīties no 
nepatīkamiem 

pārsteigumiem.

RIEPU GAISA 
SPIEDIENA 

KONTROLES SISTĒMA.
Vairs nekādu 

minējumu! Katras 
riepas gaisa spiediens 

tiek attēlots ekrānā, 
un, ja spiediens riepā 

ir pārāk zems, 
instrumentu panelī 

izgaismojas 
brīdinājums.

KRĀSU IZVĒLE.
Pielāgojiet ekrānu, 

izvēloties krāsas pats!

ZVANĪTĀJA ID.
Sekojiet līdz zvaniem, 
nenovēršot skatienu  

no ceļa!

AUDIO SISTĒMA.
Saņemiet visu 

informāciju par 
iecienītākajiem 

māksliniekiem un 
mūziku brauciena 

laikā!
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NISSANCONNECT –

INOVĀCIJA, 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 parocīgā Nissan 
ekrāna izbaudiet aizvien pieaugošo aplikāciju** klāstu, kas visas ir īpaši izstrādātas, lai uzlabotu Jūsu braukšanas 
prieku drošā veidā! Jūsu PULSAR kļūs par neatņemamu Jūsu dzīvesstila sastāvdaļu, gluži kā Jūsu viedtālrunis, 
planšetdators un dators.

INTELIĢENTĀS AUTOVADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS. Tās kopā ar navigācijas funkcijām 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!

*Nissan MapCare™ programma piedāvā navigācijas sistēmas kartes atjauninājumus 3 gadus (1 SD kartes atjauninājums gadā) bez maksas. Šī 
programma attiecas uz Nissan automobiļiem, kas ir aprīkoti ar NissanConnect navigācijas sistēmu (izņemot Nissan 370Z, GT-R, Nissan 
elektroautomobiļus un Nissan vieglos komercautomobiļus, neskaitot NAVARA) un kuri ir iegādāti, sākot no 2016. gada 1. aprīļa (Nissan JUKE – no 
2016. gada 1. maija, Nissan NAVARA – no 2016. gada 1. septembra). Klienti, kuru automobiļi ir ietverti Nissan MapCare™ programmā, tiks informēti 
personīgi. Plašāka informācija par Nissan MapCare™ programmu ir pieejama pie Jūsu Nissan dīlera.
**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 par brīvu 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.

Kartes precizitāte ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu optimālu 
automobiļa navigācijas sistēmas darbību. Nissan MapCareTM 
programma ir pakalpojums, kas bez maksas nodrošina Jūs ar 
vienu navigācijas sistēmas kartes atjauninājumu katru gadu  
3 gadus ilgā periodā pēc jauna automobiļa iegādes.* Vaicājiet 
plašāku informāciju savam Nissan dīlerim vai dodieties uz 
Nissan automobiļu īpašnieku lojalitātes programmas – 
You+Nissan portālu: www.nissan.lv/you+ un uzziniet vairāk!

BEZMAKSAS 
ATJAUNINĀJUMI

3 GADUS
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NISSAN APKĀRTSKATA MONITORS –
VIRTUĀLAIS SKATS NO  
„PUTNA LIDOJUMA” 
SKATUPUNKTA
Ar 4 kameru palīdzību apkārtskata monitors sniedz panorāmas skatu uz  
Jūsu automobili, kā arī, izmantojot sadalīto ekrānu ar tuvplāniem no priekšas, 
aizmugures un sāniem, tas padara automobiļa novietošanu stāvvietā 
drošāku un vieglāku. Braucot atpakaļgaitā, kustīgu objektu noteikšanas  
sistēma brīdina par tuvumā esošiem, neredzamiem šķēršļiem, piemēram, 
velosipēdistiem vai dzīvniekiem.

SARGIET PRIEKŠPUSI!
Pirmajā pārnesumā (vai „Drive” režīmā 

automobiļu modeļiem ar Xtronic transmisiju) 
displejs attēlo gan priekšā notiekošo, gan 

skatu no augšas, lai Jūs varētu zināt, cik tieši 
brīvas vietas vēl atlicis priekšā.

UZMANĪBU AIZMUGURĒ!
Braucot atpakaļgaitā, displejs attēlo 

aizmugurē notiekošo, savukārt skats no 
augšas ļauj redzēt zemākus priekšmetus, kas 
citādi nebūtu saskatāmi pa aizmugures logu.

SAUDZĒJIET DISKUS!
„Drive” vai atpakaļgaitas režīmā ar 
slēdzi var pārslēgt kameru, lai redzētu,  
kas notiek automobiļa sānos. Tas 
palīdz kontrolēt attālumu līdz apmalei.

ATTĒLA PILNĪBAI.
Kamera zem sānu spoguļa 

 papildina virtuālo 3600 skatu no 
„putna lidojuma” skatupunkta, 

 gan braucot uz priekšu,  
gan atpakaļgaitā.
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AR GĀZI GRĪDĀ  
UN TĪRU SIRDSAPZIŅU
Nissan PULSAR neliek izvēlēties starp jaudu un efektivitāti. Moderno dzinēju 
klāsts apvieno iespaidīgu degvielas ekonomiju ar augstu griezes momentu. Ir 
pieejami: DIG-T 115 benzīna turbodzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu vai 
ekonomiskais dCi 110 M/T dīzeļa dzinējs. Neviens no tiem neliks Jums vilties!

XTRONIC.  
Xtronic automātiskā pārnesumkārba padara braukšanu vēl baudāmāku, 
nodrošinot vienmērīgu un efektīvu paātrinājumu un vienlaikus ietaupot degvielu.

STOP/START SISTĒMA.  
Nissan automātiskā Stop/Start sistēma ietilpst visu Nissan PULSAR standarta 
aprīkojumā. Lai ietaupītu vēl vairāk degvielas, tā izslēdz dzinēju, kad tā darbība nav 
nepieciešama, piemēram, apstājoties pie luksofora, un tad ātri to atkal iedarbina, 
kad tiek nospiests gāzes pedālis.

1.2 DIG-T M/T

DZINĒJS JAUDA  
(ZS)

GRIEZES 
MOMENTS (NM)

CO2  
IZMEŠU APJOMS 

(G/KM)

Pilsētas ciklā Ārpus pilsētas ciklā Kombinētajā ciklā

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ  
(L/100 KM)

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 M/T 110 260 94 4.1 3.3 3.6

AKTĪVĀ VILCES KONTROLES SISTĒMA  
nodrošina pārliecinošu vadāmību 
pagriezienos, kontrolējot katra riteņa 
bremžu spiedienu un palīdzot saglabāt 
saķeri un kontroli līkumos.
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NISSAN „DROŠĪBAS VAIROGA”  
TEHNOLOĢIJU FILOZOFIJA –

IESKAUJIET SEVI PĀRLIECĪBĀ!
Nissan „drošības vairoga“ tehnoloģijas ir visaptveroša pieeja drošībai, 
kas caurvij katra mūsu automobiļa radīšanas un pilnveidošanas 
procesu. Šeit minētās iezīmes 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.

SASKATIET NEREDZAMO!
RIEPU GAISA SPIEDIENA KONTROLES SISTĒMA. 
Vairs nekādu minējumu! Katras riepas gaisa 
spiediens tiek attēlots ekrānā, un, ja spiediens 
riepā ir pārāk zems, instrumentu panelī 
izgaismojas brīdinājums.

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

BRĪDINĀJUMS PAR IZBRAUKŠANU NO SAVAS 
BRAUKŠANAS JOSLAS. Uzmanieties, Jūs tiksiet 
brīdināts, ja izbrauksiet no savas braukšanas 
joslas! Ja vien netiek ieslēgts pagrieziena rādītājs, 
sistēma atgādinās, ka ir nepieciešams ieņemt 
pareizu stāvokli uz ceļa.

ĀRKĀRTAS BREMZĒŠANA SISTĒMA. Ja pastāv 
risks sadursmei ar priekšā esošo automobili, 
sistēma aktivizē skaņas un vizuālu brīdinājuma 
signālu. Ja autovadītājs nereaģē, tiek automātiski 
aktivizēta ārkārtas bremzēšana.

KUSTĪGU OBJEKTU NOTEIKŠANAS SISTĒMA. 
Iepazīstieties ar savu digitālo stāvvietas „otro 
pilotu”! Ar 360° darbības diapazonu šī funkcija 
brīdina par automobiļa tuvumā esošiem 
kustīgiem objektiem, piemēram, mājdzīvnieku vai 
bērnu uz velosipēda.

JŪSU DROŠĪBAI. Ar 6 standarta aprīkojumā 
ietilpstošiem drošības gaisa spilveniem 
(ieskaitot sānu un aizkarveida drošības gaisa 
spilvenus un Nissan „drošības vairoga” 
tehnoloģijas) PULSAR piedāvā pilnu aktīvās un 
pasīvās drošības funkciju klāstu, lai sniegtu izcilu 
drošību Jums un līdzbraucējiem.

DROŠĪBAS GAISA 
SPILVENI STANDARTA 
APRĪKOJUMĀ6

®

Augstākais drošības 
novērtējums. 2014. gadā Euro 

NCAP (European New Car 
Assessment Programme) 

drošības testos Nissan PULSAR 
ieguvis maksimālo - 5 zvaigžņu 

drošības novērtējumu.
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Jums, Jūsu pasažieriem un 
visai Jūsu bagāža.

BĪDIET, NOLOKIET, SAKRAVĀJIET 
MANTAS UN DODIETIES CEĻĀ!
Nissan PULSAR piedāvā ne tikai daudz vietas aizmugurē sēdošajiem 
pasažieriem, bet spēj nodrošināt arī vietu visai nepieciešamajai bagāžai. 
Vēl vairāk – nolokot aizmugurējos sēdekļus, 385 l ietilpīgā bagāžas nodalījuma 
tilpums pieaug līdz 1395 l. Pateicoties četrām dažādām sēdekļu kombinācijām 
un attiecībā 60/40 sēdekļu sadalījumam, arī lielāku priekšmetu pārvadāšana 
nesagādā grūtības – lieciet iekšā golfa nūjas, bērnu ratiņus un 

velosipēdus un dodieties ceļā!

1395 LITRI

Parocīgi nodalījumi un paslēptas uzglabāšanas vietas ļauj uzglabāt sīkus priekšmetus ērti sasniedzamās vietās.
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P U L S A R

ATSTĀJIET IESPAIDU!
PARĀDIET SAVU PERSONĪBU AR NISSAN DIZAINA 
STUDIJAS PALĪDZĪBU! Izvēlieties no plašā krāsu un 
elementu klāsta un radiet pats savai gaumei 
atbilstošu PULSAR!

1_Sānu spoguļu uzlikas – Orange Racing.

2_Sānu durvju rokturu uzlikas – Orange Racing. 

3_Sānu durvju apakšdaļas uzlikas – Orange Racing.

4_18" vieglmetāla diski ar dimanta slīpējumu,  
HIMALAYA – Orange Racing.

5_Priekšējā bampera apakšdaļas apdare –  
Orange Racing.

6_Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs un aizmugurējā  
bampera augšmalas aizsarguzlika.

7_Velūra automobiļa salona paklājiņi ar krāsainu 
logotipu un krāsainām nošuvēm – Orange Racing, 
Solid White, Piano Black.

8_18" vieglmetāla diski ar dimanta slīpējumu,  
HIMALAYA – Piano Black.

9_Haizivs spuras tipa antena – Piano Black.

10_Bagāžas nodalījuma roktura uzlika – Orange Racing.

11_Aizmugurējā bampera uzlika – Orange Racing.

Piano  
Black

Solid  
White

Orange  
Racing

CREATIVE EXCLUSIVE

Chrome
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B

A
C

D

16" tērauda diski ar uzlikām 16" vieglmetāla diski 17" vieglmetāla diski

VIEGLMETĀLA DISKI

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

KRĀSAS M – metāliska; S – tīrtoņa; P – perlamutra. 

IZMĒRI

A: Kopējais garums: 4 387 MM

B: Garenbāze: 2 700 MM

C: Kopējais platums: 1 768 MM

D: Kopējais augstums: 
1 520 MM

APDARES

VISIA - TRIKOTĀŽAS AUDUMS  
AR RAKSTU

ACENTA - TRIKOTĀŽAS AUDUMS 
AR RAKSTU, BLACK

ACENTA - TRIKOTĀŽAS AUDUMS 
AR RAKSTU, GREYISH BEIGE

N-CONNECTA - DAĻĒJI AUDUMS, 
DAĻĒJI ĀDA, BLACK
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MĒS, NISSAN, 

KONCENTRĒJAMIES  
UZ KVALITĀTI

360° PROCESS.
Kvalitāti mēs paredzam jau no paša sākuma, pedantiski iztēlojoties 

katru automobili, lai padarītu tos vēl ērtākus un izturīgākus, 
pateicoties inovatīvam dizainam, inteliģentām tehnoloģijām un 

pārdomātām detaļām, un iedvesma tam visam esat Jūs.

DROŠĪBA.
Mēs strādājam pie mūsu inteliģentajām automobiļu sistēmām, lai nemitīgi 

būtu modrībā par Jūsu drošību, palīdzētu Jums izvairīties no jebkādām 
likstām un lai Jūs ik dienas varētu braukt vēl pašapzinīgāk un pārliecinātāk. 

Mūsu apkārtskata monitors izmanto 4 kameras, dāvājot virtuālu skatu no 
“putna lidojuma” skatupunkta uz automobili un tā tuvāko apkārtni.

IZCILA UZTICAMĪBA.
Mēs pārbaudām savu automobiļu spēju robežas, lai garantētu to ikdienas 

sniegumu un uzticamību. Veicot testus periodā pirms ražošanas uzsākšanas, 
mēs nobraucām miljoniem kilometru, tūkstošiem reižu dienā atverot un 

aizverot automobiļu durvis un dzinēja pārsegus, kā arī izmantojam īstus 
vulkāniskos pelnus no Japānas, lai pārbaudītu automobiļu logu izturību.

LABĀKIE PIERĀDĪJUMI.  
Mūsu apņemšanos radīt kvalitatīvus automobiļus vislabāk apliecināt Jūs paši. 

Aplūkojiet apskatus, atsauksmes un vērtējumus tiešsaistē un vaicājiet saviem 
draugiem un paziņām, kas jau brauc ar Nissan automobiļiem! 

KVALITĀTE, KAS BALSTĪTA  
UZ PIEREDZI

Nissan it viss tiek darīts, domājot par klientiem. Ikviena darbība  
un pieņemtais lēmums tiek veikti ar vislielāko rūpību, precizitāti  

un kvalitāti, jo viss tiek radīts Jums – mūsu klientiem. No koncepcijas 
līdz automobiļu radīšanai, no testiem līdz procesu “caurspīdīguma” 

nodrošināšanai, no mūsu klientu apkalpošanas līdz mūsu solījumiem. 
Kvalitāte ir sastopama ik sīkākajā detaļā.
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NISSAN PULSAR  
JUMS PIEDĀVĀ:

3 GADU / 100 000 KM GARANTIJA

12 GADU GARANTIJA PRET 
CAURRŪSĒŠANU KOROZIJAS DĒĻ  

IKGADĒJS VAI 20 000 KM TEHNISKO 
APKOPJU INTERVĀLS BENZĪNA DZINĒJA 
VERSIJĀM

IKGADĒJS VAI 30 000 KM TEHNISKO 
APKOPJU INTERVĀLS DĪZEĻDZINĒJA 
VERSIJĀM

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ir labākais veids, kā nodrošināt Jūsu Nissan 
PULSAR tādu apkopi, kādu tas ir pelnījis! 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 5 pagarinātā garantija dāvā Jums iespēju pagarināt 3 gadu / 100 000 km 
ražotāja standarta garantiju ilgākam laika periodam un/vai garākam nobraukumam. 
Izvēlieties līgumu, 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 Nissan Assistance – 
24/7 tehnisko palīdzību ceļā visā Eiropā.

NISSAN SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS

NISSAN 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.

BEZMAKSAS SERVISA MAIŅAS AUTOMOBILIS
Mēs apsolām, ka Jūs kā You+Nissan programmas 
dalībnieks vienmēr varēsiet būt ceļā, kamēr Jūsu 

automobilim tiek veikta tehniskā apkope, vai tas tiek 
remontēts. Piesakieties laikus, un mēs nodrošināsim 

Jums bezmaksas servisa maiņas automobili vai 
vismaz alternatīvu transporta risinājumu!

SERVISA CENU GARANTIJA
Mēs apsolām nodrošināt visaugstākās rūpes par 

Jūsu Nissan automobili, jo mūsu rīcībā ir zinoši, 
Nissan apmācīti speciālisti, kas savā darbā pielieto 
jaunākās metodes un īpašus Nissan instrumentus. 

Lai garantētu vislabāko kvalitātes un cenas 
attiecību, mēs nodrošināsim tādu pašu cenu 

 Nissan oriģinālajām rezerves daļām un darbam, ja 
10 km attālumā no sava Nissan oficiālā dīlera 

 vai Nissan autorizētā servisa saņemsiet 
 līdzvērtīgu piedāvājumu.

BEZMAKSAS "VESELĪBAS" PĀRBAUDE 
AUTOMOBILIM
Mēs apsolām Jūsu automobilim veikt bezmaksas 
"veselības" pārbaudi, kad atvedīsiet to uz plānoto 
tehnisko apkopi vai remontu. Turklāt mēs sniegsim 
Jums informāciju par paredzamo servisa darbu 
izmaksām jau iepriekš, lai Jūs zinātu, kādi servisa 
darbi ir veicami un ar tiem saistītās izmaksas.

PAGARINĀTS NISSAN ASSISTANCE  
- NISSAN TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS 
DIENESTA PAKALPOJUMS
Mēs apsolām, ka Jūs varēsiet būt ceļā 24/7. Ja notiks 
kaut kas negaidīts, mēs garantējam Jums Nissan 
tehniskās palīdzības dienesta - Nissan Assistance 
palīdzību visu diennakti neatkarīgi no Jūsu Nissan 
automobiļa vecuma.

JŪS KĀ PRIVĀTAIS KLIENTS BŪSIET IEGUVĒJS NO MŪSU SOLĪJUMIEM NEIEROBEŽOTU LAIKU. 
PIEVIENOJOTIES YOU+NISSAN PROGRAMMAI, JŪS BAUDĪSIET AKTĪVAS RŪPES NO MŪSU PUSES. MĒS PRET 

JUMS BŪSIM PATIESI, ATKLĀTI UN GODĪGI. MĒS PARŪPĒSIMIES PAR JUMS. TAS IR MŪSU SOLĪJUMS.

JEBKUR UN JEBKAD. VIENKĀRŠI PIEZVANIET UZ TĀLRUŅA NUMURU: 8000 3211 (ESOT LATVIJĀ) VAI +372 606 4071 (ESOT ĀRZEMĒS)!

Iepazīstieties ar noteikumiem un nosacījumiem: www.nissan.lv/customer-promise
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Sekojiet Nissan PULSAR:
Dīlera zīmogs:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2018. gada janvārī). Šajā 
brošūrā izmantoti automobiļu prototipi, kas tika izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot savus 
produktus, Nissan Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā brošūrā 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 apdares materiālu krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilnīga vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas Nissan 
Europe atļaujas ir aizliegta.

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – GEA PULSAR FULL PC BROC 1/2018 – Iespiesta ES.
Autors: „CLM BBDO”, Francija – Tālr.: +33 1 41 23 41 23; izgatavotājs: „eg+ worldwide”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

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
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