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UITGESPROKEN ENERGIEK. 
De NOTE geeft met zijn scherpe 
silhouet een sterk signaal af. 
Pittiger en dynamischer, met een 
lagere daklijn, een vlakker liggende 
voorruit, wijd uitlopende profielen 
rond de wielen en een slanke grille 
die zich vastbijt in de achterover 
liggende koplampen.

IN 
DE ROOS
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OP DE 
INHAALSTROOK

MET STIJL.
Het scherpe silhouet valt meteen op. Met zijn 

opvallende op squashbal geïnspireerde lijnen op 
de zijportieren laat de NOTE zijn dynamische en 

sportieve karakter zien.

Pagina 1    |     Pagina 2 

Design exterieur    |    Design interieur    |    Technologie & Prestaties    |    Veiligheid    |     Accessoire Afdrukken   |   Uitgang



MM VERSCHUIFBARE ACHTERBANK

PERFECT IN BALANS. In het verfijnde interieur van 
de NOTE sluiten vorm en functie perfect op elkaar aan. 
De verbazend ruime en praktische inrichting is voorzien 

van premium kwaliteit bekleding en staat garant voor 
een comfortabele rijervaring.

DE
KERN
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ECO-METER. De combimeter voorziet u 
van alle bij het rijden benodigde gegevens. 

Er zijn twee ecometers opgenomen die het 
brandstofverbruik in real time weergeven.

I-KEY. De Nissan NOTE is eenvoudig in 
gebruik dankzij de slimme bedieningsknoppen 

op het stuurwiel en de ingenieuze i-Key. 
Open het portier en start de motor met één 

druk op de knop en u bent klaar voor vertrek.

ONTSPANNEN RIJDEN. Schuif de 
achterbank naar achteren voor meer 

beenruimte en baadt u in het licht van het 
glazen panoramadak: de Nissan NOTE 

is op zichzelf al een bestemming.

ZODRA uw oog valt op het dashboard van de NOTE is het 
duidelijk; alles is tot in de puntjes verzorgd. Van de scherpe 
graphics van de boordcomputer tot aan de blauw verlichte 
snelheidsmeter en toerenteller.

AANGESCHERPT 
INTERIEUR
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EEN ZEKERE ELITE. Met 
sportieve bumpers voor en achter, 
een dakspoiler, bredere dorpels en 
unieke 16 inch lichtmetalen velgen, 
steekt de NOTE met Sport Pack al 
meteen uit boven de rest. Denk daar 
nog koplampen bij met zwarte 
omlijsting en extra donker getint 
glas, en er staat een winnaar die de 
blikken op zich heeft gevestigd.

SPORT PACK
DE NORMEN VERLEGGEN

EEN STRAKKE LIJN. Beleef de aangeboren 
dynamiek van de NOTE nog intenser met het 

Sport Pack. Een nieuw pakket, op maat gemaakt 
om de scherpe lijnen van het design nog eens 

extra te benadrukken.
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DIG-S MOTOR. De 1.2 DIG-S benzinemotor met supercharger levert maar 
liefst 98pk. In combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak zijn de 
ecoprestaties vergelijkbaar met die van een dieselmotor; echter zonder het 
bijbehorende prijskaartje. Met deze innovatieve technologie wordt het verlies 
van vermogen, als gevolg van hitte en een teveel aan wrijvingen gecompenseerd.
Hierdoor wordt de opgewekte energie effi ciënter gebruikt. Voor u leidt dit proces 
tot een lager brandstofverbruik.

ZUINIGE MOTOREN en technieken die toonaangevend zijn voor zijn klasse, 
ontworpen om u als bestuurder enthousiast te maken, met zo min mogelijk 
kosten. De NOTE heeft een lage CO2-uitstoot (vanaf 93 g/km). Dit heeft een 
gunstige invloed op zowel het milieu als uw portemonnee - wat u goed merkt 
zodra u gaat tanken.

ECO-MODUS. Schakel over naar 
de ECO-modus en beheer uw 
brandstofverbruik met een druk op 
de knop.

STOP/START-SYSTEEM. 
Het stop/start systeem, 
standaard op alle uitvoeringen, 
zorgt voor minder uitstoot in 
druk stadsverkeer. Zodra uw 
NOTE tot stilstand komt 
(bijvoorbeeld in de fi le), slaat de 
motor vanzelf af en dat levert 
een brandstofbesparing op. 
Zodra u dan de koppeling (MT) 
weer laat opkomen of het 
rempedaal loslaat (CVT) slaat 
de motor heel soepel weer 
aan – geheel automatisch.

ECOMETER. Via het HD-kleur 
verlichte display kunt u tijdens 
en/of na elke rit afl ezen hoe 
milieuvriendelijk u rijdt middels 
2 Ecometers. 

MOTOR/
TRANSMISSIE

CIL.
INHOUD (L)

VERMOGEN 
kW (PK)

KOPPEL 
(Nm)

1.5 dCi 5MT 1.5 66 (90) 200

1.2 L 5MT 1.2 59 (80) 110

1.2 DIG-S 5MT 1.2 72 (98) 147

1.2 DIG-S CVT 1.2 72 (98) 147

MAXIMAAL PLEZIER. Met een 
gecombineerde CO2-emissie vanaf 

slechts 93 g/km is de NOTE vriendelijk 
voor zowel het milieu als uw 

portemonnee. De zuinige motoren en de 
voor zijn klasse toonaangevende 

techniek maakt u enthousiast, terwijl u 
kosten bespaard.

PURE
KRACHT
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NISSANCONNECT

INNOVATIE DIE DE WERELD 
BINNEN HANDBEREIK BRENGT
SLIM EN FUNCTIONEEL. NissanConnect is uitgerust met een veelvoud aan functies en toch ongelooflijk makkelijk te bedienen, 
dankzij het niet-spiegelende 5,8 inch aanraakscherm met hoge resolutie. Met een krachtige combinatie aan mogelijkheden 
voor audio, navigatie en communicatie aansluitvoorzieningen volgens de nieuwste standaard en de mogelijkheid uw 
smartphone tot onderdeel te maken van het systeem. 

ALTIJD VERBINDING, WAAR U OOK GAAT. NissanConnect is te integreren met uw smartphone. U kunt gebruik maken 
van een steeds langer wordende lijst van apps*, comfortabel te bedienen vanaf het scherm van uw Nissan, stuk voor stuk zo 
opgezet dat rijden tot een alomvattende ervaring wordt, zonder dat de veiligheid erdoor in het geding komt. Uw NOTE is voor 
u een integraal deel van de virtuele kant van het leven, samen met uw smartphone, uw tablet en uw computer. 

INTELLIGENTE ASSISTENTIESYSTEMEN en navigatiefuncties ondersteunen u in alle mogelijke verkeerssituaties. 

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH. Ontvang digitale radio en radio via internet, of laat muziek streamen vanaf uw 
mobiele telefoon.

iPOD/USB-AANSLUITING. Wanneer u uw iPod of mp3-speler aansluit, heeft u onderweg toegang tot uw gehele muziekbibliotheek.

*Autorijden is een serieuze zaak. U zou van de diensten van NissanConnect alleen gebruik moeten maken als dat in volledige veiligheid kan. Bepaalde 
toepassingen komen pas in een later stadium beschikbaar. Voor de diensten van NissanConnect is een abonnement vereist, maar er zijn de eerste twee jaar 
na aanschaf geen kosten aan verbonden. De diensten en toepassingen zijn slechts beschikbaar in een aantal Europese landen en alleen op sommige 
modellen van Nissan. De diensten en toepassingen worden mogelijk geleverd door derden op wie Nissan geen invloed heeft en kunnen worden gewijzigd 
zonder kennisgeving vooraf, of zonder dat Nissan dan wel een van haar dealers daar aansprakelijkheid voor kan aanvaarden (met inbegrip van, doch niet 
beperkt tot diensten die door derden zijn geannuleerd/opgeschort). Voor sommige op afstand bedienbare functies is een geschikte telefoon of ander toestel 
nodig dat niet bij het voertuig is inbegrepen. Mobiele netwerken worden verzorgd door netwerkproviders waar Nissan geen invloed op heeft. Mobiele 
netwerken zijn niet in alle regionen beschikbaar. Er kunnen kosten ontstaan voor data-roaming en/of het gebruik van data. Nissan is niet verantwoordelijk 
voor het vervangen of upgraden van apparatuur of andere daarmee verband houdende kosten, die vanwege wijzigingen in de diensten mogelijk onvermijdelijk 
zijn indien men er gebruik van wenst te blijven maken.
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LUXE PARKEERHULP. De innovatieve Nissan Around 
View Monitor geeft uw auto en zijn directe omgeving in een 
zicht van 360° weer op het 5,8 inch touch screen. 
Achteruit of in een krappe ruimte inparkeren wordt zo een 
stuk gemakkelijker en zorgelozer gemaakt.

VOLLEDIG OVERZICHT. De AVM is voorzien van vier 
groothoekcamera’s. Samen zorgen ze voor een 360 
overzicht van uw parkeerplek op uw Nissan Connect touch 
screen. Het enige wat u hoeft te doen is uw NOTE binnen 
de markeringslijnen te positioneren. Parkeren is nog nooit 
zo eenvoudig geweest.

OP DE UITKIJK. In zijn achteruit helpt het touch screen u zien wat 
zich direct achter u bevindt, terwijl het bovenaanzicht u helpt beter 
te kunnen zien of er ergens laag onder uw ramen nog obstakels zijn.

VAN OPZIJ. Met een druk op de knop kunt 
u de camera omzetten, zodat u in plaats 
van zicht van boven, zicht van opzij krijgt. 
Bijzonder handig om te kunnen zien hoe 
dicht u op de stoep staat.

HET PLAATJE COMPLEET 
MAKEN. Onder de buitenspiegel 
aan de bestuurderszijde bevindt 
zich een camera die uw virtuele 
vogelperspectief aanvult tot 360°. 4

CAMERA

1
CAMERA

2
CAMERA

3
CAMERA

NISSAN AVM 
360° ZICHT MET 
4 CAMERA’S
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SIGNALERING VAN BEWEGENDE 
VOORWERPEN. Maak kennis met uw digitale 
parkeerassistent. Deze functie werkt met een 
straal van 360° en zal u bij parkeersnelheden 
waarschuwen als zich dichtbij de auto iets 
bevindt dat beweegt.

RIJBAAN-ASSISTENT. Om uw 
aandacht erbij te houden: u krijgt een 
waarschuwing als u van uw rijstrook 
dreigt te raken. Het systeem zal u erop 
wijzen dat u terug moet naar het goede 
spoor, tenzij u de richtingaanwijzer 
heeft aangezet. 

NISSAN SAFETY SHIELD FILOSOFIE

OMRING UZELF MET
VERTROUWEN

DODE-HOEKWAARSCHUWING. Wat 
u niet zien kunt, ziet het systeem voor de 
dode-hoekwaarschuwing wel. Als zich in 
de blinde hoek links of rechts van de 
NOTE een ander voertuig bevindt, wordt 
om u te waarschuwen een discreet 
lampje bij de buitenspiegel opgelicht. Als 
u de richtingaanwijzer heeft aangezet om 
van rijstrook te wisselen en er rijdt nog 
een andere auto gevaarlijk dicht bij u in 
de buurt, zal datzelfde lampje gaan 
knipperen en hoort u bovendien een 
waarschuwingssignaal.

Het Nissan Safety Shield is een technologisch 
veiligheidsconcept dat we hanteren bij de constructie en 
ontwikkeling van onze modellen. Het onderstaande is 
slechts een greep uit de vele veiligheidsvoorzieningen 
waar uw Nissan mee is uitgerust, allemaal bedoeld om u 
en uw dierbaren te beschermen op drie belangrijke 
gebieden: een waakzaam oog op alle in uw auto 
ingebouwde systemen en op de omgeving, ondersteuning 
bij het opvangen van onverwachte situaties en een 
welkome bescherming als u onverhoopt toch bij een 
ongeval betrokken mocht raken.
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MET ESP

ABS. Als u ooit een keer hard 
op de rem moet trappen, zorgt 
het antiblokkeersysteem ervoor 
dat de wielen niet blokkeren, 
zodat de auto stabiel en beter 
bestuurbaar blijft.

Het Traction Control System 
regelt de remdruk voor elk wiel 
afzonderlijk en brengt het koppel 
van de motor terug, om de tractie 
te maximaliseren. 

ESP/TCS. De negende 
generatie van het Electronic 
Stability Program van Bosch 
regelt de remdruk voor elk 
wiel afzonderlijk en brengt het 
koppel van de motor terug voor 
een verbeterde grip. 

Alle uitvoeringen van de Nissan NOTE zijn standaard 
voorzien van zes airbags, ABS en ESP/TCS. 

Dit allemaal om u te verzerkeren van een veilige en 
zorgeloze rijervaring. 

6 AIRBAGS. 2 airbags voorin, 2 aan de zijkant 
en 2 gordijnairbags bieden te allen tijde maximale 
bescherming voor u en uw passagiers.

TPMS. Het bandenspanningcontrolesysteem 
waarschuwt als uw banden een te lage spanning 
hebben. Wanneer u uw banden altijd op de juiste 
spanning houdt is dat niet alleen veiliger, maar 
houdt ook uw brandstofverbruik laag.

VEILIGHEID
VOOROP
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FLEXIBELE BAGAGERUIMTE 
INDELING* Met deze voorziening kunt u de 
laadruimte snel en gemakkelijk indelen in verschillende 
compartimenten. Het is aan één kant zelfs waterdicht. 
Creëer een veilige laadruimte onderin door de indeling 
in de bovenste positie te brengen. Verdeel het in tweeën 
om een kleiner vlak achter de stoelen en een groter vlak 
aan de achterklepzijde te creëren. Of maak een grote 
laadruimte door de fl exibele bagageruimte indeling vlak 
over de laadvloer te leggen. Is dat slim of niet?

KLAPBAAR. Met een druk op de knop kunt u de 
achterbankleuning gescheiden neerklappen in 
twee delen (60/40).
Met de voorste passagiersstoel geheel naar voren 
geschoven kunt u voorwerpen van wel 1,7 m lang 
in uw NOTE meenemen.

*Standaard op Tekna en Connect Edition, optioneel op Acenta als onderdeel van het Family Pack.

FLEXIBELE
RUIMTE

ALLES KAN MEE. Fietsen, tassen en 
overige bagage, het past allemaal in 

de NOTE. De achterste stoelen kunnen 
op vier verschillende manieren worden 

neergeklapt en de flexibele bagageruimte 
indeling biedt nog meer mogelijkheden 

voor extra laadruimte.
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9

7
6

10

8

11

1. Spiegelkappen, Tokyo Black.

2. Portiergrepen voor en achter, Tokyo Black

3. 16" lichtmetalen velgen, Tokyo Black

4. Voorbumperlijst, Tokyo Black

5. Interieuraccenten, London White

6. Achterklepgreep, Beijing Chrome

7. Pookknop, London White

8. Dakspoiler, Tokyo Black

9. Luidsprekerringen, London White

10. Achterklepsierlijst, Tokyo Black

11. Veloursmatten met logo en stiksels in kleur

EXPRESS YOURSELF
EEN KWESTIE VAN SMAAK. Voeg karakter toe aan uw NOTE 

met een uitgebreide selectie van kleuren, afwerkingen en accenten.
Toon uw stijl met de CREATIVE LINE of uit uw unieke karakter met 

de EXCLUSIVE LINE.

Detroit
Red

Tokyo
Black

London 
White

Yokohama 
Purple

Beijing 
Chrome

Oppama 
Orange

Nashville 
Carbon

Atsugi
Grey

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE
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B

A C

D

A: Totale lengte: 4.100 mm / 4.140 
met Sport Pack

B: Wielbasis: 2.600 mm

C: Totale breedte: 1.695 mm

D: Totale hoogte: 1.535 mm
15" LICHTMETALEN 
VELGEN

15" WIELEN MET 
WIELDEKSELS

16" LICHTMETALEN 
VELGEN

16" LICHTMETALEN 
VELGEN - N-TEC

16" LICHTMETALEN 
VELGEN - SPORT PACK

VELGENOVERZICHT

M = METALLIC
S = SOLID
*Niet leverbaar in combinatie 
met Sport Pack

KLEUREN BEKLEDING

VISIA
BASIC BLACK (stof)

ACENTA, CONNECT 
EDITION & N-TEC
MODERN BLACK & BLUE (stof)

TEKNA
PREMIUM BLACK (stof/leder)

AFMETINGEN

 

PEARL WHITE
M - QAB

SILVER GREY
M - KY0

DARK GREY
M - KAD

BRILLIANT BLACK
M - Z11

MAGNETIC RED
M - NAJ

SOLID WHITE
S - 326*

SONIC BLUE
M - RBE

SOLID RED
S - Z10*

INK BLUE
M - RBN
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GRATIS VERVANGEND VERVOER
Wij beloven dat u de weg op kunt terwijl wij aan uw 

auto werken. Als u van tevoren boekt, zorgen we 
voor een gratis vervangende auto of alternatief vervoer. 
Als de werkzaamheden niet lang duren kunt u er natuurlijk 

ook op wachten onder het genot van een kopje koffi e.

DE BESTE 
PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

Wij beloven de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
In onze offertes zullen wij, waar nodig, de prijzen 

afstemmen op die van een erkende onafhankelijke 
reparateur die een identieke service biedt. 

GRATIS e-CHECK 
Wij beloven dat uw auto een gratis controle krijgt, 
voordat er werk aan wordt verricht. Zo weet u wat 
er moet gebeuren en hoeveel het gaat kosten. 
Al onze prijzen zijn ook altijd online en bij onze 
dealers inzichtelijk.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE
Wij beloven dat u altijd mobiel blijft. In het 
onwaarschijnlijke geval van een defect of een ongeval, 
kunt u altijd op Nissan Assistance rekenen. Dus wat 
er ook gebeurt, bel ons eerst en wij zullen zorgen dat 
u zo snel mogelijk uw reis kunt vervolgen, 24 uur per 
dag, 7 dagen per week. Gratis! Bel met 0800-0231513 
(vanuit het buitenland +31205162026).

ER STAAT GEEN LIMIET OP DE TIJD DIE U KUNT GENIETEN VAN ONZE BELOFTEN. BENT U LID VAN 
HET YOU+NISSAN PROGRAMMA, DAN ZORGEN WIJ VOOR U. VOOR ALTIJD. DAT IS ONZE BELOFTE.

ONZE BELOFTE. UW ERVARING.

OVERAL, ALTIJD, VOOR WAT DAN OOK. BEL MET 0800-0231513 EN WE KOMEN ERAAN.

U BRENGT HET BESTE IN ONS NAAR 
BOVEN.

U spreekt tot onze verbeelding. U prikkelt onze 
vindingrijkheid. U inspireert ons om de bakens te 
verzetten en te innoveren. En bij Nissan gaat innoveren 
verder dan wat extra toevoegingen of uitbreidingen. 
Het gaat erom onverwachte oplossingen te ontwikkelen 
om uw wensen en behoeften in te vullen. Bij Nissan 
ontwerpen we auto’s, accessoires en diensten die 
begaande paden verlaten en het praktische opwindend 
maken. Alles om u dagelijks meer te laten genieten 
van het autorijden. 

Het onderhoudscontract van Nissan is de beste manier om uw nieuwe Nissan NOTE 
het onderhoud te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan, waarvoor 
we tarieven hanteren die over een lengte van jaren vast blijven liggen. Wanneer u met 
uw auto naar ons dealerbedrijf komt, zullen we de onderdelen en vloeistoffen vervangen 
volgens het officiële onderhoudsschema van Nissan en voeren we controlebeurten uit, 
zodat u met een gerust hart op stap kunt. Voor een volledig overzicht van de kosten 
en de planning zal Nissan u melden wanneer het tijd wordt om langs te komen en 
met u bespreken wat er het beste aan uw auto kan worden gedaan en wanneer.

NISSAN Verlengde Garantie stelt u in de gelegenheid de fabrieksgarantie van 
3 jaar/100.000 km uit te breiden tot een langere periode of een hogere kilometerstand. 
Kies het contract dat het best bij uw rijgewoonten past. Bij reparaties wordt uitsluitend 
gebruik gemaakt van originele Nissan-onderdelen, gemonteerd door speciaal door 
Nissan opgeleide monteurs. 24/7 Pechhulp in geheel Europa is (indien van toepassing) 
bij de service inbegrepen – voor een gerust gevoel.

ONDERHOUDSCONTRACT

VERLENGDE GARANTIE

MET DE NISSAN
NOTE KRIJGT U:

3 JAAR GARANTIE OF 100.000 KM

JAARLIJKSE OF 30.000 KM 
ONDERHOUDSINTERVAL VOOR 
DIESELMOTOREN

JAARLIJKSE OF 20.000 KM 
ONDERHOUDSINTERVAL VOOR 
BENZINEMOTOREN
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B e z o e k  o n z e  w e b s i t e :  w w w . n i s s a n . n l

Volg ons via:
Dealer stempel: 

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van verschijnen (februari 2016) correct zou zijn. In 
het kader van zijn voordurend streven naar betere producten behoudt Nissan Nederland zich het recht voor, om specificaties en de voertuigen die in deze 
publicatie worden getoond en beschreven, te allen tijde te wijzigen. Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van dergelijke 
wijzigingen. Raadpleeg uw lokale Nissan-dealer voor de meest recente informatie. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de kleuren in deze 
brochure afwijken van de werkelijke lakkleuren en interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze 
brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Nederland is verboden.

Deze folder is gemaakt van chloorvrij papier - MY15 NOTE PC BROC GEA 02/2016 - Gedrukt in de EU.
Samengesteld door CLM BBDO, Frankrijk - +33 1 41 23 41 23 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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STANDAARDUITRUSTING EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

GAMMA VISIA ACENTA BLACK EDITION CONNECT
    EDITION

1.2L 80

DIG-S 98 -

DIG-S 98 CVT -

dCi 90

NISSAN

NOTE GAMMA 2016
JUNI 2016



NISSAN NOTE
STANDAARDUITRUSTING

VISIA
VEILIGHEID

■ ABS/EBD/NBAS 

■ ESP

■ TPMS 

■ Bestuurders- en passagiersairbag,  

Zij-airbags, gordijnairbags

■ Dagrijlichten

■ Hoofdsteunen op de buitenste  

plaatsen achter

STYLING

■   Bumpers in koetswerkkleur

■   15” velgen met wieldoppen

COMFORT

■ Achterbankleuning tweedelig  

neerklapbaar 60/40

■ Elektrische stuurbekrachtiging

■ Centrale deurvergrendeling met  

afstandsbediening

■ Elektrisch verstelbare buitenspiegels

■ Elektrisch bedienbare ramen voor

■ In hoogte verstelbaar stuurwiel

TECHNOLOGIE

■ Stop / Start systeem

■ Boordcomputer

■ Ecometer

■ Cruise Control en snelheidsbegrenzer

CONNECT EDITION
Extra uitrusting t.o.v. 
ACENTA

STYLING

■ 15” lichtmetalen velgen  

(16” op DIG-S)

■ Donker getinte ruiten achter

COMFORT

■ Automatische airconditioning

■ Karakuriboard

■ Elektrisch bedienbare ramen achter

■ FAMILY PACK

- Armsteun bestuurder

- Centrale armsteun achter

- Centrale hoofdsteun achter

- Verschuifbare achterbank

ZICHTBAARHEID

■ Automatisch in-/uitschakelende 

koplampen

■ Regensensoren

■ Mistlampen voor

TECHNOLOGIE

■ NissanConnect 2.0

■ Radio/CD-speler met 6 speakers

■ "Intelligent Key", sleutelloos  

ontgrendel- en startsysteem

■ START/STOP knop

BLACK EDITION
Extra uitrusting t.o.v. 
ACENTA

STYLING

■ Zwarte dakspoiler 

■ Zwarte spiegelkapjes 

■ Zwarte deurgrepen 

■ Zwarte omlijsting dagrijlichten 

■ Zwart glanzende B- & C-stijlen 

■ Zwarte 16” alu velgen 

■ Sportieve bumpers voor/achter 

■ Zijschorten 

■ Zwarte hemelbekleding 

■ Zwarte versnellingspook 

■ Centrale console in hoogglanszwart 

■ Elektrisch bedienbare ramen achter 

■ Donker getinte ramen achter 

TECHNOLOGIE

■ NissanConnect 2.0

■ Radio/CD-speler met 6 speakers

ACENTA
Extra uitrusting t.o.v. VISIA 

STYLING

■ Deurgrepen in koetswerkkleur

■ Buitenspiegels in koetswerkkleur

■ Lederen versnellingspookknop  

(op manuele transmissie)

■ Lederen stuurwiel

■ Dagrijlichten chromen afwerking

■ 16” lichtmetalen velgen (uitsluitend  

voor DIG-S 98)

COMFORT

■ Manuele airconditioning

■ Richtingaanwijzers geïntegreerd in  

buitenspiegels

■ Verwarmde buitenspiegels

■ In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

TECHNOLOGIE

■ Radio/CD-speler met stuurwiel- 

bediening, 4 speakers

■ MP3 aansluiting (Jack 3.5”)

■ USB aansluiting

■ Handsfree Bluetooth® systeem

■ Bediening op het stuurwiel  

(audio, Bluetooth®, cruise control  

en snelheidsbegrenzer)

OPTIES

■ FAMILY PACK 

- Armsteun bestuurder 

- Centrale armsteun achter

- Centrale hoofdsteun achter

- Verschuifbare achterbank 

- Karakuriboard

- Elektrisch bedienbare ramen achter



VISIA ACENTA BLACK  
EDITION

CONNECT
EDITION

■ VEILIGHEID
■ ABS (antiblokkeersysteem) ● ● ● ●
■ EBD (elektronische remkrachtverdeler) ● ● ● ●
■ ESP (Electronic Stability Program) ● ● ● ●
■ NBAS (Nissan Brake Assist System) ● ● ● ●
■ TCS (tractiecontrole) ● ● ● ●
■ TPMS (Tire Pressure Monitoring System) ● ● ● ●
■ Bestuurders- en passagiersairbag ● ● ● ●
■ Zij-airbags ● ● ● ●
■ Gordijnairbags ● ● ● ●
■ Uitschakelbare passagiersairbag ● ● ● ●
■ Hoofdsteunen op de buitenste plaatsen achter ● ● ● ●
■ Centrale hoofdsteun achter - ❍ (3) - ❍ (3)

■ Voorste veiligheidsgordels met gordelspanners en spankrachtbegrenzers ● ● ● ●
■ Achterste veiligheidsgordels met 3 oprolpunten (x3) ● ● ● ●
■ Automatisch inschakelende dagrijlichten ● ● ● ●
■ Banden reparatie kit ● ● ● ●
■ Ankerpunten kinderzitje: Isofix aan de achterkant (x2) ● ● ● ●
■ Immobilizer ● ● ● ●

■ STYLING
 Exterieur
■ Metaalkleur ❍ ❍ ❍ ❍
■ Dakspoiler zwart gelakt - - ● -
■ Bumpers in koetswerkkleur ● ● ● ●
■ Achterbumper Sport Pack met diffuser - - ● -
■ Voorbumper Sport Pack - - ● -
■ Dagrijlichten chromen afwerking - ● - ●
■ Dagrijlichten zwarte afwerking - - ● -
■ 15" velgen met wieldoppen ● ● - -
■ 15" lichtmetalen velgen - - - ●
■ 16" lichtmetalen velgen - ● (1) - ● (1)

■ 16" lichtmetalen velgen zwart - - ● -
■ Zijschorten - - ● -
■ Zwarte deurgrepen ● - - -
■ Deurgrepen in koetswerkkleur - ● - ●
■ Deurgrepen zwart gelakt - - ● -
■ Zwarte buitenspiegels ● - - -
■ Buitenspiegels in koetswerkkleur - ● - ●
■ Buitenspiegels zwart gelakt - - ● -
■ Donker getinte ruiten achter - - ● ●

 Interieur
■ Zwarte hemelbekleding - - ● -
■ Bekleding in stof (zwart) ● - - -
■ Bekleding in moderne stof (zwart/blauw) - ● ● ●
■ Lederen versnellingspookknop (op manuele transmissie) - ● ● ●
■ Lederen stuurwiel - ● ● ●

■ COMFORT
 Rijden
■ Stuurbekrachtiging ● ● ● ●
■ Elektrisch verstelbare buitenspiegels ● ● ● ●
■ Verwarmde buitenspiegels - ● ● ●
■ Richtingaanwijzers geïntegreerd in buitenspiegels - ● ● ●
■ In hoogte verstelbare bestuurdersstoel - ● ● ●
■ In hoogte verstelbaar stuurwiel ● ● ● ●

 Leven aan boord
■ Armsteun bestuurder - ❍ (3) - ●
■ Centrale armsteun achter - ❍ (3) - ●
■ Manuele airconditioning - ● ● -
■ Automatische airconditioning - - - ●
■ Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ● ● ● ●
■ Elektrisch bedienbare ramen voor ● ● ● ●
■ Elektrisch bedienbare ramen achter - ❍ (3) ● ●

 Bagageruimte
■ Achterbankleuning tweedelig neerklapbaar 60/40 ● ● ● ●
■ Verstelbare achterbank / leuning tweedelig neerklapbaar 60/40 - ❍ (3) - ●
■ Karakuriboard (veelzijdig board in bagageruimte voor flexibele opbergoplossingen) - ❍ (3) - ●

● Standaard        ❍ Optie        - Niet beschikbaar

NISSAN NOTE
STANDAARDUITRUSTING



VISIA ACENTA BLACK
EDITION

CONNECT
EDITION

■ ZICHTBAARHEID
■ Ruitenwisser met twee standen en variabel interval ● ● ● ●
■ Regensensoren - - - ●
■ Achterruitenwisser met interval ● ● ● ●
■ Achterruitenwisser automatisch bij achteruitrijden ● ● ● ●
■ Mistlamp achter ● ● ● ●
■ Mistlampen voor - - - ●
■ Automatisch in-/uitschakelende koplampen - - - ●

■ TECHNOLOGIE
 NissanConnect 2.0
- 5.8” LCD navigatiesysteem met verkeersinformatie en aanraakscherm in kleur met 3D kaarten voor 

Europa en informatie over milieuvriendelijk rijgedrag
- Connected Services(2): GoogleTM POI en Send-To-Car (routeplanner en “point of interest”)
- Radio/CD speler met stuurwielbediening en 6 luidsprekers, het afspelen van mp3 formaten en WMA,  

DAB (Digital Terrestrial Radio)

- - ● ●

■ Boordcomputer ● ● ● ●
■ Eco-meter ● ● ● ●
■ Cruise Control en snelheidsbegrenzer met bediening op het stuur ● ● ● ●
■ Stop / Start systeem ● ● ● ●
■ "Intelligent Key", sleutelloos ontgrendel- en startsysteem - - - ●
■ START/STOP knop - - - ●
■ Handsfree Bluetooth® systeem met bediening op het stuur - ● ● ●
■ Radio/CD-speler met 4 speakers met bediening op het stuur - ● - -
■ Radio/CD-speler met 6 speakers met bediening op het stuur - - ● ●
■ MP3 aansluiting - ● ● ●
■ USB aansluiting - ● ● ●

■ PACK
 Family Pack
- Armsteun bestuurder 
- Centrale armsteun achter 
- Centrale hoofdsteun achter 
- Verschuifbare achterbank en achterbankleuning tweedelig neerklapbaar 60/40
- Karakuriboard (veelzijdig board in bagageruimte voor flexibele opbergoplossingen)
- Elektrisch bedienbare ramen achter

- ❍ - ●

NISSAN NOTE
STANDAARDUITRUSTING

(1) 1.2L DIG-S 98pk MT / CVT
(2) * Services voor 3 jaar aangeboden. Optioneel verder.
(3) Meegeleverd met de optie Family Pack

● Standaard        ❍ Optie        - Niet beschikbaar

* Beschikbare diensten kunnen verschillen per land en vereisen mogelijk een abonnement om deze te activeren. Diensten 
worden aangeboden door derden en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Nissan. Aanbieders van deze diensten kunnen 
hun services beëindigen of beperken zonder vooraf Nissan en/of haar officiële verkooppunten hierover te informeren. Nissan 
is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die ontstaan door het gebruik van de diensten, noodzakelijke updates of andere 
gerelateerde kosten voor het gebruik van deze diensten. Sommige diensten vereisen een daarvoor geschikte mobiele telefoon, 
welke niet wordt geleverd bij het voertuig. Mobiele netwerken worden aangeboden door onafhankelijke aanbieders en vallen 
buiten de verantwoordelijkheid van Nissan. Mobiele netwerken zijn mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden.
Kosten voor het gebruik van mobiele netwerken zijn voor rekening van de gebruiker.



(1) Overeenkomstig 1999/99/EC.
(2) Gegevens volgens EEG-richtlijnen.Tarra-toestand is met een bestuurder van 68kg, 90% volle tanks, 7kg bagage, koelwater, smeermiddelen, reservewiel en gereedschap.  

Het gewicht is afhankelijk van gemonteerde toebehoren en opties. 
(3) Overeenkomstig 1999/94/EC.
(4) Continu Variabele Transmissie X-Tronic.
(5) Exclusief buitenspiegels
(6) Op Black Edition

BENZINE DIESEL
1.2L 80 DIG-S 98 dCi 90
M/T 5 M/T 5 CVT (4) M/T 5

■ MODEL
■ Uitvoering 5
■ Aantal zitplaatsen 5

■ MOTOR
■ Type Benzine - 3 cilinders Benzine - 3 cilinders Benzine - 3 cilinders Diesel - 4 cilinders
■ Brandstof Ongelood benzine EURO 95 Ongelood benzine EURO 95 Ongelood benzine EURO 95 Diesel
■ Cilinderinhoud cm3 1.198 1.198 1.198 1.461
■ Maximum vermogen (1) kW (ch) / tr/mn 59 (80) / 6 000 72 (98) / 5 600 72 (98) / 5 600 66 (90) / 4 000
■ Maximum koppel (1) Nm / tr/mn 110 / 4 000 147 / 4 400 147 / 4 400 200 / 1 750
■ Boring x slag mm 78,0 x 83,6 78,0 x 83,6 78,0 x 83,6 76,0 x 80,5
■ Compressieverhouding 10,7 : 1 12,0 : 1 12,0 : 1 15,5 : 1
■ Cilinderkop 12 kleppen 12 kleppen 12 kleppen 8 kleppen

■ Distributie Dubbele bovenliggende  
nokkenas, ketting

Dubbele bovenliggende 
nokkenas, ketting

Dubbele bovenliggende  
nokkenas, ketting Enkelvoudige nokkenas, riem

■ Luchtinlaatsysteem Atmosferisch Surpercharged Surpercharged Turbocompressor met intercooler

■ Uitstoot controlesysteem 3-weg katalysator 3-weg katalysator 3-weg katalysator Oxidatiekatalysator met Diesel 
Partikel Filter

■ Uitstootniveau Euro 6b
■ Fiscaal vermogen CV 7 7 7 8

■ AANDRIJVING
■ Transmissie Handgeschakeld - 5 versnellingen Handgeschakeld - 5 versnellingen CVT (4) Handgeschakeld - 5 versnellingen
■ Overbrengingsverhouding 1ste s 3,727 3,727 4,006 3,727
■ 2e s 2,048 2,048 2,048
■ 3e s 1,393 1,393 1,321
■ 4e s 1,029 1,029 0,935
■ 5e s 0,821 0,821 0,55 0,689
■ Achteruit s 3,545 3,545 3,771 3,545
■ Eindoverbrengingsverhouding 4,067 3,563 3,517 3,294
■ Aandrijving 2 (voorwielen)

■ BESTURING
■ Stuurinrichting Tandheugel overbrenging, stuurbekrachtiging
■ Draaicirkel (stoep tot stoep) m 10,7

■ ONDERSTEL
■ Wielophanging Onafhankelijke Mc Pherson veerpoot / Torsie stangen
■ Remsysteem Schijfremmen voor / trommelremmen achter bekrachtigd met ABS / EDB / NBAS / ESP
■ Bandenmaat 185/65R15 of 195/55R16 195/55R16 195/55R16 185/65R15 of 195/55R16

■ GEWICHTEN EN AFMETINGEN
■ Rijklaargewicht min./max. (2) kg 1040 / 1124 1124 / 1184 1144 / 1200 1132 / 1216
■ Max. toelaatbare massa kg 1510 1570 1590 1615 
■ Max. asbelasting voor/achter kg 770 / 785 820 / 785 850 / 785 870 / 785
■ Max. massa aanhanger geremd/ongeremd kg 430 (0(6)) 260 (0(6)) - 450(0(6))
■ Max. kogeldruk trekhaak kg 45 (0(6)) 45 (0(6)) - 45 (0(6))
■ Lengte mm 4100 (4140(6))
■ Breedte (5) mm 1695 
■ Hoogte mm 1535
■ Wielbasis mm 2600 
■ Spoorbreedte voor mm 1470 tot 1480
■ Spoorbreedte achter mm 1475 tot 1485

■
Inhoud bagageruimte met achterbank 
achteruit (VDA) l 325 

■
Inhoud bagageruimte met achterbank 
vooruit (VDA) l 411 

■
Inhoud bagageruimte, neergeklapte 
achterbank (VDA) l 1495

■ Inhoud brandstoftank l 41 
■ PRESTATIES

■ Maximum snelheid km/h 170 181 173 179
■ Acceleratie 0 - 100 km/h s 13,7 11,8 12,6 11,9

■ BRANDSTOFVERBRUIK (3)

■ Binnen de stad l/100 km 5,9 5,2 6,2 4,2
■ Buiten de stad l/100 km 4,0 3,8 4,5 3,2
■ Gecombineerd l/100 km 4,7 4,3 5,1 3,6
■ CO2 emissie g/km 109 99 119 93

NISSAN NOTE
TECHNISCHE GEGEVENS



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan ( juni 2016). In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de 
wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. De officiële 
Nissan verkooppunten worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw officieel Nissan verkooppunt om de meest actuele 
informatie te ontvangen. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure lichtjes verschillen van de werkelijke kleuren van het koetswerk en de 
interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

SPENNOTE0616 – Gedrukt in België.
Ontwerp door Typoweb.

Bezoek onze website: 
www.nissan.be
www.nissan.nl




