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ALLES HEEFT HIJ MEE
HIER IS UW MATCH. De volledig nieuwe 
PULSAR, progressief en zelfbewust, gedurfd 
en atletisch van vorm, zet rijden en energie 
op één lijn. Met een ongekende reeks 
geavanceerde technieken. Als levend 
voorbeeld van de vernieuwingsdrang van 
Nissan, laat deze ster zien waar het om draait.
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STRAKKE BODY
DE VLOEIENDE WELVINGEN van de Nissan PULSAR, sportief en stijlvol, slank en 
scherp, werken als een magneet. Richt uw ogen maar eens op zijn ranke silhouet en 
dat afgetrainde profiel. Dat belooft wat!
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RUIMDENKEND
OM EVEN BIJ STIL TE STAAN:  nooit eerder gaf een hatchback 
u zoveel ruimte. Het interieur van de PULSAR geeft nieuwe inhoud 
aan het begrip ruimhartig: met royaal de ruimte voor lijf en leden, 
van top tot teen. Ook achterin.
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DE BESTE IN ZIJN KLASSE 

De PULSAR heeft de meeste knieruimte 

in zijn klasse. De achterste passagiers 

kunnen zodoende hun benen strekken 

terwijl u gewoon doorrijdt.

692 M
M

KNIERUIMTE
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RONDOM VERRASSEND
VAN BINNEN IS DE NISSAN PULSAR één en al elegantie en finesse. Zacht aanvoelende 

materialen en met chroom afgewerkte details, extra brede armsteunen en verbazend goed zicht 
rondom. Met het comfort en het gebruiksgemak van voorzieningen als de Nissan Intelligent Key, 

starten met een startknop, koplamp- en regensensor en een automatische airco met twee 
gescheiden zones is hij een toonbeeld van eigentijdse kwaliteit en stijl.

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3

Design exterieur    |    Design interieur   |   Technologie en Prestaties    |    Veiligheid    |    Veelzijdigheid    |    Accessoire    |    Kleuren en Bekledingen Afdrukken    |    Uitgang



NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVATIE PAL VOOR U
Het staat er allemaal, op het 5 inch grote TFT-scherm recht voor u, volledig in kleur. Het 
Advanced Drive-Assist Display van Nissan geeft u alle informatie op een presenteerblad: 
route-aanwijzingen van afslag tot afslag, nummerherkenning, info over de afgespeelde 
muziek en de status van het Safety Shield. Zo kunt u uw ogen op de weg houden.

NAVIGEREN 
PER AFSLAG

Nooit meer een afslag 
missen dankzij snelle 
toegang tot de laatste 

verkeersinformatie.

SAFETY SHIELD
Zichtbare en hoorbare 

waarschuwingssignalen 
houden u uit de buurt 

van problemen.

BANDENSPANNING-
CONTROLESYSTEEM
U hoeft er niet meer 

naar te gissen: Van elk 
van de vier banden is 

de spanning af te lezen 
op het scherm. Is de 
bandenspanning te 

laag, dan gaat er een 
lampje branden op 

het dashboard.

KLEUREN 
SELECTEREN

Pas uw scherm aan 
door zelf de kleur te 

kiezen van de 
afgebeelde auto. 

NUMMER-
HERKENNING

Check wie er belt, met 
uw ogen strak op de weg.

AUDIO
U krijgt alle details over 

de artiesten en de 
muziek waar u al 

rijdend van geniet.
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NISSANCONNECT

MOBIELE APPS
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 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 nieuwe PULSAR 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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NISSAN AVM - VISION 360°
UW VIRTUELE VOGELPERSPECTIEF
Dankzij vier camera's kan de Around View Monitor een panoramisch beeld opbouwen rondom uw 
auto, met bovendien een scherm in twee helften voor close-ups van voor, opzij en achter de auto, 
voor veiliger en gemakkelijker inparkeren. Tijdens achteruitrijden zal de Moving Object Detection 
u waarschuwen voor onzichtbare gevaren, zoals een kind op een driewieler of een huisdier vlak 
bij uw auto – een hele geruststelling.

NERGENS UW NEUS AAN STOTEN.
In de eerste versnelling (of in D voor 

uitvoeringen met de Xtronic) krijgt u op het 
scherm een beeld te zien van vóór en schuin 

van boven de auto, zodat u precies kunt zien tot 
waar u kunt doorrijden – zonder dat u te ver gaat.

BENEDEN OP DE UITKIJK.
Met de pook in D of R kunt u op het scherm 
zien wat zich direct achter u bevindt, terwijl u 

met het zicht van bovenaf beter kunt waarnemen 
of er ergens laag onder uw ramen nog 

wat obstakels zijn.

SPAAR UW WIELEN.
Met de pook in D of R kunt u de knop 
voor de camera zover indrukken dat u in 
plaats van zicht van boven, zicht van opzij 
krijgt. Bijzonder handig voor als u wilt 
zien hoe dicht u al bij de stoeprand staat.

HET PLAATJE COMPLEET MAKEN.
Onder de buitenspiegel aan 

bestuurderszijde bevindt zich een camera 
die, met de pook in D of R, uw virtuele 

vogelperspectief aanvult tot 360°.
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HET PEDAAL INTRAPPEN - 
MET EEN SCHOON GEWETEN
Bij de Nissan PULSAR hoeft u geen compromis te zoeken als het gaat om kracht en efficiency.  
Mede dankzij de met opzet bescheiden gehouden cilinderinhoud van de hypermoderne turbomotor, 
staat tegenover de respons van een torenhoog koppel een brandstofverbruik dat imponeert door zijn 
zuinigheid. U kunt kiezen uit twee motoren: een direct ingespoten 1,2 liter met turbo of de nog zuiniger 
met brandstof omspringende 1.5 dCi dieselmotor. Welke variant u ook kiest, u zult verbaasd staan. 

Xtronic De Xtronic is een automatische transmissie die het rijplezier verder verhoogt doordat de 
auto er soepeler en spontaner mee optrekt, terwijl ook het brandstofverbruik erdoor wordt verbeterd.

START-/STOPSYSTEEM
Het automatisch start-/stopsysteem van Nissan is standaard op alle modellen. Om nog meer 
brandstof te besparen, zorgt dit systeem ervoor dat de motor wordt uitgezet op momenten 
dat die niet nodig is. Bijvoorbeeld staande voor een stoplicht. Springt het licht op groen, dan 
slaat de motor zodra u het gaspedaal intrapt soepel weer aan en rijdt u vlot weg.

1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.5 dCi MT

MOTOR VERMOGEN
(PK)

KOPPEL
(Nm)

CO2
(G/KM)

BRANDSTOFVERBRUIK
(L/100 KM)

115 190 117 5.0

115 165 119 5.0

110 260 94 3.6

ACTIVE TRACE CONTROL
ACTIVE TRACE CONTROL zorgt ervoor dat u elke 
bocht met vertrouwen kunt nemen, doordat het elk 
wiel afzonderlijk kan bijremmen, voor meer tractie en 
een soepeler reageren van het voertuig.
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NISSAN SAFETY SHIELD

VOOR U OP WACHT
U kunt vol vertrouwen onderweg zijn, afgeschermd van de gevaren, dankzij een 
reeks baanbrekende, slimme technologieën die niet alleen de systemen in uw auto 
permanent in de gaten houden maar ook de hele omgeving. Gebruikmakend van 
een heel arsenaal aan sensoren, inclusief de camera aan de achterzijde en de radar 
helemaal vooraan, werken de geavanceerde veiligheidssystemen van Nissan nauw 
met elkaar samen om u en uw passagiers een uitstekende beveiliging te bieden.

OOG VOOR HET ONZICHTBARE
BANDENSPANNINGCONTROLESYSTEEM. U hoeft er 
niet meer naar te gissen: de spanning van alle vier de banden 
is af te lezen van het scherm. Is de spanning bij één ervan te 
laag, dan gaat er een lampje branden op het dashboard.

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 PULSAR 
een ander voertuig bevindt, wordt om u te waarschuwen 
de buitenspiegel opgelicht door een discreet lampje. 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.

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. 

NOODSTOP-ASSISTENT. Als er een aanrijding dreigt 
met de voor u rijdende auto, geeft dit systeem een 
zichtbaar en hoorbaar signaal af. Reageert de bestuurder 
vervolgens niet, dan wordt de auto bruusk afgeremd om 
zoveel mogelijk snelheid eruit te halen.

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.

VOOR EEN NOG BETERE BESCHERMING. 
De PULSAR is voorzien van een hele reeks actieve en 
passieve veiligheidsvoorzieningen, met standaard zes 
airbags en optionele zij-airbags en gordijnairbags, plus het 
Nissan Safety Shield. Zodat u en uw passagiers verzekerd 
zijn van een bovengemiddelde bescherming.

AIRBAGS 
STANDAARD 
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U, uw bijrijder en een hele 
lading spullen.

SCHUIVEN, VOUWEN, 
INLADEN & WEG
Terwijl de Nissan PULSAR achterin al de meeste ruimte biedt in zijn klasse, is ook zijn 
bagageruimte berekend op het hele gezin. Zodat er niets achtergelaten hoeft te worden. 
De bagageruimte van 385 liter wordt als de rugleuningen zijn neergeklapt helemaal 
reusachtig, met een inhoud van 1395 liter. Doordat de stoelen in vier verschillende 
combinaties op te stellen zijn, met een 60/40 gescheiden neerklapbare achterbank, heeft 
u volop de ruimte voor de wat grotere spullen. Schuif die golftas er dus maar in, neem de 
koffers gewoon mee, laad de fietsen in en rijden maar!

1395 LITER

Kleinere spullen bewaart u veilig en binnen handbereik in een van de vele handige opbergvakken en de verborgen bergruimten.
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1. Style Pack_chroom: portierlijsten, spiegelkappen

2. Voorbumper fi nisher, chroom 

3. 17" lichtmetalen velgen

4. Velours mat, instaplijst  

5. Sportpedalen 

6.  Mat in kofferruimte, beschermplaat bovenzijde 
achterbumper

7. Uitlaat fi nisher

8. Dakdrager,  aluminium

9. Universele tablethouder

GEEF DE PULSAR UW GEHEEL 
EIGEN STIJL met een unieke combinatie 
van afwerkingsdetails in chroom en slimme 
praktische accessoires. U kunt uw Nissan 
PULSAR volledig afstemmen op uw 
persoonlijke smaak en lifestyle. Daarvoor is 
er keus volop, van stylingplaten tot 
sportpedalen, tablethouders en matten 
voor in de kofferbak, tot lichtmetalen velgen.
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B

A
C

D

16" stalen velgen met 
sierwieldoppen Visia

16" lichtmetalen velgen
Acenta, Business Edition

17" lichtmetalen velgen
Connect Edition, Tekna

VELGENOVERZICHT

PURE WHITE - S - QM1

PEARL WHITE - P - QAB

SILVER - M - KL0

GREY - M - K51 BLACK - M - GN0

FORCE RED - P - NAH

ULTIMATE BRONZE - M - CAP COBALT BLUE - P - RBR

KLEUREN M: Metallic - S: Solid - P: Parelmoereffect

AFMETINGEN

A: Maximale lengte: 4.385 MM

B: Wielbasis: 2.700 MM

C: Maximale breedte: 1.768 MM

D: Maximale hoogte: 1.520 MM

BEKLEDING
BLACK

VISIA - TRICOT-STOF MET PATROON ACENTA - TRICOT-STOF MET PATROON

TEKNA - LEDER
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UITGEBREIDE 
GARANTIE

NISSAN 5* 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.
Pechhulp de klok rond in geheel Europa is 
(indien van toepassing) bij de service 
inbegrepen – voor een gerust gevoel.

ONDERHOUDS-
CONTRACTEN

Het onderhoudscontract van NISSAN is 
de beste manier om uw nieuwe Nissan 
PULSAR het onderhoud te geven dat hij 
verdient!
We zorgen goed voor uw Nissan, waarvoor 
we tarieven hanteren die jaren lang vast 
blijven liggen.
Wanneer u met uw auto naar onze dealer 
komt, zullen we de onderdelen en 
vloeistoffen vervangen volgens het 
offi ciële 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.

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.

MET DE NISSAN PULSAR 
KRIJGT U:

3 JAAR OF 100.000 KM GARANTIE

JAARLIJKSE OF 30.000 KM 
ONDERHOUDSINTERVAL VOOR 
DIESELMOTOREN

JAARLIJKSE OF 20.000 KM 
ONDERHOUDSINTERVAL VOOR 
BENZINEMOTOREN
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Volg Nissan op:
Dealer stempel:

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie bij het ter perse gaan (SEPTEMBER 2014) correct is. Voor deze folder is 
gebruikgemaakt van afbeeldingen van prototypes zoals die op diverse autobeurzen te zien zijn geweest. In overeenstemming met het bedrijfsbeleid om haar 
producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de voertuigen en de specificaties 
daarvan, zoals die in deze publicatie worden beschreven en getoond. Nissan-dealers zullen van eventuele modificaties zo spoedig mogelijk op de hoogte 
worden gesteld. Voor de meest recente informatie gelieve u contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-dealer. Vanwege de beperkingen van het hiervoor 
toegepaste drukprocedé kunnen de in deze folder getoonde kleuren afwijken van de werkelijk gebruikte kleuren van de lak en de interieurbekleding. Alle 
rechten voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van deze folder zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze folder is gemaakt van chloorvrij papier - GEA PULSAR FULL PC BROC 09/2014 - Printed in EU.
Samengesteld door NEW BBDO, Frankrijk - Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel.:  +33 1 49 09 25 35.

b e z o e k  o n z e  w e b s i t e  o p :  w w w . n i s s a n . n l
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GAMMA VISIA ACENTA N-CONNECTA N-VISION TEKNA BUSINESS GT      EDITION

DIG-T 115 -

DIG-T 115 Xtronic 7 - -

DIG-T 190 - - - - - -

dCi 110 -

STANDAARDUITRUSTING & TECHNISCHE SPECIFICATIES

NISSAN 

PULSAR GAMMA 2016
SEPTEMBER 2016



NISSAN PULSAR 

*De Business Edition is een speciaal voor de zakelijke leaserijder ontwikkelde uitvoering.

  VISIA
VEILIGHEID

 ABS/EBD/NBAS (Nissan Brake Assist)

 ESP

 Voor-, zij- en gordijnairbags

 Bandenspanningscontrolesysteem 
 (TPMS)

STIJL

 16” wielen met wieldoppen

 Portiergrepen in carrosseriekleur

 Buitenspiegelkappen in  
 carrosseriekleur

 Chromen raamomlijsting

 Dakspoiler

 Achterbumper met carbon uiterlijk

 Dagrijverlichting

COMFORT

 Handbediende airconditioning

 Elektrisch verstelbare buitenspiegels

 Centrale portiervergrendeling

 Elektrisch bedienbare ramen 
 voor/achter

 In hoogte verstelbare  
 bestuurdersstoel

 In hoogte en diepte  
 verstelbaar stuurwiel

 Centrale armsteun voorin

 Achterbankleuning in delen 
 neerklapbaar (60/40)

TECHNOLOGIE

 5” Kleuren TFT instrumentenpaneel

 Stop / Start systeem

 Cruise control met snelheidsbegrenzer

 Radio/CD-speler met 4 luidsprekers

 AUX-aansluiting & USB-aansluiting

 Bluetooth® voor handsfree bellen

 Bediening via het stuurwiel 
 (audio, Bluetooth®, cruise control en 
 snelheidsbegrenzer)

  ACENTA
  Extra uitrusting t.o.v. VISIA

STIJL

 16” lichtmetalen velgen

 Chromen interieur portiergrepen

COMFORT

 Gescheiden automatische  
 airconditioning (2 zones)

 Intelligent Key

 Binnenspiegel met automatische  
 dimmer

 Elektrisch verwarmbare buitenspiegels

 Lederen stuurwiel en  
 versnellingspookknop

 Centrale armsteun achterin 
 met bekerhouders

ZICHTBAARHEID

 Automatisch in-/uitschakelende 

 koplampen

 Regensensor

 Mistlampen voor

TECHNOLOGIE

 Radio/CD-speler met 6 luidsprekers

 OPTIES

 DESIGN PACK
 - 17” lichtmetalen velgen
 - Extra getint glas (achterste zijramen
   en achterklep)

 CONNECT PACK
 - NissanConnect 5.8”
 - Achteruitrijcamera
 - Autonome noodremhulp (AEB)

  N-CONNECTA 
  Extra uitrusting t.o.v. ACENTA

VEILIGHEID

 Frontale botsingbescherming (AEB)

 STIJL

 17” lichtmetalen velgen

 Extra getint glas (achterste zijramen  
 en achterklep)

COMFORT

 Beweegbare centrale armsteun voorin

 In hoogte verstelbare passagiersstoel

 Verstelbare lendensteun voorstoelen

 Half lederen bekleding

 Ventilatieroosters achter

 TECHNOLOGIE

 NissanConnect 5.8”

 Achteruitrijcamera

 OPTIES

 LED koplampen (dimlicht)

  GT
  Extra uitrusting t.o.v. TEKNA

STIJL

 18” lichtmetalen velgen

 Zwart omrande koplampen

 Chromen uitlaatsierstuk

 Dashboard- en deurpanelen  
 met carbon uiterlijk

COMFORT

 GT stoelen met lederen bekleding

 Stuurwiel, versnellingspook en  
 deurpanelen dubbel wit gestikt

  N-VISION
  Extra uitrusting t.o.v. N-CONNECTA

VEILIGHEID

 Nissan Safety Shield 
 - Dodehoek-assistent
 - Rijbaan-assistent
 - Detectie van bewegende objecten

COMFORT

 Elektrisch inklapbare buitenspiegels

 TECHNOLOGIE

 Nissan Around View Monitor (AVM)

 OPTIES

 LED koplampen (dimlicht)

  TEKNA
  Extra uitrusting t.o.v. N-VISION

COMFORT

 Zwart lederen bekleding

 Verwarmbare voorstoelen

ZICHTBAARHEID

 LED koplampen (dimlicht)

  BUSINESS EDITION*
  Extra uitrusting t.o.v. TEKNA

VEILIGHEID

 Reservewiel



NISSAN PULSAR
UITRUSTINGSOVERZICHT VISIA ACENTA N- 

CONNECTA N-VISION TEKNA BUSINESS 
EDITION GT

■ VEILIGHEID

• ABS (Anti-blokkeersysteem)
• EBD (Elektronische remkrachtverdeling)
• ESP (Elektronisch stabiliteitsprogramma)
• NBAS (Nissan Brake Assist System)
• Bandenspanning controlesysteem
• Reparatiekit voor de banden -
• Reservewiel - - - - - -
• Bestuurders- en passagiersairbag
• Zij-airbags
• Gordijnairbags
• Airbag voorpassagier uitschakelbaar
• Veiligheidsgordels voor met gordelspanner en spankrachtbegrenzers
• Driepunts veiligheidsgordels achter (x3)
• ISOFIX kinderstoel bevestigingspunten achter (x2)
• Frontale botsingbescherming (AEB) - P

Nissan Safety Shield
 - Dodehoek assistent
 - Rijbaan-assistent
 - Detectie van bewegende objecten

- - -

■ STYLING

Exterieur
• Metallic-lak
• Portiergrepen in carrosseriekleur
• Buitenspiegelkappen in carrosseriekleur 
• Chromen raamomlijsting 
• Dakspoiler 
• Achterbumper met carbon uiterlijk 
• 16” wielen met wieldoppen - - - - - -
• 16” lichtmetalen velgen - - - - - -
• 17” lichtmetalen velgen - P -
• 18” lichtmetalen velgen (niet combineerbaar met Xtronic) - - - -
• Chromen uitlaatsierstuk - - - - - -
• Extra getint glas (achterste zijramen en achterklep) - P
• Zwart omrande koplampen - - - - - -

Interieur
• Zwarte stoffen bekleding - - - - -
• Half lederen bekleding - - - - -
• Zwarte lederen bekleding - - - - -
• Zwarte lederen bekleding met witte stiksels - - - - - -
• Stuurwiel, versnellingspook en deurpanelen dubbel wit gestikt - - - - - -
• Glanzend zwarte afwerking dashboardconsole
• Dashboard- en deurpanelen met carbon uiterlijk - - - - - -
• Chromen interieur portiergrepen -
■ COMFORT

Rijden
• Elektrische stuurbekrachtiging 
• Elektrisch verstelbare buitenspiegels 
• Elektrisch verwarmbare buitenspiegels -
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels - - -
• Richtingaanwijzer in de buitenspiegels
• Binnenspiegel met automatische dimmer -
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• In hoogte verstelbare passagiersstoel - -
• Verstelbare lendensteun voorstoelen - -
• Verwarmbare voorstoelen - - - -
• In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel 
• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop -

Comfort aan boord
• Handbediende airconditioning - - - - - -
• Gescheiden automatische airconditioning (2 zones) -

 
 = Standaard        = Optie       P = Onderdeel van een Pack       - = Niet beschikbaar     



NISSAN PULSAR
UITRUSTINGSOVERZICHT VISIA ACENTA N- 

CONNECTA N-VISION TEKNA BUSINESS 
EDITION GT

■ COMFORT (vervolg)

• Centrale portiervergrendeling
• Intelligent Key -
• Start/Stop knop -
• Elektrisch bedienbare ramen voor
• Elektrisch bedienbare ramen achter
• Centrale armsteun voorin - - - - -
• Beweegbare centrale armsteun voorin - -
• Centrale armsteun achterin met bekerhouders -
• Ventilatieroosters achter - -
• Zonnekleppen met make-up spiegel - - -
• Zonnekleppen met verlichte make-up spiegel - - - -
• Achterbankleuning in delen neerklapbaar 60/40
■ ZICHTBAARHEID
• Dagrijverlichting
• Knipperlichten in buitenspiegels
• Automatisch in-/uitschakelende koplampen -
• Regensensor -
• Mistlamp achter
• Mistlampen voor -
• LED koplampen (dimlicht) - -
■ TECHNOLOGIE
• Boordcomputer
• Stop/Start systeem
• Cruise control en snelheidsbegrenzer
• Radio/CD-speler met 4 luidsprekers - - - - - -
• Radio/CD-speler met 6 luidsprekers -
• Achteruitrijcamera - P - - -
• 12V-aansluiting in centrale armsteun voorin
• MP3-aansluiting 
• USB-aansluiting 
• Bluetooth® voor handsfree bellen

NissanConnect
5,8” TFT navigatiesysteem met verkeersinformatie en 
touchscreen in kleur met 3D kaarten van Europa en informatie over 
milieuvriendelijk rijden.
 - Connected Services(1) : GoogleTM POI en Send-To-Car  

(routeplanner en “Point-of- Interest”)
 - Radio/CD-speler met stuurwielbediening, 6 luidsprekers en MP3  

en WMA ondersteuning
 - Digital Audio Broadcasting (DAB+), Internet Radio, Upgradable Apps

- P

Nissan Around View Monitor (AVM)
Samen met het NissanConnect systeem maakt de AVM (Around 
View Monitor) het parkeren zeer gemakkelijk, dankzij camera’s aan  
de zij-, voor- en achterkant die een 360° blik rond de auto geven.

- - -

■ PACKS

CONNECT PACK
 - NissanConnect
 - Achteruitrijcamera
 - Frontale botsingbescherming (AEB)

- - - - - -

DESIGN PACK
 - 17” lichtmetalen velgen
 - Extra getint glas (achterste zijramen en achterklep) - - - - - -

(1) Connected Services* gratis voor een periode van 3 jaar. Na deze periode zijn de services optioneel

*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 
dealers 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

 = Standaard
 = Optie

P = Onderdeel van een Pack
- = Niet beschikbaar



NISSAN PULSAR BENZINE DIESEL

TECHNISCHE GEGEVENS DIG-T 115 DIG-T 115 Xtronic DIG-T 190 dCi 110
■ MODEL
• Uitvoering 5-deurs, 5 zitplaatsen 

■ MOTOR
• Aantal cilinders en bouwwijze 4 cilinders, in lijn
• Brandstof Ongelode benzine EURO 95 Diesel
• Cilinderinhoud cm3 1197 1618 1461
• Maximum vermogen (1) kW (pk) / tr/min 85 (115) / 4500 85 (115) / 5200 140 (190) / 5600 81 (110) / 4000
• Maximum koppel (1) Nm / tr/min 190 / 2000 165 / 1750 240 / 1600-5200 260 / 1750-2500
• Boring x slag mm 72,2 x 73,1 79,7 x 81,1 76,0 x 80,5
• Compressieverhouding 10,0 : 1 10,5 : 1 15,5 : 1
• Cilinderkop 16 kleppen 8 kleppen

• Distributie Dubbele bovenliggende nokkenas - ketting aangedreven
Enkele bovenliggende 

nokkenas
- riem aangedreven

• Luchttoevoer Turbocompressor met Intercooler
• Brandstoftoevoer Multi point benzine-direct-injectie Common Rail Directe Inspuiting
• Uitstootniveau Euro 6

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

• Stop/Start systeem Ja

■ AANDRIJVING
• Transmissie Handgeschakeld 

6 versnellingen Automaat CVT - XTRONIC 7 Handgeschakeld 
6 versnellingen

Handgeschakeld  
6 versnellingen

• Aandrijving 2 (voorwielen)

■ BESTURING
• Stuurinrichting Tandheugel overbrenging, stuurbekrachtiging
• Draaicirkel (stoep tot stoep) 10,2 m

■ ONDERSTEL
• Wielophanging Onafhankelijke McPherson veerpoot / Torsie starre as
• Remsysteem Rondom schijven (voor geventileerd) met ABS / EBD / NBAS / ESP
• Wielmaat 16” x 6,5J (Visia, Acenta en BE) / 17” x 6,5J (N-Connecta en Tekna) / 18” x 7J (GT)
• Bandenmaat 195/60R16 (Visia, Acenta en BE) / 205/50R17 (N-Connecta en Tekna) / 215/45R18 (GT)

■ GEWICHTEN EN AFMETINGEN
• Gewicht voor wegenbelasting kg 1165 1180 1270 1245
• Massa rijklaar kg 1265 1280 1370 1345
• Max. toelaatbaar voertuiggewicht kg 1750 1750 1785 1785
• Nuttig laadvermogen kg 485 470 415 440
• Max. asbelasting voor/achter kg 965 / 875 965 / 875 1000 / 875 1000 / 875
• Max. massa aanhanger geremd/ongeremd kg 1200 / 632 500 / 500 1200 / 632 1200 / 672
• Max. kogeldruk trekhaak kg 75
• Lengte mm 4387
• Breedte mm 1768
• Hoogte mm 1515
• Wielbasis mm 2700
• Spoorbreedte voor mm 1540 (16’’ wielen) / 1530 (17” wielen) / 1525 (18” wielen)
• Spoorbreedte achter mm 1540 (16’’ wielen) / 1530 (17” wielen) / 1530 (18” wielen)
• Inhoud bagageruimte (VDA) l 385
• Inhoud bagageruimte neergeklapte achterbank (VDA) l 1395
• Inhoud brandstoftank l 46

■ PRESTATIES
• Maximum snelheid km/h 190 185 217 190
• Acceleratie 0 - 100 km/h sec 10,7 12,7 7,7 11,5

■ BRANDSTOFVERBRUIK (2)

• Binnen de bebouwde kom (2) l/100 km 6,3 6,4 7,7 4,1
• Buiten de bebouwde kom (2) l/100 km 4,3 4,4 4,8 3,3
• Gecombineerd (2) l/100 km 5,0 5,1 5,9 3,6
• CO2-uitstoot g/km 117 119 138 94

(1) Overeenkomstig 1999/99/EC.
(2) Overeenkomstig 1999/100/EC (opties, onderhoud, rijgedrag, weg- en weercondities kunnen de officiële resultaten beïnvloeden).



Afgebeeld: Nissan PULSAR dCi 110 Tekna met metallic-lak

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren 
en prijzen door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers 
worden doorgegeven.
Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest recente informatie.

Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van 
onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van 
toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter 
inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

Nissan West Europe sas

www.nissan.nl
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