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Volg de NISSAN NOTE op:
Stempel van de dealer:

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan ( juni 2016). In 
deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van voortdurende verbetering 
van zijn producten behoudt Nissan Europa zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie 
op elk moment te wijzigen. De Nissan-dealers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. U kunt bij uw 
plaatselijke Nissan-dealer terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de 
kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van de lak en bekledingsmaterialen. Alle rechten voorbehouden. De volledige 
of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europa is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MJ16 NOTE BROCHURE 06/2016 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ Worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Glanzende zwarte 
raamlijsten.

Zwarte metalen 16"-velgen. Dynamisch stijlpakket. 

Zwarte achterspoiler.



FREE
3 YEARS

UPDATE

De nauwkeurigheid van uw kaarten is 
cruciaal opdat uw navigatiesysteem 
optimaal kan blijven werken. Nissan 
MapCareTM is een dienst waarmee u 
gedurende drie jaar na de aankoop van uw 
voertuig elk jaar een gratis kaartupdate 
krijgt. 
Vraag uw dealer om meer informatie of 
bezoek de portaalsite YOU+Nissan op
www.nissan.be of www.nissan.nl

VOOR EEN WERELD VOL 
VERRASSEND CONTRAST
De Nissan NOTE BLACK EDITION heeft een waaier aan nuttige opties die uw dagelijkse 
ritten zoveel aangenamer zullen maken. Zin om aan de kust te gaan lunchen? Geen 
probleem. NissanConnect begeleidt u vlot naar uw bestemming terwijl u contact houdt 
met uw vrienden via de geïntegreerde smartphonefuncties.

Glanzende zwarte 
raamlijsten.

Zwarte metalen 16"-velgen. Dynamisch stijlpakket. 

Zwarte achterspoiler.

DESIGN TREKT ZIJN MEEST 
DRAMATISCHE REGISTERS OPEN.
Hij is elegant, hij spring eruit, hij is een apart designstatement: de Nissan 
NOTE BLACK EDITION. Een speciale limited edition, compleet met zwart 
stijlpakket voor het exterieur, inclusief zwarte achterspoiler en zwarte 
metalen 16"-velgen. Neem het allemaal in u op: Vorm en functie komen 
samen in het verfijnde, perfect gebalanceerde interieur van de NOTE. 
Met zijn combinatie van eersteklas, glanzend zwarte afwerkingsdetails 
en een verrassend ruime, praktische indeling nodigt hij uit tot ultiem 
rijcomfort.

 

Zwarte 
spiegelbehuizing.

Zwarte toevoegingen aan de 
dagrijlichten.


