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EN
FULLTREFFER
STILIG SÆRPREG. 
NOTE har et elegant designspråk, en skarpere 
silhuett som gjør den mer elegant og mer 
dynamisk med lavere taklinje, brattere 
frontrute, rundskårne hjulbuer og en smal 
frontgrill som fanger opp frontlysene.
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I 
VENSTREFILEN

BLANK OG STILIG.
Oppdag den velformede flyten i designet til Nissan 

NOTE. Den markante squash-stripen er profilen 
på sidedørene for å fullføre preget av ny og frisk 
design, inspirert av en squashball i rask bevegelse.
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FRA 
HJERTET

I FULLKOMMEN HARMONI. Fasong 
møter funksjonalitet i NOTE sitt raffinerte 

interiør. En overraskende romslig 
og praktisk layout pyntet med detaljer av 

premium kvalitet – en formidabel 
invitasjon til komfort og kjøreglede.

MM SKYVBART BAKSETE
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ET BREDT SPEKTER
DESIGNERUTSYN
I FOKUS. I det du plasserer øynene på dashbordet, er det klart. 
All informasjon er presentert på NOTE, fra den nye, skarpe 
grafikken på det informative matrisedisplayet til dataene i blått 
lys på kombimeteret.

ECO-WATCH. Kombimeteret 
leverer alle kjøredata i farger uansett 

værforhold og tidspunkt på døgnet 
og inkluderer to nye økometere som 

måler gasspedalens effektivitet og 
drivstofføkonomien i sanntid.

I-TOUCH. Det er problemfritt å 
styre Nissan NOTE takket være de 

praktiske styreknappene på rattet og 
den geniale i-Key. Åpne døren, start 

motoren og kjør av sted – alt med et 
knappetrykk.

SLAPP AV OG NYT. Skyv 
baksetene bakover for å gi mer 

beinplass og nyt sollyset fra 
glasstaket. Nissan NOTE er et 

reisemål i seg selv.
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ET SNEV AV ELITE. Med sine 
sportslige nye støtfangere foran og 
bak, og med takspoiler, terskelplater 
og unike diamantslipte 16" alufelger, 
ligger NOTE allerede ett hakk over 
de andre. Legg til frontlys med svart 
dekorlist, en imponerende svart grill 
og enveis glass, så er den en vinner 
som folk snur seg etter. 

KAROSSERISETT
SKJERPEDE SANSER

SKARPT DEFINERT DESIGN. Intensiver NOTEs 
innebygde dynamikk med karosserisettet, en 

oppsiktsvekkende ny pakke som er skreddersydd for 
å fremheve bilens skarpt definerte design. 

Snakk med din Nissan-forhandler nå.
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DIG-S-MOTOR. 1,2 L 98 hk kompressormatet bensinmotor med manuelt gir har 
samme miljøvennlige ytelse som en dieselmotor, men uten kostnadspåslaget. 
Motoren benytter nyskapende teknologi som reduserer energitap som følge av 
redusert trykk, varme- og friksjonstap, noe som gir bedre drivstofforbruk gjennom 
optimalisert energistyring.

ØKONOMISKE MOTORER og ledende teknologi skaper kjøreglede samtidig som 
de reduserer kostnadene.
Lett og stilfull. NOTE sitt forbruk ved blandet kjøring starter på 3,6 l per 100 km 
takket være økonomiske motorer og klasseledende teknologi utformet for å skape 
kjøreglede samtidig som de reduserer kostnadene. NOTE produserer lave 
CO2-utslipp fra 93 g/km)*. Du vil merke at NOTE er mild mot både miljøet og
lommeboka når du skal til bensinstasjonen.

*CO2 - verdiene er basert på en standard Europeisk basismodell.

ØKO-MODUSKNAPP. Gjør 
kombimeteret raskt om til en ekte 
vokter av forbruket (og dermed av 
CO2-utslippene) med denne lille 
knappen.
STOPP-/START-SYSTEM 
FOR ALLE. Stopp-/start-
systemet er standard på alle 
modeller, noe som gir mindre 
forurensning og drivstofforbruk 
ved bykjøring. 
Motoren slås av automatisk når 
NOTE står stille (f.eks. i kø), noe 
som sparer energiforbruk og 
utslipp, og starter igjen automatisk 
når du trår inn clutchen (MT) eller 
slipper bremsen (CVT).

MOTOREN. Den kompakte og 
lette 1,2 L DIG-S-motoren med 
98 hk og turboladingsteknologi 
bruker kun 4,3 l/km (ved blandet 
kjøring) og slipper ut kun 
99 g/km. (Tallene er basert på 
manuelt gir.)

ØKOMETER. Det krystallklare 
displayet i NOTE har to nye 
øko-indikatorer, en øko-
gasspedalindikator som måler 
gasspedalens effekt, og en 
økokjøringsindikator som 
evaluerer effektiviteten i kjøringen 
 – alt sammen i HD-farger. Sjekk 
hvor mange øko-poeng du får 
etter hver tur – tallet vil lyse opp.

MAKSIMAL NYTELSE. Med CO2-
utslipp helt nede i 93 g/km* er 

Nissan NOTE snill mot både miljøet og 
lommeboken din. Den økonomiske 

motoren og den ledende teknologien 
skaper kjøreglede samtidig som 

kostnadene reduseres.

REN
KRAFT

MOTOR/
GIRKASSE STØRRELSE (L) EFFEKT (hk) DREIEMOMENT (Nm) CO2-UTSLIPP (g/km) DRIVSTOFFORBRUK 

KOMBINERT (l/100 km)

1,5 90 hk 5MT 1,5 90 200 93 3,6

1,2 80 hk 5MT 1,2 80 110 109 4,7

1,2 DIG-S 98 hk 5MT 1,2 98 147 99 4,3

1,2 DIG-S 98 hk CVT 1,2 98 147 119 5,1
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NISSANCONNECT

INNOVASJON SOM 
HOLDER DEG TILKOBLET
SMART OG FUNKSJONELL. NissanConnect er fullpakket med et bredt utvalg av funksjoner og er meget brukervennlig takket 
være en 5,8" antirefleks berøringsskjerm med høy oppløsning. En kraftfull kombinasjon av audio-, navigasjons- og 
kommunikasjonsfunksjoner i tillegg til det siste innen tilkoblingsmuligheter og funksjoner for integrering av smarttelefon.

TILKOBLET UANSETT HVOR DU ER. NissanConnect tilbyr integrering av smarttelefon. En stadig større liste over applikasjoner* 
fra Nissan-skjermen som alle er skreddersydd for å bedre din totale kjøreopplevelse på en sikker måte. Din NOTE vil være en integrert 
del av din tilkoblede livsstil, akkurat som smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

INTELLIGENT FØRERASSISTANSE og navigasjonsfunksjoner støtter deg i alle trafikksituasjoner.

STREAMING AV AUDIO VIA BLUETOOTH®. Lytt til digital radio, trådløs Internettradio eller stream musikk fra mobiltelefonen din.

iPOD/USB-INNGANG. Koble til iPod eller MP3-spiller for å få tilgang til hele musikkbiblioteket ditt mens du kjører.

*Du er ansvarlig under kjøring. Bruk kun NissanConnect-tjenestene dersom dette er forsvarlig under kjøring. Det kan hende at enkelte applikasjoner lanseres 
på et senere tidspunkt. Du må abonnere på NissanConnect-tjenesten, men den er tilgjengelig fra overlevering av nybil for 2 år uten kostnad. Tjenester og 
apper er tilgjengelige i utvalgte europeiske land og på utvalgte Nissan-modeller. Tjenester og apper som leveres av tredjeparter er utenfor Nissans kontroll, 
og kan endres uten varsel og uten erstatningsansvar overfor Nissan og selskapets agenter (inkludert, uten begrensning, tjenester som kanselleres/utsettes 
av tredjeparter). Visse fjernfunksjoner krever kompatible telefoner eller enheter som ikke leveres med bilen. Mobilnettverket leveres av uavhengige 
mobiltelefonselskaper som ligger utenfor Nissan sin kontroll. Mobilnettverk er ikke tilgjengelig overalt. Det kan påløpe kostnader for roaming og/eller databruk. 
Nissan kan ikke holdes erstatningsansvarlig for utskiftet eller oppgradert utstyr, eller tilhørende kostnader, som måtte kreves for fortsatt drift på grunn av 
endringer i tjenesten.
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FUGLEPERSPEKTIV. AVM benytter fire 
separate kameraer og viser et bilde av 
bilen sett ovenfra. Du trenger bare å 
plassere NOTE innenfor linjene, så kan 
du nyte en perfekt parkering.

KIKK UT PÅ UNDERSIDEN. I revers vil displayet hjelpe deg 
å se objekter som er rett bak deg, mens oversiktsvisningen 
hjelper deg med kortere objekter som ellers blir skjult under 
vinduet ditt.

IKKE SKRAP OPP HJULENE. I kjøregir 
eller revers kan du dytte på kameraknappen 
for å bytte ut oversiktsvisningen med 
sidevisning. Det er nyttig for å kunne se 
hvor nær du er et hjørne.

GJØR BILDET KOMPLETT. Dette 
kameraet er plassert under speilet 
på førersiden og bidrar til å runde 
av det virtuelle 360º fugleperspektivet 
enten du er i kjøregir eller revers. 4

KAMERA

1
KAMERA

2
KAMERA

3
KAMERA

FØRSTEKLASSES PARKERINGSHJELP. Nissans avanserte Around View Monitor viser 
bilen og omgivelsene dens i fugleperspektiv rett på den 5,8" store berøringsskjermen. 
Den gjør rygging og parallellparkering mye enklere og mindre stressende.

NISSAN
AROUND VIEW MONITOR
4 KAMERAER. 360° UTSYN.
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BEVEGELSESDETEKTOR. Møt den digitale 
kopiloten din. Funksjonen for registrering av 
objekter i bevegelse (Moving Object Detection) 
sier fra hvis noe nærmer seg kjørebanen til NOTE 
når du rygger. Mens den konvensjonelle 
parkeringshjelpen advarer om objekter som er i 
veien, får du et hørbart og synlig varsel dersom 
noe eller noen beveger seg bak bilen, for eksempel 
et kjæledyr. Det er veldig betryggende.

FILSKIFTEVARSLING. Konsentrer deg
 ... ikke fall i søvn! Systemet for varsling av 
filskift (Lane Departure Warning System) 
vil varsle deg hvis du begynner å bevege 
deg ut av filen. Det kan oppdage selv den 
svakeste veimerkingen. Med mindre du 
signaliserer at du har tenkt å skifte fil, vil 
du raskt bli minnet på å rette opp bilen. 
Systemet er satt opp slik at det automatisk 
justerer sensitiviteten når du kjører på
landeveier for å gi rom for en annen kjørestil.

NISSANS SIKKERHETSFILOSOFI

OMGI DEG MED 
SIKKERHET.

BLINDSONEVARSLING. Systemet for 
blindsonevarsling ser det du ikke kan se. 
Hvis det befinner seg et kjøretøy i 
blindsonen din, vil det tennes et diskret 
lys på sidespeilet. Hvis du signaliserer at 
du skal skifte fil, og det andre kjøretøyet 
er farlig nær, vil det samme lyset begynne 
å blinke, og du vil høre et varselsignal.

Nissan Safety Shield-teknologiene er en omfattende 
tilnærming til sikkerhet som er veiledende for all teknikk 
og utvikling av alle bilene vi produserer. Funksjonene 
som beskrives her er bare noen av funksjonene på din 
Nissan som bidrar til å beskytte deg og dine ved å 
fokusere på tre viktige områder: holde et øye med 
bilens systemer og omgivelser, assistanse ved håndtering 
av uventede situasjoner samt gi optimal sikkerhet for 
deg og dine passasjerer ved en eventuell kollisjon.
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SKJEMA 
MED ESP

ABS-BREMSER. Hvis du skulle 
bli nødt til å bråbremse, vil det 
låsefrie bremsesystemet motvirke 
at hjulene låser seg, for å 
opprettholde styringen og 
stabiliteten.

trekkraften og stabilisere bilens 
kjøreretning hvis grensene for 
dekkenes kontakt med underlaget 
skulle bli overskredet.

ESP/TCS. 9. generasjon av 
Bosch Electronic Stability 
Program styrer bremsetrykket til 
hvert hjul og reduserer motorens 
dreiemoment for å maksimalisere 

SIKKERHETS
TILTAK

SLAPP AV. Det er vanskelig å gjøre ting feil med Nissan 
NOTE, men for å være ekstra sikker, inkluderer 

standardutstyret seks kollisjonsputer så vel som ABS og 
ESP/TCS.

6 KOLLISJONSPUTER. Foran, på sidene og 
gardinkollisjonsputer gir maksimal beskyttelse for 
alle passasjerene til enhver tid.

TPMS. Dekktrykkovervåkingssystemet (Tyre 
Pressure Monitoring System) varsler deg hvis det 
er for lite trykk i dekkene. Å holde rett trykk i 
dekkene er ikke bare tryggere, det holder også 
drivstofforbruket nede.
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FLEXI-BOARD. Flexi-board 
er så lett at det kan løftes med én hånd og gjør det 
mulig å lage forskjellige oppholdsrom raskt og enkelt. 
Den har også en vanntett side slik at du kan holde 
sølete utstyr separat. Plasser flexi-board i den øvre 
posisjonen for å lage trygg plass under. Del i to for å 
lage et lite rom bak baksetene og et større nærmere 
bakluken. Legg begge delene på bagasjeromgulvet 
for å lage en stor flate. Smart, ikke sant?

SAMMENLEGGBARE SETER. Skap mer rom. 
Ved hjelp av en bryter kan du legge sammen 
setene for å lage rom av forskjellige former og 
størrelser. Baksetene kan deles 60/40, og med 
det fremre passasjersetet helt frem kan du stable 
inntil 1,7 m lange gjenstander.

FLEKSIBLE
IDEER

ALT ER MULIG. Sykler, bager og andre varer. 
Alt er velkomment i Nissan NOTE. Setene kan 

legges ned på fire forskjellige måter, 
og flexi-board er svært allsidig.

Side 1    |    Side 2    |    Side 3 

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Teknologi og Ytelse    |    Style og Tilbehør Print   |   Utgang



8

1

2

3

2

4

5

9

7
6

10

8

11

1. Speilhus med blinklys, Black

2. Dørhåndtakdeksler på for- og bakdører, Black

3. 16" alufelger ARROW Black

4. Støtfangerlist foran, Black

5. Interiørelementer, White

6. Baklukehåndtaklist, Chrome

7. Girspakknapp, White

8. Takspoiler, Black

9. Høyttalerringer, White

10. Baklukelist, Black

11. Velurmatter med fargelogo og søm 

NISSAN DESIGN 
STUDIO FOR NOTE

UTTRYKK SMAK OG BEHAG. Gjør din NOTE mer personlig med 
farger, utførelser og detaljer. Bruk en CREATIVE stil eller uttrykk din 

unike personlighet med EKSKLUSIV.

Red

Black

White Purple

Chrome

Orange

Carbon

Grey

KREATIV LINJE EKSKLUSIV LINJE

Side 1    |    Side 2    |    Side 3 

Print   |   UtgangUtvendig design    |    Innvendig design    |    Teknologi og Ytelse    |    Style og Tilbehør



B

A C

D

A: Total lengde: 4 100 mm / 4 140 mm 
med karosserisett

B: Akselavstand: 2 600 mm

C: Total bredde: 1 695 mm

D: Total høyde: til 1 535 mm
KAPSLER_15"

STANDARD PÅ VISIA STANDARD PÅ TEKNA 
OG ALLE DIG-S 
DRIVLINJER

LETTMETALL_16"

STANDARD MED 
KAROSSERISETT

ALUMINIUMSFELGER_16"
SLIPTE

LETTMETALL_15"

STANDARD PÅ ACENTA OG 
ACENTA PLUS

FELGER

WHITE PEARL
M - QAB

SILVER
M - KY0

DARK METAL GREY
M - KAD

BLACK
M - Z11

MAGNETIC RED
M - NAH

M = METALLIC 
S = VANLIG LAKK
* Ikke tilgjengelig med Dynamic Styling Pack

WHITE
S - 326*

SONIC BLUE
M - RBE

SOLID RED
S - Z10

INK BLUE
M - RBN

FARGER INTERIØR

VISIA
BASIC BLACK

TEKNA
PREMIUM BLACK

ACENTA & ACENTA+ 
GRADE
MODERN BLACK
AND GREY

MÅL
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Kom deg på veien med Nissan! Du elsker Nissan og vi hos Nissan bryr oss om deg. Vi ønsker 
deg en problemfri kjøring.Ved et havari eller en ulykke vil Nissan Assistance alltid være beredt 
til å hjelpe deg. Uansett hva som skjer; ring oss først og vi vil gjør vårt ytterste for å få deg 
og bilen din tilbake på veien så raskt og problemfritt som mulig - 24 timer i døgnet, 7 dager 
i uka... Gratis! Få mer informasjon om Nissan Assistance fra din lokale Nissan-forhandler eller 
besøk vårt nettsted www.nissan.no 
Nissan Assistance Tel. (+47) 815 21 310 

Nissan Forsikring er et samarbeid mellom Nissan og If. Sammen vil vi gi deg en trygg og sikker 
opplevelse. Bilforsikringen er redningen når noen knuser ruta og stjeler musikkanlegget, du 
krasjer bilen i ferien eller kommer borti garasjen. For vi vet at det skal mer enn et sikkerhetsbelte 
til for at du skal føle deg trygg i bilen. Da sikrer vårt samarbeid med bilbransjen deg som bileier 
en fordelaktig pris på vår beste bilforsikring. Nissan Forsikring med Superdekning selges hos 
din lokale bilforhandler. Skulle uhellet være ute får du et raskt og ukomplisert oppgjør. Ved 
alle typer skader – liten eller stor – vil kvalifiserte fagfolk reparere bilen din med spesialverktøy 
og all den kompetanse som kreves. Har du spørsmål om Nissan Forsikring, ring 815 73 609

ASSISTANCE

FORSIKRING

HOS NISSAN FÅR DU FRAM 
DET BESTE I OSS.

Du setter i gang fantasien vår. Du fremprovoserer vår 
bilfaglige ekspertise. Du inspirerer oss til å endre 
reglene og finne på nye ting. Og i Nissan er ikke 
innovasjon bare et spørsmål om tillegg og utvidelser; 
det handler om å bryte grenser for å finne opp status 
quo på nytt. Det dreier seg om å utvikle uventede 
løsninger for å tilfredsstille dine villeste og mest 
pragmatiske ønsker. I Nissan konstruerer vi biler, tilbehør 
og tjenester som bryter med mønsteret – gjør det 
praktiske spennende og det spennende praktisk for å 
kunne gi deg en mer spennende kjøreopplevelse hver 
eneste dag.

NISSAN NOTE GIR DEG:

5 ÅRS GARANTI

12 ÅRS ANTIKORROSJONSGARANTI

20 000 KM SERVICEINTERVALL BENSIN 

30 000 KM SERVICEINTERVALL DIESEL
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B e s ø k  v å r  h j e m m e s i d e  p å :  w w w . n i s s a n . n o

Følg nye Nissan NOTE på :
Forhandlerstempel:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (februar 2016). Denne brosjyren viser 
prototype-biler som er vist frem på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter forbeholder Nissan 
Europe seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen, uten forvarsel. Nissans forhandlere vil bli informert om 
eventuelle endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av 
begrensninger i den aktuelle trykkeprosessen kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. 
Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY15 NOTE SV PC BROC GEA 02/2016 – Trykt i EU.
Layout ved CLM BBDO, Frankrike – tlf.: +33 1 41 23 41 23 og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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