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DEN HAR ALT.
MØT DIN NYE BIL. Sofistikert og 
selvsikker med et modig, atletisk 
design og et enestående utvalg av 
avanserte teknologier. Den helt nye 
PULSAR gjør kjøringen mer levende. Et 
levende bevis på innovasjonen som 
Nissan står for - denne nye stjernen 
mener alvor. 
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DESIGNBEVISST
SPORTY OG STILIG, smart og smidig - de flytende linjene til Nissan PULSAR 
er svært tiltrekkende. Nyt de racinginspirerte konturene og den 
målbevisste profilen - dette er en smakebit på hva som kommer.
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ÅPENT SINN
TA DEG TID TIL Å REFLEKTERE: aldri har en bil i  
denne størrelsen gitt deg så mye pusterom. Kupeen i  
Nissan PULSAR er lys og luftig med god høyde og  
plass til både deg og alle passasjerene. Dette er den  
nye standarden. 
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MEGET 
GENERØS

BEST I SIN KLASSE  

Takket være klasseledende 

beinplass kan passasjerene i 

baksetet strekke på beina mens 

du kjører.

692 M
M

BEINPLASS
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DU VIL BLI OVERRASKET
INNE I NISSAN PULSAR handler alt om eleganse og finesse:  

myke materialer og forkrommede detaljer, ekstra brede armlener i  
dørene og 360 grader sikt. Avanserte funksjoner som både er  

komfortable og praktiske, slik som f.eks. Smartnøkkel, startknapp,  
Automatiske frontlys, automatiske vinduspussere og to-soners  

klimaanlegg. Denne bilen oser av kvalitet og stil.
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NISSAN AVANSERT FØRERINFORMASJON

INNOVASJON  
RETT FORAN ØYNENE DINE
Du har alt rett foran deg på en 5" TFT-informasjonsskjerm i farger:  
fra kjøreveiledning til oppringings-ID, fra sangsporinformasjon til  
Safety Shield-status. Nissan med den avanserte førerinfo-skjermen gir  
deg all informasjon rett foran øynene dine. Så hold øynene på veien. 

KJØREVEILEDNING
Du vil aldri gå glipp 

 av en avkjøring igjen 
 takket være hurtigtil-

gang til viktigaviga-
sjonsinformasjon.

SAFETY SHIELD
Unngå problemer 

takket være visuelle 
og hørbare 

varselsignaler.

DEKKTRYKKOVER- 
VÅKINGSSYSTEM

IKKE FLERE GJETNINGER:  
Hvert enkelt dekktrykk 
vises på skjermen og et 

signallys lyser opp på 
dashbordet hvis 

 dekktrykket er lavt.

FARGEVALG
Du kan tilpasse 

skjermen ved å velge 
bilens farge som 
bakgrunnsfarge.

OPPRINGINGS-ID
Sjekk samtalene dine 
samtidig som du har 

øynene på veien.

AUDIO
Få full informasjon om 
artister og musikk du 
liker å høre på mens 

du kjører.
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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 smarttelefonintegrering.

TILKOBLET UANSETT HVOR DU ER. NissanConnect tilbyr smarttelefonintegrering. En stadig større liste over 
applikasjoner* fra Nissan-skjermen som alle er skreddersydd for å bedre din totale kjøreopplevelse på en sikker 
måte. Din PULSAR 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 også tilgjengelig på komplimentær basis for 2 år fra kjøp. 
Tjenester og apper er tilgjengelige i utvalgte europeiske land og på utvalgte Nissan-modeller. Tjenester og apper som leveres av tredjeparter er 
utenfor Nissan sin kontroll,  og kan endres uten varsel eller 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. 
**Hvis tilgjengelig i ditt land.

Kartets nøyaktighet er nøkkelen til optimal navigasjon. 
Nissan MapCare - programmet er en service som 
gir deg en fri oppdatering av bilens kart en gang  
pr år i bilens første 3 år. Spør din Nissan-forhandler 
eller login på You+Nissan - portalen: 
https://youplus.nissan.no/NO/no/YouPlus.html

GRATIS 
3 ÅR

OPPDATERING
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NISSAN AROUND VIEW MONITOR

DITT VIRTUELLE FUGLEPERSPEKTIV
Ved hjelp av fire kameraer leverer Around View Monitor en panoramavisning av bilen, 
i tillegg til skjermbildedeling av hva som befinner seg foran, bak og på sidene for å 
gjøre parkeringen tryggere og enklere.Ved rygging vil bevegelsessensoren varsle 
deg om eventuelle farer, slik som f.eks. et barn som sykler forbi eller et kjæledyr. 
Denne funksjonen sparer deg for mye bryderi.

IKKE SKRAP OPP FRONTEN.
I førstegir (eller Drive for Xtronic-modeller)  

har du både front- og oversiktsvisning slik at  
du vet akkurat hvor stor avstand du har til 

objekter foran bilen.

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 trykke  
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 

sidespeilet på førersiden 
og bidrar til et virtuelt 

360º fugleperspektiv, enten i  
kjøregir eller revers.
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AKTIV SPORINGSKONTROLL  
leverer betryggende manøvrering ved 
kurvekjøring ved å kontrollere 
bremsetrykket individuelt på hjulene for å 
bidra til aktiv sporing i svinger, og samtidig 
bidra til myk kjørerespons.

TRYKK PÅ PEDALEN  
MED GOD SAMVITTIGHET
Det er ingen kompromisser mellom effekt og ytelse med Nissan PULSAR. 
Utvalget av de nye, moderne turbomotorene i redusert størrelse kombinerer 
imponerende rivstofføkonomi med responsvillig, høyt dreiemoment. Du kan 
velge en motor med direkteinnsprøytning og turbomating DIG-T 115 MT, eller 
eller bensinmotoren DIG-T 190 MT, eller den drivstofføkonomiske dieselmotoren 
dCi 110 MT. Uansett hva du velger vil du bli fornøyd. 

XTRONIC  
Xtronic automatgirkasse forbedrer kjøregleden ytterligere med en mykere, mer 
responsvillig akselerasjon og forbedret drivstofføkonomi.

START/STOP SYSTEM  
Nissan automatiske start/stopp-system er standard på alle modeller. For å 
spare enda mer drivstoff stoppes motoren ved tomgangskjøring, f.eks. i et 
lyskryss, og starter deretter på nytt på en smidig og rask måte når du trykker 
på gasspedalen for å kjøre videre.

1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.5 dCi MT

MOTOR EFFEKT
(HK)

DREIEMOMENT
(NM)

CO2

(G/KM)
DRIVSTOFFORBRUK

(L/100 KM)

115 190
117 (16" & 17") /

121 (18")
5.0 (16" & 17") /

5.2 (18")

115 165 119 5.1

110 260
94 (16" & 17") /

98 (18")
3.6 (16" & 17") /

3.8 (18")
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®

NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFI

OMGI DEG MED 
SELVSIKKERHET
Nissan Safety Shield-teknologi 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.

SE DET USYNLIGE
DEKKTRYKKOVERVÅKINGSSYSTEM. Ingen flere 
gjetninger: hvert enkelt dekktrykk vises på 
skjermen og et signallys lyser opp på dashbordet 
hvis dekktrykket er lavt.

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

FILSKIFTEVARSLING. Vær fokusert: varsler deg 
hvis du er på vei ut av kjørefeltet. Hvis du ikke 
bruker blinklyset, vil systemet varsle deg med et 
signal om at du må holde deg i kjørefeltet.

NØDBREMSING. Hvis det er fare for kollisjon med 
bilen foran, avgir systemet et hørbart og synlig 
varselsignal. Hvis føreren ikke reagerer aktiveres 
kraftig bremsing automatisk for å sakke ned 
farten.

BEVEGELSESDETEKTOR. Møt den digitale 
co-piloten din. Med 360° graders visning vil denne 
funksjonen varsle deg hvis noe beveger seg i 
nærheten av bilen, f.eks. et kjæledyr eller et barn 
på sykkel, når du parkerer.

BESKYTTER DEG. Med 6 kollisjonsputer som 
standard, inkludert side- og gardinkollisjonsputer 
samt Nissan Safety Shield, er Nissan PULSAR 
utstyrt med fullt utvalg av aktive og passive 
sikkerhetsfunksjoner som gir deg og 
passasjerene enestående beskyttelse.

Sikkerhetspris I 2014 fikk Nissan 
PULSAR maksimal score med 

5 stjerner i Euro NCAP (European 
New Car Assessment Program).

SEKS 
KOLLISJONSPUTER 
SOM STANDARD6 
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Du, én passasjer og  
masse bagasje.

SKYV, LEGG NED, PAKK 
SAMMEN OG KJØR
Den klasseledende bagasjeromsplassen i Nissan PULSAR gjør at alt får plass. 
Bagasjeromskapasiteten på 385 l kan raskt utvides til 1 395 L med nedfelte 
seter. Takket være fire ulike setekombinasjoner og 60/40-deling har du god 
plass til større varer. Så skyv golfbagen på plass, legg sammen barnevognen, 
last opp syklene og kjør!

1 395LITER

Legg mindre ting på et trygt sted, men samtidig innenfor rekkevidde med de praktiske rommene og de 
skjulte oppbevaringsplassene.
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FOR PULSAR

SKILL DEG UT
GI UTTRYKK FOR DIN KJØRING MED NISSAN DESIGN 
STUDIO. Velg blant et stort utvalg av farger og 
funksjoner og gjør din PULSAR til noe helt spesielt

1. Speilhus, Orange Racing

2. Dørhåndtak, Orange Racing

3. Sidelister, Orange Racing

4. 18" alufelger - HIMALAYA diamantslipt, Orange Racing

5. Frontlist, Orange Racing

6. Bagasjeromsmatte og støtfangerbeskyttelse bak

7. Velurmatter med fargelogo og farget søm, Orange 
Racing, Solid White, Piano Black

8. 18" alufelger - HIMALAYA diamantslipt, Piano Black

9. Antenne, haifinne, Piano Black

10. Baklukehåndtak, Orange Racing

11. Støtfangerlist bak, Orange Racing

Piano  
Black

Solid  
White

Orange  
Racing

KREATIV LINJE EKSKLUSIV LINJE

Chrome
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16" stålfelger med hjulkapsler 16" alufelger 17" alufelger

ALUFELGER

White - S - QM1 Red - S - Z10 Pearl White - P - QAB

Silver - M - KL0 Grey - M - K51 Black - M - GN0

Force Red - M - NAH Bronze - M - CAP Azure - M - RBR

FARGER M: Metallic - S: Solid - P: Perlemor

B

A
C

D

MÅL

A: Total lengde: 4 387 MM

B: Akselavstand: 2 700 MM

C: Total bredde: 1 768 MM

D: Total høyde: 1 520 MM

TEKSTILVELGER
VISIA

MØNSTRET STOFF

ACENTA

MØNSTRET STOFF, BLACK

ACENTA - MØNSTRET STOFF, 
BEIGE

N-CONNECTA

SVART DELVIS SKINN, DELVIS 
STOFF INTERIØR'
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HOS NISSAN, 

FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET

360° PROSESS
Vi bygger kvalitet fra bunnen av der alle biler er like komfortable

og slitesterke via innovativ design, intelligent teknologi og nøye
gjennomtenkte detaljer inspirert av deg.

SIKKERHET
Vi jobber konstant med våre intelligente kjøresystemer for å gi

deg høyere sikkerhet og en bedre og tryggere kjøreopplevelse
hver eneste dag. Vår Intelligente Around View Monitor har

4 kameraer som gir deg et virtuelt fugleperspektiv av bilen
og omgivelsene, i sanntid.

EKSTREM HOLDBARHET
Vi presser bilene til det ytterste for å garantere ytelsen og påliteligheten.

Vi kjører millioner av kilometer i preproduksjonstester, åpner og lukker
dører og panser tusenvis av ganger hver dag og bruker ekte vulkanstøv

fra Japan for å teste vinduene.

EKSPERTISE    
GJENNOM ERFARING

Hos Nissan er kunden i fokus i alt vi gjør. Alle handlinger
og beslutninger er basert på presisjon og kvalitet til deg

som kunde. Fra konsept til konstruksjon, fra testing
til produksjon, fra kundeservice til forpliktelse. Det er

høy kvalitet i hver eneste detalj.
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FRI MOBILITET
Vi lover å gi deg som You+Nissan-medlem en 
alternativ transportløsning mens din bil er på 

verkstedet for service eller reparasjon, dersom dette 
tar mer enn 1,5 timer. Hvis du bestiller time i forkant, 
vil vi kunne gi deg en fri lånebil eller i det minste en 

alternativ transportløsning til dit du skal.

PRISLØFTE
Vi lover å gi deg den beste omsorg for din Nissan 

takket være ekspertisen til de skolerte Nissan 
medarbeiderne, og ved hjelp av de nyeste metodene 

og Nissan spesialverktøy. Vi vet ganske enkelt best 
hvordan å vedlikholde din Nissan. For å garantere 

mest-for-pengene, vil Nissan matche prisen på 
tilsvarende service og reparasjoner til et alternativt 

verksted innenfor 100 km rekkevidde fra  
Nissan-forhandleren, dersom pristilbudet  

skulle være lavere enn hos oss.

GRATIS TILSTANDSKONTROLL
Vi lover å utføre gratis tilstandskontroll på bilen din 
når du har den inne på service, økonomiservice eller 
reparasjon. I tillegg gir vi deg et pristilbud for alt 
arbeid i forkant slik at du vet hva som må gjøres og 
hvor mye det vil koste.

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
Vi lover å holde deg på veien 24/7. Skulle noe uventet 
oppstå, garanterer vi 24-timers veihjelp uansett alder 
på din Nissan.

SOM PRIVATKUNDE VIL DU NYTE GODT AV VÅRE FORDELER VED Å MELDE DEG INN I YOU+NISSAN 
KUNDEPROGRAM. DU VIL BLI BEHANDLET PÅ EN EKTE, ÅPEN OG KUNDEVENNLIG MÅTE. VI VIL TA  

VARE PÅ DEG. DET LOVER VI.

HVOR SOM HELST, HVA SOM HELST. BARE RING (+47) 815 21 310 OG VI ER DER FOR DEG.

Les vilkårene i sin helhet www.nissan.no/customer-promise-terms

Hold deg på veien med Nissan! Du er glad i din 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 Veihjelp 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, 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

PAN EUROPEISK VEIHJELP

FORSIKRING

HOS NISSAN FÅR DU  
FRAM DET BESTE I OSS.

Du setter i gang fantasien vår. Du inspirerer
vår bilfaglige ekspertise. I Nissan er ikke
innovasjon bare et spørsmål om tillegg og
utvidelser; det handler om å bryte grenser. Det 
dreier seg om å utvikle uventede løsninger for 
å tilfredsstille dine ønsker og behov. Hos 
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 PULSAR 
GIR DEG: 

5 ÅRS GARANTI

12 ÅRS ANTIKORROSJONSGARANTI

20 000 KM SERVICEINTERVALL BENSIN 

30 000 KM SERVICEINTERVALL DIESEL 
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Følg Nissan PULSAR på:
Forhandlerstempel:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking ( januar 2018). Denne 
brosjyren viser prototype-biler som er vist 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. Nissan-forhandlerne 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 trykkeprosessen som brukes, 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 – FY15 PULSAR DIG-T BROCHURE LHD 1/2018 – Trykt i EU.
Utviklet av CLM BBDO, Frankrike – Tlf.: +33 1 41 23 41 23 og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

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
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