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NOWY WYMIAR 
KOMFORTU
PASUJE DO CIEBIE IDEALNIE. 
Wyszukany i zdecydowany styl,
dynamiczna i sportowa sylwetka
oraz bezprecedensowa ilość
zaawansowanych technologii.
Synteza innowacji i bezkompromisowy
profesjonalizm Nissana.
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ŚWIETNA SYLWETKA
SPORTOWA I STYLOWA, elegancka i smukła sylwetka Nissana PULSAR 
przyciągają spojrzenia. Zwróć uwagę na rasowe linie i zdecydowany profil: to 
zapowiedź czekających Cię wrażeń.
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OTWARTY 
UMYSŁ
ZASTANÓW SIĘ NAD TYM: widziałeś już kiedyś tak
przestronnego hatchbacka? Mnóstwo swobody oraz
miejsca nad głową i na nogi dla kierowcy i pasażerów.
W kabinie Nissana PULSAR pojęcie przestrzeni nabiera
nowego znaczenia.
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NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE 

Dzięki największej ilości miejsca na 

poziomie kolan w tej klasie pojazdów 

pasażerom podróżującym z tyłu nie grozi 

zmęczenie nawet podczas najdłuższych 

podróży. 

692 M
M

MIEJSCE NA NOGI 
NA WYSOKOŚCI 

KOLAN 
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ZASKAKUJĄCY POD 
KAŻDYM WZGLĘDEM

WNĘTRZE NISSANA PULSAR to połączenie elegancji i finezji: miękkie materiały 
i chromowane detale, wyjątkowo szerokie podłokietniki na drzwiach i znakomita 

widoczność w każdym kierunku. Komfort i wygodę użytkowania zapewniają takie rozwiązania, jak 
inteligentny kluczyk I-Key, przycisk do uruchamiania silnika, automatycznie włączane 

reflektory i wycieraczki czy dwustrefowa automatyczna klimatyzacja.
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ZAAWANSOWANY KOMPUTER POKŁADOWY 

INNOWACJE TUŻ PRZED TWOIMI 
OCZAMI
Na kolorowym 5" wyświetlaczu ciekłokrystalicznym znajdującym się przed oczami kierowcy 
podawane są wszystkie potrzebne informacje: od wskazówek systemu nawigacji, poprzez 
numer połączenia przychodzącego, informacje o odtwarzanym utworze, aż po wskazania 
układów wchodzących w skład systemu Safety Shield. Wyświetlacz umieszczono tak, aby 
można było na niego spoglądać nie przerywając obserwacji drogi. 

NAWIGACJA, KTÓRA 
PRECYZYJNIE 

POPROWADZI CIĘ DO 
CELU

Teraz na pewno nie 
przegapisz żadnego 

skrętu dzięki szybkiemu 
dostępowi do 

kluczowych informacji z 
systemu nawigacji.

SAFETY SHIELD
Unikaj kłopotów dzięki 

wizualnym i 
dźwiękowym sygnałom 

ostrzegawczym.

CZUJNIK CIŚNIENIA 
POWIETRZA W 

OPONACH 
Koniec z improwizacją: 

wartość ciśnienia w 
poszczególnych kołach 

jest wyświetlana na 
ekranie, a jego spadek 

jest sygnalizowany 
kontrolką w zestawie 

wskaźników.

WYBÓR KOLORU 
Możesz wybrać kolor 

podświetlenia 
samochodu na ekranie 
stosownie do własnych 

upodobań.

IDENTYFIKACJA 
NUMERU 

PRZYCHODZĄCEGO
Dowiedz się, kto 

dzwoni, nie odrywając 
rąk od kierownicy.

SYSTEM AUDIO
Podróżując 

samochodem, możesz 
łatwo sprawdzić tytuł 
słuchanego utworu i 

dowiedzieć się, kto jest 
jego wykonawcą.
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NISSANCONNECT

INNOWACJE, DZIĘKI KTÓRYM ŚWIAT 
JEST ZAWSZE W ZASIĘGU RĘKI
INTELIGENTNY I FUNKCJONALNY System NissanConnect oferuje bogatą gamę funkcji, których obsługa jest niezwykle prosta 
za sprawą ekranu dotykowego o przekątnej 5,8-cali, z powłoką antyrefleksyjną. Łączy on w sobie funkcje systemu audio, 
nawigacji i komunikacji, najnowocześniejsze opcje łączności oraz możliwość współpracy ze smartfonem. 

ŁĄCZNOŚĆ Z KAŻDEGO MIEJSCA NissanConnect świetnie współpracuje ze smartfonami. Z coraz liczniejszych aplikacji* 
można korzystać na wygodnym wyświetlaczu, zaprojektowanym pod kątem bezpieczeństwa jazdy. PULSAR szybko stanie się 
integralną częścią Twojego życia, podobnie jak smartfon, tablet i komputer.

INTELIGENTNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ oraz funkcje systemu nawigacji są pomocne w różnych 
sytuacjach na drodze.

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZEZ BLUETOOTH®. Teraz możesz słuchać cyfrowych stacji radiowych, 
radia internetowego lub muzyki zapisanej w telefonie komórkowym.

WEJŚCIE iPOD/USB. Podłącz odtwarzacz iPod lub MP3, aby uzyskać dostęp do całej biblioteki muzycznej w podróży.

* Wyłączenie odpowiedzialności: Prowadzenie pojazdu jest czynnością wymagającą skupienia. Z usług NissanConnect należy korzystać tylko, jeżeli nie 
zagraża to bezpieczeństwu. Niektóre aplikacje mogą być wprowadzone w późniejszym terminie. Abonament na usługi NissanConnect jest niezbędny, ale przez 
pierwsze 2 lata od zakupu pojazdu jest on bezpłatny. Usługi i aplikacje są dostępne w wybranych krajach Europy oraz w wybranych modelach samochodów 
marki Nissan. Niektóre aplikacje mogą być dostarczane przez podmioty zewnętrzne, nad którymi firma Nissan nie ma kontroli, i mogą być modyfikowane 
(w tym anulowane lub zawieszane przez podmiot zewnętrzny) bez uprzedzenia i bez odpowiedzialności ze strony firmy Nissan i jej przedstawicieli. Niektóre 
funkcje zdalne mogą wymagać kompatybilnego telefonu lub urządzenia, które nie stanowi wyposażenia pojazdu. Usługi telefonii komórkowej są świadczone 
przez operatorów telefonii komórkowej, pozostających poza kontrolą firmy Nissan. Niektóre obszary mogą znajdować się poza zasięgiem sieci telefonii 
komórkowej. Mogą obowiązywać opłaty za połączenia roamingowe i/lub transmisję danych. Nissan nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek wymianę 
sprzętu, aktualizacje ani związane z nimi koszty, jakich może wymagać dalsze korzystanie z usługi w przypadku wprowadzenia do niej zmian.
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SYSTEM KAMER 360° 
WIRTUALNY WIDOK Z LOTU PTAKA
Cztery kamery zapewniają kierowcy panoramiczny obraz otoczenia samochodu oraz zbliżenia 
stref przed pojazdem, za pojazdem i z jego boków (jednocześnie, na dzielonym ekranie), istotnie 
ułatwiając cofanie i parkowanie. 
W trakcie cofania kierowca jest ostrzegany o obiektach zbliżających się do pojazdu. Można w ten 
sposób uniknąć wielu przykrych i niebezpiecznych sytuacji.

NIE ROZBIJ SOBIE NOSA.
W czasie jazdy do przodu (na pierwszym biegu 

lub w trybie Drive w modelach ze skrzynią 
Xtronic) na ekranie widoczny jest zarówno obraz 

przodu, jak i od góry, dzięki czemu wiesz, ile 
miejsca dzieli Cię od przeszkody.

UWAŻAJ!
Podczas cofania system pozwala zobaczyć, co 

znajduje się za samochodem. Z kolei widok 
samochodu od góry pomaga dostrzec niskie 

przeszkody ukryte poniżej poziomu szyby 
samochodu.

OSZCZĘDZAJ OPONY.
Zarówno jadąc do przodu, jak i cofając, 
możesz nacisnąć przycisk kamery, aby 
przełączyć system z widoku od góry na 
widok boków pojazdu. To doskonałe 
rozwiązanie umożliwia precyzyjną ocenę 
odległości od krawężnika.

PEŁNY OBRAZ.
Kamera umiejscowiona pod bocznym 

lusterkiem po stronie kierowcy 
pozwala uzyskać wirtualny widok 

360º od góry, niezależnie od tego, czy 
pojazd jedzie do przodu, czy cofa.
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WIĘCEJ GAZU – 
NIE KRĘPUJ SIĘ.
W Nissanie PULSAR nie ma miejsca na kompromis kosztem mocy lub osiągów. Gama bardzo 
nowoczesnych turbodoładowanych silników charakteryzuje się zarówno niskim zużyciem paliwa, 
jak i wysokim momentem obrotowym i elastycznością. 
Do wyboru masz turbodoładowany silnik benzynowy DIG-T 115 z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa lub oszczędnego diesla dCi 110. Każdy z nich pozytywnie Cię zaskoczy.

XTRONIC 
Automatyczna skrzynia biegów Xtronic podnosi przyjemność z jazdy, zapewniając płynne 
i dynamiczne przyspieszanie, a jednocześnie niższe zużycie paliwa.

SYSTEM STOP/START 
System automatycznego włączania i wyłączania silnika stanowi standardowe wyposażenie 
wszystkich wersji. System wyłącza silnik, kiedy nie musi on pracować – na przykład w czasie 
oczekiwania na zmianę świateł – a gdy zapali się „zielone”, płynnie i szybko go uruchamia.

AKTYWNA KONTROLA TORU JAZDY 
gwarantuje pewne pokonywanie zakrętów dzięki 
kontroli ciśnienia w układzie hamulcowym przy 
poszczególnych kołach. System pozwala na płynną 
i dynamiczną jazdę.

1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.6 DIG-T MT

1.5 dCi MT

SILNIK
MOC 
(KM)

MAKSYMALNY 
MOMENT 

OBROTOWY (NM)

EMISJA CO2 
(G/KM)

ZUŻYCIE PALIWA 
(L/100 KM)

115 190
117 (16" & 17") /

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

5.2 (18")

115 165 119 5.1

190

110

240

260

134 (16" & 17") /
138 (18")

5.7 (16" & 17") / 
5.9 (18")

94 (16" & 17") /
98 (18")

3.6 (16" & 17") /
3.8 (18")
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®

FILOZOFIA NISSAN SAFETY SHIELD

POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIE 
W KAŻDYM OTOCZENIU
Zestaw systemów bezpieczeństwa Safety Shield to kompleksowe podejście 
do kwestii bezpieczeństwa, które dzięki inżynierii i nieustannemu rozwojowi 
wprowadzamy w naszych samochodach. Przedstawione opcje to jedne z wielu 
rozwiązań Nissana, które pomogą ochronić Ciebie i Twoich bliskich poprzez 
koncentrację na trzech kluczowych obszarach: monitorowanie otoczenia twojego 
samochodu, pomoc w prowadzeniu oraz wykrywaniu nieprzewidzianych sytuacji 
oraz zachowanie bezpieczeństwa podczas nieszczęśliwego wypadku.

PRZEWIDYWANIE 
NIEPRZEWIDYWALNEGO 
CZUJNIK CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH 
Koniec z improwizacją: wartość ciśnienia w poszczególnych 
kołach jest wyświetlana na ekranie, a jego spadek jest 
sygnalizowany kontrolką w zestawie wskaźników. 

OSTRZEŻENIE O POJEŹDZIE W MARTWYM POLU. 
System widzi to, czego Ty nie możesz zobaczyć. Jeżeli z 
boku Nissana PULSAR, w martwym polu lusterka, 
znajdzie się inny pojazd, powiadomi Cię o tym dyskretny 
sygnał świetlny. Jeżeli zasygnalizujesz zamiar zmiany 
pasa ruchu w sytuacji, kiedy inny pojazd znajduje się w 
niebezpiecznie małej odległości, światło zacznie pulsować 
i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

OSTRZEŻENIE O NIEZAMIERZONEJ ZMIANIE PASA 
RUCHU Bądź czujny: jeżeli samochód zacznie opuszczać 
pas ruchu w niekontrolowany sposób, zostaniesz ostrzeżony. 
System przypomni Ci o konieczności skorygowania toru 
jazdy, chyba że wcześniej włączyłeś kierunkowskaz. 

ELEKTRYCZNY HAMULEC AWARYJNY W przypadku 
wykrycia sytuacji grożącej najechaniem na tył pojazdu 
poprzedzającego system emituje sygnał dźwiękowy i 
wizualny. Jeżeli kierowca nie zareaguje, system automatycznie 
uruchomi hamulce.

OSTRZEŻENIE O PORUSZAJĄCYCH SIĘ OBIEKTACH 
System monitorujący otoczenie ostrzega kierowcę o 
obiektach zbliżających się do pojazdu, które mogą znależć 
się poza zasięgiem wzroku kierowcy.

SKUTECZNA OCHORONA 6 poduszek powietrznych 
w wyposażeniu standardowym, oraz opcjonalny system 
Safety Shield gwarantują pełen zakres czynnego i 
biernego bezpieczeństwa oraz maksymalnie skuteczną 
ochronę dla kierowcy i pasażerów nowego Nissana PULSAR.

PODUSZEK 
POWIETRZNYCH W 
WYPOSAŻENIU 
STANDARDOWYM

Nissan Pulsar otrzymał najwyższą notę 
pięciu gwiazdek w testach Euro NCAP

Stylistyka nadwozia    |    Stylistyka wnętrza    |     Dane techniczne i Osiągi     |   Bezpieczeństwo    |     Wszechstronność    |    Akcesoria    |    Kolory i Tapicerki Drukuj   |   Pełny Ekran



Ty, Twoja rodzina i całe mnóstwo 
sprzętu.

POJEMNY BAGAŻNIK NA 
DALEKIE PODRÓŻE 
Mimo największej w swojej klasie ilości miejsca na tylnej kanapie Nissan PULSAR oferuje 
pojemny bagażnik, w sam raz na rodzinne wyjazdy. Po złożeniu tylnych siedzeń 
pojemność bagażnika wzrasta z 385 do 1395 litrów. Dzięki czterem opcjom ustawienia 
siedzeń i tylnej kanapie dzielonej w stosunku 60/40 w bagażniku zmieszczą się nawet tak 
nieporęczne przedmioty, jak sprzęt golfowy, wózek dziecięcy lub rower.

1395 LITRÓW

Drobne przedmioty można przewozić w zasięgu ręki, w jednym z licznych schowków, gdzie będą ukryte przed 
wzrokiem ciekawskich.
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P U L S A R

SPERSONALIZUJ
SWÓJ SAMOCHÓD Nadaj Nissanowi Pulsar swój własny styl 
z wykorzystaniem wyróżniająceg o się koloru nadwozia z 
kontrastującymi elementami wykończenia, akcentami i panelami 
wewnątrz i na zewnątrz pojazdu – możliwości są nieograniczone.

1_Nakładki na lusterka, pomarańczowy Oppama

2_Nakładki na klamki, pomarańczowy Oppama 

3_Listewki ozdobne paneli bocznych, pomarańczowy Oppama

4_18" felgi ze stopów metali lekkich HIMALAYA 
pomarańczowy Oppama

5_Listwa przedniego zderzaka, pomarańczowy Oppama

6_Miękka wykładzina bagażnika i górna osłona zderzaka tylnego.

7_Welurowe dywaniki z kolorowym logo oraz obszyciem, 
pomarańczowy oppama, biały London, czarny Tokyo

8_18" felgi ze stopów metali lekkich HIMALAYA czarny Tokyo

9_Antena „płetwa rekina” czarny Tokyo

10_ Listwa nad klamką pokrywy bagażnika, 
pomarańczowy Oppama

11_Listwa tylnego zderzaka, pomarańczowy Oppama

Czarny 
Tokyo

Biały 
London

Pomarańczowy 
Oppama

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

Chrom 
Beijing 
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B

A
C

D

FELGI ZE STOPÓW METALI LEKKICH

Biały - LS - QM1 Czerwony - S - Z10 Biały perłowy - P - QAB

Srebrny satynowy - M - KL0 Szary - M - K51 Czarny - M - GN0

Czerwony - M - NAH Brązowy - M - CAP Lazurowy - M - RBR

KOLORY Metalizowany (M) - Zwykły (S) - Lakier specjalny (LS) - Perłowy (P)

16" felgi stalowe z kołpakami 16" felgi ze stopów metali lekkich 17" felgi ze stopów metali lekkich 18" felgi ze stopów 
metali lekkich 

WYMIARY

A: Długość całkowita: 4,385 MM

B: Rozstaw osi: 2,700 MM

C: Szerokość całkowita: 1,768 MM

D: Wysokość całkowita: 1,520 MM

TAPICERKI
VISIA ACENTA N-CONNECTA

TAPICERKA MATERIAŁOWA 
CZARNA - VISIA

TAPICERKA MATERIAŁOWA 
CZARNA - ACENTA

TAPICERKA MATERIAŁOWA 
BEŻOWA - ACENTA

TEKNA

TAPICERKA SKÓRZANA CZARNA 
- TEKNA

TAPICERKA SKÓRZANA CZARNA 
Z BIAŁYMI PRZESZYCIAMI 
TEKNA DLA SILNIKA DIG-T 190

TAPICERKA MATERIAŁOWA 
CZARNA Z BIAŁYMI 
PRZESZYCIAMI ACENTA DLA 
SILNIKA DIG-T 190

TAPICERKA CZĘŚCIOWO 
SKÓRZANA CZARNA 
- N-CONNECTA

TAPICERKA CZĘŚCIOWO 
SKÓRZANA CZARNA Z BIAŁYMI 
PRZESZYCIAMI N-CONNECTA 
DLA SILNIKA DIG-T 190
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Umowa serwisowa Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu Nissanowi Pulsar 
obsługę serwisową na odpowiednim poziomie! Odpowiednio zajmiemy się Twoim Nissanem, 
a ponadto zapewnimy Ci niezmienione ceny usług serwisowych przez cały okres 
obowiązywania umowy. Będziemy wymieniać części i płyny w Twoim pojeździe zgodnie z 
programem obsługi serwisowej Nissana oraz przeprowadzimy kontrole, które zapewnią Ci 
spokój i bezpieczeństwo podczas podróży. Pakiet przeglądów okresowych Nissan zapewnia 
kontrolę nad całym budżetem i planem: od początku wiadomo, ile wyniesie koszt serwisu

Rozszerzona gwarancja Nissana umożliwia wydłużenie standardowego okresu 
gwarancyjnego, który wynosi 3 lata / 100 000 km. Możesz wybrać gwarancję pod kątem 
sposobu użytkowania pojazdu. W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją 
stosowane są wyłącznie oryginalne części Nissana, montowane przez wykwalifikowanych 
mechaników. Aby zapewnić Ci całkowite poczucie bezpieczeństwa, w zakres usług 
wchodzi całodobowa pomoc drogowa dostępna w całej Europie (jeśli dotyczy).

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 

ROZSZERZONA GWARANCJA 

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ 
Z NAS TO, CO NAJLEPSZE.

Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz pomysłowość. 
Jesteś inspiracją do zmiany zasad i wprowadzania 
innowacji. W Nissanie innowacja to nie tylko dodatki i 
rozszerzenia – to przekraczanie granic w celu 
opracowywania „status quo” na nowo. To tworzenie 
nieoczekiwanych rozwiązań, spełniających Twoje 
najdziksze i najbardziej pragmatyczne pragnienia. 
W Nissanie tworzymy samochody, akcesoria i usługi, 
które przełamują schemat, czyniąc praktyczne 
ekscytującym, a ekscytujące praktycznym, tak aby 
oferować Ci jeszcze większą przyjemność z jazdy 
każdego dnia.

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY*
Kiedy tylko Twój samochód będzie serwisowany, autoryzowany 

dealer marki Nissan zaoferuje Ci rozwiązanie zmierzające do 
zaspokojenia Twoich osobistych potrzeb. Umów się na wizytę, a 

dealer bezpłatnie udostępni ci samochód zastępczy do czasu 
zakończenia naprawy. W wybranych punktach serwisowych 

dysponujemy nawet samochodami z napędem elektrycznym. Jeśli nie 
jesteś zainteresowany opcją samochodu zastępczego, nasz dealer 
Nissana może zaoferować Ci inne rozwiązanie kwestii mobilności.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W NAJLEPSZEJ CENIE*
Doskonałą ochronę samochodów naszej marki zapewnia świetnie 
wyszkolony personel oraz wykorzystywanie wyłącznie oryginalnych 

części. Aby zagwarantować Ci najlepszy stosunek jakości do ceny, 
nasz dealer Nissana dostosuje cenę do obowiązujących w 

promieniu 10 km od siedziby tego dealera.

BEZPŁATNA KONTROLA POJAZDU*
Zapewniamy, iż nasz dealer Nissana dokona bezpłatnej 
kontroli samochodu, zanim podejmie się jakichkolwiek prac. 
Najpierw zostaniesz poinformowany, czego potrzebuje Twój 
samochód i jakie koszty możesz ponieść. Nie obawiaj się 
żadnych niespodzianek! Zapłacisz wyłącznie 
zaakceptowaną wcześniej kwotę. Za czynności wykonane 
bez Twojej zgody nie zostaniesz obciążony fakturą. 

USŁUGA NISSAN ASSISTANCE*
Obiecujemy zapewniać Ci mobilność 24 godziny na dobę. 
Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, usługa Nissan 
Assistance jest dostępna 24 godziny na dobę, bez względu 
na wiek Twojego Nissana. Gwarantujemy bezpłatną pomoc 
drogową przez okres gwarancji a także po każdym 
okresowym przeglądzie wykonanym w autoryzowanym 
warsztacie Nissana aż do zalecanej daty kolejnego.

JAKĄ SKŁADAMY TOBIE OBIETNICĘ? KIEROWCÓW SAMOCHODÓW NISSAN MOŻEMY ZAPEWNIĆ, ŻE NIE TYLKO 
PROWADZENIE AUTA, ALE TAKŻE JEGO SERWISOWANIE MOŻE NIEŚĆ ZE SOBĄ POZYTYWNE EMOCJE: JEST PROSTE, 

WYGODNE I W KORZYSTNEJ CENIE. WIERZĄC W PRZEJRZYSTOŚĆ I WZAJEMNE ZAUFANIE, ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ 
ZAPEWNIĆ NASZĄ PEŁNĄ DOSTĘPNOŚĆ I OTOCZYĆ WSZYSTKICH KLIENTÓW NAJWIĘKSZĄ TROSKĄ. 

NASZA OBIETNICA. TWOJE DOŚWIADCZENIE.

GDZIEKOLWIEK, KIEDYKOLWIEK, COKOLWIEK. PO PROSTU ZADZWOŃ 0 801 64 77 26**, A ZJAWIMY SIĘ NA MIEJSCU.***

NISSAN PULSAR TO:

3 LETNIA GWARANCJA (DO 100 000 KM)

12 LETNIA GWARANCJA NA POWŁOKĘ 
ANTYKOROZYJNĄ

PRZEGLĄDY CO 12 MIESIĘCY/ 
20 000 KM/ 30 000 KM (W ZALEŻNOŚCI 
OD RODZAJU SILNIKA)

*Szczegóły Obietnicy Nissana dostępne są w Ogólnych Warunkach Umowy.
**Z zagranicy: +3613715496
*** Dostępność 24 godziny na dobę dotyczy usługi Nissan Assistance, infolinia dotycząca pozostałych usług jest dostępna w dni robocze w godzinach 9-17.
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Śledź Nissana PULSAR na:

Pieczęć dealera:

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność treści niniejszej publikacji w momencie oddania do druku (listopad 2015). Zaprezentowane w niej 
pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na pokazach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką firmy zmierzającą do nieustannego podnoszenia 
jakości swoich produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w specyfikacji technicznej i w 
prezentowanych w publikacji samochodach. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z 
najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniczne kolory przedstawione w broszurze mogą się 
rożnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja całości lub części broszury bez pisemnej zgody 
Nissan Europe zabroniona. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 3.6-5.9 l /100km. Emisja CO2: 94-138 g/km. W ramach Programu Nissan Green 
wszystkie pojazdy Nissan są produkowane z materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek, 
plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR 
(redukcja, regeneracja i recykling), łatwość recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i materiałów), demontażu po złomowaniu, 
oznaczanie części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania płynów chłodzących 
oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl <http://www.nissan.pl>.

Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym – GEA PULSAR FULL PC BROC 11/2015 – Wydrukowano w UE.
Opracowanie: CLM BBDO, Francja – tel.: +33 1 41 23 41 23; druk: eg+ worldwide, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Z a p r a s z a m y  n a  s t r o n ę  i n t e r n e t o w ą :  w w w . n i s s a n . p l / p u l s a r
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