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Combine, defina, aperfeiçoe… crie uma imagem exclusiva para o seu 
Pulsar com o  Nissan Design Studio. 
Apenas tem de escolher a cor base e adicionar pormenores e 
acabamentos com as cores intensas e elegantes da Linha Creative 
ou com as atraentes cores da Linha Exclusive, como o Laranja 
Oppama. Inspire-se com as atrativas cores criadas pelos designers 
da Nissan e crie o automóvel dos seus sonhos. 

Tokyo  
Black

London  
White

Oppama  
Orange

LINHA CREATIVE LINHA EXCLUSIVE

Beijing  
Chrome

Na capa: PULSAR em Vermelho  
com capas de espelhos 
retrovisores Beijing Chrome(30), 
embelezadores dos manípulos 
das portas dianteiras em Beijing 
Chrome(31), frisos laterais Beijing 
Chrome (29), embelezadores do 
para-choques dianteiro em  
Beijing Chrome (34) e jantes em  
liga leve 17" BOLD Silver (56).

PARA PULSAR

1 Capas de espelho retrovisor,  
Oppama Orange (42)

2 Embelezadores dos manípulos das 
portas dianteiras, Oppama Orange (43)

3 Frisos laterais, Oppama Orange (41)

4 Embelezador de para-choques 
dianteiro, Oppama Orange (46)

5 Jantes em liga leve de 18” HIMALAYA 
corte diamante Oppama Orange (39)

6 Embelezador do manípulo da 
bagageira, Oppama Orange (45)

7 Embelezador inferior da bagageira, 
Oppama Orange (47)

8 Embelezador do para-choques, 
Oppama Orange (48)
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PACK PREMIUM 
Dê ao seu PULSAR um toque de qualidade 
com os embelezadores do para-choques 

dianteiro e traseiro, da parte inferior da 
bagageira em Tokyo Black, London  

White, Oppama Orange ou  
Beijing Chrome. Finalize com as  

jantes em liga leve com  
corte diamante em  

Atsugi Grey.

PACK STYLE
Crie impacto com o elegante  

jogo de capas para os espelhos 
retrovisores em smart London White, 

num sofisticado Tokyo Black,  
um brilhante Oppama Orange ou  

um deslumbrante Beijing Chrome. 
Adicione umas jantes em liga leve de 17” 

prateadas e destaque-se de todos.

PARA PULSAR

1 Capas de espelho retrovisor,  
London White(19)

2 Frisos laterais, London White (18)

3 Jantes em liga leve de 17” BOLD Silver (56)

4 Capas de espelhos retrovisores,  
Tokyo Black (06)

5 Frisos laterais, Tokyo Black (05)

Tokyo  
Black

London  
White

Oppama  
Orange

LINHA CREATIVE LINHA EXLUSIVE 

Beijing  
Chrome

Tokyo  
Black

London  
White

Oppama  
Orange

LINHA CREATIVE LINHA EXLUSIVE

Beijing  
Chrome

1 Embelezador inferior da 
bagageira, Beijing Chrome (35)

2 Embelezador do para-choques, 
Beijing Chrome (36)

3 Jantes em liga leve de 17” BOLD 
corte diamante Atsugi Grey (57)

4 Embelezador de para-choques 
dianteiro, Beijing Chrome (34)

5 Embelezador do para-choques, 
Beijing Chrome (36)

6 Embelezador inferior da 
bagageira, Beijing Chrome (35)
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PARA PULSAR

JANTES EM LIGA LEVE 
Solte o designer que há em si com as jantes em liga 
leve feitas à medida com os embelezadores centrais. 
Escolha entre 3 tamanhos diferentes, 5 desenhos 
distintos e uma grande variedade de cores à escolha. 

JANTES STANDARD JANTE SHARP JANTE       NISEKO JANTES BOLD

Jantes em Liga leve: 

1 16” em liga leve standard (52) 

2 17” em liga leve standard (53)

3 16” SHARP Silver (54)

4 16” NISEKO Silver (55)

5 17” BOLD Silver (56)

6 17” BOLD com corte diamante 
Atsugi grey (57)

7 17” BOLD com corte diamante 
Tokyo Black (01)

8 18” HIMALAYA com corte 
diamante London White (16)

9 18” HIMALAYA com corte 
diamante Tokyo Black (03)

10 18” HIMALAYA com  
corte diamante Oppama 
Orange (39)

11 HIMALAYA Tokyo Black (02)

12 Porcas anti-roubo (58)

Embelezadores  
centrais :

1 Oppama Orange (40) 

2 Tokyo Black (04)

3 London White (17)

JANTES HIMALAYA JANTES HIMALAYA
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1 Chuventos, jogo dianteiro  
e traseiro (75)

2 Sistema de recolha 
automática dos espelhos 
retrovisores exteriores (76)

3 Proteções laterais em 
Branco, Prateado, Cinzento, 
Preto (disponível também 
em versão primário) (68, 71) 

4 Jantes em liga leve de 16” 
SHARP Silver (54)

5 Palas das rodas dianteiras (74)

6 Ponteira do tubo de 
escape (59)

7 Jogo de pedais 
desportivos (80)

PROTEÇÃO
Aumente a resistência e previna o desgaste com acessórios originais  
Nissan. Escolha o jogo de proteções laterais na cor da carroçaria e dos tapetes.  
Proteja o seu Pulsar da sujidade com os guarda-lamas, proteções de entrada  
ou a grelha de separação da bagageira. Se deseja uma proteção máxima,  
adicione a recolha automática dos retrovisores e os sensores de estacionamento  
traseiros e dianteiros.

8 Tapete da bagageira (102)

9 Grelha separadora (86)

10 Cobertura da bagageira flexível e proteção superior  
do para-choques (94, 72)

11 Proteções da entrada (79)

12 Tapetes velours ( jogo de 4) (49), Tokyo Black  
( jogo de 4) (13), London White ( jogo de 4) (26),  
Standard black ( jogo de 4) (100), Rubber ( jogo de 4) (99)

13 Sensores de estacionamento traseiros e dianteiros  (84, 85)
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LEVANTE VOO 
Desfrute do ar livre: Com o porta-skis e  
porta-bicicletas originais Nissan. O seu Pulsar  
é o bilhete para todos os destinos. 

1 Antena Tubarão (61)

2 Barra de carga em alumínio (103)

3 Porta-Bicicletas, luxury (104)

4 Porta-bicicletas (2 bicicletas, 13 e 7 pinos e  
para 3 bicicletas, 7 pinos) (108) 

5 Caixa de carga tamanho médio  
(disponível em tamanho  pequeno) (132)

6 Porta-skis/snowboard deslizante, até 6 pares  
(também disponível até 3 e 4 pares) (107)
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1 Cinzeiro iluminado (92) 
2 Geleira (93) 
3 Cabide para casacos (87) 
4 Pack Safety (136)

5 Suporte Tablet Universal (90)

PULSAR, 
PERSONALIZADO
Equipe o seu Pulsar com tudo o 
que você e o seu estilo de vida 
necessitam. Desde suportes para 
smartphone e tablet até uma 
geleira portátil, além do 
equipamento de segurança: o 
Nissan Pulsar tem tudo o que 
necessita. 
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Informação sobre pedidos
PARA PULSAR

Informação sobre pedidos

AJUDA TECNOLÓGICA

(84)  Sistema ajuda ao estacionamento traseiro KE511-99903

(85)  Sistema ajuda ao estacionamento dianteiro KE512-99906

UTILIDADE INTERIOR 

(86)  Separador de bagageira KE964-3Z53A

(87)  Cabide para casacos KS872-99900 

(88) Suporte 360 para Smartphone, em branco KS289-360WH 

(89) Suporte 360 para Smartphone, em preto KS289-360BL 

(90)  Suporte Tablet Universal, em preto KS289-TH0BL 

(91) Cinzeiro 96536-00Q0A 

(92)  Cinzeiro Iluminado F8800-89925

(93)  Geleira KS930-00080 

UTILIDADES DE BAGAGEIRA

(94)  Cobertura da bagageira (reversível) KE965-3Z5S0

(95) Separador de bagageira (Flexiboard) KE965-3Z5T0

(96) Rede Bagageira com pontos de ancoragem KE966-75R00

(97) Rede bagageira - Vertical KE966-76R00

(98) Degrau em alumínio KE930-00130

TAPETES

(99)  Tapetes borracha com limitadores KE748-3Z089

(100)  Tapetes standard, Preto KE745-3Z001

(101) Tapetes velours, Preto KE745-3Z021

(102)  Tapete de bagageira KE840-3Z000

BARRAS DE CARGA E ACESSÓRIOS

(103)  Barras de carga em aluminio, T-Track KE730-3Z510

(104)  Porta-bicicletas em alumínio  KE738-80010

(105) Porta-skis/snowboard até 3 pares KE738-50001

(106) Porta-skis/snowboard até 3 pares KE738-50002

(107)  Porta-skis/snowboard deslizante, até 6 pares KE738-99996

(108)  Suporte bicicletas para gancho de reboque 13 pinos, 3 bicicletas 
-Euroway G2 KS738-71313 

(109) Suporte bicicleta - gancho reboque 13 pinos, 2 bicicletas KE738-70213

(110) Suporte bicicleta - gancho reboque 7 pinos, 2 bicicletas KE738-70207

(111) Suporte bicicleta - gancho reboque 7 pinos, 3 bicicletas KE738-70307

(112) Suporte bicicletas Hangon para gancho de reboque, 2 bicicletas 
(Xpress 970) KS738-75200 

(113) Suporte bicicletas Hangon para Gancho de reboque, 3 bicicletas KS738-75300 

(114) Suporte bicicletas Hangon para Gancho de reboque, 4 bicicletas KS738-75400 

(115) Acessório opcional porta-bicicletas Hangon: Suporte para matrícula 
de 7 pins KE738-75001

(116) Acessório opcional para suporte Hangon: Adaptador de quadro KS738-75002 

(117) Acessório opcional para suporte Hangon: fecho anti roubo Thule 957 KS738-75003 

(118) Braçadeira de segurança KE500-99935

JANTES

(52)  Jantes em liga leve 16" D0300-3ZL3A

(53)  Jantes em liga leve 17" D0300-3ZT3E

(54)  Jantes em liga leve 16" SHARP em Cinzento Prata KE409-3Z100

(55)  Jantes em liga leve 16"NISEKO em Cinzento Prata com centro de 
jante KE409-3Z110

(56)  Jantes em liga leve 17'' BOLD em Cinzento Prata KE409-3Z200

(57)  Jantes em liga leve 16" BOLD em Cinzento Escuro com centro de jante KE409-3Z200DS

(58)  Porcas anti-roubo KE409-89951

EXTERIOR STYLING

(59)  Ponteira de escape em Cromado KE791-1K003

(60) Ponteira de escape em Cromado (H5FT) KE791-1K00A

(61)  Antena Tubarão- Pearl White (QAB) KE280-99993

(62) Antena Tubarão - Red (NAH) KE280-99996

(63) Antena Tubarão - Silver (KL0) KE280-99910

(64) Antena Tubarão - Black (GNO) KE280-99911

(65) Antena Tubarão - Grey (K51) KE280-99912

(66) Antena Tubarão - White (QM1) KE280-99913

EXTERIOR UTILITY

(67) Faixas Laterais KE760-3Z020PR

(68)  Faixas Laterais (na cor da carroçaria) - Black Black Z11 KE760-3Z020BK

(69)  Faixas Laterais (na cor da carroçaria) - Solid white QM1 KE760-3Z020WS

(70)  Faixas Laterais (na cor da carroçaria) - Metallic Silver KYO KE760-3Z020SM

(71)  Faixas Laterais (na cor da carroçaria) - Metallic grey KAD KE760-3Z020GR

(72)  Proteção superior para-choques traseiro, aspeto de alumínio escovado KE967-3Z530

(73) Palas rodas dianteiras ( jogo 2 peças) KE788-3Z087

(74)  Palas rodas traseiras ( jogo 2 peças) KE788-3Z086

(75)  Chuventos ( jogo 2 peças) KE800-3Z010

(76)  Espelho rebatível automaticamente KE963-3Z1BA

(77) Kit faróis de nevoeiro KE622-3Z000

(78) Kit Service KE505-3Z3BA

ESTILO INTERIOR 

(79)  Proteções de entrada, aspeto de alumínio escovado KE967-3Z500

(80)  Jogo pedais desportivos (MT) KE460-1K081

(81) Jogo pedais desportivos (AT) KE460-1K181

(82) PACK SPORT (Pedais desportivos AT, Proteção superior para-choques 
traseiro e Proteções de entrada) KE460-3Z001

(83) PACK SPORT: Pedais desportivos MT, Protecção superior para-choques 
traseiro e Protecções de entrada KE460-3Z010

Solicite ao seu vendedor que inclua acessórios na sua proposta de financiamento e 
aproveite o plano de financiamento que melhor se adapta a si.

Acessórios Originais Nissan
3 anos ou 100 000 km se montados num concessionário Nissan no momento da 
compra do veículo (o acessório e a montagem), 12 meses se montado por um terceiro 
ou pelo próprio cliente (apenas o acessório / sem limite de quilometragem).

 Acessórios aprovados pela Nissan
2 anos ou 100 000 km se montados num concessionário Nissan no momento da 
compra do veículo (o acessório e a montagem), 12 meses se montado por um terceiro 
ou pelo próprio cliente (apenas o acessório / sem limite de quilometragem).

TOWING

(119) TEK - 13 pinos KE505-3Z213

(120) TEK - 7 pinos KE505-3Z207

(121) TEK -  Tomada de alimentação  adicional KE505-3Z999 

(122) NOVO TEK - 7 pins KE505-3E407

(123) NOVO TEK - 13 pins KE505-3E413

(124) Gancho de reboque fixo KE500-3Z500

(125) Gancho de reboque - removível KE500-3Z510

(126) Adaptador 7 para 13 pinos KE505-89941

(127) Adaptador 13 para 7 pinos KE505-89951

(128) Adaptador longo 13 para 7 pinos + 12s KE505-89961

(129) Adaptador T-Track para porta-bicicletas KE737-99931

(130) Adaptador T-Track para porta-skis KE737-99932

CAIXAS DE CARGA 

Capacidade/ Comprimento/ Largura/ Altura/Carga Máxima 
(131) Caixa de carga 380L/1600*800*400mm/75 kg KE734-380BK

(132)  Caixa de carga 480L/1900*800*400mm/75 kg KE734-480BK

(133) Caixa de carga Ranger 90 flexível (340 L/1100*800*400 mm/75 kg) KE734-RAN90

SEGURANÇA

(134) Kit primeiros socorros (caixa) KE930-00021

(135) Kit primeiros socorros (bolsa) KE930-00026

(136)  Kit de Segurança KE930-00028

(137) Kit de Segurança  (2 triângulos) KE930-00029

(138) Colete refletor Nissan KE930-00111

(139) Triângulo de sinalização KE930-00017

(140) Triângulo de sinalização, 2 unidades KE930-00018

TOKYO 
BLACK

(29)  Frisos laterais personalizáveis (x4) KE605-3Z020

(30)  Capas de espelho retrovisor personalizáveis (x2) KE960-3Z000CR

(31)  Embelezador do manípulo da porta sim chave 
inteligente (x2) KE605-4E254CR

(32) Embelezador do manípulo da porta com chave 
inteligente (x2) KE605-4E250CR

(33) Embelezador do manípulo da porta da bagageira KE791-3Z500CR

(34)  Embelezador do pára-choques dianteiro personalizável KE610-3Z52C

(35)  Embelezador inferior porta da bagageira personalizável KE791-3Z52C

(36)  Embelezador do pára-choques traseiro personalizável KE545-3Z57C

(37) PACK STYLE:  embelezadores laterais e capas de 
espelhos retrovisores exteriores KE600-3Z005CR

(38) PACK PREMIUM: Embelezador do pára-choques dianteiro 
e traseiro, Embelezador inferior porta da bagageira KE600-3Z40C

BEIJING 
CHROME

(01)  Jantes em liga leve 17 BOLD em Preto com centro de 
jante KE409-3Z200BZ

(02)  Jogo de jantes em liga leve HIMALAYA de 18'' com 
centro de jante KE409-3Z300BZ

(03)  Jogo de jantes em liga leve HIMALAYA de 18'' corte 
diamante com centro de jante KE409-3Z300B1

(04)  Centro de Jante (x1) KE409-00Z11

(05)  Frisos laterais personalizáveis (x4) KE605-3Z020BK

(06)  Capas de espelho retrovisor personalizáveis (x2) KE960-3Z030BK

(07) Embelezador do manípulo da porta sim chave inteligente KE605-4E254BK

(08) Embelezador do manípulo da porta com chave inteligente KE605-4E250BK

(09) Embelezador do manípulo da porta da bagageira KE791-3Z500BK

(10) Embelezador do pára-choques dianteiro personalizável KE610-3Z52D

(11) Embelezador inferior porta da bagageira personalizável KE791-3Z52D

(12) Embelezador do pára-choques traseiro personalizável KE545-3Z57D

(13)  Tapetes Velours (x4) KE745-3Z02B

(14) PACK STYLE: embelezadores laterais e capas de 
espelhos retrovisores exteriores KE600-3Z005BK

(15) PACK PREMIUM: Embelezador do pára-choques dianteiro e 
traseiro, embelezador inferior porta da bagageira KE600-3Z40D (39)  Jogo de jantes em liga leve HIMALAYA de 18'' corte 

diamante com centro de jante KE409-3Z300OR

(40)  Centro de Jante (x1) KE409-ORANG

(41)  Frisos laterais personalizáveis (x4) KE605-3Z020OR

(42)  Capas de espelho retrovisor personalizáveis (x2) KE960-3Z030OR

(43)  Embelezador do manípulo da porta sim chave 
inteligente (x2) KE605-4E254OR

(44) Embelezador do manípulo da porta com chave 
inteligente (x2) KE605-4E250OR

(45)  Embelezador do manípulo da porta da bagageira KE791-3Z500OR

(46)  Embelezador do pára-choques dianteiro personalizável KE610-3Z52A

(47)  Embelezador inferior porta da bagageira personalizável KE791-3Z52A

(48)  Embelezador do pára-choques traseiro personalizável KE545-3Z57A

(49)  Tapetes Velours (x4) KE745-3Z02O

(50) PACK STYLE:  embelezadores laterais e capas de 
espelhos retrovisores exteriores KE600-3Z005OR

(51) PACK PREMIUM: Embelezador do pára-choques dianteiro 
e traseiro, Embelezador inferior porta da bagageira KE600-3Z400OR

(16)  Jante em liga leve de 18'' HIMALAYA com centro de 
jante KE409-3Z300WH

(17)  Centro de Jante (x1) 40342-BA61D

(18)  Frisos laterais personalizáveis (x4) KE605-3Z020WH

(19)  Capas de espelho retrovisor personalizáveis (x2) KE960-3Z030WH

(20) Embelezador do manípulo da porta sim chave inteligente KE605-4E254WH

(21) Embelezador do manípulo da porta com chave inteligente KE605-4E250WH

(22) Embelezador do manípulo da porta da bagageira KE791-3Z500WH

(23)  Embelezador do pára-choques dianteiro personalizável KE610-3Z52W

(24)  Embelezador inferior porta da bagageira personalizável KE791-3Z52W

(25)  Embelezador do pára-choques traseiro personalizável KE545-3Z57W

(26)  Tapetes Velours (x4) KE745-3Z02W

(27) PACK STYLE:  embelezadores laterais e capas de 
espelhos retrovisores exteriores KE600-3Z005WS

(28) PACK PREMIUM: Embelezador do pára-choques dianteiro 
e traseiro, Embelezador inferior porta da bagageira KE600-3Z40W

london 
white

OPPAMA 
ORANGE
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EXTENSÃO GARANTIA 

A Extensão de Garantia Nissan permite-lhe desfrutar 
por mais tempo ou quilometragem a garantia do seu 
PULSAR.

A ampla gama de contratos disponíveis permitem-lhe 
eleger o que melhor se adapta às suas necessidades.

Os nossos técnicos qualificados conhecem o seu 
veículo melhor que ninguém e utilizam apenas 
componentes Originais Nissan. 

A Extensão de Garantia Nissan 5« dá-lhe a 
tranquilidade de saber que tudo será solucionado, e 
caso venda o seu veículo esta será sempre 
transmissível.

MANUTENÇÃO+

O Contrato de Manutenção Nissan é a forma mais fácil 
de dar ao Nissan PULSAR a manutenção que esta 
merece, ao mesmo tempo que tem um controlo total 
dos custos com a garantia Nissan de preço fixo, 
enquanto dura o contrato. 

Com a Manutenção+ terá a opção de poupar em 
gastos de serviços até 5 anos. 

Para a sua total tranquilidade, os nossos contratos  
oferecem cobertura para todos os serviços standard 
requeridos pelo seu Nissan Pulsar. Beneficie das peças 
originais Nissan instaladas pelos nossos técnicos 
qualificados.

Um veículo bem conservado tem um maior valor de 
revenda. E se vender o seu Nissan antes que termine o 
período do seu contrato, o novo dono pode beneficiar 
do contrato residual.

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam correctos no 
momento da impressão ( junho 2017). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo 
com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações 
de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer 
modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais actualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o 
seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação 
podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida 
a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan International.
Este veículo, todos os seus componentes, assim como as peças originais, foram desenhados e fabricados segundo a Normativa 
Legal destinada a prevenir e reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Para isso, foram utilizados materiais reciclados/ recicláveis, 
e foram adoptadas medidas para garantir uma reciclagem adequada para a conservação e a qualidade ambiental.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – Pulsar Acess – jun/17. – impresso na U.E. 
Criado por NEW BBDO, França – Tel.: +33 1 40 62 37 37 e produzido por eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Concessionário:

visite a nossa página Web em: www.nissan.pt

Em qualquer lugar, a qualquer hora, o que seja. Contacte-nos diretamente
através do telefone gratuito 800 200 000

nuncaconduzirasozinho.pt

CHECK-UP GRATUITO
DO SEU NISSAN

DECIDA.

VEÍCULO DE 
CORTESIA GRATUITO

VIVA.

EQUIPARAÇÃO DE 
PREÇOS DE SERVIÇO 

ESCOLHA.

NISSAN 
ASSISTANCE+

NÃO SE PREOCUPE.

NUNCA CONDUZIRÁ SOZINHO
PROMESSA CLIENTE NISSAN

Siga-nos em:

 /NissanPortugal          @NissanPT                    /NissanPortugal
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Informação sobre pedidos

AJUDA TECNOLÓGICA

(84)  Sistema ajuda ao estacionamento traseiro KE511-99903

(85)  Sistema ajuda ao estacionamento dianteiro KE512-99906

UTILIDADE INTERIOR 

(86)  Separador de bagageira KE964-3Z53A

(87)  Cabide para casacos KS872-99900 

(88) Suporte 360 para Smartphone, em branco KS289-360WH 

(89) Suporte 360 para Smartphone, em preto KS289-360BL 

(90)  Suporte Tablet Universal, em preto KS289-TH0BL 

(91) Cinzeiro 96536-00Q0A 

(92)  Cinzeiro Iluminado F8800-89925

(93)  Geleira KS930-00080 

UTILIDADES DE BAGAGEIRA

(94)  Cobertura da bagageira (reversível) KE965-3Z5S0

(95) Separador de bagageira (Flexiboard) KE965-3Z5T0

(96) Rede Bagageira com pontos de ancoragem KE966-75R00

(97) Rede bagageira - Vertical KE966-76R00

(98) Degrau em alumínio KE930-00130

TAPETES

(99)  Tapetes borracha com limitadores KE748-3Z089

(100)  Tapetes standard, Preto KE745-3Z001

(101) Tapetes velours, Preto KE745-3Z021

(102)  Tapete de bagageira KE840-3Z000

BARRAS DE CARGA E ACESSÓRIOS

(103)  Barras de carga em aluminio, T-Track KE730-3Z510

(104)  Porta-bicicletas em alumínio  KE738-80010

(105) Porta-skis/snowboard até 3 pares KE738-50001

(106) Porta-skis/snowboard até 3 pares KE738-50002

(107)  Porta-skis/snowboard deslizante, até 6 pares KE738-99996

(108)  Suporte bicicletas para gancho de reboque 13 pinos, 3 bicicletas 
-Euroway G2 KS738-71313 

(109) Suporte bicicleta - gancho reboque 13 pinos, 2 bicicletas KE738-70213

(110) Suporte bicicleta - gancho reboque 7 pinos, 2 bicicletas KE738-70207

(111) Suporte bicicleta - gancho reboque 7 pinos, 3 bicicletas KE738-70307

(112) Suporte bicicletas Hangon para gancho de reboque, 2 bicicletas 
(Xpress 970) KS738-75200 

(113) Suporte bicicletas Hangon para Gancho de reboque, 3 bicicletas KS738-75300 

(114) Suporte bicicletas Hangon para Gancho de reboque, 4 bicicletas KS738-75400 

(115) Acessório opcional porta-bicicletas Hangon: Suporte para matrícula 
de 7 pins KE738-75001

(116) Acessório opcional para suporte Hangon: Adaptador de quadro KS738-75002 

(117) Acessório opcional para suporte Hangon: fecho anti roubo Thule 957 KS738-75003 

(118) Braçadeira de segurança KE500-99935

JANTES

(52)  Jantes em liga leve 16" D0300-3ZL3A

(53)  Jantes em liga leve 17" D0300-3ZT3E

(54)  Jantes em liga leve 16" SHARP em Cinzento Prata KE409-3Z100

(55)  Jantes em liga leve 16"NISEKO em Cinzento Prata com centro de 
jante KE409-3Z110

(56)  Jantes em liga leve 17'' BOLD em Cinzento Prata KE409-3Z200

(57)  Jantes em liga leve 16" BOLD em Cinzento Escuro com centro de jante KE409-3Z200DS

(58)  Porcas anti-roubo KE409-89951

EXTERIOR STYLING

(59)  Ponteira de escape em Cromado KE791-1K003

(60) Ponteira de escape em Cromado (H5FT) KE791-1K00A

(61)  Antena Tubarão- Pearl White (QAB) KE280-99993

(62) Antena Tubarão - Red (NAH) KE280-99996

(63) Antena Tubarão - Silver (KL0) KE280-99910

(64) Antena Tubarão - Black (GNO) KE280-99911

(65) Antena Tubarão - Grey (K51) KE280-99912

(66) Antena Tubarão - White (QM1) KE280-99913

EXTERIOR UTILITY

(67) Faixas Laterais KE760-3Z020PR

(68)  Faixas Laterais (na cor da carroçaria) - Black Black Z11 KE760-3Z020BK

(69)  Faixas Laterais (na cor da carroçaria) - Solid white QM1 KE760-3Z020WS

(70)  Faixas Laterais (na cor da carroçaria) - Metallic Silver KYO KE760-3Z020SM

(71)  Faixas Laterais (na cor da carroçaria) - Metallic grey KAD KE760-3Z020GR

(72)  Proteção superior para-choques traseiro, aspeto de alumínio escovado KE967-3Z530

(73) Palas rodas dianteiras ( jogo 2 peças) KE788-3Z087

(74)  Palas rodas traseiras ( jogo 2 peças) KE788-3Z086

(75)  Chuventos ( jogo 2 peças) KE800-3Z010

(76)  Espelho rebatível automaticamente KE963-3Z1BA

(77) Kit faróis de nevoeiro KE622-3Z000

(78) Kit Service KE505-3Z3BA

ESTILO INTERIOR 

(79)  Proteções de entrada, aspeto de alumínio escovado KE967-3Z500

(80)  Jogo pedais desportivos (MT) KE460-1K081

(81) Jogo pedais desportivos (AT) KE460-1K181

(82) PACK SPORT (Pedais desportivos AT, Proteção superior para-choques 
traseiro e Proteções de entrada) KE460-3Z001

(83) PACK SPORT: Pedais desportivos MT, Protecção superior para-choques 
traseiro e Protecções de entrada KE460-3Z010

Solicite ao seu vendedor que inclua acessórios na sua proposta de financiamento e 
aproveite o plano de financiamento que melhor se adapta a si.

Acessórios Originais Nissan
3 anos ou 100 000 km se montados num concessionário Nissan no momento da 
compra do veículo (o acessório e a montagem), 12 meses se montado por um terceiro 
ou pelo próprio cliente (apenas o acessório / sem limite de quilometragem).

 Acessórios aprovados pela Nissan
2 anos ou 100 000 km se montados num concessionário Nissan no momento da 
compra do veículo (o acessório e a montagem), 12 meses se montado por um terceiro 
ou pelo próprio cliente (apenas o acessório / sem limite de quilometragem).

TOWING

(119) TEK - 13 pinos KE505-3Z213

(120) TEK - 7 pinos KE505-3Z207

(121) TEK -  Tomada de alimentação  adicional KE505-3Z999 

(122) NOVO TEK - 7 pins KE505-3E407

(123) NOVO TEK - 13 pins KE505-3E413

(124) Gancho de reboque fixo KE500-3Z500

(125) Gancho de reboque - removível KE500-3Z510

(126) Adaptador 7 para 13 pinos KE505-89941

(127) Adaptador 13 para 7 pinos KE505-89951

(128) Adaptador longo 13 para 7 pinos + 12s KE505-89961

(129) Adaptador T-Track para porta-bicicletas KE737-99931

(130) Adaptador T-Track para porta-skis KE737-99932

CAIXAS DE CARGA 

Capacidade/ Comprimento/ Largura/ Altura/Carga Máxima 
(131) Caixa de carga 380L/1600*800*400mm/75 kg KE734-380BK

(132)  Caixa de carga 480L/1900*800*400mm/75 kg KE734-480BK

(133) Caixa de carga Ranger 90 flexível (340 L/1100*800*400 mm/75 kg) KE734-RAN90

SEGURANÇA

(134) Kit primeiros socorros (caixa) KE930-00021

(135) Kit primeiros socorros (bolsa) KE930-00026

(136)  Kit de Segurança KE930-00028

(137) Kit de Segurança  (2 triângulos) KE930-00029

(138) Colete refletor Nissan KE930-00111

(139) Triângulo de sinalização KE930-00017

(140) Triângulo de sinalização, 2 unidades KE930-00018

TOKYO 
BLACK

(29)  Frisos laterais personalizáveis (x4) KE605-3Z020

(30)  Capas de espelho retrovisor personalizáveis (x2) KE960-3Z000CR

(31)  Embelezador do manípulo da porta sim chave 
inteligente (x2) KE605-4E254CR

(32) Embelezador do manípulo da porta com chave 
inteligente (x2) KE605-4E250CR

(33) Embelezador do manípulo da porta da bagageira KE791-3Z500CR

(34)  Embelezador do pára-choques dianteiro personalizável KE610-3Z52C

(35)  Embelezador inferior porta da bagageira personalizável KE791-3Z52C

(36)  Embelezador do pára-choques traseiro personalizável KE545-3Z57C

(37) PACK STYLE:  embelezadores laterais e capas de 
espelhos retrovisores exteriores KE600-3Z005CR

(38) PACK PREMIUM: Embelezador do pára-choques dianteiro 
e traseiro, Embelezador inferior porta da bagageira KE600-3Z40C

BEIJING 
CHROME

(01)  Jantes em liga leve 17 BOLD em Preto com centro de 
jante KE409-3Z200BZ

(02)  Jogo de jantes em liga leve HIMALAYA de 18'' com 
centro de jante KE409-3Z300BZ

(03)  Jogo de jantes em liga leve HIMALAYA de 18'' corte 
diamante com centro de jante KE409-3Z300B1

(04)  Centro de Jante (x1) KE409-00Z11

(05)  Frisos laterais personalizáveis (x4) KE605-3Z020BK

(06)  Capas de espelho retrovisor personalizáveis (x2) KE960-3Z030BK

(07) Embelezador do manípulo da porta sim chave inteligente KE605-4E254BK

(08) Embelezador do manípulo da porta com chave inteligente KE605-4E250BK

(09) Embelezador do manípulo da porta da bagageira KE791-3Z500BK

(10) Embelezador do pára-choques dianteiro personalizável KE610-3Z52D

(11) Embelezador inferior porta da bagageira personalizável KE791-3Z52D

(12) Embelezador do pára-choques traseiro personalizável KE545-3Z57D

(13)  Tapetes Velours (x4) KE745-3Z02B

(14) PACK STYLE: embelezadores laterais e capas de 
espelhos retrovisores exteriores KE600-3Z005BK

(15) PACK PREMIUM: Embelezador do pára-choques dianteiro e 
traseiro, embelezador inferior porta da bagageira KE600-3Z40D (39)  Jogo de jantes em liga leve HIMALAYA de 18'' corte 

diamante com centro de jante KE409-3Z300OR

(40)  Centro de Jante (x1) KE409-ORANG

(41)  Frisos laterais personalizáveis (x4) KE605-3Z020OR

(42)  Capas de espelho retrovisor personalizáveis (x2) KE960-3Z030OR

(43)  Embelezador do manípulo da porta sim chave 
inteligente (x2) KE605-4E254OR

(44) Embelezador do manípulo da porta com chave 
inteligente (x2) KE605-4E250OR

(45)  Embelezador do manípulo da porta da bagageira KE791-3Z500OR

(46)  Embelezador do pára-choques dianteiro personalizável KE610-3Z52A

(47)  Embelezador inferior porta da bagageira personalizável KE791-3Z52A

(48)  Embelezador do pára-choques traseiro personalizável KE545-3Z57A

(49)  Tapetes Velours (x4) KE745-3Z02O

(50) PACK STYLE:  embelezadores laterais e capas de 
espelhos retrovisores exteriores KE600-3Z005OR

(51) PACK PREMIUM: Embelezador do pára-choques dianteiro 
e traseiro, Embelezador inferior porta da bagageira KE600-3Z400OR

(16)  Jante em liga leve de 18'' HIMALAYA com centro de 
jante KE409-3Z300WH

(17)  Centro de Jante (x1) 40342-BA61D

(18)  Frisos laterais personalizáveis (x4) KE605-3Z020WH

(19)  Capas de espelho retrovisor personalizáveis (x2) KE960-3Z030WH

(20) Embelezador do manípulo da porta sim chave inteligente KE605-4E254WH

(21) Embelezador do manípulo da porta com chave inteligente KE605-4E250WH

(22) Embelezador do manípulo da porta da bagageira KE791-3Z500WH

(23)  Embelezador do pára-choques dianteiro personalizável KE610-3Z52W

(24)  Embelezador inferior porta da bagageira personalizável KE791-3Z52W

(25)  Embelezador do pára-choques traseiro personalizável KE545-3Z57W

(26)  Tapetes Velours (x4) KE745-3Z02W

(27) PACK STYLE:  embelezadores laterais e capas de 
espelhos retrovisores exteriores KE600-3Z005WS

(28) PACK PREMIUM: Embelezador do pára-choques dianteiro 
e traseiro, Embelezador inferior porta da bagageira KE600-3Z40W
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EXTENSÃO GARANTIA 

A Extensão de Garantia Nissan permite-lhe desfrutar 
por mais tempo ou quilometragem a garantia do seu 
PULSAR.

A ampla gama de contratos disponíveis permitem-lhe 
eleger o que melhor se adapta às suas necessidades.

Os nossos técnicos qualificados conhecem o seu 
veículo melhor que ninguém e utilizam apenas 
componentes Originais Nissan. 

A Extensão de Garantia Nissan 5« dá-lhe a 
tranquilidade de saber que tudo será solucionado, e 
caso venda o seu veículo esta será sempre 
transmissível.

MANUTENÇÃO+

O Contrato de Manutenção Nissan é a forma mais fácil 
de dar ao Nissan PULSAR a manutenção que esta 
merece, ao mesmo tempo que tem um controlo total 
dos custos com a garantia Nissan de preço fixo, 
enquanto dura o contrato. 

Com a Manutenção+ terá a opção de poupar em 
gastos de serviços até 5 anos. 

Para a sua total tranquilidade, os nossos contratos  
oferecem cobertura para todos os serviços standard 
requeridos pelo seu Nissan Pulsar. Beneficie das peças 
originais Nissan instaladas pelos nossos técnicos 
qualificados.

Um veículo bem conservado tem um maior valor de 
revenda. E se vender o seu Nissan antes que termine o 
período do seu contrato, o novo dono pode beneficiar 
do contrato residual.

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam correctos no 
momento da impressão ( junho 2017). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo 
com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações 
de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer 
modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais actualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o 
seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação 
podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida 
a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan International.
Este veículo, todos os seus componentes, assim como as peças originais, foram desenhados e fabricados segundo a Normativa 
Legal destinada a prevenir e reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Para isso, foram utilizados materiais reciclados/ recicláveis, 
e foram adoptadas medidas para garantir uma reciclagem adequada para a conservação e a qualidade ambiental.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – Pulsar Acess – jun/17. – impresso na U.E. 
Criado por NEW BBDO, França – Tel.: +33 1 40 62 37 37 e produzido por eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Concessionário:

visite a nossa página Web em: www.nissan.pt

Em qualquer lugar, a qualquer hora, o que seja. Contacte-nos diretamente
através do telefone gratuito 800 200 000

nuncaconduzirasozinho.pt

CHECK-UP GRATUITO
DO SEU NISSAN

DECIDA.

VEÍCULO DE 
CORTESIA GRATUITO

VIVA.

EQUIPARAÇÃO DE 
PREÇOS DE SERVIÇO 

ESCOLHA.

NISSAN 
ASSISTANCE+

NÃO SE PREOCUPE.

NUNCA CONDUZIRÁ SOZINHO
PROMESSA CLIENTE NISSAN

Siga-nos em:

 /NissanPortugal          @NissanPT                    /NissanPortugal
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http://www.nissan.pt
http://www.facebook.com/nissanportugal
http://www.twitter.com/nissanportugal
http://www.youtube.com/nissanportugal
https://www.nissan.pt/clientes/nissan-promessa-cliente.html



