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O NISSAN PULSAR
TEM TUDO.
CONHEÇA O SEU PARCEIRO IDEAL. 
Sofisticado e autoconfiante, dotado de 
um design ousado e atlético e de uma 
gama inédita de tecnologias avançadas, o 
Nissan Pulsar dá vida à sua condução. 
Uma síntese viva da inovação Nissan, esta 
estrela está determinada em conquistar 
tudo e todos.

Imprimir    |     SairDesign    |    Conforto    |    Tecnologia    |    Motores    |    Escudo de Proteção Inteligente    |    Espaço Interior    |    Estilo e Acessórios    |    Garantias e Serviços     
Exterior 1   |   Exterior 2



Imprimir    |     Sair 

220 MM 220 MM

EM BOA FORMA
DESPORTIVA E BELA, elegante e esbelta, a silhueta fluida 
do Nissan Pulsar caracteriza-se pelo magnetismo. Observe 
as suas linhas dinâmicas e ousadas: uma amostra daquilo 
que está para vir.
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MENTE ABERTA
TIRE TEMPO PARA REFLETIR: nunca um compacto lhe 
proporcionou tanto espaço para respirar. Incrivelmente 
leve e arejado, com espaço generoso para a cabeça e 
para o corpo, tanto do condutor como dos passageiros, 
o habitáculo do Nissan Pulsar eleva o significado de 
generosidade a novos patamares.
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ESPAÇO MUITO 
GENEROSO

O MELHOR DA SUA CLASSE  

Graças ao maior espaço para 

as pernas da sua classe, os 

passageiros de trás podem 

esticar as pernas, durante toda 

a viagem.

692 M
M

ESPAÇO  
PARA AS PERNAS
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SURPREENDENTE  
EM TODOS OS ASPETOS

NO INTERIOR DO NISSAN PULSAR, tudo tem elegância e requinte: 
materiais suaves ao toque, pormenores cromados, apoios de braço de 

grandes dimensões nas portas e uma visibilidade surpreendente em 
todas as direções. Com o conforto e a comodidade de equipamentos 
avançados como, por exemplo, a chave inteligente Nissan, o botão de 

arranque do motor, lava-faróis automáticos e o controlo de climatização 
dual zone. Trata-se de um modelo de qualidade e estilo contemporâneo.
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AVANÇADO ECRÃ DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO NISSAN DRIVE ASSIST

INOVAÇÃO DIANTE  
DOS SEUS OLHOS
Tem tudo diante de si, num ecrã TFT policromático de 5”: desde as orientações 
curva-a-curva até ao ID das chamadas, passando pelas informações da música 
que esteja a ouvir e pelo estado do Escudo de Proteção Inteligente. O Avançado 
ecrã de Assistência à Condução Nissan Drive Assist coloca toda a informação à 
sua frente, para que possa manter os olhos na estrada.

NAVEGAÇÃO CURVA  
A CURVA

Com o acesso rápido 
a informações de 
navegação, não 

voltará a enganar-se 
no caminho.

ESCUDO DE  
PROTEÇÃO 

INTELIGENTE DA 
NISSAN

Evite problemas, graças 
aos sinais sonoros e 

visuais. signals.

SISTEMA DE 
MONOTORIZAÇÃO DA 
PRESSÃO DOS PNEUS

Acabaram-se os 
cálculos visuais: a 

pressão de todos os 
pneus é apresentada 
no ecrã e acende-se 
uma luz no painel de 

instrumentos se 
estiver baixa.

COMBINE O ECRÃ  
À SUA COR

Personalize o seu 
ecrã, escolhendo a 

sua cor preferida para 
o mesmo.

ID DA CHAMADA
Verifique as suas 

chamadas sem tirar 
os olhos da estrada.

ÁUDIO
Saiba tudo sobre os 

artistas e as músicas 
que ouve enquanto 

conduz.
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*Exclusão de Responsabilidades: A condução é algo sério. Só deve utilizar os serviços NissanConnect quando for seguro fazê-lo. Algumas aplicações poderão ser 
disponibilizadas mais tarde. É necessária uma subscrição do serviço NissanConnect, a qual está disponível como um serviço gratuito durante 2 anos a contar da data de 
aquisição. O serviço e as aplicações estão disponíveis apenas nalguns países europeus e em modelos Nissan selecionados. O serviço e as aplicações poderão ser fornecidos 
por terceiros, fora do controlo da Nissan, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, não sendo a Nissan ou os seus agentes responsáveis por tais alterações (incluindo, 
sem limitação, cancelamento/suspensão de serviços por terceiros). Algumas funções remotas requerem um telefone ou dispositivo compatível que não é fornecido com o 
veículo. As redes móveis são disponibilizadas pelos operadores móveis, não tendo a Nissan qualquer controlo sobre as mesmas. As redes móveis não estão disponíveis em 
todas as áreas. Poderão aplicar-se tarifas de roaming e/ ou de comunicação de dados. A Nissan não é responsável pela substituição ou atualização de qualquer 
equipamento, nem por quaisquer custos de operações necessárias para assegurar a continuidade do serviço em caso de alteração deste último. 
A precisão dos mapas é fundamental para assegurar um bom desempenho do sistema de navegação. O programa MapCareTM é um serviço que lhe permite obter 
uma atualização de mapas gratuita por ano, durante 3 anos após a compra do veículo. Para mais informações, contate o seu concessionário ou visite o portal do 
proprietário YOU+Nissan 
http://www.youplus.nissan.pt

**Oferta disponível para veículos Nissan PULSAR fabricados a partir de 1 de Maio de 2016. Os veículos que se encontram em stock mas foram fabricados antes de 1 de Maio 
de 2016 estão excluídos desta oferta.

NISSANCONNECT

INOVAÇÃO QUE MANTÉM  
O SEU MUNDO MAIS PRÓXIMO
INTELIGENTE E FUNCIONAL. O NissanConnect dispõe de uma vasta gama de funções e é incrivelmente fácil de 
utilizar, graças ao ecrã táctil anti-reflexos de 5,8" e alta resolução. Inclui uma potente combinação de funções de 
áudio, navegação e comunicações, para além de conectividade e integração de smartphone de última geração.

CONECTADO ONDE QUER QUE SE ENCONTRE O. NissanConnect proporciona a integração de Smartphone. 
Usufrua de uma lista crescente de aplicações* no prático ecrã do seu Nissan, perfeitamente adaptado para 
melhorar, de forma segura, a sua experiência geral de condução. O seu Juke, tal como o seu smartphone, 
tablet e computador, tornar-se-á parte integrante do seu estilo de vida.

As funções inteligentes de ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO e navegação auxiliam-no em todos os tipos de 
condições de tráfego.

RECEÇÃO ÁUDIO VIA BLUETOOTH®. Desfrute de rádio digital, rádio internet móvel (OTA) ou música a partir 
do seu telemóvel.

ENTRADA PARA iPOD/USB. Ligue o seu iPod ou leitor MP3 para aceder à sua biblioteca de música enquanto conduz.

O programa MapCareTM é um serviço que lhe 
permite obter uma atualização de mapas 
gratuita por ano, durante 3 anos após a 
compra do veículo. Para mais informações, 
contacte o seu concessionário ou visite o 
portal do proprietário YOU+Nissan
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CÂMARA DE VISÃO 360° INTELIGENTE

VISTA AÉREA VIRTUAL
A Câmara de Visão 360° Inteligente recorre a 4 câmaras para apresentar uma 
vista panorâmica do seu veículo e, num ecrã dividido, uma imagem ampliada 
do espaço à frente e atrás do veículo, tornando mais fáceis e seguras as 
manobras de estacionamento. Ao fazer marcha-atrás, o sistema de Deteção 
de Objetos em Movimento poupa-lhe muitos dissabores, avisando-o de 
quaisquer perigos invisíveis, tais como uma criança a passar de bicicleta ou 
um animal de estimação.

NÃO BATA À FRENTE.
Ao avançar, o monitor mostra a frente e a 

traseira, para que saiba até onde pode  
ir — sem ir longe de mais.

ABAIXO DA LINHA DE VISÃO.
Em marcha-atrás, o visor permite-lhe ver o que está 

diretamente atrás de si, ao passo que a vista superior 
permite-lhe ver objetos mais baixos que, de outro modo, 

estariam escondidos abaixo da altura dos vidros.

POUPE AS SUAS JANTES.
Tanto ao avançar como ao recuar, 
pode carregar no botão da câmara 
para mudar para uma vista lateral, o 
que é muito útil para ver a distância 
do passeio.

COMPLETE A IMAGEM.
Situada por baixo do retrovisor do 

condutor, esta câmara permite  
completar a vista panorâmica de 360°, 

tanto ao avançar como ao recuar.
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PISE O ACELERADOR
COM TRANQUILIDADE
No Nissan Pulsar, nem a potência nem a performance foram sacrificadas. Os pequenos e 
avançados motores turbocomprimidos aliam uma impressionante economia de combustível a 
um fantástico poder de resposta do binário. Pode optar por um motor DIG-T, de 115 CV ou de 
190 CV, turbo a gasolina ou pela economia do motor dCi de 110 CV a gasóleo. Em qualquer dos 
casos, ficará surpreendido.

XTRONIC 
A transmissão automática Xtronic aumenta o prazer de condução, proporcionando uma 
aceleração mais enérgica.

SISTEMA START/STOP 
O Sistema Start/Stop automático da Nissan faz parte do equipamento de série de todos os 
modelos da marca. Para poupar ainda mais combustível, para o motor quando não é 
necessário, por exemplo, nos semáforos, e volta a ligá-lo suave e rapidamente ao arrancar.

MANUALDIG-T EU6 115 CV

XTRONICDIG-T EU6 115 CV

MANUALDIG-T EU6 190 CV

MANUALdCi EU6 110 CV

TRANSMISSÃOMOTOR POTÊNCIA 
(CV)

BINÁRIO 
(Nm)

CO2 
(g/km)

CONSUMO*  
(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

138 5,9

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

3,6 (16" & 17") /
3,8 (18")

O CONTROLO ATIVO DA TRAJETÓRIA 
O controlo ativo da trajetória permite curvar com 
confiança, uma vez que controla individualmente 
a pressão de travagem de cada roda para ajudar 
a contornar as curvas e a conseguir um 
comportamento suave do veículo.

"* De acordo com o Regulamento e2*715/2007*2015/45W. O equipamento opcional, a manutenção, a técnica de condução,  
o tipo de estrada e as condições atmosféricas, podem influenciar os resultados oficiais.
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ESCUDO DE PROTEÇÃO INTELIGENTE DA NISSAN

RODEIE-SE DE CONFIANÇA.
As tecnologias de Escudo de Proteção Inteligente da Nissan 
constituem uma abordagem integral à segurança que orienta a 
engenharia e o desenvolvimento de cada veículo que construímos.  
As características aqui descritas são apenas algumas das numerosas 
capacidades do seu Nissan que contribuem para a sua proteção e dos 
seus, ajudando-o a concentrar-se em três áreas fundamentais: vigiar 
os sistemas do veículo e o que o rodeia, ajudar nas manobras 
evasivas em caso de situação inesperada e maximizar a segurança 
em caso de acidente.

VISUALIZE ATÉ MESMO  
O INVISÍVEL
SISTEMA DE MONOTORIZAÇÃO DA PRESSÃO DOS 
PNEUS. Acabaram-se os cálculos visuais: a pressão de 
todos os pneus é apresentada no ecrã e acende-se 
uma luz no painel de instrumentos se estiver baixa.

SISTEMA INTELIGENTE DE ÂNGULO MORTO. O que o 
condutor não consegue ver, o Sistema Inteligente de 
Ângulo Morto vê. Se houver um veículo no ângulo 
morto de qualquer um dos lados do Nissan Pulsar, 
acende-se uma luz no retrovisor exterior, para o avisar. 
Se estiver a fazer sinal de mudança de faixa e um 
veículo se encontrar perigosamente perto, essa luz 
acende se e é emitido um aviso sonoro.

SISTEMA INTELIGENTE DE MANUTENÇÃO DE 
FAIXA. Mantenha-se concentrado: será avisado 
quando se desvia da sua faixa involuntariamente. Se 
não estiver a fazer sinal, o sistema alerta-o para que 
possa voltar à sua faixa.

SISTEMA ANTICOLISÃO INTELIGENTE. Em caso de 
risco de colisão com o veículo da frente, o sistema 
emite um aviso sonoro e visual. Se o condutor não 
reagir, é ativada a travagem automática para fazer 
abrandar o veículo.

DETEÇÃO DE OBJETOS EM MOVIMENTO. Conheça o 
seu copiloto digital para manobras de estacionamento. 
Com uma cobertura de 360°, a uma velocidade de 
estacionamento, esta função avisa-o se for detetado 
qualquer movimento próximo do veículo – por 
exemplo, um animal de estimação ou uma criança 
numa bicicleta.

UMA AJUDA PARA O PROTEGER. Equipado de série 
com 6 airbags, incluindo airbags laterais e de cortina e 
o Escudo de Proteção  Nissan, o Nissan Pulsar inclui 
um conjunto completo de equipamentos de 
segurança ativa e passiva, tendo em vista uma 
proteção excecional do condutor e dos passageiros.

AIRBAGS 
DE SÉRIE6

Pontuação máxima em Segurança.  
Em 2014, o Pulsar recebeu a classificação 
máxima de cinco estrelas na categoria de 

segurança do EURO NCAP (Programa 
Europeu de Avaliação de Novos Veículos).
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Condutor, acompanhante 
e muita bagagem.

REBATER, ARRUMAR  
E ARRANCAR
Mesmo dispondo de um espaço traseiro líder na sua classe, a generosa 
bagageira do Nissan Pulsar garante que nada fica para trás. Além disso, a 
sua capacidade de 385 L aumenta para 1385 L com os bancos rebatidos 
e, graças a 4 diferentes combinações possíveis e à modularidade 40/60, 
dispõe de muitas opções para transportar objetos mais volumosos, quer 
se trate de tacos de golfe, de um carrinho de criança ou de bicicletas.

1385 LITROS

Mantenha os objetos mais pequenos em segurança, guardando-os num dos numerosos compartimentos 
existentes ou numa arrumação oculta.
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IMPRESSIONE
EXPRESSE A SUA CONDUÇÃO COM O NISSAN 
DESIGN STUDIO. Faça a sua escolha entre as cores 
e características disponíveis, e adapte o seu PULSAR 
ao seu gosto.

1 Capas de espelho retrovisor em London White

2 Embelezadores do manípulo em London White

3 Frisos laterais em London White

4 Jantes em liga leve HIMALAYA Diamond Cut de 18” em 
London White

5 Embelezador de para-choques dianteiro em London 
White

6 Tapete de bagageira, e proteção superior do para-
choquess traseiro

7 Tapetes em veludo com logótipo e costuras nas cores 
Oppama Orange, London White e Tokyo Black

8 Jantes em liga leve HIMALAYA Diamond Cut de 18” em 
Tokyo Black

9 Suporte para smartphone

10 Manípulo da porta da bagageira em London White

11 Embelezador inferior do para-choques em London White

Tokyo  
Black

London  
White

Oppama  
Orange

LINHA CREATIVE LINHA EXCLUSIVE 

Beijing  
Chrome

FOR PULSAR

Imprimir    |     SairDesign    |    Conforto    |    Tecnologia    |    Motores    |    Escudo de Proteção Inteligente    |    Espaço Interior    |    Estilo e Acessórios    |    Garantias e Serviços     
Nissan Design Studio   |   Cores e Revestimentos



Imprimir    |     Sair 

B

A
C

D

220 MM 220 MM

JANTES

ICEBERG WHITE - S - QM1 SOLID RED - S - Z10 PEARL WHITE - M - QAB

MOON SILVER - M - KL0 PRECISION GREY - M - K51 IVORY BLACK - M - GN0

FORCE RED - M - NAH BRONZE - M - CAP AZURE - M - RBR

CORES M: Metalizada - S: Sólida

Liga leve 16" Liga leve 17" Liga leve 18"

DIMENSÕES

A: Comprimento: 4387 mm

B: Distancia entre eixos: 2700 mm

C: Largura: 1768 mm

D: Altura: 1520 mm

ESTOFOS
VISIA ACENTA

N-CONNECTA

VISIA - TECIDO PRETO ACENTA - TECIDO PRETO

TEKNA

TEKNA - PELE PRETAN-CONNECTA - MISTA EM PELE PRETA

Imprimir    |     SairDesign    |    Conforto    |    Tecnologia    |    Motores    |    Escudo de Proteção Inteligente    |    Espaço Interior    |    Estilo e Acessórios    |    Garantias e Serviços     
Nissan Design Studio   |   Cores e Revestimentos



Imprimir    |     Sair 

220 MM 220 MM

PROCESSO DE 360°
Construímos com qualidade desde o início, concebendo 

meticulosamente cada veículo para o tornar mais confortável e 
durável através de um design inovador, tecnologia inteligente e 

atenção aos pormenores, tudo inspirado por si.

SEGURANÇA
Trabalhamos com os nossos sistemas de condução inteligentes para 

velar continuamente por si e ajudá-lo a evitar percalços, proporcionando-
lhe uma experiência de condução quotidiana mais assertiva e confiante. O 

nosso Monitor de Visão de 360º utiliza 4 câmaras para lhe apresentar uma 
vista aérea do seu veículo e do espaço que o rodeia. 

FIABILIDADE EXTREMA
Levamos os nossos automóveis até ao limite, para garantir a sua performance 

e fiabilidade permanentes. Percorremos milhões de quilómetros em testes de 
pré-produção, abrimos e fechamos as portas e os capots milhares de vezes por 

dia e usamos pó vulcânico real para testar a resistência das janelas.

APERFEIÇOADO COM  
A EXPERIÊNCIA

Na Nissan, fazemos tudo a pensar no cliente. Todas as nossas ações, todas 
as nossas decisões se revestem do maior cuidado, precisão e qualidade 

porque, em última análise, são para si. Desde a conceção até à construção 
dos veículos, desde os testes até à transparência, desde o atendimento ao 

cliente até ao compromisso. A qualidade está em todos os pormenores.

NA NISSAN 

A QUALIDADE É  
A NOSSA META. 
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O Contrato de Assistência Nissan é a melhor forma de dar ao seu Nissan MICRA a 
manutenção que ele merece! Cuidamos bem do seu Nissan, ao mesmo tempo que 
mantemos um preço fixo para a manutenção durante vários anos. Enquanto confiar 
o seu veículo aos nossos concessionários, substituiremos os respetivos fluidos e 
peças em conformidade com o plano de manutenção oficial da Nissan e executaremos 
inspeções para lhe proporcionar deslocações com total paz de espírito. Com um 
pleno controlo dos orçamentos e dos planos, a Nissan informá-lo-á das visitas 
necessárias e propor-lhe-á os serviços e tempos mais adequados para si.

A Garantia Alargada Nissan proporciona-lhe a oportunidade de alargar a garantia 
de 3 anos/100.000 km para um maior período ou quilometragem. Escolha o contrato 
que melhor se adapta ao uso que faz do seu veículo. Caso seja necessária uma 
reparação, serão utilizadas apenas peças genuínas da Nissan, montadas por técnicos 
devidamente formados pela Nissan. Para sua tranquilidade, está incluído o serviço 
europeu de assistência em viagem 24/7 (se aplicável).

NA NISSAN, VOCÊ DESPERTA O 
MELHOR EM NÓS.

Você desperta a nossa imaginação, provoca 
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as 
regras e a inovar. E para nós, inovação não 
é apenas adicionar coisas e suplementos; 
é derrubar barreiras para reinventar o status 
quo. É desenvolver soluções inéditas para 
satisfazer os seus desejos mais excêntricos 
e mais pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que 
quebram os moldes tradicionais para lhe 
oferecer uma experiência de condução 
mais aliciante, todos os dias.

O NISSAN PULSAR  
OFERECE-LHE DE SÉRIE:

GARANTIA DE 3 ANOS OU 100 000 KM

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO ANUAIS 
OU DE 30 000 KM PARA MOTORES DIESEL

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO ANUAIS OU 
DE 20 000 KM PARA MOTORES A GASOLINA

CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA

GARANTIA ALARGADA

NUNCA CONDUZIRÁ SOZINHO
PROMESSA CLIENTE NISSAN

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

nuncaconduzirasozinho.pt

Arrisque. Improvise. Explore. Sinta. Sinta-se livre para testar e para desfrutar do seu Nissan.
Porque, em qualquer lugar e a qualquer hora, vamos cuidar de si de uma forma

transparente, honesta e autêntica.

VEÍCULO DE 
CORTESIA GRATUITO

VIVA.

CHECK-UP GRATUITO
DO SEU NISSAN

DECIDA.

NISSAN ASSISTANCE+

NÃO SE PREOCUPE.

EQUIPARAÇÃO DE 
PREÇOS DE SERVIÇO 

ESCOLHA.
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Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento da 
impressão (maio de 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 atualizadas 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.
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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
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