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EXPERIENŢA COMPLETĂ
Întâlneşte-ţi perechea. Sofisticat şi sigur 
pe sine. Un design atletic, completat de o 
suită de tehnologii de ultimă oră. Noul PULSAR 
îţi stimulează simţurile. O sinteză vie a 
inovaţiei Nissan, această stea veritabilă nu 
face compromisuri.
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APARENŢELE 
CONTEAZĂ
SPORTIVE ŞI STILATE, curbele fluide şi fine ale acestei maşini te atrag din prima 
clipă. Ţine minte acest profil sportiv incitant: e doar începutul experienţei.
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FĂRĂ 
PREJUDECĂŢI
GÂNDEŞTE-TE: până acum, niciun hatchback nu ţi-a oferit 
atât de mult spaţiu. Incredibil de luminos şi aerisit, cu spaţiu 
mai mult decât suficient atât pentru tine, cât şi pentru ceilalţi 
pasageri din maşină, habitaclul noului PULSAR ridică noţiunea 
de generozitate la cote noi.
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BEST-IN-CLASS. Datorită celui 

mai bun spaţiu pentru genunchi din 

categorie, pasagerii din spate pot 

călători foarte confortabil.

692 M
M

RAZĂ LA GENUNCHI
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ABSOLUT SURPRINZĂTOR
LA INTERIOR, totul emană eleganţă şi rafinament: materialele plăcute la atingere şi detaliile cromate, 
cotierele late și vizibilitatea panoramică deosebită. Confortul şi comoditatea oferite de funcţionalităţile 

avansate îl transformă într-un model de calitate şi stil contemporan: cheie inteligentă, 
buton de pornire motor, ştergătoare și faruri automate, aer condiţionat automat dual-zone.
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DISPLAY NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST

INOVAȚIE LA ÎNDEMÂNA TA
Toate informaţiile de care ai nevoie sunt afişate chiar în faţa ta, pe ecranul color TFT de 5": 
de la direcţia de mers la identitatea apelantului, de la detalii despre fişierele audio până la 
funcţionarea Nissan Safety Shield, astfel încât să nu îţi abaţi atenţia de la drum.

NAVIGAŢIE 
TURN BY TURN
Nu ratezi nicio 

schimbare de direcţie 
graţie accesului rapid la 
informaţiile din sistemul 

de navigaţie.

NISSAN SAFETY 
SHIELD

Evită problemele din 
trafic cu ajutorul 

semnalelor vizuale 
şi sonore.

SISTEM DE 
MONITORIZARE 

A PRESIUNII 
DIN PNEURI

Gata cu presupunerile: 
presiunea fiecărei 

anvelope este afişată 
pe ecran, iar dacă 

sistemul detectează un 
nivel scăzut, eşti 

avertizat de un semnal 
luminos pe bord.

SELECTARE CULOARE
Personalizează-ţi 

ecranul alegând singur 
culoarea maşinii afişate.

IDENTITATE APELANT
Verifică-ţi apelurile 
păstrând privirea 

la drum.

AUDIO
Ai detalii complete 

despre artiştii şi muzica 
din playlist, în timp 

ce conduci.
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NISSANCONNECT

SISTEMUL INOVATOR CARE TE ŢINE 
MEREU CONECTAT LA UNIVERSUL TĂU
INTELIGENT ȘI FUNCŢIONAL. Sistemul NissanConnect vine echipat cu o gamă largă de funcții audio, de comunicare şi de 
navigare, precum și conectivitate de ultimă generaţie cu integrare smartphone. Toate aceste funcţii sunt incredibil de uşor de utilizat 
datorită ecranului tactil anti-reflex de 7" cu rezoluție înaltă.

RĂMÂI CONECTAT. Prin intermediul ecranului tactil Nissan te bucuri de o gamă largă de aplicaţii* smartphone în continuă 
dezvoltare, special adaptate pentru a-ți îmbunătăți experiența la volan fără să te distragă de la drum. Asemenea smartphone-ului, 
tabletei sau laptop-ului tău, Noul PULSAR va deveni o parte integrantă a stilului tău de viaţă.

SISTEMUL INTELIGENT DE ASISTENȚĂ LA CONDUCERE ŞI NAVIGARE te ghidează în orice fel de situaţie de trafic te-ai afla.

STREAMING AUDIO PRIN BLUETOOTH®. Ai acces la radio online sau streaming audio direct din telefonul tău mobil.

PORT iPOD/USB. Conectează-ți iPod-ul sau MP3 player-ul dacă vrei să asculți muzica ta preferată pe toată durata călătoriei.

* Condusul este un lucru foarte serios. Utilizează serviciile NissanConnect numai când poţi face acest lucru în siguranţă. Unele aplicaţii nu sunt disponibile 
la momentul lansării prezentului model, dar pot deveni disponibile la o dată ulterioară. Contactaţi reţeaua autorizată Nissan pentru a verifica disponibilitatea 
aplicaţiilor pentru România. Accesul la aplicaţii necesită abonament, fiind disponibil gratuit timp de un an de la momentul achiziţiei. Serviciile şi aplicaţiile 
pot fi furnizate de o terţă parte care nu este sub controlul Nissan şi care poate aduce modificări serviciilor furnizate fără a înştiinţa Nissan sau partenerii 
autorizaţi Nissan (incluzând limitarea, suspendarea/anularea serviciilor furnizate de terţa parte). Anumite funcţii necesită telefoane compatibile sau dispozitive, 
ce nu sunt incluse în echipamentele vehiculului. Reţelele de telefonie mobilă sunt furnizate de companiile de telefonie şi nu sunt sub controlul Nissan. 
Reţelele de telefonie mobilă nu sunt disponibile în toate zonele. Există posibilitatea să fie aplicate costuri de roaming sau trafic de date. Nissan nu este 
responsabil de înlocuirea echipamentelor, actualizări sau costuri asociate care pot fi necesare pentru a continua funcţionarea ca urmare a modificării serviciilor. 
NissanConnect nu dispune de display şi ghidare vocală în limba română.
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NISSAN AROUND VIEW MONITOR
PERSPECTIVA VIRTUALĂ DE ANSAMBLU
Cele 4 camere video îți oferă o vedere panoramică a vehiculului tău, cu posibilitatea de a selecta 
prim-planuri în ecrane separate - din față, spate și din laterale, pentru o mai bună vedere de 
ansamblu și o parcare în siguranță. Dacă ești în marșarier, funcția Detectare Obiecte în Mișcare 
(Moving Object Detection) te va avertiza în legătură cu orice pericol aflat în unghiul mort, cum ar 
fi un copil în trecere pe bicicletă sau un animal de companie, scutindu-te astfel de multe griji.

PĂZEȘTE-ȚI FAȚA.
În prima treaptă de viteze (sau Drive pentru 

versiunile Xtronic), afi șajul îți oferă atât o vedere 
frontală cât și o vedere de sus, pentru a ști 

exact cât de mult să te apropii – 
fără să fi e prea mult.

VEZI CHIAR ȘI LUCRURILE ASCUNSE.
In modul Marșarier, afi șajul te ajută să vezi ce 

se afl ă imediat în spatele tău, în timp ce vederea 
de sus te ajută să identifi ci obiectele de mici 

dimensiuni care sunt ascunse sub 
nivelul geamului.

MENAJEAZĂ-ȚI ROȚILE.
În modul Drive sau Marșarier, poți acționa 
butonul camerei video pentru a comuta 
de pe vederea de sus pe vedere laterală. 
Un mare ajutor pentru a vedea cât de 
aproape ești de bordură.

PRIVEȘTE IMAGINEA COMPLETĂ.
Amplasată sub oglinda șoferului, această 

cameră video întregește imaginea 
virtuală 360º de deasupra mașinii, 
indiferent dacă ești în modul Drive 

sau Marșarier.
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ACCELEREAZĂ CU 
CONȘTIINȚA ÎMPĂCATĂ
Cu Nissan PULSAR nu există compromis între putere și performanță. Motoarele turbo de ultimă 
generație ce utilizează tehnologia downsizing combină un nivel impresionant de mic al consumului de 
combustibil cu un cuplu mare. Poți alege motoarele pe benzină cu injecție turbo directă de 1.2 sau 1.6L 
sau poți opta pentru motorul diesel foarte economic 1.5dCi. Indiferent de alegere, vei fi impresionat.

XTRONIC. 
Transmisia automată Xtronic sporește plăcerea condusului oferind o accelerație mult mai lină și mai 
receptivă, dar cu un consum mai mic de carburant.

SISTEMUL STOP/START. 
Sistemul automat STOP/START este disponibil în echiparea standard pe toate versiunile. Pentru a 
economisi și mai mult combustibil, sistemul oprește motorul când acesta nu este folosit, spre exemplu 
la semafor, și apoi repornește rapid și lin când apeși pedala de accelerație pentru a demara.

CONTROLUL ACTIV AL TRAIECTORIEI 
Sistemul de CONTROL ACTIV AL TRAIECTORIEI 
(Active Trace Control) asigură o manevrare precisă în 
timpul virajelor, controlând forța de frânare pe fiecare 
roată în parte pentru a menține direcția și a asigura o 
abordare cu încredere a traseului virajat.

1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.6 DIG-T MT

1.5 dCi MT

MOTOR
PUTERE 

(CP)
CUPLU 

(NM)
CO2 

(G/KM)
CONSUM COMBUSTIBIL 

(L/100 KM)

115 190 117 5.0 

115 165 119 5.1

190

110

240

260

134 (17") /
138 (18")

5.7 (17") / 
5.9 (18")

94 3.6
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FILOSOFIA NISSAN SAFETY SHIELD

ÎNCONJOARĂ-TE CU ÎNCREDERE.
Tehnologiile Nissan Safety Shield reprezintă o abordare cuprinzătoare cu privire 
la siguranță, care ghidează construcția și dezvoltarea fiecărui vehicul pe care îl 
producem. Caracteristicile descrise aici sunt doar câteva dintre multele caracteristici 
care se regăsesc în Nissan-ul tău, contribuind la protecția ta și a celorlalți pasageri, 
concentrându-se pe trei domenii-cheie: monitorizarea sistemelor vehiculului și a 
împrejurimilor acestuia, asistență în gestionarea situațiilor neprevăzute și menținerea 
ta în siguranță în cazul nefericit al unui accident.

ANTICIPEAZĂ NEPREVĂZUTUL
SISTEMUL DE MONITORIZARE A PRESIUNII 
DIN PNEURI. Gata cu presupunerile: toate valorile 
presiunilor din pneuri sunt afișate pe ecranul din 
fața ta, iar o alertă vizuală se aprinde dacă presiunea 
este scăzută.

AVERTIZARE UNGHI MORT (Blind Spot Warning). 
Ceea ce tu nu poți vedea, sistemul Avertizare Unghi Mort 
poate. Dacă un autovehicul este în unghiul mort pe oricare 
parte a vehiculului PULSAR, o lumină de avertizare se va 
aprinde lângă oglinda laterală. Dacă semnalizezi pentru 
a schimba banda și un vehicul este periculos de aproape 
de tine, aceeași alertă se va aprinde intermitent și se va 
emite un semnal sonor.

AVERTIZARE ÎNCĂLCARE BANDĂ (Lane Departure 
Warning). Rămâi atent: vei fi avertizat dacă autoturismul 
deviază de pe bandă. În cazul în care nu semnalizezi 
pentru schimbarea benzii, sistemul va emite un semnal 
pentru a-ți aminti să redresezi autoturismul.

ANTICIPARE FRÂNARE DE URGENȚĂ (Forward 
Emergency Braking). În cazul unui risc de coliziune cu 
autovehiculul din față, sistemul va emite semnale de 
avertizare sonore și vizuale. Dacă șoferul nu reacționează, 
se activează automat frâna pentru a încetini autoturismul.

DETECTARE OBIECTE ÎN MIȘCARE (Moving Object 
Detection). Fă cunoștință cu copilotul tău digital. Cu o 
acoperire panoramică de 360°, la viteze reduse, la manevrele 
de parcare, această funcție te va anunța dacă există 
mișcare în imediata apropiere a mașinii – spre exemplu 
un animal de companie sau un copil pe bicicletă.

TE PROTEJEAZĂ. Cu 6 airbag-uri standard, airbag-uri 
laterale, airbag-uri cortină și sistemul de siguranță Nissan 
Safety Shield, PULSAR este dotat cu o gamă completă 
de echipamente pentru siguranța activă și pasivă pentru 
a oferi tuturor pasagerilor protecție la nivel de excelență.

AIRBAG-URI 
STANDARD

®

PREMIAT PENTRU SIGURANȚĂ. 
În 2014, PULSAR a obţinut 

punctajul maxim de 5 stele la testele 
Euro NCAP (European New Car 

Assessment Programme).
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Tu, un prieten și o mulțime
de bagaje.

ÎNCARCĂ, RABATEAZĂ, 
AMBALEAZĂ ȘI PLEACĂ 
LA DRUM
Deşi ai cel mai mare spaţiu din segment pentru pasagerii spate, cu Nissan PULSAR ai 
şi un portbagaj ale cărui dimensiuni satisfac numeroasele nevoi ale unei familii. Mai mult 
decât atât, capacitatea portbagajului de 385L ajunge la 1395L cu scaunele rabatate. 
Datorită celor patru configuraţii diferite ale scaunelor şi a sistemului de rabatare 60/40, 
ai multe opţiuni pentru depozitarea bagajelor de dimensiuni mari – aşa că ia-ţi geamantanul, 
ambalează căruciorul, încarcă bicicletele şi pleacă la drum!

1395 LITRI

Păstrează obiectele mici în siguranță și la îndemână datorită numeroaselor compartimente utile și a spațiului de depozitare ascuns.
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FOR PULSAR

LASĂ-ŢI AMPRENTA
EXPRIMĂ-ŢI PERSONALITATEA CU STUDIOUL 
DE DESIGN NISSAN. Adaugă o notă personală noului 
tău PULSAR alegând dintre culorile şi elementele de 
personalizare disponibile.

1 _Carcase oglinzi, Oppama Orange

2_Mânere exterioare uşi, Oppama Orange

3_Ornamente laterale uşi, Oppama Orange

4_Jante HIMALAYA de 18" din aliaj cu decupaj diamant, 
Oppama Orange

5_Ornament grilă faţă, Oppama Orange

6_Protecţie tip soft pentru portbagaj şi protecţie pentru 
bara spate, partea superioară

7_Covoraşe de velur cu cusături colorate, Oppama 
Orange, London White, Tokyo Black

8_Jante HIMALAYA de 18" din aliaj cu decupaj diamant, 
Tokyo Black

9_Antenă model “shark”, Tokyo Black

10_Ornament mâner portbagaj, Oppama Orange

11_Insert pentru bara spate, Oppama Orange

Tokyo 
Black

London 
White

Oppama 
Orange

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

Beijing 
Chrome
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VISIA ACENTA

VISIA - TEXTIL ACENTA - TEXTIL, NEGRU

ACENTA - TEXTIL, BEIGE TEKNA, OPŢIONAL - PIELE

TEKNA - PIELE CU CUSĂTURI 
ALBE DIG-T 190

ACENTA - TEXTIL, NEGRU CU CUSĂTURI 
ALBE DIG-T 190

DIMENSIUNI

A: Lungime: 4.387 mm

B: Ampatament: 2.700 mm

C: Lăţime: 1.768 mm

D: Înălţime: 1.520 mm

TAPIŢERII

B

A
C

D

TEKNA

TEKNA - TEXTIL TIP VELUR

oţel 16" aliaj 16" aliaj 17" aliaj 18"

JANTE

WHITE - S - QM1 RED - S - Z10 PEARL WHITE - P - QAB

SATIN SILVER - M - KL0 GRAY - M - K51 BLACK - M - GN0

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

CULORI M: Metalizat - S: Solid - P: Perlat
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LA NISSAN, TU NE MOTIVEZI SĂ 
OFERIM CE AVEM MAI BUN.

Tu ne soliciţi imaginaţia, ne provoci inventivitatea, 
ne inspiri să schimbăm regulile şi să inovăm. 
Pentru Nissan, inovaţia nu înseamnă doar adăugiri 
şi extensii, ci mai ales depăşirea limitelor pentru 
reinventarea prezentului. Înseamnă dezvoltarea de 
soluţii neaşteptate pentru a-ţi satisface dorinţele 
cele mai fanteziste şi mai pragmatice. La Nissan 
proiectăm maşini şi accesorii şi concepem servicii 
care ies din tipare – transformând elementele 
practice în elemente captivante şi invers, astfel 
încât să îţi oferim o experienţă cât mai palpitantă 
la volan în fi ecare zi.

NISSAN PULSAR ÎŢI OFERĂ:

3 ANI SAU 100.000KM GARANŢIE

30.000KM SAU 12 LUNI INTERVAL
DE SERVICE PENTRU MOTOARELE DIESEL

20.000KM SAU 12 LUNI INTERVAL DE 
SERVICE PENTRU MOTOARELE PE BENZINĂ

NIVELURI DE ECHIPARE

VISIA

EXTERIOR

• Jante oţel 16"• Oglinzi şi mânere exterioare în culoarea 
caroseriei • Oglinzi exterioare reglabile electric • Contur cromat pentru geamuri• Lumini de zi (halogen)

CONFORT/TEHNOLOGIE

• Computer de bord Advanced Drive-Assist cu 
ecran color TFT 5" • Sistem Stop&Start motor • Aer condiţionat manual • Geamuri electrice faţă şi spate• Comenzi audio pe volan• Radio CD + 4 difuzoare• Conectare iPod/ Bluetooth• Închidere centralizată cu telecomandă • Scaun şofer reglabil pe înălţime • Volan reglabil pe înălţime şi adâncime• Control Activ al Traiectoriei • Tapiţerie VISIA

SIGURANŢĂ

• Cruise Control şi limitator de viteză • Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri • Imobilizator motor • 6 airbag-uri• ESP / ABS• Sistem ISOFIX pentru scaun copil• Roată de rezervă temporară 

ACENTA
(suplimentar/diferit față de VISIA)

EXTERIOR

• Jante din aliaj 16"• Oglinzi încălzite

CONFORT/TEHNOLOGIE

• Finisaje interioare Acenta• Pachet Auto: faruri şi ştergătoare automate, 
oglindă retrovizoare cu efect anti-orbire automat, 
cheie inteligentă şi buton pornire-oprire motor• Aer condiţionat automat cu reglare dual-zone• 6 difuzoare• Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare• Volan şi schimbător de viteze îmbrăcate în piele• Tapiţerie ACENTA

SIGURANŢĂ

• Proiectoare de ceaţă 

OPŢIUNI

• Faruri cu LED, cu reglaj automat pe înălţime • NissanConnect şi cameră pentru marşarier• Anticipare Frânare de Urgenţă

DOTĂRI STANDARD SUPLIMENTARE 
SPECIFICE PENTRU 1.6 DIG-T

• Jante din aliaj 17"• Geamuri fumurii• Cotieră faţă glisantă• Faruri cu LED, cu reglaj automat pe înălţime• Anticipare Frânare de Urgenţă

TEKNA
(suplimentar/diferit față de ACENTA)

EXTERIOR

• Jante din aliaj 17"• Geamuri fumurii• Oglinzi exterioare pliabile electric

CONFORT/TEHNOLOGIE

• NissanConnect şi Around View Monitor• Cotieră faţă glisantă• Tapiţerie TEKNA

SIGURANŢĂ

• Faruri cu LED, cu reglaj automat pe înălţime• Nissan Safety Shield• Anticipare Frânare de Urgenţă

OPŢIUNI

• Tapiţerie din piele şi scaune faţă încălzite

DOTĂRI STANDARD SUPLIMENTARE 
SPECIFICE PENTRU 1.6 DIG-T

• Jante din aliaj 18"• Tapiţerie din piele şi scaune faţă încălzite
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Ştampilă partener autorizat:

Am depus toate eforturile pentru ca informaţiile din această broşură să fie corecte la momentul publicării ei (Noiembrie 2015). În această broşură apar 
prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan Europe îşi rezervă dreptul de a 
modifica în orice moment specificaţiile vehiculelor descrise şi prezentate în această publicaţie. Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel 
de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Vă rugăm să cereţi informaţii despre aceste modificări partenerului local autorizat Nissan. Ca urmare a 
limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit, culorile din imaginile prezentate în această broşură pot fi diferite faţă de culorile originale din interiorul şi 
exteriorul maşinii. Toate drepturile sunt rezervate. Mașinile si obiectele din broșură sunt cu titlu de prezentare. Reproducerea totală sau partială a 
conținutului acestei broşuri fără acordul scris prealabil al Nissan Europe este strict interzisă.

Această broşură este tipărită pe hârtie fără clor – FY15 PULSAR DIG-T BROCHURE LHD 11/2015 – Tipărit în UE.
Creată de CLM BBDO, Franţa – Tel.: +33 1 41 23 41 23 şi produsă de eg+ worldwide, Franţa – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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