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1_Dekorlist under stötfångare fram, Orange (89)

2_16" lättmetallfälgar ARROW diamond cut, 
Orange (80)

3_Backspegelkåpor, Orange (86)

4_Takspoiler, Orange (87)

5_Dörrhandtagsskydd, Orange (83, 84)

6_Dekorlist på bakluckans nederkant, 
Orange (90)

På framsidan: NOTE i Pearl White, 
backspegelkåpor med blinkers i Black (39), 
dörrhandtag fram och bak i Black (36, 37), lackerbar 
takspoiler (40) i Black, kromad frontspoilerdekor (42), 
16" ARROW lättmetallfälgar i Black (33).
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Lättmetallfälgar:

1_15" lättmetallfälgar (121)

2_16" lättmetallfälgar (122)

3_Låsbara hjulmuttrar (125)

4_15" lättmetallfälgar TRACK Black (32)

5_15" lättmetallfälgar TRACK diamond 
cut Grey (106)

6_15" lättmetallfälgar TRACK Silver (123)

7_16" lättmetallfälgar ARROW Black (33)

8_16" lättmetallfälgar ARROW diamond 
cut Grey (107)

9_16" lättmetallfälgar ARROW Silver (124)

10_16" lättmetallfälgar ARROW diamond 
cut White (16)

11_16" lättmetallfälgar ARROW diamond 
cut Orange (80)

12_16" lättmetallfälgar ARROW diamond 
cut Purple (64)

Centrumkåpa:

1_Black (34)

2_Chrome (49)

3_Orange (81)

4_Purple (65)

5_Red (01)

6_White (17)

TRACK FÄLGARSTANDARD FÄLGAR

ARROW FÄLGAR ARROW FÄLGAR
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1_ Inlägg invändigt, Orange (92)

2_Dekorring runt högtalare, Orange (93)

3_Växelspaksknopp, Black (47)

4_Velourmattor med logga och sömmar 
i färg (sats med 4) (15, 31, 48, 79, 94, 120, 159)

5_Inlägg invändigt, dekorring runt högtalare, White (28, 29) 

6_Inlägg invändigt, dekorring runt högtalare, Purple (76, 77)

7_Inlägg invändigt, dekorring runt högtalare, Black (45, 46)

8_Inlägg invändigt, dekorring runt högtalare, Carbon (104, 105)

9_Inlägg invändigt, dekorring runt högtalare, Red (12, 13)

Skapa din egen färgsättning av NOTE 
med Nissan Design Studio. Visa upp din 
stil med CREATIVE grundnyans eller 
uttryck din unika personlighet med en 
EXCLUSIVE nyans - finns bara hos din 
Nissan-återförsäljare.
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6 7 8KOMPLETTERINGAR TILL 
DINA CHROMEDETALJER 

Övergläns andra med de strålande 
Sport Pack-tillbehören.

1_Dekorlist under stötfångare fram, Chrome (58)

2_15" lättmetallfälgar TRACK diamond cut Grey (106)

3_Backspegelkåpor, Chrome (54)

4_9_Dörrhandtagsskydd, Chrome (51, 52)

5_Dekorlist för handtag till bakluckan, Chrome (56) 

6_Övre skyddslist för stötfångare (131)

7_Sportpedaler, sats (141)

8_Instegslister, borstad aluminium (137)

RED

BLACK

WHITE

CREATIVE LINE

PURPLE

CHROME

ORANGE

CARBON

GREY

EXCLUSIVE LINE
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1_Flexi-board (155)

2_Hård bagagerumsmatta med lastavskiljare (152)

3_Mjuk bagagerumsmatta (153)

4_Bagagerumsnät, horisontellt (154)

5_Förvaringsutrymme under insynsskydd (150)

6_Bagagerumsmatta, black (160)

7_Halvkombi-avdelare (151)

UPPTÄCK FLEXI-BOARD. 
Skapa åtskilda utrymmen på 
bara några sekunder. Du kan 
t.ex. dela upp bagageutrymmet i 
två delar med ett litet 
förvaringsutrymme bakom sätena 
och ett större mot bagageluckan 
eller göra om den till en hylla 
med ett dolt utrymme under. 
Flexibelt. Praktiskt. Smart.

Nissan Design Studio är platsen där du kan skapa 
din egen drömbil med hjälp av färger och tillbehör 
som tagits fram av Nissans nytänkande formgivare.

När du valt nyans för karossen öppnar sig hela världen 
för dig. Från färgtoner och inlägg till dekordetaljer 
och klädsel. Av en oändlig palett av möjligheter kan 
du blanda, matcha, kombinera eller skapa kontraster. 
Så att din NOTE blir din egen, ända ner i minsta söm.

SKAPA DITT EGET LASTUTRYMME. Alla 
har olika mycket eller olika typer av bagage. 
Därför har Nissan tagit fram ett brett sortiment 
av tillbehör så att du kan skapa ditt eget 
skräddarsydda lastutrymme. Skaffa nät, 
lastavskiljare och bagagerumsmattor så packar 
du dina prylar snabbare och enklare - och livet 
blir lättare att leva.
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1_Lasthållare, steel black (finns 
också i aluminium), och 
cykelhållare (x1) (161, 168)

2_Cykelhållare, monteras på 
dragkoppling (finns för 7 och 
13 stift) (182)

3_Takbox, Small (finns också i storlekarna Medium 
och Range) (171)

4_Lasthållare, steel black (finns också i aluminium), 
och hållare för skidor/snowboard, upp till 3 par 

(finns också för 4 par till lasthållare i stål och 
aluminium samt som skjutbar för upp till 6 par, 

endast till lasthållare i aluminium) (161, 165)

5_Dragkoppling (finns som fast och avtagbar) med 
elsats (finns med 7 och 13 stift), passar inte till 

Sport-version eller CVT (174, 176)

ÖKA UTRYMMET. Älskar du att åka skidor 
eller snowboard? Och att cykla på sommaren? 

Är ni ofta ute på olika fritidsaktiviteter i din 
familj? Då ska du se till att din NOTE är 
rustad för äventyr med lasthållare som är 

anpassade efter dina behov - så att du kan ta 
vara på alla tillfällen till roliga aktiviteter.

 

 

Printa    |    Att avsluta



1

3

5

6

7

1

2

3

4

5

6

8

2

7

4

KÖR I DIN EGEN STIL. 
Skaffa tillbehör till förarplatsen så att 

det blir så bekvämt som möjligt för dig. 
Och skydda dina extremiteter med 

praktiska tillbehör som passar alla olika 
vägar och väderförhållanden.

På Nissan har vi tänkt på allt. 

1_Belyst askkopp (142)

2_Armstöd med blåa sömmar (136)

3_Universalhållare för surfplatta (148)

4_Hållare för smartphone 360 Flex, Black (146)

5_Textilmattor standard, Black (157)

6_Velourmattor standard, Black (158)

7_Gummimattor (156)

8_Första hjälpen-sats (193)

1_Vindavvisare, fram och bak (132)

2_Sidoskyddslister (130)

3_Dimljus, sats (127)

4_15" lättmetallfälgar TRACK Silver (123)

5_Parkeringssystem fram (190)

6_Parkeringssystem bak (192)

7_Stänkskydd, fram och bak (133, 134)
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(01)  Centrumkåpa KE409-00RED

(02) Dörrhandtagsskydd utan i-Key, fram KE605-1K051RD

(03) Dörrhandtagsskydd med i-Key, fram KE605-1K052RD

(04) Dörrhandtagsskydd, bak KE605-1K053RD

(05) Backspegelkåpor utan blinkers KE960-3V010RD

(06) Backspegelkåpor med blinkers KE960-3V000RD

(07) Takspoiler KE615-3V000RD

(08) PREMIUM PACK (Dekorlist under stötfångare fram och 
undre dekorlist på bakluckan) KE600-3V008RD

(09) Dekorlist under stötfångare fram KE540-3V020RD

(10) Undre dekorlist på bakluckan KE791-3V020RD

(11) INTERIOR PACK (Inlägg invändigt, Red, och kromade 
dekorringar runt högtalare) KE600-3V1RD

(12) Inlägg invändigt, Red KE600-3V100RD

(13)  Dekorringar runt högtalare, Red KE600-3V101RD

(14) Växelspaksknopp KE340-1H00RSP

(15)  Velourmattor, sats om 4 (Logga och sömmar, Red) KE745-3VVRE

(16)  16" lättmetallfälgar ARROW diamond cut med centrumkåpor KE409-3V100WH

(17)  Centrumkåpa 40342-BA61D

(18) Dörrhandtagsskydd utan i-Key, fram KE605-1K051WH

(19) Dörrhandtagsskydd med i-Key, fram KE605-1K052WH

(20) Dörrhandtagsskydd, bak KE605-1K053WH

(21) Backspegelkåpor utan blinkers KE960-3V010WH

(22) Backspegelkåpor med blinkers KE960-3V000WH

(23) Takspoiler KE615-3V000WH

(24) PREMIUM PACK (Dekorlist under stötfångare fram och 
undre dekorlist på bakluckan) KE600-3V008WH

(25) Dekorlist under stötfångare fram KE540-3V020WH

(26) Undre dekorlist på bakluckan KE791-3V020WH

(27) INTERIOR PACK (Inlägg invändigt, White, och kromade 
dekorringar runt högtalare) KE600-3V1WH

(28) Inlägg invändigt, White KE600-3V100WH

(29)  Dekorringar runt högtalare, White KE600-3V101WH

(30) Växelspaksknopp KE340-1H00WSP

(31)  Velourmattor, sats om 4 (Logga och sömmar, White) KE745-3VVWH

(80)  16" lättmetallfälgar ARROW diamond cut med centrumkåpor KE409-3V100OR

(81)  Centrumkåpa KE409-ORANG

(82) Dörrhandtagsskydd utan i-Key, fram KE605-1K051OR

(83)  Dörrhandtagsskydd med i-Key, fram KE605-1K052OR

(84)  Dörrhandtagsskydd, bak KE605-1K053OR

(85) Backspegelkåpor utan blinkers KE960-3V010OR

(86)  Backspegelkåpor med blinkers KE960-3V000OR

(87)  Takspoiler KE615-3V000OR

(88) PREMIUM PACK (Dekorlist under stötfångare fram och 
undre dekorlist på bakluckan) KE600-3V008OR

(89)  Dekorlist under stötfångare fram KE540-3V020OR

(90)  Undre dekorlist på bakluckan KE791-3V020OR

(91) INTERIOR PACK (Inlägg invändigt, Orange, och kromade 
dekorringar runt högtalare) KE600-3V1OR

(92) Inlägg invändigt, Orange KE600-3V100OR

(93)  Dekorringar runt högtalare, Orange KE600-3V101OR

(94)  Velourmattor, sats om 4 (Logga och sömmar, Orange) KE745-3VVRA

(64)  16" lättmetallfälgar ARROW diamond cut med centrumkåpor KE409-3V100BP

(65)  Centrumkåpa KE409-BPURP

(66) Dörrhandtagsskydd utan i-Key, fram KE605-1K051BP

(67) Dörrhandtagsskydd med i-Key, fram KE605-1K052BP

(68) Dörrhandtagsskydd, bak KE605-1K053BP

(69) Backspegelkåpor utan blinkers KE960-3V010BP

(70) Backspegelkåpor med blinkers KE960-3V000BP

(71) Takspoiler KE615-3V000BP

(72) PREMIUM PACK (Dekorlist under stötfångare fram och 
undre dekorlist på bakluckan) KE600-3V008BP

(73) Dekorlist under stötfångare fram KE540-3V020BP

(74) Undre dekorlist på bakluckan KE791-3V020BP

(75) INTERIOR PACK (Inlägg invändigt, Purple, och kromade 
dekorringar runt högtalare) KE600-3V1BP

(76) Inlägg invändigt, Purple KE600-3V100BP

(77)  Dekorringar runt högtalare, Purple KE600-3V101BP

(78) Växelspaksknopp KE340-1H0PBSP

(79)  Velourmattor, sats om 4 (Logga och sömmar, Purple) KE745-3VVBP

(106)  15" lättmetallfälgar TRACK diamond cut med centrumkåpor KE409-3V000DS

(107)  16" lättmetallfälgar ARROW diamond cut med centrumkåpor KE409-3V100DS

(108) Dörrhandtagsskydd utan i-Key, fram KE605-1K051GR

(109) Dörrhandtagsskydd med i-Key, fram KE605-1K052GR

(110) Dörrhandtagsskydd, bak KE605-1K053GR

(111) Backspegelkåpor utan blinkers KE960-3V010GR

(112) Backspegelkåpor med blinkers KE960-3V000GR

(113) Takspoiler KE615-3V000GR

(114) PREMIUM PACK (Dekorlist under stötfångare fram och 
undre dekorlist på baklucka) KE600-3V008GR

(115) Dekorlist under stötfångare fram KE540-3V020GR

(116) Undre dekorlist på bakluckan KE791-3V020GR

(117) INTERIOR PACK (Inlägg invändigt, Grey, och kromade 
dekorringar runt högtalare) KE600-3V1DG

(118) Inlägg invändigt, Grey KE600-3V100DG

(119) Dekorringar runt högtalare, Grey KE600-3V101DG

(120)  Velourmattor, sats om 4 (Logga och sömmar, Grey KE745-3VVDG

(95) Dörrhandtagsskydd utan i-Key, fram KE605-1K051CB

(96) Dörrhandtagsskydd med i-Key, fram KE605-1K052CB

(97) Dörrhandtagsskydd, bak KE605-1K053CB

(98) Backspegelkåpor utan blinkers KE960-3V010CB

(99) Backspegelkåpor med blinkers KE960-3V000CB

(100) PREMIUM PACK (dekorlist under stötfångare fram och 
undre dekorlist på baklucka) KE600-3V008CB

(101) Dekorlist under stötfångare fram KE540-3V020CB

(102) Undre dekorlist på bakluckan KE791-3V020CB

(103) INTERIOR PACK (Inlägg invändigt, Carbon look, och 
kromade dekorringar runt högtalare) KE600-3V1CB

(104) Inlägg invändigt, Carbon look KE600-3V100CB

(105)  Dekorringar runt högtalare, Carbon look KE600-3V101CB

(49)  Centrumkåpa 40343-5Y700

(50) Dörrhandtagsskydd utan i-Key, fram KE605-1K051

(51)  Dörrhandtagsskydd med i-Key, fram KE605-1K052

(52)  Dörrhandtagsskydd, bak KE605-1K053

(53) Backspegelkåpor utan blinkers KE960-3V010

(54)  Backspegelkåpor med blinkers KE960-3V000

(55) Bakluckan utan i-Key, fram KE791-3V051

(56)  Bakluckan med i-Key, fram KE791-3V052

(57) PREMIUM PACK (Dekorlist under stötfångare fram och 
undre dekorlist på bakluckan) KE600-3V008

(58)  Dekorlist under stötfångare fram KE540-3V020

(59) Undre dekorlist på bakluckan KE791-3V020

(60) INTERIOR PACK (Kromade inlägg invändigt och kromade 
dekorringar runt högtalare) KE600-3V10C

(61) Kromade inlägg invändigt KE600-3V100

(62) Kromade dekorringar runt högtalare KE600-3V101

(63) Växelspaksknopp KE340-1H00C

(32)  15" lättmetallfälgar TRACK med centrumkåpor KE409-3V000BZ

(33)  16" lättmetallfälgar ARROW med centrumkåpor KE409-3V100BZ

(34)  Centrumkåpa KE409-00Z11

(35) Dörrhandtagsskydd utan i-Key, fram KE605-1K051BK

(36)  Dörrhandtagsskydd med i-Key, fram KE605-1K052BK

(37)  Dörrhandtagsskydd, bak KE605-1K053BK

(38) Backspegelkåpor utan blinkers KE960-3V010BK

(39)  Backspegelkåpor med blinkers KE960-3V000BK

(40)  Takspoiler KE615-3V000BZ

(41) PREMIUM PACK (Dekorlist under stötfångare fram och 
undre dekorlist på bakluckan) KE600-3V008BK

(42)  Dekorlist under stötfångare fram KE540-3V020BK

(43) Undre dekorlist på bakluckan KE791-3V020BK

(44) INTERIOR PACK (Inlägg invändigt, Black, och kromade 
dekorringar runt högtalare) KE600-3V1PB

(45) Inlägg invändigt, Black KE600-3V100PB

(46)  Dekorringar runt högtalare, Black KE600-3V101PB

(47)  Växelspaksknopp KE340-1H00BSP

(48)  Velourmattor, sats om 4 (Logga, White, med sömmar, Black) KE745-3VV11

BESTÄLLNINGS-INFORMATION BESTÄLLNINGS-INFORMATION
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ÖVRIGA FÄLGAR OCH TILLBEHÖR
(121)  15" lättmetallfälgar D0300-3VU1A
(122)  16" lättmetallfälgar D0300-3VU1B

(123)  15'' lättmetallfälgar TRACK, silver, med centrumkåpor KE409-3V000

(124)  16'' lättmetallfälgar ARROW, silver, med centrumkåpor KE409-3V100

(125)  Hjulmuttrar, låsbara KE409-89951

EXTERIÖR
(126) Takspoiler, kan lackeras KE615-3V000
(127)  Dimljus KE622-3V000

(128) Dekorring dimljus, krom KE600-3V300

EXTERIÖRA FUNKTIONSDETALJER
(129) Dörrhandtagsskydd, 3//5 dörrar (2 delar) KE537-1KA00 
(130)  Sidoskyddslist KE760-3V020

(131)  Övre skyddslist för stötfångare KE967-3VV30

(132)  Vindavvisare (4-pack) KE800-3V010

(133)  Stänkskydd - sats fram KE788-3V085

(134)  Stänkskydd - sats bak KE788-3V086

INTERIÖR
(135) Armstöd KE877-3V100
(136)  Armstöd med blåa sömmar KE877-3V1EB

(137)  Instegslist (borstad aluminium) KE967-3VV00

(138) SPORT PACK AT (övre skyddslist för stötfångare, sportpedaler AT och instegslister) KE460-3VS11

(139) Sportpedaler AT KE460-3VV31

(140) SPORT PACK MT (övre skyddslist för stötfångare, sportpedaler MTM och instegslister) KE460-3VS01

(141)  Sportpedaler MT KE460-3VV21

INTERIÖRA FUNKTIONSDETALJER
(142)  Askkopp, med belysning F8800-89926
(143) Askkopp 96536-00Q0A

(144) Telefon- och burkhållare KE930-00300

(145) Kylbox, 20 lit KS930-00080 

(146)  Smartphone-hållare 360 U-grip - Black KS289-360FL 

(147) Hållare för smartphone Push Air NFC KS289-PA0BL 

(148)  Universalhållare för surfplatta - Black KS289-TH0BL 

(149) Klädhängare KS872-99900 

FUNKTIONELLA DETALJER – BAGAGEUTRYMME
(150)  Förvaringsutrymme under insynsskydd KE965-3V0T0
(151)  Lastförskjutningsskydd KE964-3V000

(152)  Hård bagagerumsmatta med lastavskiljare KE965-3V0H0

(153)  Mjuk bagagerumsmatta KE965-3V0S0

(154)  Bagagerumsnät (horisontellt) KE966-75R00

(155)  Flexi-board 84906-9MB0A

ÖVRIGA MATTOR
(156)  Gummimattor (sats om 4) KE748-3VV89
(157)  Textilmattor, sats om 4 (Standard, Black)  KE745-3VV20

(158)  Velourmattor, sats om 4 (Black) KE745-3VV11

(159)  Velourmattor, sats om 4 (blå logga med blåa sömmar)  KE745-3VVEB

(160)  Bagagerumsmatta KE840-3VV10

TAKLASTBÅGAR MED TILLBEHÖR
(161)  Lasthållare, stål KE730-3V000
(162) Lasthållare, aluminium, T-Track KE730-3V010

(163) Hållare för skidor/snowboard, skjutbar, för upp till 6 par (endast till lastbärare, aluminium, T-Track) KE738-99996

(164) Skid-/snowboardhållare, för upp till 4 par KE738-50002

(165)  Skid-/snowboardhållare, för upp till 3 par KE738-50001

(166) T-Track-adapter till skidhållare KE737-99932

(167) Skidhållare KE734-99986

(168)  Cykelhållare för dragkoppling (1 cykel) KE738-80100

(169) Högklassig cykelhållare, aluminium (Thule 591) KE738-80010

(170) Laststopp (sats om 4) KE734-99990

TAKBOXAR
(171)  Takbox, Small - Black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734-380BK
(172) Takbox, Medium - Black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734-480BK

(173) Takbox Ranger 90 KE734-RAN90

DRAGKROK OCH TILLBEHÖR
(174)  Dragkoppling, fast KE500-3V000
(175) Dragkoppling, avtagbar KE500-3V010

(176)  Dragkoppling, elsats 7 stift KE505-3V007

(178) Dragkoppling elsats 13 stift KE505-3V013

(180) Säkerhetsklämma KE500-99935

(181) Cykelhållare monterad på dragkoppling, 13 stift (2 cyklar) KE738-70213

(182)  Cykelhållare monterad på dragkoppling, 7 stift (2 cyklar) KE738-70207

(183) Cykelhållare monterad på dragkoppling, 7 stift (3 cyklar) KE738-70307

(184) Cykelhållare monterad på dragkoppling, 13 stift (3 cyklar), ihopfällbar, Euroway G2 KS738-71313 

(185) Hangon cykelhållare (2 cyklar), Xpress 970 KS738-75200 

(186) Hangon cykelhållare (2 cyklar), ihopfällbar KS738-75300 

(187) Hållare för registreringsskylt, 7 stift KS738-75001 

(188) Ramadapter KS738-75002 

(189) Stöldskydd för Hangon cykelhållare, Thule lock 957 KS738-75003 

TEKNISKA HJÄLPMEDEL
(190)  Parkeringssensorer fram KE512-99901
(191) Parkeringssensorer fram, delsats (beställs tillsammans med huvudsats) KE512-99910

(192)  Parkeringssensorer bak KE511-99902

SÄKERHET
(193)  Första hjälpen-kit (låda) KE930-00021
(194) Första hjälpen-kit (väska) KE930-00026

(195) Säkerhetsväst (x1) KE930-00111

(196) Säkerhetspaket KE930-00028

(197) Säkerhetspaket (x2 varningstrianglar) KE930-00029

(198) Varningstriangel KE930-00017

(199) Varningstriangel (2-pack) KE930-00018

TRYGGHETSPAKET

Med Nissan Trygghetspaket kan du förlänga garantin för din 
nya NOTE så att den gäller under längre tid eller en längre 
körsträcka. 

Bland de många olika alternativ som du kan välja mellan, 
hittar du alltid ett avtal som passar just dig.

Behöver bilen repareras, används uteslutande Nissan Original-
delar som monteras av specialutbildade Nissan-mekaniker.

NISSAN Trygghetspaket innebär inte bara trygghet för dig 
utan också för efterföljande ägare eftersom Nissan 
Trygghetspaket är kopplat till bilen och alltså kan föras över 
till den nye ägaren vid en eventuell försäljning.

I ditt Nissan Trygghetspaket ingår, utan extra kostnad, även 
vägtjänsten Nissan Assistance under hela garantitiden – i 
hela Europa, dygnet runt, årets alla dagar.

SERVICEAVTAL

Låt din NOTE få den service och omvårdnad den behöver och 
spara pengar i det långa loppet – med Nissan Serviceavtal!

Våra serviceavtal täcker all ordinarie service för din NOTE.

Med våra serviceavtal kan du välja att betala en fast kostnad 
för bilens service under en period på upp till 5 år.

Ditt serviceavtal omfattar samtliga kontroller och byten som 
krävs enligt Nissans individuella serviceschema för din bil.

Dra fördel av att våra välutbildade mekaniker uteslutande 
använder Nissan Original-delar för din bil.

En välskött bil har ett högre andrahandsvärde.

Och om du skulle sälja din Nissan innan serviceavtalet löper 
ut, kommer den nya ägaren att få dra fördel av det under 
den återstående avtalstiden.

BESTÄLLNINGS-INFORMATION

Tala med säljaren om att låta tillbehören ingå i din fi nansieringslösning och få en betalningsplan som 
passar just dig. 

GARANTI
Nissan Original-tillbehör
3 år eller 100.000 km om monterade av en Nissan-återförsäljare vid leveranskontrollen av bilen (delar och arbete) 
12 månader om monterade av 3:e part eller av kunden (enbart själva delarna / obegränsad körsträcka).

 Av Nissan godkända tillbehör
2 år eller 100.000 km om monterade av en Nissan-återförsäljare vid leveranskontrollen av bilen (delar och arbete)
12 månader om monterade av 3:e part eller av kunden (enbart själva delarna / obegränsad körsträcka).
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Besök vår hemsida: www.nissan.se

Vi har gjort allt för att informationen i denna broschyr ska vara rätt vid trycktillfället (februari 2016). Denna broschyr innehåller bilder på 
prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig Nissan 
Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare 
kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den senaste informationen. Av 
trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de verkliga. Samtliga rättigheter förbehålles. 
Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Följ Nissan NOTE på:
ÅF-stämpel:

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY15 NOTE SV PC BROC GEA 02/2016– Tryckt i EU.
Producerad av CLM BBDO, Frankrike – Tel: +33 1 41 23 41 23 och tryckt hos eg+ worldwide FRANCE, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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