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Kombinera, definiera, förfina... skapa ett eget utseende på din PULSAR 
med Nissan Design Studio.

Välj bara din grundfärg och lägg sedan till olika färgtoner, dekorinlägg och 
dekorlister. Välj en stark nyans från Creative linjen eller en exklusiv nyans, 
exempelvis nya Orange från Exclusive linjen. Valet är ditt! Låt dig inspireras 
av färger och tillbehör, som tagits fram av Nissans skickliga formgivare, 
och skapa din egen drömbil.

Black

White

Orange

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

Chrome

På omslaget: PULSAR i Red utrustad med 
följande tillbehör: Chrome backspegelkåpor(30), 
Chrome dörrhandtagsskydd(31), Chrome 
tröskeldekorlister(29), Chrome dekorlist under 
stötfångare fram(34) och 17" lättmetallfälgar 
“BOLD” Silver(56)

FÖR PULSAR

1_Backspegelkåpor, Orange(42)

2_Dörrhandtagsskydd, Orange(43)

3_Tröskeldekorlister, Orange(41)

4_Dekorlist under stötfångare fram, Orange(46)

5_18" lättmetallfälgar “HIMALAYA” diamond cut, Orange(39)

6_Bagageluckehandtag, Orange(45)

7_Dekorlist på bakluckans nederkant, Orange(47)

8_Dekorlist på bakre stötfångare, Orange(48)
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STYLE PACK
Skapa effektfulla kontraster med en 
snygg uppsättning backspegelkåpor 

och tröskeldekorlister i elegant vitt, 
sofistikerat svart, lysande orange eller 

gnistrande krom.

1_Backspegelkåpor, White(19)

2_Tröskeldekorlister, White(18)

3_17" lättmetallfälgar ”BOLD”, 
Silver (säljs separat)(56)

4_Backspegelkåpor, Black(06)

5_Tröskeldekorlister, Black(05)

Black

White

Orange

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

Chrome

 

PREMIUM PACK
Ge din PULSAR en extra vass look med 

lyxiga dekorlister under stötfångaren 
fram, på bakluckans nederkant och

stötfångaren bak i svart, vitt, orange eller
krom. Förstärk sedan intrycket med 17'' 

lättmetallfälgar diamond cut, Atsugi.

Black

White

Orange

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

Chrome

1_Dekorlist på bakluckans nederkant, 
Chrome(35)

2_Dekorlist på bakre stötfångare, Chrome(36)

3_17" lättmetallfälgar ”BOLD” diamond cut, 
Atsugi Grey(57)

4_Dekorlist under stötfångare fram, Chrome(34)

5_Dekorlist på bakre stötfångare, Chrome(36)

6_Dekolist på bakluckans nederkant, 
Chrome(35)

 

FÖR PULSAR
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LÄTTMETALLFÄLGAR
Rulla iväg på speciellt framtagna lättmetallfälgar med 
matchande eller kontrasterande centrumkåpor. 
Välj mellan tre olika storlekar, fem olika designkoncept 
och en uppsjö av olika färgkombinationer. 

STANDARD SHARP

Centrumkåpor:

1_Orange (40) 
2_Black (04)

3_White (17)

HIMALAYA

FÖR PULSAR

 NISEKO BOLD

Lättmetallfälgar:
1_16" lättmetallfälgar, standard(52)

2_17" lättmetallfälgar, standard(53)

3_16" lättmetallfälgar ”SHARP”, Silver(54)

4_16" lättmetallfälgar ”NISEKO”, Silver(55)

5_17" lättmetallfälgar ”BOLD”, Silver(56)

6_17" lättmetallfälgar ”BOLD” diamond cut, 
Atsugi Grey(57)

7_17" lättmetallfälgar ”BOLD” diamond cut, Black(01)

8_18" lättmetallfälgar ”HIMALAYA” 
diamond cut, White(16)

9_18" lättmetallfälgar ”HIMALAYA” 
diamond cut, Black(03)

10_18" lättmetallfälgar ”HIMALAYA” 
diamond cut, Orange(39)

11_18" lättmetallfälgar ”HIMALAYA”, Black(02)

12_Låsbara hjulmuttrar(58)

HIMALAYA
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1_Vindavvisare (sats: fram och bak)(75)

2_Elektriskt infällbara sidobackspeglar(76)

3_Sidoskyddslister; White, Silver, Grey eller 
Black (finns även i en lackerbar version)(68, 71)

4_16" lättmetallfälgar ”SHARP”, Silver(54)

5_Stänkskydd, bak(74)

6_Ändrör(59)

7_Sportpedaler(79)

8_Bagagerumsmatta(104)

9_Hundgaller/Lastförskjutningsskydd(85)

10_Bagagerumsmatta, mjuk och övre skyddslist för stötfångare bak(96, 72)

11_Instegsskydd(78)

12_Mattor (sats om 4): velour Orange(49), velour Black(13), velour White(26), 
textil Black(102) eller gummi(101)

13_Parkeringssensorer fram och bak (83, 84)

SKYDDA DIN BIL
Nissan Originaltillbehör ger extra motståndskraft mot slitage. 
Välj färgmatchande sidoskyddslister och mattor. Håll smutsen 
borta med hjälp av stänkskydd, instegsskydd eller varför inte 
ett lastförskjutningsskydd. Lägg till elektriskt infällbara 
sidobackspeglar och parkeringssensorer fram och bak så har 
du det allra bästa vad gäller komfort och skydd. 
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UT PÅ ÄVENTYR
Njut av den storslagna naturen – med Nissan 
Original cykelhållare, skidhållare och taklastbågar. 

1_Hajfensantenn (ej i kombination med DAB-radio)(61) 
2_Taklastbågar, aluminium(105)

3_Cykelhållare, för taklastbågar(106) 
4_Cykelhållare för dragkoppling, finns i versioner för 

2 eller 3 cyklar (13- eller 7-stifts)(110)

5_Takbox, Medium (finns även i storlek Small)(132)

6_Skid-/snowboardhållare, för upp till 6 par, skjutbar 
(finns även i ej skjutbara versioner för upp 
till 3 resp. 4 par)(109)
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1_Hållare för Smartphone(88)

2_Kylbox(95)

3_Askkopp med belysning(94)

4_Universalhållare för surfplatta(92)

5_Klädhängare(86)

6_Säkerhetspaket(136)

BLI PERSONLIG
Utrusta din bil så att den passar dina 

behov och din livsstil. Allt från en 
hållare till din smartphone eller 

surfplatta till en plats för kylboxen – 
men även grundläggande 

säkerhetsutrustning. Det finns något 
för alla tillfällen. 
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BESTÄLLNINGS-INFORMATION
F Ö R  P U L S A R

BESTÄLLNINGS-INFORMATION

FUNKTIONELLA DETALJER INTERIÖRT
(85)  Lastförskjutningsskydd KE964-3Z53A

(86)  Klädhängare KS872-99900 

(87) Smartphone-hållare, 360 Flex (Black) KS289-360FL 

(88)  Smartphone-hållare, Push air KS289-PA0BL 

(89) Smartphone-hållare, 360 grip (White) KS289-360WH 

(90) Smartphone-hållare, 360 grip (Black) KS289-360BL 

(91) Smartphone-hållare, U-grip (Black) KS289-UG0BL 

(92)  Universalhållare för surfplatta (Black) KS289-TH0BL 

(93) Askkopp 96536-00Q0A

(94)  Askkopp ”Nomadic” F8800-89925

(95)  Kylbox KS930-00080 

FUNKTIONELLA DETALJER – BAGAGEUTRYMME
(96)  Mjuk bagagerumsmatta KE965-3Z5S0

(97) Flexiboard lastskiva för bagageutrymmet KE965-3Z5T0

(98) Bagagenät KE966-75R00

(99) Lastnät, vertikalt KE966-76R00

(100) Däcksteg KE930-00130

ÖVRIGA MATTOR
(101)  Gummimattor (sats om 4) KE748-3Z089

(102)  Standardmattor KE745-3Z001

(103) Velourmattor KE745-3Z021

(104)  Bagagerumsmatta KE840-3Z000

TAKLASTBÅGAR MED TILLBEHÖR
(105)  Taklastbågar, aluminium KE730-3Z510

(106)  Cykelhållare, för taklastbågar KE738-80010

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

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

(109)  Skid-/snowboardhållare, skjutbar, för upp till 6 par KE738-99996

(110)  Cykelhållare, för dragkoppling, 13 stift, 3 cyklar KS738-71313 

(111) Cykelhållare, för dragkoppling, 13 stift, 2 cyklar KE738-70213

(112) Cykelhållare, för dragkoppling, 7 stift, 2 cyklar KE738-70207

(113) Cykelhållare, för dragkoppling, 7 stift, 3 cyklar KE738-70307 

(114) Cykelhållare, för dragkoppling, 2 cyklar KS738-75200 

(115) Cykelhållare, för dragkoppling, 3 cyklar KS738-75300 

(116) Cykelhållare, för dragkoppling, 4 cyklar KS738-75400

(117) Hållare för registreringsskylt, 7 stift KE738-75001

(118) Ramadapter KS738-75002 

(119) Kabellås - stöldskydd KS738-75003 

(120) Säkerhetsbatteriklämma KE500-99935

FÄLGAR
(52)  16" lättmetallfälgar D0300-3ZL3A

(53)  17" lättmetallfälgar D0300-3ZT3E

(54)  16" lättmetallfälgar ”SHARP”, silver KE409-3Z100

(55)  16" lättmetallfälgar ”NISEKO”, med centrumkåpa, silver KE409-3Z110

(56)  17" lättmetallfälgar ”BOLD”, silver KE409-3Z200

(57)  17" lättmetallfälgar BOLD, diamond cut, Atsugi Grey, med centrumkåpa KE409-3Z200DS

(58)  Hjulmuttrar, låsbara KE409-89951

EXTERIÖR
(59)  Kromat ändrör KE791-1K003

(60) Kromat ändrör (för H5FT-motorn) KE791-1K00A

(61)  Hajfensantenn - Pearl White (QAB) KE280-99993

(62) Hajfensantenn - Red (NAH) KE280-99996

(63) Hajfensantenn - Silver (KL0) KE280-99910

(64) Hajfensantenn - Black (GNO) KE280-99911

(65) Hajfensantenn - Grey (K51) KE280-99912

(66) Hajfensantenn - White (QM1) KE280-99913

(67) Sidoskyddslister (grundlackerade) KE760-3Z020PR

(68)  Sidoskyddslister (Black Z11) KE760-3Z020BK

(69)  Sidoskyddslister (Solid White QM1) KE760-3Z020WS

(70)  Sidoskyddslister (Metallic Silver KYO) KE760-3Z020SM

(71)  Sidoskyddslister (Metallic grey KAD) KE760-3Z020GR

(72)  Övre skyddslist för stötfångare bak (borstad aluminium) KE967-3Z530

(73) Stänkskydd - sats fram KE788-3Z087

(74)  Stänkskydd - sats bak KE788-3Z086

(75)  Vindavvisare (sats om 2) KE800-3Z010

(76)  Elektriskt infällbara sidobackspeglar KE963-3Z1BA

(77) Dimljussats KE622-3Z000

INTERIÖR
(78)  Instegsskydd (borstad aluminium) KE967-3Z500

(79)  Sportpedalsats (MT) KE460-1K081

(80) Sportpedalsats (AT) KE460-1K181

(81) SPORT PACK (sportpedaler AT, övre skyddslist för stötfångare bak instegsskydd) KE460-3Z001

(82) SPORT PACK (sportpedaler MT, övre skyddslist för stötfångare bak instegsskydd) KE460-3Z010

TEKNISKA HJÄLPMEDEL
(83)  Parkeringssensorer bak KE511-99903

(84)  Parkeringsassensorer fram KE512-99906

BLACK

(29)  Tröskeldekorlister KE605-3Z020

(30)  Backspegelkåpor (sats om 2) KE960-3Z000CR

(31)  Dörrhandtagsskydd, fram, utan i-Key (sats om 2) KE605-4E254CR

(32) Dörrhandtagsskydd, fram, med i-Key (sats om 2) KE605-4E250CR

(33) Bagageluckehandtag KE791-3Z500CR

(34)  Dekorlist under stötfångare fram KE610-3Z52C

(35)  Dekorlist på bakluckans nederkant KE791-3Z52C

(36)  Dekorlist på bakre stötfångare KE545-3Z57C

(37) STYLE PACK: tröskeldekorlister, backspegelkåpor KE600-3Z005CR

(38) PREMIUM PACK: dekorlist under stötfångare fram, dekorlist på 
bakre stötfångare, dekorlist på bakluckans nederkant

KE600-3Z40C

CHROME

(01)  17" lättmetallfälgar ”BOLD”, med centrumkåpa KE409-3Z200BZ

(02)  18" lättmetallfälgarar HIMALAYA, med centrumkåpa KE409-3Z300BZ

(03)  18" lättmetallfälgarar HIMALAYA, diamond cut, 
med centrumkåpa

KE409-3Z300B1

(04)  Centrumkåpa (x1) KE409-00Z11

(05)  Tröskeldekorlister KE605-3Z020BK

(06)  Backspegelkåpor (sats om 2) KE960-3Z030BK

(07) Dörrhandtagsskydd, fram, utan i-Key (sats om 2) KE605-4E254BK

(08) Dörrhandtagsskydd, fram, med i-Key (sats om 2) KE605-4E250BK

(09) Bagageluckehandtag KE791-3Z500BK

(10) Dekorlist under stötfångare fram KE610-3Z52D

(11) Dekorlist på bakluckans nederkant KE791-3Z52D

(12) Dekorlist på bakre stötfångare KE545-3Z57D

(13)  Velourmattor, sats om 4 (enkel stickning) KE745-3Z02B

(14) STYLE PACK: tröskeldekorlister, backspegelkåpor KE600-3Z005BK

(15) PREMIUM PACK: dekorlist under stötfångare fram, dekorlist på 
bakre stötfångare, dekorlist på bakluckans nederkant

KE600-3Z40D
(39)  18" lättmetallfälgarar HIMALAYA, diamond cut, med 

centrumkåpa
KE409-3Z300OR

(40)  Centrumkåpa (x1) KE409-ORANG

(41)  Tröskeldekorlister KE605-3Z020OR

(42)  Backspegelkåpor (sats om 2) KE960-3Z030OR

(43)  Dörrhandtagsskydd, fram, utan i-Key (sats om 2) KE605-4E254OR

(44) Dörrhandtagsskydd, fram, med i-Key (sats om 2) KE605-4E250OR

(45)  Bagageluckehandtag KE791-3Z500OR

(46)  Dekorlist under stötfångare fram KE610-3Z52A

(47)  Dekorlist på bakluckans nederkant KE791-3Z52A

(48)  Dekorlist på bakre stötfångare KE545-3Z57A

(49)  Velourmattor, sats om 4 (enkel stickning) KE745-3Z02O

(50) STYLE PACK: tröskeldekorlister, backspegelkåpor KE600-3Z005OR

(51) PREMIUM PACK: dekorlist under stötfångare fram, dekorlist på 
bakre stötfångare, dekorlist på bakluckans nederkant

KE600-3Z400OR

(16)  18" lättmetallfälgarar HIMALAYA, diamond cut, med 
centrumkåpa

KE409-3Z300WH

(17)  Centrumkåpa (x1) 40342-BA61D

(18)  Tröskeldekorlister KE605-3Z020WH

(19)  Backspegelkåpor (sats om 2) KE960-3Z030WH

(20) Dörrhandtagsskydd, fram, utan i-Key (sats om 2) KE605-4E254WH

(21) Dörrhandtagsskydd, fram, med i-Key (sats om 2) KE605-4E250WH

(22) Bagageluckehandtag KE791-3Z500WH

(23) Dekorlist under stötfångare fram KE610-3Z52W

(24) Dekorlist på bakluckans nederkant KE791-3Z52W

(25) Dekorlist på bakre stötfångare KE545-3Z57W

(26)  Velourmattor, sats om 4 (enkel stickning) KE745-3Z02W

(27) STYLE PACK: tröskeldekorlister, backspegelkåpor KE600-3Z005WS

(28) PREMIUM PACK: dekorlist under stötfångare fram, dekorlist på 
bakre stötfångare, dekorlist på bakluckans nederkant

KE600-3Z40W
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5* FÖRLÄNGD GARANTI

Med Nissan 5* Trygghetspaket kan du förlänga garantin 
på din PULSAR 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.

Vid en eventuell reparation används endast Nissan 
originaldelar och dessa monteras av mekaniker som 
specialutbildats av Nissan. 

Med Nissan 5* Trygghetspaket kan du känna dig lugn. 
Även en eventuellt ny ägare av din bil kan känna sig trygg, 
eftersom den förlängda garantin följer med bilen vid 
en försäljning.

I ditt Nissan 5* Trygghetspaket ingår, utan extra kostnad, 
även tjänsten Nissan Assistance (vägassistans) under hela 
garantitiden – dygnet runt, årets alla dagar.

SERVICEAVTAL

Låt din PULSAR få den service och omvårdnad den behöver 
och spara pengar på sikt – med Nissan Serviceplan!

Våra serviceplaner täcker all ordinarie service för din PULSAR.

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

Serviceplanen omfattar samtliga kontroller och byten som 
krävs enligt Nissans ordinarie serviceschema för bilen.

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 Trygghetpaketet 
löper ut, kommer den nya ägaren att få dra fördel av det 
under den återstående avtalstiden.

Besök på vår hemsida: www.nissan.se

Vi har gjort vårt yttersta för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt 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.

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

Följ Nissan PULSAR på:
ÅF-stämpel:

 

 

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

Nissan Originaltillbehör - garanti
3 år/100.000 km om monterade av en Nissan-återförsäljare vid leverans av bilen (delar och arbete) 
1 år om monterade av 3:e part eller av kunden (endast delarna / obegränsad körsträcka)

Av Nissan godkända tillbehör - garanti
2 år/100.000 km om monterade av en Nissan-återförsäljare vid leverans av bilen (delar och arbete)
1 år om monterade av 3:e part eller av kunden (endast delarna / obegränsad körsträcka)

DRAGKOPPLINGAR OCH TILLBEHÖR
(121) Eluttag - 13-stifts KE505-3Z213

(122) Eluttag - 7-stifts KE505-3Z207

(123) Extra eluttag för släp (endast i kombination med TEK 13) KE505-3Z999 

(124) Dragkoppling, fast KE500-3Z500

(125) Dragkoppling, avtagbar KE500-3Z510

(126) Eluttagsadapter 7 till 13 stift KE505-89941

(127) Eluttagsadapter 13 till 7 stift KE505-89951

(128) Eluttagsadapter, lång 13 till 7 stift + 125 KE505-89961

(129) T-Track-adapter för cykelhållare KE737-99931

(130) T-track-adapter för skidhållare för 3 och 4 par KE737-99932

TAKBOXAR
Volym/Längd/Bredd/Höjd/Vikt/Maxlast

(131) Takbox, small, Black, 380 l/1600*800*400 mm/13 kg/75 kg KE734-380BK

(132)  Takbox, medium, Black, 400 l/1900*800*400 mm/15 kg/75 kg KE734-480BK

(133) Takbox Ranger, Black, 340 l/1100*800*400 mm/15kg/75 kg KE734-RAN90

SÄKERHET
(134) Första hjälpen-sats (låda i hårdplast) KE930-00021

(135) Första hjälpen-sats (mjuk väska) KE930-00026

(136)  Säkerhetspaket KE930-00028

(137) Säkerhetspaket (2 st trianglar) KE930-00029

(138) Säkerhetsväst x1 KE930-00111

(139) Varningstriangel KE930-00017

(140) Varningstriangel (dubbel) KE930-00018
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