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PÅ DIREKTEN
MÄRKBART ELEGANT. 
NOTE är vågad och dynamisk och erbjuder 
låg taklinje, skarp vinkel på vindrutan, breda 
hjulhus och en elegant kylargrill som omringar 
de bakriktade strålkastarna. En skarpare 
silhuett helt enkelt, med mycket mer utrymme
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I OMKÖRNINGSFILEN
STRÅLANDE ELEGANT. 

Upptäck den ledigt skulpterade linjen hos 
Nissan NOTE. Den utmärkande linjen på 

sidodörrarna har inspirerats av de snabba 
rörelserna hos en squashboll och 

understryker bilens förnyade design.
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I SJÄL
OCH HJÄRTA
PERFEKT BALANS. En interiör där 

form möter funktion och en förvånansvärt 
rymlig och praktisk layout med högkvalitativ 

klädsel erbjuder kör- och åkkomfort på 
allra högsta nivå.

MM ÖVERRASKANDE BAKSÄTE 
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ECO-WATCH. Kombiinstrumentet 
visar alla kördata i hög upplösning 

oavsett väder eller tid på dygnet. 
Det omfattar även två nya eko-mätare 

som mäter gaseffektivitet och 
bränsleekonomi i realtid.

I-TOUCH. Att köra Nissan NOTE 
är enkelt tack vare de smarta 

rattmonterade reglagen och det 
intelligenta nyckelfria systemet iKey. 

Öppna dörren, starta motorn och kör 
iväg – allt med en knapptryckning.

KOPPLA AV OCH NJUT. Skjut 
tillbaka baksätena för att få mer 

plats för benen och njut av ljuset 
från glastaket. Nissan NOTE är 

ett resmål i sig. 

ETT BRETT SPEKTRUM 
EN DESIGNERS VISION
I FOKUS. Så fort du får syn på instrumentbrädan, står allt klart för 
dig. I NOTE är information vackert. Från den nya, skarpa grafiken på 
matrisdisplayen för multiinformation, till den blå, upplysta informationen 
på kombiinstrumentet.
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EN VISS ELIT. 
Med nya, sportiga stötfångare fram 
och bak, takspoiler, sidotrösklar och 
unika Diamond-cut 16" lättmetallfälgar 
ligger NOTE redan snäppet över de 
övriga. Lägg dessutom till svarta 
dekorringar kring strålkastarna, en 
imponerande svart kylargrill och 
tonade rutor, så förstår du att det är 
en vinnare som får människor att 
vända sig om. 

STYLISH BODY KIT
FÖRHÖJD KÄNSLA

ETT DEFINITIVT ÖVERTAG. NOTE:s 
medfödda dynamik förstärks med ett Body Kit. 

Det nya paketet är skräddarsytt för att lyfta 
fram bilens moderna design. Kontakta din 

Nissan-återförsäljare redan idag.
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DIG-S-MOTOR. NOTE:s 1,2-liters motor på 98 hästkrafter erbjuder samma 
miljövänliga prestanda som en dieselmotor, men till en annan prisnivå. Denna 
överladdade, manuellt växlade bensinmotor är utrustad med innovativ teknologi, 
som minskar mängden kraft som går förlorad på grund av värme, pumpning och 
friktion. Bränsleförbrukningen förbättras tack vare optimerad energistyrning. 

BRÄNSLESNÅLA MOTORER och klassledande teknik utformad för att skapa 
spänning och samtidigt minska dina kostnader. Låg vikt och ren effekt. Med 
ekonomiska motorer och klassledande teknologi utvecklad för att skapa körglädje 
och samtidigt minimera dina kostnader. NOTE ger låga CO2-utsläpp (från 93g/km)*. 
NOTE belastar både miljön och din plånbok lite mindre när du tankar.

* Värdet utgår från en Europeisk grundversion med standardutrustning.

ECO MODE-KNAPP. Med denna 
lilla knapp kan du omedelbart 
begränsa bränsleförbrukning och 
CO2-utsläppen ytterligare.

STOP/START-SYSTEM FÖR 
ALLA. Stop/start-systemet minskar 
utsläppen och bränsleförbrukningen 
i stadstrafik och är standard på alla 
versioner. Motorn slås automatiskt 
ifrån när din NOTE står stilla (vid 
exempelvis ett trafikljus) för att 
spara energi och minska utsläppen 
och startar sedan så fort du 
frikopplar (manuell växellåda) eller 
släpper på bromsen (CVT-växellåda).

EN BLICK PÅ MOTORN. 
Den kompakta och lätta 1,2-liters 
DIG-S motorn på 98 hästkrafter 
och med överladdning drar 
endast 0,43 liter/mil (blandad 
körning) och har ett CO2-utsläpp 
på 99 g/km (med manuell 
växellåda).

ECO-MÄTARE. NOTE:s display 
har två nya eco-indikatorer, en 
eco-pedal som mäter 
gaspedalens inverkan samt en 
eco-drive-indikator som 
utvärderar effektiviteten. 
Kontrollera dina eco-poäng efter 
varje resa, det är en lysande 
upplevelse.

MAXIMAL NJUTNING. 
Utsläppsvärdena gällande CO2 från 

NOTE startar från låga 93 g/km*. 
Bilen har inte bara en lägre belastning 
på miljön - även din plånbok får ta del 

av detta... Med den ekonomiska motorn 
och den klassledande teknologin 

skapar NOTE spänning samtidigt som 
den minskar dina kostnader

REN 
EFFEK

MOTOR/ 
VÄXELLÅDA CYLINDERVOLYM (l) EFFEKT (hk) VRIDMOMENT (Nm) CO2-UTSLÄPP (g/km) BRÄNSLEFÖRBRUKNING, 

BLANDAD KÖRNING (l/100 km)

dCi 90 hk 5MT 1,5 90 200 93 3,6

80 hk 5MT 1,2 80 110 109 4,7

DIG-S 98 hk 5MT 1,2 98 147 99 4,3

DIG-S 98 hk CVT 1,2 98 147 119 5,1

Printa   |   Att avsluta

Sida 1    |    Sida 2    |    Sida 3    |    Sida 4    |    Sida 5    |    Sida 6

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |    Stil och Tillbehör



NISSANCONNECT

INNOVATION SOM GÖR ATT 
DU NÅR HELA DIN VÄRLD 
SMART OCH FUNKTIONELLT. NissanConnect innehåller massor av finesser och är otroligt lätt att använda tack vare 
sin högupplösta 5,8 tum stora, antireflexbehandlade pekskärm. Systemet är en kraftfull kombination av ljud- navigations- 
och kommunikationsfunktioner och bjuder dessutom på avancerade anslutningsmöjligheter och smartphoneintegrering.

UPPKOPPLAD – VART DU ÄN STYR KOSAN. NissanConnect erbjuder dig smartphoneintegrering. Det här gör att du, direkt 
på displayen i din Nissan, har bekväm tillgång till ett ständigt växande utbud av appar* som alla tagits fram för att förbättra din 
körupplevelse – på ett säkert sätt. Din NOTE blir en del av ditt uppkopplade liv, precis som din smartphone, surfplatta och dator.

INTELLIGENTA FÖRARHJÄLPSYSTEM och navigationsfunktioner hjälper dig i alla upptänkliga trafiksituationer.

STREAMA LJUD VIA BLUETOOTH®. Njut av digitalradio**, Internetradio eller strömma musik från din mobiltelefon.

iPOD/USB-INGÅNG. Anslut din iPod eller mp3-spelare, så kan du lyssna på alla dina favoritlåtar under resan.

* Bilkörning är en ansvarsfull uppgift. Använd endast NissanConnect-tjänsterna när det är säkert att göra detta. Vissa appar finns ej tillgängliga förrän 
senare. Abonnemang på NissanConnect-tjänsten krävs men är kostnadsfritt under 2 år räknat från inköpsdagen. Tjänst och appar är endast tillgängliga 
i vissa europeiska länder och i vissa Nissan-modeller. Tjänst och appar kan tillhandahållas av tredje part över vilka Nissan ej har någon kontroll och kan 
komma att ändras utan meddelande därom och utan ansvarsskyldighet för Nissan eller företagets representanter (däri inberäknat, men ej begränsat till, 
tjänster som tredje part avslutar/avbryter). Vissa fjärrfunktioner kräver en kompatibel telefon eller annan enhet, vilken ej medföljer bilen. Mobiltelefonnät 
tillhandahålls av mobiltelefonoperatörer och ligger utanför Nissans kontroll. Mobiltelefonnät finns inte på alla platser. Avgifter för roaming och/eller 
dataanvändning kan tillkomma. Nissan kan ej hållas ansvarigt för kostnader avseende byte av utrustning, uppgraderingar eller annat som kan komma att krävas 
för fortsatt funktion i händelse av förändringar av tjänsten.

**Om detta är tillgängligt i ditt land.
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FÅGELPERSPEKTIV. AVM-systemet ger 
dig en bild av din bil uppifrån med hjälp av 
fyra separata kameror. Allt du behöver göra 
är att placera din NOTE inom riktlinjerna och 
njuta av en perfekt parkering.

SE UPP VID BACKNING. I backläget hjälper skärmen dig att 
se vad som finns precis bakom dig medan vyn uppifrån hjälper 
dig med mindre objekt som annars inte syns runt bilen.

REPA INTE FÄLGARNA. I kör- eller 
backläge kan du trycka på kameraknappen 
och växla från vy uppifrån till vy från sidan. 
Det är till stor hjälp när du vill se hur nära 
du har till trottoarkanten.

FÅ EN HELHETSBILD. 
Sidokameran sitter placerad under 
sidospegeln och bidrar till att ge dig 
en 360-graders knivskarp bild - 
oavsett om du är i kör- eller backläge. 4

KAMERA

1
KAMERA

2
KAMERA

3
KAMERA

PARKERINGSHJÄLP DELUXE Nissans avancerade Around View Monitor ger dig ett 
fågelperspektiv över din bil och dess omgivning direkt på den 5,8 tum stora pekskärmen. 
Det gör att du kan backa och fickparkera mycket lättare och utan att oroa dig.

NISSANS
4 KAMEROR. 360° VIDVINKEL.
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MOVING OBJECT DETECTION. Möt din digitala 
andrepilot. Rörelsedetektor-funktionen meddelar dig 
om något kommer nära din NOTE när du backar. Till 
skillnad från konventionella parkeringshjälpsystem 
som varnar dig för föremål som är i vägen, får du nu 
både ett akustiskt och optiskt larm när något eller 
någon rör sig bakom bilen, exempelvis ett lekande 
barn. Mycket tryggt.

LANE DEPARTURE WARNING. 
Alltid koncentrerad ... du får inte nicka till! 
Varningssystemet för filbyte varnar dig 
om du börjar köra utanför ditt körfält. Det 
upptäcker väldigt svaga vägmarkeringar 
och påminner dig snabbt om att du måste 
svänga in i körfältet igen, såvida du inte 
medvetet vill svänga av. På ett smart sätt 
reglerar systemet automatiskt känsligheten 
på mindre landsvägar för att ta hänsyn till 
den speciella körstil som krävs där.

NISSAN SAFETY SHIELD

OMGE DIG MED 
TRYGGHET.

BLIND SPOT WARNING. Det du inte 
kan se - upptäcker Dödvinkelsystemet. 
Om ett fordon befinner sig i din döda 
vinkel tänds en lampa i sidobackspegeln 
för att informera dig om detta. Om du vill 
byta fil och ett annat fordon befinner sig 
farligt nära dig, börjar samma lampa att 
blinka och du kommer även att höra en 
varningssignal.

Nissan Safety Shield-teknologierna är ett omfattande 
säkerhetsprogram som ligger bakom utvecklingen och 
tillverkningen av alla bilar från Nissan. De funktioner 
som beskrivs här är bara några av många funktioner i 
din Nissan som hjälper till att skydda dig och dina 
passagerare genom att fokusera på tre huvudområden: 
hålla ett öga på bilens system och på omgivningen, 
hjälpa till att hantera oväntade situationer och hjälpa till 
att skydda dig vid en eventuell olycka. 
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Figur
MED ESP

ABS. Om du någon gång blir 
tvungen att bromsa hårt, 
förhindrar det låsningsfria 
bromssystemet att hjulen låser sig 
och hjälper dig behålla kontrollen.

att bibehålla greppet och hjälpa 
till att stabilisera bilen om 
väggreppet skulle släppa.

ESP/TCS. Den nionde 
generationens elektroniska 
stabiliseringsprogram kontrollerar 
bromstrycket i varje däck och 
minskar motorvridmomentet för

SÄKERHETS-
ÅTGÄRDER

SLAPPNA AV. Det är svårt att hamna fel med Nissan 
NOTE. Sex krockkuddar, ABS, ESP/TCS och TPMS är 

standard på samtliga versioner för säkerhets skull.

6 KROCKKUDDAR. Krockkuddar fram och på 
sidan samt gardinkrockkuddar ger alltid maximalt 
skydd för samtliga i bilen. 

TPMS. Övervakningssystemet för däcktryck varnar 
dig om dina däck har för lågt tryck. Rätt tryck i 
däcken är inte bara säkrare utan håller även ner 
bränsleförbrukningen.
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FLEXI-BOARD.
Flexi-board är så lätt att den kan lyftas med en hand 
och gör att du snabbt och enkelt kan skapa olika 
bagageutrymmen. Den har till och med en sida som 
är vattensäker, så att du kan förvara leriga, våta saker 
åtskilda från annat. Placera Flexi-board i det övre 
läget och skapa en säker plats undertill. Dela upp 
den i två delar och skapa ett litet utrymme bakom 
baksätena och ett större vid bakluckan. Placera båda 
delar på bagagegolvet och skapa ett enda stort 
utrymme. Smart, eller hur?

FÄLLBARA SÄTEN. Skapa mer utrymme. Du 
kan fälla ned sätena på ett ögonblick och skapa 
utrymmen i olika former och storlekar. Baksätena 
kan delas upp i förhållandet 60/40 och du kan få 
plats med föremål på upp till 1,7 meters längd.

FLEXIBLA 
IDÉER

ALLT FÅR PLATS. Cyklar, väskor och andra 
skrymmande föremål - allt får plats i NOTE. 
Flexi-board är väldigt mångsidig och sätena 

kan fällas ned på fyra olika sätt.
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FÖR NOTE

1. Backspegelkåpor med blinkers, Black

2. Främre och bakre dörrhandtag, Black

3. 16" lättmetallfälgar ARROW Black

4. Dekorlist under stötfångare fram, Black

5. Inlägg invändigt, White

6. Dekorlist för handtag till bakluckan, Chrome

7. Växelspaksknopp, White

8. Takspoiler, Black

9. Dekorring runt högtalare, White

10. Dekorlist nedtill på bakluckan, Black

11. Velourmattor med logotyp och kontursömmar i färg 

SKAPA DITT EGET 
UTTRYCK

DET ÄR EN FRÅGA OM SMAK. Ge din Note lite extra karaktär 
genom att välja dina egna färger, dekordetaljer och tillbehör. Visa 

upp din stil med CREATIVE grundnyans eller uttryck din unika 
personlighet med en EXCLUSIVE nyans.

Röd

Svart

Vit Purple

Chrome

Orange

Carbon

Grå

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE
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B

A C

D

A: Längd: 4 100 mm/ 4 140 mm med Body Kit

B: Hjulbas: 2 600 mm

C: Bredd: 1 695 mm

D: Höjd: 1 535 mmLÄTTMETALLFÄLGAR _15" LÄTTMETALLFÄLGAR_15" 

STANDARD PÅ VISIA STANDARD PÅ TEKNA-
VERSIONERNA OCH PÅ 
ACENTA OCH ACENTA 
PLUS DIG-S-DRIVLINORNA

STANDARD MED BODY KIT

LÄTTMETALLFÄLGAR_16" LÄTTMETALLFÄLGAR_16" 
DIAMOND CUT

STANDARD PÅ ACENTA 
OCH ACENTA PLUS

FÄLGAR

WHITE PEARL
M - QAB

SILVER
M - KY0

DARK METAL GRAY 
M - KAD

BLACK
M - Z11

MAGNETIC RED
M - NAJ

M = METALLIC
S = STANDARD
*Finns inte med Kaross Kit

WHITE SOLID
S - 326*

SONIC BLUE
M - RBE

SOLID RED
S - Z10*

INK BLUE
M - RBN

FÄRGER KLÄDSEL

VISIA
BASIC BLACK

TEKNA
PREMIUM BLACK

ACENTA & ACENTA+ 
MODERN BLACK
AND GREY

MÅTT
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Serviceavtalet är det bästa sättet att ge din Nissan LEAF det underhåll den är värd! 
Vi tar god hand om din Nissan samtidigt som du under flera år har ett fast pris på 
underhållet. När du kommer in på service till någon av våra verkstäder, byter vi delar 
och vätskor enligt Nissans ordinarie serviceschema och utför olika kontroller för att du 
ska kunna fortsätta köra problemfritt. Total budget- och planeringskontroll. Nissan kommer 
att informera dig när det är dags och föreslå bästa service och tidpunkt för dig.

Med NISSAN TRYGGHETSPAKET kan du förlänga din garanti på 3 år/100.000 km så 
att den gäller under längre tid. Välj det alternativ som passar dig bäst. Behöver bilen 
repareras, används uteslutande Nissan Original-delar som monteras av specialutbildade 
Nissan-tekniker. För extra trygghet ingår vår europeiska vägassistans (i tillämpliga fall).

SERVICEAVTAL

TRYGGHETSPAKET

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN 
ATT GÖRA VÅRT YTTERSTA

Det är du som stimulerar vår fantasi. Du sporrar vår 
uppfinningsrikedom. Du inspirerar oss att bryta mönster, 
vara innovativa och finna nya vägar. På Nissan handlar 
innovation inte bara om komplement och förbättringar 
utan om att våga ta steget fullt ut och återuppfinna status 
quo. Det handlar om att producera oväntade lösningar 
som uppfyller dina allra vildaste, mest långtgående 
önskemål och behov. Vi på Nissan tar fram bilar, tillbehör 
och tjänster som bryter mönstret och är något utöver det 
vanliga, som gör det praktiska spännande och det 
spännande praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer 
fascinerande körupplevelse, varje dag. 

NISSAN NOTE ERBJUDER DIG:

3 ÅR/100.000 KM NYBILSGARANTI 

3 ÅR/100.000 KM NISSAN ASSISTANCE

3 ÅR LACKGARANTI 

3 ÅR VAGNSKADEGARANTI

12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

20 000 KM SERVICEINTERVALL
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B e s ö k  o s s  p å :  w w w . n i s s a n . s e

Följ Nissan NOTE på:
Återförsäljarens stämpel:

Vi har gjort allt för att informationen i denna broschyr ska vara rätt vid trycktillfället (mars 2016). Denna broschyr innehåller bilder på prototypbilar som visats 
upp 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. Vänd dig till din Nissan-återförsäljare för att få senaste information. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren 
avvika något från de verkliga. Med ensamrätt. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från 
Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – NOTE SV PC BROC GEA 03/16 – 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.
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