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HAR ALLT!
PASSAR PERFEKT. Rymlig, kaxig och med 
en sportig design. Addera avancerad teknologi 
och nya Nissan PULSAR blir rena vitaminkicken 
för din körning. Som ett konkret bevis på 
Nissans innovationsförmåga är detta stjärnskott 
en bil som menar allvar.
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LÄCKRA FORMER
SPORTIG, TUFF, ELEGANT – de svepande linjerna är harmoniska och profilen 
andas elegans. Synintrycket ger en försmak av vad som komma skall.
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FÖRBEHÅLLSLÖS
TA DIG TID ATT FUNDERA: aldrig förr har en halvkombi erbjudit 
dig en sådan rymdkänsla. Kupén i Nissan PULSAR är otroligt ljus 
och luftig och erbjuder inte bara gott om plats i huvudhöjd för dig 
och dina passagerare utan tar begreppet generöst rymlig till en 
helt ny nivå.
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BÄST I KLASSEN Tack vare klassens 

största knäutrymme, kan passagerarna i 

baksätet sträcka på benen under resan.

692 M
M

KNÄUTRYMME
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IMPONERAR RAKT 
IGENOM

INTERIÖREN I NISSAN PULSAR är modern och instrumenteringen är lättöverskådlig. 
Materialen har hög kvalitetskänsla och med snygg kromdekor, extra breda armstöd och fantastisk sikt runt 

om är checklistan komplett. Med komfortfunktioner – som t.ex. Nissans i-Key med startknapp för motorn och 
en klimatanläggning med 2 zoner – lever PULSAR med råge upp till dina förväntningar.
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NISSAN ”ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY”

INNOVATIONER – 
RAKT FRAMFÖR NÄSAN
Du kan smidigt få fram allt, precis framför näsan, på den 5 tum stora TFT-infodisplayen i färg – 
från navigationsanvisningar till vem det är som ringer, vilken låt som spelas eller den aktuella 
statusen för Safety Shield. Allt för att du ska kunna hålla ögonen på vägen.

DETALJERADE 
NAVIGATIONS-
ANVISNINGAR

Genom att snabbt få 
tillgång till viktig 

navigationsinformation, 
behöver du aldrig mer 
missa att svänga av 

där du ska.

SAFETY SHIELD
Slipp trubbel och 

besvär – tack vare 
varningssignaler med 

ljud och ljus.

DÄCKTRYCKS-
ÖVERVAKNING

Slut på gissandet. 
Trycket i respektive 

däck visas på displayen 
och skulle det vara för 

lågt, tänds en 
varningslampa på 

instrumentpanelen.

FÄRGVAL
Anpassa displayen 

genom att själv 
välja färg på den bil 

som visas.

NUMMERPRESENTATION
Se vem det är som ringer 
samtidigt som du håller 
blicken kvar på vägen.

AUDIO
Få information om 
de artister och den 

musik som underhåller 
dig på resan.
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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 PULSAR blir en del av ditt uppkopplade liv, precis som din smartphone, surfplatta och dator.

INTELLIGENTA HJÄLPSYSTEM 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 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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SKONA FRONTEN.
På ettans växel (eller i Drive-läget om du har en 
Xtronic-växellåda), visar displayen både en vy 
framåt och en översiktsbild för att du ska veta 
hur nära du kan köra, utan att komma för nära.

SE UPP DÄR NERE.
När du backar, hjälper displayen dig att se vad 
som fi nns omedelbart bakom bilen och med 
fågelperspektivsvyn kan du upptäcka kortare 

saker som annars skulle vara dolda under rutorna.

SKONA DINA FÄLGAR.
Både när du kör framåt och när du 
backar kan du trycka på kameraknappen 
för att byta fågelperspektivsbilden mot 
en sidovy – perfekt när du vill se hur 
nära kantstenen du ligger.

FÅ HELA BILDEN.
Den här kameran, som sitter placerad 
under sidobackspegeln på förarsidan

hjälper till att ge dig en virtuell bild
i fågelperspektiv, 360º runt om din bil –

både när du backar och kör framåt.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

DITT VIRTUELLA FÅGELPERSPEKTIV
Med hjälp av 4 kameror skapar Around View Monitor en panoramavy runt din bil. På delar av skärmen 
visar det dessutom närbilder av områdena framför, bakom och på sidorna av bilen och gör det på 
så sätt mycket enklare och säkrare att parkera. När du backar, varnar rörelsedetektorn dig för dolda 
faror, som t.ex. barn som passerar på cykel eller ett husdjur på vift – så att du slipper oroa dig.
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1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.6 DIG-T MT

1.5 dCi MT

MOTOR
EFFEKT

(hk)
VRIDMOMENT

(Nm)
CO2

(g/km)

Stad Landsväg Blandad

BRÄNSLEFÖRBRUKNING
(l/100 km)

115 190
117 (16" & 17'') / 

121 (18")
6,3 (16" & 17'') / 

6,4 (18'')
4,3 (16" & 17'') / 

4,5 (18'')
5,0 (16'' & 17") / 

5,2 (18'')

115 165 119 (16" & 17") 6,2 (16" & 17") 4,5 (16" & 17") 5,1 (16" & 17")

190

110

240

260

134 (16" & 17") / 
138 (18")

7,6 (16" & 17") / 
7,7 (18")

4,6 (16" & 17") / 
4,8 (18")

5,7 (16" & 17") / 
5,9 (18")

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

4,1 (16" & 17'') / 
4,2 (18'')

3,3 (16" & 17'') / 
3,5 (18'')

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

AKTIV SPÅRKONTROLL ger säkrare vägegenskaper 
i kurvorna genom att styra bromstrycket på de 
individuella hjulen – för bättre spårhållning och 
för att ge bilen en smidig respons..GASEN I BOTTEN – 

MED RENT SAMVETE
Nissan PULSAR kompromissar inte med prestandan. Motorutbudet består av idel 
toppmoderna turbomotorer som med sin downsizing-arkitektur alla imponerar med låg 
förbrukning, högt vridmoment och kvick respons. Välj mellan de direktinsprutade och 
turbobestyckade bensinmotorerna DIG-T 115 MT eller DIG-T 190 MT, eller bestäm dig 
för den bränslesnåla dieselmotorn dCi 110 MT. Vilket motoralternativ du än väljer 
kommer du att bli imponerad.
XTRONIC. 
Automatväxellådan Xtronic förhöjer körglädjen ytterligare genom att erbjuda ännu jämnare 
och mer svarsvillig acceleration kombinerat med ännu lägre bränsleförbrukning.
STOPP/START-SYSTEM. 
Alla modellversioner är som standard utrustade med Nissans automatiska stopp/start-
system. För att spara ännu mer bränsle stänger detta system av motorn när den inte 
behövs, t.ex. när du står stilla vid ett trafikljus, för att sedan starta den igen, snabbt och 
smidigt, när du trampar på gaspedalen för att börja köra.
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®

UPPTÄCK DET OSYNLIGA
DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING. Slut på gissandet. 
Alla däcktryck visas på displayen och skulle något vara
 för lågt, tänds en varningslampa på instrumentpanelen.

DÖDVINKELVARNARE. Det du själv inte kan se, kan 
förarhjälpsystemet Dödvinkelvarnare hjälpa dig se. Om 
det ligger ett fordon i den döda vinkeln på endera sidan 
av din PULSAR, tänds en varningslampa i sidobackspegeln 
på den sidan. Om du blinkar för att byta fil när ett annat 
fordon befinner sig farligt nära bilen, börjar lampan att 
blinka och en varningston hörs.

FILBYTESVARNARE. Behåll fokus – systemet varnar 
dig om bilen håller på att lämna sitt körfält. Om blinkern 
inte är aktiverad, avger systemet en varningssignal för att 
be dig räta upp kursen.

FRONTKOLLISIONSVARNING. Om det finns risk för en 
kollision med bilen framför, varnar detta system dig både 
med en ljudsignal och en varningslampa. Om föraren inte 
reagerar på detta, påbörjar bilen automatiskt en inbromsning 
för att sakta ner farten.

RÖRELSEDETEKTOR. Det här är din personliga 
co-driver när du ska parkera. Med sin täckning på 360° 
runt bilen varnar det här systemet dig om någonting rör 
sig nära bilen när du ska parkera – det kan t.ex. handla 
om ett barn på cykel eller en hund på vift.

HJÄLPER TILL ATT SKYDDA DIG. Med 6 krockkuddar 
som standard, däribland sidokrockkuddar och 
sidokrockgardiner samt Nissan Safety Shield, är Nissan 
PULSAR utrustad med en komplett uppsättning av aktiva 
och passiva säkerhetsdetaljer för att erbjuda dig och dina 
passagerare ett enastående skydd.

KROCKKUDDAR 
STANDARD

Säkerhetsutmärkelse 2014.
 PULSAR fi ck maximala 5 stjärnor 

av Euro NCAP (European New 
Assessment Programme).

NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFIN

OMGE DIG MED TRYGGHET
Nissan Safety Shield är ett omfattande program för ökad säkerhet och ligger bakom 
utvecklingen av alla bilar vi tillverkar. De funktioner som beskrivs här är bara några 
exempel på vad som finns i din Nissan. De olika säkerhetssystemen hjälper till 
att skydda dig och dina passagerare genom att fokusera på tre viktiga områden: 
De övervakar bilens omgivningar, de hjälper dig att manövrera bilen i oväntade 
situationer och de ökar skyddet för dig och dina passagerare vid en eventuell olycka.
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Du, dina passagerare och massor 
av bagage.

VIK NER, VIK IHOP, PACKA – 
OCH RES IVÄG!
Trots klassens största utrymme i baksätet, ser det rymliga bagageutrymmet i Nissan PULSAR 
till att ni får plats med det ni vill ha med! Det 385 liter stora bagageutrymmet kan utökas 
till 1.395 liter om du fäller ner baksätet. Tack vare 4 olika säteskombinationer och ett 
baksäte som kan delas 60/40, är möjligheterna många även för lite mer otympliga saker – 
så in med golfbagen, sittvagnen, cyklarna och kör iväg!

1395 LITER

Mindre prylar kan du förvara säkert och nära till hands tack vare de många praktiska förvaringsfacken varav ett är dolt.
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FOR PULSAR

GÖR ETT BESTÅENDE 
INTRYCK
GE DIN BIL EN PERSONLIG LOOK – MED NISSAN 
DESIGN STUDIO. Med ett stort urval av färger och 
detaljer kan du få din PULSAR precis som du vill ha den.

1_Backspegelkåpor, Orange racing

2_Dörrhandtagsskydd, Orange racing 

3_Tröskeldekorlister, Orange racing

4_18" lättmetallfälgar HIMALAYA, diamond cut, Orange racing

5_Dekorlist under stötfångare fram, Orange racing

6_Mjuk bagagerumsmatta, övre skyddslist för stötfångare bak

7_Velourmattor, med logo i färg och färgad stickning, 
Orange racing, Solid White, Piano Black

8_18" lättmetallfälgar HIMALAYA, diamond cut, Piano Black

9_Hajfensantenn, Piano Black

10_Bagageluckehandtag, Orange racing

11_Dekorlist på bakre stötfångare, Orange racing

Piano 
Black

Solid 
White

Orange 
racing

CREATIVE LINE EXCLUSIVE LINE

Chrome
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B

A
C

D

MÅTT

A: längd, 4.387 mm

B: hjulbas, 2.700 mm

C: bredd, 1.768 mm

D: höjd, 1.520 mm

16'' stålfälgar med navkapsel 16'' lättmetallfälgar 17'' lättmetallfälgar 18'' lättmetallfälgar

FÄLGAR

White - S - QM1 Red - S - Z10 White Pearl - P - QAB

Silver - M - KL0 Grey - M - K51 Black - M - GN0

Force Red - M - NAH Bronze - M - CAP Azure - M - RBR

FÄRGER M: Metallic - S: Solid - P: Pearl KLÄDSLAR
VISIA ACENTA N-CONNECTA

VISIA - MÖNSTRAT TRIKÅTYG ACENTA - MÖNSTRAT TRIKÅTYG

ACENTA - MÖNSTRAT TRIKÅTYG

TEKNA

TEKNA - MOCKALIKNANDE TYG

TEKNA R - LÄDER MED 
VIT STICKNING

N-CONNECTA - 
DELLÄDERINREDNING

N-CONNECTA R - DELLÄDER 
MED VIT STICKNING

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |    Säkerhet    |     Mångsidighet    |    Tillbehör    |    Färger och Klädslar    |    Modellversioner Printa   |   Att avsluta



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

Det är du som stimulerar vår fantasi. 
Du sporrar vår uppfi nningsrikedom. Du 
inspirerar oss att bryta mönster, vara 
innovativa och fi  nna nya vägar. På Nissan 
handlar innovation inte bara om 
komplement och förbättringar utan om att 
våga ta steget fullt ut och återuppfi nna 
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 PULSAR ERBJUDER DIG:
3 ÅR / 100.000 KM NYBILSGARANTI

3 ÅR NISSAN ASSISTANCE

3 ÅR LACKGARANTI 

3 ÅR VAGNSKADEGARANTI 

12 ÅR ROSTSKYDDSGARANTI 

BENSIN: 20.000 KM SERVICEINTERVALL / 1 ÅR 

DIESEL: 30.000 KM SERVICEINTERVALL / 1 ÅR

Nissan Förlängd Garanti ger dig 
möjlighet att förlänga tidsperioden 
eller körsträckan för den allmänna 
garantin på 3 år/100 000 km. Välj det 
avtal som passer bäst för dina körför-
hållanden. Vid en eventuell reparation 
används endast Nissan originaldelar 
och dessa monteras av mekaniker 
som fått specialutbildning av Nissan. 
För att du ska känna dig extra trygg 
när du är ute på vägarna ingår även 
vägassistans hela dygnet, 7 dagar i 
veckan, i hela Europa.

Nissan Serviceavtal är det bästa sättet 
att ge din Nissan PULSAR det under-
håll den förtjänar! Vi tar väl hand om 
din Nissan och utför service till ett fast 
pris under många år. När du lämnar 
in din bil till en Nissan-återförsäljare 
byter vi delar och vätskor enligt 
Nissans serviceprogram och utför alla 
kontroller så att du kan fortsätta 
framföra din bil i lugn och ro. Du har 
full kontroll över budget och planering. 
Nissan informerar dig om när det är 
dags att lämna in bilen för service och 
föreslår villka åtgärder som bör utföras.

SERVICEAVTAL FÖRLÄNGD GARANTI
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Följ Nissan PULSAR på:

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var 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 faktiska. 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 – FY15 PULSAR DIG-T BROCHURE LHD 02/2016 – Tryckt 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.

G ö r  e t t  b e s ö k  p å  v å r  h e m s i d a :  w w w . n i s s a n . s e

ÅF-stämpel:
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