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ŠTÝLOVÝ BALÍK

Čo sa týka samotného zapôsobenia vzhľadom,  
nemá Štýlový balík konkurenciu. Vytvorte kontrast 
pomocou kompletnej súpravy bočných prahov  
a krytov zrkadiel v čiernej, bielej alebo lesklej 
chrómovej farbe, zladených s čiernymi alebo 
striebornými 17" diskami z ľahkej zliatiny. Úžasný.

1_Kryty zrkadiel, biele (28)

2_Bočné prahy, biele (29)

3_17" disky z ľahkej zliatiny, 
tmavosivé – BOLD (06)

4_Kryty zrkadiel, čierna (20)

5_17" čierne disky z ľahkej  
zliatiny – BOLD (07)

6_Bočné prahy, čierne (21)

Na obálke: Model PULSAR s týmto 
príslušenstvom: chrómové kryty 

zrkadiel (12), chrómové bočné prahy (13), 
chrómový predný spojler (11) 
a 17" čierne disky z ľahkej  

zliatiny – BOLD (07)

Chrómová Čierna Biela
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PRÉMIOVÝ BALÍK

Zažiarte s Prémiovým balíkom v čiernej,  
bielej alebo svetlá odrážajúcej chrómovej. 
Skombinujte kompletnú súpravu líšt predného 
spojlera, spodnej hrany batožinového 
priestoru a zadného nárazníka s jagajúcimi  
sa striebornými 17" diskami z ľahkých zliatin. 
Úplne oslnivé.

1_17" strieborné disky z ľahkej 
zliatiny – BOLD (05)

2_Predný spojler, biely (27)

3_Predný spojler, chrómový (11)

4_Lišta zadného nárazníka, 
chrómová (16)

5_Dolná ochranná lišta batožinového 
priestoru, chrómová (14)

6_Dolná ochranná lišta batožinového 
priestoru, biela (30)

7_Lišta zadného nárazníka, biela (32)

Chrómová Čierna Biela  
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OCHRANA
1_Okenné deflektory, súprava predných 

a zadných (39)

2_Bočné ozdobné lišty, biele, sivé, 
čierne (taktiež k dispozícii vo verzii 
pre lakovanie) (33-37)

3_16" strieborné disky z ľahkej zliatiny 
– SHARP (03)

4_Lapače nečistôt, predné a 
zadné (40-41)

5_Koncovka výfuku (42)

6_Súprava športových 
pedálov (47)
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Vylepšite a chráňte váš PULSAR pomocou 
Originálneho príslušenstva Nissan. Pridajte 
lapače nečistôt, okenné deflektory a farebne 
zladené bočné ozdobné lišty, aby sa nezašpinil, 
a vyberte si špeciálne navrhnuté podlahové 
rohože, vaničky do kufra a veľmi elegantnú 
súpravu športových pedálov, aby ste zabránili 
opotrebovaniu.

7_Rohož batožinového priestoru (60)

8_Vanička do kufra - mäkký typ a 
ochrana hornej časti zadného 
nárazníka (61-38)

9_Prahy dverí (45)

10_Rohože, velúrové, čierne (súprava 
4 ks), štandardné, čierne (súprava 
4 ks), gumené (súprava 4 ks) (56-58)
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16" OE disky z ľahkej 
zliatiny (01)

17" OE disky z ľahkej 
zliatiny (02)
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EXTERIÉR 
16" strieborné disky z ľahkej 

zliatiny – SHARP (03)

16" strieborné disky z ľahkej 
zliatiny, NISEKO (04)

17" strieborné disky z ľahkej 
zliatiny – BOLD (05)

17" disky z ľahkej zliatiny, 
tmavosivé – BOLD (06)

17" čierne disky z ľahkej 
zliatiny – BOLD (07)

1_Predné a zadné parkovacie 
senzory (64-65)

2_Nosič bicyklov, luxusný (70)

3_Nosič na lyže/snowboard,  
až do 6 párov, posuvný 
(dostupné sú tiež verzie  
pre 4 a 3 páry) (69)

4_Strešný box malý (k dispozícii 
aj v strednej veľkosti) (77)

5_Nosič na bicykle na ťažné 
zariadenie (dostupný pre 
2 bicykle, 13 a 7-pinové,  
a pre 3 bicykle 7-pinový) (71)

6_Strešný nosič, hliníkový (66)

7_Bezpečnostná súprava (88)

8_Bezpečnostné matice na 
kolesá (08)

9_Univerzálny držiak na tablet (55)

10_Držiak na Smartphone (52)

Prispôsobte si svoje vozidlo, aby zodpovedalo vášmu aktívnemu životnému štýlu. 
Vyparáďte priestor v kabíne pomocou držiaka na tablet alebo Smartphone,  
uľahčite si manévrovanie s prednými a zadnými parkovacími senzormi a pripravte  
sa na dobrodružstvo so špeciálnymi nosičmi bicyklov, lyží a veľkých nákladov – 
možnosti sú nekonečné. 
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ALLOY WHEELS
(01)  16" OE disky z ľahkej zliatiny D0300-3ZL3A

(02)  17" OE disky z ľahkej zliatiny D0300-3ZT3E

(03)  16" strieborné disky z ľahkej zliatiny – SHARP KE409-3Z100

(04)  16" disk z ľahkej zliatiny, NISEKO KE409-3Z110

(05)  17" strieborné disky z ľahkej zliatiny – BOLD KE409-3Z200

(06)  17" disky z ľahkej zliatiny so stredovou krytkou – BOLD KE409-3Z200DS

(07)  17" čierne disky z ľahkej zliatiny so stredovou krytkou – BOLD KE409-3Z200BZ

(08)  Bezpečnostné matice kolies KE409-89951

PERSONALIZÁCIA - CHRÓMOVANÉ
(09) Chrómový ŠTÝLOVÝ BALÍK: bočné prahy, kryty zrkadiel KE600-3Z005CR

(10) Chrómový PRÉMIOVÝ BALÍK: predný spojler, lišta zadného nárazníka, dolná 
ochranná lišta batožinového priestoru KE600-3Z40C

(11)  Chrómový predný spojler KE610-3Z52C

(12)  Chrómové kryty zrkadiel KE960-3Z000CR

(13)  Chrómové lišty dverí KE605-3Z020

(14)  Chrómová dolná ochranná lišta batožinového priestoru KE791-3Z52C

(15) Chrómovaný kryt kľučky zadných dverí KE791-3Z500CR

(16)  Chrómová lišta zadného nárazníka KE545-3Z57C

PERSONALIZÁCIA - Čierne
(17) Čierny ŠTÝLOVÝ BALÍK: Bočné prahy, kryty zrkadiel KE600-3Z005BK

(18) Čierny PRÉMIOVÝ BALÍK: predný spojler, lišta zadného nárazníka, dolná 
ochranná lišta batožinového priestoru KE600-3Z40D

(19) Čierny predný spojler KE610-3Z52D

(20)  Čierne kryty zrkadiel KE960-3Z030BK

(21)  Čierne lišty dverí KE605-3Z020BK

(22) Čierna dolná ochranná lišta batožinového priestoru KE791-3Z52D

(23) Čierna kľučka zadných dverí KE791-3Z500BK

(24) Čierna lišta zadného nárazníka KE545-3Z57D

PERSONALIZÁCIA - BALÍK
(25) ŠTÝLOVÝ BALÍK v žiarivej bielej: bočné prahy, kryty zrkadiel KE600-3Z005WS

(26) PRÉMIOVÝ BALÍK v žiarivej bielej: predný spojler, lišta zadného nárazníka, 
dolná ochranná lišta batožinového priestoru KE600-3Z40W

(27)  Predný spojler v žiarivej bielej KE610-3Z52W

(28)  Kryty na zrkadlá v žiarivej bielej KE960-3Z030WH

(29)  Lišty dverí v žiarivej bielej KE605-3Z020WH

(30)  Dolná ochranná lišta batožinového priestoru v žiarivej bielej KE791-3Z52W

(31) Kľučka zadných dverí v žiarivej bielej KE791-3Z500WH

(32)  Lišta zadného nárazníka v žiarivej bielej KE545-3Z57W

PRAKTICKÉ EXTERIÉROVÉ DOPLNKY
(33)  Bočné ozdobné lišty (so základným náterom) KE760-3Z020PR

(34)  Bočné ozdobné lišty (vo farbe karosérie č. 1) – čierna Z11 KE760-3Z020BK

(35)  Bočné ozdobné lišty (vo farbe karosérie č. 2) – žiarivá biela QM1 KE760-3Z020WS

(36)  Bočné ozdobné lišty (vo farbe karosérie č. 3) – strieborná metalíza KYO KE760-3Z020SM

(37)  Bočné ozdobné lišty (vo farbe karosérie č. 3) – sivá metalíza KAD KE760-3Z020GR

(38)  Ochrana hornej časti zadného nárazníka, vzhľad lešteného hliníka KE967-3Z530

(39)  Okenné deflektory, súprava predných a zadných KE800-3Z010

(40)  Lapače nečistôt, súprava zadných KE788-3Z086

(41)  Lapače nečistôt, súprava predných KE788-3Z085

ŠTÝLOVÉ EXTERIÉROVÉ DOPLNKY
(42)  Koncovka výfuku (turbobenzín) KE791-1K003

(43) Chrómová koncovka výfuku pre H5FT KE791-1K00A

(44) Súprava hmlových svetiel  KE622-3Z000

ŠTÝLOVÉ INTERIÉROVÉ DOPLNKY
(45)  Prahy dverí, vzhľad lešteného hliníka KE967-3Z500

(46) Športové pedále (automatická prevodovka) KE460-1K181

(47)  Športové pedále (manuálna prevodovka) KE460-1K081

(48) ŠPORTOVÝ BALÍK: Športové pedále AT, ľavostranné riadenie, ochranná 
lišta hornej časti zadného nárazníka, prahy dverí KE460-3Z001

(49) ŠPORTOVÝ BALÍK: Športové pedále MT, ľavostranné riadenie, ochranná 
lišta hornej časti zadného nárazníka, prahy dverí KE460-3Z010

FUNKČNÉ INTERIÉROVÉ DOPLNKY
(50) Vešiak na šaty KS872-99900 

(51) Prenosný popolník F8800-89925

(52)  Držiak na Smartphone 360 grip (Biely) KS289-360WH 

(53) Držiak na Smartphone 360 grip (Čierny) KS289-360BL 

(54) Držiak na Smartphone U-grip (Čierny) KS289-UG0BL 

(55)  Univerzálny držiak na tablet (Čierny) KS289-TH0BL 

ROHOŽE
(56)  Gumové rohože, predná a zadná súprava, ľavostranné riadenie s hranou KE748-3Z089

(57)  Textilné rohože, štandardné, čierne, ľavostranné riadenie KE745-3Z001

(58)  Textilné rohože, velúrové, čierne, ľavostranné riadenie KE745-3Z021

VÝBAVA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
(59) Polohovateľné dno batožinového priestoru KE965-3Z5T0

(60)  Rohož batožinového priestoru, čierna KE840-3Z000

(61)  Mäkká vanička do kufra, otáčateľná KE965-3Z5S0

(62) Sieť na batožinu, horizontálna KE966-75R00

(63) Sieť na batožinu, vertikálna KE966-76R00

TECHNOLÓGIE
(64)  Parkovacie senzory - predné KE512-99906

(65)  Zadný parkovací systém KE511-99903

STRANA 
NA OBJEDNÁVANIE

 

STREŠNÉ NOSIČE
(66)  Strešný nosič, hliníkový, T-profil KE730-3Z510

(67) Nosič na lyže/snowboard, 3páry KE738-50001

(68) Nosič na lyže/snowboard, 4páry KE738-50002

(69)  Nosič na lyže/snowboard, 6párov, posuvný KE738-99996

(70)  Nosič na bicykel, hliníkový KE738-80010

(71)  Nosič na bicykle na ťažné zariadenie 13 pinový KE738-70213

(72) Nosič na bicykle na ťažné zariadenie 7 pinový KE738-70207

(73) Nosič na 3 bicykle na ťažné zariadenie 7 pinový KE738-70307

(74) T-adaptér pre nosič bicyklov KE737-99931

(75) T-adaptér pre nosič na lyže KE737-99932

(76) Stúpačka na pneumatiku KE930-00130

STREŠNÉ BOXY
KAPACITA/DĹŽKA/ŠÍRKA/VÝŠKA/MAX OBJEM

(77)  Strešný box - malý KE734-10000

(78) Strešný box - stredný KE734-20000

ŤAŽNÉ ZARIADENIA
(79) Elektrická súprava pre ťažné zariadenie – 13-pinová KE505-3Z213

(80) Elektrická súprava pre ťažné zariadenie – 7-pinová KE505-3Z207

(81) Elektrická súprava pre ťažné zariadenie – dodatočná zástrčka KE505-3Z999

(82) Adaptér kábla pre elektrickú sadu k ťažnému zariadeniu zo 7 na 13 KE505-89941

(83) Adaptér kábla pre elektrickú sadu k ťažnému zariadeniu zo 13 na 7 KE505-89951

(84) Adaptér pre elektrickú sadu k ťažnému zariadeniu, 13-pinová dlhý z  
13 na 7pin + 12S KE505-89961

(85) Ťažné zariadenie, pevné KE500-3Z500

(86) Ťažné zariadenie, odnímateľné KE500-3Z510

(87) Bezpečnostný štandardný uzáver KE500-99935

BEZPEČNOSŤ
(88)  Bezpečnostný balík (trojuholník, 1 ks) KE930-00028

(89) Bezpečnostný balík (trojuholník, 2 ks) KE930-00029

(90) Lekárnička (tvrdý obal) KE930-00021

(91) Lekárnička (mäkký obal) KE930-00026

(92) Reflexná vesta, 1 ks KE930-00111

(93) Výstražný trojuholník KE930-00017

(94) Výstražný trojuholník (dvojitý) KE930-00018

Spýtajte sa svojho obchodného zástupcu na zahrnutie príslušenstva do finančnej ponuky Nissan  
a získajte výhodu finančného plánu, ktorý vám bude vyhovovať.

Originálne príslušenstvo Nissan  
3 roky alebo 100 000 km v prípade montáže v PDI dílermi Nissan (dielce a práca) 
12 mesiacov v prípade montáže treťou stranou či zákazníkom (len dielce/neobmedzený počet  
najazdených kilometrov)

 Schválené príslušenstvo Nissan 
2 roky alebo 100 000 km v prípade montáže v PDI dílermi Nissan (dielce a práca) 
12 mesiacov v prípade montáže treťou stranou či zákazníkom  
(len dielce/neobmedzený počet najazdených kilometrov)

ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA 
NISSAN 5*

Plán predĺženej záruky Nissan 5* umožňuje využiť záruku na 
vozidlo PULSAR dlhší čas alebo po najazdení väčšieho počtu 
kilometrov.

K dispozícii je niekoľko rôznych zmlúv, z ktorých si určite 
vyberiete tú, ktorá najlepšie vyhovie vašim potrebám.

Naši vyškolení technici poznajú vaše vozidlo lepšie ako 
ktokoľvek iný a montujú výhradne originálne dielce Nissan.

Predĺžená záruka NISSAN 5* vám zaistí pokoj, pokiaľ ide o 
riešenie neočakávaných udalostí. V prípade súkromného 
predaja vozidla je záruku možné preniesť.

Predĺžená záruka Nissan 5* zahŕňa aj doplnkové asistenčné 
služby Nissan po celý čas trvania záruky, vďaka čomu získate 
celoeurópske krytie 24 hodín denne, 365 dní v roku.

SERVISNÁ ZMLUVA NISSAN

Poskytnite svojmu vozidlu PULSAR starostlivosť, ktorú si 
zasluhuje, prostredníctvom servisného plánu Nissan a z 
dlhodobého hľadiska ušetríte.

Naše servisné plány sa vzťahujú na všetky štandardné 
servisné požiadavky vozidla PULSAR.

Naše servisné plány vám dávajú možnosť naplánovať  
si náklady na servis na 5 rokov.

Servisný plán sa vzťahuje na všetky kontroly a výmeny,  
ktoré sú vyžadované individuálnym servisným rozvrhom 
spoločnosti Nissan.

Využite skutočnosť, že naši vyškolení technici používajú  
pri montáži originálne dielce Nissan.

Dobre udržiavané vozidlo má vyššiu hodnotu pri  
ďalšom predaji.

Ak vozidlo Nissan predáte ešte pred skončením platnosti 
zmluvy, zmluvu bude môcť počas zvyšnej lehoty platnosti 
využívať aj nový vlastník. 
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Navštívte našu internetovú stránku: www.nissan-pulsar.com

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto publikácie v čase tlače (júla 2014). Táto brožúra obsahuje 
informácie o prototypoch vozidiel vystavených v autosalónoch. V súlade s podnikovými zásadami neustáleho zlepšovania produktov si 
spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje a vozidlá uvedené a vyobrazené v tejto publikácii. Díleri 
vozidiel Nissan budú o týchto zmenách informovaní v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie vám poskytne díler vozidiel 
Nissan v mieste vášho bydliska. Použité tlačiarenské postupy majú určité obmedzenia, preto sa farby zobrazené v tejto brožúre môžu mierne 
líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov povrchovej úpravy interiéru. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo 
jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe je zakázaná.

Brožúra je vyrobená z papiera bez obsahu chlóru. MY14 PULSAR ACCESS BROC GEA 07/2014 – Vytlačené v EÚ. 
Pripravila spoločnosť NEW BBDO, Francúzsko – Tel.: +33 1 40 62 37 37 a vyrobila spoločnosť eg+ worldwide, Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Sledujte Nissan PULSAR na:
Pečiatka dílera:
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