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MÁ VŠETKO.
ZOZNÁMTE SA S VOZIDLOM, KTORÉ 
JE AKO VY. Úplne nový PULSAR je 
dômyselný a sebaistý, s odvážnym športovým 
dizajnom a nebývalou paletou pokročilých 
technológií. PULSAR dodá vašej jazde energiu. 
Skutočná syntéza inovácií Nissan. Táto 
hviezda bez kompromisov to myslí vážne. 
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SEBAVEDOMÉ TVARY
ŠPORTOVÝ A ŠTÝLOVÝ. Uhladené krivky Nissanu PULSAR sú magnetizujúce, 
športové a štýlové, elegantné a aerodynamické. Kochajte sa osobitými líniami a 
účelným profilom. Sú ochutnávkou toho, čo má prísť.

Strana 1    |     Strana 2 

Dizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |     Technológia a Výkon     |    Bezpečnosť    |     Všestrannosť    |    Príslušenstvo    |    Farby a Čalúnenie Tlačiť   |   Zatvoriť



OTVORENÉ 
MYSLENIE
ZAMYSLITE SA: nikdy predtým ste sa v žiadnom hatchbacku 
necítili tak slobodne. Neuveriteľne svetlý a vzdušný interiér s 
obrovským priestorom pre hlavu a telo pre vás aj všetkých vašich 
spolucestujúcich. Kabína modelu PULSAR dáva nový rozmer 
významu slova veľkorysosť.
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JEDEN Z NAJLEPŠÍCH V TRIEDE

Vďaka jednému z najväčších priestorov 

pre kolená vo svojej triede si môžu 

cestujúci na zadných sedadlách počas 

jazdy natiahnuť nohy. 

692 m
m

PRIESTOR PRE 
KOLENÁ 
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NEUSTÁLE PREKVAPUJE
VNÚTRI NISSANU PULSAR je všetko elegantné a úhľadné: materiály sú jemné na dotyk a detaily 

chrómované, lakťové opierky vo dverách sú mimoriadne široké a prekvapí aj úžasná viditeľnosť všetkými 
smermi. Ide o vzor modernej kvality a štýlu s pohodlím a praktickosťou pokročilých prvkov, ako je 

inteligentný kľúč Nissan, štartovacie tlačidlo, svetelný a dažďový senzor a dvojzónová klimatizácia.
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DISPLEJ POKROČILÉHO JAZDNÉHO ASISTENTA NISSAN 

INOVÁCIA PRIAMO PRED VAMI
Na plnofarebnom 5" informačnom displeji TFT (tenkofilmový tranzistorový displej) 
priamo pred vami je všetko: od podrobných pokynov navigácie, identifikácie 
volajúceho a podrobností o skladbách po stav technológie Safety Shield. 
Displej pokročilého jazdného asistenta Nissan prináša všetky informácie 
priamo pred vás, aby ste očami stále sledovali cestu. 

PODROBNÁ 
NAVIGÁCIA

Rýchly prístup k 
potrebným navigačným 
údajom sa postará o to, 

aby ste už nikdy 
neminuli odbočku.

TECHNOLÓGIA 
SAFETY SHIELD

Vyhnite sa ťažkostiam 
vďaka vizuálnym a 

zvukovým výstražným 
signálom.

SYSTÉM 
MONITOROVANIA 

TLAKU PNEUMATÍK
Dosť bolo hádania.

 Tlak všetkých 
pneumatík sa zobrazuje 

na obrazovke a ak 
je nízky, na prístrojovej 

doske sa rozsvieti 
kontrolka.

VÝBER FARIEB
Prispôsobte si 

obrazovku výberom 
farby zobrazeného 

vozidla.

IDENTIFIKÁCIA 
VOLAJÚCEHO
Majte prehľad o 
prichádzajúcich 

hovoroch bez toho, aby 
ste spustili oči z cesty.

AUDIOSYSTÉM
Zobrazte si počas jazdy 
podrobné informácie o 
hudobníkoch a hudbe, 

ktorú počúvate.

Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4

Dizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |     Technológia a Výkon     |    Bezpečnosť    |     Všestrannosť    |    Príslušenstvo    |    Farby a Čalúnenie Tlačiť   |   Zatvoriť



NISSANCONNECT

INOVÁCIE DRŽIACE VÁŠ 
SVET NA DOSAH
INTELIGENTNÉ A FUNKČNÉ. Systém NissanConnect disponuje bohatou paletou funkcií a vďaka 7" antireflexnej dotykovej 
obrazovke s vysokým rozlíšením je jeho používanie hračkou. Predstavuje výkonnú kombináciu zvukových, navigačných a komunikačných 
funkcií so špičkovými možnosťami pripojiteľnosti a funkciami integrácie smartfónov. 

PRIPOJENIE BEZ OHĽADU NA CIEĽ CESTY. Systém NissanConnect ponúka integráciu smartfónu. Vychutnajte si 
neustále sa rozširujúci zoznam aplikácií* v pohodlí obrazovky vozidla Nissan. Všetky aplikácie sú navrhnuté tak, aby bezpečným 
spôsobom zlepšili celkovú jazdu. Vozidlo PULSAR sa stane neoddeliteľnou súčasťou vášho pripojeného životného štýlu, 
rovnako ako váš smartfón, tablet či počítač.

INTELIGENTNÁ ASISTENCIA PRE VODIČA a funkcie navigácie vám poskytnú podporu vo všetkých druhoch 
dopravných situácií.

PRENOS ZVUKU PROSTREDNÍCTVOM ROZHRANIA BLUETOOTH®. Vychutnajte si počúvanie digitálnych rádií 
a bezdrôtových internetových rádií a prehrávajte hudbu z mobilného telefónu.

VSTUP PRE iPOD®/USB. Pripojte svoj iPod® alebo prehrávač MP3 a získajte na cestách prístup k celej svojej 
hudobnej knižnici.

* Aplikácie používajte len v prípade, ak to nemôže ohroziť bezpečnosť vašej jazdy. Niektoré funkcie systému NissanConnect môžu byť v modeloch PULSAR 
dostupné neskôr. Služby a aplikácie systému NissanConnect sú v plnom rozsahu dostupné iba vo vybraných európskych krajinách a iba vo vybraných 
modeloch vozidiel PULSAR. Spoločnosť Nissan ponúka vybrané modely vozidiel PULSAR so systémom NissanConnect, ktorý môže byť využívaný po dobu 
2 rokov od kúpy vozidla automaticky a bezplatne. Pre zachovanie systému NissanConnect aj po uplynutí 2 rokov od kúpy vozidla bude nevyhnutné prihlásiť sa 
k užívaniu tohto systému, pričom prihlásenie sa do systému bude spoplatnené. Služby a aplikácie systému NissanConnect nie sú poskytované spoločnosťou 
Nissan a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia zo strany spoločnosti Nissan. Spoločnosť Nissan nenesie zodpovednosť za náklady, 
ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zmien služieb a aplikácií systému NissanConnect a ani za náklady na prípadnú zmenu technického vybavenia potrebného pre 
využívanie funkcií NissanConnect. Používanie niektorých funkcií systému NissanConnect vyžaduje pripojenie kompatibilného mobilného telefónu alebo iného 
zariadenia, ktoré nie je súčasťou výbavy vozidiel Nissan. Mobilné siete sú poskytované mobilnými operátormi a nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Mobilný 
operátor si môže účtovať poplatky za roamingové služby v zahraničí (dátove/hlasové). Viac informácií o systéme NissanConnect nájdete na www.nissan.sk. 
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PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM NISSAN 

VIRTUÁLNY POHĽAD Z VTÁČEJ 
PERSPEKTÍVY
Pre bezpečnejšie a jednoduchšie parkovanie prenáša panoramatický kamerový parkovací systém 
pomocou 4 kamier panoramatický pohľad na vaše vozidlo, ako aj priblíženia prednej, zadnej a 
bočnej časti na rozdelenú obrazovku.
Ak cúvate, bude vás monitorovanie pohybujúcich sa objektov za vozidlom varovať pred akýmikoľvek 
nebezpečenstvami, ktoré nevidíte, ako napríklad okolo prechádzajúce dieťa na bicykli či domáce 
zviera – ušetrí vám množstvo starostí.

NENARAZTE SI NOS.
Pri zaradenom prvom prevodovom stupni 

(alebo režime jazdy pri modeloch Xtronic) vám 
displej ukazuje pohľad dopredu aj zhora, 

aby ste videli, ako ďaleko môžete zájsť – bez 
toho, aby ste zašli priďaleko.

VIDÍ AJ MALÉ OBJEKTY.
Pri cúvaní vidíte na displeji všetko, 

čo sa nachádza za vami. Pohľad zhora 
vám zasa ukáže menšie objekty, 

ktoré cez okno nevidíte.

UŠETRITE SI KOLESÁ.
Stlačením tlačidla kamery pri jazde 
dopredu alebo cúvaní prepnete na pohľad 
zhora, aby ste mali prehľad o objektoch 
na pozdĺžnej strane vozidla. Ľahko tak 
spoznáte vzdialenosť vozidla od obrubníka.

DOTVÁRA CELKOVÝ OBRAZ.
Táto kamera sa nachádza pod spätným 

zrkadlom na strane vodiča a dotvára 
posledný diel virtuálneho 360º pohľadu 

na vozidlo z vtáčej perspektívy pri jazde 
vpred alebo pri cúvaní.
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PRIDAJTE PLYN – S ČISTÝM 
SVEDOMÍM 
Vo vozidle Nissan PULSAR neexistujú kompromisy sily a výkonu. Najmodernejší rad motorov so 
zníženým objemom, ktoré vždy využívajú prepĺňanie, kombinuje fantastickú spotrebu paliva s vysokou 
odozvou krútiaceho momentu. Môžete si vybrať benzínové motory 1,2 l alebo 1,6 l s priamym 
vstrekovaním paliva a prepĺňaním alebo zvoliť výnimočnú hospodárnosť naftového motora 1,5 dCi. 
Bez ohľadu na to, ktorý si zvolíte, budete ohromení. 

XTRONIC
Automatická prevodovka Xtronic zvyšuje potešenie z jazdy tým, že prináša hladšiu akceleráciu 
s lepšou odozvou a zároveň zlepšuje spotrebu paliva.

SYSTÉM ŠTART/STOP
Automatický systém štart/stop značky Nissan je štandardom vo všetkých modeloch. Aby ušetril ešte 
viac paliva, zastavuje motor, keď ho nepotrebujete (napríklad na svetelnej križovatke), a potom plynule 
a rýchlo znova naštartuje, keď stlačíte plynový pedál, aby ste vyrazili vpred.

AKTÍVNE DRŽANIE STOPY prináša sebaisté 
jazdné vlastnosti v zákrutách vďaka riadeniu brzdového 
tlaku na jednotlivých kolesách, čím napomáha držaniu 
stopy v zákrutách a hladkej odozve vozidla.

1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.6 DIG-T MT

1.5 dCi MT

MOTOR
VÝKON 

(k)
KRÚTIACI 

MOMENT (NM)
EMISIE CO2 

(G/KM)
SPOTREBA PALIVA 

(L/100 KM)

115 190
117 (16" & 17") /

121 (18")
5.0 (16" & 17") /

5.2 (18")

115 165 119 5.1

190

110

240

260

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

5.7 (16" & 17") / 
5.9 (18")

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

3.6 (16" & 17") /
3.8 (18")
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®

TECHNOLÓGIA NISSAN SAFETY SHIELD

VÁŠ STRÁŽNY ANJEL
Technológie Safety Shield predstavujú komplexný prístup k bezpečnosti, 
ktorým sa riadi konštrukcia a vývoj každého vozidla, ktoré vyrábame. 
Funkcie popísané v tejto brožúre predstavujú len niektoré z mnohých funkcií vášho 
Nissanu. Pomáhajú chrániť vás a to, čo je vaše, a to tak, že sa sústredia na 
tri kľúčové oblasti: sledujú systémy a okolie vášho vozidla, pomáhajú pri zvládaní 
neočakávaných situácií a napomáhajú zachovať vašu bezpečnosť v prípade nehody.

Safety Award pre rok 2014, 
PULSAR získal maximálny počet 

(5 hviezdičiek) v hodnotení 
bezpečnosti organizáciou 

Euro NCAP (European New Car 
Assessment Programme).

VIĎTE NEVIDITEĽNÉ 
SYSTÉM MONITOROVANIA TLAKU PNEUMATÍK. 
Už žiadne dohady: tlak všetkých pneumatík sa zobrazuje 
na obrazovke, a ak je nízky, na prístrojovej doske sa 
rozsvieti kontrolka. 

SYSTÉM SLEDOVANIA MŔTVEHO UHLA. PULSAR 
vidí aj to, čo vy nevidíte. Ak sa v oblasti mŕtveho uhla na 
ktorejkoľvek strane vášho auta nachádza iné vozidlo, 
na vnútornej časti bočného spätného zrkadla sa rozsvieti 
výstražná kontrolka. Ak zapnete smerové svetlo s úmyslom 
prejsť do druhého pruhu v nebezpečnej blízkosti iného 
vozidla, toto signalizačné svetlo bude blikať a ozve sa 
výstražný signál.

UPOZORNENIE NA VYBOČENIE Z JAZDNÉHO PRUHU. 
Sústreďte sa: systém vás upozorní, ak vybočíte z jazdného 
pruhu. Ak nemáte zapnuté smerové svetlo, systém vám 
prostredníctvom signálu pripomenie, aby ste sa vrátili do pruhu. 

AUTOMATICKÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE. Ak hrozí riziko 
zrážky s vozidlom idúcim pred vami, systém zapne zvukovú 
a vizuálnu výstražnú signalizáciu. Ak vodič nezareaguje, 
aktivuje sa automatické prudké brzdenie, ktoré má za cieľ 
spomaliť vozidlo.

MONITOROVANIE POHYBUJÚCICH SA OBJEKTOV 
ZA VOZIDLOM. Zoznámte sa so svojím digitálnym 
parkovacím pomocným pilotom. S pokrytím v šírke 360° pri 
parkovacích rýchlostiach vás táto funkcia bude varovať, 
ak sa čokoľvek pohne v blízkosti vozidla – napríklad 
domáce zviera či dieťa na bicykli.

POMÁHA VÁS CHRÁNIŤ. Aby ponúkol vám a vašim 
cestujúcim vynikajúcu ochranu, je model PULSAR vybavený 
celou paletou aktívnych a pasívnych bezpečnostných prvkov, 
obsahujúcou 6 airbagov v štandardnej výbave, bočné a 
hlavové airbagy v nadštandardnej výbave a technológiu 
Nissan Safety Shield.

AIRBAGOV V 
ŠTANDARDNEJ 
VÝBAVE
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Vy, vaši spolucestujúci a veľký náklad.

POSUŇTE, SKLOPTE, ZABAĽTE 
A VYRAZTE 
Okrem veľkej priestrannosti v zadnej časti vozidla zabezpečuje rodinná veľkosť batožinového 
priestoru Nissan PULSAR, že nič nezabudnete. A navyše sa po sklopení sedadiel jeho 
385 l batožinový priestor zväčší na 1395 l. Vďaka štyrom rozdielnym kombináciám sedadiel 
a deleniu v pomere 60/40 máte mnoho možností pre uskladnenie objemných predmetov – 
takže vsuňte golfový vak, naplňte nákupný vozík, naložte bicykle a vyrazte!

1395 LITROV

Vďaka množstvu praktických priehradok a skrytých úložných priestorov uchováte menšie predmety v bezpečí a dosahu.
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PRE PULSAR

ZAPÔSOBTE.
ZVIDITELNITE SVOJU JAZDU S DIZAJNOVÝM 
ŠTUDIOM NISSAN. Vyberte si zo širokej škály 
farieb a doplnkov a vytvorte svojmu vozidlu PULSAR 
vlastný rukopis.

1_Kryty spätných zrkadiel, oranžová Oppama

2_Kľučky dverí, oranžová Oppama 

3_Prahové lišty dverí, oranžová Oppama

4_18" disky kolies z ľahkých zliatin HIMALAYA, 
oranžová Oppama

5_Lišta predného nárazníka, oranžová Oppama

6_Rohož batožinového priestoru a ochrana nakladacej hrany 
batožinového priestoru

7_Velúrové rohože s farebným logom a prešívaním, 
oranžová Oppama, biela London, čierna Tokyo

8_18" disky kolies z ľahkých zliatin HIMALAYA, Čierna Tokyo

9_Anténa Shark, Čierna Tokyo

10_Lišta rukoväte batožinového priestoru, oranžová Oppama

11_Lišta zadného nárazníka, oranžová Oppama

Čierna 
Tokyo

Biela 
London

Oranžová 
Oppama

KREATÍVNA LÍNIA EXKLUZÍVNA LÍNIA

Chrómová 
Peking
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B

A
C

D

DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

Biela (SP) - QM1 Červená (S) - Z10 Biela Pearl - (M) - QAB

Strieborná (M) - KL0 Šedá (M) - K51 Čierna (M) - GN0

Červená - (M) - NAH Bronzová (M) - CAP Azúrová (M) - RBR

FARBY Metalíza (M) - Základná (S) - Špeciálna farba za osobitný príplatok (SP)

ROZMERY

A: Celková dĺžka: 4,385 MM

B: Rázvor náprav: 2,700 MM

C: Celková šírka: 1,768 MM

D: Celková výška: 1,520 MM

16" oceľové disky s krytmi kolies 16" disky kolies z ľahkých zliatin 17" disky kolies z ľahkých zliatin 18" disky kolies z ľahkých zliatin 

ČALÚNENIE
VISIA ACENTA N-CONNECTA

VISIA - LÁTKA, ŠTANDARD ACENTA - LÁTKA, ČIERNA

ACENTA - LÁTKA, BÉŽOVÁ

TEKNA

TEKNA - KOŽA

TEKNA - KOŽA S BIELYM 
PREŠÍVANÍM DIG-T 190

ACENTA - LÁTKA, ČIERNA S 
BIELYM PREŠÍVANÍM DIG-T 190

N-CONNECTA - POLOKOŽA

N-CONNECTA - POLOKOŽA S 
BIELYM PREŠÍVANÍM DIG-T 190

Dizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |     Technológia a Výkon     |    Bezpečnosť    |     Všestrannosť    |    Príslušenstvo    |    Farby a Čalúnenie Tlačiť   |   Zatvoriť



Servisná zmluva Nissan je tým najlepším spôsobom, ako vášmu Nissanu PULSAR poskytnúť 
údržbu, ktorú si zaslúži! Poskytneme kompletnú starostlivosť vášmu vozidlu a navyše vám 
zaručíme pevné ceny popredajných služieb na niekoľko rokov dopredu. Keď priveziete svoje 
vozidlo do nášho dílerstva, vymeníme podľa plánu údržby Nissan všetky potrebné diely a 
kvapaliny, skontrolujeme celkový stav vozidla, aby ste mali istotu, že vás na cestách nezaskočí 
žiadny problém. Servisná zmluva Nissan poskytuje úplnú kontrolu nad nákladmi a plánovaním: 
od samého začiatku viete, koľko bude údržba stáť.

Predĺžená záruka Nissan vám poskytuje príležitosť predĺžiť záruku výrobcu na 
3  roky/100 000 km na dlhšie obdobie či počet kilometrov. Vyberte si zmluvu, ktorá 
najlepšie zodpovedá vášmu spôsobu používaniu vozidla a užite si z nej plynúce výhody: 
Pri ďalšom predaji vozidla Nissan môže byť jeho predajná cena vyššia, pretože zmluva 
je pri predaji prenosná na nového majiteľa. V prípade potreby opravy vozidla budú použité 
iba originálne diely Nissan a opravu vykonajú mechanici vyškolení spoločnosťou Nissan. 
Pre váš pocit istoty zahŕňa nonstop asistenčné služby v celej Európe (ak sú dostupné).

SERVISNÉ ZMLUVY 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 

VĎAKA VÁM SA V SPOLOČNOSTI 
NISSAN STÁLE ZLEPŠUJEME.

Predĺžená záruka Nissan vám poskytuje príležitosť 
predĺžiť záruku výrobcu na 3 roky/100  000  km na 
dlhšie obdobie či počet kilometrov. Vyberte si zmluvu, 
ktorá najlepšie zodpovedá vášmu spôsobu používania 
vozidla. V prípade potreby opravy vozidla budú použité 
iba originálne diely Nissan a opravu vykonajú mechanici 
vyškolení spoločnosťou Nissan. Pre váš pocit istoty 
zahŕňa nonstop asistenčné služby v celej Európe (ak 
sú dostupné).

NISSAN PULSAR 
VÁM PONÚKA:

3 ROČNÚ ZÁRUKU

12 ROČNÚ ZÁRUKU PROTI PREHRDZAVENIU 
KAROSÉRIE

SERVISNÝ INTERVAL 12 MESIACOV / 15 000 KM

NÁHRADNÉ VOZIDLO ZADARMO
Sľubujeme vám, že vždy, keď bude vaše vozidlo v servise, 

náš díler Nissan vám ponúkne riešenie vašej mobility 
navrhnuté tak, aby vyhovovalo vašim potrebám. Objednajte 

sa s predstihom, aby pre vás mohlo byť pripravené 
náhradné vozidlo zadarmo až do konca opravy. 

Vo vybraných servisných strediskách máme 
k dispozícii dokonca i elektromobily. Ak nepotrebujete 

náhradné vozidlo, náš díler Nissan vám môže ponúknuť iné 
riešenie dopravy.

CENOVÁ ZÁRUKA 
Sľubujeme vám, že vďaka tímu našich odborníkov a použitiu 
originálnych dielov Nissan dostane vaše vozidlo tú najvyššiu 

možnú starostlivosť. Aby sme ponúkli najlepšiu cenu, 
uisťujeme vás, že ak prídete s ponukou zo servisu v okruhu 
10 km od svojho dílera nissan, ktorá bude nižšia ako naša, 

tak cenu dorovnáme.

BEZPLATNÁ KONTROLA STAVU VOZIDLA
Sľubujeme vám, že skôr ako začneme s akoukoľvek prácou 
na vašom vozidle, bezplatne ho skontrolujeme a vy tak 
budete presne vedieť, čo je potrebné urobiť a koľko to 
bude stáť. Žiadne prekvapenia. Vaša faktúra za práce a 
náhradné diely neprekročí vami schválenú čiastku a úkony 
vykonané bez vášho súhlasu vám nebudeme účtovať.

CELOŽIVOTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA
NISSAN ASSISTANCE
Sľubujeme vám, že vás udržíme na cestách 24 hodín 
denne. Nech už sa stane čokoľvek, garantujeme vám 
24-hodinovú asistenčnú službu Nissan Assistance. Na 
veku vášho vozidla nezáleží. Asistenčnú službu Nissan 
Assistance vám garantujeme počas záručnej doby a 
po každej pravidelnej údržbe v autorizovaných servisoch 
Nissan Assistance až do dátumu nasledujúcej údržby.

NA VEKU VÁŠHO VOZIDLA NEZÁLEŽÍ. ČO SĽUBUJEME? NIČ MENEJ NEŽ TO, ŽE PRE MAJITEĽA NISSANU BUDE 
ZÁŽITKOM NIELEN JAZDA, ALE AJ SERVIS: JEDNODUCHO, POHODLNE A SAMOZREJME ZA PRIAZNIVÚ CENU. 
VERÍME V TRANSPARENTNOSŤ A VZÁJOMNÚ DÔVERU, A PRETO SME SA V NISSANE ZAVIAZALI POSKYTOVAŤ 

KAŽDÉMU KLIENTOVI DOSTUPNÚ A ROZSIAHLU STAROSTLIVOSŤ. NÁŠ PRÍSĽUB*.

NÁŠ PRÍSĽUB. VÁŠ ZÁŽITOK.

KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK, ČOKOĽVEK. STAČÍ ZAVOLAŤ NA TELEFÓNNE ČÍSLO +421 800 112 020 A SME VÁM K DISPOZÍCII. 

* Uvedené prísľuby platia od 10/2015 a podliehajú splneniu určitých podmienok zo strany zákazníka. Informácie o prísľuboch spoločnosti Nissan nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach 
zákazníckeho programu Nissan Customer Promise (Prísľub zákazníkom Nissan) zverejnených na stránke www.nissan.sk alebo u autorizovaných predajcov Nissan.
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Sledujte Nissan PULSAR na:
Pečiatka predajcu:

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase tlače (November 2015). Táto brožúra bola vytvorená 
s využitím prototypov vozidiel vystavených na 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 brožúre. Predajcovia vozidiel Nissan budú o týchto 
zmenách informovaní v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie vám poskytne lokálny predajca vozidiel Nissan. 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. 
O podmienkach a rozsahu Nissan Servisnej zmluvy či Nissan Predĺženej záruky sa bližšie informujte u predajcov Nissan. Použité ilustračné obrázky. 
Informácie a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely a nie sú súčasťou zmluvného návrhu. Technológie, doplnky a 
príslušenstvo uvedené v tejto brožúre nemusia byť súčasťou základnej výbavy vozidla.

Brožúra je vyrobená z papiera bez obsahu chlóru – GEA PULSAR FULL PC BROC 11/2015 – Vytlačené v EÚ.
Pripravila spoločnosť CLM BBDO, Francúzsko – Tel.: +33 1 41 23 41 23 a vyrobila spoločnosť eg+ worldwide, Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

N a v š t í v t e  n a š u  i n t e r n e t o v ú  s t r á n k u :  w w w . n i s s a n . s k / p u l s a r
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