NOWY NISSAN PULSAR
KREDYT

WYPRZEDAŻ 2015 RABATY DO 8 100 Zł

50|50

NIEZWYKLE LEKKI I PRZESTRONNY
Najlepszy w swojej klasie, dzięki największej ilości miejsca na
poziomie kolan w tej klasie pojazdów, pasażerom
podróżującym z tyłu nie grozi zmęczenie nawet podczas
najdłuższych podróży.

WNĘTRZE NISSANA PULSAR
Komfort i wygodę użytkowania zapewniają takie rozwiązania,
jak system NissanConnect, inteligentny kluczyk I-Key, przycisk
do uruchamiania silnika, automatycznie włączane reflektory i
wycieraczki czy dwustrefowa automatyczna klimatyzacja.

SYSTEM NISSAN SAFETY SHIELD
System widzi to, czego Ty nie możesz zobaczyć: ostrzeżenie o
niezamierzonej zmianie pasa ruchu, ostrzeżenie o
poruszających się obiektach. System monitorujący otoczenie
ostrzega kierowcę o obiektach zbliżających się do pojazdu,
które mogą znaleźć się poza zasięgiem wzroku kierowcy.

www.nissan.pl

WYPRZEDAŻ 2015 - CENNIK PROMOCYJNY*
Silniki benzynowe
5.0 l/100 km

DIG-T 115 (190 Nm)

VISIA

ACENTA

56 900

63 500

TEKNA
76 000
OSTATNIE SZTUKI!

DIG-T 115 Xtronic (165 Nm)

5.1 l/100 km
5.7 l/100 km

DIG-T 190 (240 Nm)

WYPRZEDANE

-

71 500

84 000

OSTATNIE SZTUKI!

OSTATNIE SZTUKI!

WYPRZEDANE

WYPRZEDANE

Silnik diesla

67 000

73 500

86 000

OSTATNIE SZTUKI!

OSTATNIE SZTUKI!

OSTATNIE SZTUKI!

VISIA

ACENTA

TEKNA

1 800

-

-

17" felgi ze stopów metali lekkich
Przyciemniane szyby

-

2 200

S

Zintegrowany system nawigacji
5.8" dotykowy wyświetlacz
Bluetooth, USB, MP3, oraz iPod
Kamera cofania

-

3 500

S

Automatyczne wycieraczki
Czujnik zmierzchu
Samościemniające się lusterko wsteczne
System I-Key

-

2 100

S

Nissan Connect 2.0
System kamer 360
Elektrycznie składane lusterka
Safety Shield
Pakiet Auto

-

7 600

S

Nissan Connect 2.0
System kamer 360
Elektrycznie składane lusterka
Safety Shield

-

5 500

S

-

-

4 000

3.6 l/100 km

dCi 110 (260 Nm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
16" felgi ze stopów metali lekkich
Pakiet ACENTA+
(Standard w wersji DIG-T 190)

NissanConnect 2.0 1-

Pakiet Auto
(Standard w wersji DIG-T 190)

Pakiet IT
(Niedostępne w wersji DIG-T 190)

DIG-T 190 Pakiet IT
(Dostępne tylko w wersji DIG-T 190)

Podgrzewane, skórzane
siedzenia 2(Standard w wersji DIG-T 190)

Lakier metalizowany

2 400

Biały perłowy (QAB)

2 700
1 200

Lakier specjalny (QM1)
Nissan 5★ 3Rozszerzona Gwarancja

+ do 4 lat lub 100 000 km
+ do 5 lat lub 100 000 km
+ do 5 lat lub 150 000 km

835
1 760
2 185

* - Dostępność samochodów ograniczona. Przed zakupem upewnij się u Dealera o dostępność wybranej wersji.
1 - Niektóre zdalne funkcje mogą wymagać zsynchronizowanego telefonu lub urządzenia, ktore nie są na wyposażeniu samochodu. Sieci komórkowe są dostarczane przez operatorów sieci mobilnych i są poza kontrolą Nissana.
Informujemy, że system ten umożliwia połączenie z internetem za pomocą telefonu zsynchronizowanego z systemem Bluetooth. Przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej zastosowane będzie standardowe minutowe naliczanie.
Niektóre z usług mogą być niedostępnie, zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku. Pokrycie systemu nawigacji nie jest w pełni zweryfikowane w przypadku dróg lokalnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji
prosimy kontaktować się z Dealerem firmy Nissan. Nissan Connect jest kompatybilny z systemami iOS oraz Android.
2 - Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, niektóre części skórzanych foteli mogą zawierać syntetyczną skórę. Skóra syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej (brak tworzenia się zmarszczek w miarę
starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania), co pozwala na zaoferowanie bardziej wytrzymałego produktu dla naszych Klientów.
3 - Nissan 5★ Rozszerzona Gwarancja Umowa Ubezpieczenia Grupowego jest produktem ubezpieczeniowym; w celu uzyskania bliższych informacji prosimy zapoznać się z broszurą informacyjną oraz Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia dostępnymi u Autoryzowanych Dealerów i Serwisów Nissan. Produkt jest usługą zwolnioną z opodatkowania i nie podlega VAT. Treść niniejszego cennika odzwierciedla stan wiążący na dzień jego wydania. Wszystkie ceny
są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT.
- Oferta dostępna tylko dla dealerów biorących udział w programie.

PULSAR | WYPOSAŻENIE - PRODUKCJA 2015
Bezpieczeństwo
ABS + EBD
Układ wspomagania hamowania (Brake Assistant)
ESP z systemem kontroli trakcji
Aktywny System Kontroli Toru Jazdy

VISIA

ACENTA

TEKNA

























-

P



Przednie i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny boczne (kierowcy i pasażera)
Wyłącznik przedniej poduszki pasażera













Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

-

P
 (DIG - T 190)



Pasy bezpieczeństawa
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa foteli przednich
Zagłówki oraz 3 punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli tylnych
ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci
System pomiaru ciśnienia w oponach
Koło zapasowe dojazdowe
System Stop/Start
Immobilizer
Nadwozie
Reflektory do jazdy dziennej
Przednie reflektory halogenowe z funkcją powitania światłami
Przednie reflektory w technologii LED z automatyczną regulacją wysokości oraz funkcją
powitania światłami

































































-

-

 (DIG - T 190)



Przycimnione wypełnienie lamp pozycyjnych

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Przednie lampy przeciwmgłowe z chromowanymi obwódkami
Trzecie światło stop
16" felgi stalowe, opony 195/60 R16
16" felgi ze stopów metali lekkich, opony 195/60 R16

-













-

-





-

17" felgi ze stopów metali lekkich, opony 205/50 R17

-

P
(DIG - T 190)



18" felgi ze stopów metali lekkich, opony 215/45 R18

-

-

 (DIG - T 190)

Przyciemniana tylna szyba i szyby tylnych drzwi

-

P
(DIG - T 190)



Chromowane obwódki szyb
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Zderzaki w kolorze nadwozia



















Chromowana końcówka układu wydechowego

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Zestaw systemów bezpieczeństwa Safety
Shield

Aktywna kontrola toru jazdy
Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
Elektryczny hamulec awaryjny

Wnętrze / Komfort
Manualna klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym
Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja
Tempomat z ogranicznikiem prędkości



-

-

-











Wycieraczki szyby przedniej z regulowaną częstotliwością pracy + czujnik deszczu

-

P
(DIG - T 190)



Wycieraczka tylnej szyby z regulacją częstotliwości







Czujnik zmierzchu

-

P
(DIG - T 190)



Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie z kierunkowskazami



-

-

-





Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane i podgrzewane elektrycznie z
kierunkowskazami
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie z
kierunkowskazami
Elektrycznie regulowane szyby przednie z przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy
Centralny zamek z pilotem
Chromowane wewnętrzne klamki

-

P















-





System I-Key z przyciskiem Start/Stop

-

P
(DIG - T 190)



Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Koło kierownicy, gałka dźwigni zmiany biegów, tapicerka drzwi i siedzeń wykończone białą
nicią







-





-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Centralna konsola z chromowanymi







Wykończenia konsoli centralnej hydrografiką włókna węglowego

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Wspomaganie kierownicy
Podłokietnik kierowcy ze schowkiem
Centralnie umieszczony podłokietnik w oparciu tylnej kanapy
Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej (w stosunku 60/40)
Ręcznie regulowana wysokość fotela kierowcy







-





Podgrzewane, skórzane siedzenia (podgrzewane przednie siedzenia)
Technologia
System audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod, system Bluetooth
4 głośniki
6 głośników
Komputer pokładowy z 5" kolorowym ekranem TFT
NissanConnect 2.0
System kamer 360°
Sterowanie systemem audio w kole kierownicy
Schowki
Konsola centralna z uchwytami na kubki
Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Schowek przedni z podświetleniem
Schowek na okulary
12V gniazdo zasilania w części centralnej konsoli
- wyposażenie standardowe,  - dostępne jako opcja, P - dostępne w pakiecie, - niedostępna

-

















-

-


(DIG - T 190)









-

-

-











-

P



-

P













































CENY PODSTAWOWE - PRODUKCJA 2016
Silniki benzynowe
DIG-T 115 (190 Nm)

5 0 l/100 km

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

66 500

72 500

82 250

90 750

80 500

90 250

98 750

DIG-T 115 Xtronic (165 Nm)

5.1 l/100 km

74 500

DIG-T 190 (240 Nm)

5.7 l/100 km

-

88 400

95 150

106 750

3.6 l/100 km

76 500

82 500

92 250

100 750

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

16" felgi ze stopów metali lekkich

1 800

-

-

-

18" felgi ze stopów metali lekkich

-

-

1 500

S

-

2 000

S

S

-

500

S

S

Silnik diesla
dCi 110 (260 Nm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Pakiet ACENTA+
(Standard w wersji DIG-T 190)

Pakiet Look DIG-T 190

17" felgi ze stopów metali lekkich
Przyciemniane szyby
Przyceimniane szyby

(Dostępny tylko dla modeli DIG-T 190)

(17" felgi ze stopów metali lekkich są standradowym wyposażeniem dla
DIG-T 190)

NissanConnect 2.0 1-

Zintegrowany system nawigacji
5.8" dotykowy wyświetlacz
Bluetooth, USB, MP3, oraz iPod
Kamera cofania

-

4 250

S

S

Automatyczne wycieraczki
Przesuwany podłokietnik
Czujnik zmierzchu
Samościemniające się lusterko wsteczne
System I-Key

-

2 400

S

S

Nissan Connect 2.0
System automatycznego hamowania awaryjnego
Pakiet Auto

-

7 550

S

S

Nissan Connect 2.0
System automatycznego hamowania awaryjnego

-

5 150

S

S

System kamer 360° + Safety Shield

-

-

2 100

S

Podgrzewane, skórzane siedzenia 2-

-

-

-

S

Pakiet Auto
(Standard w wersji DIG-T 190)

Pakiet IT
(Niedostępny dla modeli DIGT 190)

DIG-T 190 Pakiet IT
(Dostępny tylko dla modeli DIG-T 190)

Lakier metalizowany

2 400

Biały perłowy (QAB)

2 700
1 200

Lakier specjalny (QM1)
3-

Nissan 5★
Rozszerzona Gwarancja

+ do 4 lat lub 100 000 km
+ do 5 lat lub 100 000 km
+ do 5 lat lub 150 000 km

835
1 760
2 185

1 - Niektóre zdalne funkcje mogą wymagać zsynchronizowanego telefonu lub urządzenia, ktore nie są na wyposażeniu samochodu. Sieci komórkowe są dostarczane przez operatorów sieci mobilnych i są poza kontrolą Nissana. Informujemy, że system ten umożliwia
połączenie z internetem za pomocą telefonu zsynchronizowanego z systemem Bluetooth. Przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej zastosowane będzie standardowe minutowe naliczanie. Niektóre z usług mogą być niedostępnie, zgodnie z zasadami
obowiązującymi na danym rynku. Pokrycie systemu nawigacji nie jest w pełni zweryfikowane w przypadku dróg lokalnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z Dealerem firmy Nissan. Nissan Connect jest kompatybilny z systemami
iOS oraz Android. Darmowa aktualizacja rocznego oprogramowania nawigacji przez 3 lata.
2 - Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, niektóre części skórzanych foteli mogą zawierać syntetyczną skórę. Skóra syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej (brak tworzenia się zmarszczek w miarę starzenia, łatwiejsze czyszczenie,
podwyższona odporność na zarysowania), co pozwala na zaoferowanie bardziej wytrzymałego produktu dla naszych Klientów.
3 - Nissan 5★ Rozszerzona Gwarancja Umowa Ubezpieczenia Grupowego jest produktem ubezpieczeniowym; w celu uzyskania bliższych informacji prosimy zapoznać się z broszurą informacyjną oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi u
Autoryzowanych Dealerów i Serwisów Nissan. Produkt jest usługą zwolnioną z opodatkowania i nie podlega VAT. Treść niniejszego cennika odzwierciedla stan wiążący na dzień jego wydania.Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT.
- Oferta dostępna tylko dla dealerów biorących udział w programie.

PULSAR | WYPOSAŻENIE - PRODUKCJA 2016
Bezpieczeństwo

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

ABS + EBD









Układ wspomagania hamowania (Brake Assistant)









ESP z systemem kontroli trakcji









Aktywny System Kontroli Toru Jazdy









-

-





Przednie i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny boczne (kierowcy i pasażera)









Wyłącznik przedniej poduszki pasażera









Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

-


(DIG - T 190)





Pasy bezpieczeństawa









Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa foteli przednich









Zagłówki oraz 3 punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli tylnych









ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach









Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci









System pomiaru ciśnienia w oponach









Koło zapasowe dojazdowe

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

System Stop/Start









Immobilizer
Nadwozie









Reflektory do jazdy dziennej









Design LED

-

 (DIG - T 190)





Przednie reflektory halogenowe z funkcją powitania światłami
Przednie reflektory w technologii LED z automatyczną regulacją wysokości oraz funkcją
powitania światłami
Przycimnione wypełnienie lamp pozycyjnych





-

-

-

 (DIG - T 190)





-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Przednie lampy przeciwmgłowe z chromowanymi obwódkami

-







Trzecie światło stop









16" felgi stalowe, opony 195/60 R16



-

-

-

16" felgi ze stopów metali lekkich, opony 195/60 R16





-

-

17" felgi ze stopów metali lekkich, opony 205/50 R17

-


(DIG - T 190)





18" felgi ze stopów metali lekkich, opony 215/45 R18

-

-



Z wyjątkiem
Xtronic

Przyciemniana tylna szyba i szyby tylnych drzwi

-







Chromowane obwódki szyb









Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia









Zderzaki w kolorze nadwozia









Chromowana końcówka układu wydechowego

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Zestaw systemów bezpieczeństwa Safety
Shield

Aktywna kontrola toru jazdy
Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
Elektryczny hamulec awaryjny

Wnętrze / Komfort
Manualna klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym



-

-

-

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja

-







Tempomat z ogranicznikiem prędkości









Wycieraczki szyby przedniej z regulowaną częstotliwością pracy + czujnik deszczu

-


(DIG - T 190)





Wycieraczka tylnej szyby z regulacją częstotliwości









Czujnik zmierzchu

-


(DIG - T 190)





Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie z kierunkowskazami



-

-

-

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane i podgrzewane elektrycznie z
kierunkowskazami

-







Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie z
kierunkowskazami

-

-

-



Elektrycznie regulowane szyby przednie z przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy









Centralny zamek z pilotem









Chromowane wewnętrzne klamki

-







System I-Key z przyciskiem Start/Stop

-


(DIG - T 190)





Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach









Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Koło kierownicy, gałka dźwigni zmiany biegów, tapicerka drzwi i siedzeń wykończone białą
nicią
Centralna konsola z chromowanymi
wstawkami

-







-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

-







Wykończenia konsoli centralnej hydrografiką włókna węglowego

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Wspomaganie kierownicy









Podłokietnik kierowcy ze schowkiem

-







Centralnie umieszczony podłokietnik w oparciu tylnej kanapy

-







Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej (w stosunku 60/40)









Ręcznie regulowana wysokość fotela kierowcy









Podgrzewane, skórzane siedzenia (podgrzewane przednie siedzenia)
Częściowo skórzane siedzenia (przód siedzenia wykonany jest z materiału, a części boczne ze
skóry)
Technologia

-

-

-



-

-



-

System audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod, system Bluetooth









4 głośniki



-

-

-

6 głośników

-







Komputer pokładowy z 5" kolorowym ekranem TFT









NissanConnect 2.0

-







System kamer 360°

-

-





Sterowanie systemem audio w kole kierownicy
Schowki









Konsola centralna z uchwytami na kubki









Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach









Kieszenie w oparciach foteli przednich









Schowek przedni z podświetleniem









Schowek na okulary









12V gniazdo zasilania w części centralnej konsoli









- wyposażenie standardowe,  - dostępne jako opcja, - niedostępna

PULSAR | AKCESORIA
Kategoria / Opis
FELGI

Numer katalogowy

Cena z VAT

Wymagany montaż

KE409-3Z200

957 zł



18” felga aluminiowa HIMALAYA, czarny TOKYO + zaślepka felgi

KE409-3Z300BZ

748 zł



18” felga aluminiowa HIMALAYA, szlif diamentowy, TOKYO +zaślepka

KE409-3Z300B1

630 zł



18” felga aluminiowa HIMALAYA, szlif diamentowy, biała + zaślepka

KE409-3Z300WH

947 zł



Chromowana listwa zderzaka przedniego*

KE610-3Z52C

566 zł



Chromowane nakładki na lusterka boczne*

KE960-3Z000CR

491 zł



Chromowane listwy ozdobne boczne*

KE605-3Z020

737 zł



Chromowana listwa drzwi tyłu nadwozia*

KE791-3Z52C

393 zł



KE791-3Z500CR

442 zł



KE545-3Z57C

541 zł



17” felga aluminiowa, srebrna – BOLD

STYLIZACJA CHROM

Chromowana listwa klamki drzwi tyłu nadwozia*
Chromowana nakładka tylnego zderzaka*

18” felga aluminiowa, biała

STYLIZACJA NADWOZIA
KE760-3Z020PR

442 zł



Górna nakładka ochronna zderzaka, faktura matowego aluminium

KE967-3Z530

639 zł



Chromowana końcówka rury wydechowej - K9K

KE791-1K003

347 zł



KE605-4E250CR

730 zł



KE280-99911

829 zł



KE788-3Z087

232 zł



Zestaw osłon przeciwbłotnych, tył

KE788-3Z086

232 zł



Hak holowniczy stały

KE500-3Z500

827 zł



Hak holowniczy odłączalny

KE500-3Z510

1 131 zł



Zestaw lamp przeciwmgielnych

KE622-3Z000

1 702 zł



Krata pionowa dzieląca bagażnik

KE964-3Z53A

388 zł



Automatycznie składane lusterka

KE963-3Z1BA

292 zł



Bagażnik, aluminium, T-Track

KE730-3Z510

699 zł

Zestaw owiewek drzwi, przód i tył

KE800-3Z010

512 zł



Twarda wykładzina bagażnika z stystemem podziału

KE965-3Z5T0

1 016 zł



Nakładki ochronne progów, tworzywo o fakturze matowego aluminium

KE967-3Z500

583 zł



Sportowe nakładki na pedały (skrz. manual)

KE460-1K081

461 zł



KE748-3Z089

352 zł



KE745-3Z001

104 zł



Dywaniki welurowe, czarne

KE745-3Z021

166 zł



Mata bagażnika, czarna

KE840-3Z000

108 zł



Wykładzina bagażnika, miękka, dwustronna

KE965-3Z5S0

373 zł



Czujniki parkowania przodem – zestaw główny

KE512-99906

852 zł



Czujniki parkowania tyłem

KE511-99903

658 zł



Wieszak na ubrania

KS872-99900

209 zł



Uchwyt do smartfona – wielostronny (czarny)

KS289-360BL

103 zł



Uniwersalny uchwyt do tabletu (czarny)

KS289-TH0BL

163 zł



Przenośna popielniczka

F8800-89925

185 zł



Siatka do mocowania bagażu pozioma

KE966-75R00

151 zł



Lodówka 20l

KS930-00080

541 zł



Stopień na koło

KE930-00130

346 zł



Zestaw bezpieczeństwa (trójkąt x1)

KE930-00028

167 zł



Listwy boczne nadwozia (do lakierowania)

Osłona klamki biała z inteligentnym kluczykiem (zestaw-2szt)
Antena „płetwa rekina”, czarna (GNO)

Chromowane nakładki na lusterka
boczne

WYPOSAŻENIE ZEWNETRZNE
Zestaw osłon przeciwbłotnych, przód

Chromowana końcówka wydechu

STYLIZACJA WNĘTRZA

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE
Dywaniki gumowe, przód i tył, do wersji z kierownicą z lewej
strony, z obrzeżem
Dywaniki standardowe, czarne

AKCESORIA OGÓLNE

Sportowe nakładki na pedały (skrz.
manual)

Dywaniki welurowe, czarne

AKCESORIA TRANSPORTOWE
Uchwyt na rower aluminiowy

KE738-80010

535 zł



Pojemnik dachowy, czarny 380 l / 1600*800*400 mm 13kg/ 75 kg

KE734-380BK

1 429 zł



Pojemnik dachowy, czarny 480 l / 1900*800*400 mm 15kg/ 75 kg

KE734-480BK

1 608 zł



Uchwyt do nart, 4 pary / uchwyt do snowboardu

KE738-50002

315 zł



Uchwyt do nart, 6 pary / uchwyt do snowboardu

KE738-99996

768 zł



Uchwyt na 2 rowery mocowany do haka

KS738-75200

260 zł



Uchwyt na 3 rowery mocowany do haka

KS738-75300

495 zł



Uchwyt na 2 rowery mocowany na haku

KS738-75200

260 zł



Uchwyt na 3 rowery mocowany na haku

KS738-75300

495 zł



KE600-3Z005CR

1 047 zł



KE600-3Z40D

1 337 zł



KE600-3Z005OR

1 036 zł



KE460-3Z010

1 252 zł



PUPPBK101

640 zł



PUDPCR101

1 169 zł



PAKIETY
PAKIET STYL, chrom: listewki ozdobne paneli bocznych,
nakładki na lusterka boczne
PAKIET PREMIUM, czarny: listwa zderzaka przedniego,
nakładka tylnego zderzaka, listwa drzwi tyłu nadwozia
PAKIET STYL, pomarańcz: listewki ozdobne paneli bocznych,
nakładki na lusterka boczne
PAKIET SPORT: Sportowe pedały (wersja z manualną skrzynią
biegów), górna nakładka ochronna zderzaka, nakładki
ochronne progów
PAKIET OCHRONNY - elementy:

Wykładzina bagażnika, miękka,
dwustronna

- Dywaniki welurowe, czarne
- Wykładzina bagażnika, miękka, dwustronna
- Zestaw osłon przeciwbłotnych
PAKIET STYLIZACYJNY - elementy:
- Chromowana listwa drzwi tyłu nadwozia
- Chromowana listwa zderzaka przedniego
- Chromowana nakładka tylnego zderzaka

Bagażnik, aluminium

*Dostępne w wersjach czarny, biały i pomarańczowy

Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Ceny nie zawierają kosztów montażu. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie
prawo zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. Co do akcesoriów nieoryginalnych odpowiedzialny z
tytułu gwarancji będzie bezpośrednio ich producent, na zasadach wynikających z właściwych regulacjach prawnych oraz określonych przez producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie części i akcesoriów możliwych do
zastosowania w Państwa pojeździe, odpowiednich kodów części oraz kompatybilności akcesoriów prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami lub autoryzowanymi serwisami Nissana. Ceny części i akcesoriów odnoszą się jedynie do części
oznaczonej danym kodem. Dodatkowe części mogą okazać się niezbędne do zainstalowania pewnych produktów. W celu uzyskania informacji dotyczących niezbędnych dodatkowych części montażowych, ich cen oraz innych części i
akcesoriów, prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami lub autoryzowanymi serwisami Nissana.

PULSAR | DANE TECHNICZNE
Model

DIG-T 115

Ilość miejsc

DIG-T 190

dCi 110

1618

1461

5

osoby

Silnik
4, rzędowy

Liczba cylindrów, konfiguracja
4

Ilość zaworów na cylinder
Pojemność skokowa
Średnica cylindra x skok tłoka

72.2 x 73.1

mm

maks. moc silnika 1)
maks. moment obrotowy 1)

2

1197

cm³

kW(KM)/min-1

85 (115) / 4500

Nm/min-1

190 / 2000

79.7x81.1

76 x 80.5

85 (115) / 5200

140 (190) / 5600

81 (110) / 4000

165 / 1750

240/1600-5200

260/1750-2500

10.01 ± 1.0 / 1

Kompresja

10.5 : 1

15.5:1

Benzyna bezołowiowa RON 95

Rodzaj paliwa

Olej napędowy
Euro6

Norma emisji spalin

Układ przeniesienia napędu
Skrzynia biegów

Elektroniczna automatyczna
(Xtronic - CVT)

6-biegowa manualna

6-biegowa manualna

6-biegowa manualna

przedni

Napęd

Podwozie
Kolumny McPherson i drążek stabilizatora

Zawieszenie przednie
Zawieszenie tylne

Belka skrętna i drążek stabilizatora

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym, przekładnia zębatkowa
Tarcze przód/tył, wspomagany, z ABS i EBD, system wspomagania hamowania (Brake Assist)

Układ hamulcowy
Rozmiar felg
Rozmiar opon

16" x 6.5J (40), 17" x 6.5J (45)

17" x 6.5J (45), 18'' x 7J (47)

16" x 6.5J (40), 17" x 6.5J (45)

195/60R16, 205/50R17

205/50R17, 215/45R18

195/60R16, 205/50R17

1315 / 1350

1307 / 1352

Masa
Masa własna min./maks

kg

maks. ładowność 2)

kg

1258 / 1304
492

1270 / 1315

Dopuszczalna masa całkowita

kg

1750

470

965 - 875

1000 - 875

maks. obciążenie osi przedniej / tylnej

kg

Dopuszczalna masa przyczepy wyposażonej w hamulce/bez hamulca

kg

Dopuszczalne obciążenie dachu

kg

75

Długość całkowita

mm

4387

Szerokość całkowita (z lusterkami)

mm

2017

Wysokość całkowita

mm

1520

1200 - 632

478
1785

500 - 500

1200 - 685

1200 - 672

Wymiary

Rozstaw osi

mm

2700

Rozstaw kół przednich

mm

16" 1540; 17" 1530; 18" 1525

Rozmiar kół tylnych

mm

16" 1540; 17" 1530; 18" 1530

Pojemność bagażnika (maks.) (z dojazdowym kołem zapasowym)

l

385

Odległość pomiędzy oparciem tylnej kanapy a przednimi fotelami

mm

692

l

46

Pojemność zbiornika paliwa

Osiągi
Zużycie paliwa 3)
Cykl miejsk

l/100 km

6,3

6,2

17":7,6 / 18": 7,7

4,1

Cykl pozamiejski

l/100 km

4,3

4,5

17":4,6 / 18": 4,8

3,3

Cykl mieszany

l/100 km

5,0

5,1

17":5,7 / 18": 5,9

3,6

Emisja CO2 3)

g/km

117

119

17": 134 / 18": 138

94

Prędkość maks

km/h

190

185

217

190

Przyspieszenie 0-100 km/h

s

10,7

12,7

7,7

11,5

Minimalna średnica zawracania (od krawężnika do krawężnika)

m

10,2

1) Według 1999/99/EC
2) Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia
3) Według 2007/715/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).

Kolory i tapicerka
Rodzaj

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA/TEKNA

lakieru

Czarna (G)

Czarna / Jasna (G/K)*

Czarna (G)

specjalny







standardowy







Perłowy







Srebrny (KL0)

metalizowany







Szary (K51)

metalizowany







Czarny (GN0)

metalizowany







Czerwony (NAH)

metalizowany







Brązowy (CAP)

metalizowany







Granatowy (RBR)

metalizowany







Kolor lakieru

Biały (QM1)

Czerwony (Z10)

Biały perłowy (QAB)

 - dostępne jako opcja

*Wnętrze koloru bęzowego, nie jest dostępna dla pojazdów z silnikami 1.6 DIG-T (190)

