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HEEFT HET ALLEMAAL.
VIND UW GELIJKE. De splinternieuwe
PULSAR is gesofisticeerd en zelfzeker
en heeft een stoer, atletisch design
en een ongeziene reeks geavanceerde
technologieën om uw rit een boost
te geven. Deze stralende ster is de
levende synthese van Nissan-innovaties
waarmee niet te spotten valt.
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ZELFBEWUST
SPORTIEF EN STIJLVOL, slim en slank. De vloeiende lijnen van
de NISSAN PULSAR zijn onweerstaanbaar. Let op de energieke
contouren en het wilskrachtige profiel: zij zijn slechts een
voorsmaakje van wat volgt.

Design exterieur | Design interieur | Technologie en Prestaties | Veiligheid |
Pagina 1 |

Pagina 2

Veelzijdigheid | Accessoire | Kleuren en Bekledingen

Afdrukken | Uitgang

RUIMDENKEND
NEEM EVEN DE TIJD OM NA TE DENKEN: nooit eerder
heeft een vijfdeurs u zoveel ademruimte gegeven. Het
interieur van de Nissan PULSAR is ongelofelijk licht en
luchtig en biedt zowel u als alle passagiers nooit
geziene hoofd- en beenruimte.
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VERRASSEND
BINNENIN DE NISSAN PULSAR is alles elegantie en finesse: zachte materialen
en details in chroom, extra brede armsteunen in de deuren en een verbluffende
zichtbaarheid rondom. Met het comfort en gemak van geavanceerde functies zoals
de Nissan Intelligent Key met START/STOP knop, automatische airconditioning
met twee zones, automatische koplampen en ruitenwissers, is dit een model
van hedendaagse kwaliteit en stijl.
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVATIE
VLAK VOOR UW NEUS
Het is er allemaal, op een 5" TFT kleurenscherm: van navigatiesysteem
tot gegevens van de beller, van informatie over een nummer tot
de status van het Safety Shield, Nissan Advanced Drive-Assist
Display zorgt ervoor dat u alle informatie binnen handbereik
hebt, en uw blik op de weg kunt houden.

GEGEVENS VAN
DE BELLER
Controleer uw
oproepen met de
blik op de weg.

AUDIO
Alle informatie over
uw favoriete
artiesten en muziek
terwijl u rijdt.

SAFETY SHIELD
Blijf uit de problemen
dankzij de visuele
en akoestische
waarschuwingssignalen.

KLEURENSELECTIE
Personaliseer uw
scherm en kies zelf
de kleur van
de wagen op
het scherm.

TURN BY TURN
NAVIGATIE
Mis nooit nog een
afslag dankzij de
snelle en onmisbare
info van het
navigatiesysteem.

BANDENSPANNINGSCONTROLE SYSTEEM
Geen vaag giswerk
meer: de spanning
in elke band wordt
weergegeven op het
scherm. En als de
spanning van een band
te laag is, gaat een
waarschuwingslampje
branden op
het dashboard.
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3 JAAR

UPDATE
GRATIS

Nauwkeurige kaarten zijn van cruciaal belang voor
optimale werking van het navigatiesysteem.
Nissan MapCareTM biedt u eenmaal per jaar een
gratis kaartupdate gedurende 3 jaar na aankoop
van het voertuig.*
Vraag uw dealer om meer informatie of ga naar
de website YOU+Nissan
http://www.nissan.be of www.nissan.nl.**

NISSANCONNECT

INNOVATIE WAARMEE U MET UW WERELD
IN VERBINDING BLIJFT
SLIM EN FUNCTIONEEL NissanConnect combineert een veelheid aan audio-, navigatie- en communicatiefuncties
met een ongekende gebruiksvriendelijkheid dankzij het 7” hogeresolutie anti-reflectieaanraakscherm.
Het systeem biedt volop aansluitmogelijkheden voor externe apparaten en kan eenvoudig met uw
smartphone worden geïntegreerd.
ALTIJD IN VERBINDING, WAARHEEN U OOK GAAT NissanConnect biedt u vanaf het 7”-kleurenaanraakscherm
in het dashboard toegang tot alle audio-, navigatie- en communicatiefuncties van de Pulsar. Het systeem
kan eenvoudig met uw smartphone worden geïntegreerd, zodat u draadloos uw favoriete muziek kunt
streamen, berichten op uw socialenetwerksites kunt volgen en zelfs online informatie kunt opzoeken.
INTELLIGENTE RIJASSISTENTIESYSTEMEN en navigatiefuncties bieden u ondersteuning in uiteenlopende
verkeerssituaties.
AUDIOSTREAMING VIA BLUETOOTH® Geniet van de kwaliteit van digitale radio, stem draadloos af op
uw favoriete webradiostation of stream muziek vanaf uw mobiele telefoon.
iPOD/USB-AANSLUITING Sluit uw iPod of mp3-speler aan om onderweg toegang te hebben tot al
uw afspeellijsten.
* Autorijden is een serieuze aangelegenheid. Gebruik NissanConnect alleen wanneer dit veilig kan. Sommige applicaties worden op een later tijdstip
geïntroduceerd. Om NissanConnect te kunnen gebruiken, dient u zich in te schrijven: dit kan kosteloos tot 2 jaar na aankoop. De diensten en applicaties
zijn uitsluitend beschikbaar in geselecteerde Europese landen en op geselecteerde Nissan-modellen. Diensten en applicaties kunnen worden
geleverd door derden die niet onder de controle van Nissan vallen, en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving door Nissan of
zijn agenten (inclusief, maar niet beperkt tot door derden geannuleerde/opgeschorte diensten). In dat geval aanvaardt Nissan geen verantwoordelijkheid.
Voor sommige functies op afstand is een door het systeem ondersteunde mobiele telefoon of ander extern apparaat nodig dat niet bij het voertuig
wordt meegeleverd. Mobieletelefoniediensten worden geleverd door onafhankelijke providers die niet onder de controle van Nissan vallen. Toegang
tot mobiele netwerken is niet overal beschikbaar. Aan roaming en/of mobiel dataverkeer kunnen kosten verbonden zijn. Nissan is niet verantwoordelijk
voor het vervangen of upgraden van bepaalde apparatuur, noch voor kosten die verschuldigd zijn voor het gebruik na wijzigingen aan de dienst.
** Aanbieding is geldig voor alle Nissan-modellen uitgerust met NissanConnect (m.u.v. NV200 en 370Z) en geproduceerd na 1 mei 2016. Dit aanbod
geldt niet voor auto's op voorraad die vóór 1 mei 2016 zijn gebouwd.
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STOOT UW NEUS NIET.
In eerste versnelling (of Drive voor Xtronicmodellen) geeft het scherm u zowel een
vooraanzicht als een totaal overzicht zodat
u perfect weet hoever u kunt rijden –
zonder te ver te rijden.

SPAAR UW WIELEN.

TOTAALBEELD.

In Drive of Reverse kunt u de
cameraknop indrukken om het
algemeen overzicht te wisselen
voor een zijaanzicht. Erg handig
om te zien hoe dicht u bij de
stoeprand staat.

Onder de zijspiegel aan de
bestuurderskant geeft deze
camera u een virtueel
360º vogelperspectief, zowel in
eerste als in achteruitversnelling.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

VIRTUEEL VOGELPERSPECTIEF
Met 4 camera’s levert de Around View Monitor een panoramisch zicht van
uw voertuig, alsook close-ups in split-screens van de voor-, achter- en zijkant
om veiliger en makkelijker te parkeren. Bij het achteruitrijden waarschuwt
de detectie van bewegende voorwerpen u voor alle onzichtbare gevaren,
zoals een kindje op een fiets of een huisdier – dat spaart u heel wat zorgen
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KIJK OMLAAG.
In achteruitversnelling kunt u op het
scherm zien wat er vlak achter u is terwijl
het algemeen overzicht weergeeft wat
er zich rondom uw Pulsar bevindt.
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ACTIVE TRACE CONTROL
ACTIVE TRACE CONTROL zorgt voor een
zelfverzekerd rijgedrag in bochten door de
remdruk van de individuele wielen te regelen
en zo de bochten beter te volgen en een zacht
weggedrag te garanderen.

VOET OMLAAG – MET EEN
ZUIVER GEWETEN.
Met de NISSAN PULSAR geen compromis tussen kracht en prestaties. De koppelrijke turbomotoren
met kleine cilinderinhoud combineren een indrukwekkend brandstofverbruik met een hoog
reactievermogen. U kunt kiezen voor de benzinemotor van 1.2 liter met turbocompressie en
directe injectie of voor de zeer zuinige 1.5 dCi-dieselmotor. In beide gevallen zult u versteld staan.
XTRONIC
De automatische transmissie XTRONIC biedt extra rijplezier door zachtere, snellere acceleraties en
een alerter karakter, en verlaagt tegelijk het brandstofverbruik.
START/STOP SYSTEM
Het automatische start-stopsysteem van Nissan is standaard bij alle modellen. Om nog zuiniger te
zijn, stopt het de motor wanneer die niet vereist is, aan een verkeerslicht bijvoorbeeld, en herstart
dan snel en zachtjes wanneer u het gaspedaal indrukt om te vertrekken.
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VERMOGEN
(pk)

KOPPEL
(Nm)

CO2
(g/km)

VERBRUIK
(l/100km)

DIG-T 115 MT

115

190

117 (16" & 17") /
121 (18")

5,0 (16" & 17") /
5,2 (18")

DIG-T 115 Xtronic

115

165

119

5,1

dCi 110 MT

110

260

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

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

MOTOR
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HET ONZICHTBARE
ZICHTBAAR MAKEN

NISSAN SAFETY SHIELD

HUL JEZELF IN VERTROUWEN.

BANDENSPANNINGSCONTROLESYSTEEM. Geen vaag
giswerk meer: de spanning in elke band wordt
weergegeven op het scherm. En als de spanning van
een band te laag is, gaat een waarschuwingslampje
branden op het dashboard.

De technologieën van het Nissan Safety Shield* vormen een complete
veiligheidsbenadering die de technologie in en ontwikkeling van al onze
modellen regeert. De hier beschreven functies zijn maar een deeltje van
het geheel en helpen u en uw inzittenden te beschermen op drie belangrijke
vlakken: ze houden de omgeving en de systemen van uw wagen in het
oog, staan u bij in onverwachte situaties en helpen u te beschermen
wanneer een ongeval onvermijdelijk is.

DODEHOEKWAARSCHUWING. U ziet ze misschien niet.
De dodehoekwaarschuwing wel. Als een voertuig zich
links of rechts in de dode hoek van de PULSAR bevindt,
maakt een waarschuwingslampje in het glas van de
buitenspiegel u daarop attent. Als u de richtingaanwijzer
inschakelt om van rijstrook te veranderen en een
voertuig gevaarlijk dicht in de buurt is, gaat hetzelfde
lampje knipperen en hoort u bovendien een
waarschuwingssignaal.
RIJSTROOKASSISTENT. Blijf gefocust: als u uw rijstrook
verlaat, krijgt u een waarschuwing. Wanneer u de
richtingaanwijzer niet hebt ingeschakeld, maant het
systeem u aan om bij te sturen.
NOODREMHULP. Dreigt er een aanrijding met een
voorligger, geeft het systeem een akoestisch en
visueel waarschuwingssignaal. Als de bestuurder niet
automatisch reageert, wordt geremd om het voertuig
te vertragen.
DETECTIE VAN BEWEGENDE VOORWERPEN. Uw digitale
copiloot bij het parkeren. Met 360° dekking waarschuwt
deze functie u bij het parkeren wanneer er iets in
de onmiddellijke omgeving van de wagen beweegt –
bijvoorbeeld een huisdier of een kindje op een fiets.

AIRBAGS
STANDAARD

Safety Award In 2014
werd aan PULSAR de maximale
5-sterren rating toegekend door
Euro NCAP (European New Car
Assessment Programme).

®

HELPEN U TE BESCHERMEN Met 6 airbags standaard,
beschikbare zijdelingse en gordijnairbags en het
Nissan Safety Shield is de PULSAR uitgebreid voorzien
van systemen die de actieve en passieve veiligheid
verhogen om u en uw passagiers een perfecte
bescherming te bieden.

*Beschikbaar volgens versie

Design exterieur | Design interieur | Technologie en Prestaties | Veiligheid |

Veelzijdigheid | Accessoire | Kleuren en Bekledingen

Afdrukken | Uitgang

SCHUIVEN, OPVOUWEN,
INPAKKEN & WEG
Ondanks de ruimste beenruimte achteraan uit zijn klasse zorgt de
enorme koffer van de Nissan PULSAR ervoor dat er niets achterblijft.
Meer nog, zijn koffervolume van 385 liter neemt toe tot 1395 liter met
de zetels neergeklapt. Dankzij vier verschillende zetelcombinaties en een
neerklapbare achterbank (60/40), zijn er mogelijkheden genoeg voor
grotere voorwerpen - schuif de golftas erin, steek de wandelwagen of
de fietsen erin en weg!

1395 LITRES
U, uw passagiers en een
heleboel bagage.

Houd kleinere voorwerpen binnen handbereik dankzij een heleboel handige compartimenten en verborgen opbergruimte.
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MAAK INDRUK

1 Spiegelkappen, London White

MAAK EEN STATEMENT MET DE NISSAN DESIGN STUDIO.
Kies uit een aanbod van kleuren en accessoires en
kneed uw PULSAR naar uw eigen beeld.

VOOR PULSAR

2 Portiergrepen, London White
3 Zijdelingse sierstrips, London White
4 18" lichtmetalen velgen HIMALAYA diamond cut
London White
5 Voorbumper sierlijst, London White
6 Beschermer kofferbak en bovenzijde achterbumper
7 Fluwelen matten met kleurenstiksels, Oppama
Orange, London White, Tokyo Black
8 18" lichtmetalen velgen HIMALAYA diamond cut
Tokyo Black
9 Smartphonehouder

6

7

10 Kofferhandgreep, London White

8

9

11 Achterbumper insert, London White
1

2

3

10

10

5

CREATIVE LINE
London
White
Tokyo
Black

EXCLUSIVE LINE

4

Beijing
Chrome

11

Oppama
Orange
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Metallic (M)
Solid (S)

KLEUREN

WHITE - S - QM1

SATIN SILVER - M - KL0

RED - M - NAH

RED - S - Z10

BEKLEDINGEN

VISIA

ACENTA

VISIA - STOF

ACENTA - STOF, ZWART

N-CONNECTA

TEKNA

N-CONNECTA - STOF / LEDER,
ZWART

TEKNA - LEDER, ZWART

PEARL WHITE - M - QAB

GRAY - M - K51

BLACK - M - GN0

BRONZE - M - CAP

AZURE - M - RBR

VELGEN
AFMETINGEN
A: Lengte: 4.385 mm
B: Wielbasis: 2.700 mm
C: Breedte: 1.768 mm

D

D: Hoogte: 1.520 mm

B
16" stalen velgen met wieldoppen

16" lichtmetalen velgen

17" lichtmetalen velgen

18" lichtmetalen velgen

A
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BIJ NISSAN

FOCUSSEN WE
OP KWALITEIT

DE KRACHT VAN ERVARING
Bij Nissan staat de klant altijd centraal. Alles wat we doen en
beslissen, gebeurt met de grootste zorg, precisie en kwaliteit,
want uiteindelijk doen we het voor u. Van ontwikkeling tot bouw,
van testen tot transparantie, van klantenservice tot engagement.
Kwaliteit zit in elk detail.

360°-PROCES
Kwaliteit integreren we van bij het begin. Elke auto ontwerpen we
zo dat hij meer comfort en een langere levensduur biedt door
innoverend design, slimme technologie en doordachte details,
met u als inspiratie.

VEILIGHEID
Onze slimme rijhulpsystemen houden constant een oogje in het zeil
om problemen te helpen voorkomen. Zo kunt u met meer zekerheid
en vertrouwen de weg op, elke dag opnieuw. Onze Around View Monitor
biedt met 4 camera's een virtueel zicht in vogelperspectief van uw auto
en de omgeving er omheen.

EXTREME BETROUWBAARHEID
We drijven onze auto's tot het uiterste om hun dagelijkse prestaties en
betrouwbaarheid te garanderen. We rijden miljoenen kilometers voordat
modellen in productie gaan, openen en sluiten deuren en de motorkap
duizenden keren op een dag en testen de weerstand van ruiten met echt
vulkaanstof uit Japan.
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NISSAN DE SERVICECONTRACTEN
Een servicecontract van Nissan is de beste manier om uw nieuwe Nissan PULSAR
het onderhoud te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan en bieden
u jarenlang een vaste prijs voor de naverkoopdiensten. Wanneer u uw wagen naar
onze verdelers brengt, vervangen we onderdelen en vloeistoffen volgens het officiële
onderhoudsschema van Nissan en controleren we verscheidene punten om uw
gemoedsrust te verzekeren. Een totale budgetcontrole en planning: Nissan informeert
u over nakende bezoeken en stelt de meest geschikte diensten en timing voor uw
diensten voor.

NISSAN GARANTIE-UITBREIDING
ZORGELOOS RIJPLEZIER, GEGARANDEERD.

Nissan 5 geeft u de mogelijkheid om de constructeursgarantie van 3 jaar of
100.000 km te verlengen. Kies het contract dat het best aansluit bij uw gebruik.
Bij herstellingen worden enkel originele Nissan-onderdelen gebruikt die door hoog
opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd Voor uw gemoedsrust kunt u (indien
van toepassing) ook rekenen op een Europese pechverhelping, 24 uur per dag en
7 dagen op 7.

ER STAAT GEEN VERVALDATUM op ons engagement. Elk lid van het You+Nissan
programma wordt op een authentieke, open en eerlijke manier geholpen.
Want wij zijn er voor u. Altijd. DAT BELOVEN WE.

ALTIJD MOBIEL, OOK AL IS UW
WAGEN DAT EVEN NIET
We beloven u 100% mobiliteit, ook al is uw
wagen in onderhoud. Boek op voorhand en we
garanderen u een gratis vervangwagen.
Sommige concessiehouders stellen u zelfs een
elektrische wagen ter beschikking en tal
van andere mogelijkheden. Perfect op maat
van uw behoeftes.

DE BESTE PRIJS IN DE BUURT,
ZONDER FOUT
We beloven u de beste zorg voor uw Nissan. Dit
met de expertise van onze getrainde teams én
met gebruik van originele Nissan-onderdelen.
Want wij weten beter dan wie ook hoe we voor
uw Nissan moeten zorgen. En om de beste prijs
voor herstelling en onderhoud te garanderen,
passen we onze prijs aan als u dezelfde service
goedkoper vindt in een straal van 10 km rond
uw lokale concessiehouder

HERSTELLINGEN ZONDER
ONAANGENAME VERRASSINGEN
We beloven u gratis een algemene check uit
te voeren voor we aan de slag gaan met uw
wagen. Zo weet u exact wat er moet gebeuren
en hoeveel het u zal kosten. Benieuwd naar
onze prijzen? Raadpleeg ze gerust online of
vraag ernaar bij uw concessiehouder.

NISSAN ASSISTANCE BIJ ÉLKE
KILOMETERSTAND
Wij beloven u in alle omstandigheden op
de baan te houden, moest er iets onverwacht
gebeuren. Dan kan u 24/24 rekenen op
Nissan Assistance, gegarandeerd. En dit voor
elke Nissan die binnen het netwerk
onderhouden wordt, ongeacht de leeftijd
of kilometerstand.

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN
NAAR BOVEN.
U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert onze
vindingrijkheid. U inspireert ons om de regels
te veranderen en te innoveren. En bij Nissan
is innoveren meer dan toevoegingen en
uitbreidingen. We tasten de grenzen af om wat
hetzelfde blijft, opnieuw uit te vinden. Het gaat
om het uitwerken van verrassende oplossingen
om aan uw gekste en meest praktische
wensen te beantwoorden. Bij Nissan ontwerpen
we auto’s, accessoires en diensten die breken
met de traditie. We maken het praktische
opwindend en het opwindende praktisch om
u dag na dag nog meer rijplezier te verzekeren.

DE NISSAN PULSAR
BIEDT U:
3 JAAR OF 100.000 KM GARANTIE
(WAT EERST BEREIKT WORDT)
ONDERHOUDSINTERVAL VAN 1 JAAR OF
30.000 KM VOOR DIESELMOTOREN
20.000 KM VOOR BENZINEMOTOREN

Overal, altijd, wat het ook is, bel 00 800 5000 1001 en we staan voor u klaar.
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Bezoek onze website:

www.nissan.be
www.nissan.nl

Volg de NISSAN PULSAR op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan (December 2017).
Deze brochure bevat foto’s van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van voortdurende verbetering van zijn
producten behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie op elk
moment te wijzigen. De dealers van Nissan worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Bij uw plaatselijke
Nissan-dealer kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren
in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke
reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – FY17 PULSAR BROCHURE LHD 12/2017 CATNPULS122017 – Gedrukt in de EU.
Gemaakt door DESIGNORY, Frankrijken geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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