NISSAN

PULSAR

ORIGINELE ACCESSOIRES
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Voor een pure uitstraling, is er niets beter dan het
Style Pack. Val op met een volledige set van
instaplijsten en spiegelkappen in het zwart, wit of
glimmend chrome samen met zwarte of diamond
cut grijze 17" lichtmetalen velgen. Verbazingwekkend!

STYLE PACK
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1_ Spiegelkappen, wit(28)
2_ Instaplijsten, wit(29)
3_ 17" Lichtmetalen velg BOLD
diamond cut, donker grijs(06)
4_ Spiegelkappen, zwart(20)
5_ 17" Lichtmetalen velg BOLD,
zwart(07)
6_ Instaplijsten, zwart(21)
Op de omslag: PULSAR in blauw
met, chromen spiegelkappen(12),
instaplijsten(13), voorbumpersierlijst(11)
en 17" Lichtmetalenvelgen BOLD,
zwart(07), accessoires.
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Wit

Maak een glansrijke combinatie met het
Premium Pack in zwart, wit of glimmend
chrome. Combineer een set van sierlijsten
aan de voorzijde, achterklep en achterbumper
met glimmend zilveren 17" lichtmetalen velgen.

PREMIUM PACK
1_ 17" Lichtmetalen velg BOLD,
zilver(05)
2_ Sierlijst – voorzijde, wit(27)
3_ Sierlijst – voorzijde, chrome(11)
4_ Bumper inzetstukken –
achterzijde, chrome(16)
5_ Achterklepsierlijst, chrome(14)
6_ Achterklepsierlijst, wit(30)
7_ Bumper inzetstukken –
achterzijde, wit(32)
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Verrijk en bescherm uw PULSAR met Nissan
Originele Accessoires. Voeg spatlappen,
windgeleiders en gekleurde stootlijsten toe
en kies voor speciaal ontworpen mattensets,
bagageruimtebescherming en flitsende
sportpedalen om slijtage te voorkomen.

1_ Set windgeleiders, zowel voorzijde
als achterzijde(39)
2_ Stootlijsten, wit, zilver, grijs, zwart
(ook verkrijgbaar in overspuitbare
versie)(33-37)
3_ 16" Lichtmetalen velg SHARP,
zilver(03)
4_ Spatlappen, zowel voorzijde
als achterzijde(40-41)
5_ Uitlaatsierstuk(42)
6_ Sportpedalen(47)
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7_ Bagageruimtemat(60)
8_ Bagageruimtebescherming – zacht
en bagageruimte beschermlijst(61-68)
9_ Instaplijst(45)
10_ Textiel mattensets – velours, zwart
(set van 4) – standaard, zwart (set
van 4) – Rubber (set van 4) (56-58)
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Origineel 16"
Lichtmetalen velg(01)

Origineel 17"
Lichtmetalen velg(02)

16" Lichtmetalen velg –
SHARP, zilver(03)

16" Lichtmetalen velg –
NISEKO, zilver(04)

17" Lichtmetalen velg –
BOLD, zilver(05)

17" Lichtmetalen velg –
BOLD, diamond cut donker
grijs(06)

17" Lichtmetalen velg –
BOLD, zwart(07)
8

EXTERIEUR
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Pas uw auto aan uw actieve levensstijl. Verfraai het interieur met een houder voor
smartphone of tablet, manoeuvreer met gemak dankzij de parkeersensoren en bereid
je voor op een avontuur met allesdragers voor fietsen, ski’s en extra bagage –
de opties zijn eindeloos.
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1_ Parkeerhulpsysteem – voor& achterzijde(64-65)
2_ Fietsdrager Deluxe(70)
3_ Ski/snowboarddrager
verschuifbaar tot 6 paar (ook
verkrijgbaar tot 4 paar en tot
3 paar)(69)
4_ Dakkoffer klein (ook
verkrijgbaar in medium) (77)

5_ Fietsdrager op trekhaak
(verkrijgbaar voor 2 fietsen,
13- en 7-polig en voor
3 fietsen, 7-polig) (71)
6_ Allesdrager – aluminium(66)
7_ Veiligheidspakket(88)
8_ Afsluitbare wielmoeren(08)
9_ Houder voor tablet(55)
10_ Houder voor smartphone(52)
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BESTEL
INFORMATIE

ALLESDRAGERS

LICHTMETALEN VELGEN
(01)

Origineel 16" Lichtmetalen velg

D0300-3ZL3A

(35)

Stootlijsten (body painted #2) - Solid white QM1

KE760-3Z020WS

(66)

T-Track allesdrager - aluminium

KE730-3Z510

(02)

Origineel 17" Lichtmetalen velg

D0300-3ZT3E

(36)

Stootlijsten (body painted #3) - Metallic Silver KYO

KE760-3Z020SM

(67) Ski/snowboarddrager (tot 3 paar)

KE738-50001

KE760-3Z020GR

(68) Ski/snowboarddrager (tot 4 paar)

(03)

16" Lichtmetalen velg SHARP (Zilver)

KE409-3Z100

(37)

Stootlijsten (body painted #3) - Metallic grey KAD

(04)

16" Lichtmetalen velg NISEKO + naafdoppen (Zilver)

KE409-3Z110

(38)

Bagageruimtebeschermlijst, Brushed Aluminium aspect

KE967-3Z530

(69)

Ski/snowboarddrager verschuifbaar (tot 6 paar)

KE738-50002

(05)

17" Lichtmetalen velg BOLD (Zilver)

KE409-3Z200

(39)

Set windgeleiders - voorzijde als achterzijde

KE800-3Z010

(70)

Fietsdrager Deluxe

KE738-80010

(06)

17" Lichtmetalen velg BOLD + naafdoppen diamond cut (Donker Grijs)

KE409-3Z200DS

(40)

Spatlappen - achterzijde

KE788-3Z086

(71)

Fietsdrager op trekhaak - 13 polig (2 ﬁetsen)

KE738-70213

(07)

17" Lichtmetalen velg BOLD + naafdoppen (Zwart)

KE409-3Z200BZ

(41)

Spatlappen - voorzijde

KE788-3Z085

(72) Fietsdrager op trekhaak - 7 polig (2 ﬁetsen)

(08)

Afsluitbare wielmoeren

KE409-89951

STYLING EXTERIEUR

CHROME TOUCH
(09) Chrome STYLE Pack: instaplijsten, spiegelkappen
(10) Chrome PREMIUM Pack: sierlijst - voorzijde, bumper inzetstukken -

achterzijde, achterklepsierlijst
(11)

Chromen sierlijst - voorzijde

(12)

Chromen spiegelkappen

KE600-3Z40C

KE605-3Z020

Chromen achterklepsierlijst

KE791-3Z52C

(15) Chromen achterklephandgreep
(16)

Chromen bumper inzetstukken - achterzijde

KE791-3Z500CR
KE545-3Z57C

(43) Chromen uitlaatsierstuk voor H5FT

KE791-1K00A

(76) Banden opstap

KE930-00130

(44) Mistlampenset

KE622-3Z000

(18) Black PREMIUM Pack: sierlijst - voorzijde, bumper inzetstukken -

achterzijde, achterklepsierlijst
(19) Black Sierlijst - voorzijde

Instaplijsten, Brushed Aluminium aspect

(46) Sportpedalen - AT
(47)

Sportpedalen - MT

(50) Kledinghanger
(51) Asbak
KE610-3Z52D

(52)

Houder voor smartphone (Wit)

(53) Houder voor smartphone (Zwart)
(54) Houder voor smartphone U (Zwart)

KE791-3Z52D

KS872-99900

Houder voor tablet (Zwart)

F8800-89925
KS289-360WH
KS289-360BL
KS289-UG0BL
KS289-TH0BL

(79) Trekhaakkabelset - 13 polig

Met het totaal aan beschikbare contracten bent u instaat
om er een te selecteren die bij u past.
Onze opgeleide technici, die uw auto beter kennen dan wie
dan ook, maken gebruik van Originele Nissan onderdelen.
Dit plan brengt gemoedsrust voor u en indien u uw Nissan
voor het einde van de looptijd verkoopt, is de Verlengde
Garantie overdraagbaar.
Nissan 5* bevat ook de Nissan pechhulp, beschikbaar 24 uur /
7 dagen per week, met Europese dekking.

TREKHAAK
KE505-3Z213

(80) Trekhaakkabelset - 7 polig

KE505-3Z207

(81) Extra plus-aansluiting

KE505-3Z999

(82) Adapterkabel van 7 naar 13 polig

KE505-89941

(83) Adapterkabel van 13 naar 7 polig

KE505-89951

(84) Adapterkabel van 13 naar 7 polig + 12S

KE505-89961

(85) Trekhaak met vaste kogel

KE500-3Z500

(86) Trekhaak met afneembare kogel

KE500-3Z510

(87) Veiligheidsklem

KE500-99935

VEILIGHEID

MATTENSET
(88)

Textiel mattenset standaard - zwart - voor- en achterzijde

KE745-3Z001

(89) Veiligheidspakket (EHBO + Veiligheidshesje + 2 Gevarendriehoek)

KE930-00029

Velours mattenset - zwart - voor- en achterzijde

KE745-3Z021

(90) EHBO-doos (hard plastic)

KE930-00021

(91) EHBO-tas (soft bag)

KE930-00026

Rubberen mattenset met opstaande rand - voor- en achterzijde

(57)
(58)
KE600-3Z40W

Solid White Sierlijst - voorzijde
Solid White spiegelkappen

KE960-3Z030WH

(29)

Solid White portiersierlijsten

KE605-3Z020WH

(30)

Solid White achterklepsierlijst

BAGAGERUIMTE

KE610-3Z52W

KE791-3Z52W
KE791-3Z500WH
KE545-3Z57W

(59) Bagageruimtevloer - inklapbaar

KE930-00028

(92) Veiligheidshesje

KE930-00111

KE965-3Z5T0

(93) Gevarendriehoek

KE930-00017

(94) Gevarendriehoek (set van 2)

KE930-00018

(60)

Bagageruimtemat - zwart

KE840-3Z000

(61)

Bagageruimtebescherming - zacht - omkeerbaar

KE965-3Z5S0

(62) Bagagenet voor opslag

KE966-75R00

(63) Bagagenet - verticaal

KE966-76R00

Vraag aan uw verkoop adviseur naar het ﬁnancieringsplan en over het meeﬁnancieren van uw accessoires.
Nissan Originele Accessoires
3 jaar of 100.000 KM als gemonteerd bij erkende Nissan dealers of
12 maanden wanneer gemonteerd bij een derde partij.

PARKEERHULP

BESCHERMING - EXTERIEUR

Veiligheidspakket (EHBO + Veiligheidshesje + 1 Gevarendriehoek)

KE748-3Z089

(56)
KE600-3Z005WS

(27)

Solid White bumper inzetstukken - achterzijde

(55)

KE545-3Z57D

(28)

(32)

KE734-20000

Met Nissan 5* Verlengde Garantie geniet u met uw PULSAR
van een garantie verlenging voor een langere periode
of kilometrage.

ONDERHOUDSPLAN

KE791-3Z500BK

WHITE TOUCH

(31) Solid White achterklephandgreep

(78) Dakkoffer - medium

KE600-3Z40D

KE605-3Z020BK

achterzijde, achterklepsierlijst

KE460-1K181
KE460-1K081

INTERIEUR BENODIGDHEDEN

KE600-3Z005BK

KE960-3Z030BK

(26) Solid White PREMIUM Pack: sierlijst - voorzijde, bumper inzetstukken -

KE734-10000

KE460-3Z010

Black portiersierlijsten

(25) Solid White STYLE Pack: instaplijsten, spiegelkappen

Dakkoffer - klein

(49) SPORT PACK: Sportpedalen - MT, bagageruimtebeschermlijst, instaplijsten

Black spiegelkappen

(24) Black bumper inzetstukken - achterzijde

(77)

KE460-3Z001

(21)

(23) Black achterklephandgreep

KE967-3Z500

(48) SPORT PACK: Sportpedalen - AT, bagageruimtebeschermlijst, instaplijsten

(20)

(22) Black achterklepsierlijst

DAKKOFFER
INHOUD/LANGTE/BREEDTE/HOOGTE/GEWICHT/MAXIMAAL LADEN

STYLING INTERIEUR

BLACK TOUCH
(17) Black STYLE Pack: instaplijsten, spiegelkappen

KE737-99931
KE737-99932

(45)

Chromen portiersierlijsten

KE738-70307

(74) T-Track adapter voor ﬁetsdrager
(75) T-Track adapter voor skidrager 3 paar en 4 paar

KE610-3Z52C

(14)

(73) Fietsdrager op trekhaak - 7 polig (3 ﬁetsen)

KE791-1K003

KE960-3Z000CR

(13)

KE738-70207

Chromen uitlaatsierstuk

(42)
KE600-3Z005CR

VERLENGDE GARANTIE

KE738-99996

(33)

Stootlijsten - zijkant - overspuitbaar (primered)

KE760-3Z020PR

(64)

Parkeerhulpsysteem - voorzijde

KE512-99906

(34)

Stootlijsten (body painted #1) - Black Z11

KE760-3Z020BK

(65)

Parkeerhulpsysteem - achterzijde

KE511-99903

Nissan Goedgekeurde Accessoires
2 jaar of 100.000 KM als gemonteerd bij erkende Nissan dealers of
12 maanden wanneer gemonteerd bij een derde partij.

Geef uw PULSAR de zorg die het verdient met NISSAN
Onderhoudscontracten en bespaar veel geld op de
lange termijn.
Het NISSAN Onderhoudscontract dekt alle vereiste wat betreft
de service van uw PULSAR.
U kunt kiezen voor een Onderhoudscontract met een looptijd
variërend van 3 tot 5 jaar.
Bij uw Nissan Dealer wordt volgens het voorgeschreven
onderhoudsschema checks en vervangingen doorgevoerd.
Uw PULSAR wordt onderhouden door Nissan getrainde
technici die gebruik maken van Originele Nissan onderdelen.
Een goed onderhouden auto heeft een hogere restwaarde.
Indien u uw Nissan voor het einde van de looptijd verkoopt,
is het Onderhoudscontract overdraagbaar.
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Bezoek onze website: www.nissan.com/pulsar

Volg Nissan PULSAR op:
Dealer stempel:

Alles is in het werk gesteld om de informatie in deze uitgave, ten tijde van haar verschijning (augustus 2014), waarheidgetrouw weer te
geven. Deze brochure is geproduceerd m.b.v. prototypes van auto’s gebruikt tijdens motorshows. Geheel in lijn met onze bedrijfsfilosofie
van constante productverbetering, behoudt Nissan International zich het recht voor om op ieder willekeurig wijzigingen op zowel
specificaties als, de in deze publicatie beschreven en getoonde voertuigen, door te voeren. Nissan dealers zullen van deze wijzigingen zo
snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Raadpleeg daarom uw dichtsbijzijnde Nissan dealer voor de meest recente informatie. Nissan
is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade van onjuistheden of onvolkomenheden aan de inhoud van deze brochure.
Beperkingen van de gebruikte printmethode kunnen afwijken van getoonde kleuren / materialen tot gevolg hebben. Alle rechten
voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nissan
International, verboden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier– PULSAR MY14 P&A BROC GEA 08/2014 – Gedrukt in de EU.
Vervaardigd door NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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