NISSAN

PULSAR

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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Για μία εμφάνιση που μαγνητίζει, το Style Pack
είναι ασυναγώνιστο. Δημιουργήστε εντυπωσιακές
αντιθέσεις, με ένα σετ μαρσπιέ και καλυμμάτων
καθρεπτών σε μαύρο, λευκό ή λαμπερό χρώμιο
ασορτί με 17" ζάντες αλουμινίου black ή diamond
cut grey.
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1_ Καλύμματα καθρεπτών, white (28)
2_ Διακοσμητικές λωρίδες μαρσπιέ,
white (29)
3_ 17" Diamond cut ζάντα
αλουμινίου dark grey– BOLD (06)
4_ Καλύμματα καθρεπτών, black (20)
5_ 17" ζάντα αλουμινίου black –
BOLD (07)
6_ Διακοσμητικές λωρίδες
μαρσπιέ, black (21)
Στο εξώφυλλο: PULSAR σε μπλε
απόχρωση, εξοπλισμένο με chrome
καλύμματα καθρεπτών (12), chrome
διακοσμητικές λωρίδες μαρσπιέ (13),
chrome διακοσμητικό εμπρόσθιας
ποδιάς (11) και 17" ζάντα αλουμινίου
black – BOLD (07)
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Χαρίστε λάμψη με το Premium Pack σε
μαύρο, λευκό ή ιριδίζων χρώμιο. Συνδυάστε
ένα σετ διακοσμητικών για την εμπρός
ποδιά, το πορτμπαγκάζ και τον πίσω
προφυλακτήρα με αστραφτερές, ασημί
ζάντες αλουμινίου 17" silver. Η απόλυτη
γοητεία !

1_ 17" ζάντα αλουμινίου silver –
BOLD (05)
2_ Διακοσμητικό εμπρόσθιας
ποδιάς, white (27)
3_ Διακοσμητικό εμπρόσθιας
ποδιάς, chrome (11)
4_ Ένθετο πίσω προφυλακτήρα,
chrome (16)
5_ Κάτω διακοσμητικό
πορτμπαγκάζ, chrome (14)
6_ Κάτω διακοσμητικό
πορτμπαγκάζ, white (30)
7_ Ένθετο πίσω προφυλακτήρα,
white (32)
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1_ Εκτροπέας Αέρα, εμπρός και
πίσω σετ (39)
2_ Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος,
white, silver, grey, black
(επίσης διατίθενται σε ασταρωμένη
έκδοση) (33-37)
3_ 16" ζάντα αλουμινίου silver –
SHARP (03)
4_ Λασπωτήρες, εμπρός και
πίσω (40-41)
5_ Διακοσμητικό εξάτμισης (42)
6_ Σπορ πεντάλ (47)
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Αναδείξτε και προστατεύστε το PULSAR
σας με Γνήσια Αξεσουάρ Nissan. Προσθέστε
λασπωτήρες, εκτροπείς αέρα και ασορτί
πλαϊνά προστατευτικά για προστασία από τη
βρωμιά και επιλέξτε ειδικά σχεδιασμένες
μοκέτες, καλύμματα χώρου αποσκευών και
ένα στυλάτο σετ βρωμιά πεντάλ για να
αποτρέψετε τη φθορά.
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7_ Χαλάκι χώρου αποσκευών (60)
8_ Μαλακό κάλυμμα χώρου αποσκευών
και προστασία πίσω πάνω
προφυλακτήρα (61, 38)
9_ Προστατευτικά εισόδου (45)
10_ Υφασμάτινες, βελούδινες μοκέτες,
μαύρες (σετ 4), στάνταρ,
μαύρες (σετ 4), Ελαστικά πατάκια
(σετ 4) (56-58)
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16" OE
ζάντα αλουμινίου (01)

17" OE
ζάντα αλουμινίου (02)
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16" ζάντα αλουμινίου silver
– SHARP (03)

16" ζάντα αλουμινίου silver,
NISEKO (04)

17" ζάντα αλουμινίου silver–
BOLD (05)

17" diamond cut ζάντα
αλουμινίου dark grey –
BOLD (06)

17" ζάντα αλουμινίου black
– BOLD (07)
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Προσαρμόστε το αυτοκίνητό σας, στο δικό σας τρόπο ζωής. Εμπλουτίστε το εσωτερικό του με
μια υποδοχή για smartphone ή tablet, πραγματοποιήστε ελιγμούς πανεύκολα και με ασφάλεια
χάρη στους εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης και ετοιμαστείτε για μια εκδρομή με τις
ειδικές σχάρες για τα ποδήλατα, τα πέδιλα σκι και οποιοδήποτε επιπλέον φορτίο. Οι επιλογές
είναι ανεξάντλητες.
10
1_ Αισθητήρες εμπρός και πίσω
παρκαρίσματος (64-65)
2_ Πολυτελής σχάρα ποδηλάτου (70)
3_ Σχάρα σκι/χιονοσανίδας
(snowboard), συρταρωτή, μέχρι
6 ζευγάρια(επίσης διατίθεται σε
εκδόσεις για μέχρι 4 και
3 ζευγάρια) (69)
4_ Μπαγκαζιέρα οροφής, μέγεθος
small (επίσης διατίθεται και σε
μέγεθος medium) (77)
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5_ Σχάρα ποδηλάτου με στήριξη
στον κοτσαδόρο (διατίθεται για
2 ποδήλατα, 13 και 7 επαφών και
για 3 ποδήλατα, 7 επαφών ) (71)
6_ Βασική σχάρα οροφής,
αλουμινένια (66)
7_ Κιτ ασφαλείας (88)
8_ Μπουλόνια ασφαλείας
9_ Βάση ταμπλέτ στάνταρ
προδιαγραφών (55)
10_ Βάση Smartphone (52)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
(01)

OE 16" ζάντα αλουμινίου

D0300-3ZL3A

(02)

OE 17" ζάντα αλουμινίου

D0300-3ZT3E

(03)

16" ζάντα αλουμινίου silver - SHARP

KE409-3Z100

(04)

16" ζάντα αλουμινίου silver με κεντρικό καπάκι - NISEKO

KE409-3Z110

(05)

17" ζάντα αλουμινίου silver - BOLD

KE409-3Z200

(06)

17"Diamond cut ζάντα αλουμινίου dark grey με κεντρικό καπάκι - BOLD

KE409-3Z200DS

(07)

17" ζάντα αλουμινίου black με κεντρικό καπάκι - BOLD

KE409-3Z200BZ

(35)

Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα στο χρώμα του
αμαξώματος #2) - Solid white QM1

KE760-3Z020WS

(36)

Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα στο χρώμα του
αμαξώματος #3) - Metallic Silver KYO

KE760-3Z020SM

Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα στο χρώμα του
αμαξώματος #3) - Metallic grey KAD

KE760-3Z020GR

(37)
(38)

(08)

Μπουλόνια ασφαλείας

(10) Chrome PREMIUM PACK: διακοσμητικό εμπρόσθιας ποδιάς, ένθετο πίσω

προφυλακτήρα,κάτω διακοσμητικό πορτμπαγκάζ

Εκτροπέας αέρα, σετ εμπρός και πίσω

KE800-3Z010

(40)

Λασπωτήρες, πίσω σετ

KE788-3Z086

(41)

Λασπωτήρες, εμπρός σετ

KE788-3Z085

Chrome Διακοσμητικό εξάτμισης

KE791-1K003

(43) Chrome Διακοσμητικό εξάτμισης για H5FT

KE791-1K00A

KE610-3Z52C

(44) Κιτ προβολέων ομίχλης

KE622-3Z000

(42)

Chrome Διακοσμητικό εμπρόσθιας ποδιάς
Chrome Καλύμματα καθρεπτών

(13)

Chrome Διακοσμητικές λωρίδες μαρσπιέ

KE605-3Z020

Chrome Κάτω διακοσμητικό πορτμπαγκάζ

KE791-3Z52C

(16)

Chrome Ένθετο πίσω προφυλακτήρα

KE960-3Z000CR

KE791-3Z500CR
KE545-3Z57C

(18) Black PREMIUM PACK: διακοσμητικό εμπρόσθιας ποδιάς, ένθετο πίσω

προφυλακτήρα,κάτω διακοσμητικό πορτμπαγκάζ
(19) Black Διακοσμητικό εμπρόσθιας ποδιάς

Προστατευτικά εισόδου, Βουρτισμένο Αλουμίνιο

(46) Σπορ πεντάλ AT LHD
(47)

Σπορ πεντάλ MT LHD

(48) SPORT PACK: Σπορ πεντάλ AT LHD, προστασία πίσω πάνω

προφυλακτήρα, προστατευτκά εισόδου

BLACK TOUCH
(17) Black STYLE PACK: Μαρσπιέ, καλύμματα καθρεπτών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛ
(45)

(49) SPORT PACK: Σπορ πεντάλ MT LHD, προστασία πίσω πάνω
KE600-3Z005BK

προφυλακτήρα, προστατευτκά εισόδου

KE610-3Z52D

(50) Κρεμάστρα

Black Καλύμματα καθρεπτών

KE960-3Z030BK

(51) Φορητό σταχτοδοχείο

Black Διακοσμητικές λωρίδες μαρσπιέ

KE605-3Z020BK

(52)

(24) Black Ένθετο πίσω προφυλακτήρα

KE791-3Z52D
KE791-3Z500BK
KE545-3Z57D

(26) Solid White PREMIUM PACK: διακοσμητικό εμπρόσθιας ποδιάς, ένθετο

πίσω προφυλακτήρα, κάτω διακοσμητικό πορτμπαγκάζ
(27)

Solid White Διακοσμητικό εμπρόσθιας ποδιάς

(28)

Solid White Καλύμματα καθρεπτών

(29)

Solid White Διακοσμητικές λωρίδες μαρσπιέ

(30)

Solid White Κάτω διακοσμητικό πορτμπαγκάζ

(31) Solid White Λαβή πορτμπαγκάζ
(32)

Solid White Ένθετο πίσω προφυλακτήρα

(33)

Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (ασταρωμένα)
Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα στο χρώμα του
αμαξώματος #1) - Black Black Z11
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(73)
(74)

(76)

(78)

KE460-1K181
KE460-1K081

(79)
KE460-3Z001
KE460-3Z010

(80)
(81)

(53) Βάση Smartphone λαβή 360(Black)

(55)

Βάση ταμπλέτας στάνταρ προδιαγραφών (Black)

(83)
KS872-99900
F8800-89925
KS289-360WH
KS289-360BL

KE600-3Z005WS
KE600-3Z40W

(89)
KE748-3Z089

(57)

Υφασμάτινες, Στάνταρ, μαύρες, LHD

KE745-3Z001

(58)

Υφασμάτινες, Βελούδινες, μαύρες, LHD

KE745-3Z021

KE610-3Z52W

KE605-3Z020WH
KE791-3Z52W
KE791-3Z500WH
KE545-3Z57W

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

KE760-3Z020BK

(90)
(91)
(92)
(93)

KE965-3Z5T0

(60)

Χαλάκι χώρου αποσκευών, Black

KE840-3Z000

(61)

Μαλακό κάλυμμα χώρου αποσκευών, δύο όψεων

KE965-3Z5S0

(62) Δίχτυ χώρου αποσκευών, αποθηκευτικός χώρος

KE966-75R00

(63) Δίχτυ χώρου αποσκευών, κάθετο

KE966-76R00

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

KE760-3Z020PR

(87)

(88)

Ελαστικά πατάκια, σετ εμπρός/πίσω, LHD με τοίχωμα

(59) Εύκαμπτο κάλυμμα χώρου αποσκευών

(85)
(86)

KS289-TH0BL

(56)

KE960-3Z030WH

(84)

KS289-UG0BL

ΜΟΚΕΤΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
(34)

Βάση Smartphone λαβή 360 (White)

(54) Βάση Smartphone λαβή U (Black)

WHITE TOUCH
(25) Solid White STYLE PACK: μαρσπιέ, καλύμματα καθρεπτών

(72)

(82)

(21)

(23) Black Λαβή πορτμπαγκάζ

(71)

(77)
KE967-3Z500

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

KE600-3Z40D

(20)

(22) Black Κάτω διακοσμητικό πορτμπαγκάζ

(69)

(75)

KE600-3Z40C

(12)

(15) Chrome Λαβή πορτμπαγκάζ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛ

KE600-3Z005CR

(68)

(70)
KE967-3Z530

KE409-89951

(11)

(14)

(67)

(39)

CHROME TOUCH
(09) Chrome STYLE PACK: μαρσπιέ, καλύμματα καθρεπτών

Προστασία πίσω πάνω προφυλακτήρα, Βουρτσισμένο Αλουμίνιο

(66)

(64)

Σύστημα εμπρός παρκαρίσματος

KE512-99906

(65)

Σύστημα πίσω παρκαρίσματος

KE511-99903
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(94)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
20WS

(66)

Βασικές Σχάρες Αλουμινένιες, T-Track

(67) Σχάρα σκι, μέχρι 3 ζευγάρια
20SM
20GR
Z530
3Z010
Z086
Z085

K003

(68) Σχάρα σκι, μέχρι 4 ζευγάρια

KE738-50002

(69)

Σχάρα σκι, συρταρωτή, μέχρι 6 ζευγάρια

(70)

Πολυτελής σχάρα ποδηλάτου

KE738-80010

(71)

Σχάρα ποδηλάτου με στήριξη στον κοτσαδόρο 13 επαφών, 2 ποδήλατα

KE738-70213

(72) Σχάρα ποδηλάτου με στήριξη στον κοτσαδόρο 7 επαφών, 2 ποδήλατα

KE738-70207
KE738-70307

(74) Αντάπτορας ράγας T για σχάρα ποδηλάτου

KE737-99931

(75) Αλουμινένιος αντάπτορας ράγας T για σχάρα σκι 3 & 4 ζευγάρια

KE737-99932

(76) Σκαλοπάτι τροχού

KE930-00130

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Χωρητικότητα/ Μήκος/ Πλάτος/ Ύψος/ μέγ. Φορτίο

Z000

Μπαγκαζιέρα οροφής, μέγεθος Small

KE734-10000

(78) Μπαγκαζιέρα οροφής, μέγεθος Medium

KE734-20000

(77)

K181

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ

K081

(79) TEK - 13 επαφών
3Z001
3Z010

900
9925
WH
BL

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

KE738-99996

(73) Σχάρα ποδηλάτου με στήριξη στον κοτσαδόρο 7 επαφών, 3 ποδήλατα

K00A

Z500

KE730-3Z510
KE738-50001

KE505-3Z213

(80) TEK - 7 επαφών

KE505-3Z207

(81) TEK - Πρόσθετη Παροχή Ισχύος

KE505-3Z999

(82) TEK Αντάπτορας πλεξούδας 7 επαφών σε 13 επαφές

KE505-89941

(83) TEK Αντάπτορας πλεξούδας 13 επαφών σε 7 επαφές

KE505-89951

(84) TEK Αντάπτορας πλεξούδας 13 σε 7 επαφές και 12s μακριά έκδοση

KE505-89961

(85) Κοτσαδόρος, Σταθερός

KE500-3Z500

(86) Κοτσαδόρος, Αφαιρούμενος

KE500-3Z510

(87) Σύστημα ασφάλισης

KE500-99935

Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης Nissan σας επιτρέπει να
επεκτείνετε την εγγύηση του QASHQAI σας για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα και για περισσότερα χιλιόμετρα.
Χάρη στην ποικιλία των διαθέσιμων επιλογών μπορείτε να
επιλέξετε το πλέον κατάλληλο Πρόγραμμα Επέκτασης
Εγγύησης που ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ανταλλακτικού στα
πλαίσια κάλυψή ς του από το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης
χρησιμοποιούνται μόνο Γνήσια Ανταλλακτικά Nissan ενώ
έμπειροι τεχνικοί με άριστη γνώση του αυτοκινήτου σας θα του
προσφέρουν την φροντίδα που του αξίζει.
Το πρόγραμμα Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης εξασφαλίζει
ξεγνοιασιά σε εσάς και τους επόμενους ιδιοκτήτες του
αυτοκινήτου, καθώς είναι συνδεδεμένο με το αυτοκίνητο
και επομένως μεταβιβάζεται στο νέο ιδιοκτήτη σε
περίπτωση πώλησης.
Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης περιλαμβάνει επίσης
Οδική Βοήθεια Nissan (Nissan Roadside Assistance) που
παρέχεται 24h/7 ημέρες την εβδομάδα, με Ευρωπαϊκή
κάλυψη, ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη
και εξυπηρέτηση κάθε στιγμή.

BL

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

BL

(88)
Z089
3Z001
Z021

3Z5T0

Πακέτο ασφαλείας (Φαρμακείο, x1 γιλέκο, x1 προειδοποιητικό τρίγωνο)

KE930-00028

(89) Πακέτο ασφαλείας (Φαρμακείο, x1 γιλέκο, x2 προειδοποιητικά τρίγωνα)

KE930-00029

(90) Φαρμακείο (σκληρό κουτί)

KE930-00021

(91) Φαρμακείο (μαλακό κουτί)

KE930-00026

(92) Γιλέκο ασφαλείας x1

KE930-00111

(93) Προειδοποιητικό τρίγωνο

KE930-00017

(94) Προειδοποιητικό τρίγωνο (σετ 2)

KE930-00018

Z000
Z5S0
5R00
6R00

9906
9903
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Internet address: www.nissan.gr

Ακολουθήστε μας σε:

Γενική Αντιπροσωπεία
Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα
Τηλ. 210 3479700
Μοναστηρίου 177-179,
54627 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 551930

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή εκτύπωσης
(Ιούλιος 2014). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της
εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις
προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν
για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα
δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο
ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται.
Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
Nissan International.
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