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FÁGAÐUR
NISSAN PULSAR
HANNAÐUR FYRIR FÓLK SEM GERIR KRÖFUR
NISSAN PULSAR ER BÍLL FYRIR ÞIG. Pulsar færir þér fágaða, 
djarfa og kraftmikla hönnun ásamt öllum þeim tæknibúnaði 
sem gerir aksturinn fullkomlega ánægjulegan. Pulsar er 
skínandi dæmi um sköpunargleðina og tækniframfarirnar sem 
einkenna nýju glæsilegu vörulínuna frá Nissan. Mátaðu þennan 
ómótstæðilega nýja bíl frá Nissan við þinn stíl og þú munt sjá 
að Pulsar er bíllinn.

FÁGAÐUR
NISSAN PULSAR



BJARTUR OG RÚMGÓÐUR
GEFÐU ÞÉR TÍMA TIL AÐ SKYGGNAST UM. Sjaldan hefur 
bíll í þessum stærðarflokki boðið upp á jafn gott 
innanrými og aðgengi fyrir farþega. Þægileg sæti, stórir 
gluggar og bjart rými gera Pulsar að álitlegum kosti fyrir 
stórar sem litlar fjölskyldur.



INNANRÝMI NISSAN PULSAR er huggulegt og flott. 
Hluti innréttingarinnar er með mjúku yfirborði í bland við 

smekklegar krómskreytingar sem ramma inn einstaka hluta 
og undirstrika nýtískulegt yfirbragð. Stjórntæki og takkar eru 
þægilega staðsett fyrir ökumann og ríklegur búnaður er eitt 

helsta einkenni Pulsar. 

KEMUR ÞÆGILEGA
Á ÓVART



NISSANCONNECT
GERÐU SEM MEST ÚR HVERRI FERÐ

Með hjálp snertiskjás í mælaborði er hægt að njóta alls þess besta í leiðsögu- 
og upplýsingatækni sem völ er á. NissanConnect upplýsingakerfið býður upp á 
allt það nýjasta í upplýsingatæknilausnum fyrir bíla. Paraðu snjallsímann við 
kerfið og vertu í sambandi við vini á samfélagsmiðlum, streymdu tónlist með 
hjálp Bluetooth eða láttu leiðsögubúnaðinn leiða þig rétta leið á áfangastað. 
Með NissanConnect upplýsingakerfinu verður bíllinn hluti af þínum nútímalega 
lífsstíl líkt og tölvan eða spjaldtölvan.

SAMÞÆTTING VIÐ SNJALLSÍMA
NissanConnect upplýsingabúnaðurinn býður upp á mörg vinsæl 
öpp á borð við Facebook, Twitter, Google Search og TripAdvisor.

NJÓTTU ÞESS BESTA Í TÓNLIST
Með Bluetooth® handfrjálsum tengibúnaði er hægt að spila 
tónlist beint af netinu eða úr snjallsíma. 

IPOD/USB TENGINGAR
Þú tengir iPod eða MP3 spilara og nýtur þess að hlusta 
á uppáhalds tónlistina þína þegar þig langar.

GOOGLE™ Í BÍLINN
Með nettengingu NISSAN PULSAR er hægt að skipuleggja ferðina 
í tölvunni heima og senda leiðarupplýsingar af kortavef Google beint í bílinn. 

FULLKOMIÐ STAÐSETNINGARKERFI
NISSAN PULSAR er með fullkomið leiðar- og staðsetningarkerfi.



VÉLAR HESTÖFL 
(PS)

TOG 
(NM)

CO2* 
(g/km)

ELDSNEYTISNOTKUN* 
(L/100 KM)

1.2 DIG-T MT 115 190 117 5,0
1.2 DIG-T Xtronic 115 165 119 5,1
1.5 dCi MT 110 260 94 3,6

*Miðað við uppgefnar tölur frá framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

Xtronic
Ný Xtronic sjálfskipting nýtir afl vélarinnar betur en eldri skiptingar. 
Útkoman er mýkri og þægilegri akstur en um leið hagkvæmur.

START/STOPP BÚNAÐUR
Allar gerðir NISSAN PULSAR eru búnar Start/stopp ræsibúnaði sem 
drepur á bílnum t.d. á umferðarljósum, og sparar þannig eldsneyti og 
minnkar útblástur. Búnaðurinn ræsir svo vélina fljótt og vel þegar tekið 
er af stað á ný.

Engar tilslakanir eru í boði þegar kemur að afli og eiginleikum nýju 
vélanna í NISSAN PULSAR. Bensínvélarnar eru með nýrri gerð af 
túrbínum sem tryggir mikið tog á lágum snúningi og þar með hagstæða 
eldsneytisnotkun. Hægt er að velja um tvær gerðir af vélum, 
1,2 l bensínvél og 1,5 l einstaklega sparneytna dísilvél. 

SPARNEYTNAR VÉLAR 
–ÞÉR ER ÓHÆTT
AÐ KITLA PINNANN 



Hvað ef það væri auðveldara að leggja í stæði? 
360° myndavélatækni Nissan tekur við skilaboðum frá 
myndavélum á öllum hliðum bílsins og miðlar þeim til 
öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist. Kerfin birta 
síðan tvær myndir á litaskjá í mælaborði. Önnur myndin 
tengir saman myndirnar og sýnir ofan á bílinn og 
umhverfið í kring, hin sýnir annaðhvort fram fyrir bílinn 
þegar keyrt er áfram eða aftur fyrir bílinn þegar bakkað er. 

SÁ TÆKNILEGASTI Í SÍNUM FLOKKI
UPPFINNINGAR SEM GÆTA AÐ ÞÉR OG ÞÍNUM 

ÖRYGGI EYKUR ÞÆGINDI. Upplifðu öryggið og þægindin sem Nissan 
öryggishjúpurinn veitir. Öryggishjúpurinn sýnir ökumanni umhverfi og 
aðstæður í gegnum 360° myndavélakerfi.

LOFTÞRÝSTINGSBÚNAÐUR
Nú þarf ekki lengur að giska á 
hvort loftþrýstingur í hjólbörðum 
er réttur því rafstýrður 
loftþrýstingsbúnaður fylgist með 
breytingum á loftþrýstingi og 
gerir viðvart.

UPPLÝSINGABÚNAÐUR
FYRIR ÖKUMANN
Upplýsingar sem ökumaður þarf að fylgjast með í 
akstri birtast á litaskjá í miðju mælaborðs. 360° 
öryggishjúpurinn miðlar upplýsingum frá 
umferðaskiltum. Einnig birtast upplýsingar frá 
hljómtækjum á skjánum og leiðsögubúnaðurinn birtir 
leiðarlýsingu þegar búið er að velja áfangastaðinn.

LEIÐSÖGU-
BÚNAÐUR

HLJÓMTÆKI SKILABOÐ FRÁ 
SÍMTÆKI

ÖRYGGISHJÚPUR

360° MYNDAVÉLABÚNAÐUR
Á litaskjá í mælaborði birtist yfirlitsmynd 

frá fjórum myndavélum, einni á 
hverri hlið, sem sýnir afstöðu bílsins 

í umhverfinu. Búnaðurinn hjálpar 
ökumanni að leggja í stæði, birtir 

upplýsingar um óvænta hreyfingu aftan 
eða framan við bílinn og margt fleira.

360° MYNDAVÉLATÆKNI MYNDAR 
ÖRYGGISHJÚP UM ÞIG OG ÞÍNA 

• BLINDHORNAVIÐVÖRUN lætur vita með ljósi í 
hliðarspegli og viðvörunarhljóði ef ökutæki er 
hættulega nærri hliðum bílsins þegar skipta á um 
akrein. 

• VEGLÍNUVIÐVÖRUN fylgist með veglínu vegarins og 
lætur ökumann vita með viðvörunarhljóði ef bíllinn er á 
leið út af veginum.  

• BAKKVIÐVÖRUN fylgist með hreyfingum fyrir aftan 
bílinn Vþegar bakkað er og gerir ökumanni viðvart. 
 
Sjá nánar www.nissan.is

Myndavélar á öllum hliðum fylgjast með hreyfingum 
allt í kringum bílinn og aðvara ökumann þegar 
nauðsyn krefur. 



RED - PM - NAH BRONZE - M - CAP AZURE - P - PBR

WHITE - S - QM1 RED - S - Z10 PEARL WHITE - 3P - QAB

SATIN SILVER - M - KL0 GRAY - M - K51 BLACK - M - GN0

LITAVAL

16" álfelgur
ACENTA

17" álfelgur
TEKNA

18" álfelgur
Aukabúnaður

FELGUR

D

B
A C

ÁKLÆÐI

ACENTA

TEKNA

SVART tauáklæði

BEIGE tauáklæði

SUEDE tauáklæði

SVART leðuráklæði

HELSTU MÁL

A: Hjólhaf: 2.700 MM 
B: Lengd: 4.385 MM 
C: Breidd: 1.768 MM
D: Hæð: 1.520 MM

STAÐALBÚNAÐUR
 
 

ACENTA
• LED dagljósabúnaður
• Upplýsingatölva með 5" litaskjá
• Bluetooth® símkerfi
• Leðurklætt stýrishjól og gírstangarhnúður 
• Fjarstýringar í stýrishjóli fyrir útvarp, aksturstölvu 

og síma
• 16" álfelgur
• Tveggja svæða sjálfvirk loftkæling
• 2 glashaldarar frammi í
• Rafdrifnar rúður að framan og aftan
• Samlæsingar
• Armpúði aftur í með glasahöldurum
• Varadekk í fullri stærð
• NissanConnect kerfi 

 7" snertiskjár 
 Íslenskt leiðsögukerfi 
 Tónlistarafspilun í gegnum Bluetooth 
 Samþætting við snjallsíma 
 Facebook, Google Search og TripAdvisor 
tengingar

• Hljómkerfi með 6 hátölurum
• Hraðastillir
• Hámarkshraðastilling
• Viðvörunarkerfi um loftþrýsting í dekkjum
• Stöðugleikastýring ESP 
• Hiti í framsætum
• Upphitaðir og rafdrifnir útispeglar
• Þokuljós í framstuðara
• Aðalljós með birtuskynjara
• Innispegill með dimmer
• Regnskynjari í framrúðu
• Bakkmyndavél
• Isofix festingar
• 6 loftpúðar
• Samlitaðir húnar og speglar
• Lykillaust aðgengi og ræsing
• Acenta áklæði á sætum

TEKNA  (umfram ACENTA)
• 360° MYNDAVÉLATÆKNI – 

ÖRYGGISHJÚPUR 
 Sjálfvirk neyðarhemlun 
 Blindhornaviðvörun 
 Akreinavari 
 Bakkviðvörun

• 17" álfelgur
• Rafdrifin aðfelling á útispeglum
• Færanlegur armpúði frammi í
• Skyggðar afturrúður
• Nálgunarvarar með umhverfisskynjun
• Tekna áklæði á sætum 

 
Leðursæti eru fáanlegur aukabúnaður



www.nissan.is
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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