NOVÝ NISSAN PULSAR
BONUSEM

CENY OD

318 900 KČ

S

NOVÝ NISSAN PULSAR

PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ

40 000 KČ

1

N-CONNECTA

MIMOŘÁDNĚ PROSTORNÝ
Díky výjimečnému prostoru pro kolena, který je jedním
z největších v dané třídě, si cestující na zadních sedadlech
užijí i dlouhé cesty.

KOMFORTNÍ INTERIÉR
Interiér upoutá nenucenou elegancí a perfektním zpracováním.
Vůz je navíc vybaven pokročilými technologiemi, jakými jsou
například NissanConnect, Inteligentní klíč, systém Start/Stop či
dvouzónová klimatizace.

NISSAN SAFETY SHIELD
Vyhněte se veškerým nebezpečím na silnici díky vizuálním
a zvukovým varovným signálům bezpečnostního systému
Safety Shield.

www.nissan.cz
1 - Financování nákupu vozu formou operativního leasingu není možné
kombinovat s jinými způsoby financování včetně nabídky Cash back.
Cena platí při využití financování Nissan Start 40 000 Kč s Nissan Finance.
Nissan Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial
Services, s. r. o.

AKČNÍ CENY - MODELOVÝ ROK 2015
VISIA

ACENTA

TEKNA

DIG-T 115 (190 Nm)

5.0 l/100 km

-

392 000

463 600

DIG-T 115 Xtronic (165 Nm)

5.1 l/100 km

404 000

442 000

-

DIG-T 190 (240Nm)

5.7 l/100 km

-

497 000

568 600

3.6 l/100 km

408 000

452 000

523 600

VISIA

ACENTA

TEKNA

12 000

-

-

Benzínové motory

Dieselový motor
dCi 110 (260 Nm)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
16" kola z lehké slitiny

(Standard pro DIG-T 190)

17" kola z lehké slitiny
Tónovaná skla

-

14 000

-

Nissan Connect 1se zadní
parkovací kamerou

Integrovaný navigační systém
5.8" LCD displej
Bluetooth, USB, MP3, možnost připojení iPodu
Zadní parkovací kamera

-

24 600

-

Sada Auto

Dešťový senzor
Přední automatické světlomety se senzory šera
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
Inteligentní klíč

-

15 000

-

NissanConnect
Panoramatický kamerový parkovací systém AVM
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
Systém Safety Shield
Sada Auto

-

51 600

-

NissanConnect
Panoramatický kamerový parkovací systém AVM
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
Systém Safety Shield

-

36 600

-

-

-

27 000

Sada Look

(Standard pro DIG-T 190)

Sada Technology
(Není k dispozici pro DIG-T 190)

Sada Technology DIG-T 190
(K dispozici pouze pro DIG-T 190)

Vyhřívaná kožená sedadla

2-

(Standard pro Tekna DIG-T 190)

Metalický lak

15 000

Bílá Pearl (QAB)

17 000

Pastelová bílá (QM1)

7 500

Nissan 5★
prodloužená záruka 3-

+1 rok (4 let nebo 100 000 km)
+2 roky (5 let nebo 100 000 km)
+2 roky (5 let nebo 150 000 km)

4 370
8 975
11 150

1 - Některé systémy a jejich funkce vyžadují propojení s kompatibilním mobilním telefonem, nebo jiným zařízením, které není součástí výbavy vozu. Mobilní sítě jsou poskytované mobilními operátory a ne společností Nissan.
Pro poskytnutí internetových služeb tento systém vyžaduje bluetooth propojení s vhodným mobilním telefonem. Poplatky budou účtovány ve výši poplatků za běžné hlasové služby. Dostupnost některých služeb může být
limitována v závislosti na místním trhu. Silnice nižších tříd nejsou plně pokryty. Pro více informací se obraťte na vašeho dealera. Systém NissanConnect je kompatibilní s platformami iOS i Android.
2 - Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se
čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.
3 - Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Produkt je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Nissan International Insurance Ltd. si vyhrazuje právo ke změně zde
uvedených informací bez předchozího upozornění. (Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za součást smluvního návrhu). NISSAN 5* Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro
podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky, které jsou k dispozici u autorizovaných dealerů a opravců Nissa
- Nabídka platí u participujících dealerů.
- Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH.

PULSAR | VÝBAVA
Bezpečnost

VISIA

ACENTA

TEKNA

























-

P



Airbagy řidiče, spolujezdce, hlavové a boční
Vypínatelný airbag spolujezce









Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

-


P
(DIG - T 190)

Bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce vpředu s dvojitým předpínačem a omezovačem
zatížení
Upozornění na nezapnutí bezp. pásů na předních sedadlech













Opěrky hlavy a 3bodové bezp. pásy na všech zadních sedadlech, výškové nastavitelné







ISOFIX ukotvení dětských sedaček na zadních sedadlech
Dětská pojistka zadních dveří
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
Rezerva
Systém Start/Stop
Imobilizér





































ABS + EBD
Elektronický brzdový asistent
ESP s TCS
Aktivní sledování dráhy vozu

Bezpečnostní systém Safety Shield

Upozornění na vybočení z jízdního pruhu
Sledování mrtvého úhlu
Monitorování pohybujících se objektů
Automatické nouzové brzdění




Exteriér
Světla pro denní svícení
LED světlomety + LED obrysová světla
Halogenové světlomety a světla s funkcí Coming home / Leaving home
LED světlomety s automatickým nastavením výšky a světly s funkcí Coming home /
Leaving home







-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)





-

-

 (DIG - T 190)



Přední světlomety s tmavým podkresem

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Přední mlhová světla s chromovými rámečky
Třetí brzdové světlo
16" ocelová kola s pneumatikami 195/60 R16
16" hliníková kola s pneumatikami 195/60 R16

-













-

-



17" hliníková kola s penumatikami 205/50 R17

-

18" hliníková kola s penumatikami 215/45 R18

-

 (DIG - T 190)

Tónovaná skla zadního a zadních bočních oken

-

Chromové lišty okolo oken
Kliky dveří v barvě karosérie
Přední a zadní nárazníky v barvě karoserie s černými lištami
Chromovaná koncovka výfuku




P
(DIG - T 190)
P
(DIG - T 190)














-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)






Interiér/Komfort
Manuální klimatizace s pylovým filtrem
Dvouzónová automatická klimatizace
Tempomat s omezovačem rychlosti



-

-

-







Systém automatického zapnutí světel a stěrače s dešťovým senzorem

-

Stěrač zadního okna s nastavitelným intervalem



Přední světlomety se senzory šera

-

Elektricky ovládaná zpětná zrcátka v barvě karoserie s blinkry
Elektricky ovládaná vyhřívaná zpětná zrcátka v barvě karoserie s blinkry




P
(DIG - T 190)

P
(DIG - T 190)


-





Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná zpětná zrcátka v barvě karosérie s blinkry

-

P



Elektricky ovládaná okna s jednodotykovým ovládáním z místa řidiče
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Vnitřní chromované kliky dveří













-










Inteligentní klíč se startovacím tlačítkem

-

Volant s výškovým a podélným nastavením
Volant a hlavice řadicí páky potažené kůží
Bílé obšití volantu, řadící páky, dveřních loketních opěrek a sedadel
Středová konzole s chromovými prvky
Sportovní dekor palubní desky a dveří – karbonový design
Posilovač řízení
Středová posuvná loketní opěrka s úložným prostorem
Zadní středová loketní opěrka s držákem na nápoje
Zadní sklopná sedadla v poměru 60/40
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče




P
(DIG - T 190)


-







 (DIG - T 190)


 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Vyhřívaná kožená sedadla (vyhřívaná přední)



-

 (DIG - T 190)







-





-















-

-



(DIG - T 190)

Autorádio s CD přehrávačem, MP3, Bluetooth připojením a AUX, USB a IPod připojkami





4 reproduktory
6 reproduktorů
5" TFT barevný displej palubního počítače
NissanConnect (navigační systém a parkovací kamera)
Panoramatický kamerový parkovací systém (AVM)
Ovládání rádia na volantu



-

-

-





Audio/Technologie








-

P



-

P













































Úložné prostory
Středová loketní opěrka s držáky na nápoje a úložnými prostory
Úložné kapsy v předních a zadních dveřích
Úložné kapsy v sedadlech řidiče a spolujezdce
Osvětlená odkládací schránka před spolujezdcem
Držák na brýle
12V zásuvka ve středové konzoli
- standardní výbava,  - volitelná výbava, P - dostupné v sadě, - není k dispozici

AKČNÍ CENY - MODELOVÝ ROK 2016
VISIA

ACENTA

NOVINKA
N-CONNECTA

TEKNA

5.0 l/100 km

358 900

391 000

448 600

490 600

Benzínové motory
DIG-T 115 (190 Nm)
DIG-T 115 Xtronic (165 Nm)
DIG-T 190 (240Nm)

5.1 l/100 km

408 900

441 000

498 600

536 600

5.7 l/100 km

-

494 000

551 600

595 600

3.6 l/100 km

412 900

451 000

508 600

550 600

VISIA

ACENTA

NOVINKA
N-CONNECTA

TEKNA

12 000

-

-

-

-

-

11 000

S

-

14 000

S

S

Dieselový motor
dCi 110 (260 Nm)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
16" kola z lehké slitiny
18" kola z lehké slitiny

(Standard pro DIG-T 190)

17" kola z lehké slitiny
Zatmavená skla

Sada Look DIG-T 190

Zatmavená skla

(Dostupné pouze pro motor DIG-T 190)

(17" kola z lehké slitiny jsou standard pro motor DIG-T 190)

Sada Look

1-

Nissan Connect
se zadní
parkovací kamerou

Sada Auto
(Standard pro DIG-T 190)

Sada Technology
(Není dostupné pro motor DIG-T 190)

Sada Technology DIG-T 190
(Dostupné pouze pro motor DIG-T 190)

-

3 000

S

S

Integrovaný navigační systém
5.8" LCD displej
Bluetooth, USB, MP3, možnost připojení iPodu
Zadní parkovací kamera

-

26 600

S

S

Dešťový senzor
Posuvná loketní opěrka s přihrádkou
Přední automatické světlomety se senzory šera
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
Inteligentní klíč

-

17 000

S

S

NissanConnect
Automatické nouzové brzdění
Sada Auto

-

46 600

S

S

NissanConnect
Automatické nouzové brzdění

-

29 600

S

S

-

-

14 000

S

-

-

-

S

Panoramatický kamerový parkovací systém AVM (AVM+Safety Shield)
Vyhřívaná kožená sedadla 2(Standard pro Tekna DIG-T 190)

Metalický lak

15 000

Bílá Pearl (QAB)

17 000
7 500

Pastelová bílá (QM1)
Nissan 5★
prodloužená záruka

3-

+1 rok (4 let nebo 100 000 km)
+2 roky (5 let nebo 100 000 km)
+2 roky (5 let nebo 150 000 km)

4 370
8 975
11 150

1 - Některé systémy a jejich funkce vyžadují propojení s kompatibilním mobilním telefonem, nebo jiným zařízením, které není součástí výbavy vozu. Mobilní sítě jsou poskytované mobilními operátory a ne společností Nissan. Pro poskytnutí internetových služeb tento
systém vyžaduje bluetooth propojení s vhodným mobilním telefonem. Poplatky budou účtovány ve výši poplatků za běžné hlasové služby. Dostupnost některých služeb může být limitována v závislosti na místním trhu. Silnice nižších tříd nejsou plně pokryty. Pro více
informací se obraťte na vašeho dealera. Systém NissanConnect je kompatibilní s platformami iOS i Android. Každoroční aktualizace navigačního softwaru na 3 roky zdarma.
2 - Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému
poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.
3 - Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Produkt je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Nissan International Insurance Ltd. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění.
(Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za součást smluvního návrhu). NISSAN 5* Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky, které
jsou k dispozici u autorizovaných dealerů a opravců Nissa
- Nabídka platí u participujících dealerů.
- Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH.

STANDARDNÍ CENY - MODELOVÝ ROK 2016
VISIA

ACENTA

NOVINKA
N-CONNECTA

TEKNA

5.0 l/100 km

376 900

421 000

488 600

530 600

Benzínové motory
DIG-T 115 (190 Nm)
DIG-T 115 Xtronic (165 Nm)
DIG-T 190 (240Nm)

5.1 l/100 km

426 900

471 000

538 600

576 600

5.7 l/100 km

-

524 000

591 600

635 600

3.6 l/100 km

436 900

481 000

548 600

590 600

VISIA

ACENTA

NOVINKA
N-CONNECTA

TEKNA

12 000

-

-

-

-

-

11 000

S

-

14 000

S

S

Dieselový motor
dCi 110 (260 Nm)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
16" kola z lehké slitiny
18" kola z lehké slitiny

(Standard pro DIG-T 190)

17" kola z lehké slitiny
Zatmavená skla

Sada Look DIG-T 190

Zatmavená skla

(Dostupné pouze pro motor DIG-T 190)

(17" kola z lehké slitiny jsou standard pro motor DIG-T 190)

Sada Look

1-

Nissan Connect
se zadní
parkovací kamerou

Sada Auto
(Standard pro DIG-T 190)

Sada Technology
(Není dostupné pro motor DIG-T 190)

Sada Technology DIG-T 190
(Dostupné pouze pro motor DIG-T 190)

-

3 000

S

S

Integrovaný navigační systém
5.8" LCD displej
Bluetooth, USB, MP3, možnost připojení iPodu
Zadní parkovací kamera

-

26 600

S

S

Dešťový senzor
Posuvná loketní opěrka s přihrádkou
Přední automatické světlomety se senzory šera
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
Inteligentní klíč

-

17 000

S

S

NissanConnect
Automatické nouzové brzdění
Sada Auto

-

46 600

S

S

NissanConnect
Automatické nouzové brzdění

-

29 600

S

S

-

-

14 000

S

-

-

-

S

Panoramatický kamerový parkovací systém AVM (AVM+Safety Shield)
Vyhřívaná kožená sedadla 2(Standard pro Tekna DIG-T 190)

Metalický lak

15 000

Bílá Pearl (QAB)

17 000
7 500

Pastelová bílá (QM1)
Nissan 5★
prodloužená záruka

3-

+1 rok (4 let nebo 100 000 km)
+2 roky (5 let nebo 100 000 km)
+2 roky (5 let nebo 150 000 km)

4 370
8 975
11 150

1 - Některé systémy a jejich funkce vyžadují propojení s kompatibilním mobilním telefonem, nebo jiným zařízením, které není součástí výbavy vozu. Mobilní sítě jsou poskytované mobilními operátory a ne společností Nissan. Pro poskytnutí internetových služeb tento
systém vyžaduje bluetooth propojení s vhodným mobilním telefonem. Poplatky budou účtovány ve výši poplatků za běžné hlasové služby. Dostupnost některých služeb může být limitována v závislosti na místním trhu. Silnice nižších tříd nejsou plně pokryty. Pro více
informací se obraťte na vašeho dealera. Systém NissanConnect je kompatibilní s platformami iOS i Android. Každoroční aktualizace navigačního softwaru na 3 roky zdarma.
2 - Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému
poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt.
3 - Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Produkt je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Nissan International Insurance Ltd. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění.
(Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za součást smluvního návrhu). NISSAN 5* Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky, které
jsou k dispozici u autorizovaných dealerů a opravců Nissa
- Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH.

PULSAR | VÝBAVA | MY16
Bezpečnost

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

ABS + EBD









Elektronický brzdový asistent









ESP s TCS









Aktivní sledování dráhy vozu









-

-





Airbagy řidiče, spolujezdce, hlavové a boční









Vypínatelný airbag spolujezce









Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

-


(DIG - T 190)





Bezpečnostní systém Safety Shield

Upozornění na vybočení z jízdního
pruhu
Sledování mrtvého úhlu
Monitorování pohybujících se objektů
Automatické nouzové brzdění

Bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce vpředu s dvojitým předpínačem a
omezovačem zatížení









Upozornění na nezapnutí bezp. pásů na předních sedadlech









Opěrky hlavy a 3bodové bezp. pásy na všech zadních sedadlech, výškové
nastavitelné









ISOFIX ukotvení dětských sedaček na zadních sedadlech









Dětská pojistka zadních dveří









Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)









Rezerva

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Systém Start/Stop









Imobilizér









Exteriér
Světla pro denní svícení









LED světlomety + LED obrysová světla

-

 (DIG - T 190)





Halogenové světlomety a světla s funkcí Coming home / Leaving home





-

-

LED světlomety s automatickým nastavením výšky a světly s funkcí Coming home
/ Leaving home

-

 (DIG - T 190)





Přední světlomety s tmavým podkresem

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Přední mlhová světla s chromovými rámečky

-







Třetí brzdové světlo









16" ocelová kola s pneumatikami 195/60 R16



-

-

-

16" hliníková kola s pneumatikami 195/60 R16





-

-

17" hliníková kola s penumatikami 205/50 R17

-


(DIG - T 190)





18" hliníková kola s penumatikami 215/45 R18

-

-



Kromě převodovky
X-Tronic

Tónovaná skla zadního a zadních bočních oken

-







Chromové lišty okolo oken









Kliky dveří v barvě karosérie









Přední a zadní nárazníky v barvě karoserie s černými lištami









-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Chromovaná koncovka výfuku

Interiér/Komfort
Manuální klimatizace s pylovým filtrem



-

-

-

Dvouzónová automatická klimatizace

-







Tempomat s omezovačem rychlosti









Systém automatického zapnutí světel a stěrače s dešťovým senzorem

-


(DIG - T 190)





Stěrač zadního okna s nastavitelným intervalem









Přední světlomety se senzory šera

-


(DIG - T 190)





Elektricky ovládaná zpětná zrcátka v barvě karoserie s blinkry



-

-

-

Elektricky ovládaná vyhřívaná zpětná zrcátka v barvě karoserie s blinkry
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná zpětná zrcátka v barvě karosérie s
blinkry
Elektricky ovládaná okna s jednodotykovým ovládáním z místa řidiče

-







-

-

-











Centrální zamykání s dálkovým ovládáním









Vnitřní chromované kliky dveří

-







Inteligentní klíč se startovacím tlačítkem

-


(DIG - T 190)





Volant s výškovým a podélným nastavením









Volant a hlavice řadicí páky potažené kůží

-







Bílé obšití volantu, řadící páky, dveřních loketních opěrek a sedadel

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Středová konzole s chromovými prvky

-







Sportovní dekor palubní desky a dveří – karbonový design

-

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

 (DIG - T 190)

Posilovač řízení









Středová posuvná loketní opěrka s úložným prostorem

-







Zadní středová loketní opěrka s držákem na nápoje

-







Zadní sklopná sedadla v poměru 60/40









Výškově nastavitelné sedadlo řidiče









Vyhřívaná kožená sedadla (vyhřívaná přední)

-

-

-



Sedadla částečně čalouněná kůží (látkové sedáky a kožené bočnice sedadel)

-

-



-

Autorádio s CD přehrávačem, MP3, Bluetooth připojením a AUX, USB a IPod
připojkami









4 reproduktory



-

-

-

6 reproduktorů

-







5" TFT barevný displej palubního počítače









NissanConnect (navigační systém a parkovací kamera)

-







Audio/Technologie

Panoramatický kamerový parkovací systém (AVM)

-

-





Ovládání rádia na volantu









Středová loketní opěrka s držáky na nápoje a úložnými prostory









Úložné kapsy v předních a zadních dveřích









Úložné kapsy v sedadlech řidiče a spolujezdce









Osvětlená odkládací schránka před spolujezdcem









Držák na brýle









12V zásuvka ve středové konzoli









Úložné prostory

- standardní výbava,  - volitelná výbava, - není k dispozici

PULSAR | PŘÍSLUŠENSTVÍ
Popis / Kategorie
KOLA

Číslo dílu

Čena s DPH

Nutná instalace

KE409-3Z200

6 135 Kč



18" kola z lehké slitiny - Černá + středy kol

KE409-3Z300BZ

4 795 Kč



18" kola z lehké slitiny - Černá + středy kol

KE409-3Z300B1

4 036 Kč



18" kola z lehké slitiny - Bílá + středy kol

KE409-3Z300WH

6 074 Kč



17" kola z lehké slitiny - Stříbrná + středy kol

CHROMOVANÉ DOPLŇKY
KE610-3Z52C

3 541 Kč



KE960-3Z000CR

3 122 Kč



Prahové lišty dveří *

KE605-3Z020

4 684 Kč



Lišta dveří zavazadlového prostoru *

KE791-3Z52C

2 498 Kč



KE791-3Z500CR

2 810 Kč



KE545-3Z57C

3 434 Kč



Lišta předního nárazníku *
Kryty zrcátek *

Madlo dveří zavazadlového prostoru *
Lišta zadního nárazníku *

18" kola z lehké slitiny - Bílá

DOPLŇKY EXTERIÉRU
KE760-3Z020PR

2 810 Kč



Horní ochranná lišta zadního nárazníku - provedení broušený hliník

KE967-3Z530

4 059 Kč



Koncovka výfuku - Chromovaná - pro K9K

KE791-1K003

2 228 Kč



KE605-4E250CR

4 637 Kč



KE280-99911

5 248 Kč



KE788-3Z087

1 451 Kč



Boční ochranné lišty (primered)

Kliky dveří s IK, Chromované *
Anténa ve tvaru žraločí ploutve - Černá (GNO)

Kryty zrcátek

PŘÍSLUŠENSTVÍ EXTERIÉRU
Lapače nečistot - Přední sada
Lapače nečistot - Zadní sada

KE788-3Z086

1 451 Kč



Tažné zařízení - pevné

KE500-3Z500

5 175 Kč



Tažné zařízení - odnímatelné

KE500-3Z510

7 082 Kč



Mlhovky

KE622-3Z000

10 811 Kč



Dělící mřížka zavazadlového prostoru

KE964-3Z53A

2 427 Kč



Elektricky sklopná zpětná zrcátka

KE963-3Z1BA

1 853 Kč



Střešní nosiče hliníkové - T-Track

KE730-3Z510

4 484 Kč

Okenní deflektory - přední a zadní sada

KE800-3Z010

3 179 Kč



Organizér zavazadlového prostoru

KE965-3Z5T0

6 429 Kč



Vnitřní prahové lišty - provedení broušený hliník

KE967-3Z500

3 629 Kč



Sportovní pedály MT

KE460-1K081

2 868 Kč



Gumové s okraji - přední a zadní sada

KE748-3Z089

2 259 Kč



Textilní - standardní - černé

KE745-3Z001

656 Kč



Textilní - velurové - černé

KE745-3Z021

1 050 Kč



Kobereček do zavazadlového prostoru

KE840-3Z000

662 Kč



Měkká vložka zavazadlového prostoru, oboustranná

KE965-3Z5S0

2 362 Kč





Koncovka výfuku - Chromovaná

DOPLŇKY INTERIÉRU

KOBEREČKY

Sportovní pedály

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přední parkovací systém

KE512-99906

5 531 Kč

Zadní parkovací systém

KE511-99903

3 935 Kč



Věšák

KS872-99900

1 325 Kč



Držák smartphonu 360 grip - Černý

KS289-360BL

650 Kč



Univerzální držák tabletu - Černý

KS289-TH0BL

1 034 Kč



Přenosný popelník

F8800-89925

1 187 Kč



Upevňovací síť

KE966-75R00

944 Kč



Chladící box - 20L

KS930-00080

3 540 Kč



Stupačka na kolo

KE930-00130

2 152 Kč



Bezpečnostní sada (Lékárnička, 1x refl. vesta, 1x výstr. trojúhelník)

KE930-00028

1 037 Kč



NOSIČE A TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
Nosič na kola - Luxusní

KE738-80010

3 381 Kč



Střešní box malý - Černý - Rychloupínání - Oboustranné otevírání

KE734-380BK

9 351 Kč



Střešní box střední - Černý - Rychloupínání - Oboustranné otevírání

KE734-480BK

10 520 Kč



Nosiš lyží - 4 páry

KE738-50002

1 992 Kč



Nosič lyží - 6 párů - posuvný

KE738-99996

4 856 Kč



Závěsný nosič kol - montáž na tažné zařízení - 2 kola - Xpress 970

KS738-75200

1 703 Kč



Závěsný nosič kol - montáž na tažné zařízení - 3 kola - sklopný -Hangon 972

KS738-75300

3 240 Kč



KE600-3Z005CR

6 651 Kč



KE600-3Z40D

8 493 Kč



KE600-3Z005OR

6 585 Kč



KE460-3Z010

7 794 Kč



PUPPBK101

4 114 Kč



PUDPCR101

8 349 Kč



Velurové koberečky

SADY DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sada Style (Prahové lišty dveří + kryty zrcátek),
chromované
Sada Premium ( Lišta předního nárazníku, Lišta zadního
nárazníku, lišta dveří zavazadlového prostoru), černá
Sada Style (Prahové lišty dveří + kryty zrcátek), oranžová
Racing
Sada Sport ( Sportovní pedály MT, Horní ochranná lišta
zadního nárazníku, vnitřní prahové lišty)
Sada Protection - obsahuje:

Měkká vložka zavazadlového
prostoru - oboustranná

- Textilní velurové koberečky - černé
- Měkká vložka zavazadlového prostoru - oboustranná
- Sada lapačů nečistot
Sada Design - obsahuje:
- Lišta dveří zavazadlového prostoru - chromovaná
- Lišta předního nárazníku - chromovaná
- Lišta zadního nárazníku - chromovaná

Střešní nosiče - hliníkové

* dostupné v černé, bílé a oranžové variantě

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují 21% DPH. Uvedené ceny nezahrnují náklady na instalaci. Obsah tohoto ceníku odpovídá stavu platnému v době vydání. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo změnit zde uvedené informace
bez předchozího oznámení. Uvedené údaje a ceny jsou pouze pro informační účely a nebudou považovány za návrh smlouvy. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Záruku za neoriginální příslušenství poskytuje přímo výrobce takového příslušenství, a to v délce
stanovené zákonem a tímto výrobcem. Pro další informace ohledně dílů a příslušenství k Vašemu vozidlu, příslušných čísel dílů a variant příslušenství, se prosím obraťte na autorizované dealery a opravce Nissan. Ceny dílů a příslušenství jsou platné pouze
pro příslušná čísla dílů. Instalace některých výrobků může vyžadovat další náhradní díly. Pro informace ohledně takových nezbytných náhradních dílů, jejich cen a ohledně dalších dílů a příslušenství se prosím obraťte na servisní personál naší provozovny.

PULSAR | TECHNICKÉ ÚDAJE
Model

DIG-T 115

Počet sedadel

DIG-T 190

dCi 110

1618

1461

5

osoby

Motor
4, v řadě

Počet válců, uspořádání
4

Počet ventilů na válec
Zdvihový objem

2

1197

cm³

72.2 x 73.1

Vrtání x zdvih

mm

79.7 x 81.1

76 x 80.5

Max. výkon 1)

kW(k) @ ot./min.

85 (115) / 4500

85 (115) / 5200

140 (190) / 5600

81 (110) / 4000

Nm @ ot./min.

190 / 2000

165 / 1750

240 / 1600-5200

260 / 1750-2500

Max. točivý moment 1)

Benzín

Druh paliva

Nafta motorová
Euro6

Emisní norma

Převodový systém
Převodovka (CVT,A/T)

6rychlostní manuální

Automatická Xtronic

6rychlostní manuální

6rychlostní manuální

Přední

Poháněná náprava

Podvozek
Zavěšení přední nápravy

McPherson se zkrutným stabilizátorem

Zavěšení zadní nápravy

Jednoduchá torzní náprava se zkrutným stabilizátorem
Elektrický posilovač s volbou účinnosti

Řízení

Kotouče vpředu i vzadu, systém ABS, EBD, brzdový asistent a asistent rozjezdu do kopce

Brzdový systém
Rozměr kol
Rozměr pneumatík

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

Hmotnosti
Pohotovostní min./max

kg

Max. užitečné zatížení 2)

kg

1258 / 1304
492

1270 / 1315

Celková hmotnost

kg

1750

470

1000 - 875

965 - 875

Max. zatížení nápravy přední/zadní

kg

Max. hmotnost přívěsu brzděného/nebrzděného 4)

kg

Max. zatížení střechy

kg

75

Celková délka

mm

4387

Celková šířka

mm

2017

Celková výška

mm

1520

1200 / 632

478
1785

500 / 500

1200 / 685

1200 / 672

Rozměry

Rozvor

mm

2700

Rozchod kol vpředu

mm

16" 1540; 17" 1530; 18" 1525

Rozchod kol vzadu

mm

16" 1540; 17" 1530; 18" 1530

Objem zavazadlového prostoru (max.)
(s místem pro rezervu)
Prostor pro kolena na zadních sedadlech
Objem palivové nádrže

l

385

mm

692

l

46

Spotřeba paliva a jízdní vlastnosti
Spotřeba paliva 3)
Město

l/100 km

6,3

6,2

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

4,1

Mimo město

l/100 km

4,3

4,5

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

3,3

Kombinovaná

l/100 km

5,0

5,1

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

3,6

Emise CO2 3)

g/km

117

119

17": 134 / 18": 138

94

Max. rychlost

km/h

190

185

217

190

Zrychlení 0-100 km/h

s

10,7

12,7

7,7

11,5

Min. poloměr otáčení

m

10,2

1) Ve shodě se směrnicí 1999/99/EC.
2) Čísla dle směrnice EC. Pohotovostní hmotnost bez řidiče a včetně chladiva, olejů, paliva, rezervního kola a nářadí. Užitečné zatížení bude omezeno v závislosti na nainstalovaným doplňcích a/nebo příslušenství
3) ) Ve shodě se směrnicí 715/2007/EK . (Oficiální výsledky mohou být ovlivněny doplňkovým vybavením, údržbou, způsobem jízdy a stavem vozovky nebo počasí)
4) Uvedená čísla představují řidiče + 4 spolujezdce a zavazadla a maximální pohotovostní hmotnost

Barvy karoserie a interiéru
Barva

Typ barvy

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA/TEKNA

černá látka (G)

černa / světlá látka (G/K) *

černá látka (G)

Bílá (QM1)

pastelová







Červená (Z10)

pastelová







Pearl







Stříbrná Satin (KL0)

metalická







Šedá (K51)

metalická







Černá (GN0)

metalická







Červená (NAH)

metalická







Bronzová (CAP)

metalická







Modrá Azure (RBR)

metalická







Bílá Pearl (QAB)

 - volitelné
* Béžová barva interiéru není dostupná pro vozy s motorem 1.6 DIG-T (190)

PULSAR | FINANCE
SPECIÁLNÍ NABÍDKA NISSAN FINANCE
Nissan Finance nabízí široké množství nástrojů, které byly vytvořeny tak, aby uspokojily jak naše firemní, tak i privátní zákazníky.
Součástí finančních dohod mohou být také různé ochrany, které zajistí, že budete moci splácet i v případě finančních problémů.
Pro více informací, prosím, kontaktujte svého dealera.

Simulace financování
Verze
Ceníková cena
Sleva
Dodatečná sleva při financování Start
Akční cena

NOVÝ NISSAN PULSAR
Nissan 100+2

NOVÝ NISSAN PULSAR Credit
50/50

Pulsar 1.2 DIG‐T Acenta

Pulsar 1.2 DIG‐T Acenta

421 000 Kč

421 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

0 Kč

391 000 Kč

391 000 Kč

Délka úvěru

36 měsíců

12 měsíců

Akontace

136 850 Kč

195 500 Kč

Výše úvěru

254 150 Kč

195 500 Kč

0 Kč

1 955 Kč

1,98% (7,7%)

0% (6,1%)

7 277 Kč (8 248 Kč)

11 x splátka pojištění 1 151
Kč
12. splátka ve výši 195 500
(196 651 Kč)

433 778 Kč

406 767 Kč

Poplatek za uzavření smlouvy
Výpůjční úroková sazba p.a.
(RPSN včetně havarijního pojištění)
Splátka úvěru
(Splátka úvěru včetně havarijního
pojištění a povinného ručení)
Celkové platby za vozidlo včetně
havarijního pojištění a povinného ručení

YOU+NISSAN
You+Nissan je místo určené pro majitele vozů Nissan, kde můžete nalézt zajímavé nabídky, služby či informace.
Pro získání nabídky šité na míru přesně Vám, navštivte naše stránky www.nissan.cz
Výše uvedené výpočty ukazují reprezentativní příklad na základě dané nabídky. Pro více informací a individuální nabídku, prosím, kontaktujte svého dealera.
Dostupnost některého příslušenství, náhradních dílů či služeb závisí na místních možnostech a skladových zásobách.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde
uvedených informací bez předchozího upozornění. Tento ceník je platný od 01.05.2016 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Specialní nabídka je platná pro smlouvy se zákazníky uzavřené od
01.05.2016 do 30.06.2016 Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z
přidané hodnoty.
Nabídka financování Nissan 100+2: cena vozu 391 000,- Kč, délka úvěru 36 měsíců, výše úvěru 254 150,- Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0,- Kč, výpůjční úroková sazba 1,98 % p. a., RPSN včetně
havarijního pojištění 7,7%, měsíční splátka 7 277,- Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 8 248,- Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného
ručení 433 778,- Kč. Nissan Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.
Nabídka financování Nissan 50/50: cena vozu 391 000,- Kč, délka úvěru 12 měsíců, výše úvěru 195 500,- Kč, poplatek za uzavření smlouvy 1 955,- Kč, výpůjční úroková sazba 0 % p. a., RPSN včetně
havarijního pojištění 6,1%, 11 měsíčních splátek pojištění ve výši 1 151 Kč, 12. splátka ve výši 195 500 Kč, 12. splátka včetně pojištění 196 651 Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a
povinného ručení 406 767 Kč. Nissan Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.

Váš autorizovaný prodejce

Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft.
organizační složka
IČ: 272 48 011
Praha 4, Antala Staška 2027/77, Krč
PSČ 14000

