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ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ.
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΣΑΣ. Προηγμένο και 
γεμάτο αυτοπεποίθηση, με τολμηρή, σπορτίφ 
σχεδίαση και μία πρωτοφανή γκάμα 
προηγμένων τεχνολογιών, το νέο PULSAR 
δίνει έμπνευση στην οδηγική εμπειρία. 
Γνήσιος εκπρόσωπος της καινοτομίας Nissan, 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ασυμβίβαστου επαγγελματισμού. 
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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 
ΣΠΟΡΤΙΦ ΚΑΙ ΣΤΥΛΑΤΕΣ έξυπνες και λείες, οι κομψές καμπύλες του Nissan 
PULSAR, μαγνητίζουν το βλέμμα. Παρατηρήστε τις τολμηρές καμπύλες και το 
δυναμικό προφίλ: δίνουν μία πρώτη γεύση για το τι θα ακολουθήσει. 

Εξωτερική σχεδίαση    |    Σχεδίαση εσωτερικού   |   Τεχνολογία και Επιδόσεις    |    Ασφάλεια    |    Ευελιξία    |    Αξεσουάρ    |    Χρώματα και Ταπετσαρίες 

Σελίδα 1    |    Σελίδα 2

Εκτύπωση    |    Κλείσιμο



ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ 
ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ
ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΕΞΗΣ : ποτέ πριν ένα hatchback δεν 
προσέφερε τέτοια αίσθηση ελευθερίας. Απίστευτα ελαφρύ 
και ευάερο, με άφθονο χώρο για το κεφάλι και το σώμα για 
εσάς και τους επιβάτες. Η καμπίνα του PULSAR δίνει μία 
νέα διάσταση στην έννοια της ευρυχωρίας.
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ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χάρη στον καλύτερο στην κατηγορία 

του, χώρο για τα γόνατα, οι πίσω 

επιβάτες μπορούν να απλώνουν τα

πόδια τους κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού.

692 M
M

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ
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ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ NISSAN PULSAR, είναι η επιτομή της κομψότητας και της φινέτσας: ποιοτικά 
υλικά και στοιχεία χρωμίου, φαρδιά υποβραχιόνια στις πόρτες και εκπληκτική σφαιρική ορατότητα. Με 

την άνεση και ευκολία προηγμένων χαρακτηριστικών όπως Nissan Intelligent Key, Push Button Engine 
Start, Automatic Headlamp Wipers και Dual Zone Climate Control, είναι ένα μοντέλο σύγχρονης 

ποιότητας και στυλ.

*Διατίθενται ανάλογα με την έκδοση
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΟΥ NISSAN

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
Τα πάντα είναι συγκεντρωμένα σε μία εργονομική έγχρωμη οθόνη πληροφοριών 5" TFT: 
από οδηγίες πλοήγησης στροφή-στροφή, μέχρι αναγνώριση κλήσης και από λεπτομέρειες 
μουσικών κομματιών μέχρι την κατάσταση του Safety Shield, η προηγμένη οθόνη Advanced 
Drive-Assist Display της Nissan προβάλλει όλες τις πληροφορίες σε ιδανική θέση, για να μην 
αποσπάται η προσοχή σας από το δρόμο. 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΡΟΦΗ-
ΣΤΡΟΦΗ

Δεν χάνετε ποτέ το 
δρόμο σας χάρη στην 
άμεση πρόσβαση σε 

σημαντικές 
πληροφορίες 
πλοήγησης.

SAFETY SHIELD
Κρατηθείτε μακριά από 
προβλήματα χάρη στα 

οπτικά και ηχητικά 
προειδοποιητικά 

σήματα.

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Μην προσπαθείτε να 
μαντέψετε: Η πίεση 

κάθε ελαστικού 
εμφανίζεται στην οθόνη 

και μία λυχνία ανάβει 
στο ταμπλό εάν πέσει 
σε χαμηλά επίπεδα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Διαμορφώστε την 

οθόνη σύμφωνα με την 
επιθυμία σας 

επιλέγοντας την 
απόχρωση του 
εμφανιζόμενου 

αυτοκινήτου.

CALLER ID
Ελέγξτε τις κλήσεις σας 

έχοντας την προσοχή 
σας στο δρόμο.

AUDIO
Μάθετε όλες τις 

λεπτομέρειες για τους 
καλλιτέχνες και τη 

μουσική που 
απολαμβάνετε κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού.

* Διατίθενται ανάλογα με την έκδοση
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NISSANCONNECT

MOBILE APPS
ΕΥΦΥΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ. Το NissanConnect περιλαμβάνει μία πλούσια γκάμα χαρακτηριστικών και είναι απίστευτα εύχρηστο 
χάρη στην αντιθαμβωτική οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 5.8". Με έναν αξιόπιστο συνδυασμό λειτουργιών ήχου, πλοήγησης και 
επικοινωνιών, και με προηγμένη συνδεσιμότητα και χαρακτηριστικά ενσωμάτωσης smartphone. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΥ. Το NissanConnect προσφέρει ενσωμάτωση Smartphone. Απολαύστε μία συνεχώς εξελισσόμενη 
λίστα εφαρμογών με άνεση από την οθόνη Nissan, όλες διαμορφωμένες ώστε να αναβαθμίσουν τη συνολική οδηγική εμπειρία 
σας με ασφαλή τρόπο. Το PULSAR γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι του συνδεδεμένου lifestyle σας, όπως το smartphone, η 
ταμπλέτα και ο υπολογιστής σας.

ΕΥΦΥΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΟΥ και λειτουργίες πλοήγησης σας συνοδεύουν σε όλες τις συνθήκες κυκλοφορίας.

STREAMING AUDIO VIA BLUETOOTH®. Απολαύστε ψηφιακό ραδιόφωνο, διαδικτυακό ραδιόφωνο Over The Air ή stream 
music από το κινητό σας τηλέφωνο.

iPOD/USB INPUT. Συνδέστε το iPod ή το MP3 player σας για να έχετε πρόσβαση σε ολόκληρη τη μουσική βιβλιοθήκη σας καθοδόν. 
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NISSAN AROUND VIEW MONITOR
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Χρησιμοποιώντας 4 κάμερες, το Around View Monitor προσφέρει μία πανοραμική άποψη του 
οχήματός σας, και απεικόνιση close-ups εμπρός, πίσω και πλαϊνών τμημάτων σε διαιρούμενη 
οθόνη, για ασφαλέστερο και ευκολότερο παρκάρισμα. Αν κάνετε όπισθεν, το Moving Object 
Detection σας προειδοποιεί για κινδύνους που διαφεύγουν της προσοχής σας, όπως ένα 
παιδάκι με ποδήλατο ή το κατοικίδιό σας – ώστε να μην ανησυχείτε για το κάθε τι .

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ.
Με πρώτη σχέση (ή Drive στα μοντέλα 

Xtronic), η οθόνη προβάλλει μία πανοραμική 
άποψη του εμπρός τμήματος για να ξέρετε 

πόσο να προχωρήσετε χωρίς να κινδυνεύετε 
να χτυπήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ.
Κατά την οπισθοπορία, η κάμερα σας βοηθά 

να βλέπετε τι υπάρχει ακριβώς πίσω σας, ενώ 
μία πανοραμική άποψη σας βοηθά να 

εντοπίσετε αντικείμενα που δεν βλέπετε γιατί 
βρίσκονται χαμηλά.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΣ.
Σε Drive ή Reverse (Όπισθεν), μπορείτε 
να πιέσετε το μπουτόν της κάμερας για 
να επιλέξετε αντί της πανοραμικής, μία 
πλαϊνή άποψη. Μεγάλη βοήθεια για να 
βλέπετε πόσο απέχετε από το κράσπεδο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. 
Τοποθετημένη κάτω από τον εξωτερικό 

καθρέπτη του οδηγού, αυτή η κάμερα 
σας παρέχει μία πανοραμική άποψη 360º, 

σε ελιγμούς στάθμευσης. 

*Διατίθεται ανάλογα με την έκδοση *Διατίθενται ανάλογα με την έκδοση
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ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΚΑΖΙ – 
ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. 
Δεν υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ ισχύος και επιδόσεων με το Nissan PULSAR. Η 
γκάμα προηγμένων κινητήρων χαμηλού κυβισμού με τεχνολογία turbo, συνδυάζει μια 
εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου, αλλά και άμεση απόκριση σε ροπή. Μπορείτε να 
επιλέξετε ένα υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1.2 ή 1.6 
λίτρων ή τον οικονομικό 1.5 dCi diesel. Σε κάθε περίπτωση θα εκπλαγείτε. 

XtronicΤο αυτόματο κιβώτιο Xtronic αυξάνει την οδηγική απόλαυση προσφέροντας 
ομαλότερη, πιο άμεση επιτάχυνση, βελτιώνοντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου.

START/STOP SYSTEM
Το αυτόματο Start/Stop System της Nissan είναι στάνταρ σε όλα τα μοντέλα. Για 
μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, σταματά τη λειτουργία του κινητήρα όταν δεν 
χρειάζεται (για παράδειγμα στα φανάρια) και στη συνέχεια επανεκκινεί ομαλά και 
γρήγορα, με απλή πίεση του πεντάλ του γκαζιού.

1.2 DIG-T MT

1.2 DIG-T Xtronic

1.6 DIG-T MT

1.5 dCi MT

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

(PS)
ΡΟΠΗ 
(NM)

CO2 
(G/KM)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
(L/100KM)

115 190 117 5.0

115 165 119 5.1

190

110

240

260

138 (17" WHEEL)/
140 (18" WHEEL)

94

6.0

3.6

ACTIVE TRACE CONTROL
προσφέρει αξιόπιστη οδική συμπεριφορά στις 
στροφές, ελέγχοντας τη πίεση πέδησης σε κάθε 
τροχό ατομικά, συμβάλλοντας στην ομαλή απόκριση 
του οχήματος.

*Διατίθενται ανάλογα με την έκδοση
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NISSAN SAFETY SHIELD

ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οδηγείστε με αυτοπεποίθηση, προστατευμένοι από τους κινδύνους χάρη σε 
μία πρωτοποριακή γκάμα ευφυών τεχνολογιών που παρακολουθούν τα 
συστήματα του οχήματός σας και τις εξωτερικές συνθήκες ανά πάσα στιγμή. 
Χρησιμοποιώντας μία σειρά αισθητήρων όπως η πίσω κάμερα και το εμπρός 
ραντάρ, τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας της Nissan, συνεργάζονται για να 
σας προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους, παρέχοντας σε εσάς και τους 
επιβάτες σας άριστη προστασία.

ΠΡΟΒΛΕΨΤΕ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Μην προσπαθείτε να μαντέψετε: Η πίεση κάθε ελαστικού 
εμφανίζεται στην οθόνη και μία λυχνία ανάβει στο ταμπλό 
εάν αυτή πέσει σε χαμηλά επίπεδα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ. 
Ό,τι δεν μπορείτε να δείτε εσείς, το βλέπει το Σύστημα 
Προειδοποίησης Τυφλού Σημείου. Εάν ανιχνευτεί κάποιο 
άλλο όχημα στην περιοχή του τυφλού σημείου, θα ανάψει 
μία λυχνία στον εξωτερικό καθρέπτη για να σας 
προειδοποιήσει. Αν δηλώσετε πρόθεση να αλλάξετε λωρίδα 
και ένα όχημα βρίσκεται επικίνδυνα κοντά, η ίδια λυχνία θα 
αρχίσει να αναβοσβήνει και παράλληλα θα ακούσετε ένα 
προειδοποιητικό σήμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΩΡΙΔΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μείνετε συγκεντρωμένοι: θα 
ειδοποιηθείτε εάν αποκλίνετε από τη λωρίδα σας. Αν δεν 
έχετε δηλώσει τέτοια πρόθεση, το σύστημα θα εκδώσει μία 
προειδοποίηση για να σας υπενθυμίσει να επανέλθετε στην 
πορεία σας. 

ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. Εάν υπάρχει 
κίνδυνος σύγκρουσης με το προπορευόμενο όχημα, το 
σύστημα θα εκδώσει μία ηχητική & οπτική προειδοποίηση. 
Αν ο οδηγός δεν αντιδράσει θα ενεργοποιηθεί αυτόματα 
δυνατό φρενάρισμα για την επιβράδυνση του οχήματος.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Σας 
παρουσιάζουμε τον ψηφιακό συνοδηγό σας στο παρκάρισμα. 
Με κάλυψη 360°, σε ταχύτητες παρκαρίσματος, αυτή η 
λειτουργία σας προειδοποιεί εάν κινείται κάτι κοντά στο 
αυτοκίνητο – για παράδειγμα ένα κατοικίδιο ή κάποιο παιδάκι 
με ποδήλατο.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΣ Με 6 
στάνταρ αερόσακους, προαιρετικούς πλευρικούς και 
οροφής και το Nissan Safety Shield, το PULSAR 
εφοδιάζεται με μία ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων 
ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας που παρέχουν σε 
εσάς και τους συνεπιβάτες σας εξαιρετική προστασία.

ΣΤΑΝΤΑΡ 
ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
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Εσείς, οι επιβάτες και όλα τα 
φορτία σας.

ΦΟΡΤΩΣΤΕ & ΦΥΓΑΤΕ !
Παρά την κορυφαία ευρυχωρία του πίσω τμήματος, ο οικογενειακών διαστάσεων 
χώρος αποσκευών του Nissan PULSAR, χωράει τα πάντα. Επιπλέον, η χωρητικότητα 
των 385L γίνεται 1395L με την αναδίπλωση των καθισμάτων. Χάρη σε τέσσερις 
διαφορετικούς συνδυασμούς καθισμάτων και με τη διαιρούμενη διάταξη 60/40, έχετε 
άφθονες επιλογές για πιο ογκώδη αντικείμενα – σπρώξτε μέσα την τσάντα του γκολφ, 
διπλώστε το καροτσάκι, φορτώστε τα ποδήλατα και φύγατε!

1395ΛΙΤΡΑ

Φυλάξτε τα μικρότερα αντικείμενα με ασφάλεια και σε θέση άμεσης πρόσβασης σε πρακτικούς χώρους και κρυφούς 
θαλάμους αποθήκευσης.
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1.  Style Pack (διακοσμητικές λωρίδες μαρσπιέ, καλύμματα 
καθρεπτών) chrome 

2. Διακοσμητικό εμπρός ποδιάς, chrome 

3. 17" Ζάντα αλουμινίου diamond cut dark grey - BOLD

4. Βελούδινο χαλάκι, προστατευτικό εισόδου

5. Σπορ πεντάλ 

6.  Χαλάκι χώρου αποσκευών, προστασία πίσω πάνω 
προφυλακτήρα 

7. Διακοσμητικό εξάτμισης 

8. Αλουμινένια βασική σχάρα

9. Βάση tablet στάνταρ προδιαγραφών

ΒΑΛΤΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ ΣΤΥΛ ΣΤΟ PULSAR 
με ένα μοναδικό συνδυασμό 
διακοσμητικών χρωμίου και ευφυών 
πρακτικών αξεσουάρ. Από διακοσμητικές 
λωρίδες μέχρι σπορ πεντάλ, βάσεις 
ταμπλετών και χαλάκια χώρου αποσκευών, 
σχάρες και εξατομικευμένες ζάντες 
αλουμινίου, διαμορφώστε το δικό σας 
Nissan PULSAR σύμφωνα με το 
προσωπικό γούστο και το lifestyle σας.
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B

A
C

D

16" ατσάλινες ζάντες 16" ζάντα αλουμινίου 17" ζάντα αλουμινίου 18" ζάντα αλουμινίου

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

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

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

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

ΧΡΩΜΑΤΑ M: Metallic - S: Solid - P: Pearlescent

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

A:Συνολικό μήκος: 4,385 MM

B:Μεταξόνιο: 2,700 MM

C:Συνολικό πλάτος: 1,768 MM

D:Συνολικό ύψος: 1,520 MM

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ
BLACK

ENERGY - PATTERNED TRICOT FABRIC ACENTA - PATTERNED TRICOT FABRIC, 
BLACK

TECHNA - SUEDE LIKE FABRIC TECHNA OPTION - LEATHER

ACENTA - PATTERNED TRICOT FABRIC, 
BEIGE

GREIGE
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ΜΟΝΤΕΛΟ 1.2 Petrol DiG TURBO 1.5 Diesel
Εκδόσεις ENERGY, ACENTA, TECHNA 
Αριθμός επιβατών άτομα 5 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (σύμφωνα με οδηγία 136/2014J) 
Αριθμός κυλίνδρων, διάταξη 4, σε σειρά 
Βαλβίδες ανά κύλινδρο 4 
Κυβισμός cm³ 1197 1461
Διάμετρος Χ Διαδρομή mm 72.2 x 73.1 76 x 80.5
Μέγιστη ιπποδύναμη kW(PS)/min-1 85 (115) / 4500 81 (110) / 4000
Μέγιστη ροπή Nm/min-1 190 / 2000 260/1750-2500
Σχέση συμπίεσης 10.1:1 15.5:1
Τύπος καυσίμου Βενζίνη Πετρέλαιο
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l 46 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2WD 
Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό
Σχέση μετάδοσης 1η 3.727 3,727

2η 1.947 1,947
3η 1,323 1,226
4η 0.975 0,838
5η 0.763 0,652
6η 0,638 0,560
Οπισθεν 3,687 3,687

Τελική σχέση μετάδοσης 3.933 3,733
Κινητήριοι τροχοί 2WD (εμπρός) 2WD (εμπρός)

ΑΜΑΞΩΜΑ 
Ανάρτηση εμπρός Γόνατα Mac Pherson με αντιστρεπτική δοκό 

πίσω Ημιάκαμπτος άξονας με αντιστρεπτική δοκό 
Σύστημα διεύθυνσης EPAS, Rack and pinion EPAS, Rack and pinion
Σύστημα φρένων  Δισκόπλακες εμπρός και πίσω, ABS με EBD & Brake Assist
Μέγεθος τροχών (STD + option) 16" x 6.5J (40), 17" x 6.5J (45) 16" x 6.5J (40), 17" x 6.5J (45)
Μέγεθος ελαστικών (STD + option) 195/60R16  (205/55R16), 205/50R17 195/60R16  (205/55R16), 205/50R17

PULSAR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ 1.2 Petrol DiG TURBO 1.5 Diesel
Εκδόσεις ENERGY, ACENTA, TECHNA 
Αριθμός επιβατών άτομα 5 

ΒΑΡΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Απόβαρο ελάχιστο/μέγιστο kg 1258 / 1304 1307 / 1352
Μικτό βάρος kg 1750 1785
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο kg 470 440
Μέγιστο βάρος άξονα εμπρός kg 965 1000

πίσω kg 875 875
Μέγιστο βάρος έλξης με φρένα  kg 1200 1200

χωρίς φρένα kg 632 672
Μέγιστο κάθετο βάρος στον κοτσαδόρο kg 75 75
Ελκτική ικανότητα kg 1200 1200
Συνολικό μήκος mm 4387 
Συνολικό πλάτος mm 1768 
Συνολικό ύψος mm 1520 
Μεταξόνιο mm 2700 
Μετατρόχιο εμπρός mm 16" 1540; 17" 1530 

πίσω mm 16" 1540; 17" 1530 
Ελάχιστος κύκλος στροφής (από κράσπεδο - σε κράσπεδο) m 10,2 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (σύμφωνα με οδηγία 136/2014J) 
Κατανάλωση καυσίμου Urban cycle l/100 km / (mpg) 6.3 / (44.8) 4.1 / (68.9)

Extra-urban l/100 km / (mpg) 4.3 / (65.7) 3.3 / (85.6)
Combined l/100 km / (mpg) 5.0 / (56.5) 3.6 / (78.5)

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 (μικτός κύκλος) g/km 117 94
Κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO5b+ EURO5b+
Μέγιστη ταχύτητα km/h / (mph) 190 / (118) 190 / (118)
Επιτάχυνση 0 - 100 km/h sec 10,7 11,5

PULSAR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ   Ν Ε Ο Υ  P U L S A R  

Π Α Κ Ε Τ Α  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ

Εσωτερικό

Άνεση - Ηλεκτρικές ευκολίες

Εσωτερικό

Άνεση - Ηλεκτρικές ευκολίες

Aσφάλεια

Aσφάλεια

Εμπρός παρμπρίζ με κρύσταλλο προστασίας UV
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
Ατσάλινες ζάντες 16" με ελαστικά 195/60 R16
Χρωμιομένο εξωτερικό πλαίσιο παραθύρων
Φώτα ημέρας
Πίσω φως ομίχλης
Εξωτερικά χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος 
με ενσωματωμένα φλας

Ύφασμα τύπου Energy
Τιμόνι με ρύθμιση ύψους - βάθους (τηλεσκοπικό)
Τιμόνι με ρύθμιση cruise control-audio-hands 
free-speed limiter
Σκιάδιο οδηγού με καθρέπτη και θήκη για κάρτες
Σκιάδιο συνοδηγού με καθρέπτη
Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο 60:40
Κάλυμμα χώρου αποσκευών + Άγκιστρα χώρου 
αποσκευών (x4)
Φως χώρου αποσκευών
Ποτηροθήκες κεντρικής κονσόλας (x2)
Θήκες για μπουκάλια στο εσωτερικό των θυρών
Ασημί διάκοσμος στο τιμόνι
Θήκη γυαλιών
Θήκες πίσω από το κάθισμα οδηγού-συνοδηγού
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Air Condition
Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω (οδηγού auto)
Υπολογιστής ταξιδίου
Cruise control + Ρυθμιστής τελικής ταχύτητας
Παροχή ρεύματος 12V
Ράδιο CD + MP3 + 4 ηχεία
Ηχοσύστημα με εισόδους USB - AUX IN
Ηχοσύστημα με σύστημα Arkamys ψηφιακής 
επεξεργασίας ήχου
Οθόνη 5" πολλαπλών ενδείξεων

ESP+ABS+EBD+Brake Assist
Σύστημα διατήρησης πορείας (Active Trace Cntrl) 
[Ενσωματωμένο στο ABS]
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
Start Stop - Immobiliser
Σύστημα συγκράτησης παιδικών καθισμάτων ISOFIX
Αερόσακοι οδηγού+συνοδηγού+πλευρικοί+κουρτίνας
Αερόσακος συνοδηγού με κουμπί απενεργοποίησης
Ζώνες ασφαλείας εμπρός 3 σημείων με προεντατήρες
Ζώνες ασφαλείας πίσω, 3 σημείων+ELR (εκτός της μεσαίας)
Δισκόφρενα εμπρός-πίσω

Προβολείς ομίχλης
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 
195/60 R16

Ύφασμα τύπου Acenta
Δερμάτινο τιμόνι
Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων
Πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με 
ποτηροθήκες (x2)
Χρωμιομένα εσωτερικά χερούλια θυρών
Εσωτερικός καθρέπτης αυτόματης σκίασης

Κλιματισμός 2 περιοχών
6 ηχεία
Αυτόματο άνοιγμα εμπρός φώτων
Καθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
Έξυπνο κλειδί (intelligent key)
Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα

ENERGY
Εξωτερικό Εξωτερικό

Εσωτερικό

Άνεση - Ηλεκτρικές ευκολίες

Φιμέ κρύσταλλα πίσω θυρών
Εμπρός φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση ύψους
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 205/50 R17

Σκιάδιο οδηγού με φως
Σκιάδιο συνοδηγού με φως
Συρόμενο εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο
Καθίσματα με επένδυση τύπου suede

NissanConnect
Κάμερα περιμετρικής θέασης 
(Around View Monitor)

Η τεχνολογία Safety Shield περιλαμβάνει:
Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας 
- Lane Departure Warning
Αποφυγή Μετωπικής Σύγκρουσης 
- Front Collision Avoidance
Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου 
- Blind Spot Warning
Ανίχνευση Κινούμενων Αντικειμένων 
- Moving Object Detection
Υποβοήθηση Στάθμευσης 
- Intelligent Park Assist

Εξωτερικό 

ACENTA

ACENTA (+ENERGY)

1. CONNECT

TECHNA (+ACENTA)

Οθόνη τεχνολογίας αφής 5.8”
Σύστημα πλοήγησης
Ηχοσύστημα με εισόδους Aux-USB
Επεκτάσιμες εφαρμογές 
Δικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με  Smartphone
Απεικονίσεις κάμερας
CD μονού δίσκου
Κάμερα οπισθοπορίας

ΣΤΗ NISSAN, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ
Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ.

Εσείς πυροδοτείτε τη φαντασία μας. 
Εσείς τροφοδοτείτε την εφευρετικότητά 
μας. Εσείς μας προκαλείτε να αλλάζουμε 
τους κανόνες και να καινοτομούμε. Και 
στη Nissan, καινοτομία δεν σημαίνει 
μόνο προσθήκες και επεκτάσεις. 
Σημαίνει ότι ξεπερνάμε τα όρια και 
αμφισβητούμε το κατεστημένο. Σημαίνει 
ότι δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις, 
για να ικανοποιήσουμε τις πιο 
απαιτητικές και ρεαλιστικές επιθυμίες 
σας. Στη Nissan, σχεδιάζουμε αυτοκίνητα, 
αξεσουάρ και υπηρεσίες που ξεφεύγουν 
από τα καθιερωμένα - κάνοντας το 
πρακτικό συναρπαστικό και το αντίθετο, 
για να σας προσφέρουμε καθημερινά μία 
απολαυστική οδηγική εμπειρία.

TO NISSAN PULSAR 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΣΤΗ NISSAN, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ 
Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ

Εσείς πυροδοτείτε τη φαντασία μας. 
Εσείς τροφοδοτείτε την εφευρετικότητά 
μας. Εσείς μας προκαλείτε να αλλάζουμε 
τους κανόνες και να καινοτομούμε. Και 
στη Nissan, καινοτομία δεν σημαίνει 
μόνο προσθήκες και επεκτάσεις. 
Σημαίνει ότι ξεπερνάμε τα όρια και 
αμφισβητούμε το κατεστημένο. Σημαίνει 
ότι δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις 
για να ικανοποιήσουμε τις πιο 
απαιτητικές και ρεαλιστικές επιθυμίες 
σας. Στη Nissan, σχεδιάζουμε αυτοκίνητα, 
αξεσουάρ και υπηρεσίες που ξεφεύγουν 
από τα καθιερωμένα - κάνοντας το 
πρακτικό συναρπαστικό και το αντίθετο 
για να σας προσφέρουμε καθημερινά μία 
απολαυστική οδηγική εμπειρία

TO NISSAN PULSAR 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

3-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

12-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εξωτερική σχεδίαση    |    Σχεδίαση εσωτερικού   |   Τεχνολογία και Επιδόσεις    |    Ασφάλεια    |    Ευελιξία    |    Αξεσουάρ    |    Χρώματα και Ταπετσαρίες Εκτύπωση    |    Κλείσιμο



Ακολουθήστε μας σε:
Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή εκτύπωσης (Σεπτέμβριος 
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

Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλωρίνη - PULSAR2014BG -Τυπωμένο στη EU.
Δημιουργία NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 Παραγωγή eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

I n t e r n e t  a d d r e s s :  w w w . n i s s a n . g r

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