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PREDSTAVLJAMO VAM NISSAN NOTEVSEBINA

več na www.nissan.si

PREMAGAJTE PROMET Z VSEVIDNIM, VSEVEDNIM NISSANOM NOTE. 
Z NOVIM DRZNIM DIZAJNOM, SIJAJNO NOTRANJOSTJO IN NAJNOVEJŠO 
VRHUNSKO TEHNOLOGIJO, KI VAM BO POMAGALA IZOSTRITI ČUTE 
ZA VOLANOM. VEDNO BOSTE IMELI VSE POD NADZOROM!
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ZUNANJI DIZAJNPOGLEJ IN OBČUTI

IZRAZITO ENERGIČEN. 
Izostrena silhueta novega Nissana 
NOTE z ognjevito in bolj dinamično 
nižjo strešno linijo, ostrejšim 
naklonom vetrobranskega stekla, 
z izstopajočimi blatniškimi koši in 
uglajeno prednjo rešetko med nazaj 
usločenimi žarometi.

NA 
MESTU
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VRHUNSKI SLOG. Odkrijte izklesano 
dinamičnost vozila Nissan NOTE. 

Poudarjena bočna linija, ki jo je navdihnila 
pot hitro premikajoče se žogice pri igri 

skvoša, je ena izmed glavnih značilnosti 
dinamike vozila.

ZUNANJI DIZAJNPOGLEJ IN OBČUTI

NA
PREHITEVALNEM PASU
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NOTRANJI DIZAJNPOGLEJ IN OBČUTI

POPOLNOMA URAVNOVEŠEN. Prenovljena 
notranjost Nissan NOTE, kjer se združita oblika in 

učinkovitost. Presenetljivo prostorna, praktično 
zasnovana razporeditev in kakovostni okrasni elementi 

so sinonim za udobje in prijetno vožnjo.

V
NOTRANJOSTI
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NISSANCONNECT. Olajšate si svojo 
vsakodnevno pot in uživajte v urbani izkušnji brez 
prekinitev – zahvaljujoč novim spletnim storitvam 
vgrajenega navigacijskega, komunikacijskega in 
avdio sistema Nissana NOTE.

TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOSTI NISSANCONNECT

GOOGLE™ SEND TO CAR. Uporabite Google™ za 
načrtovanje poti doma ali na delovnem mestu in pošljite podatke 
direktno v svoj Nissan NOTE. Takoj, ko boste vključili avto in 
se povezali s telefonom, se bo prikazala na vašem 5,8-palčnem 
barvnem zaslonu na dotik.

VISOKO IZPOPOLNJENA SATELITSKA NAVIGACIJA. 
S 3D-zemljevidi za 20 evropskih mest, glasovno prepoznavo 
v 7 jezikih in podatkih o prometu v dejanskem času boste povsod 
po svetu vedno na tekočem.

LOKALNE NOVICE IN INFORMACIJE. Ostanite povezani in 
Google™ vam bo med potjo pošiljal podatke o interesnih točkah 
v okolici, podatke o vremenu, cene goriva na bližnjih bencinskih 
črpalkah in informacije o letih.

POVEZAVA PREK BLUETOOTHA®. S pomočjo brezžične 
povezave prek Bluetootha® lahko svoj NOTE napolnite z glasbo 
z vaše mobilne naprave, iPoda ali MP3-predvajalnika, ne da bi ga 
sploh vzeli iz žepa. 

POVEZAVA PREK USB. Dostopajte do svoje celotne 
glasbene zbirke na poti – preprosto priključite svojo prenosno 
napravo v priročno nameščen USB-priključek.

POVEZAVA BREZ 
PREKINITEV
DIGITALNA VOŽNJA

*Predstavljene funkcije in storitve so na voljo samo v določenih državah v Evropi in za določene modele Nissan. *Predstavljene funkcije in storitve so na voljo samo v določenih državah v Evropi in za določene modele Nissan.
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PRESTIŽNA POMOČ PRI PARKIRANJU. Nissanov napreden 
zaslon za nadzor okolice omogoča pogled na vaš avto in okolico iz 
ptičje perspektive, ki je prikazan neposredno na vašem 5,8-palčnem 
zaslonu na dotik. Z njim postaneta vzvratna vožnja in bočno parkiranje 
tako preprosta kot še nikoli.

ZADNJI KOS SESTAVLJANKE. 
Kamera je nameščena pod 
ogledalom na voznikovi strani in 
vam pomaga vzpostaviti celotno 
sliko vozila iz ptičje perspektive, 
ne glede na to ali vozite naprej 
ali vzvratno. 4

KAMERA

1
KAMERA

2
KAMERA

3
KAMERA

TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST NISSAN AVM

NISSAN AVM
4 KAMERE. POGLED 360°.

POGLED IZ PTIČJE PERSPEKTIVE. Z uporabo 4 ločenih kamer 
prikaže sistem AVM sliko vašega vozila od zgoraj. Vse, kar morate 
storiti, je, da postavite svoj Nissan NOTE v skladu z navodili in avto 
boste parkirali brez težav.

POGLEJTE NAVZDOL. Pri vzvratni vožnji vam zaslon pomaga pri 
zaznavanju predmetov neposredno za vozilom, pogled od zgoraj 
pa vam pomaga opaziti predmete, ki so skriti pod oknom.

NE OPRASKAJTE SVOJIH PLATIŠČ. 
Pri vožnji naprej ali vzvratni vožnji lahko 
s pritiskom na gumb zamenjate pogled 
kamere tako, da bo namesto ptičje 
perspektive avto prikazan od strani. 
Gre za izvrstno pomoč, s katero boste 
lažje ocenili razdaljo do robnika.
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TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST NISSAN SAFETY SHIELD

PRIČAKUJTE NEPRIČAKOVANO. Tehnologija Nissan Safety Shield je 
prvič na voljo tudi pri Nissanu NOTE, tako da boste vi in vaši potniki dobro 
zaščiteni. Z uporabo slike, ki jo zajema kamera za vzvratno vožnjo, vas bodo 
trije napredni varnostni sistemi s skupnimi močmi opozorili na morebitne 
nevarnosti.

PREPROSTA VIDLJIVOST. Na svoj varnostni ščit se lahko zanesete ne 
glede na vreme. Kamera za vzvratno vožnjo ima celo funkcijo samodejnega 
čiščenja in sušenja, tako da je leča vedno čista.

ZAZNAVANJE PREMIKAJOČIH SE 
PREDMETOV. Spoznajte svojega digitalnega 
sovoznika. Če se pri vzvratni vožnji z vašim Nissanom 
NOTE kar koli približuje predvideni poti vozila, 
vas sistem na to opozori. Običajni sistemi za pomoč 
pri parkiranju vas zgolj obveščajo o tem, 
ali so na poti ovire, naš sistem pa vas z zvočnim in 
vizualnim opozorilom obvesti o tem, da se lahko nekaj 
ali nekdo premika za vozilom, na primer majhen otrok. 
Zelo pomirjujoče.

OPOZORILO PRED NENAMERNO 
SPREMEMBO VOZNEGA PASU. 
Osredotočite se … ne zaspite! Sistem vas bo 
opozoril, če se boste začeli pomikati s 
svojega pasu. Zaznava lahko tudi najbolj 
nejasno vidne cestne oznake in če 
spremembe ne boste nakazali, vas bo 
opozoril, da se znova osredotočite na cesto. 
Sistem je izjemno pameten, saj svojo 
občutljivost samodejno nastavi na 
podeželskih cestah, kjer je slog vožnje 
precej drugačen.

OPOZORILO ZA VOZILA V MRTVEM 
KOTU. Česar ne vidite, za vas zaznava 
sistem za opozorila pred vozili v mrtvem 
kotu. Če je v mrtvem kotu na kateri koli 
strani NOTE-a vozilo, bo v stranskem 
ogledalu nežno zasvetila svetloba. Če 
boste nakazali spremembo voznega pasu, 
drugo vozilo pa je nevarno blizu, bo 
svetloba v ogledalu začela utripati in 
zaslišali boste opozorilni signal.

NISSAN SAFETY SHIELD
PAZI NA VAS

*Glede na nivo opremljenosti vozila
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TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST

OKOLJU PRIJAZNA VOŽNJA. Merilnik 
prikazuje vse podatke o vožnji v visoki 

ločljivosti, ne glede na vreme ali čas, in 
vključuje dva nova prikazovalnika za okolju 

prijazno vožnjo, ki merita učinkovito 
pospeševanje in nizko porabo goriva v 

dejanskem času.

I-TOUCH. S priročnimi upravljalnimi 
gumbi na volanu in uporabnim 

inteligentnim ključem postane upravljanje 
z Nissanom tako preprosto kot še nikoli. 

Odprite vrata, poženite motor in se 
odpeljite – vse samo s pritiskom na gumb.

SPROSTITE SE IN UŽIVAJTE. 
Prestavite zadnje sedeže nazaj in si 

ustvarite več prostora za noge, s stekleno 
panoramsko streho pa lahko uživate v 

sončni svetlobi: Nissan NOTE je že sam 
po sebi cilj potovanja.

V OSPREDJU. Takoj, ko boste zagledali armaturno ploščo, 
vam bo jasno. Pa naj gre za izvrstno grafi ko na 
večfunkcijskem matričnem prikazovalniku ali pa modro 
osvetljene podatke na merilnikih, pri Nissanu NOTE so 
informacije lepe.

VOZNIKOVO MESTO

ŠIROK NABOR
OBLIKOVALSKA VIZIJA

*Glede na nivo opremljenosti vozila.
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TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST MOTORJI PURE DRIVE

MOTOR DIG-S. Tlačno polnjen bencinski motor Nissana NOTE Pure Drive 
1,2 z 98 KM in ročnim menjalnikom je tako učinkovit kot dizelski motor – brez 
doplačila. Vključuje inovativne tehnologije, ki zmanjšajo količino izgubljene 
energije zaradi vročine, črpanja in trenja, s pomočjo optimiziranega upravljanja 
z energijo pa zniža porabo goriva.

VARČNI MOTORJI in tehnologija, ki je najboljša v razredu, so bili zasnovani 
zato, da navdušijo in ohranjajo nizke stroške.
Lahek in čist. Z varčnimi motorji in tehnologijo, ki je najboljša v razredu, 
zasnovanimi zato, da navdušijo in ohranjajo nizke stroške. Izpusti CO2 
pri Nissanu NOTE so nizki (od 95 g/km). Ko se odpravite na bencinsko črpalko, 
je NOTE prijazen tako do okolja kot do vaše denarnice.

TIPKA ZA NAČIN VARČNE 
VOŽNJE. S pritiskom na tole 
majhno tipko lahko svoj kombinirani 
prikazovalnik preobrazite v 
dejanskega zaščitnika porabe 
(in s tem nadzorujete izpuste CO2).

SISTEM START/STOP ZA VSE. 
Novi sistem za zagon Start/Stop je 
serijsko nameščen pri vseh modelih 
in zmanjša onesnaževanje in porabo 
v mestnem prometu. 
Kadar je vaš NOTE v mirovanju, se 
motor samodejno izključi (na primer 
v zastojih) in s tem privarčuje gorivo 
in zniža količino izpustov. Ko nato 
sklopko (ročni menjalnik) ali zavoro 
(samodejni menjalnik) ponovno 
sprostite, se motor nežno vključi.

PREGLED MOTORJA. Njegov 
kompakten, lahek 1,2 l tlačno 
polnjen motor DIG-S z 98 KM 
dosega porabo do 4,3 l/km 
(kombinirana vožnja) in proizvede 
99 g/km izpustov CO2 (vrednosti 
na podlagi ročnega menjalnika).

MERILNIK ECO METER. 
Kristalno jasen prikazovalnik 
Nissana NOTE vključuje dva nova 
indikatorja varčne vožnje: indikator 
za varčno upravljanje s pedali, ki 
izmeri vpliv pospeševanja, in 
indikator varčne vožnje eco-drive, 
ki izmeri učinkovitost – vse v 
barvah in visoki ločljivosti. Po vsaki 
vožnji lahko preverite svoj rezultat 
varčne vožnje – presenečeni boste.

DIZEL MOČ (KM) NAVOR EMISIJIE CO2

1.5 dCi 90 KM 200 Nm @1,750 RPM 95 g/km

BENCIN MOČ (KM) NAVOR EMISIJIE CO2

1.2 80 KM 110 Nm @4,000 RPM 109 g/km

1.2 DIG-S MT 98 KM 147 Nm @4,400 RPM 99 g/km

1.2 DIG-S CVT 98 KM 147 Nm @4,400 RPM 119 g/km

NAJVEČJI UŽITEK. Z nizko količino 
izpustov CO2 95 g/km, je NOTE 

prijazen do okolja in vaše denarnice. 
Njegov varčen motor in tehnologija, 

ki je najboljša v razredu, obenem 
navdušujeta in ohranjata nizke stroške.

POPOLNA
ZMOGLJIVOST

*Motor DIG-S na voljo šele v letu 2014.

Stran 1    |    Stran 2   |    Stran 3    |    Stran 4   |    Stran 5    |    Stran 6

Vsebina    |    Zunanji dizajn    |    Notranji dizajn    |    Tehnologija in Zmogljivost    |     Slog in Dodatna Oprema Natisni   |    Zapri



2120

TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST VARNOST IN ZAŠČITA

S SISTEMOM ESP

SISTEM ABS. Če boste kadar 
koli morali trdno pritisniti na 
zavore, bo sistem ABS omejil 
blokiranje koles, vi pa boste nad 
vozilom obdržali nadzor in 
stabilnost.

oprijem in stabilizacijo smeri vozila, 
v kolikor so bile prekoračene 
mejne vrednosti oprijema koles s 
cestiščem.

SISTEM ESP/TCS. Deveta 
generacija Boschevega sistema za 
nadzor stabilnosti nadzoruje 
zavorni tlak posameznih koles in 
zmanjša navor motorja za najboljši 

SPROSTITE SE. Z novim Nissanom NOTE gre težko 
kaj narobe – da se boste počutili res varno, pa je 

pri vseh modelih serijsko vgrajenih 6 zračnih blazin in 
sistemi ABS ter ESP/TCS.

6 ZRAČNIH BLAZIN. Sprednje in stranske zračne 
blazine ter varnostne zavese nudijo vsem potnikom 
vedno največjo zaščito.

SISTEM TPMS. Sistem za nadzor tlaka v 
pnevmatikah vas opozori, če je tlak v pnevmatikah 
prenizek. Vzdrževanje pravilnega tlaka ni samo varno, 
ampak vzdržuje tudi nizko porabo goriva.

VARNOSTNI
UKREPI
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TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST ODLAGALNA MESTA

VSE JE MOGOČE. Kolesa, vreče in drugi 
večji predmeti: v Nissanu NOTE so vsi 

dobrodošli. Sedeži se lahko preklopijo na 
štiri različne načine, pregrade karakuri pa 

so zelo vsestranske.

PREGRADA KARAKURI*
Pregrada karakuri je tako lahka, da jo lahko dvignete 
samo z eno roko in vam omogoča hitro in preprosto 
prilagajanje prtljažnega prostora po vaših željah. Ima 
tudi stran, ki je odporna na vodo, tako da lahko umazane 
predmete ločite od čistih.
Postavite pregrado karakuri v zgornji položaj, če želite 
ustvariti prostor v spodnjem delu prtljažnika. Razdelite 
jo na dva dela in si priredite majhen predelek za zadnjimi 
sedeži in večjega pri prtljažnih vratih. Lahko pa tudi 
položite oba dela na prtljažno dno in ustvarite en velik 
prostor. Pametno, kajne?

ZLOŽLJIVI SEDEŽI. Ustvarite več prostora. 
Z uporabo ročice lahko sedeže sklopite in 
ustvarite prostor različnih oblik in velikosti. 
Zadnji sedeži so razdeljeni v razmerju 60/40 
in če je sprednji sopotnikov sedež popolnoma 
potisnjen naprej, lahko v prtljažnik naložite 
predmete, dolge do 1,7 m.

*KARAKURI je del paketa LOOK in NI DEL SERIJSKE OPREME.

PRILAGODLJIVE
IDEJE
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DODATNA OPREMASLOG IN DODATNA OPREMA

PRILAGODITE PO MERI. S pomočjo Nissanove originalne 
dodatne opreme lahko svoj NOTE prilagodite po svojih željah. 
Stilsko dovršene in narejene po meri.

DODAJTE 
SVOJ PEČAT

1.  Okrasni vložki na sprednjih in zadnjih ročajih vrat, 
kromirano

2. Ohišje ogledal, kromirano

3. Obloge na bočni strani karoserije

4.  16-palčna diamantno rezana lita platišča v kovinsko 
sivi barvi

5. Preproge iz velurja, blaga ali gume

6. Zaščitna letev in preproga iz velurja

7. Trda podloga za prtljažnik s pregrado

8. Okrasna letev sprednje rešetke, kromirana

9. Strešni spojler, neprosojno bela

10.  Ročica za odpiranje prtljažnika (z i-Key), kromirana 
in zaščita prtljažnih vrat, kromirana

11. Okrasni vložek sprednji ročaj vrat, kromirano

12. Zaščitne zavesice

13. Jekleni strešni prtljažnik, črn in nosilec za kolo

14. Zaščita zgornjega odbijača 

13

1
1

44

3

2

6

5

7 8

9

12

10 11

14

*Glede na ponudbo dodatne opreme v posamezni državi.
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DIMENZIJE

IZBERITE BARVO
B A R V E

ZAKLJUČITE V SLOGU
O B L A Z I N J E N J A

BARVE/OBLAZINJENJASLOG IN DODATNA OPREMA

VISIA
OSNOVNA ČRNA

ACENTA
SODOBNA ČRNA

TEKNA
PRESTIŽNA ČRNA

A: Celotna dolžina vozila: 4100 mm

B: Medosna razdalja: 2600 mm

C: Celotna širina vozila: 1695 mm

D: Celotna višina vozila: 1530 mm

PERLA BELA - K - QABBELA - N - 326

SINJE MODRA - K - RBE

SREBRNA - K - KY0SIVA - K - KAD

B

A C

D

KOLESA

OKRASNI POKROVI_15"

SERIJSKO VISIA IN 
ACENTA

OPCIJSKO

LITA PLATIŠČA_15"

SERIJSKO TEKNA IN DIG-S 
MOTORJI 

LITA PLATIŠČA_16"

K = KOVINSKA - N = NAVADNA

ČRNA- K - Z11 RDEČA - K - NAH
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NISSAN NOTE
VAM NUDI:

3-LETNO GARANCIJO

12-LETNO GARANCIJO PROTI 
PRERJAVENJU KAROSERIJE

SERVISNI INTERVAL NA 20.000 KM

VSE O NISSANU VSE O NISSANU

ZARADI VAS SE NISSAN 
POKAŽE V NAJBOLJŠI 
LUČI.

Vi spodbujate našo domišljijo. Vi 
podpirate našo iznajdljivost. Vi nas 
navdihnete, da spremenimo pravila in 
ustvarjamo novosti. Novosti pri Nissanu 
niso le dodatki in razširitve, gre za to, da 
prestopimo mejo in ponovno odkrijemo 
status quo. Gre za razvoj nepričakovanih 
rešitev za izpolnitev vaših najglobljih in 
najbolj uporabnih želja. Pri Nissanu 
oblikujemo vozila, dodatno opremo in 
ponujamo storitve, ki presegajo 
običajno – praktične stvari naredimo 
vznemirljive, vznemirljive pa praktične 
in tako vam vsak dan ponujamo bolj 
izpopolnjeno vozno izkušnjo 
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O b i š č i t e  n a š o  s p l e t n o  s t r a n :  w w w . n i s s a n . s i

Sledite novemu Nissanu NOTE na:
Žig koncesionarja:

Prizadevamo si, da je publikacija v času tiskanja točna (september 2013). V katalogu so prikazana prototipna vozila, ki jih prikazujemo na avtomobilskih 
sejmih. Nissan Europe si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni specifikacije in vozila, predstavljena 
v tem katalogu. O teh spremembah bomo v najkrajšem možnem času obvestili pooblaščene koncesionarje Nissan. Za aktualne informacije vas prosimo, da 
stopite v stik z najbližjim pooblaščenim koncesionarjem Nissan. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od 
resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Reproduciranje tega kataloga v celoti ali delno ni dovoljeno brez pisnega 
dovoljenja podjetja Nissan Europe.

Ta katalog je tiskan na papirju brez klora – MY13 NOTE PC BROC GEA 09/2013 – Tiskano v EU.
Zasnova: NEW BBDO, Francija – Tel.: +33 1 40 62 37 37 in izvedba: E-GRAPHICS\FRANCE, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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