
e-NV200
NISSAN

ORIGINELE ACCESSOIRES
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Breidt de bestendigheid van uw e-NV200 uit met stevige 
rubberen matten en textiel stoelhoezen, kunststof vloer en 
portierbescherming en sterke allesdragers met 3 balken 
of een bagagerek.

READY FOR ACTION
1_Dakdragers 3 balken (55)

2_Side bars (49)

3_Deurbescherming (set van 4 delen), 
plastic (achterdeuren) (34)

4_Bagagerek (58)

5_Windgeleider (53)

Op de omslag: spatlappen voor en achter, 
dakdrager 2 balken staal, Zero Emission 
Sticker (donker grijs)
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Stoelhoes, textiel, eco materiaal (voorstoelen) (10) Vloerbescherming, plastic en bagageruimte 
dorpellijsten (43, 11)

Instaplijsten en rubbermat (09, 28)
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NETJES EN VERZORGD
Bezorg alles heel en netjes met een voor en achter 
parkeersysteem, deel uw laadruimte makkelijker in met behulp 
van een bagagenet en houdt uw lading uit het zicht dankzij  
de afschermende panelen.
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1_Stootlijsten (50)

2_Spatlappen, voor & achter (51-52)

3_Kunststof Achterdeurbescherming 
– onderzijde set van 2 delen (35)

4_Beschermrooster voor achterklep
5_Windgeleiders (53)

6_Parkeersysteem,  
voor & achter (06-08)

Beschermrooster voor schuifdeur(48) Stangenset voor bagagenet(27)
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COMPLETE UITRUSTING
Verbeter je e-NV200 met de originele Nissan accessoires. Van smartphone en 
tablet houders tot beschermende bekleding en matten, ze zijn speciaal, met uw 
behoefte in het achterhoofd, ontworpen.

1_Zero Emission Sticker (donker grijs) (05)

2_Spatlappen, voor & achter (51-52)

3_Smartphone houder 360 grip (Wit) (12)

4_Universele tablet houder (zwart) (14)
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1_Mattensets rubber en textiel (28, 30)

2_Wielsloten (03)

3_Bagagenet (56)

4_Laadruimtemat met montage-ogen (33)

5_Laadruimtebescherming, zacht
6_Laadruimte dorpellijst en mattenset, 

textiel (09, 30)

7_Laadruimtebescherming, hard (24)

8_Veiligheidspakket (62)

9_Hondenrek (23)
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BESTEL
INFORMATIE

Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden om de accessoires mee te nemen in de fi nanciering van 
de auto.
Originele Nissan accessoires hebben 3 jaar fabrieksgarantie, mits gemonteerd bij afl evering van de auto. 
Indien de montage van accessoires niet door de Nissan dealer wordt uigevoerd, geldt een garantietermijn 
van 12 maanden.

 Nissan goedgekeurde accessoires hebben een garantietermijn van 2 jaar, mits gemonteerd bij 
afl evering van de auto. Indien de montage van accessoires niet door de Nissan dealer wordt uigevoerd, 
geldt een garantietermijn van 12 maanden.

STICKERS
(04) Zero Emission Sticker - Licht grijs voor donkere kleuren, zwart rood,… G6820-4FA0A

(05)  Zero Emission Sticker - Donker grijs voor lichte kleuren, wit zilver,… G6820-4FA0B

PARKEERHULP SYSTEMEN
(06)  Parkeersysteem voor (hoofdset) KE512-99901

(07) Parkeersysteem voor (montageset) KE512-99930

(08)  Parkeersysteem achter KE511-99903

INTERIEUR
(09)  Instaplijsten voor KE967-4F000

(10)  Stoelhoes, textiel, eco materiaal (Voorstoelen) KE860-4F000

(11)  Laadruimte dorpellijst KE967-4F020

(12)  Smartphone houder 360 grip (Wit) KS289-360WH 

(13) Smartphone houder 360 grip (Zwart) KS289-360BL 

(14) Smartphone houder U-grip (Zwart) KS289-UG0BL 

(15)  Universeel tablet houder (Zwart) KS289-TH0BL 

(16) Asbak F8800-89925

(17) Telefoonhouder + beschermende sok KE930-00300

(18) Bevestigingshaak H4937-4FA00

(19) Armsteun Zwart Textiel (enkel, inclusief adapter) KS877-JX100 

(20) Armsteun Zwart Vinyl (enkel, inclusief adapter) KS877-JX103 

(21) Armsteun met opslagruimte Textiel (enkel, inclusief adapter) KS877-JX111 

(22) Armsteun met opslagruimte Vinyl (enkel, inclusief adapter) KS877-JX113 

LAADRUIMTE
(23)  Hondenrek - scheidingsrek KE964-4F000

(24)  Laadruimtebescherming, hard KE965-4F0H0

(25)  Laadruimtebescherming, zacht KE965-4F0S0

(26) Bagagenet H4935-4FA00

(27)  Stangenset voor bagagenet H3885-4FA00

MATTENSETS
(28)  Rubberen mattenset KE748-4F089

(29) Rubberen mattenset voor & achter KE748-4F189

(30)  Standaard matten set, textiel KE745-4F001

(31) Standaard mattenset, textiel, voor & achter KE745-4F201

(32)  Laadruimtemat met montage-ogen KE840-4F001

(33)  Laadruimtemat zonder montage-ogen KE840-4F000

LICHTMETALEN VELGEN
(01) Originele lichtmetalen velgen (1X) 40300-4FA1A

(02) Originele wieldop 40315-4FA0A

(03)   Wielsloten KE409-89951

LAADRUIMTE BESCHERMING
(34)  Kunststof Achterdeurbescherming - set van 4 delen KE680-JX130

(35)  Kunststof Achterdeurbescherming - onderzijde set van 2 delen KE680-JX131

(36) Kunststof Achterdeurbescherming KE547-JX082

(37) Kunststof Achterdeurbescherming ruiten KE968-JX100

(38) Kunststof Achterklepbescherming set van 2 delen KE680-JX230

(39) Kunststof Achterklepbescherming onderzijde KE680-JX231

(40) Kunststof Achterklepbescherming KE547-JX081

(41) Bescherming voor ruit in tussenschot KE968-JX400

(42) Zijrail met bevestigingshaken (set van 2) KE935-4F000

(43)  Plastic vloerbescherming KE680-4F050

(44)  Kunststof Achterklepbescherming ruit (Achterklep) KE968-JX200

(45) Kunststof beschermingset, zijpaneel: 2 delen KE680-JX020

(46) Kunststof bescherming, schuifdeur: 4 delen KE680-JX010

(47) Kunststof bescherming onderzijde, schuifdeur: 2 delen KE680-JX011

(48)  Kunststof bescherming, ruit in schuifdeuren (Links & rechts) KE968-JX300

EXTERIEUR BESCHERMING
(49)  Side bars KE543-JX010

(50)  Stootlijsten KE760-JX020

(51)  Spatlappen (set van 2), voor KE788-4F085

(52)  Spatlappen (set van 2), achter KE788-4F086

(53)  Windgeleiders (set van 2), voor KE800-JX010

ALLESDRAGERS
(54)  Dakdrager staal (2 balken, normaal gebruik) KE730-JX002

(55)  Dakdrager (3 balken, professioneel gebruik) KE730-JX003

(56)  Bagagenet KE966-75R00

(57) Bagagenet, horizontaal KE966-74R00

(58)  Bagagerek (achterdeur of achterklep) G3520-4FA00

VEILIGHEID
(59) EHBO - doos (hardplastic) KE930-00021

(60) EHBO - tas KE930-00026

(61) Veiligheidsvest KE930-00111

(62)  Veiligheidspakket (inclusief gevarendriehoek) KE930-00028

(63) Veiligheidspakket (inclusief 2 gevarendriehoeken) KE930-00029

(64) Gevarendriehoek KE930-00017

(65) Gevarendriehoek (set van 2) KE930-00018

VERLENGDE GARANTIE

Met de Nissan 5* Verlengde Garantie breidt u uw garantie uit 
tot 5 jaar/150.000km. Hiermee heeft u 5 jaar lang recht op 
pechhulp (24/7) in heel Europa en is volledig overdraagbaar.

Informeer bij uw dealer over de mogelijkheden.

ONDERHOUDS-
CONTRACTEN

Nissan onderhoudsplan is de manier om uw e-NV200 het 
onderhoud te geven die het verdient, uitgevoerd door 
getrainde technici en alleen met behulp van originele Nissan 
onderdelen.

Bij verkoop zijn de onderhouds contracten volledig 
overdraagbaar.

Informeer bij uw dealer over de mogelijkheden.
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Bezoek onze website: www.nissan.com/e-NV200

Alles is in het werk gesteld om in deze uitgave, ten tijde van verschijning (april, 2014), juiste en actuele informatie te vermelden. Deze brochure 
is tot stand gekomen met prototypes van auto’s zoals op motorshows getoond. In lijn met de bedrijfsfilosofie om haar producten continue te 
verbeteren, behoudt Nissan International zich het recht voor om ieder moment wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven en 
afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Nissan dealers zullen van deze wijzigingen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. 
Raadpleeg daarom uw Nissan dealer voor de meest recente informatie. Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade 
ten gevolge van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Vanwege de beperkingen van de gebruikte 
printmethoden kunnen de getoonde kleuren in deze brochure licht afwijken van de echte kleuren en materialen van de auto’s, het interieur en 
de accessoires. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie, in welke vorm of met welk middel dan ook, is zonder schriftelijke 
toestemming van Nissan International verboden. Aan deze brochure kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Dealer stempel:

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – e-NV200 MY14 P&A BROC GEA 04/2014 – Gedrukt in E.U. 
Gecreëerd door NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en gemaakt door eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Volg de Nissan e-NV200 op:
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