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LOOK ONCE,

THINK TWICE.

VERZORGD & DISCREET. Ondanks het in zijn klasse
ongeëvenaarde volume van 4,2 m3, heeft DE NV200 compacte
afmetingen (geringe lengte, slanke omtrek, kleine hoogte)
die hem wendbaar maken in het verkeer en bij het parkeren.
Intelligent design - de slimste van de klas.
NV200 Combi met laadklep (Niet beschikbaar in Belgie en Luxemburg)
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KIES

VOOR PRAKTISCH
OP DE BESTUURDER GERICHT. In de
ruime cabine roepen de solide kwaliteit van de
materialen, doordachte, functionele designdetails,
vele opbergruimten en een hoge, op vele
manieren verstelbare bestuurderszetel de sfeer
van een comfortabel rijdend kantoor op.
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TOT

UITMUNTEND

LAADVOLUME

LAADVE R MOG E N

LAADVOLU M E

DE NV200 BIEDT u een indrukwekkende laadruimte, de grootste in zijn
segment. De NV200 werd ontworpen met het oog op een maximale
interieurruimte door de binnenafmetingen te optimaliseren. Met zijn
laadvolume van 4,2 m³ en zijn laadvermogen van max. 795 kg (bestuurder
niet inbegrepen), is de NV200 klaar voor alle onverwachte opdrachten.

2.04M

1.50M

1.36M

4.2M3

De laadruimte van de NV200
is lang genoeg voor twee
Europaletten.

Met meer ruimte tussen de
wanden kunnen ook brede
vrachten gemakkelijk mee.

Een lage vloer en hoog dak
vertalen zich in meer hoogte om
grote vrachten te vervoeren.

Enorm volume
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COMPACT KOETSWERK

MET ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

DANKZIJ ZIJN INTELLIGENT DESIGN BIEDT de NV200
een opmerkelijke laadruimte in verhouding tot zijn buitenafmetingen.
Met zijn totale lengte van 4,40 meter en zijn totale breedte
van 1,69 meter zal de NV200 u verbazen door zijn compacte
afmetingen, waardoor hij zich in de meest uitdagende
stadsomstandigheden met een sprekend gemak laat besturen.

TOTALE
HOOGTE:
1,86 m

TOTALE
BREEDTE: 1,69 m

TOTALE LE NGTE

TOTALE LENGTE: 4,4 m

Of u nu stokbroden dan wel bouwmaterialen vervoert, NV200 biedt de hoogste capaciteit in zijn categorie.
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INTELLIGENTE,

VEELZIJDIGE RUIMTE

DE GIGANTISCHE LAADRUIMTE VAN DE NV200 werd intelligent herzien om de binnenafmetingen
te optimaliseren en uw dagelijks werk makkelijker te maken. Met een interieurlengte van 2,04 m en een
doorgang van 1,22 m tussen de wielkasten kunt u probleemloos twee europalleten inladen. De laadvloer
bevindt zich slechts 524 mm boven de grond zodat inladen sneller en gemakkelijker gaat. Standaard
gemonteerde vloerhaken houden uw lading veilig op haar plaats. U kunt de NV200 aanpassen aan uw
behoeften dankzij een ruime keuze aan scheidingswanden, en één of twee zijdelingse schuifdeuren.

524M M VLOE R HOOGTE

Ruimte voor een lange ladder (met optioneel opvouwbaar gedeelte).

Ruimte voor twee Europallets

2.8M

524MM

2 EUROPALETTEN

Ruimte voor een lange ladder (met
optioneel opvouwbaar gedeelte).

Hoogte laadvloer

Ruimte voor twee Europallets
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3.1M3

Tot 3,1 m3 koffervolume met de tweede
zetelrij neergeklapt.

UITZONDERLIJKE

VEELZIJDIGHEID

AFGEZIEN VAN ZIJN APARTE STIJL IS DE
NV200 Combi een buitengewoon veelzijdig voertuig.
Hij past zich aan al uw activiteiten aan en verenigt een
ﬂexibele bewegingsruimte met haast onbeperkte
laadcapaciteiten. Hij biedt plaats en comfort aan zeven
personen - wanneer vijf mensen plaatsnemen op twee
zetelrijen, houdt u 2.3m3 bagageruimte over. De NV200
Combi is het ideale voertuig voor werk en vrije tijd.

2.3M3

Tot 2,3 m3 koffervolume met twee rijen –
vijf zetels.

7 ZETELS

Meer zetels, meer knieruimte, meer
hoofdruimte.

NV200 Combi met laadklep (Niet beschikbaar in Belgie en Luxemburg)
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COMFORTABEL

EN AANPASBAAR

NV200 COMBI biedt u meer interieurruimte en
dankzij zijn aanpasbare modulaire zetels beschikt u
over een brede waaier van conﬁguratiemogelijkheden.
Of u twee, vijf dan wel zeven personen vervoert,
de NV200 Combi houdt verrassend veel ruimte over
voor bagage.
Intelligente opbergruimten, haken voor de lading en
de intelligente, zakelijk ingerichte cabine geven een
goede indruk en maken u het leven veel gemakkelijker.
Zowel de tweede als de optionele derde zetelrij
kan worden weggeklapt om een vlakke, lage laadvloer
te creëren. Zo krijgt u iedereen en alles gemakkelijk
aan boord.

2 ZETELS
In de configuratie met twee plaatsen kan de NV200 Combi drie mountainbikes
vervoeren zonder dat u het voorwiel hoeft te demonteren. Dat is 3,1 m3
laadruimte (2,9 m3 met de optionele derde rij neergeklapt).

5 ZETELS
Zelfs met vijf mensen aan boord kan de NV200 Combi nog steeds een grote
reiskoffer voor elke inzittende meenemen. Dat is 2,3 m3 laadruimte (2,1 m3
met de optionele derde rij neergeklapt).

7 ZETELS
Waar zijn grootste rivalen helemaal geen bagageruimte meer over houden kan
de NV 200 Combi nog steeds gemakkelijk twee grote reiskoffers vervoeren.

FLEXIBELE RUIMTE
Alle zetels zijn afzonderlijk neer te klappen om de bagageruimte te verhogen.
Combi is enkel beschikbaar met twee asymetrische achterdeuren met raam,
verwarming en ruitenwisser
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STADSKAMPIOEN
NV200 GEDIJT IN DE STAD. Met zijn unieke afmetingen laat hij zich gemakkelijker
in de stad parkeren dan zijn concurrenten. Een uitstekend zicht vanop de hoge
bestuurderszetel en een voorbeeldige wendbaarheid zorgen ervoor dat u de NV200
gemakkelijk door drukke straten kunt loodsen.
ACHTERUITRIJCAMERA. De NV200 laat zich moeiteloos in kleine parkeerplaatsjes
en laadkaaien wringen met de optionele parkeercamera. Het dashboardscherm geeft
een volledig kleurenzicht op wat er achter de wagen gebeurt en legt er zelfs richtlijnen
om op u te helpen de NV200 precies te positioneren zoals u dat wilt.

HELDER ZICHT, COMFORTABEL ZITTEN
In de NV200 zit u hoger dan in zijn concurrenten,
zodat u verder vooruit kunt kijken, terwijl de
dashboardinstrumenten naar u gericht zijn zodat u
ze in een oogopslag kunt aflezen.

De korte draaicirkel van 10.6 meter tussen
stoepranden en de compacte totale lengte
van 4,4 meter geven u een lengte voorsprong
terwijl u de obstakels en uitdagingen van
de stad het hoofd biedt.

Lage vloer voor gemakkelijke in- en uitstap.

10.6M
384mm
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UITGEKIEND

EN HANDIG

WERKEN en ontspannen wordt eenvoudiger
in het slimme interieur van de NV200.
De materialen voelen robuust en kwalitatief
aan en de vele opbergvakken zijn ontworpen
voor de items die u elke dag gebruikt.
Zo kan de rugleuning van de passagierszetel
worden neergeklapt tot een handig,
vlak werkoppervlak (enkel met raster of
buizenframe achter bestuurder).
Zie meer, hoor meer, weet meer met
NissanConnect, uw volledig geïntegreerd
navigatie-, communicatie-, audio- en
entertainmentsysteem.

Van met raster achter bestuurder of buizenframe achter bestuurder (zetelbekleding niet beschikbaar in België en Luxemburg).

DE NV200 HEEFT TWAALF VERSCHILLENDE OPBERGVAKKEN. De centrale bovenste schuif en het handschoenvakje
zijn ideaal voor documenten. Er zijn ook schuiven tussen de zetels en voor de voorpassagier (niet met passagiersairbag).
Fles- en bekerhouders staan binnen handbereik tussen de zetels en op het dashboard. De grote deurvakken kunnen zelfs kaarten
op A4-formaat bevatten. De NV200 heeft ook verborgen opbergvakken, zoals de schuif onder de bestuurderszetel, een geheim
vakje in het handschoenkastje.
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NV200

FRIDGE

STIL UW HONGER MET DE NIEUWE NV200 met
koelconversie! Op maat gebouwd voor de strengste eisen in
de cateringsector: zijn koeleenheid voldoet aan de hoogste
technische normen en kan koelen tot 0°C terwijl hij steeds 2,2 m3
zuivere laadruimte overlaat. Deze versie is ontwikkeld om uw zaak
in optimale conditie te houden en kan worden uitgerust met
inklapbare planken aluminium plinten en een versterkte of
waterdichte tussenvloer. Met zijn compact silhouet en onklopbare
wendbaarheid verzorgt de NV200 in alle rust al uw versleveringen,
tot aan de deur, zelfs in de drukste en nauwste straten.

1

2

3

4

5

1/ Temperatuurcontrole-eenheid
2/ Wisselstroomstopcontact
3/ Versterkte vloer
4/ Brede zijtoegang

5/ Inklapbare planken
6/ Lage koeleenheid

6
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BEPERKTE

VERMOGEN

EIGENDOMSKOSTEN

EN ZUINIGHEID

DE NV200 IS ZAKELIJK GEZIEN EEN VERSTANDIGE KEUZE. Hij werd van bij het begin ontworpen om de totale
gebruikerskosten te beperken, niet alleen door zijn minimale gebruikskosten maar ook door zijn robuuste constructie en duurzame
materialen die een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid garanderen.

MOEILIJK KAPOT TE KRIJGEN, MAKKELIJK
TE HERSTELLEN
De NV200 is robuust, voldoet aan de eisen van zwaar werk
en biedt u een grondige bescherming. Zijn stijve centrale
structuur is bekleed met effectieve, energieabsorberende
zones die impactkrachten verspreiden. Hoewel ze sterk zijn,
zijn ze eenvoudig te herstellen.

SCHAKELINDICATOR

INFORMEREN

Wanneer de motor het ideale toerental
bereikt om op te schakelen, geeft een
indicator het ideale schakelmoment weer in
het multifunctionele scherm. Zo helpt de
NV200 u om zuiniger te rijden.

De NV200 is uitgerust met een multifunctioneel
scherm met boordcomputer dat u alle informatie
geeft die u nodig hebt om zuinig te rijden.
Het toont u het toerental, het gemiddelde en
momentane brandstofverbruik en uw resterend
rijbereik. Bij modellen met parkeercamera schakelt
het scherm automatisch over op een
kleurenweergave van de zone achter de wagen
zodra u de achteruitversnelling inschakelt.

DE NV200 IS VERKRIJGBAAR met diverse krachtige en tegelijk zuinige
motoren. Hij biedt de keuze tussen een 1.6 benzinemotor met 110 pk en een
uiterst efﬁciënte 1.5 dCi-dieselmotor met 90 pk of 110 pk (EURO5b+).
Beide krachtbronnen koppelen een uitzonderlijk laag verbruik aan een
indrukwekkend rijbereik in dagdagelijkse omstandigheden, zodat u meer
kilometers kunt aﬂeggen tussen twee tankbeurten.

Handgeschakelde versnellingsbak met 5 versnellingen
(90pk) of 6 versnellingen (110pk)

1.5 dCi

1.6 Benzine

VEILIGHEID
DIESEL

BIJ NISSAN STAAT VEILIGHEID BOVENAAN HET PRIORITEITENLIJSTJE. Daarom beschikt de nieuwe NV200 over een
brede waaier actieve veiligheidssystemen, waaronder een ABS-systeem met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en noodremhulp
om de remdruk te verhogen en de stabiliteit te maximaliseren. Net zoals u willen we dat iedereen zich veilig voelt aan boord van de
NV200 en daarom bieden we behalve de bestuurdersairbag ook standaard gordelspanners aan op alle modellen. De elektronische
stabiliteitsregeling (ESP) en de passagiersairbag en zijairbags zijn als optie verkrijgbaar in de SAFETY pack (op Acenta, Optima en
Business uitvoeringen).
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VERMOGEN (pk) EMISSIENORM CO2-EMISSIES TRANSMISSIETYPE

1.5 dCi

90

Euro 5

vanaf 128g

1.5 dCi

110

Euro 5

vanaf 131g

Handgeschakelde
vijfversnellingsbak
Handgeschakelde
zesversnellingsbak

BENZINE VERMOGEN (pk) EMISSIENORM CO2-EMISSIES TRANSMISSIETYPE
1.6

110
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Euro 5

vanaf 166g

Handgeschakelde
vijfversnellingsbak

VERBRUIK (l/km)
gecombineerd
4,9 l /100 km
gecombineerd
5.0 l /100 km
VERBRUIK (l/km)
gecombineerd
7.2 l /100 km
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IPHONE®

NISSANCONNECT

APPLICATIES

BLIJF BEREIKBAAR met NissanConnect,
uw volledig geïntegreerd navigatie-,
communicatie-, audio- en
entertainmentsysteem. Met toetsen aan het
stuur en een 5"-aanraakscherm om
optimale routes, muziek, waarschuwingen,
uw telefoonlijst en persoonlijke bestanden
weer te geven. Werkt met 2D- en
3D-kaarten en zoomt automatisch in op
belangrijke plaatsen. Beluister de
stembegeleiding voor heel Europa in negen
talen. Speel cd’s af in elk formaat, verbind
uw iPod, mp3-speler of usb-stick, blader met
Bluetooth®-audiostreaming of luister
tegelijk naar de radio en verkeersberichten.
Open uw netwerk dankzij de handenvrije
connectiviteit en geniet van de wereld aan
uw vingertoppen.

ONTDEK meteen waar uw NV200
zich precies bevindt. Vind snel exact de
technische informatie die u nodig
hebt … Download de nieuwe iPhone
apps voor uw Nissan NV200 en maak
het leven makkelijker.
ZOEK MIJN BESTELWAGEN
Parkeerde u het voertuig in een wijk die u niet kent, of
ergens waar u nooit geweest bent, en bent u
vergeten waar u het precies hebt achtergelaten?
Nissan kent het antwoord dankzij de applicatie "Find My Van".
De bestuurder slaat de exacte parkeerplaats op, met het
geïntegreerde gps-systeem van het voertuig en op gebundelde
"Plans" software. Om de bestelwagen later terug te vinden,
hoeft u enkel “Find My Van” op te roepen en een op het scherm
weergegeven kompassymbool aan te tikken. Onmiddellijk
verschijnt dan een kaart met nauwkeurige aanwijzingen die u
helpen het geparkeerde voertuig terug te vinden.

NV200-HANDLEIDING
Elke NV200 wordt geleverd met een volledige
gebruikershandleiding … die zelden gelezen wordt.
Nu is ze echter beschikbaar in de vorm van een app
voor de iPhone®, zodat u snel nuttige informatie kunt
opvragen, belangrijke pagina’s kunt bookmarken en zelfs
demonstratiefilmpjes kunt bekijken. De iPhone®-app met de
gebruikershandleiding van NV200 is een duidelijk,
gebruiksvriendelijk en boeiend hulpmiddel dat u toegang geeft
tot alle informatie die u nodig kunt hebben - altijd en overal.
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SPEEL

VOLG

PLAN

cd’s in alle formaten af,
blader met Bluetooth®audiostreaming of beluister
tegelijk de radio en de
verkeersinformatie.

uw reis op de 2D- en
3D-kaarten in hoge resolutie
en zoom automatisch in op
belangrijke plaatsen.
Met stembegeleiding voor heel
Europa in negen talen.

uw rit met het 5"-kleurenscherm
en geef de optimale routes,
muziek en waarschuwingen weer.
Ook uw telefoonlijst
en persoonlijke bestanden
kunt u oproepen.
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KIES

UW OPTIES

Volledig tussenwand met raam (enkel beschikbaar met
ramen pakket)

Radio CD met Bluetooth en USB port

Airconditioning (standaard vanaf OPTIMA)

Mistlampen (standaard vanaf ACENTA)

I-Key (standaard op BUSINESS)

Automatische koplampen (optie op OPTIMA,
standaard op BUSINESS)

Tussenrooster (neerklapbaar aan
passagierszijde, met neerklapbaar
passagierszetel) als optie beschikbaar

NissanConnect

Cruise control en snelheidsbegrenzer (vanaf ACENTA)

Ruitenwissers met regensensor
(optie op OPTIMA, standaard
op BUSINESS)
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TOEBEHOREN
KIES DE IDEALE TOEBEHOREN VOOR WERK EN VRIJE TIJD.

KIES

UW FAVORIETEN

1

1/ KUNSTSTOF BAGAGEBESCHERMING VOOR DUBBELE
DEUR ZONDER RAAM, ACHTERPANEEL EN WIELKAST.
TAPIJTEN. Deze duurzame kunststofpanelen maken deel uit van een
gamma ontwikkeld om nagenoeg de hele laadruimte te beschermen.
Ze zijn lichter dan houten panelen en ﬁjn genoeg om de laadruimte niet
in het gedrang te brengen. Toch tonen ze zich ook robuust,
onderhoudsvriendelijk en erg efﬁciënt als bescherming.
2/ DAKDRAGERS: Deze accessoire uit staal ondersteunt ladingen van
60 kg en is compatibel met de meeste dak-accessoires Van Nissan.
Ook verkrijgbaar in 3 dakdragers variant.
3/ PLASTIC VLOERBESCHERMING VOOR BESTELWAGEN.
Robuust, eenvoudig schoon te maken en met een antislipoppervlak dat
uw bagage op zijn plaats houdt.

4/ SPATBORDEN Sterk en duurzaam. Beschikbaar voor de wielkasten voor
en achter.
5/ AFNEEMBARE TREKHAAK Met deze optie kunt u ten volle proﬁteren van
de 1100 kg trekvermogen van NV200. U kunt kiezen tussen een vaste of
afneembare trekhaak.
6/ STOOTSIERLIJSTEN EN CHROMEN «SIDE BARS» Beschermt het
koetswerk en brengt stijl aan uw NV200.
7/ TAPIJTEN. Houd het cockpit interieur schoon met deze rubberen of stoffen
vloermatten. De vloermatten zijn getooid met een gestikt NV200-logo en zijn
precies op maat van uw interieur gemaakt. Ze bevatten ook bevestigingen zodat
ze steeds op hun plaats blijven (eenvoudig te verwijderen voor reiniging)
7

2
3
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KLEUREN EN UITRUSTINGEN

BEKLEDINGEN
DRUK JE UIT

UW EIGEN STIJL

Grey - Dark grey
(enkel Van)
Dark Blue / C
BW9 / M

Blue - Dark grey
(enkel Combi)

Silver / C, V
KL0 / M

UITRUSTINGSNIVEAUS
OP MAAT GEMAAKT
VAN
Dark Grey / C, V
K51 / M

White / C, V
QM1 / S

Black / C, V
GN0 / M

Red / C, V
Z10 / S

VISIA

••
••
••
•
••
••
•

ABS+BAS+EBD
Dubbele asymmetrische
achterdeuren zonder ruiten
Bestuurdersairbag
Boordcomputer
1 schuifdeur rechts
Vaste passagierszetel
Bevestigingshaken in
de laadvloer
Stalen velgen 14"
Pre-audio apparatuur met
2 luidsprekers
Reservewiel
Start onderbreker
Volledig metalen
tussenschot

ACENTA
VISIA +
Volledige wieldoppen

•
Pearl White / C
QAB / M - NEW

BROWN / C
CAP / M - NEW

••
••
••
••

COMBI
PRO

Extra haken in laadruimte
Snelheidsbegrenzer en
cruise control
Bescherming laadvloer
Elektrische ruiten en
spiegels
Centrale deurvergrendeling
Radio-CD MP3 met Bluetooth
Cruise Control
Mistlichten vooraan

OPTIMA
ACENTA +
Manuele airco

•

BUSINESS
+ OPTIMA
NissanConnect en
achteruitrijcamera
Automatische koplampen
en ruitenwissers
I-Key

•
•
•

•
••
•
••
•
•
•
•
••
••
•

Zijschuifdeuren rechts
en links
ABS, EBD, BAS
ESP
Bestuurder- en
passagierairbags
Zij-en gordijnairbags
Boordcomputer
Cruise control en
snelheidsbegrenzer
Dubbele asymmetrische
achterdeuren met
verwarmde ramen,
met ruitenwisser
Lade onder de
bestuurdersstoel
Opklapbare
passagiersstoel
Startblokkeersysteem
Stuurbekrachtiging
Stalen velgen 14"
Wieldoppen
In de hoogte verstelbaar

••
•

stuurwiel
Centrale deurvergrendeling
Elektrische ramen en
buitenspiegels
Mistlampen voor

PRO BUSINESS PACK
= PRO +
Manuele airconditioning
Radio CD / MP3 met
Bluetooth, USB port en
bediening aan het stuur

••

C: Beschikbaar voor Combi - V: Beschikbaar voor Van
S: Solid kleur - M: Metaalkleur
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KOE TSWERK VERSIES

AFMETINGEN EN GEWICHT

D

TOTALE AFMETINGEN
B

Lengte
Breedte met spiegels

B

C

Breedte zonder spiegels

mm

1695

C

D

Hoogte (onbeladen)
Wielbasis
Minimale bodemvrijheid (onbeladen)

mm
mm
mm

1860
2725
158

Maximale lengte (vloerniveau)
Maximale breedte (op midden hoogte)
Maximale lengte (boven passagierszetel)
G2 Maximale hoogte (op midden lengte)
Minimale breedte tussen de wielkasten
Hoogte laadvloer (onbeladen)
Breedte schuifdeur
Hoogte schuifdeur
Breedte achterdeur
Hoogte achterdeur
Laadvolume (Max. Cube)
Derde zetelrij neergeklapt
2e zetelrij neergeklapt

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m3
m3
m3

2040
1500
2800
1358
1220
524
693
1171
1262
1228
4.2
2.1
3.1 / 2.9

Maximum toegelaten massa
Maximaal laadvermogen* - bestelwagen (Bestuurder niet inbegrepen)
Max. sleep - geremd
Max. sleep - ongeremd

kg
kg
kg
kg

2000
740
1100
640

A

Van Bestelwagen met enkele schuifdeur

E
G2

F

mm
mm

4400
2011

G1

AFMETINGEN LAADRUIMTE / BAGAGERUIMTE
G1
I

G2

F
E

H

A

I
J

Van Bestelwagen met dubbele schuifdeur

K
J

L
M
K

GEWICHTEN
L

M

* versie met enkele schuifdeur en motorisatie 1.5 dCi 90, rijklaar voertuig met brandstof tank voor 90% vol en bestuurder van 75kg

Combi met dubbele deuren
H
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NAVERKOOPDIENST

test de modellen en bespreek al uw
behoeften met onze gespecialiseerde
verkopers van lichte bedrijfsvoertuigen.
U zult er snel van overtuigd zijn dat de
Nissan NV200 kan bijdragen tot de
ontwikkeling van uw onderneming.

GESPECIALISEERD NETWERK VOOR
LICHTE BESTELWAGENS
Nissan, dat prat kan gaan op het ruimste
gamma lichte bedrijfsvoertuigen in Europa,
beschikt sinds 2007 over een gespecialiseerd
dealernet voor lichte bedrijfsvoertuigen op
de meeste Europese markten. Onze dealers
zijn opgeleid om u de NV200-versie voor te
stellen die het best is aangepast aan uw
professionele behoeften. Zij kunnen u ook
aantrekkelijke financieringsoplossingen
aanbieden. Wij ontwikkelden specifieke
ombouwtoepassingen die aan uw hoogste
verwachtingen voldoen wat kwaliteit en
competitiviteit betreft. De serviceadviseurs
van onze naverkoopdienst staan paraat om
u te helpen. Ontdek ons NV200 gamma,

NAVERKOOPDIENSTEN
Als uw auto onderweg defect raakt, dan
hebt u pech gehad. Gebeurt hetzelfde met
uw bestelwagen, dan is dat een zware klap
voor uw onderneming. Zelfs de tijd voor het
nazicht is stilstandtijd: uw bestelwagen
maakt zijn belofte niet waar. Bij Nissan
begrijpen wij die harde zakelijke feiten. Wij
doen er alles aan om uw bestelwagen te
houden waar hij thuishoort - op de weg, aan
het werk voor u.

SERVICE IN HEEL EUROPA
Als u een nieuwe NV200 koopt, hebt u
automatisch recht op de voordelen van onze
24/7 pechverhelping in heel Europa. Waar u
ook bent in Europa, bij pech onderweg hoeft
u enkel ons Emergency Call Center op te
bellen. Wij sturen dan meteen een technicus
die u snel zal helpen uw reis voort te zetten.

Als dit niet mogelijk is en uw voertuig na enkele
uren nog altijd langs de kant staat, zorgen wij
zo snel mogelijk voor een vervangwagen of
indien nodig voor overnachting en alternatief
vervoer naar uw bestemming of terug naar de
plaats van vertrek. Wij zullen uw defecte
voertuig ook ophalen.

3 JAAR GARANTIE EN VERLENGDE
WAARBORG
U gaat verplichtingen aan tegenover klanten.
En u kunt zich niet veroorloven ze teleur te
stellen. Wij Nissan helpen u die beloften waar
te maken met voertuigen die altijd blijven
waar u ze wil hebben - op de weg en aan het
werk. NV200 werd geconstrueerd en door
de jaren heen verbeterd om het hoogste
betrouwbaarheidsniveau in zijn klasse te
leveren. Hij biedt lange onderhoudstermijnen
en beproefde ondersteuningsdiensten
met verlengde werktijden voor service,
gespecialiseerd personeel, business centers
en vervangwagens.

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN NAAR BOVEN
U stimuleert onze verbeelding. U houdt ons scherp. U inspireert ons om de regels
te veranderen en te vernieuwen. Bij Nissan beperkt vernieuwing zich niet tot
toevoegen en uitbreiden; Het gaat erom de grens te verleggen en het status-quo
opnieuw uit te vinden. Onverwachte oplossingen te ontwikkelen die afgestemd
zijn op uw wildste verlangens en uw meest praktische wensen. Bij Nissan
ontwerpen wij wagens, accessoires en diensten die breken met de tradities - die
praktische aspecten boeiend maken en boeiende aspecten praktisch om U elke
dag een stimulerende rijervaring te bezorgen.

NISSAN NV200 BIEDT U:
3 JAAR GARANTIE BEPERKT TOT
100.000 KM
3 JAAR GARANTIE OP DE LAK
12 JAAR GARANTIE TEGEN
PERFORATIE DOOR CORROSIE
ONDERHOUDSINTERVAL OM DE
30.000KM OF IEDER JAAR
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Bezoek onze website op: www.nissan.be
www.nissan.lu

Volg Nissan NV200 op:
Stempel verdeler:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk (januari 2014). Deze brochure
werd opgesteld aan de hand van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van voortdurende verbetering van de producten
behoudt Nissan International zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De Nissan-dealers
zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve uw plaatselijke Nissan-dealer te raadplegen voor de recentste
informatie. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren van lak en
interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure is verboden zonder de schriftelijke toestemming
van Nissan International.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – 01/2014 - CATNNV200114 Gedrukt in de EU.
Gecreëerd door NEW BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door E-GRAPHICS\FRANCE, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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