
NISSAN NV200
 
 

TOEBEHOREN
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1/BUMPERHOEKBESCHERMING(38) 

Beschermt kwetsbare bumperhoeken tegen schaven en krassen.  

2/14" ALUMINIUM VELG(09) 

Verhoog de uitstraling van de NV200 met deze sierlijke velg.

3/SPATLAPPEN(42/43) 

Extra bescherming voor het koetswerk, voornamelijk tegen steenslag.

4/ZIJDELINGSE BESCHERMSTRIPS(39) Veerkrachtige profi elen 
voor bescherming tegen schade bij het parkeren en het in- en uitladen.

5/DAKIMPERIAAL(14) 

Stevige constructie voor een lange levensduur, met een nuttig laadvermogen 
van 100kg.

6/BESCHERMINGSROOSTER KLAPDEUR(62) 
EN SCHUIFDEUR(64) Biedt extra bescherming voor uw 
waardevolle lading. Maakt het moeilijk voor mogelijke dieven om 
binnen te kijken of te breken.

7/BESCHERMENDE BEKLEDING KLAPDEUREN(41) 

Past op de onderzijde van de deuren, waar de kans op beschadiging het grootst is.

8/SIDE BAR(45)
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BUITENBESCHERMING EN STYLING

De NV200 is een opvallende, goed ogende wagen en het is dan ook aangewezen om de look te 

behouden, dit om een betere uitstraling aan uw bedrijf te geven en zijn herverkoopwaarde te 

beschermen. Deze toebehoren zijn speciaal ontworpen om de NV200 te beschermen en er goed 

te laten blijven uitzien, ook als hij intensief gebruikt wordt.

1/14" ALUMINIUM VELG(09) Een erg karaktervolle toevoeging.

2/14" WIELDEKSEL(10) Budgetvriendelijk en stijlvol.

3/ANTIDIEFSTALMOEREN(11) Bescherm uw aluminium velgen tegen diefstal.

4/ZIJDELINGSE BESCHERMSTRIPS(39) EN SIDE BAR(45) Stevige bescherming en een extra stijlvolle toets voor de zijkant van uw NV200.

5/SPATLAPPEN(42) Robuust en duurzaam. Beschikbaar voor voor- en achterzijde. 

6&7/BUMPERBESCHERMING VOOR- EN ACHTERAAN(38) Een mooi en doeltreff end scherm tegen de onvermijdelijke kleine 
beschadigingen van alledag, vooral tijdens het parkeren en in drukke straten. Compatibel met parkeersysteem voor- en achteraan. 
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De NV200 heeft opvallend veel laadruimte; rekening houdende met zijn vrij compacte buitenafmetingen 

kan geen enkele bestelwagen hem evenaren. Voor de momenten waarop u meer dan de standaard 

4.1m3 laadcapaciteit nodig heeft, kan Nissan een antwoord bieden op uw noden met een speciaal 

gamma aan merkeigen laad- en sleeptoebehoren. Het voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen en 

heeft een waarborg van 3 jaar (tot 100. 000 km)*.

LADEN EN SLEPEN

1/BUMPERHOEKBESCHERMING(38) Beschermt 
kwetsbare bumperhoeken tegen schaven en krassen.  

2/14" WIELDEKSEL(10) 

3/ZIJDELINGSE BESCHERMSTRIPS(39) 

Veerkrachtige profi elen voor bescherming tegen schade bij het 
parkeren en het in- en uitladen.

4/BAGAGEDRAGER DRIE STANGEN(13) 

Dezelfde afmetingen als de versie met twee stangen, maar nog 
praktischer; zijn extra dwarsstang zorgt ervoor dat de bagagedrager 
in het totaal tot 90kg aankan.

5/SIDE BAR(45)

* Als de klant de toebehoren samen met het voertuig aankoopt.

 

1 2
1/AFNEEMBARE TREKHAAK(28)* Maak optimaal gebruik van het trekvermogen van uw NV200. 
Al deze opties laten u optimaal gebruik maken van het trekvermogen van 1.100kg van de NV200. Keuze uit de vaste 

trekhaak**, trekhaak met fl enskoppeling*** of afneembare trekhaak***. 

2/STALEN BAGAGEDRAGER TWEE STANGEN(12) Deze stevige stalen bagagedrager heeft een draagvermogen van 
60kg en is compatibel met de meeste Nissan bagagedrager toebehoren, zoals ladingsteunen. 

* Wanneer de trekhaak verwijderd wordt, plaats dan het kapje op het vaste gedeelte 
om te vermijden dat modder of vuil de trekhaakopening binnenkomt.
** Niet compatibel met parkeersysteem achteraan
*** Compatibel met parkeersysteem achteraan, maar enkel als de bol verwijderd is.
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INTERIEUR: PRAKTISCH

De NV200 is een geweldig "lastdier" met een verrassend grote binnenruimte. Het is gemakkelijk om 

deze ruimte te beschermen dankzij een heel gamma aan duurzame kunststofpanelen die speciaal 

ontworpen werden om de wanden, de vloer, de wielkasten en de deuren te beschermen. 

Hoewel ze stevig zijn, wegen ze niet veel. In tegenstelling tot houten panelen hebben ze haast geen 

impact op het laadvermogen van de NV200 en nemen ze slechts een beperkte ruimte in beslag. 
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1/VLOERBESCHERMING IN KUNSTSTOF(74) Stevig, gemakkelijk te reinigen en met een antislipoppervlak dat uw lading 
op zijn plaats helpt te houden. 

2/SJORHAAK(76) EN ZIJRAIL(75) Nuttige toebehoren die veilig aan de zijwand van de NV200 vasthangen, voor de bevestiging 
van sjortouwen. 

3/TAPIJTEN(49/50/51/52/53) Hou het tapijt in de cabine schoon met deze rubberen of stoff en vloermatten. De vloermatten zijn versierd met een netjes gestikt 
NV200-logo, passen perfect in de voetruimte en zijn voorzien van bevestigingen zodat ze op hun plaats blijven (kunnen gemakkelijk verwijderd worden voor 
reiniging). 

4/LADINGBESCHERMING IN KUNSTSTOF VOOR KLAPDEUREN ZONDER RUIT(66), ACHTERPANEEL(72) EN 
WIELKAST(73) Deze duurzame plastic panelen maken deel uit van een gamma dat ontwikkeld werd om zo goed als de hele laadruimte te beschermen. 
Ze zijn lichter dan houten panelen en nemen door hun geringe dikte erg weinig laadruimte in beslag. Ze zijn stevig, eenvoudig te reinigen en zorgen voor een 
knappe en erg doeltreff ende bescherming.

5/MEERVOUDIG SCHEIDINGSNET(77) Dit ingenieuze bagagenet kan in vier verschillende posities gebruikt worden om ladingen van elkaar te 
scheiden en om lichte ladingen tot 10kg te dragen. Het kan worden bevestigd met een systeemstang en een sjorhaak, beide apart verkrijgbaar. Hier wordt het 
als een daknet gebruikt om extra laadruimte te creëren. 

6/HET MEERVOUDIG SCHEIDINGSNET(77) is op deze afbeelding bevestigd aan de vloer om belading op zijn plaats te helpen houden 
(tot 10kg). 

7/HET MEERVOUDIG SCHEIDINGSNET(77) is hier bevestigd op heuphoogte, om lichte voorwerpen tot 5kg vast te houden en eventueel om 
voorwerpen die zich op de vloer bevinden, te verbergen.  
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VEILIGHEID EN COMFORT

Originele Nissan toebehoren maken de NV200 nog handiger in 

gebruik. Parkeersystemen maken het parkeren in kleine plaatsen 

kinderspel. 

Een heel gamma van interieurtoebehoren verhogen uw comfort 

en helpen alles handig op hun plaats te houden, zodat er geen 

losse zaken uw aandacht tijdens het rijden kunnen afleiden.   
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De sensoren van het parkeersysteem achteraan (25) worden automatisch geactiveerd wanneer u de 
achteruitrijversnelling inschakelt. De frequentie van het geluidssignaal verhoogt naarmate u een obstakel nadert, tot een continue 
toon u waarschuwt om te stoppen.* Een parkeersysteem vooraan is eveneens verkrijgbaar. Er zijn ook deurbeschermingspanelen 
beschikbaar voor zowel de vertikaal openende achterklep als de klapdeuren achteraan van de NV200. 

* Compatibel met afneembare trekhaak en trekhaak met fl enskoppeling, indien de bol verwijderd wordt. Niet compatibel met 
vaste trekhaak.

1/VUILNISBAKJE(55) Met twee compartimenten. 
Wordt vastgeklikt op het opbergvak in de deur en bewaart 
uw afval tot u het wenst weg te werpen. 

2/ROKERSKIT(46/47) Omvat een uitneembare asbak, 
die in elke bekerhouder van de NV200 past en een aansteker die op het 
bestaande stroomcontact past. 

3/TELEFOON-BEKERHOUDER(56) Een ingenieuze oplossing 
om uw telefoon, iPod of mp3-speler op te bergen. Zelfs pennen en 
parkeerticketjes vinden een plaats in dit knap ontworpen toebehoren met zijn 
geïntegreerd notitieboekje, dat gewoon in de bekerhouder glijdt. 

4/VEILIGHEIDSKIT(04/05/06/07/08) Al het noodzakelijke voor 
noodgevallen op de weg.

5/ALARM(01) Bescherm uw NV200 met een Origineel Nissan Alarm.
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DIENSTEN EN ONDERHOUD

De NV200 is met de grootste zorg gebouwd met kwaliteitsvolle 

materialen voor een lang betrouwbaar leven. U kan zich verzeke-

ren van een perfecte werkrelatie met de NV200 door onze stan-

daard constructeurswaarborg van 3 jaar tot 100.000km uit te brei-

den naar een nog langere periode en een nog grotere afstand. 

Meer informatie rond de voordelen hiervan vindt u hieronder.

Geniet van totale gemoedsrust met extra voordelen en bescherming.

Nissan Onderhouds- en Herstellingscontracten zorgen ervoor dat uw Nissan op 
de meest economische en gemakkelijke manier de zorgen krijgt die hem 
toekomen en dat hij gedekt is tegen alle onvoorziene herstellingen. Ze zijn de 
investering meer dan waard, want een goed onderhouden voertuig brengt 
logischerwijs meer op bij de wederverkoop.

Er werden twee producten ontwikkeld speciaal voor uw NV200: 

>Onderhouds- en Herstellingscontracten: Een pakket dat het door 
Nissan aanbevolen onderhoudsschema volgt (gebaseerd op tijd of afstand, om 
ervoor te zorgen dat uw NV200 altijd in optimale conditie wordt gehouden zodat 
de betrouwbaarheid verhoogt en de werkingskosten verlaagd worden.

>Verlengde Waarborg: Onze Verlengde Waarborg is ontworpen om u 
onafgebroken bescherming te bieden tegen mechanische en elektrische pannes 
na het verstrijken van de standaard constructeurswaarborg.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw lokale officiële Nissan-verdeler

VEILIGHEID
ALARMSYSTEEM
(01)   Alarmkit
(02)   Alarmsensor
(03)   Subkit

VEILIGHEID
(04)   Gevarendriehoek
(05)   Dubbele gevarendriehoek 
(06)   Kit eerste hulp (doos)
(07)   Kit eerste hulp (zakje)
(08)   Veiligheidsvestje (1)

STYLING EXTERIEUR
ALUMINIUM VELGEN
(09)   14" Aluminium velg
(10)   14" Wieldeksel
(11)   Anti-diefstalmoeren

PRAKTISCH 
EXTERIEUR
DRAAGSYSTEMEN EN 
TOEBEHOREN*
(12)   Bagagedrager staal 

(2 stangen)
(13)   Bagagedrager staal 

(3 stangen)
(14)   Dakimperiaal
(15)   Dakkoff ers**
(16)   Skihouder
(17)   Ladingsteunen - 4 stuks
(18)   Bagagerek aluminium 79x128 

voor stalen bagagedrager 
(2 & 3 stangen)

(19)   Zwart bagagerek voor stalen 
bagagedrager (2 & 3 stangen)

(20)   Fietsrek voor 1 fi ets
(21)   Aluminium fi etsrek (Thule 591)
(22)   Ski/snowboarddrager - 

verschuifbaar - 6 paar

Om ervoor te zorgen dat uw NV200 effi  ciënt en betrouwbaar 
zijn werk doet gedurende zijn gebruiksduur, gebruikt u enkel 

NISSAN ORIGINELE 
ONDERDELEN(83 - 90 & 94). 
Een volledig gamma van 
onderhoudsonderdelen zijn beschikbaar 
en werden volledig volgens de Nissan 
Original Standards ontwikkeld. Uw 
Nissan-verdeler staat steeds tot uw dienst. 

 

PARKEERSYSTEMEN
(23)   Parkeersysteem vooraan
(24)   Uitbreidingskabel voor 

parkeersysteem achter
(25)   Parkeersysteem achteraan

TREKHAKEN EN TOEBEHOREN
(26)   Vaste trekhaak
(27)   Trekhaak met fl enskoppeling
(28)   Afneembare trekhaak
(29)   Kabelset, 7-pins
(30)   Kabelset, 13-pins
(31)   Aanpassingskabel, 7-pins naar 

13-pins
(32)   Aanpassingskabel, 13-pins naar 

7-pins
(33)   Fietsrek op trekhaak 7-pins
(34)   Fietsrek op trekhaak 13-pins
(35)   Klem- en penkoppeling
(36)   Klem-, pen- en bolkoppeling 
(37)   Veiligheidsklem - standaard

BESCHERMING
(38)   Bumper beschermset (4 stuks)
(39)   Zijdelingse beschermstrips
(40)   Beschermende bekleding 

achterklepdeur
(41)   Beschermende bekleding 

klapdeuren
(42)   Set spatlappen vooraan
(43)   Set spatlappen achteraan

PRAKTISCH
(44)   Set windschermen vooraan
(45)   Side bar

PRAKTISCH 
INTERIEUR
ROKERKIT
(46)   Uitneembare asbak
(47)   Aanstekerr
(48)   Aanpassingsring voor aansteker

TAPIJTEN
(49)   Set rubberen tapijten, Combi 

versie

(50)   Set rubberen tapijten, Van versie
(51)   Set standaard matten, Van versie
(52)   Set standaard matten, Combi 

versie
(53)   Set tapijten in velours, Combi 

versie
(54)   Soepele koff erbakbescherming, 

Combi versie

BERGRUIMTE
(55)   Vuilnisbakje
(56)   Telefoon-bekerhouder
(57)   Opbergset zetelrug
(58)   Verticaal opbergnet
(59)   Armsteun centraal achterin
(60)   Horizontaal bagagenet

AUDIO
(61)   Gamma Clarion**

LADEN

BESCHERMING
(62)   Beschermingsrooster klapdeuren
(63)   Beschermingsrooster achterklepdeur
(64)   Beschermingsrooster schuifdeur
(65)   Beschermingsrooster ruit, 

scheiding interieur
(66)   Ladingbescherming in kunststof 

voor klapdeuren zonder ruit 
(4 stuks)

(67)   Ladingbescherming in kunststof 
voor klapdeuren met ruit (2 stuks)

(68)   Ladingbescherming in kunststof 
voor achterklepdeur zonder ruit 
(4 stuks)

(69)   Ladingbescherming in kunststof 
voor achterklepdeur met ruit 
(2 stuks)

(70)    Ladingbescherming in 
kunststof voor schuifdeur zonder 
ruit (4 stuks)

(71)   Ladingbescherming in kunststof 
voor schuifdeur met ruit (2 stuks)

(72)    Ladingbescherming in 
kunststof voor achterpaneel 
(4 stuks)

(73)   Ladingbescherming in 
kunststof voor wielkast (2 stuks)

(74)    Vloerbescherming in kunststof 
voor Van

PRAKTISCH
(75)   Zijrails (2 stuks)
(76)    Sjorhaak (1 stuk)
(77)    Meervoudig scheidingsnet
(78)   Systeemstangen voor meervoudig 

scheidingsnet

ONDERDELEN
RUITENWISSERS
(79)  Ruitenwisser achterklepdeur
(80)  Ruitenwisser achterklapdeur
(81)  Ruitenwisser bestuurderskant
(82)  Ruitenwisser passagierskant

OLIE & KOELVLOEISTOF
(83)   Motorolie 5W40 1L
(84)   Motorolie 5W30 DPF
(85)   Motorolie 10W40 1L
(86)   Koelvloeistof concentrate 1L
(87)   Koelvloeistof premix 1L
(88)   Remvloeistof (DOT4) 1L
(89)   Matic-D 1L
(90)   Manuele transmissie olie 

75W80 1L

BATTERIJEN
(92)  Batterij benzinemotor
(93)  Batterij dieselmotor

LAMPEN & ZEKERINGEN
(94)  Lamp & zekering kit

* Toebehoren voor allesdragers, niet compatibel met imperiaal. ** Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie. 

BESTELPAGINA
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SHIFT_  

Nissan heeft elke mogelijke inspanning geleverd om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is op het moment van het ter perse gaan (November 2009). Deze brochure werd gemaakt met behulp van prototypevoertuigen die op 
autosalons werden getoond. Aangezien Nissan ernaar streeft zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan International zich het recht voor de specificaties van de producten en voertuigen die in deze publicatie beschreven en 
afgebeeld zijn, te allen tijde te veranderen. De Nissan-verdelers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler voor de recentste informatie. Omwille van de beperkingen van de 
gebruikte afdrukmethodes kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren van de carrosserie en de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze 
brochure zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Nissan International is verboden.

Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier – 11/2009 – Gedrukt in de EU. 
Creatie CREAPRESS/BBDO Frankrijk – Tel.: +33 1 41 23 40 40 en productie E-GRAPHICS\FRANCE Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35

the way you move

Uw Nissan-verdeler:
Bezoek onze website op: 

www.nissan.be

Wij zien SHIFT_ als een uitnodiging. Om alles wat te vanzelfsprekend lijkt, in twijfel te 
trekken. Om uw geest open te stellen voor het ongewone. Om de vragen te stellen die 
niemand anders stelt. En om antwoorden te vinden die niemand anders kan vinden. Bij 
Nissan doen we dit elke dag. En het geeft vorm aan alles wat we doen. Het resultaat is een 
gamma wagens, dat puur is en dat zonder compromis van het doodgewone afwijkt.

NISSAN ORIGINELE ONDERDELEN
Kwaliteit, veiligheid en prestaties: Nissan Originele Onderdelen staan borg voor uw complete 
rijervaring over de jaren en de kilometers heen. Milieuvriendelijke, hoogtechnologische 
uitrusting die speciaal ontworpen werd voor uw Nissan, beschikbaar bij uw Nissan verdeler. 
U kan op Nissan rekenen om voor uw Nissan te zorgen. 
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