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 Verlengde Garantieverzekering
 Nissan Assistance

 Voorgeschreven periodiek onderhoud
 Nissan Assistance

 Verlengde Garantieverzekering
 Voorgeschreven periodiek onderhoud
 Vervanging slijtageonderdelen (exclusief banden)
 Nissan Assistance

VERLENGDE GARANTIE

ONDERHOUDSCONTRACT

(uitsluitend voor bedrijfswagens)
NISSAN SERVICES PRO

Verlengde Garantieverzekering   
Nissan pechhulp*    
Voorgeschreven periodiek onderhoud   
Vervanging slijtageonderdelen
(exclusief banden)  

*GENIET GRATIS VAN 
EUROPESE 
PECHHULPSERVICE

U kunt zorgeloos met uw Nissan op reis 
in Europa. Bij pech of ongeval profi teert 
u van 24/7 Nissan Assistance, beschikbaar 
in meer dan 40 Europese landen.  
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Bij Nissan heeft u de mogelijkheid om, na het verstrijken van de 3 jaar of 5 jaar  
fabrieksgarantie, een Verlengde Garantieverzekering af te sluiten.
Deze biedt u, afhankelijk van het model, maximale zekerheid gedurende 1, 2, 3 of 4 jaar 
extra. Dit betekent dat uw auto tot maximaal 7 jaar/200.000km gewaarborgd 
kan zijn!

EXTRA ZEKERHEID NA HET VERSTRIJKEN VAN DE FABRIEKSGARANTIE.
VERLENGDE GARANTIE

TOP UP
Wilt u de duur van uw garantie nogmaals 
verlengen? Dit is mogelijk, mits deze nog 
geldig is en de maximale verlenging voor 
uw model nog niet is bereikt. De prijs van dit 
contract is het verschil tussen de prijs van 
het huidige contract en de totaalprijs van de 
nieuwe gewenste contractduur.

TOEGEVOEGDE WAARDE
Het Nissan contract is gekoppeld aan het 
voertuig, dus het is overdraagbaar. Als u besluit 
om uw Nissan binnen de contracttermijn 
te verkopen, zal de volgende gelukkige 
eigenaar van dezelfde zekerheden kunnen 
profiteren. Een Verlengde Garantiecontract 
heeft daarom bij de verkoop van uw Nissan 
nog steeds een meerwaarde!

TOTALE TRANSPARANTIE*
De Verlengde Garantieverzeke-
ring biedt dekking voor reparatie 
of vervanging bij onvoorziene  
mechanische en elektrische  
defecten. Benodigde olie en 
vloeistoffen bij reparatie of  
vervanging van verzekerde  
onderdelen vallen eveneens onder  
de dekking. De verzekering is  
geldig tot het bereiken van een 
vooraf vastgestelde looptijd en/
of het maximum kilometrage. De 
verschillende looptijden worden 
nader gespecificeerd in de prijslijst.

UW VERZEKERAAR
In tegenstelling tot de 
fabrieksgarantie is de verlengde 
garantie een verzekering, met 
alle voorwaarden en condities 
die dit met zich meebrengt. De 
Verzekering Verlengde Waarborg 
wordt aangeboden door Nissan 
International Insurance Ltd, een 
vennootschap naar het recht van 
Malta.

*Voor de algemene en aanvullende 
voorwaarden verwijzen wij u naar uw 
(lokale) Nissan-dealer.

Sluit de verzekering direct af bij aankoop van uw Nissan, of in ieder geval 
voor het aflopen van de fabrieksgarantie (tot 36 maanden).
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VERLENGDE GARANTIE
Prijslijst geldig vanaf 1 januari 2018 (incl. taksen)

LOOPTIJD +1 JAAR +2 JAAR 
KILOMETRAGE 100.000 100.000 150.000
   
PERSONENAUTO   
   
MICRA € 195 € 345  € 395 
NOTE € 295 € 475  € 525 
JUKE € 295 € 475  € 525 
PULSAR € 315  € 495  € 555 
QASHQAI € 335  € 515  € 585 
JUKE NISMO € 335  € 515  € 585 
X-TRAIL € 475  € 680  € 835 
370 Z  € 575  € 975  € 1 135 
370 Z NISMO € 520 € 945  € 1 035 
   
LOOPTIJD +0 JAAR +1 JAAR +2 JAAR
KILOMETRAGE 200.000 250.000 250.000
   
NAVARA € 375  € 565  € 1 125 
   
LOOPTIJD +1 JAAR +2 JAAR +4 JAAR
KILOMETRAGE 100.000 100.000 200.000
   
ELEKTRISCHE AUTO   
   
NEW LEAF >2018 € 320  € 665  € 1 735 
LEAF <2018 € 195  € 345  € 795 
E-NV200 € 345  € 610  € 1 410 



Het Nissan Onderhoudscontract bevat alle periodieke 
technische werkzaamheden en voertuigcontroles, 
zoals voorgeschreven door Nissan. Onderdelen die 
afhankelijk van de gebruikersomstandigheden aan 
slijtage onderhevig zijn zoals ruitenwisserbladen, 
remmen en dergelijke zijn niet in dit contract 
opgenomen. Het onderhoud zal worden uitgevoerd 
door bekwame technici van Nissan, met gebruik van 
originele onderdelen. U kunt uw onderhoudscontract 
direct afsluiten bij de aankoop van uw Nissan.

PERIODIEK ONDERHOUD OP HET BETROUWBAARSTE ADRES

ONDERHOUDSCONTRACT

SLUIT DE VOORDELIGSTE DEAL
Wij verzekeren u van de beste 
prijs- kwaliteitverhouding. Uw 
Nissan onderhoudscontract 
biedt u een aanzienlijk financieel 
voordeel ten opzichte van losse 
onderhoudsbeurten. Het vaste 
bedrag dat u betaalt, geldt voor 
al het geplande onderhoud 
gedurende de gehele looptijd. 
Daarmee weet u precies waar u 
aan toe bent.

TOTALE TRANSPARANTIE*
Het contract heeft een vaste 
prijs, zodat u vanaf het begin al 
weet hoeveel het onderhoud 
van uw voertuig zal kosten. Voor 
personenauto’s zijn contracten 
beschikbaar voor 3 tot 5 jaar 
onderhoud. Voor bedrijfsauto’s, 
met een interval van twee jaar, 
zijn contracten beschikbaar voor 
4 tot 8 jaar.

BESCHERM UW INVESTERING 
Een voertuig dat goed is 
onderhouden door bekwame 
technici van Nissan heeft een 
hogere restwaarde. Het Nissan 
contract is gekoppeld aan het 
voertuig, dus het is overdraagbaar 
bij eventuele verkoop van uw 
voertuig.

Wilt u uw contract toch later afsluiten? 
Tot 5 jaar na de eerste registratiedatum 

van uw voertuig is dit altijd mogelijk.

* Kilometrage benzinemotoren en dieselmotoren verschilt
** 370Z kent een afwijkend kilometrage: 45.000, 60.000, 75.000
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ONDERHOUDSCONTRACT
Prijslijst geldig vanaf 1 januari 2018

LOOPTIJD 3 JAAR 4 JAAR 5 JAAR
KILOMETRAGE* 60.000/90.000 80.000/120.000 100.000/150.000
   
PERSONENAUTO   
   
NEW MICRA >2017 € 525 € 695 € 895 
MICRA <2017 € 515  € 665  € 855 
NOTE € 545  € 725  € 925 
JUKE € 575  € 795  € 995 
PULSAR € 575  € 795  € 995 
QASHQAI € 595  € 835  € 1 055 
X-TRAIL € 645  € 875  € 1 095 
370Z** € 645  € 875  € 1 045 
   
LOOPTIJD 4 JAAR 6 JAAR 8 JAAR
KILOMETRAGE 60.000 90.000 120.000
   
NAVARA € 645  € 965  € 1 365 
   
LOOPTIJD 3 JAAR 4 JAAR 5 JAAR
KILOMETRAGE 90.000 120.000 150.000
   
ELEKTRISCHE AUTO    
   
NEW LEAF >2018 € 390  € 520  € 620 
LEAF <2018 € 365  € 465  € 585 
E-NV200 € 425 € 575  € 745 

*Voor de algemene en aanvullende 
voorwaarden verwijzen wij u naar uw 
(lokale) Nissan-dealer.



Dit “3 in 1” contract combineert 
de zekerheid van Verlengde 
Garantie met het gemak van het 
onderhoudscontract. Met het 
onderhouds- en herstellingscontract 
blijft uw budget onder controle en 
zorgen erkende Nissan verdelers/
herstellers voor uw wagen. Tevens 
zijn slijtageonderdelen*, zoals 
bijvoorbeeld remmen, inbegrepen in 
dit contract. Deze combinatie maakt 
het een uitstekende toegevoegde 
waarde voor de professional!
*exclusief banden

Voor de professionele bedrijfswagengebruiker de beste keuze.

TOTALE TRANSPARANTIE
Dit contract geldt voor alle 
herstellingen inclusief onderhoud, 
vervanging van onderdelen 
onderhevig aan slijtage 
(uitgezonderd banden) en 
werkuren voor de onderschreven 
duurtijd en kilometrage. Het 
contract is aangepast naar uw 
behoeftes: U kiest zelf de duurtijd 
(36 tot 84 maanden) en de 
kilometers (30.000 tot 200.000 km).

UITSLUITEND BESCHIKBAAR VOOR BEDRIJFSWAGENS EN PROFESSIONEEL GEBRUIK

NISSAN SERVICES PRO

NISSAN SERVICES PRO
Prijzen exclusief BTW. Geldig vanaf 1 januari 2018

LOOPTIJD 3 JAAR 4 JAAR 5 JAAR 6 JAAR 7 JAAR
KILOMETRAGE* 60.000/90.000 80.000/120.000 100.000/150.000 140.000/200.000 160.000/200.000 
  
BEDRIJFSAUTO   
   
NAVARA € 1 732 € 2 571  € 3 384 € 5 566  € 6 192 
NV200 1.5 dCi € 1 664  € 2 424  € 3 388  € 5 261  € 5 965 
NV200 1.6L € 1 456  € 1 908  € 2 346  € 3 764 € 4 767
NV300 ST € 1 552  € 2 487  € 3 142  € 5 864 € 6 419 
NV300 TT € 1 661  € 2 729  € 3 3112  € 6 147 € 6 838 
NV400 € 1 573 € 2 345  € 2 896  € 5 368  € 5 948 
NT400 CABSTAR € 1 525  € 2 219  € 2 768  € 5 015  € 5 593 

PLAN
NISSAN
SERVICES

* Kilometrage benzinemotoren en dieselmotoren verschilt



  Verlengde Garantieverzekering
U profi teert optimaal van bijstand bij mechanische of elektrische defecten. 
De Verlengde Garantieverzekering biedt u zekerheid voor een looptijd en 
kilometrage naar keuze.

  Nissan Assistance
24/7 staat er pechhulp voor u klaar, zonder dat u vrees hoeft te hebben 
voor extra kosten.

  Voorgeschreven periodiek onderhoud
Uw zorgen worden uit handen genomen met periodiek onderhoud en 
controles, voorgeschreven én uitgevoerd door Nissan. Tegen een voordelig 
tarief is uw wagen verzekerd van de beste behandeling.

  Nissan Assistance
24/7 staat er pechhulp voor u klaar, zonder dat u vrees hoeft te hebben 
voor extra kosten.

(uitsluitend voor bedrijfswagens)NISSAN SERVICES PROVERLENGDE GARANTIE

ONDERHOUDSCONTRACT

PARTICULIERE VOORDELEN PROFESSIONELE VOORDELEN
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  Verlengde Garantieverzekering
U profi teert optimaal van bijstand bij mechanische of elektrische defecten. 
De Verlengde Garantieverzekering biedt u zekerheid voor een looptijd 
en kilometrage naar keuze.

  Voorgeschreven periodiek onderhoud
Uw zorgen worden uit handen genomen met periodiek onderhoud en 
controles, voorgeschreven én uitgevoerd door Nissan. Tegen een 
voordelig tarief zijn u en uw wagen verzekerd van de beste behandeling.

  Vervanging van slijtageonderdelen (exclusief banden)
Bovenop uw voordelen van Verlengde Garantie en 
Onderhoudscontract profi teert u met Nissan Services Pro nog 
meer: vervanging van slijtageonderdelen maakt uw dekking 
helemaal compleet. 

  Nissan Assistance
24/7 staat er pechhulp voor u klaar, zonder dat u vrees hoeft 
te hebben voor extra kosten.



NISSAN SERVICES

NISSAN KLANTBELOFTE
nissan.be/klantbelofte

UW NISSAN DEALER

GRATIS LEVENSLANGE
NISSAN ASSISTANCE

GRATIS VERVANGEND
VERVOER

SERVICEPRIJSVERGELIJKING GRATIS
E-CHECK


