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JSTE PŘIPRAVENI PROMĚNIT SVÉ PODNIKÁNÍ?
PŘIPRAVTE SE PŘEJÍT NA ELEKTŘINU.

Když zkombinujete náš oceňovaný model NV200 a špičkový 100% elektrický LEAF (kterého  
se prodalo již více než 130 000 kusů), získáte revoluční a inovativní výhody pro své podnikání.  
Vůz e-NV200 je vybaven stejnou technologií jako Nissan LEAF. Jeho pořízení se vyplatí již  
od počátku. Díky 100% elektrickému provozu budete moci významně snížit provozní náklady  
a dopad vašeho podnikání na životní prostředí. S modelem e-NV200 se vám otevírají nové  
možnosti podnikání.  Zvolte si způsob práce, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Upravte si jej podle potřeby
Zadní nákladový prostor je funkční  
a všestranný. Díky rovným stěnám lze 
jednoduše namontovat horní přihrádky  
a koše.

Vezměte s sebou celou partu
Svezte kamarády nebo kolegy. Model 
e-NV200 pohodlně pojme 2 až 5 osob  
a stále nabízí 2,32 až 4,2 metrů  
čtverečních nákladového prostoru.

Nakládejte bez problémů.
Nejlepší délka interiéru ve své třídě znamená, 
že můžete do zadního nákladového prostoru 
pohodlně umístit dvě Euro palety. Baterie 
je integrována do podlahy, díky čemuž Vám 
můžeme nabídnout tak velký nákladový prostor.
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SNIŽTE SVÉ NÁKLADY. ZVYŠTE SVOU EFEKTIVITU.
Představte si, že byste už nikdy nemuseli utrácet hromady peněz za benzín, výměnu oleje nebo servis převodovky.  

To se vám může splnit! Přejděte s modelem e-NV200 na 100% elektrický pohon. Snížíte nejen provozní náklady,  

ale ušetříte také čas. Údržba u tohoto typu vozidla znamená kratší prostoje. Největší výhodou však je, že toto cenově  

velmi výhodné vozidlo je nejekologičtější sériově vyráběnou dodávkou na trhu. 

VYTVOŘENÍ NOVÝCH 
OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ    
Protože je model e-NV200 vůz s nulovými emisemi a tichým 

motorem, můžete jej využít k nočním rozvážkám ve vilové zástavbě, 

zastřešených prostorách i v chráněných oblastech. Už žádný hluk  

a znečištění v důsledku CO
2
 na pracovišti a u vašich zákazníků.

ŽÁDNÝ
Benzín

Výměna oleje

Emise

NÍZKÉ
Provozní 
náklady  

Údržba

VYSOKÁ
Účinnost:  
80 kW (109 k)

Úspora  
a výhody  
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170 km1
na

jedno dobití

30  
min4

RYCHLÉ DOBÍJENÍ 
(RYCHLODOBÍJECÍ 

STANICE)

4 
 hod2

RYCHLÉ DOBÍJENÍ 
(NÁSTĚNNÁ 
NABÍJEČKA -  
WALLBOX)

8 
 hod

BĚŽNĚ DOBÍJENÍ
(NÁSTĚNNÁ 
NABÍJEČKA - 
WALLBOX)

Dva další jízdní režimy pro maximalizaci 
dojezdové vzdálenosti
Režim Eco Mode automaticky upravuje odezvu vozidla na zrychlení 

a řídicí systém klimatizace, čímž minimalizuje spotřebu energie.  

To už je výkon, se kterým se dá pracovat. Režim B Mode lze aktivo-

vat bez ohledu na to, zda jedete v režimu Eco Mode, či nikoli. Režim 

B Mode zvyšuje sílu systému rekuperačního brzdění. Funguje jako 

brzdění motorem u dodávek se vznětovými nebo zážehovými motory. 

1  163 pro modely Furgon  a 170 pro modely Combi dle údajů NEDC. Dojezdová vzdálenost je vypočtena v kontrolovaných podmínkách v souladu 

s nařízením UNECE č. 101. Skutečná dojezdová vzdálenost se při normálním použití liší v závislosti na mnoha faktorech, jako například jízdní  

a dobíjecí návyky, teplota, jízdní povrch, stáří baterie, tlak v pneumatikách, údržba, váha nákladu atd. 
2  Pomocí volitelné 6,6kW palubní nabíječky. 
3  Doporučujeme používat prověřený obvod.
4 0–80% dobíjení pomocí 50kW rychlonabíječky využívající stejnosměrný proud.

PRACUJTE SE 100% ELEKTRICKÝM VÝKONEM
NežN vyrazítete, zkontrolujte, žee máte plnněě dobiob to.o.o. Tím zzískáteáte dod jezd až 170 0 km k (NEEDC)1 na všechny vaše 

vykv láddky, vyvyzvednudn tí,í, schůzů ky či dodávky. Nissasanan e-e-NNV2V 00 0 nnabízí čtyři reežimž y naabíjení: BatB erii lze nabíjet 

připřiblibl žně 3030 miminutnu prrosto řede nictvít m nnabíjecí zásuvkyky k k rycchléhlému dobdobíjení, 442 neebobo 8 hodidin pomomocí nástěnné 

nabna íjeíječčky nenebo jakkékoékoli běžbě né domácíá záásuvvky3 nebo na prapr covišti po dobuob  12 hhodin pop mocí kabelu EVSE.

StaSt čí č ssi vybybrat, kkterý zý působ je pro vás nnejpohodlnějšjší. DíkDíky sy ystému rekupkuperačnního brzdění zz kakaždéždéhoho 

dobdobíjeíjení svévého h vozvo u ee-NVV200 zzískááte t maxm imum. Při brbrzděěníní motoreorem nm ebobo zppomomalování se bababatterteriie dobdobíjííjí.

ZísZískátkáte e tak k ýhvýhododu vv proprovozv u, kkde jee nuttné nen ustáleá zazastaavovovat a za znovu ssee rozjzjíždět.

BĚŽNÉ DOBÍJENÍ 
(DOMÁCÍ ZÁSUVKA)

12 
 hod
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Model e-NV200 se vyznačuje 
neuvěřitelně malým průměrem otáčení 
11,13 m, díky kterému zvládnete 
manévrovat v úzkých uličkách, parkovat 
v těsných prostorech a také najíždět při 
nakládání a vykládání  co nejblíže.

Monitor zadní parkovací kamery výrazně 
usnadňuje parkování. Tato funkce zobrazuje 
oblast za vámi a promítá naváděcí čáry, 
takže hravě zvládnete umístit vozidlo 
e-NV200 přesně tam, kam chcete.

11.13 m
Největší prostor pro nohy ve své třídě = větší pohodlí

Sedadla podobná sedadlům nákladních vozů = lepší 
viditelnost

Vyhřívané sedadlo = větší pohodlí 

Rozložení baterie = nízké těžiště pro výjimečnou 
ovladatelnost

LEPŠÍ JÍZDA, LEPŠÍ PRACOVNÍ DEN
Jízda ve vozidle s elektrickým pohonem vás vždy dobbře ř nalaladíadí. Ú. Úžasžasněně plynulá jízda, žádný hluk 
ani vibrace. K tomu přidejte kabinu zamzaměřeěřenouu nan  řidiče, která nabízí největší prostor pro nohy
ve svésvé třtříděíd aa je je vybvybavea na vyvýšeným seddadleme pop dobnýmný  sedadlům nákladních vozů, které 
zajišťť juje llepší viditelnost. Díky tomu budou vaši řidiči spokojenější, sebejistější a méně unavení. 
SkvSk ělý zážitek z jízdy umocní také automatmatickická pá převřevodoodovkavka.
Díky výjiýj mečmečně ně prupružnéžnému ovlovládáádání (díky nízkému těžišti a 15“ kolům), okaamžimžitémtému tu točiočivémé u
momentu EV pro rychlé a plynulé zrychlení a malému průměrěru ou otáčtáčení pro snadné manévrování 
se vozidlo e-NV200 stane nejlepším členem vašeho pracovního týmu.

*Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Mohou na něm být zob-
razeny doplňky, které v České republice nejsou k dispozici. 
Podrobnější informace vám sdělí místní dealer vozů Nissan.
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Pouhým mrknutím na přístrojový panel zjistíte vše, co potřebujete  
k plánování dojezdu, včetně stavu dobíjení a využití energie.

PRACUJTE V POHODLNÉM 
PROSTŘEDÍ

Zbývající 
kapacita 
baterie

Odhadovaný 
dojezd

Měřič výkonu
Stav nabíjení

Inteligentní klíč, klimatizace a veškeré 
vymoženosti, na které jste zvyklí, jsou 
součástí výbavy. Získáte také pár 
nových. Například můžete přednastavit 
vytápění nebo chlazení kabiny, aby vám 
v ní bylo příjemně ihned po nastoupení. 
K vašemu pohodlí jistě přispěje také 
vyhřívaný kožený volant a vyhřívaná 
přední sedadla.
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Sklopením sedadla 
spolujezdce získáte 
stabilní a praktickou 
rovnou plochu pro psaní.

Umístění voliče řazení do 
středu přístrojové desky 
otevírá možnost provádět 
několik činností současně.

Získejte vynikající počáteční 
výkon díky 12V zdroji 
napájení a připojení USB.

VÝSUVNÝ ŠUPLÍK POD SEDADLEM na straně
spolujezdce nabízí bezpečné uložení nezbytností.

STŘEDOVÁ KONZOLE je dost velká na to, aby se na ni 
vešel notebook a dokonce  je možné na ní zavěsit i složky.

MOBILNÍ KANCELÁŘ, SE 
KTEROU SE DOSTANETE 
KAMKOLI 
Vozidlo e-NV200 nabízí nečekanou úroveň vybavenosti.  
Interiér vozidla e-NV200 byl přizpůsoben pro řidiče, kteří 
potřebují pracovat během cesty. Kabina slouží také jako 
jednoduchý pracovní prostor. Nabízí řadu možností 
nastavení sedadel a všestranný úložný prostor. Kdo  
by potřeboval kancelář, když má k dispozici navigaci sys-
tému NissanConnect, možnosti hands-free telefonování 
a streamování audia přes rozhraní Bluetooth?

*Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Mohou na něm být zobrazeny 
doplňky, které v České republice nejsou k dispozici. Podrobnější 
informace vám sdělí místní dealer vozů Nissan.
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KAPACITA NÁKLADOVÉHO PROSTORU  
A VŠESTRANNOST PRO DOKONALÉ VYUŽITÍ.
Vozidlo e-NV200 bylo navrženo tak, aby splňovalo řadu různých potřeb. Vyberte si ze dvou modelů. Oba nabízí 
všestranný interiér, který umožňuje upravit si poličky, přihrádky a sedadla na míru podle vašich požadavků. 
Můžete si zvolit také skříňové dveře s panely nebo zadní výklopné dveře. Nakládání je velmi snadné díky výjimečně 
nízké zadní nakládací hraně 524 mm.

e-NV200 Combi  
Modelem Combi může jet až pět osob  
a nabízí zavazadlový prostor o ploše 2,3 
metrů čtverečních. Dvojité posuvné dveře  
a zadní zavazadlový prostor umožňují 
jednoduchý nástup, výstup a nakládání.

I když je vozidlo e-NV200 Combi plně
obsazeno pěti osobami, bez potíží do něj
naložíte také velký kufr pro každou z nich.

Rovné podběhy také
usnadňují nakládání.

Šest úchytů s D-kroužkem 
na podlaze udrží až 509 kg.

2,04 m – dostatek místa za předními sedadly pro dvě Euro palety  
2,8 m – prostor pro dlouhý žebřík (s volitelnou skládací přepážkou)

NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ  

Kapacita nákladového 

prostoru 4,2 m3

3474 litrů 

Užitečné zatížení 770 kg

Podběh kol 1,22 m 
1,50 m od kraje ke kraji 
Prostor pro stání 1,36 m

e-NV200 Furgon  
Potřebujete-li maximální nákladový 
prostor, pak je pro vás vůz e-NV200 tím 
nejlepším řešením ve své třídě. Zadní 
rozdělené dveře 60/40 usnadňují 
nakládání i vykládku.

60 %40 %
Pro širší  
náklad 

Pro těsnější  
prostory

Dvě standardní Euro 
palety a dostatek volného 
prostoru

60/40  
rozdělené zadní 

dveře

Zadní nakládací hrana  

524 mm
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1_Střešní nosič, 3 rámy2

2_Boční stupačky3

3_Přední a zadní blatníky7

4_ Boční ozdobné lišty dveří4

5_ Plastové ochranné panely zadních 

skříňových dveří pro kompletní 

ochranu, 2dílné18

6_ Textilní potahy sedadel  

z ekologického materiálu10

7_ Ochranná mřížka posuvných dveří16

8_ Gumové rohože12, 13

9_ Vícepolohová síť, systémové příčky  

pro vícepolohovou dělicí síť26

10_ Plastový chránič podlahy23 a ochranná 

prahová lišta hrany nákladového 

prostoru11

11_ Ochranná lišta vstupu a standardní 

textilní rohož15

12_ Síť zavazadlového prostoru29

13_ Měkká vložka zavazadlového prostoru28

DOPLŇTE SVŮJ VŮZ E-NV200 ORIGINÁLNÍM 

PŘÍSLUŠENSTVÍM NISSAN. Vše od textilních potahů 

sedadel a ochranných mřížek posuvných dveří až  

po gumové rohože a vložky zavazadlového prostoru  

je upraveno na míru a vyrobeno s ohledem na vaše 

požadavky.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN  
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F

E

A

B

C

D

BARVY

Bílá (S) - QM1 Stříbrná (M) - KLO Světle šedá (PM) - K51 Černá (M) - GNO

Bílá (P) - QAB NOVÁ Modrá (TPM) - RBMČervená (S) - Z10 Modrá (P) - BW9

KOLA

ČALOUNĚNÍ

NIŽŠÍ STŘEDNÍ

15“ hliníková kola 15“  ocelová kola (s poklicí)15“  ocelová kola

CELKOVÉ ROZMĚR

MOTOR

Max. výkon motoru kW (k) 80[109]/3008

Max. točivý moment Nm/perc-1 254/0–3008 ot./min

Max. otáčky motoru 10 500

Druh energie Elektřina

Systém zapalování / Systém sání (vznětový motor) -

PŘEVODOVÝ POMĚR
Převodový poměr 9,3010

Poháněná kola Přední

BATERIE
Typ Laminovaná lithium-iontová

Napětí V Nominální napětí, 360 V

Kapacita kWh 24

NABÍJEČKA

Rychlonabíjecí stojan - standardně kW 50

Palubní nabíječka – standardně kW 3,6

Palubní nabíječka – volitelné příslušenství kW 6,6

Kabel EVSE – standardně kW 2,2

DOBA NABÍJENÍ

Rychlonabíjecí stojan min 30

S palubní nabíječkou 3,6 kW/h + nástěnnou nabíječkou (volitelně) hod 8

S palubní nabíječkou 6,6 kW/h (volitelně) + nástěnnou nabíječkou (volitelně) hod 4

S kabelem EVSE hod 12

CELKOVÉ ROZMĚRY 
 v rámci technického 

nákresu vozidla

A  Délka mm 4560

B  Šířka se zrcátky mm 2011

C  Šířka bez zrcátek mm 1755

D  Výška (nenaložené) mm 1858

E  Rozvor mm 2725

Přesah – přední mm 987,2

Přesah – zadní mm 846,6

Rozchod kol – přední mm 1530

Rozchod kol – zadní mm 1530

F  Světlá výška (nenaložené) mm 153,4

PODVOZEK

Zavěšení kol – přední Nezávislá pružicí a tlumicí vzpěra MacPherson

Zavěšení kol – zadní Listová pera

Řízení Elektrický posilovač

Brzdová soustava Elektrohydraulický systém

Přední brzdy Regenerační – přední ventilované kotouče 

Zadní brzdy Zadní ventilované kotouče

Velikost pneumatik 185/65R15

ROZMĚRY  
ZAVAZADLOVÉHO/

NÁKLADNÍHO 
PROSTORU

Maximální délka mm 2040

Maximální šířka mm 1500

Maximální výška mm 1358

Minimální šířka mezi blatníky mm 1220

Výška platformy pro náklad (nenaložené) mm 523,5

Objem nákladového prostoru – VAN m3 4,2

Objem nákladového prostoru – Combi, za druhou řadou m3 2,3

Objem nákladového prostoru – se sklopenými sedadly ve druhé řadě m3 3,19

Posuvné dveře – šířka mm 700

Posuvné dveře – výška mm 1171

Zadní dveře – šířka mm 1262

Zadní dveře – výška mm 1228
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VARIANTY KAROSÉRIE

Model Combi s dvojitými posuvnými dveřmi a zadními výklopnými dveřmi a volitelně se skříňovými dveřmi

Model Furgon s  posuvnými dveřmi na pravé straně ve standardní výbavě a volitelně i s druhými posuvnými dveřmi

Karosérie Furgon Furgon Combi

Počet dveří 4 5 5

Počet sedadel 2 2 5

HMOTNOST

Celková hmotnost vozidla (PTW) kg 2220 2220 2220

Celkové zatížení nápravy (PTW) – přední kg 1072 1070 1073

Celkové zatížení nápravy (PTW) – zadní kg 1148 1150 1147

Pohotovostní hmotnost kg 1517 1571 1641

Maximální užitečné zatížení kg 703 649 579

Přípustná hmotnost na nápravě (PAW) – přední kg 1180 1180 1180

Přípustná hmotnost na nápravě (PAW) – zadní kg 1200 1200 1200

Max. hmotnost přívěsu kg 0 0 0

VÝKON

Spotřeba el. energie* Wh/km 165 165 165

Dojezd (NEDC)* km 163 170 167

Emise CO
2
 (kombinované) g/km 0 0 0

Max. rychlost  km/h 123 123 123

Zrychlení 0–100 km/h s 14 14 14

ORIGINÁLNÍ NISSAN PŘÍSLUŠENSTVÍ        INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ 

VNĚJŠÍ  
PRAKTICKÉ 
DOPLŇKY

1 Střešní nosič, ocelový (2 příčníky) KE730-JX002

2 Střešní nosič, ocelový (3 příčníky) KE730-JX003

3 Boční rám KE543-JX010

4 Boční ochranné lišty dveří KE760-JX020

5 Sada předních lapačů nečistot KE788-4F085

6 Sada zadních lapačů nečistot KE788-4F086

7 Sada předních a zadních lapačů nečistot (pro NML) KE788-4F080

8 Okenní deflektory (sada 2 ks) KE800-JX010

VZHLEDOVÉ 
DOPLŇKY 
INTERIÉRU

9 Ochranné lišty prahů dveří – přední KE967-4F000

10 Textilní potahy sedadel z ekologického materiálu (přední sedadla) – pouze Furgon KE860-4F000

11 Ochranná lišta zadního nárazníku KE967-4F020

12 Sada gumových koberečků, přední, levostranné řízení – pouze Furgon KE748-4F089

13 Sada gumových koberečků, sada pro 1. a 2. řadu, levostranné řízení – pouze Combi KE748-4F189

14 Sada textilních koberečků, přední, levostranné řízení, standardní – pouze Furgon KE745-4F001

15 Sada textilních koberečků, standardní, sada pro 1. a 2. řadu, levostranné řízení – pouze Combi KE745-4F201

PRAKTICKÉ 
DOPLŇKY 
INTERIÉRU

16 Ochranná mřížka okna bočních posuvných dveří (2 ks) - pouze Furgon KE968-JX300

17 Plastové ochranné panely zadních skříňových dveří – komplet, 4 kusy – pouze Furgon KE680-JX130 

18 Plastové ochranné panely zadních skříňových dveří – spodní část, 2 kusy – pouze Furgon KE680-JX131 

19 Plastové ochranné panely zadních výklopných dveří – komplet, 2 kusy – pouze Furgon KE680-JX230 

20 Plastové ochranné panely zadních výklopných dveří – spodní část, 1 kus – pouze Furgon KE680-JX231 

21 Plastové ochranné panely bočních posuvných dveří – komplet, 4 kusy – pouze Furgon KE680-JX010 

22 Plastové ochranné panely bočních posuvných dveří – spodní část, 2 kusy – pouze Furgon KE680-JX011 

23 Ochrana podlahy nákladového prostoru – pouze Furgon KE680-4F050

24 Úchytný hák – pouze Furgon H4937-4FA00

25 Multifunkční síť – pouze Furgon H4935-4FA00

26 Systémové příčky pro multifunkční síť – pouze Furgon H3885-4FA00

27 Vložka do zavazadlového prostoru, tvrdé provedení – pouze Combi KE965-4F0H0

28 Vložka do zavazadlového prostoru, měkké provedení – Combi KE965-4F0S0

29 Upevňovací síť, horizontální KE966-75R00

30 Dělící ochranná příčka – dělicí přepážka – pouze Combi KE964-4F000

BEZPEČNOST/
ZABEZPEČENÍ

31 Bezpečnostní matice kol KE409-89951

32 Přední parkovací systém - hlavní sada KE512-99901

33 Přední parkovací systém - pomocná sada KE512-99930

34 Zadní parkovací systém KE511-99903

POLOŽKA                POPIS                                         REFERENČNÍ ČÍSLO

* Dojezdová vzdálenost je vypočtena s plně nabitou baterií bez spuštěné klimatizace v kontrolovaných podmínkách v souladu s normou UNECE č. 101. Skutečná dojezdová 

vzdálenost se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako například jízdní a dobíjecí návyky, teplota, jízdní povrch, stáří baterie, tlak v pneumatikách, údržba, hmotnost nákladu atd.
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DÍKY VÁM SE STÁLE ZLEPŠUJEME

Jste naší inspirací. Motivujete nás k hledání stále důmyslnějších řešení. Podněcujete nás k inovacím a změnám v zaběhnutých 
postupech. Nechceme se spokojit s pouhým vylepšováním či rozšiřováním toho, co již existuje. Chceme posouvat a znovu 
definovat hranice možností. Chceme nabízet originální řešení, která nám pomohou uspokojit vaše každodenní potřeby a naplnit 
vaše nejodvážnější sny. Společnost Nissan navrhuje vozy, příslušenství a služby, které mění zaběhnuté představy o možnostech 
automobilů. Abyste si skutečně vychutnali každou jízdu, dodává funkčním prvkům kouzlo nevšedního a nevšední činí dokonale 
funkčním.

NISSAN E-NV200 VÁM NABÍZÍ*
Nissan vám nabízí záruku na 5 let/100 000 km  
na všechny speciální elektrické díly a záruku  
na 3 roky/100 000 km na standardní díly.

12letou záruku odolnosti vůči prorezavění

Záruka na lithium-iontovou baterii Nissanu e-NV200  
se vztahuje také na snížení kapacity baterie na 9 dílků  
(z celkových 12 dílků) na ukazateli kapacity během prvních  
5 let / 100 000 km. 

*Podle toho co nastane dříve. Podmínky záruky jsou 
uvedeny v záruční knížce

Program NISSAN 5* umožňuje rozšíření záruky na 3 roky / 
100 000 km, kterou výrobce standardně poskytuje, na delší 
časové období či vyšší počet najetých kilometrů (s výjimkou 
baterie).

způsobem vůz využíváte, nejvýhodnější.

Nissan a opravu provedou mechanici vyškolení společností 
Nissan.

Sjednání servisní smlouvy NISSAN je nejjednodušší způsob, jak  
zajistit, aby se vašemu novému vozu Nissan e-NV200 dostalo  
veškeré potřebné údržby a péče. 

ceny poprodejních služeb na několik let dopředu.

 
podle plánu údržby Nissan všechny potřebné díly a provozní  
kapaliny a zkontrolujeme celkový stav vozu, abyste měli jistotu,  
že vás na cestách nezaskočí žádný problém.

péče. Zástupci společnosti Nissan vás vždy upozorní na blížící se 
datum návštěvy servisu a navrhnou vám nejvhodnější služby a termín.

SERVISNÍ SMLOUVY PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA  

Pro více informací o možnostech a podmínkách Prodloužené Záruky NISSAN 5* kontaktujte prosím 
autorizované prodejce Nissan.
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Sledujte NISSAN e-NV200 také zde:

N a v š t i v t e  n a š e  i n t e r n e t o v é  s t r á n k y  n a : 
w w w . n i s s a n . c z / e - n v 2 0 0

Razítko dealera:

Přípravě této publikace jsme věnovali maximální péči a udělali jsme vše pro to, aby její obsah v době vydání (září 2014) přesně 
odpovídal skutečnosti. V této brožuře jsou použity snímky prototypů vozidel vystavovaných v rámci motoristických show. Protože 
společnost Nissan International neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků, vyhrazuje si právo kdykoli změnit technické 
parametry i vzhled vozidel popsaných a vyobrazených v této publikaci. Dealeři vozů Nissan budou o všech změnách informováni tak 
rychle, jak to bude možné. Chcete-li tedy získat nejaktuálnější informace, obraťte se na místního prodejce vozů Nissan. Při tisku může 
dojít k určitému barevnému zkreslení – odstíny barev v této brožuře se tedy mohou mírně lišit od skutečných barev laků a čalounění 
interiérů. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku písařských chyb či chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí být 
v našem regionu nabízena. Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, kožená sedadla od Nissanu jsou potažena přírodní kůží (myslí se 
vlastní materiál, nikoliv jeho zpracování) na místech, která přicházejí do styku s tělem řidiče či pasažérů. Pro ostatní části čalounění 
sedadel je použita umělá kůže, která v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, 
je odolnější proti mechanickému poškození) . Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý 
produkt. Údaje o dostupnosti jazykových verzí Nissan Connect vám poskytnou prodejci Nissan. Zobrazení je pouze ilustrativní. Data a 
údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna práva 
vyhrazena. Reprodukce této brožury nebo kterékoli její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan International je přísně 
zakázána. Dovozcem je společnost Nissan Sales CEE Kft. (Maďarsko, 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající prostřednictvím 
Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, Česká republika, IČ: 
27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598.

Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. – GEA BtoB e-NV200 BROC   09/2014 – Vytištěno v EU.
Výroba: NEW BBDO, Francie – tel.: +33 1 40 62 37 37, výroba: TBWA\Budapest, Maďarsko - tel.: +36 1 279 28 00.
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