
NISSAN NV200 VAN

MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR
Nákladový prostor NV200 byl chytře navržen tak, aby byly 
vnitřní rozměry co největší a je tak schopen pojmou až dvě 
europalety.

- Nákladový prostor disponuje objemem 4,2 m3
(1,5m x 1,36 m x 2m)

- Užitečné zatížení až 795 kg
- Výška nakládací hrany 524 mm

Již od 274 500 Kč bez DPH

VE MĚSTĚ JAKO DOMA
NV200 je ideální také do města:

- NV200 disponuje poloměrem otáčení 5,3 m, což společně s 
kompaktní   
celkovou délkou 4,4 m výrazně usnadňuje pohyb po městě při 
překonávání nástrah a výzev hustšího provozu

- Pozice řidiče NV200 je v porovnání s konkurencí výš, takže vidíte  
mnohem lépe před sebe i do stran a máte tak lepší přehled o 
okolí vozu

Na užitkové vozy se vztahuje tovární 
záruka 5 let nebo 160 000 km (vyjímkou je 
model e-NV200, pro který platí: tovární 
záruka 5 let / 100 000 km na speciální 
elektrické komponenty a 3 roky / 100 000 
km na ostatní části vozu).

*Nabídka je platná pouze pro privátní a 
B2B zákazníky. Pro více informací se 
obraťte na svého prodejce Nissan.

Možnost získat fleetovou slevu při nákupu 1 vozu.

Získejte zdarma prodlouženou 
záruku až na

200 000 km!*



Motor Výkon Převodovka Cena
bez DPH

Cena 
vč. DPH

Cena
bez DPH

Cena 
vč. DPH

Cena
bez DPH

Cena 
vč. DPH

Cena
bez DPH

Cena 
vč. DPH

1.6 benzín 110 k (81 kW) 5 M/T 323 900 391 919 343 600 415 756 366 300 443 223 394 500 477 345

1.5 dCi diesel 90 k (66 kW) 5 M/T 360 000 435 600 379 700 459 437 402 500 487 025 430 600 521 026

1.5 dCi diesel 110 k (81 kW) 6 M/T - - 398 600 482 306 421 400 509 894 449 500 543 895

Levé posuvné dveře bez okna

Dělící stěna se sklopným pravým sedadlem (nelze kombinovat s drátěnou dělící přepážkou)

Zadní parkovací kamera + mlhová světla

Navigační systém CLARION NX505E

Metalický lak

Nissan
Prodloužená záruka4)

+ 40 000 km (5 let nebo 200 000 km) ZDARMA*

+ 90 000 km (5 let nebo 250 000 km) 15 315

7 100 8 591

Kovová vnitřní dělící příčka s oknem + Francouzské dveře s tónovaným vyhřívaným sklem
(nelze kombinovat s pevnou kovovou dělící přepážkou)

11 000 13 310

VISIA ACENTA ACENTA PREMIUM TEKNA

14 500 17 545

Cena
bez DPH

Cena 
vč. DPH

18 800 22 748

5 400 6 534

4 900 5 929

STANDARDNÍ CENY

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Produkt je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Nissan International Insurance Ltd. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez 

předchozího upozornění. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za součást smluvního návrhu. NISSAN Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte 

informační brožuru a Všeobecné podmínky, které jsou k dispozici u autorizovaných dealerů a opravců Nissan.

*Nabídka je platná pouze pro privátní a B2B zákazníky. Pro více informací se obraťte na svého prodejce Nissan.



ABS + EBD    

ESP    

Airbag řidiče    

Airbag spolujezdce -   

Přední boční airbagy - -  

Brzdový asistent    

Plnohodnotná rezerva    

Imobilizér    

Posilovač řízení    

Zadní mlhové světlomety    

Přední mlhová světla -   

3-bodové bezpečnostní pásy s předpínačem a omezovačem tahu    

Varovný signál nezapnutých bezpečnostních pásů (řidič)    

Sloupek řízení s možností naklonění volantu    

14" ocelová kola (Pneu - 175/70 R14 C)    -

14" hliníková kola (Pneu - 175/70 R14 C) - - - 

Nárazníky v černé barvě / barvě karoserie /   - /   - /   - -/   

Vnější kliky dveří v černé barvě    

Vnější zpětná zrcátka v černé barvě    

Celkové kryty kol    -

Přední halogenové světlomety s možností nastavení sklonu    

Pravé posuvné dveře bez okna    

Asymetrické zadní dveře s otevíráním v úhlu 180°, bez okna    

Boční stěna nákladového prostoru bez oken    

Kovová vnitřní dělící příčka s oknem + Francouzské dveře s tónovaným vyhřívaným sklem -   

Plné kryty kol    

Přepážka oddělující nákladní prostor    

Posuvné kotvící body -   

Levé posuvné dveře bez okna (není k dispozici ve verzi Chladírenský vůz) -   

Manuální klimatizace -   

Automatická klimatizace - - - 

-   

Zadní parkovací kamera -   

Navigační systém CLARION NX505E - - - 

Palubní počítač s multifunkčním displejem    

Tempomat -   

Omezovač rychlosti -   

Dálkově ovládané centrální zamykání    

Inteligentní klíč + automat. světla a stěrače - - - 

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka    

Vyhřívaná sedadla a vnější zpětná zrcátka - -  

6 háků pro uchycení sítě na podlaze nákladového prostoru    

Posuvné kotevní body -   

Elektricky ovládaná přední okna, funkce one-touch u okna řidiče    

Pylový filtr    

Elektrická zásuvka 12V (1x)    

Střešní anténa    

Popelník    

2 držáky na nápoje    

Středová konzole s odkládacím prostorem    

Odkládací přihrádka pod sedadlem    

- standardní výbava,   - volitelná výbava, - není k dispozici, (M) metalíza

Bílá  - QM1 

Stříbrná Sharp (M) - KL0 

Tmavě šedá (M) - K51 

Černá (M) - GN0 

Červená Active - Z10 

Tnavě modrá (M) - BW9 

Odkládací prostory

Bezpečnostní výbava

Exteriér

Dveře / Nákladový prostor

Interiér / Komfort & Technická výbava

Nabídka barev VISIA / ACENTA /
ACENTA PREMIUM / TEKNA

VISIA ACENTA ACENTA 
PREMIUM TEKNA

2 DIN rádio s FM/AM, CD- MP3, USB Bluetooth, AUX konektor a ovládaním na volantu

NV200 VAN | VÝBAVA

QM1

KL0

K51

GN0 BW9

Z10



KAROSERIE 1.6 (S2)

Verze výbavy

Počet sedadel

MOTOR
Počet válců

Počet ventilů na válec 4

Zdvihový objem motoru cm3 1598

Vrtání a zdvih mm 78,0 x 83,6

k 90 (66) 110 (81) 110 (81)

ot/min 6000

Nm 200 240 153

ot/min 4400

Kompresní poměr 10,7

Typ paliva benzín

Vstřikovací systém

Baterie 12V Ah

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Spojka

Převodovka

Počet rychlostních stupňů 5 6 5

Poháněná kola

PODVOZEK

Řízení

Brzdový systém (na přání)

Rozměry disků kol

Rozměry pneumatik

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE
město l/100 km 5,7 5,5 8,8

mimo město l/100 km 4,6 4,6 6,3

kombinovaná l/100 km 5,0 4,9 7,2

Emise CO2 (kombinovaná) g/km 131 130 166

VÝKONY
Max. rychlost km/h 158 169 165

Min. průměr otáčení vnější rozměry vozidla m

 Min. průměr otáčení stopa m

HMOTNOSTI
Celková hmotnost kg

Pohotovostní hmotnost*/** min. kg 1260 1274 1205

 kg 740 726 795

přední kg 957 969 897

zadní kg 1043 1031 1103

brzděného kg

nebrzděného kg

* Bez řidiče a plné nádrže.

** Může se lišit v závislosti na zvolené výbavě.

ROZMĚRY
Celková délka mm

Celková šířka (se zrcátky) mm

 Celková šířka (bez zrcátek) mm

Celková výška min. mm

Rozvor náprav mm

přední mm

zadní mm

přední mm

zadní mm

Světlá výška vozidla (v nezatíženém stavu) mm

ROZMĚRY LOŽNÉHO PROSTORU
Max. délka mm

Max. šířka mm

Max. výška mm

Minimální šířka mezi podběhy kol mm

 Výška podlahy ložného prostoru (při nezatíženém vozidle) mm

 Objem ložného prostoru m3

šířka mm

výška mm

šířka mm

výška mm

PALIVOVÁ NÁDRŽ
l

Maximální užitečná hmotnost**

2000

1.5 dCi (K9K)

2

1461

76,0 x 80,5

4000

Přední

175/70 R 14

Visia / Acenta / Acenta Premium / Tekna

Kotoučové brzdy vpředu, bubnové brzdy vzadu, ABS, EBD a brzdový asistent

10,6

11,1

2

4

14 × 5.5J

1100

640

1490

1510

835

840

4400

2011

1695

1860

2725

Max. výkon motoru

Max. točivý moment

5-rychlostní manuální

Suchá

2000

diesel

60

Common-Rail

15,5

s elektrickým posilovačem a hřebenovým řízením

tuhá zadní náprava, s listovým odpružením s tlumiči

nezávislé, typu Mc Pherson, odpružené vinutými pružinami s tlumiči, příčný stabilizátor
Systém odpružení

přední

zadní

4,2

1228

Posuvné boční dveře

Zadní dveře

55

693

1171

1262

158

1500

1358

524

2040

1220

Zatížení náprav

Max. hmotnost přívěsu

Převis

Rozchod kol

Objem palivové nádrže

NV200 VAN | TECHNICKÉ ÚDAJE



SPECIÁLNÍ NABÍDKA NISSAN FINANCE
Nissan Finance nabízí široké množství  nástrojů, které byly vytvořeny tak, aby uspokojily jak naše firemní, tak i privátní zákazníky. 
Součástí finančních dohod mohou být také různé ochrany, které zajistí, že budete moci splácet i v případě finančních problémů.
Pro více informací, prosím, kontaktujte svého dealera.

POJIŠTĚNÍ NISSAN 

 Zajímavé bonusy
 Všechny opravy jsou prováděny pouze v autorizovaných servisech  Nissan
 Při opravách jsou použity pouze originální díly Nissan
 V případě využití autorizovaného servisu Nissan máte možnost zapůjčit si po dobu opravy náhradní vozidlo
 Pojištění platí na území všech zemí Evropské unie

YOU+NISSAN

Dostupnost některého příslušenství, náhradních dílů či služeb závisí na místních možnostech a skladových zásobách.

Pojištění Nissan bylo vytvořeno tak, aby umožnilo majitelům vozů Nissan využívat všechny výhody na maximum. 
Některé z těchto výhod jsou následující:

You+Nissan je místo určené pro majitele vozů Nissan, kde můžete nalézt zajímavé nabídky, služby či informace.
Pro získání nabídky šité na míru přesně Vám, navštivte naše stránky www.nissan.cz

Všechny ceny jsou v Kč. Ceny jsou vždy uvedeny jako ceny bez DPH a ceny obsahující 21% DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft.si vyhrazuje 
právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího varování. Tento ceník je platný od 03.04.2018 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou pouze pro informační 
účely a nebudou považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Pro informace o aktuálních cenách a dalších 
podmínkách se prosím obraťte na autorizované dealery Nissan. Ceny příslušenství nezahrnují cenu montáže a materiálu použitého k montáži na vozidlo.

Fleetová sleva je platná pouze pro následující kategorie: (1) jakoukoliv společnost, která je registrována  a nebo má potvrzenou žádost o zapsání do OR u příslušného soudu, nebo (2) 
registrovanou živnost s platným oprávněním. Nabídka platí u participujících dealerů.

Nabídka je určená pouze pro podnikatele a firmy. Nissan Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

Nissan Sales CEE Kft.
Organizační složka
IČO: 272 48 011

Praha 4, Antala Staška 2027/77, Krč
PSČ 14000

Česká republika

Váš autorizovaný prodejce

NV200 VAN | FINANCE

Příklad financování

Verze 1.6
VISIA

1.6
ACENTA PREMIUM

1.5 dCi 66kW
VISIA

1.5 dCi 66 kW
ACENTA PREMIUM

Ceníková cena 391 919 Kč 415 756 Kč 435 600 Kč 487 025 Kč

Délka úvěru 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců

Akontace 132 768 Kč 142 302 Kč 150 240 Kč 170 810 Kč

Výše úvěru 199 151 Kč 213 454 Kč 225 360 Kč 256 215 Kč

Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Výpůjční úroková sazba p.a. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Splátka úvěru 
(Splátka úvěru včetně havarijního 
pojištění a povinného ručení)

3 319 Kč (4 462 Kč) 3 558 Kč ( 4 741 Kč) 3 756 Kč (4 973 Kč) 4 270 Kč (5 574 Kč)
Celkové platby za vozidlo včetně 
havarijního pojištění a povinného 
ručení

400 488 Kč 426 762 Kč 448 620 Kč 505 250 Kč

NISSAN SMART 0%



NISSAN NV200 FRIDGE
CHLADÍRENSKÝ VŮZ

Tato verze je plně přizpůsobena náročným požadavkům v 
oblasti dopravy mraženého zboží. Chladicí jednotky jsou 
v souladu s nejvyššími standardy technických řešení a umožňují 
chlazení až do ‐10°C  a přitom máte stále k dispozici 2,2 m3 
nákladového prostoru.

Na chladírenskou nástavbu i chladicí jednotku platí 5letá 
záruka. Servis a údržbu chladírenské nástavby zajišťují dealeři 
Nissan a údržbu chladicí jednotky zajišťuje společnost Carrier 
nebo Diavia.

Na užitkové vozy se vztahuje tovární záruka 5 let nebo 160 000 km (vyjímkou je model e‐NV200, pro který platí: tovární záruka 5 let / 100 000 km 
na speciální elektrické komponenty a 3 roky / 100 000 km na ostatní části vozu).



Motor Výkon Převodovka Cena 
bez DPH

Cena 
vč. DPH

1.5 dCi diesel 89 K (66kW) 5 M/T 373 060 451 403

1.5 dCi diesel 110 K (81kW) 6 M/T 391 960 474 272

1.5 dCi diesel 89 K (66kW) 5 M/T 522 640 632 394

1.5 dCi diesel 110 K (81kW) 6 M/T 541 540 655 263

Izolace nákladového prostoru

Jednotka pro regulaci teploty

Napájecí zásuvka

Polyester-polyuretanové panely pro vysokou tepelnou účinnost a maximální izolaci chladícího prostoru (2,2m³)

ATP certifikace (certifikát bude doručen společností Gruau pro každou zemi) a WVTA homologace

Airbag spolujezdce + boční airbagy

Dostupné barvy: stejné jako pro běžné provedení NV200 Van (chladící jednotka je vždy bílá)

Chladící
jednotky:

Cena 
bez DPH

Cena 
vč. DPH

Horizontální pevná police (nelze objednat současně s policí na stěnu vozu) 14 110 17 073

Police na stěně vozu (nelze objednat současně s horizontální pevnou policí) 14 110 17 073

Posuvné dveře na pravé straně 70 550 85 366

Sada Cold (vyhřívaná sedadla a vnější zpětná zrcátka) 6 850 8 289

Zadní parkovací kamera + přední mlhová světla 7 120 8 615

Metalický lak 11 000 13 310

Carrier Neos / Diavia Rolle

Všechny ceny jsou v Kč. Ceny jsou vždy uvedeny jako ceny bez DPH a ceny obsahující 21% DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft.si 
vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího varování. Tento ceník je platný od 01.01.2018 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou pouze 
pro informační účely a nebudou považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Pro informace o 
aktuálních cenách a dalších podmínkách se prosím obraťte na autorizované dealery Nissan. Ceny příslušenství nezahrnují cenu montáže a materiálu použitého k montáži na vozidlo.

Vezměte prosím na vědomí, že zásoby vozů nabízených v rámci této propagační nabídky jsou omezené a že každý zákazník má právo zakoupit pouze jeden vůz za podmínek 
nabízených v rámci této nabídky.

ACENTA

Chladicí jednotka

-

-

Carrier Neos / Diavia Rolle

STANDARDNÍ CENY

VÝBAVA (NV200 Van nebo Acenta +)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Carrier Neos 100

do 0°C
Aerodynamický design

Diavia Rolle 2000

do -10°C
Standardní rozměry, 
vysoký výkon



Chladicí jednotka Carrier Neos 100 Diavia Rolle 2000

149 kg Celková výška vozidla 1 940 mm 2 125 mm

2,2 m³ Hmotnost 65,7 Kg 62,5 kg

1152 mm Chladící výkon 1138 W v 0°C

1239 mm Kategorie izolace FNA**

1736 mm Teplota do 0°C do -10° C

1078 mm

1013 mm x 636 mm

1061 mm x 1069 mmZadní dveře

Max. délka

Minimální šířka mezi podběhy kol

Posuvné boční dveře

Max. výška 707 W v 0° C 
609 W v -10° C

Max. šířka s posuvnými dveřmi: FNA**
bez posuvných dveří: FRB***

Chladírenská nástavba 

Hmotnost

Objem ložného prostoru

TECHNICKÁ DATA

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

Jednotka pro regulaci teploty

Napájecí zásuvka

Horizontální pevná police

Chladicí jednotka -
Carrier Neos 100 (0°C)

Pravé boční posuvné dveře

Flexibilní boční police

Diavia Rolle 2000 hűtőegység 
(-10°C)


