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Maksimer din NV300s imponerende lastkapacitet 
med disse udvendige tagbøjer og indvendige 
loftrælinger. Og sørg så for, at din bagage ikke 
forskubber sig, og beskyt den mod nysgerrige 
blikke med slidstærk træbeklædning, en 
skridsikker varerumsbund og dørbeskyttelsesgitre.

KLAR TIL ARBEJDET – 
BÅDE INDVENDIGT OG 
UDVENDIGT.

Skridsikker heavy duty-  træbeklædning til bund(93)

På forsiden: NV300 i Z10 Red 
med tagbøjler i stål med  
3 bøjler(121).

1 - Tagbagagebærer og gangbro i 
aluminium(125, 129)

2 - Beskyttelsesgitre til bagruder i 
sidehængslede døre(114)

3 - Heavy duty-hjulkasse(86)

4 - Heavy duty-træbeklædning til 
bund(87)

Indvendige loftrælinger(62) LED-belysning til lastrummet(29)
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Beskyttelse til dørhåndtag(118) Beskyttelse til sidehængslede døre(117)Stænklapper, for og bag(110, 111)

Med adgangstrapperne, stigen, tagbøjlesystemet 
og tagbøjlerne kan du gøre det hårde arbejde så 
meget nemmere. Vælg vores 
karrosseribeskyttelseslister, som kan hjælpe med 
at bevare NV300s gode udseende, selv i byens 
meget trafikerede gader.

SKABT TIL HÅRDT 
ARBEJDE OG ET 
HÅRDT LIV.

1 - Tagbøjler i aluminium(123)

2 - Tagbagagebærer og gangbro i 
stål(135, 137)

3 - Heavy duty-sidepaneler(78)

4 - Stige i galvaniseret stål (grå) 
kompatibel med sidehængslede 
døre(133)

5 - Standardtræbeklædning til 
bund(101)
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Bagagerumsnet, vandret(61) Aftageligt anhængertræk(40) Bakkamera(10) 

1 - Adskillelsesgitter og bagagerumsopdeler(64)

2 - Parkeringssensorer for og bag(08, 09) 

NV300 er stjernespilleren på dit hold – især når 
den er udstyret med dette velgennemtænkte 
tilbehør. Det sørger for at organisere din 
opbevaringsplads, hjælper dig med at 
transportere ekstra last og gør det nemmere og 
sikrere at parkere.

FANTASTISK AT 
HAVE MED PÅ 
HOLDET.
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Super Aquila-sædebetræk(26) 

360-graders smartphoneholder(35)

Universal-tabletholder(37)

Aquila-sædebetræk(19)

1 - Vindafvisere(112)

2 - Forkromede sidespejlkapper(18) 
3 - Tågeforlygter(04)

4 - Sidetrin(53)

5 - Måtter: standard, velour,  
gummi(65, 66, 69)

Kombiner din NV300 med dette praktiske 
tilbehør, og oplev maksimal effektivitet, 
komfort og bekvemmelighed. Det er helt 
sikkert den rigtige måde at imponere dine 
kunder på. 

VIS DIG FRA DIN BEDSTE 
SIDE I DET PULSERENDE 
ERHVERVSLIV.
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ALARM
(01) Alarm til biler med fabriksmonteret udstyr KE25200QH1
(02) Alarm til biler uden fabriksmonteret udstyr KE25200QH2
(03) Antiløft-modul til alarm (kombineret med originalt alarmsystem) KE25599963

TÅGELYGTER
(04)  Tågeforlygter KE62200QH1

FÆLGE
(05) 17" aluminiumsfælg 4030000Q2M
(06) Låsemøtrikker til stål- og alufælge (sæt med 4 stk.) KE40900QH1
(07) Centerkapsel (1 stk) 4036100Q0A

TEKNOLOGISKE ASSISTENTSYSTEMER
(08)  Parkeringssensorer bag KE51100QH1
(09)  Parkeringssensorer for KE51200QH1
(10)  Bakkamera KE28400QH1
(11) Kontakt til deaktivering af parkeringssensorer bag KE51100QH2

SOLSKÆRME
(12) Solskærme til fløjdøre bag KE96600QH1
(13) Solskærme til sideruder L1 KE96600QH2
(14) Solskærme til sideruder (L2) KE96600QH3
(15) Solskærm til oplukkelig siderude (2. sæderække) KE96600QH4
(16) Solskærm til ikke-oplukkelige sideruder (2. sæderække) KE96600QH5
(17) Solskærm til bagklap KE96600QH6

SPEJLKAPPER
(18)  Forkromede sidespejlskapper (sæt med 2) KE96000QH1

NYTTIGE FEATURES - INDVENDIGT
(19)  Aquila-forsædebetræk (2 forsæder) KE86000QH0
(20) Aquila-forsædebetræk (førersæde + 1/1 LCV-passagersæde + 3 

nakkestøtter)
KE86000QH1

(21) Aquila-forsædebetræk (førersæde + 1/1 LCV-”Mobile Office”-
passagersæde + 2 nakkestøtter)

KE86000QH2

(22) Aquila-forsædebetræk (førersæde + 1/1 OV passagersæde + 3 
nakkestøtter)

KE86000QH3

(23) Aquila-forsædebetræk (førersæde + 1 ryglæn/dobbelt 
passagersæde + 3 nakkestøtter)

KE86000QH4

(24) Aquila-forsædebetræk (2/3 1/3 passagersæde, 2. sæderække) KE86000QH5
(25) Aquila-forsædebetræk (1/1 passagersæde, 3. sæderække) KE86000QH6
(26)  Superaquila-forsædebetræk (2 forsæder) KE86000QH7
(27) Superaquila-forsædebetræk (førersæde + 1/1 OV 

passagersæde)
KE86000QH8

(28) Superaquila-forsædebetræk (førersæde + ”Mobile Office”-
passagersæde + 2 nakkestøtter)

KE86000QH9

(29)  2 LED-lamper til varerummet KS26000Q01 
(30) LED-pærer KS26000Q02 
(31) Lyspakke (2 lamper + pærer til varerummet) KS26000Q03 
(32) Jakkeholder KS87299900 
(33) Køleboks (20 l) KS93000080 
(34) Smartphone holder m. 360 greb (Hvid) KS289360WH 
(35)  Smartphone holder m. 360 greb (Sort) KS289360BL 
(36) Smartphone holder Magnet KS289AVMBL 
(37)  Universal tablet holder (Sort) KS289TH0BL 
(38) Askebæger med lys F880089926
(39) Udtageligt askebæger 9653600Q0A

NYTTIGE FEATURES - UDVENDIGT
(40)  Aftageligt anhængertræk KE50000QH1
(41) Anhængertræk uden kuglehoved KE50000QH0
(42) Trækkrog med kuglekobling (kun enkelthjul (KE500-00Q01, 

KE500-00Q03, KE500-00Q04), inklusive monteringssæt)
KE50000QDB

(43) Trækkrog med kuglekobling (husk at bestille 2 monteringssæt!) KE50000QDJ
(44) Krog KE50000QDD
(45) Trækkrog (2 huller) KE50000QDL
(46) Trækkrog med kuglekobling (4 huller) KE50000QDK
(47) Monteringssæt 3 (til KE50000QDL) KE50000QDM
(48) Monteringssæt 2 (til KE50000QDJ, indeholder 2 spidsskruer) KE50000QDH
(49) Monteringssæt 1 (til KE500-00QDK, indeholder 4 cylinderbolte) KE50000QDG
(50) 7-bens ledningsnet til anhængertræk KE50500QH7
(51) 13-bens ledningssæt til anhængertræk KE50500QH3
(52) Sidetrin, metal - venstre (L1) 93837-00Q0A
(53)  Sidetrin, metal - højre (L1) 93836-00Q0A
(54) Sidetrin, metal - venstre (L2) 93837-00Q0B
(55) Sidetrin, metal - højre (L2) 93836-00Q0B
(56) Adapterkabel, 7-bens til 13-bens KE50589941
(57) Adapterkabel, 13-bens til 7-bens KE50589951
(58) Adapter til elkit, LANG, 13-bens til 7-bens + 12S KE50589961

OPBEVARING
(59) Bagagerumsbakke KE96500QH1
(60) Beskyttelse til bagagerummet (kun personbiler) KE96500QH2
(61)  Horisontalt opbevaringsnet KE96600QBB
(62)  Indvendige tagbøjler (L1) KE96200QH1
(63) Adskillelsesgitter (kun personbiler) KE96400QH1
(64)  Adskillelsesgitter og bagagerumsopdeler (kun personbiler) KE96400QH2

MÅTTER
(65)  Stofmåtter, standard – ved forsæder (2 stk.) KE74600QH0 
(66)  Velourmåtter (1. sæderække) KE74600QH2 
(67) Velourmåtter (2. sæderække) KE74700QH2 
(68) Velourmåtter (3. sæderække) KE74700QH3 
(69) Gummimåtter (1. sæderække) KE74100QH9 
(70) Gummimåtter (2. sæderække) KE74200QH9 
(71) Gummimåtter (3. sæderække) KE74400QH9 

INDVENDIG BESKYTTELSE
(72) Sæt med bundbeklædning i plastik (forrest og bagest - L1) KE68000QH1
(73) Sæt med bundbeklædning i plastik (forrest og bagest - L2 KE68000QH2
(74) Heavy duty-sidepaneler (L2H1 L2H2 1 skydedør i højre side) KE68000QH3
(75) Heavy duty-sidepaneler (L2H1 L2H2 1 skydedør i venstre side) KE68000QH4
(76) Heavy duty-sidepaneler (L2H1 L2H2 2 skydedøre) KE68000QH5
(77) Heavy duty-sidepaneler (L1H1 L1H2 2 skydedøre) KE68000QH6
(78)  Heavy duty- sidepaneler (L1H1 L1H2 1 skydedør i højre side) KE68000QH7
(79) Heavy duty-sidepaneler (L1H1 L1H2 1 skydedør i venstre side) KE68000QH8
(80) Standardsidepaneler (L1H1 L1H2 1 skydedør i højre side) KE68000QHA
(81) Standardsidepaneler (L1H1 L1H2 1 skydedør i venstre side) KE68000QHB
(82) Standardsidepaneler L2H1 L2H2 1 skydedør i højre side) KE68000QHC
(83) Standardsidepaneler (L2H1 L2H2 1 skydedør i venstre side) KE68000QHD
(84) Standardsidepaneler (L1H1 L1H2 2 skydedøre) KE68000QHE
(85) Standardsidepaneler (L2H1 L2H2 2 skydedøre) KE68000QHF
(86)  Hjulkasse, heavy duty KE69000QH1

(87)  Heavy duty-træbeklædning til bund (L1 1 skydedør i højre side) KE69000QH2
(88) Heavy duty-træbeklædning til bund (L1 1 skydedør i venstre side) KE69000QH3
(89) Heavy duty-træbeklædning til bund (L2 1 skydedør i højre side) KE69000QH4
(90) Heavy duty-træbeklædning til bund (L2 1 skydedør i venstre side) KE69000QH5
(91) Heavy duty-træbeklædning til bund (L1 2 skydedøre) KE69000QH6
(92) Heavy duty-træbeklædning til bund (L2 2 skydedøre) KE69000QH7
(93)  Skridsikker heavy duty-træbeklædning til bund (L1 1 

skydedør i højre side, uden krog i bunden)
KE69000QHA

(94) Skridsikker heavy duty-træbeklædning til bund (L1 1 skydedør i 
venstre side, uden krog i bunden)

KE69000QHB

(95) Skridsikker heavy duty-træbeklædning til bund (L2 1 skydedør i 
højre side, uden krog i bunden)

KE69000QHC

(96) Skridsikker heavy duty-træbeklædning til bund (L2 1 skydedør i 
venstre side, uden krog i bunden)

KE69000QHD

(97) Skridsikker heavy duty-træbeklædning til bund (L1 2 
skydedøre, uden krog i bunden)

KE69000QHE

(98) Skridsikker heavy duty-træbeklædning til bund (L2 2 
skydedøre, uden krog i bunden)

KE69000QHF

(99) Standardhjulkasselister i træ (L1) KE69000QHG
(100) Standardhjulkasselister i træ (L2) KE69000QHH
(101)  Standardtræbeklædning til bund (L1 1 skydedør i højre side) KE69000QHI
(102) Standardtræbeklædning til bund (L2 1 skydedør i højre side) KE69000QHK
(103) Standardtræbeklædning til bund (L1 1 skydedør i venstre side) KE69000QHJ
(104) Standardtræbeklædning til bund (L2 1 skydedør i venstre side) KE69000QHL
(105) Standardtræbeklædning til bund (L1 2 skydedøre) KE69000QHM
(106) Standardtræbeklædning til bund (L2 2 skydedøre) KE69000QHN

UDVENDIG BESKYTTELSE
(107) Beskyttelseslister til hjulkasser bag KE76000QH1
(108) Beskyttelseslister til hjulkasser for KE76000QH2
(109) Beskyttelseslister til hjulkasser (for + bag) KE76000QH3
(110)  Stænklapper – for KE78800QH1
(111)  Stænklapper – bag KE78800QH2
(112)  Stenslagsbeskyttelse KE80000QH1
(113) Beskyttelsesgitter til bagrude i bagklap KE96800QH1
(114)  Beskyttelsesgitter til bagrude i bagklap KE96800QH2
(115) Beskyttelsesgitter i ruden i højre skydedør KE96800QH3
(116) Beskyttelsesgitter i ruden i venstre skydedør KE96800QH4
(117)  Beskyttelse til sidehængslede døre KE96800QHA
(118)  Beskyttelse til dørhåndtag for og bag KE96800QHB
(119) Indlæg til bagklap KE96700QH1

 LASTHOLDERE
(120) Rørholder, kompatibel med tagbagagebærer eller tværbøjler til 

tagrælinger
KS73860100 

(121)  Tagbøjle i stål (H1), 1.stk. KE73000QH1
(122) Tagbøjle i stål (H2), 1.stk. KE73000QH2
(123)  Tagbøjle i aluminium (H1), 1.stk. KE73000QH3
(124) Tagbøjle i aluminium (H2), 1.stk. KE73000QH4
(125)  Tagbagagebærer i aluminium kompatibel med fløjdøre og 

bagklap (L1H1)
KE73800QHA

(126) Tagbagagebærer i aluminium kompatibel med fløjdøre (L1H2) KE73800QHB
(127) Tagbagagebærer i aluminium kompatibel med fløjdøre og 

bagklap (L2H1)
KE73800QHC

(128) Tagbagagebærer i aluminium kompatibel med fløjdøre (L2H2) KE73800QHD
(129)  Gangbro i aluminium kompatibel med fløjdøre (L1H1) KE73800QHE
(130) Gangbro i aluminium kompatibel med fløjdøre (L1H2) KE73800QHF

(131) Gangbro i aluminium kompatibel med fløjdøre (L2H1) KE73800QHG
(132) Gangbro i aluminium kompatibel med fløjdøre (L2H2) KE73800QHH
(133)  Stige - grå i galvaniseret stål kompatibel med fløjdøre (L1H1 & L2H1) KE73800QHI
(134) Stige - grå i galvaniseret stål kompatibel med fløjdøre (L1H2 & L2H2) KE73800QHJ
(135)  Tagbagagebærer i stål kompatibel med fløjdøre (L1H2) KE73800QHL
(136) Tagbagagebærer i stål kompatibel med fløjdøre (L2H2) KE73800QHN
(137)  Gangbro i stål kompatibel med fløjdøre (L1H1) KE73800QHO
(138) Gangbro i stål kompatibel med fløjdøre (L1H2) KE73800QHP
(139) Gangbro i stål kompatibel med fløjdøre (L2H1) KE73800QHQ
(140) Gangbro i stål kompatibel med fløjdøre (L2H2) KE73800QHR
(141) Stige - sort epoxy i stål kompatibel med fløjdøre (L1H1 & L2H1) KE73800QHS
(142) Stige - sort epoxy i stål kompatibel med fløjdøre (L1H2 & L2H2) KE73800QHT
(143) Tagbagagebærer i stål kompatibel med fløjdøre (L1H1) KE73800QHK
(144) Tagbagagebærer i stål kompatibel med fløjdøre (L2H1) KE73800QHM
(145) Cykelholder – til anhængertræk, 13-bens – 2 cykler KE73870213
(146) Cykelholdere – Til anhængertræk, 13-bens - 3 cykler - 

Sammenklappeligt - Euroway G2 
KS73871313 

(147) Cykelholder – til anhængertræk, 7-bens – 2 cykler KE73870207
(148) Cykelholder – til anhængertræk, 7-bens – 3 cykler KE73870307
(149) Hangon-cykelholdere - Til anhængertræk - 2 cykler - Xpress 970 KS73875200 
(150) Hangon-cykelholdere - Til anhængertræk - 3 cykler - 

Sammenklappeligt – Hangon 972
KS73875300 

(151) Ekstraudstyr til Hangon-cykelholdere: nummerpladeholder, 7-bens KE73875001
(152) Ekstraudstyr til Hangon-cykelholdere: rammeadapter KS73875002 
(153) Ekstraudstyr til Hangon-cykelholdere: Thule-lås 957 

(tyverisikring)
KS73875003 

(154) Cykelholder (til tag, monteres på tagbøjlerne) KE73880010
(155) Cykelholder, stål  KE738080100
(156) Lille tagboks - Sort - Hurtig fastgørelse - Dobbelt åbning KE734380BK
(157) Medium tagboks - Sort - Hurtig fastgørelse - Dobbelt åbning KE734480BK
(158) Stor tagboks - Sort - Hurtig fastgørelse - Dobbelt åbning KE734630BK
(159) Tagboks, Ranger 90 (340 l/1.100x800x400 mm/75 kg) KE734RAN90
(160) Skiholder – op til 6 par, forskydelig KE73899996
(161) T-stykkeadapter til standardcykelholder KE73799933

SIKKERHED
(162) Førstehjælpssæt (taske) KE93000007
(163) Førstehjælpssæt (boks) KE93000008
(164) Sikkerhedsvest (x1) KE93000061
(165) Emergency Pack KE93000022
(166) Emergency Pack (2 advarselstrekanter) KE93000023
(167) Advarselstrekant KE93000011
(168) Advarselstrekant (x2) KE93000012

BESTILLINGSOPLYSNINGER 

Du kan spørge din Nissan sælger om mulighederne for at inkludere tilbehør i din 
Nissan finansieringsaftale, så du kan få glæde af en finansiering, der passer dig.
Nissan Original Tilbehør 
5 år eller 160.000 km, hvis udstyret monteres ved inspektion før udlevering af bilen af 
en Nissan forhandler (dele og arbejde); 12 måneder, hvis udstyret monteres af 
tredjepart eller af kunden selv (kun dele/ubegrænset kilometertal).

 Tilbehør godkendt af Nissan 
2 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres ved inspektion før udlevering af bilen af 
en Nissan forhandler (dele og arbejde); 12 måneder, hvis udstyret monteres af 
tredjepart eller af kunden selv (kun dele/ubegrænset kilometertal).

Nissan Tilbehør 
3 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres ved inspektion før udlevering af bilen af 
en Nissan forhandler (dele og arbejde). 
12 måneder, hvis udstyret monteres af tredjepart eller af kunden selv (kun dele/
ubegrænset kilometertal).

Udskriv    |    Luk



Imprimer    |    Sortir

Følg Nissan NV300 på:
Forhandlerens stempel:

Besøg vores hjemmeside på: www.nissan.com/nv200

* Fabriksgarantien på varebilsprogrammet er 5 år/160.000 km (alt efter hvad der kommer først) (med undtagelse af e-NV200, 
hvor fabriksgarantien er på 5 år/100.000 km, hvad angår elbilsrelaterede komponenter, og 5 år/100.000 km på resten af bilens 
komponenter).

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen ( juli 2016). Denne 
brochure er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en 
kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne 
og de viste biler i denne brochure. Nissan forhandlerne vil blive informeret om sådanne ændringer så hurtigt som muligt. Kontakt 
din lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med 
trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. 
Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY16 NV300 BROCHURE GEA 07/2016 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, og fremstillet af eg+ worldwide – Tlf.: +33 1 49 09 25 35

NISSAN
UDVIDET TRYGHED

Nissan Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at 
nyde godt af garantien på din NV300 i en længere 
periode eller flere kilometer. Udvalget af mulige 
aftaler gør, at du kan vælge den, der passer bedst til 
dine behov.

I tilfælde af en reparation anvendes der kun originale 
Nissan dele, som monteres af mekanikere, der er 
uddannet af Nissan. 

Nissan Udvidet Tryghed giver dig og eventuelle 
efterfølgende ejere af bilen ro i sjælen, fordi aftalen 
kan overdrages, hvis du sælger din bil privat.

 

 

NISSAN
SERVICEAFTALER

Giv din NV300 den vedligeholdelse, den fortjener, med 
en Nissan Serviceaftale, og få helt styr på dit budget 
med Nissans garanti for en fast pris i hele aftalens 
varighed. 

Med vores Serviceaftaler kan du få faste 
serviceudgifter i op til 8 år. 

Vores Serviceaftaler dækker alt standardmæssigt 
servicearbejde på din NV300, og den kan også dække 
de nødvendige sliddele, så du har fuldstændig ro i 
sjælen.

Du kan glæde dig over originale Nissan reservedele, 
der monteres af vores uddannede mekanikere.

En godt vedligeholdt bil har en højere gensalgsværdi. 
Og hvis du sælger din Nissan, før aftalen udløber, kan 
den nye ejer nyde godt af aftalen i den resterende 
periode.
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