NISSAN

e-NV200

ORIGINALT TILBEHØR
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Gør din bil bedre til, at modstå vind og vejr. Med slidstærke
gummimåtter, sædebetræk af stof, plastik beskyttelse til bunden,
beskyttelse til døren og tre robuste tagbøjler eller tagbagagebærer.
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KLAR TIL BRUG
5

1 _ Tagbøjler, 3 bøjler (59)
2 _ Sidebeskyttelseslister (53)

3

3 _ Plastikbeskyttelse til fløjdør –
komplet beskyttelse, 4 dele (38)
4 _ Tagbagagebærer (62)
5 _ Vindafvisere (57)
På forsiden: Stænklapper for og
bag (55-56), tagbøjler, 2 bøjler (58),
nul-emissions-skilt (mørkegrå) (05)
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Sædebetræk af stof, økologisk materiale (10)

Plastikbeskyttelse til bund og beskyttelsesliste til
bagagerum/varerum (47, 11)

Panelliste og gummimåtte (09, 32)
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RENT OG PÆNT
Parkér sikkert ved hjælp af parkeringshjælpen. Med et net
(mulitiopdelingsnet), der kan opdele varerummet, kan
du organisere dine varer og med beskyttelsesgitteret til
bagklappen vil du være yderligere beskyttet mod tyveri.
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1_Sidebeskyttelselister (54)
2_Stænklapper for og bag (55-56)
3_Plastikbeskyttelse til fløjdør
(beskyttelse til det nederste
område, 2 dele) (39)
4_Beskyttelsesgitter
til bagklap (44, 48)
5_Vindafvisere (57)
6_Parkeringshjælp for
og bag (06, 08)
Beskyttelsesgitter til skydedør (52)

Bøjler til multiopdelingsnet (31)
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FULDT UDSTYRET
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Opgradér din e-NV200 med originalt Nissan tilbehør. Få smartphone- og
tabletholdere, beskyttende bagagerums-/varerumsindlæg eller måtter.
Alt er skræddersyet og designet til dine specifikke behov.
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2

1 _ Måtter: gummi og stof (32, 34)
2 _ Låsebolte (03)
3 _ Bagagenet (60)
4 _ Bagagerumsmåtte uden kanter (37)
3

4

5 _ Bagagerumsbakke i blødt plastV(29)
6 _ Indstigningslister og standardmåtte i stof (09, 34)
7 _ Bagagerumsbakke i hårdt plast (28)

1 _ Nul-emissions-skilt (mørkegrå) (05)
2 _ Stænklapper for og bag

8 _ Sikkerhedspakke (66)

(55-56)

3 _ Smartphone-holder 360-graders greb (sort)

(13)

9 _ Tagbøjler, stål (2 bøjler, almindelig brug) (58)

4 _ Universal tabletholder (sort) (15)
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BESTILLINGSOPLYSNINGER
ALUFÆLGE

PRAKTISK UDSTYR INDVENDIGT

(01)

Alufælg 15"

40300-4FA1A

(38)

Plastikbeskyttelse til fløjdøre – komplet beskyttelse, 4 dele

(02)

Hjulkapsel

40315-4FA0A

(39)

Plastikbeskyttelse til fløjdøre – beskyttelse til det nederste
område, 2 dele

(40)

Beskyttelsesbeklædning til fløjdør

(41)

Beskyttelsesgitter til fløjdøre

KE968-JX100

(42)

Plastikbeskyttelse til bagklap – komplet beskyttelse, 2 dele

KE680-JX230
KE680-JX231

(03)

Låsebolte

KE409-89951

TILPASNING
(04)
(05)

Nul-emissions-skilt – lysegrå (til mørke farver sort, rød etc.)
Nul-emissions-skilt – lysegrå (til lyse farver sort, hvid, sølv etc.)

G6820-4FA0A
G6820-4FA0B

TEKNOLOGISKE ASSISTENTSYSTEMER
(06)

Parkeringssensorer for (primært sæt, subkit skal
bestilles separat)

KE512-99901

(07)

Parkeringssensorer for (subkit)

KE512-99930

(08)

Parkeringshjælp bag

KE511-99903

INDVENDIG STYLING
(09)

Indstigningslister – foran

KE967-4F000

(10)

Sædebetræk af stof, økologisk materiale (forsæder)

KE860-4F000

(11)

Læssekantbeskyttelse

KE967-4F020

(13)

Smartphone-holder 360-graders greb (sort)

(43)

Plastikbeskyttelse til bagklap – beskyttelse til det nederste
område, 1 del

(44)

Beskyttelsesbeklædning til bagklap

(45)

Beskyttelsesgitter til rude i varerumsadskillelse

(46)

Skinne til siden + ekstra forankringspunkter til indvendig skinne (2 stk.)

(47)
(48)

Smartphoneholder U-greb (sort)

KS289-UG0BL

(15)

Universal tabletholder (sort)

KS289-TH0BL

(16)

Udtageligt askebæger

F8800-89925

(17)

Telefonholder til drikkevareholder + beskyttelseskappe

KE930-00300

(18)

Hjælpekrog

H4937-4FA00

(19)

Armlæn, sort stof (enkelt sæt inkl. 1 adapter), LHD

KS877-JX100

(20)

Armlæn, sort vinyl (enkelt sæt inkl. 1 adapter), LHD

KS877-JX103

(21)

Armlæn med opbevaringsrum, sort stof (enkelt sæt inkl.
1 adapter), LHD

KS877-JX111

(22)

Armlæn med opbevaringsrum, sort vinyl (enkelt sæt inkl.
1 adapter), LHD

KS877-JX113

Fast anhængertræk

KE500-JX00A

(24)

Aftageligt anhængertræk

KE500-JX01A

(50)

Plastikbeskyttelse til skydedør – komplet beskyttelse, 4 dele

KE680-JX010

Plastikbeskyttelse til skydedør – beskyttelse til det nederste
område, 2 dele

(52)

(54)

Sidelister

KE760-JX020

(55)

Stænklapper (sæt med 2), for

KE788-4F085

(56)

Stænklapper (sæt med 2), bag

KE788-4F086

(57)

Vindafvisere (sæt med 2), for

KE800-JX010

Nissan Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at nyde
godt af garantien på din e-NV200 i en længere periode
eller flere kilometer.

KE730-JX002

Udvalget af mulige aftaler gør, at du kan vælge den, der
passer bedst til dine behov.

TAGBØJLER
Tagbøjler, stål (2 bøjler, almindelig brug)

(59)

Tagbøjler (3 bøjler, professionel brug)

KE730-JX003

(60)

Bagagenet

KE966-75R00

Førstehjælpssæt (i hård plastikboks)

KE930-00021

Førstehjælpssæt (i blød taske)

KE930-00026

(65)

Sikkerhedsvest

KE505-4F513

(66)

(31)

Multiopdelingsnet
Bøjler til multiopdelingsnet

H4935-4FA00

(33)
(34)

Gummimåtter, for
Gummimåtter, for og bag
Standardtekstilmåttesæt, for

(35)

Standardtekstilmåttesæt, for og bag

(36)

Bagagerumsmåtte med kanter

(37)

Bagagerumsmåtte uden kanter

Sikkerhedspakke (advarselstrekant x1)

KE930-00111
KE930-00028

(67)

Sikkerhedspakke (advarselstrekant x2)

(68)

Advarselstrekant

KE930-00017

(69)

Advarselstrekanter (sæt med 2)

KE930-00018

KE930-00029

H3885-4FA00

Du kan spørge din Nissan sælger om mulighederne for at inkludere tilbehør i din Nissan
finansieringsaftale, der passer dit behov bedst.

KE748-4F089

Nissan Original Tilbehør
3 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres inden levering af bilen af en Nissan
forhandler (dele og arbejde).
12 måneder, hvis udstyret monteres af en anden person eller af kunden selv (kun dele/
ubegrænset kilometertal).

MÅTTER
(32)

KE966-74R00
G3520-4FA00

(64)

Elkit 13-bens

(30)

Tagbagagebærer (fløjdøre eller bagklap)

(63)

(27)

KE965-4F0S0

Bagagerumsnet, vandret

SIKKERHED

KE505-4F507

Bagagerumsbakke (blød plast)

KE543-JX010

(58)

KE500-JX05A

(29)

KE748-4F189
KE745-4F001
KE745-4F201
KE840-4F001
KE840-4F000

UDVIDET TRYGHED

Stylingrør side

Elkit 7-bens

KE965-4F0H0

KE680-JX011
KE968-JX300

UDVENDIG BESKYTTELSE

Anhængertræk med flange

Bagagerumsbakke (hård plast)

Beskyttelsesgitter til skydedør (2 dele)

(53)

(25)

OPBEVARING & LASTADSKILLELSE

KE968-JX200

(51)

(26)

(28)

KE935-4F000
KE680-4F050

KE680-JX020

(62)

(23)

KE547-JX081
KE968-JX400

Plastikbeskyttelsessæt til bagpanel: 2 dele

(61)

DIVERSE TILBEHØR

Beskyttelsesgitter til bagklap

KE680-JX131
KE547-JX082

(49)

KS289-360BL

(14)

Plastikbeskyttelse til bund

KE680-JX130

Vores uddannede mekanikere kender din bil bedre en
nogen anden, og de monterer udelukkende originale
Nissan reservedele.
NISSAN 5* Udvidet Tryghed giver dig ro i sjælen, fordi du
ved, at uventede hændelser bliver håndteret for dig, og
fordi aftalen kan overføres til den næste ejer af bilen, hvis
du sælger den privat.
Din Nissan 5* Udvidet Tryghed omfatter også gratis Nissan
vejhjælp i aftalens periode, så du har adgang til Pan
Europe Vejhjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Tilbehør godkendt af Nissan
2 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres inden levering af bilen af en Nissan
forhandler (dele og arbejde).
12 måneder, hvis udstyret monteres af en anden person eller af kunden selv (kun dele/
ubegrænset kilometertal).
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Besøg vores hjemmeside på: www.nissan.dk

Følg Nissan e-NV200 på:
Forhandlerens stempel:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (april 2017).
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 hurtigst muligt blive informeret
om sådanne ændringer. 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 – GEA BtoB e-NV200 P&A BROC - 03/2017 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35

Udskriv Udskriv
| Stige ud
| Luk

