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OVERBLIK 
OG OMTANKE

PÆNT OG DISKRET. NV200’s lasterum på 4,2 m³ kan 
rummes i kompakte dimensioner (længde og højde), så det er 
nemt at komme gennem trafi kken og fi nde en parkeringsplads. 
Intelligent design – byens mest gennemtænkte.
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TAG 
BARE SOLIDT FAT

FOKUS PÅ FØRERENS BEHOV. 
I NV200’s rummelige kabine fi nder du 
kvalitetsmaterialer og gennemtænkte 
designelementer, masser af 
opbevaringsplads og et højt placeret, 
justerbart førersæde.
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FANTASTISK 
LASTEEVNE

MED NV200 OPNÅR du et fantastisk lastrum. Lastrummet i NV200 er 
maksimeret ved at optimere de indvendige dimensioner. Med en 

lastevolumen på 4,2 m3 er NV200 parat til alle uplanlagte opgaver.
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Lavt gulv og højt til loftet gør 
det nemmere at håndtere 
voluminøst gods.

1,36 M

NV200 har et lastrum, der 
er langt nok til to europaller.

2,04 M

Med større afstand mellem 
sidevæggene kan den tage 
bredere gods.

1,50 M

En af de førende indenfor 
lastvolumen

4,2 M3

*Afhængig af model

* Afhaenger af den nationale lovgivning.
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UDVENDIG LÆNGDE: 4,4 M

UDVENDIG 
HØJDE: 
1,86 M

UDVENDIG BREDDE: 
1,69 M

Uanset om du kører med frisk morgenbrød eller med byggematerialer, så giver NV200 dig klassens største lasteevne.

DET GENNEMTÆNKTE DESIGN BETYDER, at 
der inden for NV200’s udvendige dimensioner på blot 
4,40×1,69  m er blevet plads til et lastrum, der vil noget. 
Det gør den dejlig nem at komme omkring med og 
parkere i selv de vanskeligste gader i indre by.

KOMPAKT KAROSSERI
MED UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER
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Plads til to europaller

Plads til 2 europaller 1,22 m mellem 
hjulkasserne

Lastrumshøjde

524 MM 2 EUROPALLER 1,22 M

GENNEMTÆNKT
PLADSUDNYTTELSE

DESIGNERNE HAR TÆNKT GRUNDIGT OVER NV200’S ENORME LASTRUM og maksimeret 
dens indvendige dimensioner for at gøre dine daglige gøremål nemmere. Med en indvendig længde 
på 2,04 m og en afstand mellem hjulkasserne på 1,22 m er der rigelig plads til to europaller. Læssehøjden 
er 524 mm over kørebanen, så NV200 er hurtig og ergonomisk at læsse og afl æsse. Lastkroge i gulvet 
er standard, så godset ikke rutsjer omkring. NV200 kan konfi gures til dine behov med det store udvalg af 
skillevægge, én eller to skydedøre og et udvalg af side- og bagruder.
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FLEKSIBILITET
I SÆRKLASSE

PRØV ET ØJEBLIK AT SE BORT FRA NV200 
Combis elegante ydre og læg mærke til dens 
usædvanlige fl eksibilitet. Den skal du nok få gavn 
af, uanset hvad du skal bruge bilen til. Du får 
klassens mest fl eksible lastrum med nærmest 
ubegrænsede muligheder.
Syv personer kan sidde bekvemt i den. Men hvis 
I kun er fem, bliver der 2,3 m³ til overs til bagage. 
NV200 er den ideelle bil til både arbejde og fritid.

2,9 M³

Op til 2,9 m³ bagagerumsvolumen med 2. og3. 
række foldet sammen.

Op til 2,1 m³ bagagerumsvolumen med 3. 
række foldet sammen.

2,1 M³

Flere sæder, bedre benplads, større loftshøjde.

7 SÆDER
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2 SÆDER
Tosædersudgaven af NV200 Combi kan indeholde tre mountainbikes med 
monterede forhjul. Det svarer til 2,9 m³ lastrum med nedfoldet tredje 
sæderække.

5 SÆDER
Fem personer kan sidde mageligt i NV200 Combi, og de kan sagtens have 
hver sin store kuffert med. Det svarer til 2,1 m³ med nedfoldet tredje 
sæderække.

7 SÆDER
Når bagagepladsen i de nærmeste konkurrenter er slut, kan der stadig 
klemmes mindst to store kufferter ind i NV200 Combi.

FLEKSIBELT RUM
Alle sæder kan foldes ned, så der bliver mere plads til gods.

BEKVEM
OG FLEKSIBEL

Med NV200 COMBI opnår du mere indvendig plads, 
mens bilens fl eksible, modulopbyggede sæder 
kan indrettes på et utal af måder. Trods sine syv 
passagersæder har NV200 Combi forbløffende 
god plads til bagage.
Både anden og tredje sæderække kan foldes ned, så 
der fremkommer at reelt, lavt gulv. På den måde bliver 
der plads til alt og alle.
Den smarte, erhvervsmæssigt indrettede kabine med 
gennemtænkte opbevaringsrum og sikringskroge gør 
et godt indtryk på dine passagerer og gør din 
tilværelse nemmere.

5 SÆDER2 SÆDER

7 SÆDER
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GODT UDSYN, BEHAGELIG SIDDESTILLING
NV200’s venderadius på 5,3 m kantsten-kantsten 
og lille udvendige længde på 4,4 m gør dig til en 
overlegen vinder i kampen om at finde vej gennem 
storbyens fælder og forhindringer.

Det lave gulv gør ind- og udstigningen nem.Førersædets er i NV200 placeret højere end i 
konkurrenterne, så du har bedre udsyn fremad, 
og instrumenterne er anbragt vinklet, så du kan 
aflæse dem ved et flygtigt blik.

ET BARN
AF STORBYEN

I STORBYEN ER NV200 PÅ HJEMMEBANE. Bilens kompakte dimensioner gør den 
nem at parkere og smutte gennem trafi kken end sammenlignelige biler. Det gode udsyn 
fra det højt placerede førersæde plus bilens enestående smidighed gør den nem at 
manøvrere i tæt befærdede gader.

BAKKAMERA Bakkameraet Premium gør, at bilen nemmere kan parkeres, og bakkes 
pæcist op til læsserampen. Skærmen på instrumentbrættet giver dig fuldt overblik over 
området bag dig, og de indlagte sigtelinjer hjælper dig med at anbringe NV200, præcis 
hvor du vil.

5,3 M

384mm 847mm
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SMART
OG BEKVEM

NV200 ER SMART INDRETTET, så du får 
nemmere ved at arbejde og slappe af. 
Materialerne føles solide og gedigne. Og der er 
fl ere opbevaringsrum til de ting, du skal bruge 
hver dag. For eksempel kan ryggen på 
passagersædet foldes frem, så der opstår en 
plan arbejdsfl ade. Se mere, hør mere, vid mere 
med NissanConnect – det fuldt integrerede 
navigations-, kommunikations- og musikanlæg.

NV200 HAR FLERE FORSKELLIGE OPBEVARINGSRUM. Bakke ved instrumentbræt og handskerummet er ideelt til papirarbejde. 
Der er opbevarings bakker mellem sæderne og foran passageren (når ingen airbag er monteret). Holdere til dine drikkevarer, mellem 
sæderne og på instrumentbrættet, er inden for rækkevidde. De store dørlommer kan også rumme en A4 køreplan. NV200 har skjult 
opbevaring også, såsom den skuffe under førersædet, et hemmeligt rum i handskerummet og en bekvem central konsol.

Foldbare sæder med bord er kun tilgængeligt i modeller uden gardinairbag.
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2 3 4

6

7

5/ Kraftig køleenhed
6/ Modulable shelf
7/ Lav køleenhed

1/  Automatisk 
temperaturregulering

2/ Vekselspændingsindgang 
for ekstern strømforsyning
3/ Forstærket gulv
4/ Bred sidedør

NV200
KØLESKAB PÅ HJUL (KUN 
TILGÆNGELIG VED FORESPØRGSEL)

HVAD SIGER DIN MAVEFORNEMMELSE til en NV200 med 
køleenhed som tilvalg? Den er skræddersyet til behovene i 
levnedsmiddelbranchen, opfylder relevante standarder og kan 
holde indholdet koldt ned til 0 °C – og alligevel er der 2,2 m³ 
regulært lasterum tilbage. Bilen er udviklet til at holde din 
virksomhed kørende, og afhængigt af den type levnedsmidler, 
du kører med, kan lastrummet forsynes med aluminiumsdørplader 
samt almindelig eller forstærket vandtæt dør. NV200’s kompakte 
størrelse og uforlignelige smidighed gør det til en fornøjelse at 
levere friske råvarer lige til døren i selv de mest trafi kerede snævre 
gader i indre by.
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VAN

COMBI

MOTOREFFEKT

66 kW (90 hk)

81 kW (110 hk)

GEARKASSE

5-trins manuel

6-trins manuel

GEARKASSE

5-trins manuel

6-trins manuel

DIESEL

1.5 dCi

1.5 dCii

DIESEL

1.5 dCi

1.5 dCi

MOTOREFFEKT

66 kW (90 hk)

81 kW (110 hk)

ØKONOMISK
KRAFTKARL

NV200 FÅS med et udvalg af kraftige men alligevel nøjsomme motorer. 
F.eks. en effektiv 1.5 dCi-motor på 66 kW (90 hk) eller 90 kW (110 hk).
For begge motorer er brændstoføkonomien i topklasse, og den 
imponerende rækkevidde under sædvanlige køreforhold gør, at du ikke 
skal tanke så tit. Dieselmotorernes lave CO2-emission medfører lavere 
ejerafgift og mindre miljøbelastning.

Valgfri 5- eller 6-trinsgearkasse

1.5 dCi

SVÆR AT ØDELÆGGE, ENDNU NEMMERE 
AT REPARERE
NV200 er hårdfør, så den kan holde til hårdt arbejde og 
beskytte dig ordentligt. Uden på den stive rammekonstruktion 
er bilen forsynet med effektive stødabsorberende zoner, der 
optager energien ved et sammenstød. Den er ikke alene 
hårdfør – den er også nem at reparere.

GEARSKIFTEINDIKATOR
En indikator på multifunktionsskærmen 
viser, når motorens omdrejningstal er 
optimalt for skift til næste gear. På den 
måde kører du mere økonomisk.

SÅ VED DU BESKED
NV200 er forsynet med en multifunktionsskærm 
med indbygget kørecomputer, der giver dig alle de 
oplysninger, du skal bruge for at køre økonomisk. 
Du får vist omdrejningstal, gennemsnitligt og 
øjeblikkeligt brændstofforbrug samt afstand til 
bestemmelsesstedet. I samme øjeblik du sætter 
bilen i bakgear, skifter skærmen til bakkameraet og 
viser et billede i fuld farvedybde af området bag dig.

NV200 ER ET FORNUFTIGT DRIFTSØKONOMISK VALG. Den er fra fødslen designet med lave samlede 
ejerskabsomkostninger for øje. Ikke alene ved at minimere driftsomkostningerne men også ved at bygge den solidt og vælge 
holdbare materialer, der giver lang levetid og pålidelighed.

HOS NISSAN HAR SIKKERHED HØJESTE PRIORITET. Det er derfor, NV200 er forsynet med fl ere aktive sikkerhedssystemer, 
herunder ABS med EBD (elektronisk bremsekraftfordeling) og NBAS (Nissan Brake Assist), der forbedrer bremseegenskaberne og 
optimerer stabiliteten. Samt EPS (Electronic Stability Protection) samt passager- og sideairbags er tilvalg.

LAVE
EJERSKABSOMKOSTNINGER

SIKKERHED
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PLANLÆG
din færd med og få vist 
kørevejledning, musik og 
trafikinformationer samt 
telefonbog og personlige filer 
på 5"-farvetrykskærmen.

Følg turen
på 2D- eller 3D-kort, zoom 
automatisk ind på 
bestemmelsesstedet og få 
talevejledning på ni 
europæiske sprog.

Afspil cd’er
i alle formater, browse med 
Bluetooth® audiostreaming 
eller indstil radio og 
trafikinformationer med det 
samme.

UDSTYRSMULIGHEDER

Alufælge Skillevægge

Fartpilot med fartbegrænser Viskere med regnsensor

NissanConnect

Radio med CD og Bluetooth® & USB

Intelligent nøgle

Tågeforlygte

Automatiske forlygter

Varme i sæder

Klimaanlæg

Skillevæg med vindue fås med franske døre. Tjek venligst tilgængelige muligheder hos din 
lokale forhandler.
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VÆLG TILBEHØR TIL ARBEJDE OG BEKVEMMELIGHED

1/ BESKYTTELSESLISTER TIL SIDEHÆNGSLEDE BAGDØRE 
UDEN RUDE, BAGPANEL OG HJULKASSE. Disse solide 
plastpaneler indgår i en serie, der er udviklet til at beskytte stort set 
ethvert indvendigt lastrum. Panelerne udgør en smart og særdeles 
effektiv sikring, idet de er lettere end tilsvarende træpaneler og så tynde, 
at det ikke går ud over pladsen i lastrummet, og så er de robuste og 
nemme at rengøre.

2/ TAGBAGAGEBÆRER AF STÅL. Denne kraftige tagbagagebærer 
kan klare op til 60 kg. og kan acceptere de fl este Nissan lastholder 
tilbehør.Taggagebæren fås også med 3 bærer.

3/ SLIDSTÆRKT GULVBESKYTTELSE AF PLAST, nemt at rengøre 
og den skridsikre overfl ade holder godset på plads. 

VÆLG
DINE FAVORITTER

4/ STÆNK KLAPPER. Robuste og holdbare, fås til for og bag.

5/ AFTAGELIGT ANHÆNGERTRÆK. Få fuldt udbytte af  alle disse 
indstillinger på NV200 op til 1,100 kgpå krogen. Vælg mellem den 
fast monteret, skurvogn eller aftageligt træk.

6/ SIDEBESKYTTELSES LISTER og trin som ekstra styling touch til 
din NV200. 

7/ MÅTTER BEVAR GULVTÆPPET INDE I KABINEN PÆNT OG RENT 
MED DISSE GUMMI- ELLER TEKSTILMÅTTER. Måtterne er forsynede 
med et fornemt broderet NV200-logo, skræddersyede til bilen og fastgjort, så 
de ikke rutsjer omkring (nemme at løsne ved rengøring).

653
2

4

1

7

T I L B E H Ø R
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VIS, HVEM DU ER
F A R V E R

Blå – mørkegrå / C
Combi

Grå – mørkegrå / V 
Kun Varebil

SKRÆDDERSYET
T R I M

V E R S I O N E R

C = Findes til combi, V = Findes til varebil - S = massiv, M = metallic

Dark Blue / C
BW9 / M

Dark Grey / C, V
K51 / M

Black / C, V
GN0 / M

Pearl White* / C
QAB / P

Silver / C, V
KL0 / M

White / C, V
QM1 / S

Red / C, V
Z10 / S

BROWN / C
CAP / M 
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H

L

M

B

C

D

I

E

G1

G2

A

F

K

J

UDVENDIGE DIMENSIONER

A Længde mm 4400
B Bredde uden sidespejle mm 2011
C Bredde over sidespejle mm 1695
D Højde (ubelæsset) mm 1860
E Akselafstand mm 2725
F Frihøjde (ubelæsset) mm 158

VÆGT

Totalvægt kg 2000
Maksimal nyttelast* – Van kg 677*
Maksimal nyttelast* – Combi kg 600*
Største vægt af påhængskøretøj – med bremser kg 1100
Største vægt af påhængskøretøj – uden bremser kg 640

DIMENSIONER AF LASTRUM/BAGAGERUM

G1 Største længde (gulvhøjde) mm 2040
Største bredde mm 1500
Største højde mm 1358

H Mindste bredde mellem hjulkasser mm 1220
I Højde af lasteflade (ubelæsset) mm 524
J Bredde af skydedørsidedør mm 693
K Højde af skydedørsidedør mm 1171
L Bredde af bagdør mm 1262
M Højde af bagdør mm 1228

Lastvolumen (største kasse) m³ 4,2
Med nedfoldet 3. sæderække m³ 2,1
Med nedfoldet 2. sæderække m³ 2,9

Varebil med enkelt eller dobbelt skydedør

Varebil med enkelt eller dobbelt skydedør med eller uden Vinduer. 
Visker på bagruden

Combi med bagsmæk eller sidehængslede døre

K A R O S S E R I V A R I A N T E R D I M E N S I O N E R  O G  V Æ G T

* Afhænger af den nationale lovgivning.
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NISSAN NV200 HAR EN 
MASSE AT GIVE:
3 ÅRS GARANTI/100.000 KM OG 
UDVIDET TRYGHED

12 ÅRS GARANTI MOD 
GENNEMTÆRRING

3-ÅRIG LAKGARANTI

30.000 KM SERVICEINTERVAL

SPECIALISERET NETVÆRK FOR 
VAREBILER
Nissan markedsfører det bredeste sortiment 
af varebiler i Europa og har siden 2007 haft 
et specialiseret netværk for erhvervskøretø-
jer omfattende de fl este europæiske lande. 
Vores forhandlere har været gennem omfat-
tende uddannelse, så de kan yde optimal 
vejledning. Du kan derfor være tryg ved, at 
du får den NV200-variant, der bedst opfyl-
der dine behov, samtidig med at du vil få til-
bud om yderst fordelagtige fi nansieringsløs-
ninger. Vi har udviklet varianter fra til 
mandskabskabiner og kassebiler, der 
udmærker sig ved deres uforlignelige kvali-
tet og konkurrencedygtighed Servicekonsu-
lenterne i Nissans eftermarkeds organisation 
er klædt på til at betjene dig optimalt i enhver 
henseende med stor forståelse for beho-

3 ÅRS GARANTI OG UDVIDET 
TRYGHED
Du har forpligtet dig over for dine kunder og 
kan ikke tillade dig at svigte dem. Så hos 
Nissan gør vi alt, hvad der står i vores magt, 
for at hjælpe dig med at opfylde dine 
forpligtelser. Det gør vi med biler, der gør det, 
kunderne har anskaffet dem til: ruller ude på 
vejene og tjener penge. NV200 er gennem 
årene ombygget og forbedret, så den udviser
klassens førende pålidelighed med lange
serviceintervaller og gennemprøvede og 
testede støtteydelser. Du får service uden 
for normal arbejdst id , øremærkede 
mekanikere, erhvervscentre og lånebiler.
Med Nissan 5  Udvidet tryghed får du ro i 
sindet i op til fem år: faste omkostninger 
giver dig forsikring mod inflation, altid 
originale Nissan-dele og selvfølgelig 
videresalgs værdi, når du skifter bilen. Du 
kan få Nissan 5  Udvidet tryghed, så længe 
garantien for din bil er gyldig.

vene i din branche og konkrete virksomhed. 
Dertil hører udvidet tryghed og vejhjælp. 
Kom ind og se udvalget af NV200-
varianter, prøvekør et par stykker og få 
en grundig drøftelse af dine konkrete 
behov med én af Nissans salgskonsu-

lenter med speciale i lette erhvervskøre-
tøjer. Derefter vil du ikke være i tvivl om, hvad 
Nissan NV200 kan gøre for den fortsatte 
udvikling af din virksomhed. 

EFTERSALG
Det giver en masse besvær, hvis bilen bryder 
ned, og det kan få følger for din omsætning. 
Selvom bilen blot skal til service, medfører  
det stilstand og tabt indtjening. Hos Nissan 
er vi yderst bevidste om de vilkår, erhvervsdri-
vende arbejder under. Så vi gør vores bedste 
for at sikre, at din varebil er dér, hvor den hører 
hjemme: ude på vejen og tjene penge hjem 
til dig.

PAN EUROPÆISK SERVICE
Ved køb af en ny NV200 er du automatisk
berettiget til fordelene ved vores paneuropæi-
ske vejhjælp døgnet rundt året rundt. Uanset 
hvor i Europa du måtte komme ud for et ned-
brud, ringer du bare til vores nødtelefonnum-
mer og du får vejhjælp med det samme.

F R E D  I  S I N D E T  N Å R  D U  K Ø R E R .

Du sætter vores fantasi i sving. Du pirrer vores genialitet. Du inspirerer os til at
blæse på reglerne og forny os. Og hos Nissan handler fornyelse ikke bare om at
tilføje en dingenot eller to til et eksisterende design – det handler om at pille hele 
puslespillet fra hinanden og samle det på en ny måde. Det handler om at udvikle 
overraskende løsninger, der opfylder dine på én gang vilde og yderst håndgribelige 
ønsker. Hos Nissan designer vi biler, tilbehør og ydelser, der bryder med vante 
forestillinger, så dagligdagen bliver spændende, og det spændende bliver 
dagligdags. Det er med til at give en fantastisk køreglæde hver dag.

DET ER FOLK SOM DIG, DER FÅR NISSAN TIL AT YDE SIT BEDSTE.
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Forhandlerens stempel:

Nissan International har gjort alt for at sikre, at oplysningerne i brochuren var retvisende, da brochuren gik i trykken (02/2014). Illustrationerne i brochuren 
forestiller prototyper, der har været vist på biludstillinger. I overensstemmelse med sin politik med kontinuerlig produktforbedring forbeholder Nissan 
International sig ret til når som helst at ændre specifikationerne samt de biler, der er omtalt og illustreret i brochuren. Nissans forhandlere vil få besked om 
sådanne ændringer lige så snart, det er praktisk muligt. Kontakt én af Nissans forhandlere for at få de seneste, ajourførte oplysninger. Begrænsninger i den 
benyttede trykketeknik bevirker, at farverne i brochuren kan afvige en smule fra de virkelige farver på de illustrerede lakeringer og indvendige detaljer. Alle 
rettigheder forbeholdes. Indholdet af brochuren må ikke gengives i sin helhed eller i uddrag uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nissan International.

Brochuren er trykt på klorfrit papir – 02/2014 – Printed in the E.U.
Layout: NEW BBDO, Frankrig, tlf. +33 1 4062 3737. Produktion: E-GRAPHICS\FRANCE, Frankrig, tlf.: +33 1 4909 2535. 
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