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ET UNIKT 
VAREBILSPROGRAM

OFFICIEL VAREBIL FOR 
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Hos Nissan udvikler vi hele tiden innovationer til din virksomhed – med intelligente 
løsninger, der giver klassens bedste rummelighed, større effektivitet, mere alsidighed og 
holdbarhed samt større besparelser og nemmere brug. Vi skaber begejstring og innovation 
døgnet rundt, så din dagligdag bliver nemmere, så dit arbejde bliver sjovere, og så du altid 
kan være på forkant. Der er nemlig intet, der slår følelsen af veludført arbejde.
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“Driftssikkerhed er yderst 
vigtigt for os, så Nissans 
fabriksgaranti på 5 år / 
160.000 km er en kæmpe 
gevinst. Den viser at 
Nissan i den grad har tillid 
til deres ingeniørarbejde, 
produktionskvalitet og 
driftssikkerhed, og det 
giver mig tiltro til dem.

“Nissan har et stort 
varebilsprogram med 
alt jeg behøver. Jeg 
valgte en NV300, fordi 
den har den rette 
størrelse i forhold til 
mine aktuelle behov. 
Når min forretning 
vokser, er det godt at 
vide, at jeg kan gå en 
størrelse op og stadig 
køre en Nissan.”

“Min NV300 er mere end 
en varebil for mig. Den er 
også mit kontor. Jeg har 

behov for at kunne ordne 
papirarbejde, få fat 

i reservedele og holde 
kontakt med kunder, når 

jeg er på farten, så det er 
derfor, jeg valgte en 

NV300. Den gør det nemt 
at være organiseret 

og effektiv.”

“Vi kører mange 
kilometer om året, så 

præstationer og 
brændstofeffektivitet 

er altafgørende. Vores 
NV300 leverer både 

godt bundtræk, 
komfortabel kørsel og 

fremragende 
brændstoføkonomi.”

Fabriksgarantien på alle fabriksproducerde varebiler 
er 5 år/160.000 km (alt efter hvad der kommer først). 
Garantien for lokalt ombyggede varebiler, som f.eks. 
Qashqai Van, er 3 år / 100.000 km. For e-NV200 
gælder 5 år/100.000 km, hvad angår elbilsrelaterede 
komponenter, og 3 år/100.000 km + 2 års/100.000 km 
5* Udvidet Tryghed på resten af bilens komponenter

VÆLG DIN VERSION
DU KAN GODT STILLE STORE KRAV TIL DEN NYE NV300 – og have fuld tiltro til, at den nok skal 
leve op til alle forventningerne. Den giver dig alt det, du har brug for til din forretning: lave 
driftsomkostninger og masser af komfort. Desuden har den mellemstore varebil en 
fremragende lasteevne med stor fleksibilitet i forhold til dens ydre dimensioner. Som det 
forventes af Nissan, er NV300 samtidig konstrueret med en ukuelig driftssikkerhed for øje. Et 
løfte, som bakkes op af fabriksgarantien på 5 år / 160.000 km.
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EUROPALLE

KEY PERFORMANCE 
INDICATOR (KPI)

VARERUMSVOLUMEN 
PÅ OP TIL

1,280KG* 

LASTEEVNE PÅ 
OP TIL

8.6M

VARERUMSKAPACITET PÅ OP 
TIL 8.6M3

 

   
 

OP TIL NI SIDDEPLADSER
MED MASSER AF PLADS

LAVT FORBRUG, HØJ 
YDELSE
Den 1,6-liters dCi-motor til NV300 
fåsmed tre forskellige ydelser – 
en motor med enkelt turbolader, 
som leverer 95 hk, samt to motorer 
med dobbelt turbolader med 
enten 125 hk eller 145 hk. Med 
dobbelt turbolader leveres et højere 
drejningsmoment ved lavere 
omdrejningstal og mere kraft ved 
højere motoromdrejningstal, hvilket 
giver endnu bedre køreegenskaber 
og lettere igangsætning – især med 
tungt læs.

DESIGNET TIL DIG

PLADS TIL LAST, KOMFORT 
TIL PERSONTRANSPORT
NV300 KASSEVOGN har op til 1.280 kg 
lasteevne* og plads til op til 8,6 m3 last. I den 
rummelige og komfortable kabine i Combi er 
der op til ni siddepladsersiddepladser.

DER FINDES OGSÅ EN NV300 FOR HVERT BEHOV. Du kan vælge mellem to 
længder og højder til kassebilen, to længder til Combi og en lang floor cab, 
som er klar til din specifikke opbygning.

VAREBIL COMBI FLOOR CAB TIL OPBYGNING

HOLD KONTAKTEN LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER
Alle NV300-motorer opfylder 

EURO6-normen.
Serviceintervallerne er på 

2 år/40.000 km, brændstofforbruget 
og ejerafgiften blandt de bedste 

i klassen.

Hold kontakten med indbygget navigations-, kommunikations- 
og audiosystem. Få vist navigationskort, musik og andre 
informationer på bilens 7" touchscreen, få stemmeanvisninger, 
nyd oplevelsen ved håndfri telefoni, og lyt til alle dine 
yndlingsnumre fra din smartphone eller via mp3, USB eller 
Bluetooth®-audiostreaming.

VAREBIL  

x3 x10
2.5M

GIPSPLADER
FÅ ARBEJDET KLARET
NV300 ER EKSTREMT HÅRDFØR NÅR DET GÆLDER 
GODSTRANSPORT. Selv i standardversionen er der plads til tre 
europaller eller op til 10 gipsplader med en længde på 2,5 m. Åbn 
lastlugen i varerumsadskillelsen – så kan du transportere ekstra 
lange genstande såsom rør eller sammenrullede gulvtæpper.

Takket være det imponerende varerum kan du nemt få plads til tre 
europaller eller 10 gipsplader med en længde på 2,5 m. Takket være 
lastlugen i varerumsadskillelsen gør NV300 det muligt for dig at 
transportere lange genstande – op til 3,75 m i L1 og op til 4,15 m i L2.

COMBI

 

*Lastevne inkl. fører og væsker. Den præcise lasteevne afhænger af version/udstyr.
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LIGE NØJAGTIGT DIN. De mange forskellige varianter gør det 
nemt at vælge den perfekte NV300 til din forretning. Du kan 
vælge mellem to længder og højder til kassebilen, to 
længder til Combi-modellen og en floor cab med lang 
akselafstand til opbygninger. NYD GLÆDEN VED AT KUNNE 
BESTEMME, HVAD DU VIL HAVE!

*Crew Van markedsføres ikke i Danmark.
 

Side 1    |    Side 2

Introduktion    |    Udvendig design    |    Indvendig design    |    Rummelighed    |     Teknologi    |    Alsidighed    |    Ydelse    |    Sikkerhed    |    Mål    |    Konfi gurationer og Motorer    |    Accessories    |    Farver og Indtræk

Udskriv   |   Stige ud



STILLER FÆRRE KRAV. 
GIVER DIG MERE.

MED SINE LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER er NV300 god for din forretning. Motorerne er 
imponerende økonomiske. Start-stop-systemet og et intelligent energistyringssystem 

hjælper med til at spare endnu mere på brændstoffet. Og du har trygheden 
ved markedets bedste varebils-garanti på enestående 5 år/160.000 km*.

 
BI-TURBO HK

START-STOP-SYSTEM & ECO-FUNKTION

*Fabriksgarantien på alle fabriksproducerde varebiler 
er 5 år/160.000 km (alt efter hvad der kommer 
først). Garantien for lokalt ombyggede varebiler, 
som f.eks. Qashqai Van, er 3 år / 100.000 km. For 
e-NV200 gælder 5 år/100.000 km, hvad angår 
elbilsrelaterede komponenter, og 3 år/100.000 km 
+ 2 års/100.000 km 5* Udvidet Tryghed på resten af 
bilens komponenterNV300 forbrug 
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TAG NEMT MERE MED OM BORD
NV300 er konstrueret til at gøre din arbejdsdag nemmere. Det er nemt at læsse en 
europalle ind gennem den brede bagdør eller gennem skydedørene i siden, hvilket 
også betyder, at leveringer til fortovskant kan foregå hurtigere og sikrere. Med NV300 
får du helt enkelt mere fra hånden.
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SMART PÅLÆSNING.
Ud over det rummelige og fleksible varerum byder NV300 også på 
en lang række praktiske og nyttige detaljer. Det er den slags 
inspirerede ideer, som forvandler en udfordring til et veludført 
stykke arbejde.

Takket være den lave 
læssehøjde på kun 552 mm skal 
der løftes mindre.

Heldækkende varerumsadskillelse 
i stål giver øget sikkerhed (med 
rude som ekstraudstyr) og komfort.

En varerumsbredde på 1,27 m 
mellem hjulkasserne.

ANDRE FEATURES OMFATTER (NOGLE 
FEATURES ER EKSTRAUDSTYR):

• Varerum oplyst med LED’er
• 12-volts-stikdåse placeret i varerummet

• Bagdøren kan låses i åben tilstand, så det er 
muligt at transportere særligt lange genstande 

på sikker vis
• Indvendige loftrælinger til genstande, der er op til 

2,0 m lange/vejer op til 13 kg
• Bagdøre med ruder som ekstraudstyr

• NV300 kan trække en trailer med bremser på op 
til 2000 kg.

Uhindret adgang takket 
være sidehængslede bagdøre 
med en åbningsvinkel på 
90°/180°/270° og en 1,3 m 
bred åbning

Op til 20 lastkroge i side og 
bund gør det let at sikre 
godset før kørsel.

Lastlugen i 
varerumsadskillelsen er 
standard. Når den åbnes er 
der plads til ekstra lange 
genstande – op til 3,75 m i L1 
NV300 eller 4,15 m i L2 NV300.

Skydedøren i siden er mere 
end en meter bred, hvilket 
gør det nemt at læsse en 
europalle ind gennem den.
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KOMFORTABEL OG PRAKTISK
Førerkabinen i NV300 er meget mere end et komfortabelt arbejdsrum. Den er også 
et meget velorganiseret mobilt kontor. Der er over 89 l opbevaringsplads til alt lige 
fra papirclips og kopper til store flasker og din laptop. Når passagersædets bund 
klappes frem, får du adgang til et stort, skjult opbevaringsrum. Når ryglænet til det 
midterste sæde klappes ned, får du et lille kontorbord med udtagelig A4-udklipsholder. 
Dette er blot nogle få eksempler på praktiske features, som viser, at vi har tænkt 
over, hvordan du arbejder.

INDE I DEN KOMFORTABLE KABINE FINDES BL.A.:
1. Skjult opbevaringsplads til større genstande under 

passagersædet.
2. Arbejdsbord med plads til dokumenter og en lille laptop 

samt udklipsholder i ryglænet til det midterste sæde.
3. Praktisk kopholder, som holder din kop/flaske sikkert på 

plads og er lige ved hånden.
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Find vej overalt som en lokal 
takket være klare billeder og 
stemmeanvisninger. 
Trafikmeldinger hjælper dig 
med at undgå forsinkelser.

Gør din NV300 til et underholdnings- 
og kommunikationscenter. Lyt til 
din musik vha. Streaming direkte 
fra din telefon. 

Med bluetooth håndfri kan 
du foretage og besvare 
opkald og få adgang til dine 
kontaktpersoner med begge 
hænder sikkert på rattet.

AVANCERET 
ENKELHED
Det er af afgørende vigtighed for enhver forretning at 
nå frem til tiden og at holde kontakten. Så vi gør det 
nemmere med det intuitive multimediesystem med 
navigation, som kan kobles op til din smartphone.

Indbygget navigation
7" touchscreen, navigationssystem med trafikmeldinger 
og USB-kortopdateringer, digital radio (DAB), Bluetooth-
smartphoneintegration samt eksterne 
tilslutningsmuligheder via USB og jackstik.
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NV300 KASSEVOGN
ELSKER STOR LAST!
NV300 kassebil er et alsidigt, rummeligt og driftsikkert arbejdskøretøj. 
Særdeles manøvredygtig med stor varerumskapacitet og derfor både praktisk 
til byens gader og afslappende kørsel på motorvejen.

ADGANG TIL OG LÆSNING AF VARERUMMET ER LET OG EFFEKTIVT:
• Masser af lastsikringsøjer
• Lastlugen i varerumsadskillelsen gør, at du kan 

laste lange genstande helt ind i kabinen og dermed 
op til 4,15 m i L2-versionen.

• Træbeklædning til bunden og sidebeklædning til 
varerummet (ekstraudstyr)

Med LED-belysning som 
ekstraudstyr bliver 
arbejdet i varerummet 
nemmere.

Med indvendige loftrælinger 
kan du udnytte pladsen 
(ekstraudstyr).

En skydedør med en 
bredde på 1,0 m fås til én 
eller begge sider.

Denne smarte anordning gør 
det muligt for dig at låse 
bagdøren i åben tilstand, så 
du har mulighed for at 
transportere lange genstande 
på en sikker måde.

• Det er nemt at læsse en europalle gennem 
skydedørene og bagdørene

• Bagdøre med en åbningsvinkel på 270° 
(ekstraudstyr)

• Oplyst varerum (ekstraudstyr)
• 12-volts elektrisk stikdåse i varerummet (tilbehør)
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STANDARDUDSTYRET I COMBI OMFATTER:
• Op til ni siddepladser med to forskellige akselafstande
• Dobbelte skydedøre i siderne med ikke-oplukkelige eller 

oplukkelige ruder (ekstraudstyr)
• Bænkesæder på 2. og 3. sæderække, som hver har plads 

til tre passagerer
• Nedfældeligt 60/40-splitbagsæde på 2. sæderække

• Nedfældelige og sammenfoldelige sæder på 3. sæderække
• Udtagelig 2. og 3. sæderække
• Trepunktseler på alle pladser
• Gulvbeklædning af gummi
• Sidebeklædning i halv højde

NV300 COMBI
GØR DET BEDSTE 
INDTRYK
Med sine komfortable køreegenskaber vil den 
smarte og rummelige Combi imponere dine 
passagerer på vej til lufthavnen, til en sportskamp, 
i byen eller på motorvejen.

Store skydedøre og et 
ydersæde der kan klappes 
frem ved ind- og udstigning 
gør det nemt at komme ind 
og ud.

Den nedfældelige eller 
udtagelige 3. sæderække og 
den udtagelige 2. sæderække 
giver fleksibilitet.

Ved at tage 2. og 3. 
sæderække ud får du den 
samme plads til gods som 
i en kassebil.
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ECO-FUNKTION
Aktivér denne funktion for at optimere 
brændstofforbruget ved hjælp af 
effektbegrænsning og ændring af speederens 
følsomhed, hvilket resulterer i jævnere acceleration 
og respons. Derudover vil ECO-funktionen spare 
energi hvor den kan i el-systemet og evt. 
klimaanlæg/aircondition. Derudover får du hjælp 
til at vælge korrekt gear, med gearskifteindikatoren.

INTELLIGENT ENERGISTYRINGSSYSTEM
Dette er et system til genindvinding af energi fra 
deceleration og opbremsning, hvorved det 
samlede brændstofforbrug reduceres. Således 
lades der f.eks. primært på batteriet under 
motorbremsning, så der ikke bruges unødig 
energi fra motoren når den bruger brændstof.

OPFYLDER EURO6-NORMEN
Selective Catalytic Reduction-teknologi 
anvender AdBlue til at omdanne Nox til vand, 
kvælstof og meget små mængder CO2 – 
som vi ånder ind og ud sikkert hver dag.

FORDELE VED DOBBELT TURBOLADER
I vores motorer med dobbelt turbolader sørger 
en lille turbo for at tage fat allerede ved meget 
lave omdrejninger, så motoren leverer et stærkt 
bundtræk med det samme der trædes på 
pedalen. Det vil opleves som overskud ved 
igangsætning, særligt når bilen er læsset tungt / 
trækker en tung anhænger. Den anden 
turbolader øger ydelsen ved højere 
omdrejninger, hvilket giver en konstant og 
selvsikker acceleration og kraftoverskud ved 
højere hastigheder.

START-STOP-SYSTEM
Systemet standser motoren, når du holder stille 
i trafikken i frigear med koblingen sluppet, og 
starter omgående motoren igen, når du træder 
på koblingspedalen. Udover roen i kabinen, vil 
du især ved bykørsel hurtigt kunne mærke, hvor 
meget det sparer på brændstoffet.

1,6-liters turbo 95 hk1,6-liters dCi-motor bi-turbo 145 hk

HØJ EFFEKTIVITET
De 1,6-liters dCi-dieselmotorer til NV300 kombinerer fordelene ved en 
lille slagvolumen, der giver en imponerende brændstoføkonomi, med 
turbo i næsten hele omdrejningsområdet. Der fås tre motorer, der alle 
opfylder EURO6-normen: en motor med enkelt turbolader på 95 hk og 
to motorer med dobbelt turbolader med enten 125 hk eller 145 hk.
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VELGENNEMTÆNKT 
OG ANSVARLIG
Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor er NV300 udstyret 
med hele 5 airbags og masser af aktive sikkerhedssystemer 
som fx elektronisk stabilitetsprogram (ESP), ABS med 
elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) og Extended Grip, 
som optimerer vejgrebet under vanskelige kørselsforhold 
(mudder, sne). Derudover er den udstyret med en lang 
række andre velgennemtænkte detaljer, som gør kørslen 
nemmere og sørger for, at du kan bevare kontrollen.

LYS-/REGNSENSOR 
(EKSTRAUDSTYR)
Aktiveres automatisk, så du kan 
holde fokus på vejen.

FARTPILOT
Slap af på lange køreture. 
Kombineret med 
hastighedsbegrænser, som 
hjælper dig med holde dig inden 
for hastighedsgrænserne.

HILL START ASSIST
Gør det sikrere og lettere at sætte 
i gang på en bakke ved at holde 
bilen bremset i op til 2 sek., når du 
starter op ad bakke.

BAKKAMERA 
(EKSTRAUDSTYR)
Kombineret med 
parkeringssensorer bag gør det 
manøvreringen nemmere og 
sikrere.

NØGLEFRI BETJENING 
(EKSTRAUDSTYR)
Når du har hænderne fulde, har 
du mulighed for at låse for- og 
bagdørene op og låse dem samt 
starte motoren håndfrit ved hjælp 
af nøglefri betjening.

BLINDVINKELSPEJL
Spejlet, som er placeret på 
solskærmen i passagersiden, giver 
dig forbedret udsyn og dækker 
den blinde vinkel i højre side.

ECO-FUNKTION
Hvis du aktiverer ECO-funktionen, 
hjælper funktionen dig til at spare 
op til 10% brændstof.
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MÅL (MM) L1H1 L1H2
Længde (mm) 4999
Bredde / bredde m. sidespejle (mm) 1956 / 2283
Højde (mm) 1971 2493 
Akselafstand (mm) 3098
Udhæng for (mm) 933 935
Udhæng bag (mm) 968 966

VARERUM L1H1 L1H2
Varerumslængde v. gulvplan (mm) 2537
Varerumslængde ved lastlem (inkl. kabine) 2950
Maximallængde v. gulvplan 3750
Varerumslængde 1 m meter over gulvet (mm) 2250
Bredde (mm) 1662
Bredde mellem hjulkasser (mm) 1268
Højde (mm) 1387 1898
Læssehøjde (mm) 552
Varerumsvolumen (m3) 5,2 7,2

SKYDEDØR L1H1 L1H2
Bredde 60 cm over gulvplan (mm) 907
Bredde 100 cm over gulvplan (mm) 1030
Højde (mm) 1284

BAGDØRE L1H1 L1H2
Højde (mm) 1320 1820 
Bredde 70 mm meter over gulvet (mm) 1391

VÆGT (KG)  L1H1 L1H2
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Bilens vægt (uden last) (kg) 1725 1743 1822
Nyttelast inkl. fører (kg) 1075 1237 1158
Totalvægt (kg) 2800 2980 2980

MÅL (MM) L2H1 L2H2
Længde (mm) 5399
Bredde / bredde m. sidespejle (mm) 1956 / 2283
Højde (mm) 1971 2490 
Akselafstand (mm) 3498
Udhæng for (mm) 933 935
Udhæng bag (mm) 968 966

VARERUM L2H1 L2H2
Varerumslængde v. gulvplan (mm) 2937
Varerumslængde ved lastlem (inkl. kabine) 3350
Maximallængde v. gulvplan 4150
Varerumslængde 1 m meter over gulvet (mm) 2650
Bredde (mm) 1662
Bredde mellem hjulkasser (mm) 1268
Højde (mm) 1387 1898
Læssehøjde (mm) 552
Varerumsvolumen (m3) 6 8,6

SKYDEDØR L2H1 L2H2
Bredde 60 cm over gulvplan (mm) 907
Bredde 100 cm over gulvplan (mm) 1030
Højde (mm) 1284

BAGDØRE L2H1 L2H2
Højde (mm) 1320 1820 
Bredde 70 mm meter over gulvet (mm) 1391

VÆGT (KG)  L2H1 L2H2
1200 kg 1200 kg

Bilens vægt (uden last) (kg) 1750/1760 1870
Nyttelast inkl. fører (kg) 1280 1200
Totalvægt (kg) 3030/3040 3070

KASSEVOGN L1 H1

KASSEVOGN L1 H2 KASSEVOGN L2 H2

KASSEVOGN L2 H1

NV300
MÅL

Side 1    |    Side 2 
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MÅL (MM)

Længde (mm) 4999 5399

Bredde / bredde m. sidespejle (mm) 1956 / 2283

Højde (mm) 1971

Akselafstand (mm) 3098 3498

Udhæng for (mm) 933

Udhæng bag (mm) 968

VARERUM L1H1 L2H1

Bagagerumsvolumen under hattehylden (m3) 1,0 1,8

Bagagerumsvolumen (3. sæderække 
klappet ned) (m3) 2,5 3,4

Varerumslængde v. gulvplan (mm) 736 1136

Bredde (mm) 1662

Bredde mellem hjulkasser (mm) 1268

Højde (mm) 1369

Læssehøjde (mm) 552

SKYDEDØR L1H1 L2H1

Bredde 60 cm over gulvplan (mm) 907

Bredde 100 cm over gulvplan (mm) 1030

Højde (mm) 1284

BAGDØRE L1H1 L2H1

Højde af bagdøre/bagklap (mm) 1320 / 1295

Bredde 70 mm meter over gulvet (mm) 1391

VÆGT (KG)  L1H1 L2H1

1200 kg 1200 kg

Antal siddepladser 9

Bilens vægt (uden last) (kg) 1797/1807 1838/1848

Nyttelast inkl. fører (kg) 1128 1172

Totalvægt (kg) 2925/2935 3010/3020

COMBI 

NV300
DIMENSIONER

Side 1    |    Side 2  
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NV300 
MOTORER

NV300 
KONFIGURATIONER

FLØJDØRE UDEN 
RUDER MED 

ÅBNINGSVINKEL PÅ 
180°

FLØJDØRE MED 
RUDER OG EN 

ÅBNINGSVINKEL PÅ 
180° (L1) ELLER 270° (L2)

TOPHÆNGSLET 
BAGKLAP MED 

RUDE

 

COMBI

BAGDØRE

KASSEVOGN

FLOOR CAB TIL OPBYGNING
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DIESEL MOTORER
1.6 dCi 95hk Turbo
med/uden Stop/Star

1.6 dCi 125hk BiTurbo
Stop/Start

1.6 dCi 145hk BiTurbo
Stop/Start

Kapacitet 1598cc 1598cc 1598cc

Maks. motorydelse 95hk (70Kw) @3500rpm 125hk (92Kw) @3500rpm 145hk (107Kw) @3500rpm

Maks. drejningsmoment 260Nm@1500rpm 320Nm@1500rpm 340Nm@1750rpm

Konfiguration 4 cylindre i række, 4 ventiler pr. cylinder

Luftindsugning/
Indsprøjtningssystem

Turbolader med variabel turbogeometri 
og intercooler

Common rail direkte indsprøjtning

Dobbelt Turbolader med variabel turbogeometri og intercooler
Common rail direkte indsprøjtning

Emissionsklasse Euro 6

Serviceinterval 2 år eller 40.000 km (alt efter hvad der kommer først
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DIN PERSONLIGE 
NV300
Her er et specifikt udvalg af tilbehør, som kan hjælpe 
dig i hverdagen.

1 - TAGBØJLER I STÅL
2 - EKSTRA LED-OPLYSNING TIL VARERUMMET
3 - MÅTTER: GUMMI, STANDARD, VELOUR
4 - AFTAGELIGT ANHÆNGERTRÆK
5 - BESKYTTELSESGITRE TIL RUDERNE 

(SIDEHÆNGSLEDE BAGDØRE)
6 - INDVENDIG LOFTRÆLING
7 - SÆDEBETRÆK
8 - STIGE TIL SIDEHÆNGSLET BAGDØR I 

EPOXYSTÅL (SORT)
9 - SKRIDSIKKER HEAVY DUTY-

TRÆBEKLÆDNING TIL BUND

1

2

4

3

5

6 7

8 9
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GLACIER WHITE (S)
WHI

MERCURY GREY (M)
GRP

STONE (M)
BGE

MAGMA RED (S)
RMB

PANORAMA BLUE (M)
B43

MOLE GREY (S)
GRT

JET BLACK (M)
BLK

OYSTER GREY (M)
GRC

S: STANDARDFARVE
M: METALLAK

BAMBOO GREEN (S)
GBM

COPPER BROWN (M)
BRT

NV300 
DIT ARBEJDE HAR ALDRIG SET BEDRE UD
FARVER FÆLGE

INDTRÆK

JAVA-INDTRÆK

16" STÅLFÆLGE MED 
CENTERKAPSLER
KASSEVOGN (ACCESS)

17" ALUFÆLGE
EKSTRAUDSTYR TIL KASSEVOGN 
& COMBI (PLUS PACK)

16" STÅLFÆLGE MED 
HELDÆKKENDE HJULKAPSLER
KASSEVOGN & COMBI (COMFORT)
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5 ÅRS VEJHJÆLP

• Paneuropæisk dækning mod havarier, ulykker, hændelser, der ikke er omfattet af 
garantien (som fx punktering, mistede nøgler, forkert brændstof …)
• 24/7, 365 dage om året
• Emergency Call Centre
• Hurtig vejhjælp
Hvis reparation på stedet ikke er muligt, og din bil stadig ikke kan køre efter et par timer, 
sørger vi for en lånebil til dig så hurtigt som muligt, eller hvis det er nødvendigt, 
overnatning og rejse til frem din destination eller tilbage til dit udgangspunkt. Vi tager 
os også af bugseringen af din havarerede bil.

KUNDESERVICE

SPECIALISERET VAREBILSNETVÆRK

NISSAN har et specialiseret netværk af varebilsforhandlere, som kan hjælpe dig med 
dine konkrete behov i forhold til en erhvervsbil:
• Paneuropæisk dækning
• Dedikeret salgs- & eftermarkedspersonale med ansvar for varebiler
• Konkurrencedygtige finansieringsløsninger
• Skræddersyede tilbud på opbygninger
•  Konkurrencedygtige tilbud om Udvidet Tryghed for at opnå sikkerhed ud over NISSANS 

banebrydende varebilsgaranti på 5 år / 160.000 km
• Prøvekør din favoritbil

VÆRKSTEDSSERVICES

Hvis din bil får driftstop, er det ubelejligt. Hvis din varebil får driftstop, er det et alvorligt 
problem for din forretning. Selv den tid, der går med service, er et tab, fordi din pickup 
ikke er ude og arbejde. Hos Nissan forstår vi disse hårde kendsgerninger. Derfor gør vi 
vores bedste, så din varebil kan blive hvor den skal – på vejen, hvor den arbejder for dig.

NISSAN SERVICEAFTALER OG UDVIDET TRYGHED

Hvis du ønsker total ro i sjælen og kontrol over budgettet, kan du oprette en Nissan 
Serviceaftale, som omfatter din periodiske vedligeholdelse inden for det kilometertal 
og den periode, der passer din virksomhed bedst. På den måde kan du sikre, at din 
nye NV300 bliver serviceret af dedikerede Nissan mekanikere. Og for at opnå endnu 
større sindsro kan du købe Udvidet Tryghed, som dækker eventuelle mekaniske og 
elektriske fejl, når nybilsgarantien på din NV300 er udløbet.

•  5 år eller 160.000 km beskyttelse fra kofanger 
til kofanger

• 5 års lakgaranti – dækning af karrosseriets lakering
• 5 års garanti på originale NISSAN reservedele & tilbehør
• 5 års vejhjælp
• 12 års garanti mod gennemtæring på NV300
 

Med markedets bedste varebilsgaranti og tilmed serviceintervaller på 2 år eller 40.000 km har 
du ikke blot 5 år med ro i sindet, men kan også nyde godt af lave driftsomkostninger.

*Gælder alle fabriksbyggede varebiler, dermed ikke lokalt ombyggede ”gulpladebiler” som f.eks. Qashqai Van.

MARKEDETS BEDSTE VAREBILSGARANTI: 5 ÅR / 160.000 KM 
FABRIKSGARANTI PÅ ALLE NISSANS VAREBILER
NISSAN tilbyder nu 5 år / 160.000 KM paneuropæisk fabriksgaranti på hele mærkets varebilsprogram* 
som standard. Dette er meget mere end blot en garanti, da den omfatter følgende:

Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer vores opfindsomhed. Du inspirerer os til at udfordre standarderne 
og skabe innovationer. Og hos Nissan handler innovation ikke blot om mere og større, det handler om at 
bryde grænser og sætte nye standarder. Det handler om at udvikle uventede løsninger, der gør din hverdag 
lettere og bedre. Hos Nissan udvikler vi biler, tilbehør og services, der er banebrydende – vi gør det praktiske 
spændende og det spændende praktisk, så vi kan tilbyde dig en endnu mere begejstrende køreoplevelse 
hver eneste dag.

DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS HER HOS NISSAN.

* Fabriksgarantien på alle fabriksproducerde varebiler er 5 år/160.000 km (alt efter hvad der kommer først). Garantien for lokalt ombyggede varebiler, som f.eks. Qashqai 
Van, er 3 år / 100.000 km. For e-NV200 gælder 5 år/100.000 km, hvad angår elbilsrelaterede komponenter, og 3 år/100.000 km + 2 års/100.000 km 5* Udvidet Tryghed på 
resten af bilens komponenter.
Ubegrænset kilometertal, hvad angår lakgaranti, garanti på originale Nissan dele & originalt Nissan tilbehør, vejhjælp & garanti mod gennemtæring.
Se Nissan garantihæftet, hvor du kan se flere detaljer.
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Følg Nissan NV300 på:

**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). Bemærk at lokalt ombyggede ”gulpladebiler” som f.eks. Qashqai Van er omfattet af garantien på personbiler, som 
er 3 år / 100.000 km.

Forbrug NV300 (bl. kørsel): 14,9-16,7 km/l, CO₂: 155-191 g/km. Prisen er ekskl. leveringsomkostning pa 3.880 kr. Bilen er vist med 
ekstraudstyr.
Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (marts 2017). Valideret 
af Steffen Nederby Høj. 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 03/2017 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, og fremstillet af eg+ worldwide – Tlf.: +33 1 49 09 25 35

Forhandlerens stempel:

www.nissan.dk/nv300

C

D
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