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VVAREBILER ET UNIKT  
UDVALG

220 MM

OFFICIEL VAREBILSPARTNER FOR  
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

HOS NISSAN UDVIKLER VI HELE TIDEN INNOVATIVT TIL DIN VIRKSOMHED - med 
intelligente løsninger, der giver klassens bedste rummelighed, større effektivitet,  
mere alsidighed og holdbarhed samt større besparelser og brugervenlgihed. 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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*De malede kofangere, der er vist på 
forsiden, er standardudstyr i Danmark.

VÆLG DIN VERSION
NISSAN NV200 ER BYGGET TIL DIT ARBEJDE. Den klarer jobbet, uanset hvor stort eller småt det er, 
den er nem både at læsse og tømme, og så er den komfortabel både ved bykørsel og på lange 
køreture flere gange om dagen. Selv med de maksimalt syv siddepladser har dette mobile kontor og 
værksted stadig plads til bagage, og bilen kan hurtigt tilpasses til din fritid sammen med venner og 
familie – og med 5 års/160.000 km garanti og minimale driftsomkostninger får du maksimal glæde 
af din nye varebil!

”Jeg elsker min NV200, 
fordi den er en ægte 

varebil, der kører som 
en personbil. Jeg læsser 

al min maling og alle 
mine materialer og 
stiger ind i bilen og 
suser rundt i byen.  

Jeg er især vild med 
bakkameraet, fordi  

det gør det nemt at 
parkere uden at vride 

nakken af led.”

”Det er den bedste 
investering, jeg 

nogensinde har 
foretaget. Min sidste 

dieselvarebil kostede mig 
fire gange så meget at 

holde kørende, og NV200 
er meget mere støjsvag, 
hvilket er en klar fordel, 

fordi jeg kører meget  
om natten.”

”Jeg startede min egen 
virksomhed for 3 år 
siden, og jeg skylder 
min NV200 en stor del 
af æren for min succes. 
Den er rummelig og 
utroligt komfortabel, og 
det gør arbejdet mindre 
trættende. Jeg har lige 
fået en ny, og nu er den 
endnu bedre med 5 års 
garanti!”

“Nu har vi tre 
eksemplarer af NV200 – 
så det kan man vel 
kalde en bilflåde! Min er 
udstyret med kølerum 
og er fantastisk til 
sommerevents, og de 
andre fungerer som 
familiebiler – de er 
fremragende til at 
transportere børnene 
rundt!”

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 3 år/100.000 km på resten  
af bilens komponenter).
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41°

ET KOMPAKT KARROSSERI MED FREMRAGENDE VARERUMSKAPACITET.

TÆNK STORT. NV200 er klar til at rumme hele din forretning med  
segmentets største varerum, som også er det bredeste og højeste.

FORBERED DIG PÅ AT BLIVE OVERRASKET. Der kan være 
meget mere i NV200, end man tror, når man ser bilens flotte 
udvendige design – men det er det, som gør det så nemt at 
transportere det hele fra A til B. Det kaldes intelligent design.

CITYWISE
FORETAG DE RIGTIGE MANØVRER. Den er nem at komme ind i, nem at 
parkere og utroligt let at manøvrere, også i udfordrende omgivelser, og den 
høje siddeposition giver dig et fremragende udsyn. NV200 leverer varen.

KEY PERFORMANCE 
INDICATORS (KPI’er)

LÆNGDE: 4,4 m

HØJDE:
1,86 m

BREDDE: 
1,69 m

VARERUMSLÆNGDE:
2,04 m

VARERUMSBREDDE:
1,50 m

VARERUMSHØJDE:
1,36  m

VARERUMSVOLUMEN:
4,2  m3

10,6 m VENDEDIAMETER

LAV GULVHØJDE

384 mm

HØJERE SIDDEPOSITION

373  mm

847 mm

GENNEMTÆNKT PLADS 
TIL MANGE FORMÅL.

VÆR FLEKSIBEL. Det er nemt med NV200. De 
indvendige mål er nøje planlagt for at give 

plads til alle virksomheders pladsbehov, sådan, 
at du aldrig behøver at sige nej til en opgave.

UNIK ALSIDIGHED
HOLD FRI. Det er vigtigt – og NV200 giver dig alle muligheder med 
komfortabel plads til op til syv personer og masser af plads til  
din bagage og dit fritidsudstyr.

NYTTELAST  
OP TIL

665 KG*
4,2 M3

VARERUMS- 
VOLUMEN

EN VARERUMSVOLUMEN PÅ
OP TIL 3,1  m3 

MED ANDEN SÆDERÆKKE  
KLAPPET NED.

7 SÆDER
FLERE SÆDER, MERE KNÆPLADS, 

MERE LOFTSHØJDE.

EN VARERUMSVOLUMEN PÅ
OP TIL 2,3  m3 

MED TO SÆDERÆKKER I BRUG –  
FEM PERSONER I BILEN.

524  mm
LÆSSEHØJDE

2,8 m
PLADS TIL EN LANG STIGE (MED 

NEDKLAPPELIG VARERUMSADSKILLELSE 
SOM EKSTRAUDSTYR)

TO EUROPALLER
PLADS TIL TO EUROPALLER 

1,22  m
1,22 M MELLEM HJULKASSERNE

HOLD KONTAKTEN med NissanConnect – dit navigations-, 
kommunikations- og audiosystem. Kan du få vist navigationskort, 
musikinformationer, data og filer fra din telefon på bilens 5” 
touchscreen, og få stemmeanvisninger i hele Europa, samt håndfri 
telefon og al din musik i alle formater: cd, iPod, mp3, USB eller 
Bluetooth®-audiostreaming.

*) Afhængigt af model og den 
nationale typegodkendelse
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LILLE UDVENDIGT 
STOR INDVENDIGT
PÆN OG DISKRET. NV200’s lasterum på 4,2 m3 kan rummes 
i kompakte dimensioner (længde og højde), så det er nemt 
at komme gennem trafikken og finde en parkeringsplads. 
Intelligent design – byens mest gennemtænkte.

*De malede kofangere, der er vist på 
forsiden, er standardudstyr i Danmark.
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TAG BARE SOLIDT FAT
FOKUS PÅ FØRERENS BEHOV. I NV200’s rummelige kabine finder du 
kvalitetsmaterialer og gennemtænkte designelementer, masser af 
opbevaringsplads og et højt placeret, justerbart førersæde.

*Nedklappeligt passagersæde fås 
ikke i kombination med komplet 

varerumsadskillelse, som er 
standardudstyr i Danmark.
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FANTASTISK LASTEEVNE
MED NV200 OPNÅR DU et fantastisk lastrum – det største i dens klasse.  
Lastrummet i NV200 er maksimeret ved at optimere de indvendige dimensioner.
Med en varerumsvolumen på 4,2 m3 og en nyttelast på op til 665 kg er NV200  
klar til alle uforudsete opgaver.

*) Afhængigt af model og den 
nationale typegodkendelse

NYTTELAST  
OP TIL

665 KG*

1,36 m
LAVT GULV OG HØJT TIL 

LOFTET GØR DET NEMMERE 
AT HÅNDTERE STØRRE GODS.

2,04 m
NV200 HAR ET LASTRUM,  

DER ER LANGT NOK TIL TO 
EUROPALLER.

1,50 m
MED STØRRE AFSTAND 

MELLEM SIDEVÆGGENE KAN 
DEN TAGE BREDERE GODS.

4,2 m3

KLASSENS STØRSTE 
LASTVOLUMEN.

4,2 M3
LASTVOLUMEN
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UDVENDIG LÆNGDE:  
4,4 m

UDVENDIG 
HØJDE: 
1,86 m

UDVENDIG  
BREDDE: 1,69 m

4,40 M
UDVENDIG LÆNGDE

KOMPAKT KAROSSERI MED 
UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER
DET INTELLIGENTE DESIGN BETYDER, at NV200 har en bemærkelsesværdig varerumsplads 
og kompakte udvendige dimensioner på blot 4,40×1,69 m. Der er blevet plads til et lastrum, 
der vil noget udover det almindelige. Det gør den dejlig nem at komme omkring med og 
parkere i selv de vanskeligste gader i indre by. Den ideelle varebil - fra brød til 
byggematerialer – NV200 har segmentets bedste lastevne.
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524 mm
LASTRUMSHØJDE

2,8 m
PLADS TIL EN LANG STIGE (IKKE I 

KOMBINATION MED KOMPLET 
VARERUMSADSKILLELSE)

2 EURO PALLETS
PLADS TIL 2 EUROPALLER

1,22 m
1,22 m MELLEM HJULKASSERNE

*AFHÆNGER AF DEN NATIONALE LOVGIVNING

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 varerumslængde på 2,04 m og en bredde på 1,22 m mellem hjulkasserne er der 
god plads til to europaller. Med en af klassens laveste læssehøjder på kun 524 mm er det 
nemt og hurtigt at læsse og tømme bilen. Lastkroge i gulvet er standard, så godset ikke 
rutsjer rundt. Du kan konfigurere NV200 efter dine behov takket være et stort udvalg af 
skillevægge*, en eller to skydedøre samt side- og bagruder som ekstraudstyr.

2 EUROPALLER

524 MM
LASTRUMSHØJDE
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OPBYGNING NV200 KØLEVOGN
Hvad siger din mavefornemmelse til en NV200 med køleenhed som tilvalg? 
Skræddersyet til de hårdeste udfordringer i cateringbranchen. De to typer af 
køleopbygninger lever op til de strengeste tekniske standarder og kan køle 
ned til 0° C eller -10° C – og så har du stadig 2,2 m3 varerumsplads til rådighed. 
Den kan udstyres med modulhylder, aluminiumsfodpaneler og 
midterplaceret, forstærket eller vandtæt bundbeklædning. NV200’s kompakte 
størrelse og uforlignelige smidighed gør det til en fornøjelse at levere friske 
råvarer lige til døren i selv de mest trafikerede snævre gader i indre by.
*Efter særlig anmodning. Vilkår og betingelser afhænger af det pågældende land. Du er 
velkommen til at kontakte din Nissan forhandler, hvis du ønsker yderligere information.

DATA VALUE
Køleenhedens vægt: 149 kg
Volumen i den isolerede enhed: 2,2 m3

Maks. indvendig højde: 1.152 mm
Maks. indvendig bredde: 1.239 mm
Maks. indvendig længde: 1.736 mm
Bredde mellem hjulkasser: 1.078 mm
Skydedør: 1.013 mm x 686 mm
Bagdør (H x L): 1.061 mm x 1.069

SPECIFIKATIONER FOR DEN 
ISOLEREDE KØLEENHED

1

4

2

3

5

DATA VALUE
Vægt: 62,5 kg
Effekt: 707 W ved 0°C, 

609 W ved -10°C
Isoleringskategori: FNA* med skydedør, 

FRB** uden skydedør

Temperatur: Ned til -10°C

DATA VALUE
Vægt: 65,7 kg
Effekt: 1.138 W ved 0°C
Isoleringskategori: FNA*
Temperatur: Ned til 0°C

1. BRED SIDEDØR
2. FORSTÆRKET GULV

3. OMRYKKELIG HYLDE
4. AUTOMATISK TEMPERATURREGULERING 

5. VEKSELSPÆNDINGSINDGANG FOR  
EKSTERN STRØMFORSYNING

*Normal isoleringsklasse A / **forstærket isoleringsklasse B

DIAVIA ROLLE 2000

CARRIER NEOS 100
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1

1. FORSKYDELIGT 3-PERSONERS-SÆDE  
PÅ ANDEN SÆDERÆKKE MED 

SIKKERHEDSSELER
2. VARERUMSADSKILLELSE (ISO 27956)

3. NEM NEDKLAPNING
4. 3.1 m3 VARERUMSVOLUMEN

FLEKSIBLE ARBEJDSFORHOLD
EN VARERUMSVOLUMEN PÅ 2,1 m3, NÅR 2. SÆDERÆKKE 
ER I BRUG, OG 3,1 m3 MED 2. SÆDERÆKKE KLAPPET NED.

Sædeindtrækket kan variere.

4,4 m1,69 m

1,86 m 1,86 m  2,1 m3 TIL 3,1 m3

*Efter særlig anmodning. Du er velkommen 
til at kontakte din Nissan forhandler, hvis  

du ønsker yderligere information.

2 3 4

OPBYGNING MANDSKABSVOGN
Du kan transportere et mandskab på op til fem personer 
og have et varerum på 2,1 m3, og så kan du omdanne 
det hele til en fremragende varerumsvolumen på få 
sekunder! Det 3-personers sæde i anden sæderække 
med sikkerhedsseler, nakkestøtter og en integreret 
varerumsadskillelse kan klappes ned lyn hurtigt, så du 
får en varerumsvolumen på 3,1 m3. Kompakt og robust 
med fløjdøre bagest, der gør af- og pålæsning nemmere 
– NV200 er det mest praktiske valg til dit arbejde.
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FLEKSIBILITET I SÆRKLASSE
PRØV ET ØJEBLIK at se bort fra NV200 Combis elegante ydre og læg mærke til dens 
usædvanlige fleksibilitet. Den skal du nok få gavn af, uanset hvad du skal bruge bilen 
til. Du får klassens mest fleksible 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.

FLEKSIBELT RUM
ALLE SÆDER KAN FOLDES NED, SÅ DER BLIVER MERE PLADS TIL GODS.

3,1 m3

OP TIL 3,1 m³ BAGAGEVOLUMEN 
MED NEDFOLDEDE BAGSÆDER.

OP TIL SYV SÆDER2,3 m3

OP TIL 2,3 m³ BAGAGEVOLUMEN MED  
TO RÆKKER – 5 PASSAGERER.
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ET BARN AF BYEN
I STORBYEN ER NV200 PÅ HJEMMEBANE. Bilens 

enestående størrelse gør den nemmere end 
konkurrenterne at komme omkring med og parkere. 

Det gode udsyn fra det højt placerede førersæde  
plus bilens enestående smidighed gør den nem  

at manøvrere i tæt befærdede gader.

BAKKAMERA. Det er nemt at  
komme ind i små parkeringsbåse  

og små læsseområder med 
NissanConnect-bakkamera. 

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.

GODT UDSYN, BEHAGELIG SIDDESTILLING

NV200-MODELLENS VENDEDIAMETER PÅ 
10,6 m MELLEM KANTSTEN OG DEN 

KOMPAKTE UDVENDIGE LÆNGDE PÅ 4,4 m 
GIVER DIG ET FORSPRING, NÅR DU SKAL 

FINDE VEJ GENNEM BYENS 
FORHINDRINGER OG UDFORDRINGER.

DET LAVE GULV GØR IND- OG UDSTIGNINGEN NEM.

384 mm

373 mm

41°

847 mm

FØRERSÆDET 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.

10,6 m
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HOLD FORBINDELSEN med Nissan Connect – det fuldt integrerede 
navigations-, kommunikations- og musikanlæg. Benyt ratknapperne til at få 
vist kørevejledning, musik og trafikinformationer samt telefonbog og 
personlige filer på 5"-farvetrykskærmen. Find højtopløste 2D- eller 3D-kort og 
zoom automatisk ind. Talevejledning til hele Europa på ni sprog. Afspil cd’er i 
alle formater, tilslut en iPod, en MP3-afspiller eller et USB-drev, kig numrene 
igennem med Bluetooth® audiostreaming eller lyt til radioudsendelser og 
trafikinformationer på én gang. Åbn dit netværk med håndfri tilslutning, og 
verden ligger for dine fingerspidser.

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

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

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

INNOVATION, SOM 
HOLDER DIG I KONTAKT 
MED OMVERDENEN
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A - 220 MM

SMART OG BEKVEM
NV200 er smart indrettet, så du får nemmere ved at arbejde og slappe af. 
Materialerne føles solide og robuste. Og der er flere opbevaringsrum til de ting, 
du skal bruge hver dag. For eksempel kan ryggen på passagersædet foldes frem, 
så der opstår en plan arbejdsflade. Se mere, hør mere, vid mere med Nissan 
Connect – det fuldt integrerede navigations-, kommunikations- og musikanlæg. 

NV200 HAR 13 FORSKELLIGE OPBEVARINGSRUM.  
Den øverste bakke i midten og handskerummet er 
velegnede til papirer. Der er opbevaringsbakker mellem 
sæderne og foran passagersædet (uden monteret 
passagerairbag). Drikkevareholderne til flasker og dåser 
på instrumentpanelet er nemme at nå. Og de store 
dørlommer kan rumme vejkort i A4-format. Desuden 
har NV200 skjulte opbevaringsrum i form af en bakke 
under førersædet, et hemmeligt rum i handskerummet 
og yderligere ét i midterkonsollen.
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STYRKE, ØKONOMI, SIKKERHED
NV200 fås med et udvalg af motorer. 
F.eks. en effektiv 1,5 L dCi-motor på  
90 hk eller 110 hk.

Begge motorer leverer en 
fremragende brændstoføkonomi  
og en imponerende rækkevidde  

under almindelige kørselsforhold, så du også kan 
køre længere mellem optankningerne.

EUR 6

DIESEL GEARKASSE YDELSE CO2-EMISSIONER BRÆNDSTOFFORBRUG  
VED BLANDET KØRSEL

1,5 dCi 5-trins manuel 90 hk fra 131 g fra 20,0 km/l

1,5 dCi 6-trins manuel 110 hk fra 130 g fra 20,4 km/l

HOS NISSAN HAR SIKKERHED HØJESTE PRIORITET. 
Derfor er den nye NV200 udstyret med en lang 

række aktive sikkerhedssystemer inkl. elektronisk 
stabilitetskontrol (ESP), ABS med elektronisk 
bremsekraftfordeling (EBD) og Brake Assist,  

som øger bremsekraften og optimerer 
stabilitetskontrollen. Nissan deler dit ønske om, at 
alle skal kunne føle sig trygge ombord i NV200, så 
ud over airbags ved førersædet er sikkerhedsseler 

på forsæderne standard på alle modeller.

Men NV200 stopper ikke her. Sikkerhedskabinen er 
optimeret med standardudstyr i Combi M1 som 

frontairbag til forsædepassageren, sideairbags og 
gardinairbags, fartpilot og hastighedsbegrænser 

samt det nye dæktryksovervågningssystem (TPMS) 
– alt sammen udstyr, der øger din sikkerhed.
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SVÆR AT ØDELÆGGE, 
LET 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
Når motoren når det 
omdrejningstal, hvor 
det er ideelt at skifte 
gear, viser en 
gearskifteindikator i 
multifunktionsdisplayet, 
at det er det optimale 
tidspunkt at skifte gear 
på. På den måde kører 
du mere økonomisk.

SÅ VÉD DU BESKED
NV200 er forsynet med 
en multifunktions-
skærm 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.

LAVE EJERSKABSOMKOSTNINGER
NV200 ER EN GOD FORRETNING. NV200 er fra starten udviklet til at give ejeren 
lave omkostninger ved ejerskabet, og den robuste konstruktion, de holdbare og 
driftssikre materialer og de minimale daglige driftsomkostninger er en langsigtet 
fordel, som understøttes af en garanti på 5 år/160.000 km.

*) Fås ikke i kombination med 
NissanConnect-bakkamera.

30.000 KM

1 ÅR

Din Nissan NV200 vil gerne 
holde lige så længe som dig, 

men den skal alligevel 
vedligeholdes. Derfor har  

den et serviceinterval  
på 1 år/30.000 km, så den 

altid er i topform.
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1_FARTPILOT MED FARTBEGRÆNSER

2_INTELLIGENT NØGLE

3_CD-RADIO MED BLUETOOTH® OG USB

4_VISKERE MED REGNSENSOR

5_KLIMAANLÆG

6_AUTOMATISKE FORLYGTER

7_15” ALUFÆLG (KUN COMBI M1)

8_START-/STOPKNAP

9_OPVARMEDE FORSÆDER

10_TÅGEFORLYGTER

11_ VARERUMSADSKILLELSER 
(TILGÆNGELIGHEDEN AFHÆNGER  
AF LANDETS LOVGIVNING)

12_NISSANCONNECT

11

DINE VALGMULIGHEDER
Lad udstyret gøre tilværelsen nemmere. Vælg nøglefri betjening og 
start-/stopknap til leveringer rundt om i byen, eller vælg at cruise med 
en hastighedsbegrænser. Tilpas bilen til klimaet med vinduesviskere 
med regnsensor, automatiske forlygter og opvarmede sæder, eller 
vælg en varerumsadskillelse, og gør kabinen til dit hjemmekontor med 
NissanConnect – med andre ord - NV200 kan dække alle dine behov.

*Udstyret afhænger af udstyrsversionen.
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VÆLG DINE FAVORITTER

1. TAGBAGAGEBÆRER

2. VINDAFVISERE FORAN

3. HJØRNEBESKYTTELSE TIL KOFANGERE

4.  TRÆBEKLÆDNING TIL VARERUM: SKYDEDØR, BAGPANEL, 
HJULKASSER, FLØJDØRE UDEN RUDE, VARERUMSBUND

5. BUNDBEKLÆDNING I PLASTIK TIL VAREBIL

6. TAGBØJLER I STÅL, 2 BØJLER

7. STÆNKLAPPER

8. AFTAGELIGT ANHÆNGERTRÆK

9. MÅTTER

10. SIDELISTER OG SIDEBØJLER

Få din NV200 udstyret til en hård arbejdsdag. 
Start med en bundbeklædning i plastik til 
varerummet og træbeklædning til fløjdørene. 
Tilføj stænklapper og måtter for at holde snavs 
ude, og vælg sidelister og sidebøjler for at undgå 
ridser. Invester i en tagbagagebærer og et 
aftageligt anhængertræk – med originalt  
Nissan tilbehør er du klar til alle opgaver.
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FARVER

Dark Blue / C, V
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

Bronze / C
CAP / M

C: kun Combi - V: kun Varebil - S: massiv - M: metallic - P: perlemor

FÆLGE

INDTRÆK

Blue - Dark grey 
COMBI

Grey - Dark grey
VAN

14" hjulkapsel
KASSEBIL

14" alufælg
COMBI N1

15" alufælg
COMBI M1
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DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS HER HOS NISSAN.

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 opfylder selv dine vildeste drømme. Hos Nissan udvikler vi biler, tilbehør 
og serviceydelser, 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.

•  5 år eller 160.000 km beskyttelse fra kofanger til kofanger
•  5 års lakgaranti – dækning af karrosseriets lakering
•  5 års garanti på originale NISSAN dele &  

originalt NISSAN tilbehør
•  5 års vejhjælp
•  12 års garanti mod gennemtæring på NV200
•  Kan overdrages i fuldt omfang

Og med serviceintervaller på 1 år eller 30.000 km for diesel- og benzinmotorer har du ikke blot 5  
år med ro i sindet, men kan også nyde godt af de lave driftsomkostninger der følger med NV200.

NISSAN tilbyder nu 5 års paneuropæisk fabriksgaranti på hele mærkets varebilsprogram* som 
standard. Dette er meget mere end blot en garanti, da den omfatter følgende:

*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 3 år/100.000 km på resten af bilens komponenter) Ubegrænset kilometertal, hvad angår 
lakgaranti, garanti på originale Nissan dele, originalt Nissan tilbehør, vejhjælp og garanti mod gennemtæring. Se Nissan garantihæftet, hvor du kan se 
flere detaljer.

5 ÅRS FABRIKSGARANTI PÅ NISSANS VAREBILSPROGRAM

•  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 frem til din destination eller tilbage til dit 
udgangspunkt. Vi tager os også af bugseringen af din havarerede bil.

5 ÅRS VEJHJÆLP

KUNDESERVICE

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

ud over NISSANS varebilsgaranti på 5 år.
• Prøvekør din favoritbil

Hvis din bil får driftstop, er det ubelejligt. Hvis din pickup 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 Forsikring er udviklet i samarbejde med forsikringsselskabet. If, som er 
Nordens førende skadeforsikringsselskab. Nissan Forsikring giver dig den bedst 
mulige dækning, til en konkurrencedygtig pris, i forbindelse med køb af din bil.

SPECIALISERET VAREBILSNETVÆRK

EFTERMARKEDSSERVICES

NISSAN FORSIKRING
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Forhandlerens stempel:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen ( juni 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 – MODELÅR 2015 NV200 BROCHURE LHD 01/2016 – Trykt i EU.
Udarbejdet af CLM BBDO, Frankrig – tlf.: +33 1 41 23 41 23 og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35.

B e s ø g  v o r e s  h j e m m e s i d e  p å :  n i s s a n . d k

Følg Nissan LCV 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 3 år/100.000 km på resten af bilens komponenter).
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