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Muutke oma NV300 muljetavaldav kandevõime nende 
väliste ja sisemiste katuseraamide ja laekinnitustega 
maksimaalseks. Seejärel kaitske seda libisevate koormate 
ja uudishimulike silmade eest puidust sisustuse, 
libisemisvastase põranda ja ukse kaitsevõredega.

TÖÖKS VALMIS, 
NII SEEST KUI 
KA VÄLJAST.

Libisemisvastane 
tugevdatud 
puitpõrand(93)

Kaanel: Mudel NV300 
värvitoonis RMB Red, 
varustatud terasest 
risttaladega (3 osaline)(121).

1 – Alumiiniumist katuseraam  
ja plaat(125, 129)

2 – Tagauste kaitsevõred(114)

3 – Tugevdusega rattakoopa karp(86)

4 – Tugevdatud puitpõrand(87)

Kaubaruumi laekinnitus (62) Kaubaruumi leedriba (29)
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Uksekäepidemete kaitsmed(118) Tagauste kaitse(117)Eesmised ja tagumised 
porikaitsmed(110, 111)

Muutke raske töö oluliselt lihtsamaks astmete, 
redeli, katuseraami ja risttaladega. Valige meie 
kerekaitsmed, et hoida NV300 head välimust  
isegi karmidel linnatänavatel sõites.

LOODUD RASKE 
TÖÖ JA TÖÖKA 
ELU JAOKS.

1 – Alumiiniumist risttala(123)

2 – Terasest katuseraam  
ja plaat(135, 137)

3 – Tugevdatud küljepaneelid(78)

4 – Hall galvaniseeritud terasest  
redel tagauste jaoks(133)

5 – Standardne puitpõrand(101)
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Horisontaalne kaubavõrk(61) Eemaldatava veokonksu komplekt(40) Tahavaatekaamera(10) 

1 – Jaotusvõre ja vahesein(64)

2 – Eesmine ja tagumine parkimissüsteem(08, 09) 

NV300 on teie sõidukite hulgas tähtmängija,  
eriti kui see on varustatud selliste kasulike 
lisatarvikutega. Need korraldavad teie kaubaruumi, 
aitavad vedada suuremaid koormaid ning 
muudavad parkimise lihtsamaks ja ohutumaks.

SUUREPÄRANE,  
ET LIITUSITE MEIE 
MEESKONNAGA.
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Super Aquila istmekate(26) 

360° nutitelefoni hoidik(35)

Universaalne tahvelarvuti hoidik(37)

Aquila istmekate(19)

1 – Tuulesuunajad(112)

2 – Kroomitud peeglikatted(18) 
3 – Udutuled(04)

4 – Astmelaud(53)

5 – Matid: standardsed, veluurist, 
kummist(65, 66, 69)

Kasutage oma NV300-s neid praktilisi 
lisatarvikuid, et tagada optimaalne tõhusus, 
mugavus ja käepärasus. See on klientidele 
mulje avaldamiseks kahtlemata õige viis. 

ETTEVÕTTE  
JAOKS SOLIIDNE 
VÄLJANÄGEMINE.
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ALARM
(01) Tehases paigaldatud alarm KE25200QH1
(02) Tehases mittepaigaldatud alarm KE25200QH2
(03) Alarmi tõstmisvastane moodul (koos ehtsa alarmisüsteemiga) KE25599963

UDUTULED
(04)  Udutuled KE62200QH1

RATTAD
(05) 17-tollised valuveljed 4030000Q2M
(06) Turvamutrid teras- ja valuvelgede jaoks (4 mutrit) KE40900QH1
(07) Velje kapsel (1tk) 4036100Q0A

TEHNOLOOGILISED ABISÜSTEEMID
(08)  Tagumine parkimissüsteem KE51100QH1
(09)  Eesmine parkimissüsteem KE51200QH1
(10)  Tahavaatekaamera KE28400QH1
(11) Lüliti tagumise parkimisanduri väljalülitamiseks KE51100QH2

PÄIKESESIRMID
(12) Tagauste päikesekardinad KE96600QH1
(13) Küljeakende päikesekardinad L1 KE96600QH2
(14) Küljeakende päikesekardinad L2 KE96600QH3
(15) Avaneva küljeakna päikesekardin (rida 2) KE96600QH4
(16) Mitteavaneva küljeakna päikesekardin (rida 2) KE96600QH5
(17) Tagaluugi päikesekardin KE96600QH6

PEEGLIKATTED
(18)  Kroomitud peeglikatted (2 katet) KE96000QH1

SALONGITARVIKUD
(19)  Aquila esiistmete katted (2 esiistet) KE86000QH0
(20) Aquila esiistmete katted ( juhiiste + 1/1 LCV kaassõitja pinkiste + 

3 peatuge) KE86000QH1

(21) Aquila esiistmete katted ( juhiiste + „Mobile Office” kaassõitja 
pinkiste + 2 peatuge) KE86000QH2

(22) Aquila esiistmete katted ( juhiiste + 1/1 OV kaassõitja pinkiste + 
3 peatuge) KE86000QH3

(23) Aquila esiistmete katted ( juhiiste + 1 tagaiste / 2-istmeline 
kaassõitja pinkiste + 3 peatuge) KE86000QH4

(24) Aquila tagaistmete katted (2/3 1/3 kaassõitja pinkiste, rida 2) KE86000QH5
(25) Aquila tagaistmete katted (1/1 kaassõitja pinkiste, rida 3) KE86000QH6
(26)  Superaquila esiistmete katted (2 esiistet) KE86000QH7
(27) Superaquila esiistmete katted ( juhiiste + 1/1 OV kaassõitja 

pinkiste) KE86000QH8

(28) Superaquila esiistmete katted ( juhiiste + „Mobile Office” 
kaassõitja pinkiste + 2 peatuge) KE86000QH9

(29)  2 Kaubaruumi leedriba KS26000Q01 
(30) Leedlambid KS26000Q02 
(31) Valgustuspakett (2 riba + tuled kaubaruumis) KS26000Q03 
(32) Riidepuu KS87299900 
(33) Jahutuskast (20 l) KS93000080 
(34) Telefonihoidik 360 Grip (Valge) KS289360WH 
(35)  Telefonihoidik 360 Grip (Must) KS289360BL 
(36) Telefonihoidik Magnet KS289AVMBL 
(37)  Tahvelarvutihoidik KS289TH0BL 
(38) Valgustusega tuhatoos F880089926
(39) Tuhatoos 9653600Q0A

VÄLISTARVIKUD
(40)  Eemaldatava veokonksu komplekt KE50000QH1
(41) Veokonksu komplekt ilma veokuulita KE50000QH0

(42) Veokuul tavahaagisele KE50000QDB
(43) Sõrm-tihvt-ühenduse kuul (tellida koos kahe kinnituskomplektiga!) KE50000QDJ
(44) Konks KE50000QDD
(45) Ühenduskonks (2 auku) KE50000QDL
(46) Veokonksu otsik KE50000QDK
(47) Kinnituskomplekt 3 (mudelile KE50000QDL) KE50000QDM
(48) Kinnituskomplekt 2 (tootele "KE50000QDJ // komplektis:  

2 koonuspolti) KE50000QDH

(49) Kinnituskomplekt 1 (tootele KE500-00QDK // komplektis: 4 polti) KE50000QDG
(50) 7 klemmiga veokonksu juhtmekomplekt KE50500QH7
(51) 13 klemmiga veokonksu juhtmekomplekt KE50500QH3
(52) Astmelauad, metall - vasak (L1) 93837-00Q0A
(53)  Astmelauad, metall - parem (L1) 93836-00Q0A
(54) Astmelauad, metall - vasak (L2) 93837-00Q0B
(55) Astmelauad, metall - parem (L2) 93836-00Q0B
(56) Adapteri juhtmestik 7 ja 13 klemmisele kontaktile KE50589941
(57) Adapteri juhtmestik 13 ja 7 klemmisele kontaktile KE50589951
(58) TEK adapter, pikk, 13 klemmi / 7 klemmi + 12S KE50589961

PANIPAIK
(59) Pagasiruumi põrandakate KE96500QH1
(60) Pagasiruumi mustusekaitse (ainult PC-versioon) KE96500QH2
(61)  Kaubavõrk (horisontaalne) KE96600QBB
(62)  Kaubaruumi laekinnitus (L1) KE96200QH1
(63) Jaotusvõre (ainult PC-versioon) KE96400QH1
(64)  Jaotusvõre ja vahesein (ainult PC-versioon) KE96400QH2

MATID
(65)  Standardsed tekstiilist põrandamatid – esirida (2 tk) KE74600QH0 
(66)  Veluurist põrandamatid (rida 1) KE74600QH2 
(67) Veluurist põrandamatid (rida 2) KE74700QH2 
(68) Veluurist põrandamatid (rida 3) KE74700QH3 
(69)  Kummist põrandamatid (rida 1) KE74100QH9 
(70) Kummist põrandamatid (rida 2) KE74200QH9 
(71) Kummist põrandamatid (rida 3) KE74400QH9 

KAUBARUUMI KAITSE
(72) Põranda plastpakett (ees- ja tagaosa – L1) KE68000QH1
(73) Põranda plastpakett (ees- ja tagaosa – L2) KE68000QH2
(74) Tugevdatud küljepaneelid (L2H1 L2H2 1 parempoolne lükanduks) KE68000QH3
(75) Tugevdatud küljepaneelid (L2H1 L2H2 1 vasakpoolne lükanduks) KE68000QH4
(76) Tugevdatud küljepaneelid (L2H1 L2H2 2 lükandust) KE68000QH5
(77) Tugevdatud küljepaneelid (L1H1 L1H2 2 lükandust) KE68000QH6
(78)  Tugevdatud küljepaneelid (L1H1 L1H2 1 parempoolne lükanduks) KE68000QH7
(79) Tugevdatud küljepaneelid (L1H1 L1H2 1 vasakpoolne lükanduks) KE68000QH8
(80) Standardsed küljepaneelid (L1H1 L1H2 1 parempoolne lükanduks) KE68000QHA
(81) Standardsed küljepaneelid (L1H1 L1H2 1 vasakpoolne lükanduks) KE68000QHB
(82) Standardsed küljepaneelid (L2H1 L2H2 1 parempoolne lükanduks) KE68000QHC
(83) Standardsed küljepaneelid (L2H1 L2H2 1 vasakpoolne lükanduks) KE68000QHD
(84) Standardsed küljepaneelid (L1H1 L1H2 2 lükandust) KE68000QHE
(85) Standardsed küljepaneelid (L2H1 L2H2 2 lükandust) KE68000QHF
(86)  Tugevdusega rattakoopa karp KE69000QH1
(87)  Tugevdatud puitpõrand (L1 1 parempoolne lükanduks) KE69000QH2
(88) Tugevdatud puitpõrand (L1 1 vasakpoolne lükanduks) KE69000QH3
(89) Tugevdatud puitpõrand (L2 1 parempoolne lükanduks) KE69000QH4
(90) Tugevdatud puitpõrand (L2 1 vasakpoolne lükanduks) KE69000QH5
(91) Tugevdatud puitpõrand (L1 2 lükandust) KE69000QH6
(92) Tugevdatud puitpõrand (L2 2 lükandust) KE69000QH7

(93)  Libisemisvastane tugevdatud puitpõrand (L1 1 parempoolne 
lükanduks ilma põrandakonksuta) KE69000QHA

(94) Libisemisvastane tugevdatud puitpõrand (L1 1 vasakpoolne 
lükanduks ilma põrandakonksuta) KE69000QHB

(95) Libisemisvastane tugevdatud puitpõrand (L2 1 parempoolne 
lükanduks ilma põrandakonksuta) KE69000QHC

(96) Libisemisvastane tugevdatud puitpõrand (L2 1 vasakpoolne 
lükanduks ilma põrandakonksuta) KE69000QHD

(97) Libisemisvastane tugevdatud puitpõrand (L1 2 lükandust ilma 
põrandakonksuta) KE69000QHE

(98) Libisemisvastane tugevdatud puitpõrand (L2 2 lükandust ilma 
põrandakonksuta) KE69000QHF

(99) Standardne puidust rattakoopakaitse (L1) KE69000QHG
(100) Standardne puidust rattakoopakaitse (L2) KE69000QHH
(101)  Standardne puitpõrand (L1 1 parempoolne lükanduks) KE69000QHI
(102) Standardne puitpõrand (L2 1 parempoolne lükanduks) KE69000QHK
(103) Standardne puitpõrand (L1 1 vasakpoolne lükanduks) KE69000QHJ
(104) Standardne puitpõrand (L2 1 vasakpoolne lükanduks) KE69000QHL
(105) Standardne puitpõrand (L1 2 lükandust) KE69000QHM
(106) Standardne puitpõrand (L2 2 lükandust) KE69000QHN

VÄLIMINE KAITSE
(107) Tagumiste rattakoobaste kaitsmed KE76000QH1
(108) Eesmiste rattakoobaste kaitsmed KE76000QH2
(109) Rattakoobaste kaitsmete pakett (ees ja taga) KE76000QH3
(110)  Eesmised porikaitsmed KE78800QH1
(111)  Tagumised porikaitsmed KE78800QH2
(112)  Kapoti tuulesuunaja KE80000QH1
(113) Tagaluugi kaitsevõre KE96800QH1
(114)  Tagauste kaitsevõred KE96800QH2
(115) Parempoolse lükandukse kaitsevõre KE96800QH3
(116) Vasakpoolse lükandukse kaitsevõre KE96800QH4
(117)  Tagauste kaitse KE96800QHA
(118)  Esi- ja tagauste käepidemete kaitsmed KE96800QHB
(119) Tagumise põrkeraua lävekate KE96700QH1

KATUSERAAMID
(120) Torukandur, sobib kokku katuseraami või risttaladega KS73860100 
(121)  Terasest risttala (H1), 1 tk KE73000QH1
(122) Terasest risttala (H2), 1 tk KE73000QH2
(123)  Alumiiniumist risttala (H1), 1 tk KE73000QH3
(124) Alumiiniumist risttala (H2), 1 tk KE73000QH4
(125)  Alumiiniumist katuseraam tagauste ja tagaluugi jaoks (L1H1) KE73800QHA
(126) Alumiiniumist katuseraam tagauste jaoks (L1H2) KE73800QHB
(127) Alumiiniumist katuseraam tagauste ja tagaluugi jaoks (L2H1) KE73800QHC
(128) Alumiiniumist katuseraam tagauste jaoks (L2H2) KE73800QHD
(129)  Alumiiniumist plaat tagaustega versioonile (L1H1) KE73800QHE
(130) Alumiiniumist plaat tagaustega versioonile (L1H2) KE73800QHF
(131) Alumiiniumist plaat tagaustega versiooni jaoks (L2H1) KE73800QHG
(132) Alumiiniumist plaat tagaustega versiooni jaoks (L2H2) KE73800QHH
(133)  Hall galvaniseeritud terasest redel tagauste jaoks (L1H1 ja L2H1) KE73800QHI
(134) Hall galvaniseeritud terasest redel tagauste jaoks (L1H2 ja L2H2) KE73800QHJ
(135)  Terasest katuseraam tagauste jaoks (L1H2) KE73800QHL
(136) Terasest katuseraam tagauste jaoks (L2H2) KE73800QHN
(137)  Terasest plaat tagaustega versioonile jaoks (L1H1) KE73800QHO
(138) Terasest plaat tagaustega versioonile (L1H2) KE73800QHP
(139) Terasest plaat tagauksega versioonile (L2H1) KE73800QHQ

(140) Terasestplaat tagauksega versioonile (L2H2) KE73800QHR
(141) Must epoksüterasest redel tagaustega versiooni jaoks (L1H1 ja L2H1) KE73800QHS
(142) Must epoksüterasest redel tagaustega versiooni jaoks (L1H2 ja L2H2) KE73800QHT
(143) Terasest katuseraam tagaustega versiooni jaoks (L1H1) KE73800QHK
(144) Terasest katuseraam tagaustega versiooni jaoks (L2H1) KE73800QHM
(145) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kahekohaline),  

13 klemmi (EuroRide) KE73870213

(146) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kolmekohaline),  
13 klemmi Euroway G2 KS73871313 

(147) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kahekohaline),  
7 klemmi (Euroride) KE73870207

(148) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik (kolmekohaline),  
7 klemmi (Euroride) KE73870307

(149) Jalgrattahoidikud Hangon, veokonksule paigaldatud,  
2 jalgratast, Xpress 970 KS73875200 

(150) Jalgrattahoidikud Hangon, veokonksule paigaldatud,  
3 jalgratast, kokkupandav, Hangon 972 KS73875300 

(151) Jalgrattahoidiku Hangon lisa: raamiadapter KE73875001
(152) Jalgrattahoidiku Hangon lisa: Thule lukk 957 (varguskindel) KS73875002 
(153) Jalgrattahoidik, Luxury KS73875003 
(154) Jalgrattahoidik, teras KE73880010
(155) Väike katuseboks, must, kiirpaigaldus, kahepoolselt avanev 

(380L/1600-800-400mm/13kg/75kg)  KE738080100

(156) Keskmise suurusega katuseboks, must, kiirpaigaldus, 
kahepoolselt avanev (480L/1900-800-400mm/15kg/75kg) KE734380BK

(157) Suur katuseboks, must, kiirpaigaldus, kahepoolselt avanev 
(530L/2250-800-420mm/17kg/75kg) KE734480BK

(158) Katuseboks Ranger 90 (340 l / 1100 × 800 × 400 mm / 75 kg) KE734630BK
(159) Suusahoidik, kuni 6 paari, liigutatav KE734RAN90
(160) T-track adapter standardse jalgrattahoidiku jaoks KE73899996
(161) T-track adapter jalgrattahoidiku jaoks KE73799933

OHUTUS/TURVALISUS
(162) Esmaabikomplekt (kott) KE93000007
(163) Esmaabikomplekt (karp) KE93000008
(164) Nissani turvavest KE93000061
(165) Ohutuspakett (esmaabikomplekt, turvavest ja 1 kolmnurk) KE93000022
(166) Ohutuspakett (esmaabikomplekt, turvavest ja 2 kolmnurka) KE93000023
(167) Ohukolmnurk KE93000011
(168) Ohukolmnurk (2tk) KE93000012

TELLIMISTEAVE 

Küsige müügiesindajalt teavet lisatarvikute lisamise kohta teie liisinglepingule ja 
kasutage just teile sobivat paigalduskava.
Nissani originaallisatarvikud 
5 aastat või 160 000 km, kui paigaldati PDI ajal Nissani edasimüüja juures (osad ja töö), 
12 kuud, kui paigaldas muu tootja või klient (ainult osad / piiramatu läbisõit) 

 Nissani heakskiidetud lisatarvikud 
2 aastat või 100 000 km, kui paigaldati PDI ajal Nissani edasimüüja juures (osad ja töö), 
12 kuud, kui paigaldas muu tootja või klient (ainult osad / piiramatu läbisõit) 

 Nissani lisatarvikud 
3 aastat või 100 000 km, kui paigaldati PDI ajal Nissani edasimüüja juures (osad ja töö) 
12 kuud, kui paigaldas muu tootja või klient (ainult osad / piiramatu läbisõit) 
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Jälgige mudelit Nissan NV300:
Edasimüüja tempel:

Külastage meie veebilehte aadressil www.nissan.ee/nv300

* 5 aastat / 160 000 km (kumb enne täitub) tehasegarantii tarbesõidukite seeria jaoks (välja arvatud e-NV200: 5 aastat / 100 000 km tootja 
garantii elektrisüsteemi osadele ja 3 aastat / 100 000 km tootja garantii + 2 aastat / 100 000 5* pikendatud garantii ülejäänud sõidukile)

Kõik jõupingutused on tehtud selleks, et selle väljaande sisu oleks trükkimineku ajal korrektne (2016. detsember). Selle brošüüri 
koostamisel on kasutatud autonäitustel esitatud prototüüpe. Kooskõlas ettevõtte poliitikaga täiustada pidevalt oma tooteid jätab 
Nissan Europe endale õiguse muuta igal ajal väljaandes kirjeldatud ja näidatud tehnilisi andmeid ning sõidukeid. Nissani 
edasimüüjatele antakse sellistest muudatustest teada niipea kui võimalik. Küsige kõige ajakohasemat teavet Nissani kohalikult 
edasimüüjalt. Trükkimisprotsessi piirangute tõttu võivad brošüüris olevad värvid tegelikest kerevärvidest ja siseviimistluse materjalide 
värvidest erineda. Kõik õigused kaitstud. Brošüüri paljundamine kas osaliselt või tervikuna on ilma Nissan Europe’i loata keelatud.

See brošüür on valmistatud kloorivabast paberist – MY16 NV300 ORIGINAALLISATARVIKUTE BROŠÜÜR 12/2016 – trükitud ELis. 
Loonud ettevõte DESIGNORY Prantsusmaal ja tootnud ettevõte eg+ worldwide – Tel +331 4909 2535

NISSAN
5* PIKENDATUD GARANTII

Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada 
oma Uue NV300 garantii eeliseid suurema läbisõiduni.

Pakutavate lepingute hulgast saate valida just sellise, 
mis vastab kõige paremini teie vajadustele.

Remontimisel kasutatakse ainult Nissani 
originaalvaruosi ja töid teevad Nissani eriväljaõppe 
saanud mehaanikud.

NISSANi pikendatud garantii annab teile ja sõiduki 
uutele omanikele meelerahu, sest see kandub sõiduki 
müümisel üle.

Teie Nissani pikendatud garantii sisaldab ka Nissani 
autoabi teenust (Nissan Assistance) poliisi 
kehtivusperioodil, pakkudes teile üleeuroopalist abi 
ööpäev läbi ja 365 päeva aastas.

 

 

NISSAN
+HOOLDUSLEPINGUD

Tagage Nissan+ Hoolduslepingute abil oma NV300le 
vääriline hooldus ja säästke raha. Meie hoolduslepingud 
hõlmavad kõiki NV300 tavapäraseid hooldusnõudeid.

Meie hoolduslepingud võimaldavad määrata hoolduskulud 
kindlaks kuni neljaks hoolduseks.

Nissan+ Hooldusleping katab kõik Nissani hooldusgraafikus 
nõutavad kontrollid, vahetused ja toimingud.

Saage osa eelistest, mis kaasnevad meie väljaõppinud 
mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade 
kasutamisega.

Hästi hooldatud sõidukil on suurem järelturuväärtus.  
Kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu, saab uus 
omanik kasu järelejäänud lepingust.
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https://www.nissan.ee/soidukid/uued-soidukid/nv300.html
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