
e-NV200
NISSAN

ORIGINAALLISATARVIKUD
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Tugevad kummimatid ja tekstiilist istmekatted, plastist 
põranda- ja uksekaitsmed ning rasketesse tööoludesse 
mõeldud kolme talaga katuse- või pakiraam muudavad  
sõiduki vastupidavamaks.

VALMIS TEGUTSEMA
1 _ Katuseraam, kolme talaga (59)

2 _ Astmelauad (53)

3 _ Ukse plastkaitse, täielik kaitse 
(neljaosaline) (38)

4 _ Pakiraam (62)

5 _ Tuulesuunajad (57)

Kaanel Porikaitsmed ees ja taga, kahe 
talaga terasest katuseraam, “Zero 
Emission” kleeps, tumehall (Dark Grey)

Tekstiilist istmekatted, ökomaterjalist (10) Plastist põrandakaitse ja pakiruumi servakaitse (47, 11) Lävepakukaitse ja kummimatt (09, 32) 
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PUHAS JA KORRAS
Eesmiste ja tagumiste parkimisandurite abil on parkimine ja 
kauba kohaletoimetamine laitmatu, eraldusvõrk võimaldab 
kaupa sobivalt paigutada ja tagaluugi võre kaitseb seda 
võõraste pilkude eest.

1_Küljekarbilaiendid (54)

2_Porikaitsmed ees  
ja taga (55-56)

3_Tagauste plastik  
kaitse - kaheosaline  

alumise serva kaitse (39)

4_Tagaluugi kaitsevõre (44, 48)

5_Tuulesuunajad (57)

6_Parkimisandurid ees  
ja taga (06-08)

Liugukse kaitsevõre (52) Mitmeosalise eraldusvõrgu talasüsteem (31)
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TÄISVARUSTUSEGA
Uuendage oma eNV200-t Nissani originaallisatarvikutega. Kõik tarvikud 
alates nutitelefoni- ja tahvelarvutihoidikutest kuni kaitsekatete ja -mattideni 
on loodud just teie vajadusi silmas pidades.

1 _ “Zero Emission” kleeps tumehall (Dark Grey) (05)

2 _ Porikaitsmed (esimesed ja tagumised) (55-56)

3 _ Nutitelefoni hoidik, 360° pööratav,  
valge (must) (13)

4 _ Tahvelarvuti universaalhoidik, must (Black) (15)
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1 _ Matid: kummist ja tekstiilist (32, 34)

2 _ Turvapoldid (03)

3 _ Pagasivõrk (60)

4 _ Pagasiruumimatt, tekstiil (37)

5 _ Pakiruumi pehme põhjakate (29)

6 _ Lävekapukatted ja 
tekstiilmatt (09, 34)

7 _ Pakiruumi põhjakate kauba 
eraldajaga (28)

8 _ Ohutuspakett (66)

9 _ Katuseraam, terasest (2 tala) (58)
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TELLIMISINFO

Küsige oma müügiesindajalt teavet Nissani finantstehingusse lisavarustuse lisamise 
kohta ja kasutage teile sobivaima finantseerimisplaani eeliseid.
Nissani originaallisatarvikud  
3 aastat või 100 000 km, kui paigaldustööd tehakse Nissani esinduse üleandmiseelses 
ülevaatuses (varuosad ja remont) 
12 kuud, kui paigaldustööd tehakse kolmanda isiku või kliendi juures (ainult varuosad / 
piiramatu läbisõit).

 Nissani heakskiidetud lisavarustus  
2 aastat või 100 000 km, kui paigaldustööd tehakse Nissani esinduse üleandmiseelses 
ülevaatuses (varuosad ja remont) 
12 kuud, kui paigaldustööd tehakse kolmanda isiku või kliendi juures (ainult varuosad / 
piiramatu läbisõit).

PIKENDATUD GARANTII

Nissani 5* pikendatud garantii skeem võimaldab teil  
kasutada oma e-NV200 garantii eeliseid kauem või 
suurema läbisõiduni.

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

Meie koolitatud tehnikud tunnevad teie sõidukit  
paremini kui keegi teine ja paigaldavad ainult Nissani 
originaallisatarvikuid.

Nissani 5* pikendatud garantii annab teile meelerahu,  
et kõigi ootamatute juhtumite eest kantakse hoolt,  
ning seda garantiid saab sõiduki eraviisilisel müümisel 
edasi anda.

Nissani 5* pikendatud garantii hõlmab ka Nissani 
maanteeabiteenust, mis on saadaval kogu poliisi 
kehtivuse ajal ööpäev läbi 7 päeva nädalas kogu 
Euroopas.

NISSANI HOOLDUSLEPING

Hoolitsedes Nissani hoolduskava abil oma e-NV200 eest, 
säästate pikemas perspektiivis raha.

Meie hoolduskava hõlmab teie e-NV200 tavapäraseid 
hooldusnõudeid.

Hoolduskava pakub teile võimalust määrata oma 
teeninduskulud kindlaks kuni 5 aastaks.

Teie hoolduskava hõlmab kõiki kontrolle ja asendusi,  
mis on teie Nissani personaalse hoolduskava kohaselt 
kohustuslikud.

Kasutage meie koolitatud tehnikute paigaldatud Nissani 
originaallisatarvikute eeliseid.

Hästi hoitud sõidukil on suurem edasimüügiväärtus.

Kui müüte oma Nissani enne garantii kehtivuse 
lõppemist, saab olemasolevast lepingust kasu ka  
uus omanik.

ISIKUPÄRASTAMINE
(04) “Zero Emission” kleeps – helehall (tumedatele kerevärvidele,  

nt mustale, punasele) G6820-4FA0A

(05)  “Zero Emission” kleeps – tumehall (heledatele kerevärvidele,  
nt valgele, hõbedasele) G6820-4FA0B

ABITEHNOLOOGIAD
(06)  Eesmine parkimissüsteem (põhikomplekt, lisakomplekt  

tuleb tellida eraldi) KE512-99901

(07) Eesmine parkimissüsteem (lisakomplekt) KE512-99930

(08)  Tagumine parkimissüsteem KE511-99903

SISEVIIMISTLUSE ELEMENDID
(09)  Eesmised lävepakukatted KE967-4F000

(10)  Tekstiilist istmekatted, ökomaterjalist (esiistmetel) KE860-4F000

(11)  Pagasiruumi servakaitse KE967-4F020

(13)  Nutitelefoni hoidik, 360° pööratav (must) KS289-360BL 

(14) Nutitelefoni hoidik, U-pööratav (must) KS289-UG0BL 

(15)  Universaalne tahvelarvutihoidik (must) KS289-TH0BL 

(16) Tuhatoos Nomadic F8800-89925

(17) Topsikujuline telefonihoidik + kaitsev ümbris KE930-00300

(18) Riputuskonks H4937-4FA00

(19) Käetugi, mustast tekstiilist, vasakpoolne KS877-JX100 

(20) Käetugi, mustast vinüülist, vasakpoolne KS877-JX103 

(21) Käetugi, panipaigaga, mustast tekstiilist, vasakpoolne KS877-JX111 

(22) Käetugi, panipaigaga, mustast vinüülist, vasakpoolne KS877-JX113 

TARVIKUD
(23) Veokonks, fikseeritud KE500-JX00A 

(24) Veokonks, eemaldatav KE500-JX01A 

(25) Veokonks, tagaplaadiga KE500-JX05A 

(26) 7 klemmine kontakt KE505-4F507 

(27) 13 klemmine kontakt KE505-4F513 

PAGASIRUUM JA KAUBARUUM
(28)  Pagasiruumi põhjakate kauba eraldajaga KE965-4F0H0

(29)  Pagasiruumi pehme põhjakate KE965-4F0S0

(30) Mitmeosaline eraldusvõrk H4935-4FA00

(31)  Kinnitustorud mitmeosalise eraldusvõrgu jaoks H3885-4FA00

MATID
(32)  Kummimattide komplekt, eesmine KE748-4F089

(33) Kummimattide komplekt, eesmine ja tagumine KE748-4F189

(34)  Standardsete tekstiilmattide komplekt, eesmine KE745-4F001

(35) Standardsete tekstiilmattide komplekt, eesmine ja tagumine KE745-4F201

(36) Pagasiruumimatt, kõrgete äärtega KE840-4F001

(37)  Pagasiruumimatt, tekstiil KE840-4F000

VALUVELJED
(01) 15-tollised valuveljed 40300-4FA1A

(02) Ilukilp 40315-4FA0A

(03)   Turvapoldid KE409-89951

SALONGI KAITSE
(38)  Tagaukse plastkaitse – neljaosaline täielik kaitse KE680-JX130

(39)  Tagaukse plastkaitse – kaheosaline alumise serva kaitse KE680-JX131

(40) Tagaukse kaitsepolster KE547-JX082

(41) Tagaukse kaitsevõred KE968-JX100

(42) Tagaluugi plastkaitse – kaheosaline täielik kaitse KE680-JX230

(43) Tagaluugi plastkaitse – üheosaline alumise serva kaitse KE680-JX231

(44) Tagaluugi kaitsepolster KE547-JX081

(45) Salongi eraldusakna kaitsevõre KE968-JX400

(46) Küljeliist + lisakinnituspunktid siseliistu jaoks (kaheosaline komplekt) KE935-4F000

(47)  Plastist põrandakaitse KE680-4F050

(48)  Tagaluugi kaitsevõre KE968-JX200

(49) Tagapaneeli plastist kaitsekomplekt: kaheosaline KE680-JX020

(50) Liugukse plastkaitse – neljaosaline täielik kaitse KE680-JX010

(51) Liugukse plastkaitse – kaheosaline alumise serva kaitse KE680-JX011

(52)  Liugukse kaitsevõre (kaheosaline) KE968-JX300

VÄLINE KAITSE
(53)  Astmelauad KE543-JX010

(54)  Külje kaitseliistud KE760-JX020

(55)  Porikaitsmed (2 tk), eesmised KE788-4F085

(56)  Porikaitsmed (2 tk), tagumised KE788-4F086

(57)  Tuulesuunajad (2 tk), eesmised KE800-JX010

KOORMATALAD
(58)  Koormatalad, terasest (2 tala, tavakasutuseks) KE730-JX002

(59)  Koormatalad (3 tala, professionaalseks kasutuseks) KE730-JX003

(60)  Pagasivõrk KE966-75R00

(61) Pagasivõrk, horisontaalne KE966-74R00

(62)  Katuseraam (tagauste või luugiga versioonile) G3520-4FA00

OHUTUS
(63) Esmaabikomplekt (kõvast plastist karp) KE930-00021

(64) Esmaabikomplekt (pehme kott) KE930-00026

(65) Helkurvest KE930-00111

(66)  Ohutuskomplekt (1 kolmnurk) KE930-00028

(67) Ohutuskomplekt (2 kolmnurka) KE930-00029

(68) Ohukolmnurk KE930-00017

(69) Ohukolmnurgad (2 tk) KE930-00018

 

Prindi   |   Loobu



Udskriv    |    Stige ud

Edasimüüja tempel:

Külastage meie veebilehte www.nissan.ee

Jälgige Nissan e-NV200-t:

Oleme teinud kõik endast oleneva, et selles trükises esitatud teave oleks trükkimineku hetkel (Märts 2017) täpne ja 
ajakohane. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel esitletud näidisautode andmetele. Kuna tooteid 
täiustatakse pidevalt, on Nissan Europe’il õigus siin kirjeldatud ja näidatud sõidukite andmeid igal ajal muuta. Nissani 
edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Kõige ajakohasema teabe saamiseks pöörduge 
Nissani kohaliku edasimüüja poole. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid 
tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused kaitstud. Trükise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku 
loata on keelatud.

See brošüür on valmistatud kloorivabast paberist – GEA BtoB e-NV200 varuosade ja lisatarvikute brošüür  
03.2017 – trükitud ELis.

Loonud ettevõte DESIGNORY Prantsusmaal ja tootnud ettevõte eg+ worldwide, France – Tel +331 4909 2535.
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