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VAATAD KORRA, 
MÕTLED KAKS KORDA

VÄIKE JA RUUMIKAS. Vaatamata 4,2 m3 kaubaruumile 
muudavad kompaktsed mõõdud (pikkus, ümbermõõt, kõrgus) 
NV200 lihtsalt juhitavaks nii tihedas liikluses kui ka kitsastes 
parkimistingimustes. Nutikas disain – linna parim. 
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PRAKTILINE 
LÄHENEMINE 

JUHILE SUUNATUD. NV200 ruumikas salong, 
kvaliteetsed materjalid, läbimõeldud ja 
funktsionaalsed disainielemendid, arvukad 
panipaigad ning kõrgem ja kohandatav 
juhiiste teevad sellest mugava liikuva kontori.
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SUUREPÄRANE 
MAHUTAVUS

NV200 PAKUB TEILE omas klassis eeskujuliku kaubaruumi. NV200 
kaubaruumi on suurendatud salongi mõõtude optimiseerimise teel. 

Kuni 4,2 m3 kaubaruumi ning 677*kg  kandevõimet - NV200 on valmis 
igaks ootamatuks tööks.
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Madal põrand ja kõrge lagi 
võimaldavad mahutada ka 
kogukamaid veoseid.

1,36M

NV200 kaubaruum mahutab 
kaks kaubaalust.

2,04M

Rattakoobaste ja seinte vahe 
võimaldab transportida ka 
laiemaid veoseid.

1,50M

Üks ruumikamatest 
kaubaruumidest omas klassis

4,2M3

* Võib muutuda homologeerimisprotsessi käigus

*Võib muutuda homologeerimisprotsessi käigus
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PIKKUS: 4,40 m

KÕRGUS: 
1,86 m

LAIUS: 1,69 m

Alates baguette’dest kuni ehitusmaterjalideni. NV200 on oma klassi ühe suurima mahutavusega.

NUTIKA DISAINI TÕTTU MAHUTAB NV200 
üllatavalt palju. 4,40 m pikkuse ja 1,69 m laiusega 
NV200 kompaktsus üllatab teid ning muudab 
manööverdamise ning parkimise hõlpsaks ka kõige 
raskemates tingimustes.

KOMPAKTNE KERE
JA PIIRAMATUD VÕIMALUSED
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Ruumi kahele kaubaalusele

Ruumi kahele kaubaalusele 1,22 m 
rattakoobaste vahe

Kaubaruumi põranda 
kõrgus

524MM 2 KAUBAALUST 1,22M

NUTIKAS
JA PAINDLIK RUUM

NV200 HIIGLASLIK KAUBARUUM on nutikalt disainitud, garanteerides maksimaalsed sisemõõdud 
ning lihtsustades teie igapäevatööd. Tänu 2,04 m kaubaruumi pikkusele ja 1,22 m rattakoobaste vahele 
mahutab kaubik hõlpsasti kaks euroalust. Kaubaruumi põranda kõrgus maapinnast on kõigest 524 mm, 
mis muudab NV200 laadimise kiireks ja lihtsaks. Standardsed põrandakonksud aitavad veost paigal hoida. 
NV200 saab kohandada mitme vaheseina, ühe või kahe külgmise liugukse ning valikuliste külje- ja 
tagaakendega teie vajadustele vastavaks.
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SUUREPÄRANE
PAINDLIKKUS

SUUREPÄRANE PAINDLIKKUS NV200 Combi 
omanäoline stiil pakub suurepärast paindlikkust 
ning on ideaalne abimees igas eluvaldkonnas. 
See mudel pakub paindlikku ruumi ja peaaegu 
piiramatuid võimalusi veose paigutamiseks. 
Mahutab mugavalt kuni seitse inimest. Viie inimese 
mahutamisel jääb veoseruumalaks tervenisti 2,3 m3. 
NV200 sobib suurepäraselt nii töö tegemiseks kui 
puhkepäevade veetmiseks.

Kui teine istmerida on alla klapitud, 
on veoseruumala kuni 3,1 M3.

3.1M3

Veoseruumala 2,3 M3, mahutab viis reisijat.

2.3M3

Rohkem istekohti, rohkem ruumi ka 
pikale inimesele.

7 ISTEKOHTA
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2 ISTEKOHTA
Kahe istmekoha kasutamisel mahutab NV200 Combi kuni kolm komplektset 
maastikuratast. See on 3,1 m3 kaubaruumi (2,9 m3 kokku pandud kolmanda 
istmereaga).

5 ISTEKOHTA
Kui olete sõidukisse mahutanud viis reisijat, mahutab NV200 Combi 
nende kõigi jaoks veel ühe suure kohvri. See on 2,3 m3 kaubaruumi 
(2,1 m3 kokkuklapitud kolmanda istmereaga).

7 ISTEKOHTA
Kui konkureerivate mudelite kaubaruum on täis saanud, mahutab 
NV200 Combi hõlpsalt veel kaks suurt reisikohvrit.

KOHANDATAV RUUM
Kõiki istmeid saab kaubaruumi suurendamiseks kokku klappida.

MUGAV
JA KOHANDATAV

NV200 COMBI NV200 Combi pakub rohkem ruumi 
ja on samas kohandatav: moodulistmed pakuvad 
rohkeid konfi gureerimisvõimalusi. Hoolimata sellest, 
kas veate kahte või viite reisijat, suudab NV200 Combi 
veel üllatavalt palju pagasit mahutada.
Nutikas kaubaruum, kauba kinnituskonksud ja soliidne 
salong loovad hea mulje ja muudavad teie elu hõlpsamaks. 
Nii teise kui ka valikulise kolmanda rea istmed käivad 
kokku, et teha ruumi inimestele sisenemiseks või 
kauba vedamiseks.

5 ISTEKOHTA2 ISTEKOHTA

7 ISTEKOHTA
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NÄETE SELGELT, ISTUTE MUGAVALT
NV200 5,3 m pööramisraadius ja kompaktne 4,4 m 
pikkus abistavad teid manööverdamisel.

Madal põrand hõlbustab sisenemist ja väljumist.NV200 juhiasend on kõrgem, kui konkureerivatel 
sõidukitel, armatuurlaua paiknemisnurk tagab, et 
saate vajalikest näitudest ülevaate ühe kiire pilguga.

LINNASOBILIK
NV200 SOBIB LINNA. NV200 unikaalne suurus tagab konkurentidest parema 
liiklemise ja muudab parkimise palju hõlpsamaks. NV200 suurepärane nähtavus 
kõrgelt isteasendilt ning erakordne liikumisvõime aitavad manööverdada hõlpsalt 
tiheda liiklusega tänaval.

TAHAVAATEKAAMERA Kitsastesse parkimis- ning lastimiskohtadesse sõitmine on 
tänu valikulisele tahavaatekaamerale väga lihtne. Armatuurlauas paiknev värviline ekraan 
näitab kogu tagumist ala ja ekraanil paiknevad parkimist abistavad piirjooned suunavad 
NV200 just sinna kuhu vaja.

5,3M

384mm 847mm

Lehekülg 1    |    Lehekülg 2    |    Lehekülg 3    |    Lehekülg 4    |    Lehekülg 5    |    Lehekülg 6    

Välimus    |   Sisemus    |    Pakiruum    |  Prindi   |    Loobu Tehnoloogia ja Jõudlus    |     Stiil ja Lisad



NUTIKAS
JA MUGAV

NV200 NUTIKAS salongis on lihtne tööd 
teha ja lõõgastuda. Salongis on kasutatud 
kvaliteetseid materjale. Lisaks mitu panipaika 
tarbeesemetele. Kaubiku puhul saab reisija 
istme seljatoe ette klappida ja teha kasuliku 
töölaua. Sisseehitatud universaalne 
navigatsiooni , side- ja meelelahutussüsteem 
NissanConnect võimaldab teil rohkem näha, 
kuulda ning teada saada.

NV200 ON VARUSTATUD 12 ERINEVA HOIUPAIGAGA. Keskmine ülemine salv ja kindalaegas sobivad dokumentidele.
Hoiulaekad paiknevad ka istmete vahel ja reisijaistme ees (kui sõiduk pole varustatud reisija turvapadjaga). Istmete vahel ja 
armatuurlaual paiknevad hoiukohad pudelitele on kõik käeulatuses. Suured uksetaskud mahutavad A4 vormingus atlase. 
NV200 on varustatud ka varjatud panipaikadega juhiistme all, salajase hoiukohaga kindalaekas ning keskmises konsoolis. 

Allaklapitav kaasreisija iste on saadaval vaid mudelite puhul, mille varustusse ei kuulu turvakardinad.
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5/ Võimas külmutusüksus
6/ Moodulriiulid
7/ Madal külmutusüksus

1/ Temperatuuri juhtüksus
2/ A/C pistikupesa
3/ Tugevdatud põrand
4/ Lai külgmine ligipääs

NV200
KÜLMIK (EI OLE SAADAVAL EESTIS)

KAUBA VEDAMISEKS SAAB NV200 varustada ka külmikuga! 
Toitlustusettevõtete nõuetele vastavalt tellimusel valmistatud külmik 
vastab kõige kõrgematele tehnilistele nõuetele ning suudab pakkuda 
kuni 0 °C temperatuuri, jättes siiski ka kauba jaoks veel 2,2m3 ruumi. 
Kauba jaoks saab sõiduki varustada alumiiniumist aluslaudade ning 
keskmise ja tugevdatud või veekindla põrandaga. 
NV200 kompaktsus ja liikumisvõime muudavad värske kauba tarnimise 
hõlpsaks ka kõige tihedama liiklusega ning kitsastel tänavatel.
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VÕIMAS
JA SÄÄSTLIK

NV200 ON SAADAVAL VÕIMSATE, kuid säästlike mootoritega.
Valida saate efektiivse 1.5 dCi 90 hj või 110 hj diiselmootori vahel.
Mõlemad mootorid on madala kütusekuluga, mistõttu saate enne
järjekordset tankimist läbida pikema vahemaa. Madalad CO2 tasemed
tähendavad, et diiselmootor on keskkonnasäästlik.

5- või 6-käiguline manuaalkäigukast

1.5 dCi

RASKE KATKI TEHA, LIHTNE PARANDADA
NV200 on tugev, suudab taluda töökoormust ning on 
turvaline. Jäiga keskstruktuuri välisküljel paiknevad efektiivsed 
kokkupõrkel energiat neelavad tsoonid. Kuigi need on 
tugevad, on neid ka hõlbus parandada.

KÄIGUVAHETUSE INDIKAATOR
Kui mootori pöörded saavutavad käigu 
vahetamiseks sobiliku vahemiku, 
kuvab mitmeotstarbeline ekraan ideaalse 
ajastuse käigu vahetamiseks. 
Nii saate säästlikumalt sõita.

HOIAB TEID INFORMEERITUNA
NV200 on varustatud mitmeotstarbelise ekraani ja 
pardaarvutiga, mis pakub kogu vajalikku teavet 
ökonoomse sõitmise kohta. Mitmeotstarbeline 
arvuti näitab mootori pöörlemissagedust, 
keskmist ja jooksvat kütusekulu ning läbisõiduvaru. 
Tahavaatekaamerale lülitatuna näitab 
see täissuuruses värvilist pilti hetkest, 
mil tagurduskäigu sisse lülitate.

NV200 ON ÄÄRMISELT MÕISTLIK VALIK. See on valmistatud hoidmaks kasutuskulud madalatena. Seda mitte ainult väikeste 
kasutuskulude, vaid ka tugeva konstruktsiooni ning töökindlate materjalide näol.

NISSANI JAOKS ON OHUTUS ÄÄRMISELT OLULINE. Seetõttu on NV200 varustatud laialdase ohutussüsteemide valikuga,
sh elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBD) ABS-pidurite ning pidurdusabisüsteemiga, mis suurendab pidurdusjõudu ja tagab
stabiilsuse. Me kõik soovime end NV200 pardal turvaliselt tunda, seetõttu kuulub mudeli standardvarustusse juhi turvapadi ja eesistmete turvavööde 
eelpingutid. NV200 ei piirud sellega, Combi versioonidel on lisaks kõrvalistuja ja külgmised turvapadjad, külgmised turvakardinad, elektrooniline 
stabiilsuskontroll (ESP) ning püsikiiruse hoidja, koos kiirusepiirikuga. Need lisad on saadaval lisavarustusena kaubiku ja N1 kategooria sõiduki puhul.

MADALAD
KASUTUSKULUD

OHUTUS DIISEL

1.5 dCi 

1.5 dCi

KAUBIK VÕIMSUS (HJ)

90

110

KÄIGUKAST

5-käiguline manuaal

6-käiguline manuaal

DIISEL

1.5 dCi 

1.5 dCi

COMBI VÕIMSUS (HJ)

90

110

KÄIGUKAST

5-käiguline manuaal

6-käiguline manuaal

Lehekülg 1    |    Lehekülg 2    |    Lehekülg 3    |    Lehekülg 4    |    Lehekülg 5    |    Lehekülg 6   

Välimus    |   Sisemus    |    Pakiruum    |  Prindi   |    Loobu Tehnoloogia ja Jõudlus    |     Stiil ja Lisad



PLAANIGE OMA
marsruut 5-tollisel 
puuteekraanil ning kuvage seal 
optimaalne marsruut, kuulake 
muusikat või vaadake hoiatusi 
ning isegi telefoniraamatut ja 
isiklikke faile.

JÄLGIGE OMA
liikumist kõrglahutusega 2D- 
või 3D-kaartidel ja suurendage 
sihtmärke. Hääljuhised on 
saadaval üheksas keeles.

ESITAGE
CD-plaate, sirvige Bluetooth®-
voogedastust või kuulake 
raadiot ja liiklusteavet.

VARUSTUS

Kergsulamveljed Vaheseinad

Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirikuga 
(Standardina COMBI versioonidel)

Vihmaanduriga 
klaasipuhastid

NissanConnect

CD-raadio koos Bluetooth’i ja USB’ga

Nutikas võti

Udutuli

Automaatsed esituled

Soojendusega istmed

Kliimaseade

Aknaga eraldussein on saadaval ainult klaasidega tagaustega mudeli puhul. 
Täpsemat teavet erinevate eraldusseinade võimaluste kohta saate oma edasimüüja juurest.
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VALIGE PARIMAD TARVIKUD NII TÖÖKS KUI VABAKS AJAKS

1/ KAUBA PLASTIKKAITSED KAHELE POOLE AVANEVATE 
AKENDETA USTE KORRAL, TAGAPANEEL JA RATTAKOOPAD. 
Need vastupidavad plastikapaneelid kaitsevad kogu kaubaruumi

2/ KAHE TALAGA, TERASEST KATUSERAAMID. Vastupidavad 
terasest katuseraami kandevõimega 60kg ja ühilduvad enamiku Nissani 
katuseraamide lisavarustusega nagu näiteks koormapiirikutega. 
Katuseraami on saadaval ka kolme talaga.

3/ PLASTIKUST PÕRANDAKAITSE KAUBIKULE. Vastupidav, 
hõlpsalt puhastatav ja libisemist takistava pinnaga põrand, mis aitab 
kaupa paigal hoida.

VALIGE
OMA LEMMIKUD

4/ PORIKUMMID. Tugevad ja vastupidavad. Saadaval nii ette kui ka taha.

5/ EEMALDATAV HAAGISEKONKS. Kõik need valikud lubavad võtta 
maksimumi teie NV200 1 100kg veovõimsest. Valige kas fi kseertud, 
vahetatava mooduliga või eemaldatav haagisekonks.

6/ KÜLGMISED LIISTUD JA KÜLJETORUD. Tugi, kaitse ning stiilne 
viimistlus teie NV200 jaoks.

7/ MATID.NEED KUMMIST VÕI TEKSTIILIST PÕRANDAMATID 
AITAVAD SALONGI PÕRANDAT PUHTANA HOIDA. Põrandamattidele
e on õmmeldud NV200 logo ja need sobituvad täpselt paika (saab hõlpsalt 
puhastamiseks eemaldada).

653
2

4

1

7

T A R V I K U D
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VÄLJENDAGE ENNAST 
V Ä R V I D

SOBIV STIIL
S A L O N G I V I I M I S T L U S

C: saadaolev Combi versioon V: saadaolev kaubiku versioon S: PUHAS M: METALLIK

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

Sinine – Tumehall
(ainult Combi)

Hall – Tumehall
(ainult kaubik)
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H

L

M

B

C

D

I

E

G1

G2

A

F

K

J

ÜLDISED MÕÕDUD

A Pikkus mm 4400
B Laius peeglitega mm 2011
C Laius peegliteta mm 1695
D Kõrgus (koormata) mm 1860
E Teljevahe mm 2725
F Kliirens (koormata) mm 158

KAALUD

Sõiduki kogukaal Kg 2000
Maksimaalne koormus* - kaubik Kg 677*
Maksimaalne koormus* - Combi Kg 600*
Maksimaalne haagise kaal - piduritega Kg 1100
Maksimaalne haagise kaal - piduriteta Kg 640

KAUBA-/PAGASIRUUMI MÕÕDUD

G1 Maksimaalne pikkus (põrand) mm 2040
Maksimaalne laius mm 1500
Maksimaalne kõrgus mm 1358

H Maksimaalne rattakoobaste vahe mm 1220
I Laadimisplatvormi kõrgus mm 524
J Liugukse laius mm 693
K Liugukse kõrgus mm 1171
L Tagaukse laius mm 1262
M Tagaukse kõrgus mm 1228

Kaubaruumi ruumala (maksimaalne) m3 4,2
Kokku klapitud kolmanda istmereaga m3 2,1
Kokku klapitud teise istmereaga (5 istekohta/7 istekohta) m3 3.1 / 2.9

Van koos 1 või 2 külgmise liuguksega.

Van koos 1 või 2 külgmise liuguksega Tagumised paarisuksed 
koos klaaside ja klaasipühkijatega.

Combi Tagaluugi või kahele poole avanevate 
ustega.

K E R E  V E R S I O O O N I D M Õ Õ D U D  J A  K A A L U D

* Võib muutuda homologeerimisprotsessi käigus
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NISSAN NV200 
PAKUB TEILE:
3-AASTANE GARANTII JA 
LISAGARANTII VÕIMALUS 

12-AASTANE ROOSTEKINDLUSE 
GARANTII

HOOLDUSINTERVALL 30 000KM 
VÕI 12 KUUD.

SPETSIAALNE VÄIKEKAUBIKUTE VÕRK
Euroopas kõige laiemat väikekaubikute vali-
kut pakkuval Nissanil on alates 2007. aas-
tast väikekaubikutele spetsialiseerunud võrk 
enamikul Euroopa turgudel. Meie müüjad on 
koolitatud pakkuma teie ärivajadustele sobi-
vaimat NV200 varianti, sh konkurentsivõi-
melisi fi nantslahendusi. Oleme välja arenda-
nud nõudepõhised teisendused, mis 
vastavad teie kõrgeimatele ootustele nii kva-
liteedi kui ka konkurentsi osas. Meie müügi-
järgse hoolduse nõustajad on valmis teid 
kõige paremal viisil teenindama, mõistes teie 
ettevõtluspiiranguid ning pakkudes laienda-
tud garantiid ja teeäärseid abiprogramme 
teie ärivajaduste tagamiseks. Tutvuge meie 

ja autoabi saabub õige pea. Lisaks ärge unus-
tage Nissan Kindlustust mis on saadaval kõi-
gile Nissani mudelitele. Nissan Kindlustust 
kasutades remonditakse teie sõiduk alati 
ametlikus Nissani keskuses.

3-AASTANE GARANTII JA LAIENDA-
TUD GARANTII
Teie võtate endale klientide ees kohustusi. 
Ja te ei saa lubada nende mittetäitmist. 
Niisiis teeme me Nissanis kõik võimaliku, et 
aidata teil neid kohustusi täita sõidukitega, 
mis on just seal, kus soovite – teel ja tööl. 
NV200 on projekteeritud ja täiustatud 
aastate vältel, et saavutada esmaklassiline 
töökindlus pikkade hooldusintervallide ning 
proovitud ja testitud tugiteenustega, näiteks 
pikem hooldusvälp, asjatundlikud töötajad, 
ärikeskused ja saatesõidukid.
Nissani 5* pikendatud garantiiga saate 
hingerahu kuni viieks aastaks. Lisaks 
hingerahule on ka järelturuväärtus kõrgem, 
kui hakkate autot uue vastu vahetama. Te 
saate Nissani 5* pikendatud garantiid 
soetada kuniks teie autol on kehtiv garantii.

NV200 liiniga, testige seda ja rääkige kõigist 
oma vajadustest meie väikekaubikutele 
spetsialiseerunud müügimehele – te 
veendute, et Nissan NV200 saab teie 
ettevõtte arendamisel abiks olla.

TEIE NISSAN VÄÄRIB PARIMAT
Kui teie auto katki läheb, on see tülikas. Kui 
aga kaubik katki läheb, on see teie ettevõt-
tele tõsine hoop. Isegi hoolduseks kavanda-
tud aeg on seisak, mil kaubik kasumit ei 
teeni. Nissan mõistab neid keerulisi ärilisi 
tõsiasju. Seetõttu pakume teile ainult pari-
mat: hoolduseks ja remonttöödeks Nissani 
ametlik teenindus, kus töötavad Nissani 
poolt koolitatud mehaanikud ja kasutatakse 
Nissani originaal varuosi, millel on vähemalt 
üheaastane garantii. 

ÜLE-EUROOPALINE AUTOABI
Ostes uue Nissan NV200, saate automaat-
selt osa üle-euroopalisest autoabist, mis 
aitab teid ööpäev läbi, seitse päeva nädalas 
ning 365 päeva aastas. Kus iganes Euroopas 
peaks Teil tekkima probleem autoga, siis liht-
salt helistage Nissani autoabi telefoninumbril 

T O O M E  H I N G E R A H U  S Õ I T M I S E L E

Te õhutate meie kujutlusvõimet. Te soodustate meie leidlikkust. Te inspireerite 
meid muutma reegleid ja olema innovaatilised. Ning Nissanis pole innovatsioon 
mitte üksnes lisandused ja laiendused, vaid ka piiri ületamine hetkeolukorra 
uuesti loomiseks. See on ootamatute lahenduste loomine teie suurimate ja 
pragmaatilisimate vajaduste rahuldamiseks. Nissanis kujundame me autosid, 
lisatarvikuid ja teenuseid, mis murravad vormi, tehes praktilise põnevaks ja 
põneva praktiliseks, et pakkuda teile iga päev tujutõstvat sõidukogemust.

NISSANIS TOOTE MEIST PARIMA ESILE.
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Edasimüüja:

Oleme teinud kõik endast oleneva, et selles trükises esitatud teave oleks trükkimineku hetkel (02.2014) täpne ja ajakohane. Trükise koostamisel oleme 
tuginenud autonäitustel esitletud prototüüpautode andmetele. Seoses toodete pideva täiustamisega on Nissan Internationalil õigus muuta käesolevas 
trükises kirjeldatud ja esitletud sõidukite andmeid igal ajal. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige Nissani 
edasimüüjalt kõige värskemat teavet. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik 
õigused kaitstud. Käesoleva trükise või selle osade paljundamine Nissan Internationali kirjaliku loata on keelatud.

Trükis on trükitud kloorivabale paberile – 02.2014 – Trükitud EL-is. 
Autor: NEW BBDO, Prantsusmaa Tel +33 1 40 62 37 37 ja toodetud E-GRAPHICS\FRANCE poolt, Prantsusmaa – Tel: +33 1 49 09 25 35

K ü l a s t a g e  m e i e  v e e b i l e h t e :  w w w . n i s s a n . e e
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