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Nissani eesmärk on pidevalt tuua teie ettevõttesse uuendusi. Selleks mõtleme välja 
uusi nutikaid viise, kuidas pakkuda teile oma klassis parimat ruumikust ja tõhusust, 
täiustatud mitmekülgsust ja vastupidavust ning suuremat kokkuhoidu ja kasutuslihtsust. 
Me loome põnevust ja uuendusi ööpäev läbi, et muuta teie igapäevane elu sujuvamaks, 
töötamine lõbusamaks ja hoida teid konkurentidest ees. Kuna miski pole parem kui töö 
tegemine nutikamalt.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
AMETLIK TARBESÕIDUK

VÄGA LAI TARBESÕIDUKITE 
MUDELIVALIK 
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VALIGE OMA SÕIDUK
UUELT NV300-LT VÕITE OODATA PALJU ja olla kindel, et teie ootused täituvad. Sellel on kõik, 
mida vajate oma ettevõtte jaoks: madalad käituskulud ja suur mugavustase. Lisaks on koorma 
vedamise võimalused sellise praktilise keskmise suurusega kaubiku kohta erakordsed. Samuti on 
NV300 loodud olema täielikult töökindel, just nagu Nissanilt oodatakse. Seda lubadust toetab 
meie viieaastane garantii.

„Töökindlus on ülioluline – 
minu ettevõtte edu oleneb 
õigel ajal klientideni 
jõudmisest. Seetõttu on 
Nissani viieaastane garantii 
suur boonus. See näitab, 
et Nissan usub oma 
insenerilahendustesse, 
koostekvaliteeti ja 
töökindlusse täielikult, 
mis annab ka mulle 
enesekindlust.”

„Nissanil on 
suurepärane 
tarbesõidukite valik ja 
neil on olemas kõik 
omadused, mida mu 
ettevõte vajab. Valisin 
NV300 seetõttu, et selle 
suurus vastab mu 
praegustele vajadustele. 
Kui mu ettevõte kasvab, 
on hea teada, et saan 
valida suuremad 
mõõtmed ja sõita ikka 
Nissaniga.”

„Minu NV300 on minu 
jaoks rohkem kui lihtsalt 

kaubik, see on ka mu 
kontor. Ma pean liikvel 

olles tegelema 
paberimajandusega, 

hankima varuosi ja pidama 
sidet klientidega, mis on 

põhjus, miks valisin NV300. 
See võimaldab hõlpsalt olla 

organiseeritud ja tõhus 
ning see on hea pilt, mida 

esitleda klientidele.”

„Ma sõidan suurema 
osa päevast ringi, mis 

tähendab, et jõudlus ja 
kütusesäästlikkus on 

väga olulised. Minu 
NV300 pakub mulle 

sujuvaid sõiduomadusi 
ja vajaduse korral 

suurepärast kiirendust 
ning see on ka tõeliselt 
säästlik. See tähendab, 

et sõitmine on 
lõõgastavam ja ka 

pangakonto ei 
kannata.”

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

PEAMINE 
TULEMUSLIKKUSE NÄITAJA

KANDEVÕIME 
ÜLE 

1000 KG* 
KAUBARUUMI 
MAHT KUNI
8,6 M3

KAUBARUUMI MAHT KUNI 
8,6 M3 

KUNI 4,0 M3

JA KUUS INIMEST
KUNI 9 ISTET

JA KÜLLALDASELT RUUMI

VÄIKE KÜTUSEKULU, 
SUUR JÕUD
NV300 1,6-liitrine dCi mootor on 
saadaval neljas erinevas versioonis: 
kaks ühe turboga mudelit (95 või 
120 hj) ja kaks topeltturboga mudelit 
(125 või 145 hj). topeltturboga 
mootor tekitab madalatel pööretel 
rohkem pöördemomenti ja suurtel 
kiirustel rohkem võimsust, mis 
suurendab sõidetavust veelgi. 

 TEIE JAOKS LOODUD

RUUMIKUS KOORMATE JAOKS, 
MUGAVUS INIMESTELE
NV300 KAUBIK suudab vedada kuni 8,6 m3 ja üle 
1 000 kg* koormaid, kahe istmereaga kaubik suudab 
vedada kuueliikmelist meeskonda ja vajalikke 
tööriistu. Combi ruumikasse sõitjateruumi mahub 
kuni üheksa reisijat.

TEIE JAOKS ON OLEMAS IDEAALNE NV300. Teie vajaduste jaoks on saadaval 
kahes pikkuses ja kõrguses kaubik, kahes pikkuses Combi ja kahe istmereaga 
kaubik ning pikk platvormkaubik.

KAUBIK KAHE ISTMEREAGA KAUBIK COMBI PLATVORMKAUBIK

HOIDKE ÜHENDUST VÄIKESED KÄITUSKULUD
Kõik NV300 mootorid vastavad EURO6 

nõudele. Nende väikesele kütusekulule 
lisanduvad 2 aasta / 40 000 km 

hooldusintervallid, mis vähendavad 
NV300 käituskulusid veelgi.

Navigatsiooni-, suhtlus ning heli- ja meelelahutussüsteem 
NissanConnect hoiab teid ühenduses. 7-tollisel värvilisel 
puuteekraanil saate kuvada kaarte, muusikat, teavet ja 
telefonifaile, hankida hääljuhiseid, kasutada vabakäesüsteemi ja 
kuulata muusikat iPodilt, MP3-lt, USB-lt või nautida Bluetooth®-i 
heli voogedastust.

KAUBIK KAHE ISTMEREAGA KAUBIK COMBI

x3 x10
2.5M

KIPSPLAAT
TÖÖ SAAB TEHTUD
NV300 ON VÄGA VÕIMEKAS VEDAJA. Isegi baasversioon suudab 
mahutada kolme euroalust või kuni 10 2,5-meetrist kipsplaati. 
Kui tõstate vaheseina luugi üles, saate vedada eriti pikki esemeid, 
nagu näiteks torud või vaibarullid.

Tänu muljetavaldavale kaubaruumi mahule saate hõlpsalt vedada 
kuni kolme euroalust või kümmet 2,5 meetrist kipsplaati. 
Sõitjateruumi vaheseinas olev luuk võimaldab NV300-ga vedada 
kuni 3,75-meetriseid (L1) ja 4,15-meetriseid (L2) esemeid.

 *Täpne kandevõime sõltub mudelist 
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TÄPSELT TEILE. Mitmekülgne mudelivalik ning mitu 
lisavalikut võimaldavad teie ettevõttele valida ideaalse 
NV300. Saadaval on kahes pikkuses ja kõrguses kaubik, 
kahes pikkuses kahe istmereaga kaubik ja Combi ning pika 
teljevahega platvormkaubik. NAUTIGE OTSUSTAMIST!
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NÕUAB VÄHEM, PAKUB ROHKEM
VÄIKESTE KÄITUSKULUDEGA NV300 sobib teie ettevõttele. Nii ühe kui ka kahe 

turboga mootorid on muljetavaldavalt säästlikud. Seiskamis- ja käivitamissüsteem 
(Stopp/Start) ning nutikas energiahaldus aitavad kütust veelgi rohkem säästa. Lisaks 

suurendab enesekindlust teadmine, et NV300-ga kaasneb Nissani suurepärane 
5 aastane / 160 000 km garantii.

TURBOD HOBUJÕUDU

SEISKAMIS- JA KÄIVITAMISSÜSTEEM NING ÖKOREŽIIM

5  aastat / 160  000  km (kumb enne 
täitub) tehasegarantii tarbesõidukite 
seeria jaoks (välja arvatud e-NV200: 
5 aastat / 100 000 km tehasegarantii 
elektrisüsteemi osadele ja 3 aastat / 
100 000 km tehasegarantii + 2 aastat 
/ 100  000 5*  pikendatud garantii 
ülejäänud sõidukile) 
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VEDAGE ROHKEM, HÕLPSALT
NV300 on loodud selleks, et muuta teie tööpäev lihtsamaks. Euroaluse laadimine laia 
tagaukse või külgmise liugukse kaudu on lihtne, viimane lihtsustab ka kauba peale ja 
maha laadimist tee äärtes. NV300-ga jõuate rohkem.
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NUTIKAM LAADIMINE.
Lisaks ruumikusele ja kohandatavale kaubaruumile on NV300 
varustatud mitme praktilise võimalusega, et igasugune töö saaks 
hästi tehtud.

Mugav 552 mm 
laadimiskõrgus vähendab 
tõstmisvajadust

Täiskõrguses terasest vahesein 
turvalisuse tagamiseks 
(saadaval ka koos aknaga)

1,27 meetrit lai kaubaruum 
rattakoobaste vahel

MUU VARUSTUS (MÕNED VALIKUD 
KUULUVAD LISAVARUSTUSSE):

• Leedvalgustusega laadimisala
• 12 V pistikupesa kaubaruumis

• Tagaust saab eriti pikkade koormate 
jaoks avatuks fikseerida

• Kuni kahemeetriseid / 13 kg kaaluvad esemed 
saab paigutada kaubaruumi laekinnitustele

• Lisavarustusse kuuluvad aknaga 
tagauksed või tagaluuk

• NV300 võimaldab pukseerida kuni 
2000 kg piduritega haagist

Külgmiste hingedega 
tagauksed avanevad 180°, 
et moodustada takistusteta 
1,3 m laiune juurdepääsuava.

Kuni 20 kinnituspunkti 
külgedel ja põrandal hoiavad 
teie koorma paigal.

Vaheseinas olevat luuki saab 
üles tõsta, et vedada eriti 
pikki esemeid – kuni 3,75 
meetrit (L1) või 4,15 meetrit (L2).

Külgmise liugukse laius on 
üle ühe meetri, mis 
võimaldab hõlpsalt euroalust 
peale laadida.
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MUGAV JA PRAKTILINE
NV300 sõitjateruum on palju rohkemat kui lihtsalt mugav töökoht. See on ka 
ülimalt organiseeritud mobiilne kontor. Saadaval on üle 89 liitri hoiuruumi kõige 
jaoks, alates kirjaklambritest ja topsidest ning lõpetades suurte pudelite ja 
sülearvutiga. Kõrvalistuja istmepõhja saab kallutada ettepoole, et avada suured 
hoiukastid. Keskmise istme seljatoe saab kokku klappida ning luua A4-suurusega 
eemaldatava kirjutusaluse. Need on vaid paar praktilist võimalust, mis näitavad, 
et oleme teie tööviisile tähelepanu pööranud.

KAUBIKU SISEMISED VÕIMALUSED:
1. Hoiuruum suurematele esemetele kaassõitjate istmete all.
2. Kirjutamisaluse hoidik istme seljatoes. Lisaks lame ruum 

dokumentide või sülearvuti jaoks.
3. Mugav topsihoidik teie joogi turvaliseks hoidmiseks. 
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Liigelge kõikjal nagu kohalik, 
kasutades selgeid pilte ja 
hääljuhtimist.

Muutke oma NV300 meelelahutus- ja 
teabekeskuseks. Laadige oma muusika 
Bluetoothi kaudu.

Rääkige klientidega ja 
helistage koju. 
NissanConnecti 
vabakäetehnoloogiaga saate 
helistada ja vastata kõnedele 
ning avada oma 
kontaktiloendi, hoides samal 
ajal käed turvaliselt roolil.

TÄIUSTATUD LIHTSUS
Õigeaegsus ja side pidamine on iga ettevõtte jaoks 
üliolulised. Me muudame selle lihtsamaks moodsa, 
kuid lihtsalt kasutatava multimeediasüsteemiga 
NissanConnect, mille saab sünkroonida teie 
nutitelefoniga.

NissanConnect
7-tolline puuteekraan, navigeerimine USB-
kaardiuuendustega, DAB-digitaalraadio, Bluetoothi 
nutitelefoni integratsioon, USB- ja pistikupesa.
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NV300 KAUBIK
ARMASTAB SUURI KOORMAID
NV300 kaubik on võimekas, ruumikas ja töökindel tööhobune. Selle kaubikuga 
kaasneb suur kaubaruum koos äärmiselt hea manööverdusvõime ja väikese 
ökoloogilise jalajäljega, tänu millele on see linnatänavatel praktiline ja 
maanteedel lõõgastav.

JUURDEPÄÄSU JA KAUBARUUMI VARUSTUSE HULKA KUULUVAD:
• Põrandale paigaldatud kinnitusaasad
• Vaheseina luuk pikendab kaubaruumi 

kuni 4,15 m (L2-versioonis) pikkuseks
• Kaubaruumi puidust põrand ja küljepaneelid 

(lisavarustuses)Lisavarustusse kuuluvad 
leedtuled muudavad 
kaubaruumis toimetamise 
mugavamaks.

Kaubaruumi laekinnitused 
võimaldavad vedada 
lisaesemeid (kuulub 
lisavarustusse).

Ühe või mõlema külje jaoks 
on saadaval 1 meetri laiune 
liuguks.

See nutikas seade 
võimaldab teil tagaukse 
fikseerida avatuks ja 
vedada pikki esemeid 
ohutumalt.

• Hõlpsat euroaluse laadimist võimaldavad 
külg- ja tagauksed

• 270° avanevad tagauksed (lisavarustuses)
• Valgustatud laadimisala (lisavarustuses)
• 12 V pistikupesa laadimisalas
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NV300 KAHE ISTMEREAGA KAUBIK
VALMIS KÕIGEKS
NV300 kahe istmereaga kaubik on paindlik töölahendus. Teie töökaaslased saavad sõidukisse 
hõlpsalt kahe liugukse kaudu ning ruumi on piisavalt, et sõita mugavalt tööle ja tagasi. Saadaval 
on kaks pikkust ning ruumi on piisavalt nii teie meeskonnale kui ka kuni 4,0 m3 pagasile.

MEESKONNA JA KAUBARUUMI VARUSTUS:
• Kaubaruumi maht 3,2 - 4,0 m3

• Kandevõime kuni 1040 kg
• Kaks fikseeritud akendega külgmist liugust
• Tugevast plastist vahesein koos aknaga
• Kolmekohaline tagumine pinkiste koos reguleeritava 

kõrguse ja kallutatavate peatugedega

• Kõigil istmetel kolmepunktiline inertsrulliga turvavöö
• Tagumise vaheseina all asuv lisaruum pikendab 

kaubaruumi pikkust kuni 2,42 meetrini (L2-mudelitel)
• 12 V pistik tagaistme kattes  

Kuni 4,0 m3 kaubaruum 
tööriistade ja varustuse jaoks.

Individuaalsete kontuuridega 
tagumine pinkiste kuni 
kolmele sõitjale.

Allaklapitav käetugi 
suurendab mugavust.

Suured aknad muudavad 
sõitjateruumi valgeks ja 
värskeks.
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COMBI VARUSTUSSE KUULUVAD:
• kuni üheksaistmeline paigutus ja valik kahe teljevahe vahel
• kaks fikseeritud või avatavate akendega (lisavarustuses) 

külgmist liugust
• teise ja kolmanda istmerea kontuuritud pinkistmed, 

millest kummalegi mahub kolm sõitjat
• teise rea pinkistme 60/40 jaotusega 

kokkuklapitavad seljatoed

• kokkuklapitav ja üles tõstetav kolmanda rea pinkiste
• eemaldatav teise ja kolmanda rea pinkiste
• kõigil istmetel inertsrulliga süle ja diagonaalsed turvavööd
• kummist põrandakate
• Poolkõrge külgmise seina kaitse.

NV300 COMBI
JÄTKE PARIM MULJE
Nutikas, ruumikas ja mugavat sõitu pakkuv Combi 
avaldab teie sõitjatele muljet nii teel lennujaama, 
mängule kui ka linnas ja maanteel.

Suured külgmised liuguksed 
ja teise rea 60/40 jaotusega 
kokkuklapitavad seljatoed 
tagavad hõlpsa juurdepääsu.

Kokkuklapitav või eemaldatav 
kolmas istmerida ja 
eemaldatav teine istmerida 
võimaldavad kasutada 
paindlikke kaassõitja/
kaubaruumi kombinatsioone.

Kui eemaldate teise ja 
kolmanda istmerea, on teie 
Combis sama palju 
kaubaruumi kui kaubikus.
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ÖKOREŽIIM
Režiimi sisselülitamisel piiratakse 
maks. pöördemomenti, muudetakse 
gaasipedaal tundlikumaks ja 
kuvatakse käiguvahetuse näidik, 
mis vähendab kütusekulu.

NUTIKAS ENERGIAHALDUS
See võimaldab aeglustamisel ja
pidurdamisel taastada energiat, 
et vähendada üldist kütusekulu.

VASTAB EURO6 NÕUDELE
Valikulise katalüütilise 
redutseerimise tehnoloogia kasutab 
AdBlued, et muuta lämmastikoksiidi 
heitkogused veeks, lämmastikuks ja 
väikesteks kogusteks 
süsinikdioksiidiks, mis on 
looduslikud elemendid, mida 
hingame ohutult sisse iga päev.

TOPELTTURBO OMADUSED
Esimene turbo tekitab suurt 
pöördemomenti väikestel kiirustel, 
et pakkuda kohaltvõtul ja mootori 
käivitamisel rohkem võimsust. 
Teine turbo suurendab võimsust 
suurematel kiirustel, et tagada 
ühtlane ja enesekindel kiirendus.

SEISKAMIS- JA 
KÄIVITAMISSÜSTEEM 
(STOPP/START)
Süsteem kuulub topeltturboga 
mootoritel standard- ja 95 hj 
jõuallikatel valikvarustusse ning 
seiskab näiteks foori taga või 
liiklusummikus seistes mootori ja 
käivitab selle siduri allavajutamisel 
kohe uuesti. Kütusesääst on peagi 
märgatav.

1,6 dCi, 95 hj, üks turbo1,6 dCi, 145 hj, topeltturbo

SUUR TÕHUSUS
NV300 1,6-liitrised dCi diiselmootorid ühendavad endas 
väiksema mahuga kaasneva kütusesäästlikkuse ja turboga 
lisatava võimsuse kogu pöördevahemikus. Saadaval on neli 
EURO6 nõudele vastavat mootorit: ühe turboga mootor 
võimsusega 95 hj või 120 hj ja topeltturboga mootor 
võimsusega 125 hj või 145 hj.
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LÄBIMÕELDUD JA 
VASTUTUSTUNDLIK
Teie ohutus on meile tähtis. Seetõttu on NV300 
varustatud aktiivsete ohutussüsteemidega, nagu 
elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP), ABS koos 
elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBD) ja 
Extended Grip-veojõukontroll, mis optimeerib haarduvust 
keerulistes oludes sõitmisel (nt mudas ja lumes). 

AUTOMAATSED TULED JA 
KLAASIPUHASTID 
(LISAVARUSTUS)
Aktiveeruvad automaatselt, et 
saaksite tähelepanu teel hoida.

KIIRUSHOIDIK
Lõõgastuge pikkadel sõitudel. 
Lisatud on ka kiiruspiirik, et 
hoida teid lubatud kiiruse 
piirides.

NÕLVALT STARDI ABI
Muudab nõlvalt startimise 
ohutumaks ja sujuvamaks, 
hoides pidurite survet kuni 
2 sekundiks.

TAHAVAATEKAAMERA 
(LISAVARUSTUS)
Tahavaatekaamera muudab 
koos tagumiste 
parkimisanduritega 
manööverdamise hõlpsamaks 
ja ohutumaks.

INTELLIGENTE VÕTI 
(LISAVARUSTUS)
Kui hoiate midagi käes, 
võimaldab intelligentne võti esi- 
ja tagauksi avada/lukustada ja 
käivitada mootorit ilma võtit 
taskust välja võtmata.

PIMEALAPEEGEL
Pimealapeegel on paigaldatud 
kõrvalistuja päikesesirmi, et 
suurendada nähtavust.

ÖKOREŽIIM
Ökorežiimi käivitamine aitab 
teil sõita säästlikult.
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MÕÕTMED (MM) L1H1 L1H2
Pikkus (mm) 4999
Laius / laius peeglitega (mm) 1956 / 2283
Kõrgus (mm) 1971 2493
Teljevahe (mm) 3098
Ülend, eesmine (mm) 933 935
Ülend, tagumine (mm) 968 966

KAUBARUUM L1H1 L1H2
Pikkus põranda tasandil (mm) 2537
Pikkus põranda tasandilt kuni salongi 
vaheseinani (avaga) (mm) 2950

Suurim pikkus põranda tasandil, 
kokku klapitud istmetega (mm) 3750

Pikkus 1m kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 2250

Suurim laius (mm) 1662
Rattakoobastevaheline laius 
(kaubaruumis) (mm) 1268

Kõrgus (mm) 1387 1898
Laadimiskõrgus (mm) 552
Kaubaruumi maht (m3) 5,2 7,2

LIUGUKS L1H1 L1H2
Laius 600mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 907

Laius 100mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 1030

Kõrgus (mm) 1284

TAGUMISED UKSED L1H1 L1H2
Kõrgus (mm) 1320 1820
Laius 70mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 1391

MASSID L1H1 L1H2
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Täismass (kg) 2800 2960/2980 2980

MÕÕTMED (MM) L2H1 L2H2
Pikkus (mm) 5399
Laius / laius peeglitega (mm) 1956 / 2283
Kõrgus (mm) 1971 2490
Teljevahe (mm) 3498
Ülend, eesmine (mm) 933 935
Ülend, tagumine (mm) 968 966

KAUBARUUM L2H1 L2H2
Pikkus põranda tasandil (mm) 2937
Pikkus põranda tasandilt kuni salongi 
vaheseinani (avaga) (mm) 3350

Suurim pikkus põranda tasandil, 
kokku klapitud istmetega (mm) 4150

Pikkus 1m kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 2650

Suurim laius (mm) 1662
Rattakoobastevaheline laius 
(kaubaruumis) (mm) 1268

Kõrgus (mm) 1387 1898
Laadimiskõrgus (mm) 552
Kaubaruumi maht (m3) 6 8,6

LIUGUKS L2H1 L2H2
Laius 600mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 907

Laius 100mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 1030

Kõrgus (mm) 1284

TAGUMISED UKSED L2H1 L2H2
Kõrgus (mm) 1320 1820
Laius 70mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 1391

MASSID L2H1 L2H2
 1200 kg

Täismass (kg) 3030/3040 3070

KAUBIK L1 H1

KAUBIK L1 H2 KAUBIK L2 H2

KAUBIK L2 H1

NV300
MÕÕTMED
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MÕÕTMED (MM) L1H1 L2H1
Pikkus (mm) 4999 5399
Laius / laius peeglitega (mm) 1956 / 2283
Kõrgus (mm) 1971
Teljevahe (mm) 3098 3498
Ülend, eesmine (mm) 933 935
Ülend, tagumine (mm) 968 966

KAUBARUUM L1H1 L2H1
Pikkus põranda tasandil (min/max) (mm) 1914 / 2023 2314 / 2423
Pikkus 1m kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 1340 1740

Suurim laius (mm) 1662
Rattakoobastevaheline laius 
(kaubaruumis) (mm) 1268

Kõrgus (mm) 1387
Laadimiskõrgus (mm) 552
Kaubaruumi maht (m3) 3,2 4,0

MÕÕTMED (MM) L1H1 L2H1
Pikkus (mm) 4999 5399
Laius / laius peeglitega (mm) 1956 / 2283
Kõrgus (mm) 1971
Teljevahe (mm) 3098 3498
Ülend, eesmine (mm) 933
Ülend, tagumine (mm) 968

KAUBARUUM L1H1 L2H1
Kaubaruumi maht tagumise riiulini (m3) 1,0 1,8
Kaubaruumi maht (3.rivi kokku klapitult) (m3) 2,5 3,4
Pikkus põranda tasandil (mm) 736 1136
Suurim laius (mm) 1662
Rattakoobastevaheline laius 
(kaubaruumis) (mm) 1268

Kõrgus (mm) 1369
Laadimiskõrgus (mm) 552

LIUGUKS L1H1 L2H1
Laius 600mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 907

Laius 100mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 1030

Kõrgus (mm) 1284

TAGUMISED UKSED L1H1 L2H1
Tagauste/tagaluugi kõrgus (mm) 1320 / 1295
Laius 70mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 1391

MASSID L1H1 L2H1
 1200 kg

Reisijate arv 9
Täismass (kg) 2925/2935 3010/3020

 

KAHE ISTMEREAGA KAUBIK COMBI 

NV300
MÕÕTMED

LIUGUKS L1H1 L2H1
Laius 600mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 907

Laius 100mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 1030

Kõrgus (mm) 1284

TAGUMISED UKSED L1H1 L2H1
Kõrgus (mm) 1320
Laius 70mm kõrgusel põranda 
tasapinnast (mm) 1391

MASSID L1H1 L2H1
 1200 kg

Täismass (kg) 2834/2844 2940/2950
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NV300 
MOOTORID

NV300 
KONFIGURATSIOONID

180° AVANEVAD 
AKENDETA 

TAGAUKSED

180° VÕI 270° 
AVANEVAD 
AKENDEGA 

TAGAUKSED

TAGALUUK

KAHE ISTMEREAGA KAUBIK

COMBI

TAGAUKSED

KAUBIK

PLATVORMKAUBIK
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DIISELMOOTORID
1.6 dCi 95 hj

Stopp/Start süsteem
1.6 dCi 120 hj

 
1.6 dCi 125 hj topeltturbo

Stopp/Start süsteem
1.6 dCi 145 hj topeltturbo

Stopp/Start süsteem

Mootori töömaht 1598 cc 1598 cc 1598 cc 1598 cc

Mootori suurim võimsus 95 hj (70 Kw) @ 3500 rpm 120 hj (89 Kw) @ 3500 rpm 125 hj (92 Kw) @ 3500 rpm 145 hj (107 Kw) @ 3500 rpm

Suurim pöördemoment 260 Nm @ 1500 rpm 300 Nm @ 1750 rpm 320 Nm @ 1500 rpm 340 Nm @ 1750 rpm

Konfiguratsioon 4 silindrit, 4 klappi silindris

Õhuvõtusüsteem ja 
kütuse etteanne

Muutuva geomeetriaga turboülelaaduri (VNT)
ja vahejahutiga ühisanumotsesissepritse

Muutuva geomeetriaga topeltturboülelaaduri (VNT) 
ja vahejahutiga ühisanum-otsesissepritse

Heitmeklass Euro 6

Hooldusvälp 40 000 km või 2 aasta (kumb enne täitub)
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TEIE ISIKLIK NV300
Alljärgnevalt on toodud lisatarvikute valik, kust leiate 
oma ettevõtte jaoks kõik vajaliku ning mis lihtsustab 
teie igapäevast rutiini.

1 - TERASEST KATUSERAAMID
2 - KAUBARUUMI LEEDRIBA
3 - PÕRANDAMATID: KUMMIST, STANDARDSED, 

VELUURIST
4 - EEMALDATAV HAAGISEKONKS
5 - KÜLGMISTE HINGEDEGA TAGAUSTE 

KAITSEVÕRED
6 - KAUBARUUMI LAEKINNITUSED
7 - ISTMEKATE
8 - TERASEST REDEL TAGAUSTE JAOKS
9 - LIBISEMISVASTANE TUGEVDATUD PUITPÕRAND

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: MITTEMETALLIKVÄRV
M: METALLIKVÄRV

BAMBOO GREEN (S)
GBM

COPPER BROWN (M)
BRT

NV300 
TEIE ÄRI NÄEB NII HEA VÄLJA 
VÄRVID VELJED

SALONGIVIIMSITLUS

16-TOLLISED TERASVELJED
KAUBIKU ACCESS BASE, 
KAUBIKU ACCESS, COMBI 
COMFORT BASE

JAVA SISEVIIMISTLUS
 

17-TOLLISED VALUVELJED
KAUBIKU, KAHE ISTMEREAGA 
KAUBIKU JA COMBI 
LISAVARUSTUSES

16-TOLLINE ILUKILP
KAUBIK, KAHE ISTMEREAGA 
KAUBIK JA COMBI COMFORT
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VIIS AASTAT NISSAN ASSISTANCE MAANTEEABI

•  Rikete, õnnetuste ja garantii alla mittekuuluvate juhtumite (nagu tühi rehv, kaotatud 
võtmed, vale kütus jne) üleeuroopaline katvus.

• Ööpäev läbi, iga päev
• Hädaabikeskus
• Kiire maanteeabi
Kui kiire abi pole võimalik ja teie sõiduk on paari tunni pärast endiselt liikumisvõimetu, 
toome teile võimalikult kiiresti asendussõiduki või pakume vajaduse korral majutust ja 
transporti teie siht- või lähtekohta. Samuti viime ära teie liikumisvõimetu masina.

KLIENDITEENINDUS

PROFESSIONAALNE TARBESÕIDUKITE VÕRGUSTIK

NISSAN on loonud esinduste võrgustiku tarbesõidukite eksperdid, et toetada teie 
spetsiifilisi tarbesõidukite vajadusi:
• üleeuroopaline katvus
• professionaalne tarbesõidukite müügi- ja müügijärgse teeninduse personal
• konkurentsivõimelised finantslahendused
• ümberehitamise pakkumised
•  valikus pikendatud garantii kuni 250 000 km, mis täiendab NISSANI tarbesõidukite 

viieaastast garantiid veelgi
• proovisõidu võimalus

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

Kui teie sõiduautol ilmneb rike, on see tülikas. Kui teie kaubikul ilmneb rike, on see teie 
ettevõtte jaoks ränk löök. Isegi hoolduseks eraldatud aeg on tööseisak, mille jooksul 
teie kaubik ei teeni kasu. Nissan mõistab neid karme ärifakte. Seetõttu anname oma 
parima, et hoida teie kaubik seal, kuhu see kuulub – teel, teie jaoks töötamas.

NISSAN+ HOOLDUSLEPING JA PIKENDATUD GARANTII

Täieliku meelerahu ja eelarve üle kontrolli saavutamiseks saate tellida Nissan+ 
hoolduslepingu, mis hõlmab sõiduki korralist hooldust teie ettevõtte jaoks kõige paremini 
sobiva läbisõidu ja ajavahemiku järel. Nii saate olla kindel, et teie uut NV300 hooldavad 
Nissani kvalifitseeritud tehnikud. Veelgi suurema meelerahu saavutamiseks saate 
soetada pikendatud garantii, mis katab võimalikke mehaanilisi ja elektrilisi rikkeid pärast 
teie uue NV300 garantii lõppemist.

• viieaastane või 160 000 km kogu auto kaitse
• viieaastane värvigarantii, mis katab kerevärvi
•  viieaastane NISSANI originaalvaruosade ja 

-lisatarvikute garantii
• viis aastat Nissan Assistance maanteeabi
•  12-aastane korrosioonivastane garantii mudelil NV300
• täielikult ülekantav

Kuna diiselmootorite hooldusintervallid on 2 aastat või 40 000 km, on teil lisaks viiele aastale 
meelerahule ka väikesed käituskulud.

NISSANI TARBESÕIDUKITE VIIEAASTANE TEHASEGARANTII
NISSAN pakub nüüd kogu tarbesõidukite mudelivalikule standardvarustusena viieaastast 
üleeuroopalist tehasegarantiid. Tegemist on palju rohkema kui lihtsalt garantiiga, kuna see 
sisaldab järgmist:

Teie toidate meie kujutlusvõimet. Teie kutsute meis esile leidlikkust. Teie inspireerite meid muutma reegleid 
ja looma uuendusi. Nissanis ei seisne innovatsioon ainult lisades ja laiendustes, eesmärk on ületada piire 
ja muuta praegust olukorda. Innovatsioon seisneb ootamatute lahenduste väljatöötamises, et rahuldada 
teie kõige julgemaid ja pragmaatilisemaid soove. Nissan loob teedrajavaid sõidukeid, lisatarvikuid ja teenuseid, 
mis muudavad praktilise põnevaks ja põneva praktiliseks, et pakkuda teile iga päev veelgi suuremat 
sõidurõõmu.

TEIE TOOTE VÄLJA NISSANI PARIMAD OMADUSED.

*5 aastat / 160 000 km (kumb enne täitub) tehasegarantii tarbesõidukite seeria jaoks (välja arvatud e-NV200: 5 aastat / 100 000 km tehasegarantii elektrisüsteemi osadele 
ja 3 aastat / 100 000 km tehasegarantii + 2 aastat / 100 000 5* pikendatud garantii ülejäänud sõidukile)
Kerevärvi, Nissani originaalvaruosade ja -lisatarvikute, maanteeabi ja korrosioonigarantiil on piiramatu läbisõit.
Lisateavet vt Nissani garantiiraamatust.
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Jälgige mudelit Nissan NV300:

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

Kõik jõupingutused on tehtud selleks, et selle väljaande sisu oleks trükkimineku ajal korrektne (märts 2017). 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 03.2017 – trükitud ELis.
Loonud ettevõte DESIGNORY, Prantsusmaal ja tootnud ettevõte eg+ worldwide, Prantsusmaal – Tel +331 4909 2535

Külastage meie veebilehte aadressil www.nissan.ee/nv300

Edasimüüja tempel:
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