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NV300
ALKUPERÄISET LISÄVARUSTEET

NISSAN
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Maksimoi NV300:n vaikuttava kantavuus ja 
hyötykuorma sisä- ja ulkopuolen kattotelineillä. 
Suojaa autoa kuorman liikkumiselta ja uteliailta 
silmiltä kestävällä vaneroinnilla, 
liukuestepinnoitetulla lattialla ja ovien suojaverkoilla.

VALMIS TYÖHÖN 
SISÄLTÄ JA ULKOA.

Liukuestepinnoitettu 
Heavy duty 
-puulattia(93)

Kannessa: Z10 Red värinen 
NV300, jossa on 
lisävarusteena teräksinen 
kattokaide (3 tankoa)(121).

1 – Alumiininen kattoteline ja 
kulkusilta(125, 129)

2 – Kääntyvien ovien 
takaikkunoiden suojaverkot(114)

3 – Heavy duty -pyöränkaari(86)

4 – Heavy duty -puulattia(87)

Sisäkattoteline(62) LED-valoteline(29)
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Ovenkahvan suojat(118) Kääntyvien ovien suoja(117)Roiskeläpät eteen ja taakse(110, 111)

Raskaat työt ovat paljon helpompia, kun käytössä 
on astinlautoja, tikkaita, kattotelineitä ja 
kattokaiteita. Korin suojapaneeleilla voit säilyttää 
NV300:n ulkonäön tyylikkäänä myös 
kaupunkiajossa.

TEHTY RASKASTA 
TYÖTÄ JA KOVAA 
MENOA VARTEN.

1 – Alumiiniset kattokaiteet(123)

2 – Teräksinen kattoteline ja 
kulkusilta(135, 137)

3 – Heavy duty -sivupaneelit(78)

4 – Tikkaat (harmaata) sinkittyä 
terästä autoihin, joissa on 
kääntyvät ovet(133)

5 – Standard duty -puulattia(101)
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Vaakasuuntainen tavaraverkko(61) Irrotettava vetokoukkusarja(40) Peruutuskamera(10) 

1 – Väliverkko ja jakaja(64)

2 – Pysäköintitutkat edessä ja takana(08, 09) 

NV300 on tiimin tähti, varsinkin seuraavilla 
järkevillä lisävarusteilla höystettynä. Niiden avulla 
tavarat on helppo järjestää, kyytiin mahtuu 
suurempia kuormia ja pysäköiminen on entistä 
yksinkertaisempaa ja turvallisempaa.

ERINOMAINEN 
LISÄYS TIIMIIN.
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SuperAquila-istuinsuoja(26) 

Älypuhelinteline 360(35)

Yleismallinen tablettipidike(37)

Aquila-istuinsuoja(19)

1 – Tuuliohjaimet(112)

2 – Kromatut peilinkuoret(18) 
3 – Sumuvalot(04)

4 – Astinlauta(53)

5 – Matot: vakiokangasmatot, 
veluurimatot, kumimatot(65, 66, 69)

Yhdistä NV300 seuraaviin käytännöllisiin 
lisävarusteisiin, jotta auto on 
mahdollisimman taloudellinen, mukava ja 
kätevä. Se on taatusti oikea tapa 
vakuuttaa asiakkaasi. 

YRITYKSEN 
EDUSTAMINEN 
TYYLIKKÄÄSTI.
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HÄLYTTIMET
(01) Hälytin autoihin, joissa on tehtaalla asennettu valmius KE25200QH1
(02) Hälytin autoihin, joissa ei ole tehtaalla asennettua valmiutta KE25200QH2
(03) Nostontunnistusmoduuli hälyttimeen (yhdessä alkuperäisen 

hälytinjärjestelmän kanssa) KE25599963

SUMUVALOT
(04)  Sumuvalot KE62200QH1

VANTEET
(05) 17" kevytmetallivanne 4030000Q2M
(06) Lukkomutterisarja teräs- ja kevytmetallivanteisiin (4 kpl) KE40900QH1
(07) Keskikuppi (1 kpl) 4036100Q0A

TEKNISET APULAITTEET
(08)  Pysäköintitutka taakse KE51100QH1
(09)  Pysäköintitutka eteen KE51200QH1
(10)  Peruutuskamera KE28400QH1
(11) Takapysäköintitutkan valintakytkin KE51100QH2

AURINKOSUOJAT
(12) Kääntyvien takaovien aurinkosuojat KE96600QH1
(13) Sivuikkunoiden aurinkosuojat (L1) KE96600QH2
(14) Sivuikkunoiden aurinkosuojat (L2) KE96600QH3
(15) Aukeavan sivuikkunan aurinkosuoja (2. rivi) KE96600QH4
(16) Aukeamattomien sivuikkunoiden aurinkosuojat (2. rivi) KE96600QH5
(17) Takaluukun aurinkosuoja KE96600QH6

PEILINKUORET
(18)  Kromatut peilinkuoret (2 kpl) KE96000QH1

SISÄTILAN VARUSTEET
(19)  Aquila-etuistuinsuojukset (2 etuistuinta) KE86000QH0
(20) Aquila-etuistuinsuojukset (kuljettajan istuin + 1/1 kevyen 

hyötyajoneuvon matkustajan istuin + 3 pääntukea) KE86000QH1

(21) Aquila-etuistuinsuojukset (kuljettajan istuin + "Mobile Office" 
-matkustajan istuin + 2 pääntukea) KE86000QH2

(22) Aquila-etuistuinsuojukset (kuljettajan istuin +  
1/1 OV-matkustajan istuin + 3 pääntukea) KE86000QH3

(23) Aquila-etuistuinsuojukset (kuljettajan istuin + 1 takaistuin /  
2 matkustajan istuinta + 3 pääntukea) KE86000QH4

(24) Aquila-takaistuinsuojukset (2/3 1/3 matkustajan istuinta 2. istuinrivillä) KE86000QH5
(25) Aquila-takaistuinsuojukset (1/1 matkustajan istuin 3. istuinrivillä) KE86000QH6
(26)  Superaquila-etuistuinsuojukset (2 etuistuinta) KE86000QH7
(27) Superaquila-etuistuinsuojukset (kuljettajan istuin + 1/1 OV-

matkustajan istuin) KE86000QH8

(28) Superaquila-etuistuinsuojukset (kuljettajan istuin + "Mobile 
Office "-matkustajan istuin + 2 pääntukea) KE86000QH9

(29)  2 tavaratilan LED-valotelinettä KS26000Q01 
(30) LED-lamput KS26000Q02 
(31) Valaistuspaketti (2 valotelinettä ja lamput tavaratilaan) KS26000Q03 
(32) Vaateripustin KS87299900 
(33) Kylmälokero - 20 litraa KS93000080 
(34) Älypuhelinteline 360 valkoinen KS289360WH 
(35)  Älypuhelinteline 360 musta KS289360BL 
(36) Älypuhelinteline Magnet KS289AVMBL 
(37)  Tablettiteline, yleismalli musta KS289TH0BL 
(38) Valaistu tuhkakuppi F880089926
(39) Tuhkakuppi 9653600Q0A

ULKOPUOLEN VARUSTEET
(40)  Irrotettava vetokoukkusarja KE50000QH1
(41) Vetokoukkusarja ilman vetokuulaa KE50000QH0
(42) Vetokoukun nuppi KE50000QDB
(43) Kaksileukainen nuppi (tilaa 2 asennussarjaa!) KE50000QDJ
(44) Vetokoukku KE50000QDD
(45) Liitäntäkoukku (2 reikää) KE50000QDL
(46) Vetokoukku + kuula KE50000QDK
(47) Ruuvisarjat 2-reikäiselle yhdistelmävetokoukulle KE50000QDM
(48) Ruuvisarjat 2- ja 4-reikäiselle vetokoukun kytkimelle KE50000QDH
(49) Ruuvisarjat vetokoukulle, 4-reikäiselle vetokoukulle ja 

4-reikäiselle yhdistelmävetokoukulle KE50000QDG

(50) 7-napainen vetokoukun johdinsarja KE50500QH7
(51) 13-napainen vetokoukun johdinsarja KE50500QH3
(52) Astinlauta, metalli - vasen (L1) 93837-00Q0A
(53)  Astinlauta, metalli - oikea (L1) 93836-00Q0A
(54) Astinlauta, metalli - vasen (L2) 93837-00Q0B
(55) Astinlauta, metalli - oikea (L2) 93836-00Q0B
(56) Sähkösarjasovitin, 7-napaisesta 13-napaiseksi KE50589941
(57) Sähkösarjasovitin, 13-napaisesta 7-napaiseksi KE50589951
(58) Sähkösarjasovitin PITKÄ 13-napaisesta 7-napaiseksi + 12S KE50589961

TAVARATILAN VARUSTEET
(59) Tavaratilan muotomatto KE96500QH1
(60) Tavaratilan tahrasuoja (vain PC-versio) KE96500QH2
(61)  Tavaraverkko, vaaka KE96600QBB
(62)  Sisäkattoteline (L1) KE96200QH1
(63) Väliverkko (vain PC-versio) KE96400QH1
(64)  Väliverkko ja jakaja (vain PC-versio) KE96400QH2

MATOT
(65)  Vakiokangasmatot (1. rivi) KE74600QH0 
(66)  Veluurimatot (1. rivi) KE74600QH2 
(67) Veluurimatot (2. rivi) KE74700QH2 
(68) Veluurimatot (3. rivi) KE74700QH3 
(69)  Kumimatot (1. rivi) KE74100QH9 
(70) Kumimatot (2. rivi) KE74200QH9 
(71) Kumimatot (3. rivi) KE74400QH9 

SISÄTILAN SUOJAUS
(72) Muovinen lattiasuojus (eteen ja taakse - L1) KE68000QH1
(73) Muovinen lattiasuojus (eteen ja taakse - L2) KE68000QH2
(74) Heavy duty -sivupaneelit (L2H1 L2H2 1 oikea liukuovi) KE68000QH3
(75) Heavy duty -sivupaneelit (L2H1 L2H2 1 vasen liukuovi) KE68000QH4
(76) Heavy duty -sivupaneelit (L2H1 L2H2 2 liukuovea) KE68000QH5
(77) Heavy duty -sivupaneelit (L1H1 L1H2 2 liukuovea) KE68000QH6
(78)  Heavy duty -sivupaneelit (L1H1 L1H2 1 oikea liukuovi) KE68000QH7
(79) Heavy duty -sivupaneelit (L1H1 L1H2 1 vasen liukuovi) KE68000QH8
(80) Standard duty -sivupaneelit (L1H1 L1H2 1 oikea liukuovi) KE68000QHA
(81) Standard duty -sivupaneelit (L1H1 L1H2 1 vasen liukuovi) KE68000QHB
(82) Standard duty -sivupaneelit (L2H1 L2H2 1 oikea liukuovi) KE68000QHC
(83) Standard duty -sivupaneelit (L2H1 L2H2 1 vasen liukuovi) KE68000QHD
(84) Standard duty -sivupaneelit (L1H1 L1H2 2 liukuovea) KE68000QHE
(85) Standard duty -sivupaneelit (L2H1 L2H2 2 liukuovea) KE68000QHF
(86)  Heavy duty -pyöränkaari KE69000QH1
(87)  Heavy duty -puulattia (L1 1 oikea liukuovi) KE69000QH2
(88) Heavy duty -puulattia (L1 1 vasen liukuovi) KE69000QH3
(89) Heavy duty -puulattia (L2 1 oikea liukuovi) KE69000QH4
(90) Heavy duty -puulattia (L2 1 vasen liukuovi) KE69000QH5
(91) Heavy duty -puulattia (L1 2 liukuovea) KE69000QH6
(92) Heavy duty -puulattia (L2 2 liukuovea) KE69000QH7

(93)  Liukuestepinnoitettu Heavy duty -puulattia (L1 1 oikea 
liukuovi ilman lattiakoukkua) KE69000QHA

(94) Liukuestepinnoitettu Heavy duty -puulattia (L1 1 vasen liukuovi 
ilman lattiakoukkua) KE69000QHB

(95) Liukuestepinnoitettu Heavy duty -puulattia (L2 1 oikea liukuovi 
ilman lattiakoukkua) KE69000QHC

(96) Liukuestepinnoitettu Heavy duty -puulattia (L2 1 vasen liukuovi 
ilman lattiakoukkua) KE69000QHD

(97) Liukuestepinnoitettu Heavy duty -puulattia (L1 2 liukuovea 
ilman lattiakoukkua) KE69000QHE

(98) Liukuestepinnoitettu Heavy duty -puulattia (L2 2 liukuovea 
ilman lattiakoukkua) KE69000QHF

(99) Puinen Standard duty -kaarensuojus (L1) KE69000QHG
(100) Puinen Standard duty -kaarensuojus (L2) KE69000QHH
(101)  Standard duty -puulattia (L1 1 oikea liukuovi) KE69000QHI
(102) Standard duty -puulattia (L2 1 oikea liukuovi) KE69000QHK
(103) Standard duty -puulattia (L1 1 vasen liukuovi) KE69000QHJ
(104) Standard duty -puulattia (L2 1 vasen liukuovi) KE69000QHL
(105) Standard duty -puulattia (L1 2 liukuovea) KE69000QHM
(106) Standard duty -puulattia (L2 2 liukuovea) KE69000QHN

ULKOPUOLEN SUOJAUS
(107) Takapyöränkaaren suojat KE76000QH1
(108) Etupyöränkaaren suojat KE76000QH2
(109) Pyöränkaarien suojapaketti (eteen ja taakse) KE76000QH3
(110)  Roiskeläpät – eteen KE78800QH1
(111)  Roiskeläpät – taakse KE78800QH2
(112)  Konepellin suojalista KE80000QH1
(113) Takaikkunan suojaverkko takaluukkuun KE96800QH1
(114)  Takaikkunan suojaverkko kääntyviin oviin KE96800QH2
(115) Takaikkunan suojaverkko oikeaan liukuoveen KE96800QH3
(116) Takaikkunan suojaverkko vasempaan liukuoveen KE96800QH4
(117)  Kääntyvien ovien suoja KE96800QHA
(118)  Etu- ja takaovenkahvojen suojukset KE96800QHB
(119) Takaluukun suojalista KE96700QH1

TAAKKATELINEET
(120) Putkiteline, yhteensopiva kattotelineen tai poikittaispalkkien kanssa KS73860100 
(121)  Teräksinen kattokaide (H1), 1 kpl KE73000QH1
(122) Teräksinen kattokaide (H2), 1 kpl KE73000QH2
(123)  Alumiininen kattokaide (H1), 1 kpl KE73000QH3
(124) Alumiininen kattokaide (H2), 1 kpl KE73000QH4
(125)  Alumiininen kattoteline autoihin, joissa on kääntyvät ovet ja 

takaluukku (L1H1) KE73800QHA

(126) Alumiininen kattoteline autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L1H2) KE73800QHB
(127) Alumiininen kattoteline autoihin, joissa on kääntyvät ovet ja 

takaluukku (L2H1) KE73800QHC

(128) Alumiininen kattoteline autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L2H2) KE73800QHD
(129)  Alumiininen kulkusilta autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L1H1) KE73800QHE
(130) Alumiininen kulkusilta autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L1H2) KE73800QHF
(131) Alumiininen kulkusilta autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L2H1) KE73800QHG
(132) Alumiininen kulkusilta autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L2H2) KE73800QHH
(133)  Tikkaat – harmaata sinkittyä terästä, autoihin joissa on 

kääntyvät ovet (L1H1 ja L2H1) KE73800QHI

(134) Tikkaat – harmaata sinkittyä terästä, autoihin joissa on 
kääntyvät ovet (L1H2 ja L2H2) KE73800QHJ

(135)  Teräksinen kattoteline autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L1H2) KE73800QHL
(136) Teräksinen kattoteline autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L2H2) KE73800QHN
(137)  Teräksinen kulkusilta autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L1H1) KE73800QHO
(138) Teräksinen kulkusilta autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L1H2) KE73800QHP
(139) Teräksinen kulkusilta autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L2H1) KE73800QHQ

(140) Teräksinen kulkusilta autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L2H2) KE73800QHR
(141) Tikkaat – mustaa epoksiterästä, autoihin joissa on kääntyvät 

ovet (L1H1 ja L2H1) KE73800QHS

(142) Tikkaat – mustaa epoksiterästä, autoihin joissa on kääntyvät 
ovet (L1H2 ja L2H2) KE73800QHT

(143) Teräksinen kattoteline autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L1H1) KE73800QHK
(144) Teräksinen kattoteline autoihin, joissa on kääntyvät ovet (L2H1) KE73800QHM
(145) Vetokoukun 13-napainen polkupyöräteline (2 pyörää) KE73870213
(146) Vetokoukkuun asennettava pyöräteline, 13-napainen,  

3 polkupyörälle - Kokoontaitettava - Euroway G2 KS73871313 

(147) Vetokoukun 7-napainen polkupyöräteline (2 pyörää) KE73870207
(148) Vetokoukun 7-napainen polkupyöräteline (3 pyörää) KE73870307
(149) Vetokoukkuun kiinnitettävä pyöräteline - 2 polkupyörälle - 

Xpress 970 KS73875200 

(150) Vetokoukkuun kiinnitettävä pyöräteline - 3 polkupyörälle - 
Kokoontaitettava - Hangon 972 KS73875300 

(151) Rekisterikilpiteline, 7-napainen, pyörätelineen lisävaruste KE73875001
(152) Runkosovitin, pyörätelineen lisävaruste KS73875002 
(153) Thule-lukko 957 (varkaudenesto), pyörätelineen lisävaruste KS73875003 
(154) Polkupyöräteline, ylellinen KE73880010
(155) Polkupyöräteline, teräs  KE738080100
(156) Pieni suksiboksi - Musta - Pikakiinnikkeet - avattavissa oikealta 

ja vasemmalta KE734380BK

(157) Keskikokoinen suksiboksi - Musta - Pikakiinnikkeet - avattavissa 
oikealta ja vasemmalta KE734480BK

(158) Suuri suksiboksi - Musta - Pikakiinnikkeet - avattavissa oikealta 
ja vasemmalta KE734630BK

(159) Kuljetuslaatikko, 90 (340L / 1100 x 800 x 400mm / 75 kg) KE734RAN90
(160) Suksiteline, jopa 6 parille, liu’utettava KE73899996
(161) T-profiilisovitin polkupyörätelineille ( KE738-80100) KE73799933

TURVALLISUUS
(162) Ensiaputarvikkeet (pehmeä laukku) KE93000007
(163) Ensiaputarvikkeet (laatikko) KE93000008
(164) Huomioliivi, 1 kpl KE93000061
(165) Emergency Pack (ensiaputarvikkeet, huomioliivi ja varoituskolmio) KE93000022
(166) Emergency Pack (ensiaputarvikkeet, huomioliivi ja  

2 varoituskolmiota) KE93000023

(167) Varoituskolmio KE93000011
(168) Varoituskolmio, 2 kpl KE93000012

TILAUSTIEDOT 

Kysy Nissan-jälleenmyyjältäsi lisävarusteiden sisällyttämisestä Nissanin 
rahoitussopimukseen ja saat tarpeitasi vastaavan rahoitussuunnitelman.
Alkuperäiset Nissan-lisävarusteet -Takuu 
5 vuotta tai 160 000 km, jos asennuksen on suorittanut Nissan-jälleenmyyjä PDI:ssä 
ennen uuden auton luovutusta (osat ja työt) / 12 kuukautta, jos asennuksen on 
suorittanut kolmas osapuoli tai asiakas (vain osat / rajoittamaton kilometrimäärä).

 Nissanin hyväksytyt lisävarusteet -Takuu 
2 vuotta tai 100 000 km, jos asennuksen on suorittanut Nissan-jälleenmyyjä PDI:ssä 
ennen uuden auto luovutusta (osat ja työt) / 12 kuukautta, jos asennuksen on 
suorittanut kolmas osapuoli tai asiakas (vain osat / rajoittamaton kilometrimäärä).

 Nissan-lisävarusteet 
3 vuotta tai 100 000 km, jos asennuksen on suorittanut Nissan-jälleenmyyjä PDI:ssä 
ennen uuden auton luovutusta (osat ja työt) / 12 kuukautta, jos asennuksen on 
suorittanut kolmas osapuoli tai asiakas (vain osat / rajoittamaton kilometrimäärä). 
12 kuukautta, jos asennuksen on suorittanut kolmas osapuoli tai asiakas (vain osat / 
rajoittamaton kilometrimäärä)
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Seuraa Nissan NV300:aa:
Jälleenmyyjän leima:

Tervetuloa sivustollemme: nissan.fi

*5 vuoden / 160 000 km:n (sen mukaan, kumpi täyttyy ensin) valmistajan takuu hyötyajoneuvomallistolle (paitsi e-NV200: 5 vuoden 
/ 100 000 km:n valmistajan takuu sähköautojärjestelmän osille / 3 vuoden / 100 000 km:n valmistajan takuu + 2 vuoden / 
100 000  km:n 5* Jatkoturva ajoneuvon muille osille)

Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana ( joulukuussa 2016). 
Tämä esite on laadittu prototyyppiajoneuvoista, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan 
tuotteitaan, Nissan Europe pidättää oikeuden tehdä tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa. 
Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan-
jälleenmyyjältä. Käytettyjen painoprosessien rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman maalipinnan ja käytettyjen 
sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman 
Nissan Europen kirjallisesti antamaa lupaa.

Esite on painettu kloorivalkaisemattomalle paperille. – MY16 NV300 BROCHURE GEA 07/2016 – Painettu EU:ssa.
Suunnittelu: DESIGNORY, Ranska. Valmistus: eg+ worldwide, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35

NISSAN
5� JATKOTURVA

Nissan 5� Jatkoturvan ansiosta voit nauttia NV300:n 
takuusta ajallisesti tai matkallisesti pidempään.

Voit valita saatavissa olevien sopimusten valikoimasta 
tarpeisiisi parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Koulutetut Nissan-mekaanikot tekevät mahdolliset 
korjaukset, joissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä 
Nissan-osia.

Nissan 5� Jatkoturva tuo mielenrauhaa sinulle ja 
auton myöhemmille omistajille, sillä sen voi siirtää 
uudelle omistajalle, jos myyt auton yksityisesti.

Nissan 5� Jatkoturva sisältää myös koko 
vakuutussopimuksen ajan kestävän täydentävän 
Nissan Assistance -tiepalvelun, joka takaa 
ympärivuorokautisen yleiseurooppalaisen palvelun 
365 päivänä vuodessa.

 

 

NISSAN
-HUOLTOSOPIMUKSET

Pidä NV300:sta asianmukaista huolta Nissan 
Huoltosopimuksella ja säästä rahaa pitkällä 
tähtäimellä.

Huoltosopimuksemme kattavat kaikki NV300:n 
tarvitsemat tavalliset huoltotarpeet.

Huoltosopimusten ansiosta huoltokulut ovat kiinteät 
jopa 5 vuotta.

Huoltosopimus kattaa kaikki Nissan-autosi huolto-
ohjelman mukaiset tarkastukset ja osavaihdot.

Koulutetut mekaanikkomme asentavat autoosi vain 
alkuperäisiä Nissan-osia.

Hyvin huolletun auton jälleenmyyntiarvo on 
korkeampi.

Jos myyt Nissanisi ennen sopimuksen umpeutumista, 
uusi omistaja hyötyy sopimuksesta jäljellä olevan 
voimassaoloajan ajan.
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