NISSAN

e-NV200

ALKUPERÄISET LISÄVARUSTEET
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Lisää kestävyyttä kumimatoilla ja istuinsuojilla, muovisella
lattian ja oven suojuksella sekä kestävällä taakkatelineellä
tai tavaratelineellä.
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VALMIINA TOIMINTAAN
5

1 _ Taakkateline, 3 poikkitankoa (59)
2 _ Kylkiputket (53)

3

3 _ Pariovien muovisuojat,
täydellinen sarja (4 osaa) (38)
4 _ Tavarateline (62)
5 _ Tuuliohjain (57)
Kannessa: Etu- ja takaroiskeläpät,
teräksinen taakkateline (2 poikkitankoa),
Zero Emission -tarra (tummanharmaa)

1

2

Istuinsuojat ekologista tekstiiliä (10)

Muovinen lattian suojus ja takaluukun suojalista (47, 11)

Kynnyslista ja muovimatto (09, 32)
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SIISTIÄ JA KÄTEVÄÄ
Tee turvallinen tavarantoimitus etu- ja takapysäköintitutkien
avulla, järjestä tavarat monikäyttöverkon avulla ja suojaa ne
takaoven suojaristikon taakse.
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1_Kylkilistat (54)
2_Etu- ja takaroiskeläpät (55-56)
3_Pariovien muovisuojat alaosan suojat 2 osaa (39)
4_Takaoven suojaristikko (44, 48)
5_Tuuliohjaimet (57)
6_Etu- ja takapysäköintitutkat (06-08)

Liukuoven suojaristikko (52)

Monikäyttöverkon poikkitangot (31)
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TÄYDELLINEN VARUSTELU

3

Lisää e-NV200:een Nissanin alkuperäisiä lisävarusteita. Älypuhelin- ja
tablettitelineet, suojapaneelit, matot jne. on räätälöity tarpeitasi silmällä pitäen.
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2

1 _ Matot: kumi ja tekstiili (32, 34)
2 _ Lukkomutterit (03)
3 _ Tavaraverkko (60)
1 _ Zero Emission -tarra (tummanharmaa)
2 _ Roiskeläpät eteen ja taakse (55-56)

(05)

3

4

4 _ Tavaratilan tekstiilimatto ilman
korvakkeita (37)

3 _ Älypuhelinteline 360 (musta) (13)

5 _ Pehmeä tavaratilan
muotomatto (29)

4 _ Tablettiteline (musta) (15)

6 _ Kynnyslistat ja tekstiilimatto (09, 34)
7 _ Tavaratilan muotomatto, kova (28)
8 _ Safety pack (66)
9 _ Taakkateline, 2 kpl poikkitankoja (58)
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TILAUSTIEDOT

(36)
(37)

Tavaratilan tekstiilimatto korvakkeilla
Tavaratilan tekstiilimatto ilman korvakkeita

SISÄTILOJEN SUOJAUS

ALUMIINIVANTEET
(01)

15 tuuman kevytmetallivanteet

40300-4FA1A

(38)

Pariovien muovisuojat - koko suojaus 4 osaa

(02)

Koristekapseli

40315-4FA0A

(39)

Pariovien muovisuojat - alaosan suojat 2 osaa

KE409-89951

(40)

Pariovien suojalistat

(03)

Lukkomutterit

PERSONOINTI
(04)

Zero Emission -tarra - vaaleanharmaa (tummille väreille, kuten
musta, punainen jne.)

G6820-4FA0A

(05)

Nollapäästötarra - tummanharmaa (vaaleille väreille, kuten
valkoinen, hopea jne.)

G6820-4FA0B

TEKNOLOGIA
(06)
(07)
(08)

Pysäköintitutka eteen (pääsarja, alasarja tilataan erikseen)
Pysäköintitutka eteen
Pysäköintitutka taakse

KE512-99901
KE512-99930
KE511-99903

(09)

Kynnyslistat eteen

KE967-4F000

(10)

Tekstiiliset istuinpäälliset ekomateriaalia (etuistuimet)

KE860-4F000

(11)

Takaluukun suojalista

KE967-4F020

(13)

Älypuhelinteline (musta)

(15)

Älypuhelinteline (musta)
Tablettiteline kaikille malleille (musta)

Pariovien ikkunoiden suojaristikko

KE968-JX100

Takaluukun muovisuojat - koko suojaus 2 osaa

KE680-JX230

(43)

Takaluukun muovisuojat - alaosan suojat 1 osa

KE680-JX231

(44)

Takaluukun suojalistat

(45)

Sisäpuolen väliseinän ikkunan suojaristikko

(46)

Sivukaide + lisäkiinnityspisteet sisäkaiteelle (2 osan sarja)

(48)

Muovinen lattiasuoja
Takaoven suojaristikko

KE547-JX081
KE968-JX400
KE935-4F000
KE680-4F050
KE968-JX200

(49)

Takapaneelin muovisuojasarja 2 osaa

KE680-JX020

(50)

Liukuoven muovisuojat - koko suojaus 4 osaa

KE680-JX010

(51)

Liukuoven muovisuojat - alaosan suojat 2 osa

(52)

Liukuoven ikkunan suojaritilä (2 kpl)

KE680-JX011
KE968-JX300

ULKOPUOLEN SUOJAUS
Kylkiputket

KE543-JX010

(54)

Kylkilistat

KE760-JX020

KS289-UG0BL

(55)

Roiskeläpät (2 kappaleen sarja), eteen

KE788-4F085

KS289-TH0BL

(56)

Roiskeläpät (2 kappaleen sarja), taakse

KE788-4F086

(57)

Tuuliohjaimet (2 kappaleen sarja), eteen

KE800-JX010

F8800-89925

(17)

Puhelin-mukipidike + suojatulppa

KE930-00300

(18)

Poikkitankojen kiinnikesarja

(19)

Kyynärnoja mustaa tekstiiliä (yksittäissarja, mukana 1 sovitin)

KS877-JX100

(20)

Kyynärnoja mustaa vinyyliä (yksittäissarja, mukana 1 sovitin)

KS877-JX103

(21)

Kyynärnoja säilytystilalla mustaa tekstiiliä (yksittäissarja, mukana
1 sovitin), vasen

KS877-JX111

Kyynärnoja säilytystilalla mustaa vinyyliä (yksittäissarja, mukana
1 sovitin), vasen

KS877-JX113

TAAKKATELINEET

H4937-4FA00
(58)

Taakkateline (2 poikkitankoa, normaalikäyttöön)

KE730-JX002

(59)

Taakkateline (3 poikkitankoa, ammattikäyttöön)

KE730-JX003

Tavaraverkko

KE966-75R00

(60)
(61)
(62)

Tavaraverkko, vaaka
Tavarateline (pariovet tai takaluukku)

KE966-74R00
G3520-4FA00

JATKOTURVA

HUOLTOSOPIMUS

Kun ostat uuden tai käytetyn Nissan-auton, voit ottaa
siihen myös Nissan 5* Jatkoturvan. Se jatkaa takuun
antamaa mielenrauhaa kattaen keskeisten mekaanisten
ja sähköisten osien rikkoutumiset jopa viidenteen
vuoteen asti. Nissan 5* Jatkoturva tulee voimaan uuden
auton takuun umpeutuessa, ja siihen kuuluu Nissan Pan
Europe -tiepalvelu. w

NISSAN-huoltosopimus on paras tapa tarjota Nissan
e-NV200:lle sen arvoista huoltoa!
Tarjoamme asiantuntevaa Nissan-huoltoa vakiohintaan,
jolloin pysyt jatkuvasti ajan tasalla ajoneuvosi
huoltokustannuksista.
Tullessasi jälleenmyyjän merkkihuoltoon, teemme
ajoneuvosi määräaikaishuollot ja tarkastukset Nissanin
määrittämän huolto-ohjelman mukaan.

TURVALLISUUS

HYÖTY
Vetokoukku kiinteä

(41)

KS289-360BL

Irrallinen tuhkakuppi

(23)

KE680-JX131
KE547-JX082

(53)

(16)

(22)

KE680-JX130

(42)

(47)

SISÄTILAN VARUSTEET

(14)

KE840-4F001
KE840-4F000

KE500-JX00A

(24)

Vetokoukku irrotettava

KE500-JX01A

(25)

Vetokoukku laippakiinnityksellä

KE500-JX05A

(26)

Sähkösarja 7-napainen

KE505-4F507

(27)

Sähkösarja 13-napainen

KE505-4F513

(63)

Ensiapupakkaus (kova muovikotelo)

KE930-00021

(64)

Ensiapupakkaus (pehmeä pussi)

KE930-00026

(65)

Huomioliivi

(66)

Hätäpakkaus (varoituskolmio x 1)

KE930-00111
KE930-00028

(67)

Hätäpakkaus (varoituskolmio x 2)

(68)

Varoituskolmio

KE930-00017

(69)

Varoituskolmiot (2 kappaleen sarja)

KE930-00018

KE930-00029

SÄILYTYS JA TILAN JAKAMINEN
(28)

Tavaratilan muotomatto, kova

KE965-4F0H0

(29)

Tavaratilan muotomatto, pehmeä

KE965-4F0S0

(30)
(31)

Tavaratilan monikäyttöverkko
Tavaratilan poikkitanko

H4935-4FA00
H3885-4FA00

MATOT
(32)
(33)
(34)
(35)

Kumimattosarja eteen
Kumimattosarja eteen ja taakse
Tekstiilimattosarja Standard, eteen
Tekstiilimattosarja Standard, eteen ja taakse

KE748-4F089
KE748-4F189
KE745-4F001
KE745-4F201

Kysy myyjältäsi lisävarusteiden sisällyttämisestä Nissanin rahoitussopimukseen ja saat
tarpeitasi vastaavan rahoitussuunnitelman.
Nissanin alkuperäiset lisävarusteet
3 vuotta tai 100 000 km, jos asennuksen on suorittanut Nissan-jälleenmyyjä auton oston
yhteydessä (osat ja työt)
12 kuukautta, jos asennuksen on suorittanut kolmas osapuoli tai asiakas (vain osat /
rajoittamaton kilometrimäärä).
Nissanin lisävarusteet
2 vuotta tai 100 000 km, jos asennuksen on suorittanut Nissan-jälleenmyyjä auton oston
yhteydessä (osat ja työt)
12 kuukautta, jos asennuksen on suorittanut kolmas osapuoli tai asiakas (vain osat /
rajoittamaton kilometrimäärä).
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Vieraile verkkosivustollamme osoitteessa: www.nissan.fi

Seuraa Nissan e-NV200:ta:

Jälleenmyyjän leima::

Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana
(huhtikuu 2017). 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 valmistettu kloorittomasta paperista – GEA BtoB e-NV200 P&A BROC - 03/2017 – Painettu EU:ssa.
Suunnittelu: DESIGNORY, Ranska. Valmistus: eg+ worldwide, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35
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