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VHYÖTYAJONEUVOT
YLIVOIMAINEN MALLISTO

VIRALLINEN UEFA CHAMPIONS LEAGUE  
-HYÖTYAJONEUVO

NISSAN INNOVOI JATKUVASTI LIIKETOIMINTASI HYÖDYKSI – uusien menetelmien ansiosta 
tarjoamme enemmän tilavuutta, tehoa, monikäyttöisyyttä, kestävyyttä sekä kustannus-
säästöjä. Suunnittelemme automme mielenkiintoisiksi ja innovatiivisiksi, jotta päivittäinen  
työsi sujuu helpommin ja hauskemmin ja pysyt edellä muita. Mikään tunne ei ole parempi  
kuin ilo fiksusti tehdystä työstä.

220 MM
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Etukannessa näkyvät  
maalatut puskurit ovat  
vakiovaruste Suomessa.

VALITSE KUMPPANISI
NISSAN NV200 ON TEHTY TYÖKAVERIKSESI. Se selviytyy yhtä hyvin niin pienistä kuin suuristakin tehtävistä. 
Kuormaaminen ja purkaminen sujuvat helposti. Sillä on ilo ajaa sekä kaupungissa että pidempiä matkoja 
maanteillä. Tähän pyörillä kulkevaan toimistoon ja verstaaseen mahtuu jopa seitsemän istuinta ja paljon 
matkatavaroita. NV200 Combi ja Evalia -mallit puolestaan soveltuvat kavereiden ja perheen kanssa tehtäviin 
vapaa-ajanmatkoihin. Takuu 5 vuotta / 160 000 km, edulliset käyttökustannukset. Hauskempaa ajamista!

‘‘Pidän NV200:sta,  
koska se on aito 

pakettiauto, mutta sitä 
on yhtä mukava ajaa 

kuin henkilöautoa. 
Maalit, varusteet ja 

tikkaat kulkevat 
mukana kätevästi. 

Peruutuskamera on 
suosikkini. Se tekee 

pysäköimisestä 
helppoa, eikä päätä 

tarvitse kääntää 
taaksepäin.’’

‘‘Se on paras  
koskaan tekemäni sijoitus.  

Edellinen dieselpakettiautoni 
tuli neljä kertaa kalliimmaksi 

käyttää. NV200 on paljon 
hiljaisempi, mistä on hyötyä 

varsinkin yöllä ajettaessa.’’

‘‘Perustin oman 
yritykseni kolme  
vuotta sitten.  
NV200 on tärkeä 
menestystekijä.  
Se on tilava ja erittäin 
mukava, joten työ  
sujuu helpommin. 
Vaihdoin sen juuri 
uuteen. 5 vuoden 
takuun ansiosta se  
on entistäkin parempi!’’

‘‘Meillä on jo kolme 
NV200-autoa eli 
autotallillinen!  
Ilmastoitu auto on 
erittäin mukava 
varsinkin kesällä.  
Sillä on kätevä  
kuljettaa lapsia, joten 
NV200 toimii myös 
perheautona.’’

*5 vuoden / 160 000 km (sen 
mukaan, kumpi täyttyy aikai-
semmin) va lmis ta jan takuu 
h y ö t y a j o n e u v o m a l l i s t o l l e 
(poislukien e-NV200: 5 vuoden / 
100 000 km valmistajan takuu 
sähköau to -os i l le ,  3 v uoden  
/ 100 000 km takuu auton muille 
osille).
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FIKSUA JA 
MONIKÄYTTÖISTÄ TILAA

OLE JOUSTAVA. NV200 tekee siitä helppoa.  
Sen sisämitat on suunniteltu huolellisesti, jotta 

tilaa riittää kaikenmuotoiselle ja -kokoiselle 
työssä tarvittavalle kuormalle.

USKOMATTOMAN MONIPUOLINEN
VIETÄ LAATUAIKAA. Sitä tarvitaan. NV200 tekee sen mahdolliseksi,  
koska NV200 Combi- ja Evalia-malleissa on mukavasti tilaa  
7 henkilölle, matkatavaroille  sekä muille vapaa-ajan varusteille.

KANTAVUUS
JOPA

665 KG*
4,2 M3:n
KUORMA- 
TILAVUUS

Jopa 3,1 m3:n
TAVARATILA, KUN TOINEN  
ISTUINRIVI ON ALHAALLA.

7 ISTUINTA
ENEMMÄN ISTUIMIA, ENEMMÄN 

POLVITILAA, ENEMMÄN PÄÄNTILAA.

Jopa 2,3 m3:n
TAVARATILA, KUN ISTUINRIVEJÄ  

ON KAKSI (5 MATKUSTAJAA).

524 mm
TAVARATILAN  

LATTIAKORKEUS

2 EURO-LAVAA
TILAA 2 EURO-LAVALLE

1,22  m
TILAA PYÖRÄKOTELOIDEN  

VÄLILLÄ

PIDÄ YHTEYTTÄ NissanConnect-navigointi-, viestintä- ja 
audiojärjestelmää hyödyntäen. Näet kartat sekä musiikin 
ja puhelimen tiedostot 5-tuumaisella värikosketusnäytöllä.  
Saat ääniopastusta kaikkialla Euroopassa, hyödyt handsfree-
yhteydestä ja kuuntelet musiikkia tiedostomuodosta riippumatta:  
anna äänen kuulua niin CD:n, iPOD:n, MP3-soittimen, USB:n kuin 
Bluetoothin kautta. 

*) Voi vaihdella mallin ja kansallisen tyyppihyväksynnän mukaan.

41°

KOMPAKTI KOKO JA LOISTAVAT KULJETUSOMINAISUUDET

AJATTELE ISOSTI. NV200:ssa riittää tilaa koko liiketoiminnallesi. Siinä on  
sekä leveydeltään että korkeudeltaan luokkansa kärkeä oleva tavaratila.

VALMISTAUDU YLLÄTYKSEEN. NV200:n tyylikkään 
ulkokuoren sisään kätkeytyy paljon enemmän kuin luulisi.

KAUPUNGISSA KUIN KOTONAAN
JUURI OIKEAT LIIKKEET. Helppo nousta kyytiin ja pysäköidä, uskomattoman 
ketterä hankalissa paikoissa, mahtava näkyvyys korkealle sijoitetun 
kuljettajan istuimen ansiosta. NV200 tekee, mitä tahdot.

SUORITUSKYKY- 
MITTARIT

KOKONAISPITUUS: 4,4 m

KOKONAIS- 
KORKEUS:
1,86 m

KOKONAIS-  
LEVEYS: 
1,69 m

2,04  m
TAVARATILAN  

PITUUS

1,50  m
TAVARATILAN  

LEVEYS

1,36  m
TAVARATILAN 

KORKEUS

4,2  m3
KUORMATILAVUUS

10,6 m KÄÄNTÖSÄDE

LATTIA ON  
MATALALLA

384 mm

KORKEAMMALLE SIJOITETTU 
KULJETTAJAN ISTUIN

373 mm

847 mm
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KOMPAKTI ULKOA,  
SUURI SISÄLTÄ
Tehokas ja toimiva. 4,2 kuutiometrin kuormatilavuudesta huolimatta 
NV200:n kompaktit mitat (lyhyys, pieni ympärysmitta, mataluus) 
tekevät siitä helposti käsiteltävän liikenteen hulinassa ja ahtailla 
pysäköintialueilla. Älykäs muotoilu – NV200 on erinomainen valinta 
myös kaupungin vilskeeseen.

Etukannessa näkyvät maalatut 
puskurit ovat vakiovaruste Suomessa.
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KÄÄRI HIHASI 
Käyttäjäkeskeinen. NV200:n laadukkaat sisämateriaalit, ajatuksella suunnitellut 
yksityiskohdat, lukuisat säilytystilat ja korotettu, säädettävä kuljettajan istuin 
tekevät autosta miellyttävän, liikkuvan toimiston.

Kaikki kuvassa näkyvät varusteet  
eivät ole saatavilla Suomen mallistossa.
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LOISTAVAT 
KULJETUSOMINAISUUDET
NV200 tarjoaa mahtavat kuljetustilat, jotka kuuluvat luokan suurimpiin.  
NV200:n sisämittojen tarkan hyödyntämisen ansiosta tavaratilaa on  
mahdollisimman paljon. Tavaratilan 4,2 m3:n tilavuuden ja yli 600 kg  
kantavuuden ansiosta NV200 on valmis kaikenlaisiin tehtäviin.

*) Voi vaihdella mallin ja kansallisen 
tyyppihyväksynnän mukaan.

KANTAVUUS  
JOPA

665 KG*

1,36 m
MATALA LATTIA JA KORKEA KATTO 
LUOVAT KORKEAN TILAN, JOHON 
SAA MAHTUMAAN KOOKKAATKIN 

KUORMAT.

2,04 m
NV200-MALLIN TAVARATILAN 

PITUUS RIITTÄÄ ESIM. 
KAHDELLE EURO-LAVALLE.

1,50 m
KOSKA SEINIEN VÄLILLÄ  

ON ENEMMÄN TILAA, MYÖS 
LEVEÄT KUORMAT KULKEVAT 

HELPOSTI.

4,2 m3

LUOKKANSA KÄRKEÄ  
OLEVA KUORMATILAVUUS.

4,2 M3:n
KUORMATILAVUUS
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KOKONAISPITUUS: 4,4 m

KOKONAIS- 
KORKEUS: 

1,86 m

KOKONAIS- 
KORKEUS: 1,69 m

4,40 M
KOKONAISPITUUS

KOMPAKTI KORI,  
RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET
Edistyksellisen suunnittelun ansiosta NV200 kätkee kompakteihin ulkomittoihinsa 
huomattavan suuret tavaratilat. NV200:n kokonaispituus on 4,4 metriä ja kokonaisleveys  
1,69 metriä. Näppärän kokoinen NV200 yllättää iloisesti: sen käsittely ja pysäköinti käyvät 
vaivattomasti ahtaammissakin paikoissa. NV200 tarjoaa erinomaiset kuljetusmahdollisuudet 
niin leipomotuotteille kuin rakennusmateriaaleillekin.
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524 mm
TAVARATILAN  

LATTIAKORKEUS 

2 EURO-LAVAA
TILAA 2 EURO-LAVALLE

1,22 m
1,22 m TILAA  

PYÖRÄNKOTELOJEN VÄLILLÄ

FIKSUA MONIKÄYTTÖISTÄ TILAA
NV200:n valtavat tavaratilat on upeasti suunniteltu. Sisätilat on hyödynnetty 
tehokkaasti, mikä helpottaa työntekoa. Sisäpituus on peräti 2,04 metriä ja 
pyöränaukkojen välinen tila 1,22 metriä, joten kaksi Euro-lavaa mahtuu kyytiin 
helposti. Tavaratilan korkeus maasta on vain 524 mm, joten kuormaaminen ja 
purkaminen sujuu näppärästi. Vakiovarusteena olevat lattiakoukut auttavat 
pitämään toimitukset ehjinä. NV200 voidaan varustaa tarpeiden mukaan.  
Versiosta riippuen saatavilla on umpinainen tai ikkunallinen väliseinä,  
yksi tai kaksi liukuovea sekä sivu- ja takaikkunat.

2 EURO-LAVAA

TAVARATILAN LATTIAKORKEUS

524 MM
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VERSIO NV200 FRIDGE
NV200-jääkaappimalli on viileä kuljetusratkaisu! Vaativiin catering-
tarpeisiin räätälöity kylmäyksikkö täyttää tiukimmatkin tekniset 
vaatimukset. Se pystyy jäähdyttämään alimmillaan -10 °C:n 
lämpötilaan , mutta silti käyttöön jää kokonaiset 2,2 m3 tavaratilaa. 
Se voidaan varustaa modulaarisilla hyllyillä, alumiinisilla pohjalevyillä 
ja vahvistetulla tai vesitiiviillä välilattialla. Kompakti ja ketterä NV200 
toimittaa tuotteet tuoreina suoraan ovelle, vaikka toimitusosoite 
olisi kuinka ruuhkaisella ja kapealla kadulla tahansa.
*Saatavana erikoistilauksesta, ehdot vaihtelevat maittain.  
Kysy lisätietoja Nissan-jälleenmyyjältä.

Eristetyn tilan paino:  149 kg
Eristetyn tilan tilavuus: 2,2 m3

Suurin sisäkorkeus: 1152 mm
Suurin sisäleveys: 1239 mm
Suurin sisäpituus: 1736 mm
Pyöränkotelojen väli: 1078 mm
Liukuovi: 1013 mm x 686 mm
Takaovi (K x P): 1061 mm x 1069 mm

ERISTETYN TILAN 
TEKNISET TIEDOT

1

4

2

3

5

Paino: 62,5 kg
Teho: 707 W lämpötilassa 0°C, 

609 W lämpötilassa -10°C
Eristyksen  
luokitus:

FNA* liukuovella,  
FRB** ilman liukuovea

Lämpötila: Alimmillaan -10°C

Paino: 65,7 kg
Teho: 1138 W lämpötilassa 0°C
Eristyksen  
luokitus: FNA*

Lämpötila: Alimmillaan 0°C

1. LEVEÄ SIVUOVI
2. VAHVISTETTU LATTIA
3. MUUNNELTAVA HYLLY

4. LÄMPÖTILANHALLINTAYKSIKKÖ
5. ILMASTOINNIN VIRRAN TULO

*Normaalin eristyksen luokitus A /  
**Vahvistetun eristyksen luokitus B

DIAVIA ROLLE 2000

CARRIER NEOS 100
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2 3 41 2

1. TOISELLA RIVILLÄ  
3 TURVAVÖILLÄ 

VARUSTETTUA ISTUINTA
2. VÄLISEINÄ (ISO 27956)

3. TAITTUU HELPOSTI
4. 3,1 m3 TAVARATILAA

JOUSTAVA TYÖKAVERI
TILAVUUS ON 2,1 m3, KUN TOINEN ISTUINRIVI  
ON KÄYTÖSSÄ, TAI 3,1 m3, KUN TOINEN ISTUINRIVI  
ON ALHAALLA.

Istuinten verhoilu voi poiketa kuvan verhoilusta.

4,4 m1,69 m

1,86 m 1,86 m  2,1 m3 – 3,1 m3

*Saatavana erikoistilauksesta.  
Kysy lisätietoja Nissan-jälleenmyyjältä.

VERSIO CREW VAN
Kuljeta 5-henkinen miehistö ja 2,1 m3 tavaroita tai 
muuntele tilaa käden käänteessä! Toisella liukuvalla 
istuinrivillä on kolme turvavöillä ja niskatyynyillä 
varustettua paikkaa. Integroitu väliseinä taittuu alas 
nopeasti, jolloin tavaratilaa saadaan 3,1 m3.  
Kompakti ja vankka auto, jonka takaosan pariovet 
tekevät kuormaamisesta ja purkamisesta helppoa.  
NV200 on käytännöllisin valinta ammattilaisille.
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USKOMATONTA MONIPUOLISUUTTA
NV200 Combin tyylikkään pinnan alta löytyy poikkeuksellista monipuolisuutta, josta 
on hyötyä kaikessa mitä teet. Auto tarjoaa äärimmäisen joustavat sisätilat ja lähes 
rajattomat kuljetusmahdollisuudet. Autoon mahtuu mukavasti jopa seitsemän henkeä. 
Jos matkustajia on viisi kahdella istuinrivillä, tavaratilaa jää vielä 2,3 m3. NV200 on 
ihanteellinen menopeli sekä työpäiviin että viikonloppuihin.

MUKAUTUVA TILA
KAIKKI ISTUIMET VOIDAAN TAITTAA ALAS 
TAVARATILAN SUURENTAMISEKSI.

3,1 m3

JOPA 3,1 m3:N TAVARATILA, KUN 
TOINEN ISTUINRIVI ON ALHAALLA.

JOPA 7 ISTUINTA
ENEMMÄN ISTUIMIA, ENEMMÄN 

POLVITILAA, ENEMMÄN PÄÄNTILAA.

2,3 m3

JOPA 2,3 m3:N TAVARATILA, KUN  
ISTUINRIVEJÄ ON KAKSI – 5 MATKUSTAJAA.
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KAUPUNGIN KASVATTI
NV200 viihtyy kaupungissa: se puikkelehtii  

vaivattomasti ruuhkassa ja on helppo pysäköidä. 
Erinomainen näkyvyys korkealta istuimelta yhdistettynä 

ketteryyteen tekee auton käsittelystä helppoa.

PERUUTUSKAMERA  
Lisävarusteena saatava 

NissanConnect-peruutuskamera  
tekee mahtumisesta ahtaisiin 

pysäköintiruutuihin ja kuormaus-
laitureiden luokse pääsystä helppoa. 

Kojelaudan näytössä näytettään 
näkymä auton taakse ja ohjeviivojen 

avulla voit ohjata NV200:n täsmälleen 
haluttuun kohtaan.

SELKEÄ NÄKYVYYS JA MUKAVAT ISTUIMET

NV200:N KÄÄNTÖSÄDE ON  
10,6 METRIÄ REUNASTA REUNAAN. 
KOMPAKTI 4,4 METRIN KOKONAIS-

PITUUS HELPOTTAA KATUJEN 
ESTEIDEN JA MUIDEN  

HAASTEIDEN VOITTAMISTA.

MATALA LATTIA HELPOTTAA  
KUORMAAMISTA JA KULKEMISTA.

384 mm

373 mm

41°

847 mm

NV200:SSA AJOASENTO ON  
KORKEAMPI KUIN KILPAILEVISSA 
MALLEISSA, JOTEN NÄET PITKÄLLE 
ETEEN. KOJELAUDAN MITTARIT ON 
KOHDENNETTU TARKASTI, JOTTA 
TIEDOT NÄKEE NOPEALLA VILKAISULLA.

10,6 m
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TÄYSIN INTEGROIDUN Nissan Connect-navigointi-, viestintä- ja 
äänijärjestelmän ansiosta yhteydenpito on helppoa ja maailma  
on todella sormenpäissäsi.

SOITA CD-levyjä missä tahansa muodossa, selaa  
Bluetooth®-toiminnolla lähetyksiä tai kuuntele radiota.

SEURAA etenemistäsi teräväpiirtoisista 2D- tai 3D-kartoista.  
Voit tarkentaa tärkeisiin kohteisiin. Puheopastus toimii 9  
kielellä kaikkialla Euroopassa.

SUUNNITTELE matkasi viiden tuuman kosketusnäytön avulla.  
Löydät ihanteelliset reitit ja voit kuunnella musiikkia ja tiedotuksia.  
Käytössäsi ovat myös puhelinmuistiosi ja henkilökohtaiset tiedostosi.

INNOVAATIO, JOKA 
PITÄÄ MAAILMAN 
ULOTTUVILLASI
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A - 220 MM

NÄPPÄRÄ JA MIELLYTTÄVÄ
NV200:n hyvin suunnitellut sisätilat tekevät työskentelystä ja rentoutumisesta helppoa. 
Sisustuksen materiaalit ovat kestäviä ja laadukkailta. Säilytystilat on suunniteltu 
päivittäisessä käytössä oleville tavaroille. Täysin integroidun NissanConnect-, viestintä-  
ja audiojärjestelmän ansiosta näet, kuulet ja tiedät enemmän.

NV200:ssa on 13 eri säilytystilaa. Keskikonsolin 
säilytyslokero ja hansikaslokero sopivat ihanteellisesti 
paperien säilyttämiseen. Istuinten välissä ja matkustajan 
edessä on säilytystilaa (kun matkustajan turvatyyny ei 
ole käytössä). Pidikkeet juomapulloille ja tölkeille 
kojelaudassa ovat käden ulottuvilla. Suuriin ovitaskuihin 
mahtuu A4-kokoinen tiekartta. NV200:ssa on myös 
umpinaisia säilytystiloja, kuten llokerot kuljettajan 
istuimen alla, hansikaslokerossa sekä keskikonsolissa.
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TEHOA, TALOUDELLISUUTTA, 
TURVALLISUUTTA

NV200-mallistossa on kaksi 
tehokasta ja taloudellista 
moottorivaihtoehtoa:  
 
modernista 1,5 litran diesel-
moottorista on saatavana  
90 ja 110 hv versiot.

Molempien moottorivaihtoehtojen 
polttoaineenkulutus on kaikenlaisissa  
ajo-olosuhteissa hyvin maltillinen, joten  
voit ajaa pidemmälle yhdellä tankillisella. 

EURO 6

DIESEL VAIHTEISTOTYYPPI ALKAEN CO2 -PÄÄSTÖT YHDISTETTY  
POLTTOAINEEN KULUTUS

1,5 dCi 5-vaihteinen  
manuaalinen 90 HV alkaen 131 g alkaen 5,0 l / 100 km

1,5 dCi 6-vaihteinen  
manuaalinen 110 HV alkaen 130 g alkaen 4,9 l / 100 km

Nissanille turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. 
Siksi uuteen NV200-malliin on asennettu 

monenlaisia aktiivisia turvajärjestelmiä, kuten 
ajovakaudenhallintajärjestelmä (ESP) sekä ABS-

jarrut elektronisella jarruvoiman jaolla (EBD) ja 
hätäjarrutustehostimella, jotka tehostavat 

jarrutusta ja optimoivat ajoneuvon vakauden. 
Haluamme, että NV200 saa jokaisen tuntemaan 

olonsa turvalliseksi. Tämän vuoksi kaikissa 
malleissa on vakiona kuljettajan turvatyynyn 

lisäksi myös etuistuinten turvavöiden esikiristimet.  
Lisäksi Combi-malleissa on etumatkustajan 

sivuturvatyyny ja ikkunaturvaverhot, 
vakionopeudensäädin, nopeudenrajoitin ja  

rengaspaineiden valvontajärjestelmä  
(TPMS) turvallisuuden parantamiseksi.
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VAIKEA RIKKOA, 
HELPPO KORJATA
NV200 on kestävä.  
Se täyttää kovan työn 
vaatimukset ja suojaa 
ajajaansa. Jykevän 
keskusrakenteen 
ulkopuolella on 
energiaa absorboivat 
alueet, jotka hajottavat 
törmäyksen voimaa. 
Vaikka ne ovat lujat,  
ne on myös helppo 
korjata.

VAIHDEOSOITIN
Kun moottori 
saavuttaa sopivan 
kierrosluvun, 
monitoiminäytössä 
näkyy, että on oikea 
hetki vaihtaa 
vaihdetta. Näin  
voit ajaa entistä 
taloudellisemmin.

AINA AJAN TASALLA
NV200-malli on 
varustettu 
monitoimisella näytöllä, 
jonka ajotietokone 
tarjoaa kaikki 
taloudelliseen ajoon 
tarvittavat tiedot. 
Tietokone näyttää 
kierrosluvun, keski-
määräisen ja hetkellisen 
polttoaineenkulutuksen 
sekä matkan, johon 
polttoaine riittää. 
Peruutuskameraa* 
käytettäessä näyttöön 
tulee värillinen kuva 
auton takaa sillä 
hetkellä, kun valitset 
peruutusvaihteen.

ALHAISET 
KÄYTTÖKUSTANNUKSET
NV200 vetoaa järkeen. Se on suunniteltu edulliseksi käyttää.  
Se on investointi pitkälle tulevaisuuteen vankan rakenteensa, kestävien  
ja luotettavien materiaaliensa sekä edullisiksi jäävien käyttökustannusten 
ansiosta. 5 vuoden / 160 000 km:n takuulla.

*) Ei saatavana  
NissanConnect-
peruutuskameralla 
varustettuihin malleihin.

30 000 KM

1 VUOSI

Nissan NV200 jaksaa yhtä 
pitkälle kuin sinäkin, mutta se 

vaatii hieman huolenpitoa. 
Siksi sen huoltoväli on  

1 vuosi / 30 000 km.
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1_VAKIONOPEUDENSÄÄDIN JA   
   NOPEUDENRAJOITIN

2_ÄLYAVAIN

3_RADIO, CD-SOITIN, BLUETOOTH® JA USB

4_SADETUNNISTINPYYHKIJÄT

5_MANUAALINEN ILMASTOINTI

6_AJOVALOAUTOMATIIKKA

7_15 TUUMAN KEVYTMETALLIVANTEET     
    (VAIN COMBI)

8_MOOTTORIN KÄYNNISTYSPAINIKE

9_LÄMMITETYT ETUISTUIMET

10_ETUSUMUVALO

11_IKKUNALLINEN VÄLISEINÄ  
    (SAATAVILLA VERSIOSTA RIIPPUEN)

12_NISSANCONNECT-NAVIGOINTI-  
    JA AUDIOJÄRJESTELMÄ

11

KATTAVASTI VARUSTELTU
Varusteet helpottavat elämää. Älyavain ja moottorin käynnistyspainike 
tekevät matkaan lähtemisestä helppoa ja vakionopeudensäätimen ja 
nopeudenrajoittimen ansiosta matka-ajo on mukavaa. Sadetunnistin, 
sumuvalot ja lämmitettävät istuimet auttavat mukautumaan säähän.

Varusteen saatavuus  
määräytyy varustetason mukaan. 

Kuvan väliseinä ei saatavilla Suomessa.
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6
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VALITSE 
SUOSIKKISI

1. TAVARATELINE

2. TUULIOHJAIMET ETEEN

3. PUSKUREIDEN KULMASUOJAT

4. TAVARATILAN VANEROINTI

5. MUOVINEN LATTIASUOJA PAKETTIAUTOON

6. TERÄKSINEN TAAKKATELINE KAHDELLA TANGOLLA

7. ROISKELÄPÄT

8. IRROTETTAVA VETOKOUKKU

9. LATTIAMATOT

10. KORIN KYLKILISTAT JA KYLKIPUTKET

Varustele NV200 raskaita työpäiviä varten. 
Aloita muovisesta lattiasuojasta ja takaovien 
vaneroinnista. Lisää roiskeläpät ja matot, jotta 
lika pysyy loitolla. Kylkilistasarja auttaa 
estämään naarmuuntumista. Valitse myös 
kattoteline ja irrotettava vetokoukku. 
Alkuperäisten Nissan-lisävarusteiden avulla  
olet valmis mihin tahansa.
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KORIVÄRIT

Dark Blue / C, V
BW9 / M

Dark Grey / C, V
K51 / M

Black / C, V
GN0 / M

Pearl White / C
QAB / H 

Silver / C, V
KL0 / M

White / C, V
QM1 / S

Red / C, V
Z10 / S

Bronze / C
CAP / M

C: saatavana Combi-mallissa - V: saatavana Van-mallissa
S: PERUSVÄRI - M: METALLIVÄRI - H: HELMIÄISVÄRI

KORISTEKAPSELIT JA VANTEET

VERHOILUT

Blue - Dark grey 
COMBI

Grey - Dark grey
VAN

14 tuuman 
koristekapselit
VAN

15 tuuman 
kevytmetallivanteet
COMBI
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NISSAN - TUOT PARHAAT PUOLEMME ESIIN.

Saat mielikuvituksemme lentämään. Herätät nerokkuutemme. Innostat meidät muuttamaan 
sääntöjä ja tekemään innovaatioita. Nissanin innovaatiossa ei ole kyse pelkästään lisäyksistä tai 
laajennuksista, vaan rajojen rikkomisesta ja uuden luomisesta. Haluamme kehittää yllättäviä 
ratkaisuja, jotka täyttävät käytännön tarpeesi ja hurjimmatkin toiveesi. Nissan suunnittelee 
mullistavia autoja, lisävarusteita ja palveluja. Tekemällä käytännöllisestä jännittävää ja jännittävästä 
käytännöllistä pystymme tarjoamaan entistä riemukkaamman ajoelämyksen joka päivä.

•  5 vuoden tai 160 000 km:n suoja puskurista puskuriin

• 5 vuoden maalipinnan takuu – kattaa korin maalipinnan

• Jopa 5 vuoden takuu alkuperäisille Nissan-varaosille  
  ja -lisävarusteille

• 5 vuoden Nissan Assistance -tiepalvelu

• 12 vuoden puhkiruostumattomuustakuu NV200:lle

• Siirtyy uudelle omistajalle auton mukana

Nissan tarjoaa yleiseurooppalaisen viiden vuoden valmistajan takuun  
koko hyötyajoneuvomallistolleen*. Takuuseen sisältyvät seuraavat edut:

*5 vuoden / 160 000 km (sen mukaan, kumpi täyttyy aikaisemmin) valmistajan takuu hyötyajoneuvomallistolle (poislukien e-NV200: 5 vuoden / 
100 000 km valmistajan takuu sähköauto-osille, 3 vuoden / 100 000 km takuu auton muille osille). Ei kilometrirajoitusta maalipintojen, alku-
peräisten Nissan-osien ja -lisävarusteiden, tiepalvelun ja puhkiruostumattomuustakuun osalta. Varaosille ja lisävarusteille myönnetään joko 
auton takuuajan mukainen takuu (kun ne asennetaan auton takuuaikana) tai 1, 2 tai 3 vuoden takuu, tuotetyypistä riippuen.  
Katso lisätietoja Nissanin takuukirjasta.

NISSAN-HYÖTYAJONEUVOJEN 5 VUODEN VALMISTAJAN TAKUU

• Koko Euroopan kattava palvelu rikkoutumisten, onnettomuuksien ja takuun  
  ulkopuolisten tapahtumien varalle (esim. rengasrikko, avaimen häviäminen,  
   väärä polttoaine)
• Ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä
• Asiakaspalvelu liikennevahinkotilanteissa
• Nopea tiepalvelu
Jos autoa ei voida korjata paikan päällä etkä pääse jatkamaan matkaasi moneen 
tuntiin, varmistamme, että saat sijaisauton mahdollisimman pikaisesti, tai 
tarjoamme tarvittaessa majoituksen yön yli sekä korvaamme matkan 
määränpäähäsi tai lähtöpaikkaasi. Lisäksi kuljetamme rikkoutuneen autosi 
Nissan-korjaamolle.

5 VUODEN NISSAN ASSISTANCE -TIEPALVELU

ASIAKASPALVELU

Auton hajoaminen aiheuttaa aina hankaluuksia. Jos hyötyajoneuvosi hajoaa, 
auton huoltoon käytetty aika on hukka-aikaa, sillä autosi ei silloin tuota mitään. 
Me Nissanilla ymmärrämme nämä liiketoiminnan periaatteet. Siksi me teemme 
parhaamme, jotta autosi pysyisi siellä, missä sen kuuluukin olla – työtä tekemässä, 
tien päällä.

Sinä ja Nissan-jälleenmyyjäsi voitte yhdessä tehdä Nissan-huoltosopimuksen, 
joka kattaa huoltotyöt sen vuosi- ja kilometrimäärän ajaksi, joka sopii parhaiten 
liiketoimintaasi. Saat täydellisen mielenrauhan, sillä tämän sopimuksen ansiosta 
NV200:si huoltamisesta vastaavat aina Nissanin ammattitaitoiset mekaanikot.

JÄLKIMARKKINOINNIN PALVELUT

NISSAN-HUOLTOSOPIMUKSET
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Jälleenmyyjän leima:

Olemme tehneet parhaamme, jotta tämän julkaisun sisältö olisi virheetön painohetkellä (syyskuussa 2016). Esitteessä on käytetty 
automessuilla esiteltäviä autojen prototyyppejä. Koska pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, Nissan Europe pidättää 
oikeuden muuttaa milloin tahansa tässä esitteessä esiteltyjä ja kuvattuja tietoja ja autoja. Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista 
mahdollisimman nopeasti. Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. Painoteknisten rajoitusten takia tämän 
esitteen värit voivat erota hieman käytettyjen maalien ja sisämateriaalien todellisista sävyistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän 
esitteen jäljentäminen kokonaan tai osittain ilman Nissan Europen kirjallista lupaa on kiellettyä.

Esite on painettu kloorivalkaisemattomalle paperille. – MY15 NV200 BROCHURE LHD 01/2016 – Painettu EU:ssa.
Suunnittelu: CLM BBDO, Ranska – p. +33 1 41 23 41 23. Valmistus: eg+ worlwide, Ranska – p. +33 1 49 09 25 35.

T e r v e t u l o a  s i v u s t o l l e m m e :  w w w . n i s s a n . f i

Seuraa Nissania:

*5 vuoden / 160 000 km (sen mukaan, kumpi täyttyy aikaisemmin) valmistajan takuu hyötyajoneuvomallistolle (poislukien e-NV200:  
5 vuoden / 100 000 km valmistajan takuu sähköauto-osille, 3 vuoden / 100 000 km takuu auton muille osille).
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