
NISSAN 
YRITYSMYYNTI 

Jokaisen yrityksen on saatava 
pyöränsä pyörimään



PYSÄKÖI 
BISNEKSESI 
PARHAALLE 
PAIKALLE
Päätöksentekijänä tiedät, että jokaisella organisaatiolla on yksilölliset tarpeensa. 
Tämä pätee yhtä lailla myös sen käyttämiin autoihin.

me nissan yritysmyynnissä haluamme auttaa sinua viemään liiketoimintasi entistäkin 
tehokkaammalle tasolle. pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla vastaamme vaihteleviin 
tarpeisiisi. tarjoamme sopivia ratkaisuja yrityksesi kokoon katsomatta. me sopeudumme 
sinua varten, ei päinvastoin. 

tarjoamme paletin tehokkaita ja taloudellisia vaihtoehtoja juuri sinulle räätälöitynä. Laaja 
valikoimamme kattaa kaiken tyylikkäistä henkilöautoista ja vahvoista nelivedoista rohkeisiin 
crossovereihin sekä tilaviin hyötyajoneuvoihin.

Lisäksi 100 % sähköisen, täysin päästöttömän nissan LeaFin sekä uuden täyssähköisen 
nissan e-nv200 -hyötyauton ansiosta nissan on myös ylpeä sähköautoilun edelläkävijä. 

me nissanilla pidämme sinusta huolta myös ostosi jälkeen. kaikilla autoillamme on kattava 
3 vuoden / 100 000 km valmistajan takuu, johon sisältyy euroopan laajuinen nissan 
pan europe tiepalvelu. nissan 5  Jatkoturvalla saat vielä viisi vuotta lisää mielenrauhaa. 
verkostomme ja valtuutetut huoltopisteet huolehtivat, että paras huolto ja ylläpito ovat aina 
ulottuvillasi.

olemme ylpeitä voidessamme tarjota kaiken tämän ja paljon muuta. sinä tiedät tarpeesi, 
meidän tehtävämme on löytää niihin joustavat ratkaisut, joihin sisältyy niin sopimushinnat, 
räätälöidyt rahoitusratkaisut kuin huipputason palveluasenne.

Haluamme tehdä sinulle markkinoiden kilpailukykyisimmän tarjouksen. kysy lisää.

Ystävällisin terveisin,

Nissan Yritysmyynti

LEMPIvÄRIMME oN vIHREÄ
Suurena autonvalmistajana tiedostamme vastuumme ympäristöasioista. 

Pyrimmekin tasapainoon ihmisten tarpeiden ja nykyaikaisen ajamisen 
ympäristövaikutusten kanssa. 

Tästä täydellinen esimerkki on Nissan LEAF, täysin päästötön auto, 
joka täyttää myös kaikki perheauton vaatimukset. Tänä vuonna veimme 
LEAFin innovaation vieläkin pidemmälle ja toimme markkinoille Nissanin 

ensimmäisen täyssähköisen hyötyauton e-NV200:n.

Tuotekehityksen lisäksi otamme ympäristön huomioon auton elinkaaren 
jokaisessa vaiheessa aina helposti kierrätettävien mallien suunnittelusta 

tuotantoprosessissa syntyvien jätteiden kierrätettävyyteen. Hyödynnämme 
innovatiivisia teknologioita, jotka tekevät tehtaistamme vihreämpiä ja 

tehokkaampia. Lisäksi asetamme mitattavia tavoitteita alentaaksemme 
logistiikan, toimitilojen sekä jälleenmyyjien hiilijalanjälkeä.



NISSAN e-Nv200
100 % säHköinen
SäHköiNEN VoimAPESä
vallankumouksellinen 100 % sähköinen nissan e-nv200 on ainutlaatuinen yhdistelmä 
edistyksellistä teknologiaa ja innovatiivista muotoilua. kompaktit mittasuhteet sekä luokkansa 
paras tilavuus muuttavat yritystoimintasi pysyvästi paremmaksi.

RuNSAASTi VALiNNANVARAA

Co2-päästöt 0 g/km sekä yhdellä latauksella jopa 170 km toimintamatka.

VAN 60/40-pariovet takana, yksi tai 
kaksi liukuovea.

ComBi 5-paikkainen henkilöauto, yksi 
tai kaksi liukuovea, 60/40-pariovet tai 
ikkunallinen takaluukku.

EVALiA 5-paikkainen henkilöauto, 
kaksi liukuovea ja ikkunallinen 
takaluukku.

UUSI NISSAN LEAF
100 % säHköinen
JäNNiTYkSEN uuSi TASo 
tyynen hiljaisuuden ja sulavan ohjattavuuden saumaton yhdistelmä tekee nissan 
LeaFista jokaisen yrityksen parhaan lisävarusteen. innovatiivisessa uudessa nissan 
LeaFissa on yli 100 mielenkiintoista uudistusta ja tilavuuteen sekä ajomukavuuteen 
on tehty merkittäviä parannuksia. 

Co2-päästöt 0 g/km, 30 minuutin pikalataus sekä lähes 200 km 
toimintamatka yhdellä latauksella.

nissanin sähköautot ovat nyt entistä tehokkaampia, voimakkaampia ja kaiken lisäksi 
entistäkin hauskempia ajaa. koska sähköinen tulevaisuus on myös käytännöllinen.

sähköiskun lailla täyttä tehokkuutta liiketoimintaasi. vaihtamalla sähköön vähennät 
dramaattisesti käyttö- ja huoltokustannuksiasi. saumattoman kiihtyvyyden sekä hiljaisen käynnin 
ansiosta ajokokemuksesi on erittäin miellyttävä ja energiaasi säästyy työpäivän ulkopuolellekin. 
Lisäksi ansaitset asiakkaittesi kunnioituksen hyvällä valinnallasi, puhumattakaan siitä millaisen 
vaikutuksen teet ympäristöön.

TULEvAISUUdEN 
YRITYSToIMINTA 
oN jo TÄÄLLÄ

ELÄMÄ SÄHKÖAUToN KANSSA



Huippuluokan varustelutaso ja turvallisuus ovat vain muutamia Nissanin Business 360 
-malliston ominaisuuksia, jotka nostavat yritysautoilun täysin uudelle tasolle. Taloudellisuus 
ja huoleton ylläpito ovat mallistomme prioriteetteja, jotka takaavat ylivertaisen hinta-laa-
tusuhteen. Alhaisten verotusarvojen lisäksi malliston Co2-päästöt täyttävät tiukemmankin 
yritysautopolitiikan vaatimukset.

vIE YRITYSAUToILU 
UUdELLE TASoLLE

TÄYSIN UUSI 
NISSAN PULSAR 
BUsiness 360
koe täysin uusi nissan pULsar ja sen upea virtaviivai-
nen muotoilu. Luokkansa yksi suurimmista sisätiloista ja 
runsas innovatiivinen varustelu tekevät myös pitkistä ajo-
matkoista miellyttävämpiä. alhainen melutaso ja vaiva-
ton ajettavuus takaavat ensiluokkaisen ajokokemuksen. 
näyttää siltä, että olet löytänyt täydellisen yrityskump-
panisi. 

Tämä on täysin uusi dynaaminen 5-ovinen viistoperä,  
jonka Co2-päästöt ovat jopa 94 g/km.

TÄYSIN UUSI 
NISSAN X-TRAIL 
BUsiness 360
täysin uudessa nissan X-traiLissa yhdistyvät pettämät-
tömän tyylikäs muotoilu, 130 dCi -moottorin voima sekä 
huippuvarustelu räätälöitynä haastaviinkin työtehtäviin. 
Luokkansa alhaisimpia kulutuksia sekä laaja valikoima en-
nakoivaa teknologiaa tekevät siitä täydellisen yrityskump-
panin kaiken kokoisiin seikkailuihin.

Co2-päästöt alkaen 129 g/km, saatavilla 
5-7-paikkaisena sekä 2WD- tai 4WD-versiona.

UUSI 
NISSAN QASHQAI 
BUsiness 360
täysin uudistettu urbaani crossover, jonka erinomainen 
ajettavuus ja edistykselliset yhteydet ovat vain muutamia 
tämän huippuvarusteisen auton ominaisuuksia. niiden 
avulla olet tilanteen tasalla missä tahansa työtehtävässä 
– voittamatonta turvateknologiaa unohtamatta. nissan 
QasHQai, ylivertainen urbaani yritysauto. 

Co2-päästöt alkaen 99 g/km, saatavilla diesel- tai 
bensiinimoottorilla sekä myös 4WD-versiona.



NISSAN NoTE
tUnne sen teknoLogia
voita liikenteen haasteet viimeisimmällä huipputeknolo-
gialla, joka tehostaa aistisi äärimmilleen. tämä auto toi 
360 asteen around view monitor -kamerajärjestelmän 
sekä nissan safety shield -teknologiat pienten autojen 
segmenttiin.

Saatavilla manuaali- ja automaattivaihteisella 
bensiinimoottorilla, sekä manuaalivaihteisella 
dieselmoottorilla, Co2-päästöt alkaen 90 g/km.

NISSAN MIcRA
pieni koko, sUUri teHo
pienten autojen ikoni vain paranee entisestään. Luok-
kansa parhaaseen mukavuuteen ja tehokkuuteen yh-
distetty ketteryys tekee siitä ideaalin betoniviidakon 
sankarin.

kaksi bensiinimoottorivaihtoehtoa manuaali- tai 
automaattivaihteistolla, Co2-päästöt alkaen   
99 g/km.

MENESTYS oN 
HYvÄ KUMPPANI
Lukuisten Nissan-mallien suosio todistaa, että ne vastaavat yritysautoilun 
tarpeisiin –  luotettavia työaikana sekä vaivattomia vapaa-ajalla.

NISSAN MURANo
roHkeasti eLegantti
tämä tyylikäs crossover on kuin luotu businessluok-
kaan, mutta ulkokuori kätkee sisäänsä myös todellisen 
urheiluauton.

Saatavilla diesel- tai bensiinimoottorilla sekä 
myös 4WD-versiona.

UUSI NISSAN jUKE
UHmakas UrBaani 
asenne
tämä on uusi osa nissan JUken tarinaa, jossa jän-
nitys on viety äärimmilleen. entistä parempi suori-
tuskyky, urheilullisempi muotoilu ja yksilöllisesti per-
sonoitavat tilat tulevat säväyttämään sitä kaikkein 
arkisintakin työpäivää.

Saatavilla tehokkaalla dCi 110 104 g/km 
-moottorilla.



PITÄÄ SINUT 
LIIKKEELLÄ

HyötyaJoneUvot

NISSAN Nv400
sUUriin tarpeisiin
nv400-mallille on tyypillistä tehokas moottori, loistava 
näkyvyys sekä valtava 8–17 m3 tavaratila. siksi se tar-
joaa aina parhaan mahdollisen ratkaisun tarpeisiisi.

Saatavilla dieselmoottorilla, jossa 110-165 hv.

NiSSAN NV400 TiPPER

NiSSAN NV400 FLATBED

NiSSAN NV400 VAN Box

NiSSAN NV400 PLATFoRm

NiSSAN NV400 L4H3NiSSAN NV400 L2H2

NiSSAN NV400 L1H1

SAATAViLLA oLEVAT mALLiT*

*kaikki esitteen mallit eivät ole tällä hetkellä saatavilla Suomessa.



NISSAN Nv200
tiLaiHme
se tuntuu henkilöautolta, mutta sen 4,2 m3 
tavaratila vetää lähes mitä tahansa. 

Saatavilla diesel- tai bensiinimoottorilla, myös 
100 % sähköisenä e-NV200-mallina.

NISSAN NAvARA
voimakkaampi kUin mUUt
pick-upeissa fiksuin vaihtoehto on vahvin. tämä 
voimakas työjuhta yllättää tyylillään ja mukavuudellaan.

Saatavilla V6-moottorilla, jossa 231 hv sekä 550 Nm.

VAN 60/40-pariovet takana, yksi tai 
kaksi liukuovea.

COMBI Henkilöauto. Yksi tai 
kaksi liukuovea, 60/40-pariovet tai 
ikkunallinen takaluukku.

EVALIA 5- tai 7-paikkainen 
henkilöauto, kaksi liukuovea ja 
ikkunallinen takaovi.

SAATAViLLA oLEVAT mALLiT



NISSAN 370Z
nismo
Legendaarinen suorituskyky on nyt entistäkin tyy-
likkäämpi. kun sujahdat kurviin tällä valioluokan 
urheiluautolla tiedät, miksi jotkut ihmiset haluavat 
ajaa ammatikseen.

NISSAN jUKE 
nismo rs
ylivertainen suorituskyky – enemmän hevosvoimia, 
tarkempi käsiteltävyys, paremmat jarrut ja entistä 
matalampi, solakampi ja sähäkämpi asenne.

NISSAN PULSAR
nismo
tutustu myös pariisin autonäyttelyssä 
2014 esiteltyyn konseptiautoon, jossa 
on aggressiivisempi ja sporttisempi 
ulkomuoto.

NoPEUS 
oN vALTTIA

Nissan NiSmo -mallisto tarkoittaa korkeimman tason 
moottoriurheilun inspiroimaa suorituskykyä ja tyyliä. 
innovatiivinen teknologia takaa sporttisen asenteen 

lisäksi adrenaliinia nostattavan tehokkuuden.



Lisätietoa palvelun kattavuudesta ja hinnoista löydät osoitteesta 
www.nissan.fi.

AUToT oN TARKoITETTU  
AjETTAvIKSI, 
EI MUREHdITTAvIKSI
me haluamme Nissanin edustavan luotettavuutta, turvallisuutta ja  
huolettomuutta, mutta myös nautinnollista ajamista. meille tärkeintä on,  
että työsi sujuvat mutkattomasti.

Siksi tarjoamme laajan valikoiman palveluja, jotka varmistavat,  
että valitessasi Nissanin, saat auton lisäksi myös mielenrauhan.

 NISSAN  
 vAKUUTUS 
kun puhutaan yritys- ja työsuhdeautoista, varman päälle pelaaminen ja yllättäviin kustannuksiin 
varautuminen kannattaa.

nissan vakuutus on kattavin, juuri nissaneille räätälöity vakuutus. Hanki se nissan-jälleenmyyjältäsi 
ja varmistat, että kaikki vauriokorjaukset tehdään aina valtuutetussa nissan-huollossa.

AIToA
LAATUA
– AIToA HUoLETToMUUTTA –

 NISSAN  
 5  jATKoTURvA
Jonain päivänä valmistajan takuu päättyy, mutta nissanin omistajana voit 
pidentää mielenrauhaasi. nissan 5  Jatkoturva tarjoaa turvaa mekaanisten 
ja sähköisten vikojen varalle ja se sisältää lisäksi euroopan laajuisen  
nissan pan europe tiepalvelun.

voit ostaa nissan 5  Jatkoturvan milloin tahansa valmistajan takuun  
ollessa voimassa.

nissan 5  Jatkoturva varmistaa, että yrityksesi autosta huolehtii valtuu-
tettujen nissan-huoltojen koulutetut mekaanikot, jotka käyttävät ainoastaan 
aitoja ja alkuperäisiä nissan-varaosia. näin saat mielenrauhaa sekä auton, 
jonka jälleenmyyntiarvo säilyy mahdollisimman korkeana. 

 NISSAN  
 TAKUU
kaikilla autoillamme on 3 vuoden / 100 000 km valmistajan takuu,  
johon sisältyy euroopan laajuinen nissan pan europe tiepalvelu.

 maalipinnan takuu 3 vuotta / 100 000 km 
 puhkiruostumattomuustakuu 6 tai 12 vuotta ilman kilometrirajoitusta 
 Hinauspalvelu 3 vuotta / 100 000 km

alkuperäisille nissan-varaosille ja lisävarusteille takuu on vähintään yksi vuosi.

 NISSAN PAN EURoPE 
 TIEPALvELU
olipa auto kuinka laadukas ja hyvin hoidettu tahansa, joskus voi kohdalle sattua huonoa tuuria. euroopan 
laajuisen nissan pan europe tiepalvelun ansiosta sen ei tarvitse vaikuttaa työskentelyysi.

tiepalvelumme palvelee ”24/7”, ja vieläpä kotimaan kielellä. siihen kuuluu aina opastus tai ongelman-
ratkaisu, pienkorjaukset paikanpäällä tai hinaus lähimpään valtuutettuun nissan-huoltoon. tarvittaessa 
järjestämme myös tilapäisauton, majoituksen sekä autosi kuljetuksen lähimmälle nissan-jälleenmyyjälle.

 NISSAN  
 LISÄvARUSTEET
Lisää käytännöllisyyttä, turvallisuutta tai tyyliä, sinä päätät mitä yrityksesi 
tarvitsee. varmista vain, että käytät alkuperäisiä nissan Lisävarusteita. 
niiden asentaminen on nopeaa ja turvallista, koska ne ovat suunniteltu juuri 
sinun nissaniasi varten. Lisävarusteilla on myös vähintään yhden vuoden 
takuu.





nissan. innovation that excites.
käy verkkosivustollamme osoitteessa www.nissan.fi

olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot paino-
ajankohtana (marraskuu 2014). tämä esite on laadittu prototyyppiajoneuvoista, joita on esitelty 
autonäyttelyissä. koska nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan, nissan europe pidät-
tää 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. tämä esite on painettu kloorittomalle paperille.

Jälleenmyyjän leima:


