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Pasirūpinkite savo automobilio atsparumu išoriniam 
poveikiui: jūsų pasirinkimui siūlomi patvarūs guminiai 
kilimėliai ir tekstilės sėdynių apmušalai, plastikinė 
grindų bei durų apsauga, taip pat itin tvirtas, trijų 
skersinių stogo bagažinės laikiklis ir bagažinės rėmas.

PASIRENGĘS VISKAM
1.  Stogo bagažinės laikiklis  

(trijų skersinių) (59)

2. Šoninės juostos (53)

3. Prancūziško tipo durų plastikinė  
apsauga (iš visų pusių, 4 dalių) (38)

4. Stogo bagažinės rėmas (62)

5. Vėjo deflektorius (57)

Ant viršelio: Priekiniai ir galiniai 
purvasargiai (55-56), dviejų skersinių 
plieninis stogo bagažinės laikiklis (58), 
„Zero Emission“ lipdukas (tamsiai 
pilkos spalvos) (05)

Tekstilės sėdynių apmušalai (eco medžiaga) (10) Plastikinė durų apsauga ir bagažinės durų 
slenksčio apsauga (47, 11)

Durų slenksčio apsauga ir guminis kilimėlis (09, 32) 
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TVARKA IR ŠVARA
Sklandžiai pristatykite krovinius naudojantis priekyje ir gale 
įrengta automobilio statymo sistema. Tinklas su pertvara 
padės tvarkingai sudėti daiktus, o bagažinės durų grotelės 
paslėps juos nuo smalsių akių.

1. Šoninės kėbulo juostos (54)

2. Priekiniai ir galiniai  
purvasargiai (55-56)

3. Prancūziško tipo durų  
plastikinė apsauga (apatinės 

dalies apsauga, 2 dalys) (39)

4. Bagažinės durų apsauginės 
grotelės (44, 48)

5. Vėjo deflektoriai (57)

6. Automobilio statymo sistema 
priekyje ir gale (06-08)

Slankiojančių durų apsauginės grotelės (52) Tinklo su keliomis pertvaromis skersiniai (31)
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VISIŠKAI SUKOMPLEKTUOTAS 
Savo „e-NV200“ papildykite originaliais „Nissan“ aksesuarais.  
Nuo išmaniojo telefono ir planšetės laikiklių iki apsauginių bagažinės įklotų  
ir kilimėlių – viskas pagaminta ir pritaikyta jūsų poreikiams.

1. „Zero Emission“ lipdukas (tamsiai pilkas) (05)

2. Priekiniai ir galiniai purvasargiai (55-56)

3.  Išmaniojo telefono laikiklis, pasukamas 360° 
kampu ( juodas) (13)

4. Universalus planšetės laikiklis ( juodas) (15)
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 1. Kilimėliai (gumos ir tekstilės) (32, 34)

2. Fiksuojamos ratų veržlės (03)

3. Krovinių tvirtinimo tinklas (60)

4. Bagažinės kilimėlis (be laikiklių) (37)

5. Minkštas bagažinės įklotas (29)

6. Durų slenksčių apsauga ir standartiniai 
tekstilės kilimėliai (09, 34)

7. Kietas rėmelio įklotas (28)

8. Saugos komplektas (66)

9. Stogo bagažinės skersiniai, plieniniai  
(2 skersiniai, įprastam naudojimui) (58)
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UŽSAKYMO
INFORMACIJA 

Pasiteiraukite savo atstovybėje, kokie aksesuarai yra įtraukti į jūsų su „Nissan“ sudarytą 
finansavimo sutartį, taip pat sužinokite jums tinkamo finansavimo plano privalumus.
Originalūs „Nissan“ aksesuarai  
Taikoma 3 metų arba 100 000 km ridos garantija, kai dalys montuojamos „Nissan“ 
atstovybėje (galioja dalims ir darbams) prieš pristatant naują automobilį. 
Taikoma 12 mėnesių garantija, kai dalys montuojamos trečiosios šalies ar kliento  
(galioja tik dalims be ridos apribojimo).

 „Nissan“ patvirtinti aksesuarai  
Taikoma 2 metų arba 100 000 km ridos garantija, kai dalys montuojamos „Nissan“ 
atstovybėje (galioja dalims ir darbams) prieš pristatant naują automobilį. 
Taikoma 12 mėnesių garantija, kai dalys montuojamos trečiosios šalies ar kliento  
(galioja tik dalims be ridos apribojimo).

PRATĘSTOJI GARANTIJA

„Nissan 5*“ pratęstosios garantijos planas leidžia ilgesnį 
laiką arba iki didesnės ridos naudotis jūsų „e-NV200“ 
suteikta garantija.

Iš siūlomų kelių sutarčių variantų galite išsirinkti 
labiausiai jūsų poreikius atitinkantį.

Remontuojant naudojamos tik originalios „Nissan“ dalys. 
Darbus atliks mūsų kvalifikuoti technikos specialistai, 
kurie geriau už visus pažįsta jūsų automobilį.

„NISSAN 5*“ pratęstoji garantija padeda išvengti rūpesčių 
iškilus nenumatytoms problemoms. Be to, pardavus 
automobilį asmeniškai, garantija gali būti perduota kitam 
automobilio savininkui.

Į „Nissan 5*“ pratęstąją garantiją taip pat įtrauktos 
papildomos „Nissan“ pagalbos kelyje paslaugos, 
teikiamos visoje Europoje ištisą parą, 365 dienas  
per metus.

SERVISO SUTARTYS

Tinkamai pasirūpinkite savo „e-NV200“ automobiliu,  
nes jis to yra vertas. Rinkitės „Nissan“ serviso planą ir 
sutaupykite pinigų.

Serviso planuose numatytos įprastos jūsų „e-NV200“ 
techninės priežiūros sąlygos.

Mūsų serviso planai suteikia jums galimybę užsitikrinti 
fiksuotas techninės priežiūros išlaidas iki penkerių metų 
laikotarpiui.

Serviso planas apima visas patikras ir dalių keitimo 
darbus, kuriuos reikia atlikti pagal „Nissan“ individualią 
techninės priežiūros programą.

Numatytus darbus atlieka mūsų kvalifikuoti technikos 
specialistai, naudojamos tik originalios „Nissan“ dalys.

Tinkamai prižiūrint automobilį išsaugoma aukšta jo 
likutinė vertė.

Be to, parduodant savo „Nissan“ automobilį dar 
nesibaigus sutarties galiojimo terminui, sutartis 
perduodama naujajam savininkui.

LENGVOJO LYDINIO RATAI
(01) 15 colių lengvojo lydinio ratai 40300-4FA1A

(02) Rato gaubtas 40315-4FA0A

(03)   Fiksuojamos ratų veržlės KE409-89951

PERSONALIZAVIMAS
(04) Nulinės emisijos lipdukas – šviesiai pilkas (skirtas tamsioms 

spalvoms: juodai, raudonai ir pan.) G6820-4FA0A

(05)  Nulinės emisijos lipdukas – tamsiai pilkas (skirtas šviesioms 
spalvoms – baltai, sidabrinei ir pan.) G6820-4FA0B

TECHNOLOGIJŲ PAGALBA
(06)  Priekinė parkavimo sistema (pagrindinis komplektas, 

papildomas komplektas užsakomas atskirai) KE512-99901

(07) Priekinė parkavimo sistema (papildomas komplektas) KE512-99930

(08)  Galinė parkavimo sistema KE511-99903

SALONO PRIEDAI
(09)  Slenksčių apsaugai – priekis KE967-4F000

(10)  Tekstilės sėdynių apmušalai, ekologiška medžiaga  
(priekinės sėdynės) KE860-4F000

(11)  Bagažinės angos apsauga KE967-4F020

(13)  Išmaniojo telefono laikiklis, pasukamas 360° kampu ( juodas) KS289-360BL 

(14) Išmaniojo telefono laikiklis su U formos fiksatoriumi ( juodas) KS289-UG0BL  

(15)  Universalus planšetės laikiklis ( juodas) KS289-TH0BL 

(16) Išimama peleninė F8800-89925

(17) Telefono laikiklis, įstatomas į puodeliui skirtą angą +  
apsauginis dėkliukas KE930-00300

(18) Papildomas kablys H4937-4FA00

(19) Juodos tekstilės porankis (vieno vnt. komplektas su 1 adapteriu) LHD KS877-JX100 

(20) Juodo vinilo porankis (vieno vnt. komplektas su 1 adapteriu) LHD KS877-JX103 

(21) Juodos tekstilės porankis su dėtuve (vieno vnt. komplektas su  
1 adapteriu) LHD KS877-JX111 

(22) Juodo vinilo porankis su dėtuve (vieno vnt. komplektas su 
1 adapteriu) LHD KS877-JX113 

ĮRANGA
(23) Vilkimo kablys (fiksuotas) KE500-JX00A 

(24) Nuimamas vilkimo kablys KE500-JX01A 

(25) Vilkimo kablys (flanšinis) KE500-JX05A 

(26) 13 kišt. jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui  KE505-4F507 

(27) 7 kišt. jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui  KE505-4F513 

DĖTUVĖ IR SKYRIKLIS
(28)  Kietas bagažinės įklotas KE965-4F0H0

(29)  Minkštas bagažinės įklotas KE965-4F0S0

(30) Kelių padėčių atskyrimo tinklelis H4935-4FA00

(31)  Kelių padėčių atskyrimo tinklelio sisteminiai strypeliai H3885-4FA00

KILIMĖLIAI
(32)  Gumos kilimėlių komplektas, priekis KE748-4F089

(33) Gumos kilimėlių komplektas, priekis ir galas KE748-4F189

(34)  Standartinių tekstilės kilimėlių komplektas, priekis KE745-4F001

(35) Standartinių tekstilės kilimėlių komplektas, priekis ir galas KE745-4F201

(36) Bagažinės kilimėlis su auselėmis KE840-4F001

(37)  Bagažinės kilimėlis be auselių KE840-4F000

VIDAUS APSAUGA
(38)  Prancūziško tipo durų plastiko apsauga – iš visų pusių, 4 dalys KE680-JX130

(39)  Prancūziško tipo durų plastiko apsauga – apatinės dalies 
apsauga, 2 dalys KE680-JX131

(40) Prancūziško tipo durų apsauginis apvalkalas KE547-JX082

(41) Prancūziško tipo durų apsauginės grotelės KE968-JX100

(42) Bagažinės durų plastiko apsauga, iš visų pusių, 2 dalys KE680-JX230

(43) Bagažinės durų plastiko apsauga, apatinės dalies apsauga, 1 dalis KE680-JX231

(44) Bagažinės durų apsauginis apvalkalas KE547-JX081

(45) Vidinio skiriamojo lango apsauginės grotelės KE968-JX400

(46) Šoninis bėgelis + papildomi vidinio bėgelio tvirtinimo taškai (2 vnt. 
komplektas) KE935-4F000

(47)  Plastiko grindų apsauga KE680-4F050

(48)  Galinių bagažinės durų apsauginės grotelės KE968-JX200

(49) Galinio skydo plastiko apsaugos komplektas: 2 dalys KE680-JX020

(50) Slankiojančių durų plastiko apsauga, iš visų pusių, 4 dalys KE680-JX010

(51) Slankiojančių durų plastiko apsauga, apatinės dalies apsauga,  
2 dalys KE680-JX011

(52)  Slankiojančių durų apsauginės grotelės (2 vnt.) KE968-JX300

IŠORĖS APSAUGA
(53)  Šoniniai strypai KE543-JX010

(54)  Kėbulo šonų puošybinės juostelės KE760-JX020

(55)  Purvasargiai (2 vnt. komplektas), priekis KE788-4F085

(56)  Purvasargiai (2 vnt. komplektas), galas KE788-4F086

(57)  Deflektoriai (2 vnt. komplektas), priekis KE800-JX010

KROVINIŲ LAIKIKLIAI
(58)  Plieninis krovinių laikiklis (2 strypai, įprastam naudojimui) KE730-JX002

(59)  Krovinių laikiklis (3 strypai, profesionaliam naudojimui) KE730-JX003

(60)  Bagažo tinklelis KE966-75R00

(61) Bagažo tinklelis, horizontalus KE966-74R00

(62)  Bagažinės lentyna (prancūziško tipo durys arba  
slankiojančios durys) G3520-4FA00

SAUGA
(63) Pirmosios pagalbos rinkinys (kieta plastikinė dėžutė) KE930-00021

(64) Pirmosios pagalbos rinkinys (minkštas krepšys) KE930-00026

(65) Apsauginė liemenė KE930-00111

(66)  Saugos paketas (1 trikampis) KE930-00028

(67) Saugos paketas (2 trikampiai) KE930-00029

(68) Avarinis trikampis KE930-00017

(69) Avariniai trikampiai (2 vnt. komplektas) KE930-00018

„ „“ “
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Atstovybės antspaudas:

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.nissan.lt

Sekite naujienas apie „Nissan e-NV200“:

Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys, prieš atiduodant jį spausdinti (2017 m. balandžio mėn.) būtų teisingas. 
Šioje brošiūroje publikuojamos automobilių parodose demonstruotų prototipų nuotraukos. Laikydamasi bendrovės politikos 
nuolat tobulinti savo gaminius, „Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių 
specifikacijas ir jų nuotraukas. „Nissan“ prekybos atstovams bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios 
informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ prekybos atstovybėje. Dėl spausdinimo procesų netobulumo šioje brošiūroje 
pateiktų iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų išorės ir vidaus apdailos medžiagų spalvų. Visos teisės saugomos. 
Draudžiama dauginti šią brošiūrą ar jos dalį be raštiško „Nissan Europe“ leidimo.

Ši brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro, – GEA BtoB e-NV200 P&A informacinis lapas,  
leistas 2017-03, Spausdinta ES.

Sukūrė DESIGNORY, Prancūzija, pagamino eg+ worldwide, Prancūzija – tel. +33 1 49 09 25 35

Sapusdinti   |   Išeiti

http://www.nissan.lt

	env200_DK_2
	env200_DK_3
	env200_DK_4
	env200_DK_5
	env200_DK_6
	env200_DK_7

	1: 


