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Naudodamiesi vidinėmis ir išorinėmis stogo 
bagažinėmis padidinkite NV300 ir taip įspūdingą 
gabenamų krovinių kiekį. Tada apsaugokite juos 
nuo slydimo ir smalsių akių tvirta medine 
apdaila, neslidžiomis grindimis ir apsauginėmis 
durų grotelėmis.

PASIRUOŠĘS 
DARBUI.

Ypač tvirtos 
neslidžios medinės 
grindys(93)

Viršelyje: „RMB“ spalvos 
NV300 su 3 sijų plieniniais 
skersiniais(121).

1 – Aliumininė stogo bagažinė ir 
tiltelis(125, 129)

2 – Galinių durelių apsauginės 
grotelės(114)

3 – Medinė ratų arkų apsauga(86)

4 – Ypač tvirtos medinės grindys(87)

Vidinė stogo bagažinė(62) LED apšvietimas(29)
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Durų rankenėlių apsauga(118) Galinių durų apsauga(117)Priekiniai ir galiniai purvasargiai(110, 111)

Palengvinkite sunkų darbą su kopetėlėmis, stogo 
bagažine ir stogo krovinio laikikliais. Pasirinkite 
mūsų kėbulo apsaugą, kad išlaikytumėte gerą 
NV300 išvaizdą net ir atliekant sunkiausias užduotis.

SUKURTA SUNKIAM 
DARBUI IR TVIRTAM 
GYVENIMUI.

1 – Aliuminio stogo skersiniai(123)

2 – Aliumininė stogo bagažinė su 
tilteliu(135, 137)

3 – Medinės apsauginės plokštės(78)

4 – Pilkos kopėtėlės, pagamintos iš 
galvanizuoto plieno(133)

5 – Ypač tvirtos medinės grindys(101)
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Horizontalusis krovinių skyriaus tinklas(61) Nuimamo vilkimo kablio komplektas(40) Galinio vaizdo kamera(10) 

1 – Bagažinės pertvara (grotelės)(64)

2 – Priekinė ir galinė parkavimo sistemos(08, 09) 

NV300 – tai jūsų komandos pradinės sudėties 
žaidėjas, ypač su šiais praktiškais aksesuarais.  
Jie optimizuoja erdvę daiktams, padeda vilkti 
papildomus krovinius ir padaro automobilio 
statymą paprastesnį ir saugesnį.

GERAI, KAD 
JIS JŪSŲ 
PORININKAS
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Sėdynių apmušalai „Super Aquila“(26) 

Išmaniojo telefono laikiklis „360“(35)

Planšetinio kompiuterio laikiklis(37)

Sėdynių apmušalai „Aquila“(19)

1 – Oro aptakai(112)

2 – Chromuoti veidrodžių dangteliai(18) 
3 – Rūko žibintai(04)

4 – Šoninės sijos su laipteliu(53)

5 – Standartiniai, veliūro, guminiai 
grindų kilimėliai(65, 66, 69)

NV300 sumontuokite šiuos praktiškus 
aksesuarus, kad galėtumėte džiaugtis 
automobilio funkcionalumu, komfortu ir 
patogumu. Tai – neabejotinai geriausias 
būdas padaryti įspūdį klientams. 

IEŠKANTIEMS 
GERIAUSIO.
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SIGNALIZACIJA
(01) Signalizacija transporto priemonėms su gamyklinėmis jungtimis KE25200QH1

(02) Signalizacija transporto priemonėms be gamyklinių jungčių KE25200QH2

(03) Apsaugos nuo pakėlimo modulis signalizacijai (suderinamas su originalia 
signalizacijos sistema) KE25599963

RŪKO ŽIBINTAI
(04)  Rūko žibintai KE62200QH1

RATAI
(05) 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai 4030000Q2M

(06) Fiksuojamos ratų veržlės plieniniams ir lietiems ratlankiams  
(4 veržlių rinkinys) KE40900QH1

(07) Centrinis dangtelis 4036100Q0A

TECHNOLOGIJOS
(08)  Galinė pagalbinė statymo sistema KE51100QH1

(09)  Priekinė pagalbinė statymo sistema KE51200QH1

(10)  Galinio vaizdo kamera KE28400QH1

(11) Jungiklis, skirtas atjungti galinį statymo sistemos jutiklį KE51100QH2

UŽUOLAIDOS
(12) Galinių slankiojančių durų lango užuolaidėlė nuo saulės KE96600QH1

(13) Šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės (L1) KE96600QH2

(14) Šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės (L2) KE96600QH3

(15) Atidaromo šoninio lango užuolaidėlė nuo saulės (2 eilė) KE96600QH4

(16) Neatidaromų šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės (2 eilė) KE96600QH5

(17) Galinių durelių užuolaidėlės nuo saulės KE96600QH6

VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI
(18)  Chromuoti veidrodžių gaubtai (2 gaubtų rinkinys) KE96000QH1

VIDAUS KOMFORTAS
(19)  Priekinių sėdynių apmušalai „Aquila“ (2 priekinės sėdynės) KE86000QH0

(20) Priekinių sėdynių apmušalai „Aquila“ (vairuotojo sėdynė + 1/1 LCV kelių vietų 
keleivio sėdynė + 3 galvos atlošai) KE86000QH1

(21) Priekinių sėdynių apmušalai „Aquila“ (vairuotojo sėdynė + kelių vietų keleivio 
sėdynė „Mobile Office“ + 2 galvos atlošai) KE86000QH2

(22) Priekinių sėdynių apmušalai „Aquila“ (vairuotojo sėdynė + 1/1 OV kelių vietų 
keleivio sėdynė + 3 galvos atlošai) KE86000QH3

(23) Priekinių sėdynių apmušalai „Aquila“ (vairuotojo sėdynė + 1 galinis / 2 vietų 
keleivio sėdynė + 3 galvos atlošai) KE86000QH4

(24) Galinių sėdynių apmušalai „Aquila“ (2/3 1/3 kelių vietų keleivio sėdynė, 2 eilė) KE86000QH5

(25) Galinių sėdynių apmušalai „Aquila“ (1/1 kelių vietų keleivio sėdynė, 3 eilė) KE86000QH6

(26)  Priekinių sėdynių apmušalai „Superaquila“ (2 priekinės sėdynės) KE86000QH7

(27) Priekinių sėdynių apmušalai „Superaquila“ (vairuotojo sėdynė + 1/1 OV kelių 
vietų keleivio sėdynė) KE86000QH8

(28) Priekinių sėdynių apmušalai „Superaquila“ (vairuotojo sėdynė + kelių vietų 
keleivio sėdynė „Mobile Office“ + 2 galvos atlošai) KE86000QH9

(29)  2 šviesos diodų žibintai krovinių skyriui KS26000Q01 
(30) Šviesos diodų lemputės KS26000Q02 

(31) Apšvietimo paketas (2 rampos + lemputės krovinių skyriui) KS26000Q03 
(32) Pakaba KS87299900 

(33) Šaltkrepšis (20 l) KS93000080 

(34) Telefono laikiklis, pasukamas, baltas KS289360WH 

(35)  Telefono laikiklis, pasukamas, juodas KS289360BL 

(36) Telefono laikiklis, „Magnet“ KS289AVMBL 

(37)  Planšetės laikiklis KS289TH0BL 

(38) Peleninė su apšvietimu F880089926

(39) Išimama peleninė 9653600Q0A

IŠORĖS AKSESUARAI
(40)  Nuimamo sukabintuvo komplektas KE50000QH1

(41) Sukabintuvas be jungiamojo rutulio KE50000QH0

(42) Jungiamasis rutulys KE50000QDB

(43) Sukabintuvo apkaba – 4 skylės KE50000QDJ

(44) Vilkimo kablys – 4 skylės KE50000QDD

(45) Mišrusis vilkimo kablys – 2 skylės KE50000QDL

(46) Mišrusis vilkimo kablys – 4 skylės KE50000QDK

(47) Varžtų komplektas, skirtas 2 skylių mišriajam vilkimo kabliui KE50000QDM

(48) Varžtų komplektas, skitas 2 ir 4 skylių sukabintuvo apkabai KE50000QDH

(49) Varžtų komplektas sukabintuvui, 4 skylių vilkimo kabliui  
ir 4 skylių mišriajam vilkimo kabliui KE50000QDG

(50) 7 kontaktų sukabintuvo laidų pynė KE50500QH7

(51) 13 kontaktų sukabintuvo laidų pynė KE50500QH3

(52) šoniniai pakojai, metaliniai, k.p. (L1) 93837-00Q0A

(53)  šoniniai pakojai, metaliniai, d.p. (L1) 93836-00Q0A

(54) šoniniai pakojai, metaliniai, k.p. (L2) 93837-00Q0B

(55) šoniniai pakojai, metaliniai, d.p. (L2) 93836-00Q0B

(56) Pereinamasis laidas nuo 7-kišt. į 13-kišt. KE50589941

(57) Pereinamasis laidas nuo 13-kišt. į 7-kišt. KE50589951

(58) Vilkimo kablio el. jungties adapteris, ilgas (iš 13 į 7 kontaktų),  
ir 12 kontaktų lizdas KE50589961

KROVINIŲ ORGANIZAVIMO SISTEMOS
(59) Bagažinės apdaila KE96500QH1

(60) Krovinių skyriaus apsauga nuo dėmių (tik PC versija) KE96500QH2

(61)  Horizontalus krovininio skyriaus tinklelis KE96600QBB

(62)  Vidinė stogo bagažinė (L1) KE96200QH1

(63) Dalinamosios grotelės (tik PC versija) KE96400QH1

(64)  Dalinamosios grotelės ir atskirtuvas (tik PC versija) KE96400QH2

KILIMĖLIAI
(65)  Standartiniai tekstiliniai grindų kilimėliai – priekinė eilė (2 vnt.) KE74600QH0 
(66)  Veliūro tekstiliniai grindų kilimėliai (1 eilė) KE74600QH2 
(67) Veliūro tekstiliniai grindų kilimėliai (2 eilė) KE74700QH2 
(68) Veliūro tekstiliniai grindų kilimėliai (3 eilė) KE74700QH3 
(69)  Guminiai grindų kilimėliai (1 eilė) KE74100QH9 
(70) Guminiai grindų kilimėliai (2 eilė) KE74200QH9 
(71) Guminiai grindų kilimėliai (3 eilė) KE74400QH9 

VIDINĖ APDAILA/APSAUGOS
(72) Plastikinių grindų paketas (priekinė ir galinė dalis – L1) KE68000QH1

(73) Plastikinių grindų paketas (priekinė ir galinė dalis – L2) KE68000QH2

(74) Ypač tvirti šoniniai skydeliai (L2H1 L2H2 1 dešiniosios slankiojančios durelės) KE68000QH3

(75) Ypač tvirti šoniniai skydeliai (L2H1 L2H2 1 kairiosios slankiojančios durelės) KE68000QH4

(76) Ypač tvirti šoniniai skydeliai (L2H1 L2H2 2 slankiojančios durelės) KE68000QH5

(77) Ypač tvirti šoniniai skydeliai (L1H1 L1H2 2 slankiojančios durelės) KE68000QH6

(78)  Ypač tvirti šoniniai skydeliai (L1H1 L1H2 1 dešiniosios slankiojančios durelės) KE68000QH7

(79) Ypač tvirti šoniniai skydeliai (L1H1 L1H2 1 kairiosios slankiojančios durelės) KE68000QH8

(80) Standartiniai šoniniai skydeliai (L1H1 L1H2 1 dešiniosios slankiojančios durelės) KE68000QHA

(81) Standartiniai šoniniai skydeliai (L1H1 L1H2 1 kairiosios slankiojančios durelės) KE68000QHB

(82) Standartiniai šoniniai skydeliai (L2H1 L2H2 1 dešiniosios slankiojančios durelės) KE68000QHC
(83) Standartiniai šoniniai skydeliai (L2H1 L2H2 1 kairiosios slankiojančios durelės) KE68000QHD
(84) Standartiniai šoniniai skydeliai (L1H1 L1H2 2 slankiojančios durelės) KE68000QHE

(85) Standartiniai šoniniai skydeliai (L2H1 L2H2 2 slankiojančios durelės) KE68000QHF

(86)  Ypač tvirta ratu arkų medinė apsauga KE69000QH1

(87)  Ypač tvirtos medinės grindys (L1 1 dešiniosios slankiojančios durelės) KE69000QH2

(88) Ypač tvirtos medinės grindys (L1 1 kairiosios slankiojančios durelės) KE69000QH3

(89) Ypač tvirtos medinės grindys (L2 1 dešiniosios slankiojančios durelės) KE69000QH4

(90) Ypač tvirtos medinės grindys (L2 1 kairiosios slankiojančios durelės) KE69000QH5

(91) Ypač tvirtos medinės grindys (L1 2 slankiojančios durelės) KE69000QH6

(92) Ypač tvirtos medinės grindys (L2 2 slankiojančios durelės) KE69000QH7

(93)  Neslidžios ypač tvirtos medinės grindys (L1 1 dešiniosios slankiojančios 
durelės be grindų kablio) KE69000QHA

(94) Neslidžios ypač tvirtos medinės grindys (L1 1 kairiosios slankiojančios 
durelės be grindų kablio) KE69000QHB

(95) Neslidžios ypač tvirtos medinės grindys (L2 1 dešiniosios slankiojančios 
durelės be grindų kablio) KE69000QHC

(96) Neslidžios ypač tvirtos medinės grindys (L2 1 kairiosios slankiojančios 
durelės be grindų kablio) KE69000QHD

(97) Neslidžios ypač tvirtos medinės grindys (L1 2 slankiojančiosios durelės be 
grindų kablio) KE69000QHE

(98) Neslidžios ypač tvirtos medinės grindys (L2 2 slankiojančiosios durelės be 
grindų kablio) KE69000QHF

(99) Standartinė medinė arkų apsauga (L1) KE69000QHG

(100) Standartinė medinė arkų apsauga (L2) KE69000QHH

(101)  Standartinės medinės grindys (L1 1 dešiniosios slankiojančios durelės) KE69000QHI

(102) Standartinės medinės grindys (L2 1 dešiniosios slankiojančios durelės) KE69000QHK

(103) Standartinės medinės grindys (L1 1 kairiosios slankiojančios durelės) KE69000QHJ

(104) Standartinės medinės grindys (L2 1 kairiosios slankiojančios durelės) KE69000QHL

(105) Standartinės medinės grindys (L1 2 slankiojančios durelės) KE69000QHM

(106) Standartinės medinės grindys (L2 2 slankiojančios durelės) KE69000QHN

IŠORINĖS APSAUGINĖS PRIEMONĖS
(107) Galinių ratų arkų apsaugos KE76000QH1

(108) Priekinių ratų arkų apsaugos KE76000QH2

(109) Ratų arkų apsaugų paketas (priekinės + galinės) KE76000QH3

(110)  Sparnai – priekiniai KE78800QH1

(111)  Sparnai – galiniai KE78800QH2

(112)  Variklio gaubto deflektorius KE80000QH1

(113) Bagažinės durelių lango apsauginės grotelės KE96800QH1

(114)  Slankiojančių durelių galinių langų apsauginės grotelės KE96800QH2

(115) Dešiniųjų slankiojančių durelių lango apsauginės grotelės KE96800QH3

(116) Kairiųjų slankiojančių durelių lango apsauginės grotelės KE96800QH4

(117)  Slankiojančių durų apsauga KE96800QHA

(118)  Priekinių ir galinių durelių rankenų apsaugos KE96800QHB

(119) Bagažinės slenksčio apsauga KE96700QH1

KROVINIŲ LAIKIKLIAI
(120) Vamzdžių pervežimo įtaisas, suderinamas su stogo bagažine arba stogo 

skersiniais KS73860100 

(121)  Plieninis stogo laikiklis (H1), 1 vnt. KE73000QH1

(122) Plieninis stogo laikiklis (H2), 1 vnt. KE73000QH2

(123)  Aliumininis stogo laikiklis (H1), 1 vnt. KE73000QH3

(124) Aliumininis stogo laikiklis (H2), 1 vnt. KE73000QH4

(125)  Aliumininė stogo bagažinė, skirta slankiojančioms ir galinėms 
durelėms (L1H1) KE73800QHA

(126) Aliumininė stogo bagažinė, skirta slankiojančioms durelėms (L1H2) KE73800QHB

(127) Aliumininė stogo bagažinė, skirta slankiojančioms ir galinėms durelėms 
(L2H1) KE73800QHC

(128) Aliumininė stogo bagažinė, skirta slankiojančioms durelėms (L2H2) KE73800QHD
(129)  Aliumininis laiptelis, skirtas slankiojančioms durelėms (L1H1) KE73800QHE
(130) Aliumininis laiptelis, skirtas slankiojančioms durelėms (L1H2) KE73800QHF
(131) Aliumininis laiptelis, skirtas slankiojančioms durelėms (L2H1) KE73800QHG
(132) Aliumininis laiptelis, skirtas slankiojančioms durelėms (L2H2) KE73800QHH

(133)  Kopėtėlės – pilkos, galvanizuotas plienas, skirtos slankiojančioms 
durelėms (L1H1 ir L2H1) KE73800QHI

(134) Kopėtėlės – pilkos, galvanizuotas plienas, skirtos slankiojančioms durelėms 
(L1H2 ir L2H2) KE73800QHJ

(135)  Plieninė stogo bagažinė, skirta slankiojančioms durelėms (L1H2) KE73800QHL
(136) Plieninė stogo bagažinė, skirta slankiojančioms durelėms (L2H2) KE73800QHN
(137)  Plieninis laiptelis, skirtas slankiojančioms durelėms (L1H1) KE73800QHO
(138) Plieninis laiptelis, skirtas slankiojančioms durelėms (L1H2) KE73800QHP
(139) Plieninis laiptelis, skirtas slankiojančioms durelėms (L2H1) KE73800QHQ
(140) Plieninis laiptelis, skirtas slankiojančioms durelėms (L2H2) KE73800QHR

(141) Kopėtėlės – juodos, epoksidine danga dengtas plienas, skirtos 
slankiojančioms durelėms (L1H1 ir L2H1) KE73800QHS

(142) Kopėtėlės – juodos, epoksidine danga dengtas plienas, skirtos 
slankiojančioms durelėms (L1H2 ir L2H2) KE73800QHT

(143) Plieninė stogo bagažinė, skirta slankiojančioms durelėms (L1H1) KE73800QHK

(144) Plieninė stogo bagažinė, skirta slankiojančioms durelėms (L2H1) KE73800QHM

(145) Ant vilkimo kablio tvirtinamas dviračio laikiklis, 13 kontaktų (2 dviračiams 
gabenti) KE73870213

(146) Dviračių laikikliai: trijų dviračių, montuojami prie vilkimo kablio, su 13 
kontaktų jungtimi, nulenkiami („Euroway G2“) KS73871313 

(147) Ant vilkimo kablio tvirtinamas dviračių laikiklis, 7 kontaktų (2 dviračiams 
gabenti) KE73870207

(148) Ant vilkimo kablio tvirtinamas dviračio laikiklis, 7 kontaktų (3 dviračiams 
gabenti) KE73870307

(149) Hangon dviračių laikikliai: dviejų dviračių, montuojami prie vilkimo kablio 
(„Xpress 970“) KS73875200 

(150) Hangon dviračių laikikliai: trijų dviračių, montuojami prie vilkimo kablio, 
nulenkiami („Hangon 972“) KS73875300 

(151) Hangon dviračių laikiklių papildoma įranga: numerio lentelės laikiklis su  
7 kontaktų jungtimi KE73875001

(152) Hangon dviračių laikiklių papildoma įranga: rėmo adapteris KS73875002 

(153) Hangon dviračių laikiklių papildoma įranga: laikiklio užraktas nuo vagių 
„Thule lock 957“ KS73875003 

(154) Stogo bagažinė, maža KE73880010
(155) Stogo bagažinė, Plieniniai  KE738080100
(156) Maža stogo bagažinė ( juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu atidarymu) KE734380BK

(157) Vidutinio dydžio stogo bagažinė ( juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu 
atidarymu) KE734480BK

(158) Didelė stogo bagažinė ( juoda, greitai pritvirtinama, su dvipusiu 
atidarymu) KE734630BK

(159) Stogo bagažinė „Ranger 90“ (340 l, 1100 x 800 x 400 mm, 75 kg) KE734RAN90
(160) Slidžių laikiklis, slankiojamas (šešioms poroms) KE73899996

(161) „T-track“ adapteris standartiniam dviračių laikikliui KE73799933

SAUGA
(162) Pirmosios pagalbos rinkinys (krepšys) KE93000007
(163) Pirmosios pagalbos rinkinys (dėžutė) KE93000008
(164) Signalinė liemenė (1 vnt.) KE93000061
(165) Saugos priemonių komplektas KE93000022
(166) Saugos priemonių komplektas (2 avariniai trikampio formos ženklai) KE93000023
(167) Avarinis trikampio formos ženklas KE93000011

(168) Dviejų avarinių trikampio formos ženklų komplektas KE93000012

UŽSAKYMO INFORMACIJA

Dėl priedų įtraukimo į jūsų „Nissan“ finansinį pasiūlymą teiraukitės pardavimo atstovo  
ir pasinaudokite jums tinkančiu finansiniu planu.
„Nissan“ originalūs priedai 
5 metai arba 160 000 km, jei tvirtina „Nissan“ pardavėjai, atliekantys PDI (dalys ir 
darbas), 12 mėnesių, jei tvirtina 3 šalis arba klientas (tik dalys, neribotas kilometražas).

 „Nissan“ patvirtinti priedai 
2 metai arba 100 000 km, jei tvirtina „Nissan“ pardavėjai, atliekantys PDI (dalys ir 
darbas), 12 mėnesių, jei tvirtina 3 šalis arba klientas (tik dalys, neribotas kilometražas).

 „Nissan“ priedai 
3 metai arba 100 000 km, jei tvirtina „Nissan“ pardavėjai, atliekantys PDI  
(dalys ir darbas) 
12 mėnesių, jei tvirtina 3 šalis arba klientas (tik dalys, neribotas kilometražas) 
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Stebėkite „Nissan NV300“:
Atstovybės antspaudas:

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.nissan.lt

* 5 metų / 160 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) gamintojo garantija LCV asortimentui (išskyrus „e-NV200“: 5 metų 
/ 100 000 km gamintojo garantija elektrinės sistemos dalims, 5 metu / 100 000 km likusiai transporto priemonei: 3 metų gamyklinė 
garantija +2 metai ,,Nissan 5*» pratęsta garantija)

Įdėtos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šio leidinio turinys prieš jam patenkant į spaustuvę būtų teisingas (2016 m. liepos 
mėn.). Ši brošiūra parengta įtraukiant motorinių transporto priemonių renginiuose demonstruojamus transporto priemonių 
prototipus. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti produktus, „Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kada keisti šiame 
leidinyje pateiktas specifikacijas ir aprašytas transporto priemones. „Nissan“ platintojams apie tokius pakeitimus bus pranešta 
kiek įmanoma greičiau. Kreipkitės į vietinį „Nissan“ pardavėją, kad gautumėte naujausią informaciją. Dėl naudoto spausdinimo 
proceso apribojimų šioje brošiūroje esančios spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dažų ir panaudotų salono apdailos medžiagų 
spalvos. Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti visą arba dalį šios brošiūros be raštiško „Nissan Europe“ sutikimo.

Ši brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro – MY16 NV300 BROŠIŪRA GEA 2016-07, atspausdinta ES.
Sukūrė DESIGNORY, Prancūzija, pagamino „eg+ Worldwide“ – Tel.: +33 1 49 09 25 35

„NISSAN“ 
PRATĘSTOJI GARANTIJA

„Nissan“ pratęstoji garantija leidžia pasinaudoti 
NV300 garantija ilgesnį laiką arba nuvažiavus 
daugiau kilometrų. Iš galimų sutarčių asortimento 
galėsite išsirinkti tinkamiausią.

Prireikus remonto bus naudojamos tik „Nissan“ 
originalios detalės, jas montuos išmokyti „Nissan“ 
specialistai. 

„Nissan“ pratęstoji garantija užtikrina jūsų ir bet kurio 
transporto priemonės savininko po jūsų ramybę,  
nes ją galima perduoti, jei privačiai parduosite 
transporto priemonę.

 

 

„NISSAN“ 
SERVISO SUTARTIS

Tinkamai pasirūpinkite savo „NV300“ pasirašydami 
„Nissan“ serviso sutartį ir visiškai kontroliuokite savo 
biudžetą turėdami „Nissan“ fiksuotos kainos garantiją 
sutarties galiojimo laikotarpiu. 

Mūsų serviso sutartys suteikia galimybę nustatyti 
techninės priežiūros kainas iki 8 metų. 

Mūsų serviso sutartys apima visus standartinius 
„NV300“ techninės priežiūros reikalavimus ir gali 
apimti būtinus įprasto nusidėvėjimo ir numatomo 
senėjimo dalių keitimo darbus.

Išnaudokite „Nissan“ originalių dalių, montuojamų 
mūsų išmokytų specialistų, teikiamas galimybes.

Tinkamai prižiūrėtą transporto priemonę galima 
perparduoti brangiau. Jei parduosite savo „Nissan“ 
prieš baigiantis poliso galiojimui, naujas savininkas 
taip pat galės juo naudotis likusį sutarties laiką.
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