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„Nissan“ nuolat stengiasi kurti jūsų verslui skirtas naujoves – rasti naujų gudrių būdų, 
kaip suteikti daugiau erdvės ir didesnio efektyvumo, universalumo bei patvarumo, 
mažesnių išlaidų ir lengvesnio naudojimo sprendimų. Nuolat kuriame jaudinančias 
inovacijas, kad jūsų rutina būtų sklandesnė, darbas smagesnis ir išliktumėte pranašesni 
už konkurentus. Nes nėra nieko geriau, kaip išmaniau atliktas darbas.

OFICIALUS UEFA ČEMPIONŲ LYGOS LENGVASIS 
KOMERCINIS AUTOMOBILIS

NEPRALENKIAMA KOMERCINIŲ 
AUTOMOBILIŲ RIKIUOTĖ
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„Patvari transporto 
priemonė yra svarbus 
faktorius. Mano verslas 
priklauso nuo to, kad laiku 
pasiekčiau klientus. Taigi, 
„Nissan“ 5 metų garantija 
yra didelis pliusas. Tai 
garantuoja, kad „Nissan“ 
pasitiki savo technika, jos 
surinkimo kokybe ir 
tvirtumu, o tai man teikia 
didelį pasitikėjimą.“

„Nissan“ turi didelį 
komercinių automobilių, 
turinčių puikių mano 
verslui naudingų 
savybių, asortimentą. 
Renkuosi „NV300“, nes jo 
dydis puikiai tinka mano 
poreikiams. Džiugu 
žinoti, kad mano verslui 
augant galiu rinktis 
didesnę transporto 
priemonę ir vis tiek 
vairuoti „Nissan“.

„Mano „NV300“ man yra 
daugiau nei tik furgonas. 

Tai mano kabinetas. 
Važinėjant man reikia 
tvarkyti dokumentus, 

pirkti dalis ir bendrauti su 
klientais, todėl pasirinkau 

„NV300“. Jame lengva 
palaikyti tvarką ir dirbti 

efektyviai, todėl klientams 
palieku gerą įspūdį.“

„Vairuoju didžiąją 
dienos dalį, o tai 

reiškia, kad variklio 
galia ir degalų 

sąnaudos yra ypač 
svarbūs. Savuoju 
„NV300“ važiuoju 

sklandžiai ir greitai, o 
svarbiausia - degalų 

sąnaudos yra 
nedidelės. Todėl 

vairuoju labiau 
atsipalaidavęs, o tai 

naudinga ir mano 
banko sąskaitai.“

5 metų / 160 000 km (atsižvelgiant į tai, 
kas įvyksta pirmiau) gamintojo garantija 
komercinių automobilių asortimentui 
(išskyrus „e-NV200“: 5 metų / 100 000 km 
gamintojo garantija (elektrinės sistemos 
dalims, o likusiai transporto priemonės 
daliai taikoma 3 metų / 100 000  km 
gamintojo garantija + 2 metų / 100 000 
km pratęstoji 5* garantija)

PASIRINKITE ŽAIDĖJĄ
IŠ NAUJOJO „NV300“ GALITE PRAŠYTI DAUG ir pasitikėti, kad tai gausite. Jame yra viskas, ko 
reikia jūsų verslui: mažos eksploatavimo išlaidos ir didelis komfortas. Be to, krovinių gabenimo 
lankstumas yra ypač didelis, nors tai tik vidutinio dydžio furgonas. „Nissan“, „NV300“ sukurtas 
būti patikimu. Tai garantuojame suteikdami penkerių metų garantiją.

Puslapis 1    |     Puslapis 2    |     Puslapis 3 

Spausdinti   |   Uždaryti

Įvadas    |    Išorės dizainas    |    Vidaus dizainas    |    Vidaus erdvė    |     Technologija    |    Universalumas    |    Eksploatacinės savybės    |    Saugumas    |    Matmenys    |    Konfi gūracijos ir Varikliai     |    Aksesuarai    |    



EURO PADĖKLAS

 PAGRINDINĖS 
SAVYBĖS

VIRŠ 
1000kg

NAUDINGOJI 
APKROVA*

KROVINIO 
TŪRIS IKI 
8.6M3
 

IKI 8.6M3

 
IKI 4.0M3

 
IKI 9 SĖDIMŲ VIETŲ

 

TAUPO DEGALUS, UŽTIKRINA 
DIDELĘ GALIĄ
Į „NV300“ montuojamas 4 galių 
1,6 dCi varikliai. Pasirinkimui yra dvi 
versijos su viena turbina, kurios 
išvysto atitinkamai 95 AG arba 
120 AG, ir dvi su dvejomis 
turbinomis, išvystančios 125 AG 
arba 145 AG. Varikliai su dvejomis 
turbinomis išvysto ir didesnį 
sukimo momentą esant mažoms 
apsukoms bei turi daugiau galios 
važiuojant dideliu greičiu.

SUKURTA JUMS

VIETA KROVINIUI, KOMFORTAS 
ŽMONĖMS
KROVININIAME FURGONE „NV300“ telpa iki 8,6 m3 krovinio, 
naudingoji apkrova siekia virš 1000 kg*. Furgone galima 
vežti iki šešių asmenų ir darbui reikalingus įrankius. „Combi“ 
versIja galima vežti iki 9 asmenų, o kadangi jame daug 
erdvės, visi sėdės patogiai.

TURIME PLATŲ „NV300“ ASORTIMENTĄ. Pasirinkti galite: iš dviejų ilgių ir dviejų 
aukščių krovininių furgonų versijų, iš dviejų ilgių „Combi“ arba šešiaviečių furgonų 
bei verisjos su kabina ir važiuokle.

FURGONAS 6 VIETŲ FURGONAS „COMBI“ KABINA SU VAŽIUOKLE

PALAIKYKITE RYŠĮ
MAŽOS EKSPLOATAVIMO 
IŠLAIDOS

Visi „NV300“ varikliai atitinka „EURO6“ 
reikalavimus.  „NV300“ mažos degalų 

sąnaudos ir 2 metų / 40 000 km 
techninės priežiūros intervalas 

padės sutaupyti.

Palaikykite ryšį naudodami „NissanConnect“ - naršymo, 
komunikacijos ir garso pramogų sistemą. Peržiūrėkite 
žemėlapius, muziką, informaciją 7 col. spalviniame jutikliniame 
ekrane, gaukite garsinius pranešimus, mėgaukitės laisvų rankų 
įranga ir klausykitės muzikos, esančios „iPod“, MP3 grotuve, 
USB atmintinėje arba naudodamiesi garso įrašų transliavimo 
per „Bluetooth®“ funkcija.

FURGONAS 6 VIETŲ FURGONAS „COMBI“

x3 x10
2.5M

(GIPSO PLOKŠČIŲ)
PUIKIAI ATLIKITE DARBĄ
„NV300“ PLAČIŲ GALIMYBIŲ FURGONAS. Net standartine jo versija 
galima vežti tris medinius padėklus ar iki dešimties 2,5 m ilgio gipso 
kartono plokščių. Atidarykite pertvaroje esantį liuką ir galėsite vežti 
ypač ilgus daiktus, pvz., vamzdžius ar kilimų ritinius.

Įspūdinga krovinių skyriaus erdvė leis sutalpinti tris 
medinius euro-padėklus arba dešimt 2,5 m ilgio gipso 
kartono plokščių. „NV300“ krovinio skyriaus pertvaroje 
esnatis liukas leis sutalpinti ilgus, iki 3,75 m, daiktus L1 
tipo furgone ir iki 4,15 M ilgio daiktus L2 tipo furgone.

 *Naudingosios apkrovos parametrai gali skirtis, priklausomai nuo modelio ir versijos
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BŪTENT JŪSŲ. Platus versijų ir parinkčių sąrašas leis išsirinkti 
jūsų verslo poreikius tenkinantį „NV300“. Yra dviejų ilgių ir 
dviejų aukščių krovininiai furgonai, dviejų ilgių šešiaviečiai 
furgonai ir „Combi“ versijos bei versija su kabina ir ilgos 
bazės platforma. TEREIKIA APSISPRĘSTI!
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REIKALAUJA MAŽIAU, DUODA DAUGIAU
MAŽŲ EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ „NV300“ puikiai tinka jūsų verslui. Tiek modeliai su viena 

turbina, tiek su dvejomis, veikia neįtikėtinai ekonomiškai. „Stop/Start” sistema padeda taupyti 
degalus. O jūs galite būti ramūs, nes „NV300“ taikoma išskirtinė gamyklinė 

„Nissan“ 5 metų / 160 000 km garantija.

 
DVI TURBINOS ARKLIO GALIOS

SU „STOP/START” IR  „EKO” REŽIMU

5 metų / 160 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) 
gamintojo garantija komercinių automobilių asortimentui 
(išskyrus „e-NV200“: 5 metų / 100 000 km gamintojo 
garantija (elektrinės sistemos dalims, o likusiai transporto 
priemonės daliai taikoma 3 metų / 100 000 km gamintojo 
garantija + 2 metų / 100 000 km pratęstoji 5* garantija)
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LENGVAI VEŽKITE DAR DAUGIAU
„NV300“ sukurtas palengvinti jūsų darbo dieną. Euro padėklą paprasta pakrauti 
per plačias galines duris arba per stumdomas šonines duris, taip lengviau iškrauti 
krovinius prie šaligatvio. Su „NV300“ galite atlikti daugiau.
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IŠMANUS PAKROVIMAS.
Be talpios ir pritaikomos krovinio erdvės, „NV300“ taip pat yra 
daugybė praktiškų, naudingų detalių. Tokios drąsios idėjos 
iššūkius paverčia puikiai atliktu darbu.

Patogus 552 mm pakrovimo 
aukštis reiškia, kad reikia 
mažiau kelti.

Salono ir krovinių skyriaus 
pertvara (gali būti ir 
su langu)

1,27 m plotis tarp ratų arkų.

KITOS SAVYBĖS (KAI KURIOS SAVYBĖS 
PASIRINKTINĖS)

• LED krovinio erdvės apšvietimas 
• 12 V lizdas, esantis krovinių skyriuje 

• Galines duris galima užfiksuoti atviras vežant 
ypač ilgus krovinius

• Vidinėje stogo bagažinėje galima vežti iki 2,0 m 
ilgio / 13 kg svorio daiktus

• Papildomai pasirinkti galite galines atveriamas 
duris su langais arba bagažinės skyriaus dangtį

 • „NV300“ gali tempti iki 2 000 kg sveriančią 
priekabą su stabdžiais

Atveriamos galinės durys 
atsidaro 180° kampu, kad 
būtų lengva pakrauti per 
1,3 m pločio prieigą.

Krovinių skyriaus šonuose 
ir grindyse sumontuota 
20 tvirtinimo taškų, skirtų 
krovinio tvirtinimui.

Naudojant pertvaroje esantį 
liuką, galima gabenti ypač 
ilgus daiktus – iki 3,75 M ilgio 
L1 versija arba 4,15 m L2 versija.

Stumdomos šoninės durys 
yra daugiau nei metro pločio, 
taigi per jas lengvai tilps 
euro padėklas.

Aukštis H1: 1387 mm, 
H2: 1898 mm
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PATOGUS IR PRAKTIŠKAS
„NV300“ kabina yra daug daugiau nei patogi darbo vieta. Ji yra ir ypač tvarkingas 
mobilusis ofisas. Joje net 90 litrų erdvės daiktams, nuo sąvaržėlių ir puodelių iki didelių 
butelių ir nešiojamojo kompiuterio. Centrinę keleivio sėdynės pagrindą galima nulenkti 
į priekį ir taip atidaryti dideles daiktų talpyklas, atskirti nuo jo A4 formato dokumentų 
laikiklį. Tai yra tik kelios praktiškos savybės, kurios įrodo, kad gerai pagalvojome, apie 
Jūsų darbo pobūdį.

FURGONO INTERJERO SAVYBĖS:
1. Didesnių daiktų daiktadėžė po keleivių sėdynėmis.
2. Dokumentų laikiklis centrinės sėdynės atlošo nugarėlėje. 

Taip pat horizontali vieta dokumentams arba nešiojamajam 
kompiuteriui pasidėti.

3. Patogus puodelio laikiklis, kad jūsų gėrimas išliktų saugus.
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Aiški informacija ekrane ir 
garsiniai perspėjimai padės 
nešvaistyti laiko.

Paverskite „NV300“ pramogų ir 
bendravimo centru. Įkelkite savo 
muzikos biblioteką „Bluetooth“ ryšiu.

Susisiekite su klientais ir 
skambinkite namo. 
Naudodamiesi 
„NissanConnect“ laisvųjų 
rankų įranga, galite 
skambinti ir atsiliepti į 
skambučius bei pasiekti 
kontaktų sąrašą rankoms 
saugiai esant ant vairo.

PAŽANGUS 
PAPRASTUMAS
Punktualumas ir ryšio palaikymas darbe yra ypač svarbūs. 
Pasitelkiant „NissanConnect“ – mūsų paprasta naudotis 
išmaniąja multimedijos sistema, kuri sinchronizuojama su 
jūsų išmaniuoju telefonu – tai atlikti dar lengviau.

„NissanConnect“
7 col. jutiklinis ekranas, navigacija su eismo pranešimais 
ir žemėlapio naujinimais per USB, DAB skaitmeninis 
radijas, „Bluetooth“ sąsaja su išmaniaisiais telefonais, 
USB ir AUX lizdai.
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KROVININIS FURGONAS „NV300“
MĖGSTA DIDELIUS KROVINIUS
„NV300“ krovininis furgonas yra galingas, erdvus ir patikimas. Jis talpus ir 
manevringas, todėl vairuodami tiek mieste, tiek greitkelyje jausitės užtikrintai.

PRIEIGOS IR KROVINIO ERDVĖS SAVYBĖS:
• Grindyse sumontuotos krovinio tvirtinimo kilpos
• Pertvaroje esantis liukas leis gabenti iki 4,15 m ilgio 

krovinį ( L2 versija, L1 - 3,75 m)
• Krovinių skyriaus grindų ir šonų medinė apdaila 

(papildoma įranga)Papildomai montuojamas LED 
apšvietimas padės apšviesti 
krovinių skyrių.

Vidinė stogo bagažinė suteikia 
naudingos papildomos vietos 
kroviniams (papildoma įranga).

1,0 m pločio stumdomos 
šoninės durys gali būti vienoje 
arba abiejose pusėse.

Šis išmanusis prietaisas 
suteikia galimybę užfiksuoti 
atviras galines duris ir saugiai 
vežti ilgesnį krovinį 

• Per šonines ir galines duris galima lengvai įdėti 
euro padėklą

• Galinės durys, atidaromos 270° kampu 
(papildoma įranga)

• Krovinių skyriaus apšvietimas (papildoma įranga)
• 12 voltų lizdas krovinių skyriuje
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ŠEŠIAVIETIS FURGONAS „NV300“
PASIRUOŠĘS BET KAM
Ši šešiavietė „NV300“ furgono versija yra lankstus sprendimas. Jūsų darbuotojai gali lengvai 
įlipti per dvejas stumdomas šonines duris, jame yra pakankamai vietos patogiai keliauti į 
darbą ir atgal. Dviejų ilgių versijose užteks vietos jūsų komandai ir iki 4,0 m3 kroviniui.

ERDVĖS SAVYBĖS:
• Nuo 3,2 iki 4,0 m3 maksimalus krovinio erdvės tūris
• Iki 1 040 kg naudingoji apkrova
• Dvejos stumdomos šoninės durys su langais
• Itin tvirto plastiko pertvara su langu
• Trivietė galinė sėdynių eilė su reguliuojamu galvos 

atramos aukščiu ir atlošo kampu

• 3 taškų saugos diržas kiekvienai sėdimai 
vietai su inertinėmis ritėmis 

• Papildoma erdvė po galine pertvara išplečia 
krovinio erdvės ilgį iki 2,42 m (L2 modeliai)

• 12 V jungtis galinės sėdynės apdailoje

Iki 4,0 m3 krovinio erdvė 
įrankiams ir įrangai.

Individualiai kontūruotos 
galinės eilės sėdynės, iki 
trijų keleivių.

Nulenkiamas porankis 
prisideda prie didesnio 
komforto.

Per didelius langus į saloną 
patenka daugiau šviesos, 
todėl salonui suteikia erdvės.
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STANDARTINĖS „COMBI“ SAVYBĖS:
• Iki devynių sėdimų vietų ir pasirinkimas iš dviejų 

važiuoklės ilgių 
• Dvejos stumdomos šoninės durys su fiksuotais arba 

atidaromais langais (papildoma įranga)
• Antros ir trečios eilių kontūruotos sėdynės, kiekvienoje 

eilėje telpa po tris keleivius
• 60 / 40 daloma antra sėdynių eilė

• Užlenkiama ir paverčiama trečios eilės sėdynė
• Išimamos antros ir trečios eilės sėdynės
• Įstrižiniai saugos diržai visose sėdynėse su 

inertinėmis ritėmis
• Guminiai grindų kilimėliai
• Šoninių sienų apdaila iki pusės

„NV300 COMBI“
SUKURIA GERIAUSIĄ 
ĮVAIZDĮ
Išmani, erdvi ir užtikrinanti patogų važiavimą „Combi“ 
versija padarys įspūdį keleiviams, važiuojantiems į oro 
uostą, rungtynes arba greitkelyje.

Didelės stumdomos šoninės 
durys ir antros eilės 
atlenkiamos sėdynės atramos 
užtikrina lengvą prieigą.

Užlenkiamos arba išimamos 
trečiosios eilės ir išimamos 
antrosios eilės sėdynės 
suteikia plačią keleivių ir krovinių 
erdvės kombinacijų galimybę.

Pašalinkite antrosios ir 
trečiosios eilės sėdynes, 
kad „Combi“ sukurtumėte 
tiek vietos, kiek ir 
krovininiame furgone.
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EKONOMINIS REŽIMAS
Įjunkite norėdami optimizuoti degalų 
sąnaudas apribodami didžiausią 
sukimo momentą. Pagreitėjimas 
bus tolygesnis, o pavarų indikatorius 
patars kada geriausia yra 
perjungti pavarą.

IŠMANUSIS ENERGIJOS VALDYMAS
Tokiu būdu panaudojama energija, 
gauta lėtėjant ir stabdant, siekiant
sumažinti bendras degalų sąnaudas.

ATITINKA „EURO6“
Atrankinės katalizinės redukcijos 
technologija naudoja „AdBlue“ 
priedą, kad konvertuotų azoto 
oksido emisijas į vandenį, azotą 
ir mažą anglies dvideginio kiekį – 
tai natūralius elementai, kuriais 
kasdien saugiai kvėpuojame.

VARIKLIO SU DVEJOMIS 
TURBINOMIS SAVYBĖS
Pirmoji turbina suteikia didelį 
momentą važiuojant mažu greičiu, 
kai reikia daugiau galios norint 
pajudėti iš vietos. Antroji turbina 
padidina galią važiuojant didesniu 
greičiu siekiant užtikrinti nuolatinį 
patikimą greitėjimą.

SISTEMA „STOP/START“
Standartinė įranga modeliuose 
dviejų turbinų versijose ir 
papildoma modeliuose su 95 AG 
varikliu. Stovint spūstyje variklis 
sustabdomas ir paleidžiamas 
iškart, kai paspaudžiama sankaba. 
Greitai pastebėsite, kiek 
sutaupoma degalų.

1,6 dCi 95 AG 
su viena turbina

1,6 dCi 145 AG 
su dvejomis turbinomis

YPAČ EFEKTYVUS
„NV300“ 1,6 l dCi dyzeliniai varikliai yra ekonomiški, bet galingi. 
Galimi keturi galios agregato variantai, kurie atitinka „EURO6“ 
standartą: modeliai su viena turbina išvysto 95 AG arba 120 
AG, o modeliai su dvejomis turbinomis - 125 AG arba 145 AG.
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APGALVOTAS IR 
ATSAKINGAS
Jūsų sauga mums svarbi. Taigi „NV300“ sumontuotos 
aktyviosios saugos sistemos, įskaitant elektroninę 
stabilumo programą (ESP), ABS su elektronine stabdžių 
jėgos skirstymo sistema (EBD) ir padidintu sukibimu, 
optimizuojančiais sukibimą sudėtingomis sąlygomis 
(važiuojant purvu, sniegu). Be to, dar keletas apgalvotų 
smulkmenų, kurios leis vairuoti lengviau ir užtikrintai.

AUTOMATINĖS ŠVIESOS IR 
VALYTUVAI 
(PAPILDOMA ĮRANGA)
Veikia automatiškai, todėl galite 
išlaikyti dėmesį į kelią.

PASTOVAUS GREIČIO 
PALAIKYMO SISTEMA
Atsipalaiduokite ilgose kelionėse. 
Suderinta su greičio ribojimo sistema 
leis neviršyti leistino greičio.

ĮKALNĖS ĮVEIKIMO 
PAGALBINĖ SISTEMA
Ši sistema padeda pajudėti 
iš vietos įkalnėje, sistema 
automatiška laiko stabdžius 
iki 2 sekundžių.

GALINIO VAIZDO KAMERA 
(PAPILDOMA ĮRANGA)
Kamera ir galiniai parkavimo jutikliai 
leis lengvai ir saugiai parkuoti 
automobilį.

ELEKTRONINIS RAKTAS 
(PAPILDOMA ĮRANGA)
Kai jūsų rankos užimtos, pasinaudokite 
elektroninio rakto privalumais. Jis 
padės automatiškai atrakinti ir 
užrakinti priekines ir galines duris bei 
užvesti variklį nenaudojant pačio rakto.

AKLOS MATYMO ZONOS 
VEIDRODĖLIS
Sumontuotas keleivio pusės 
skydelyje nuo saulės, kad būtų 
užtikrinamas geresnis matomumas.

EKONOMINIS REŽIMAS
Naudokite eko režimą ir pasiekite 
maksimalų degalų sąnaudų 
efektyvumą.
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KROVININIS FURGONAS L1 H1

KROVININIS FURGONAS L1 H2 KROVININIS FURGONAS L2 H2

KROVININIS FURGONAS L2 H1

NV300
KROVINIŲ SKYRIAUS MATMENYS (MM)

MATMENYS (MM) L1H1 L1H2
Ilgis (mm) 4999
Plotis / plotis, su veidrodėliais (mm) 1956 / 2283
Aukštis (mm) 1971 2493
Važiuoklės bazė (mm) 3098
Tarpvėžė (priekyje) (mm) 933 935
Tarpvėžė (gale) (mm) 968 966

KROVINIŲ SKYRIUS L1H1 L1H2
Ilgis grindų lygyje (mm) 2537
Ilgis grindų aukštyje su anga į saloną (mm) 2950
Maksimalus ilgis grindų lygyje (su 
pakeltomos sėdynėmis) (mm) 3750

Ilgis 1 m aukštyje (mm) 2250
Plotis (mm) 1662
Plotis tarp ratų arkų (mm) 1268
Aukštis (mm) 1387 1898
Krovininės platformos aukštis (mm) 552
Krovinių skyriaus tūris (m3) 5,2 7,2

STUMDOMOS DURYS L1H1 L1H2
Plotis 600 mm aukštyje (mm) 907
Plotis 100 mm aukštyje (mm) 1030
Aukštis (mm) 1284

GALINĖS DURELĖS L1H1 L1H2
Aukštis (mm) 1320 1820 
Plotis 70 mm aukštyje (mm) 1391

SVORIS  L1H1 L1H2
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Bendras automoblio svoris (kg) 2800 2960/2980 2980

MATMENYS (MM) L2H1 L2H2
Ilgis (mm) 5399
Plotis / plotis, su veidrodėliais (mm) 1956/2283
Aukštis (mm) 1971 2490 
Važiuoklės bazė (mm) 3498
Tarpvėžė (priekyje) (mm) 933 935
Tarpvėžė (gale) (mm) 968 966

KROVINIŲ SKYRIUS L2H1 L2H2
Ilgis grindų lygyje (mm) 2937
Ilgis grindų aukštyje su anga į saloną (mm) 3350
Maksimalus ilgis grindų lygyje (su 
pakeltomos sėdynėmis) (mm) 4150

Ilgis 1 m aukštyje (mm) 2650
Plotis (mm) 1662
Plotis tarp ratų arkų (mm) 1268
Aukštis (mm) 1387 1898
Krovininės platformos aukštis (mm) 552
Krovinių skyriaus tūris (m3) 6 8,6

STUMDOMOS DURYS L2H1 L2H2
Plotis 600 mm aukštyje (mm) 907
Plotis 100 mm aukštyje (mm) 1030
Aukštis (mm) 1284

GALINĖS DURELĖS L2H1 L2H2
Aukštis (mm) 1320 1820 
Plotis 70 mm aukštyje (mm) 1391

SVORIS  L2H1 L2H2
1200 kg 1200 kg

Bendras automoblio svoris (kg) 3030/3040 3070

3070
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ŠEŠIAVIETIS FURGONAS „COMBI“

NV300
KROVINIŲ SKYRIAUS MATMENYS (MM)

MATMENYS (MM) L1H1 L2H1
Ilgis (mm) 4999 5399
Plotis / plotis, su veidrodėliais (mm) 1956/2283
Aukštis (mm) 1971
Važiuoklės bazė (mm) 3098 3498
Tarpvėžė (priekyje) (mm) 933 935
Tarpvėžė (gale) (mm) 968 966

KROVINIŲ SKYRIUS L1H1 L2H1
Ilgis grindų lygyje (min/max) (mm) 1914/2023 2314/2423
Ilgis 1 m aukštyje (mm) 1340 1740
Plotis (mm) 1662
Plotis tarp ratų arkų (mm) 1268
Aukštis (mm) 1387
Krovininės platformos aukštis (mm) 552
Krovinių skyriaus tūris (m3) 3,2 4,0

STUMDOMOS DURYS L1H1 L2H1
Plotis 600 mm aukštyje (mm) 907
Plotis 100 mm aukštyje (mm) 1030
Aukštis (mm) 1284

GALINĖS DURELĖS L1H1 L2H1
Aukštis (mm) 1320
Plotis 70 mm aukštyje (mm) 1391

SVORIS L1H1 L2H1
1200 kg 1200 kg

Bendras automoblio svoris (kg) 2834/2844 2940/2950

 

MATMENYS (MM) L1H1 L2H1
Ilgis (mm) 4999 5399
Plotis / plotis, su veidrodėliais (mm) 1956/2283
Aukštis (mm) 1971
Važiuoklės bazė (mm) 3098 3498
Tarpvėžė (priekyje) (mm) 933
Tarpvėžė (gale) (mm) 968

KROVINIŲ SKYRIUS L1H1 L2H1
Krovinių skyriaus tūris (m3) 1,0 1,8
Bagažinės tūris (nulenkta 3-a sėdynių 
eilė) (m3) 2,5 3,4

Ilgis grindų lygyje (mm) 736 1136
Plotis (mm) 1662
Plotis tarp ratų arkų (mm) 1268
Aukštis (mm) 1369
Krovininės platformos aukštis (mm) 552

STUMDOMOS DURYS L1H1 L2H1
Plotis 600 mm aukštyje (mm) 907
Plotis 100 mm aukštyje (mm) 1030
Aukštis (mm) 1284

GALINĖS DURELĖS L1H1 L2H1
Atidarytų galinių durų aukštis (mm) 1320/1295
Plotis 70 mm aukštyje (mm) 1391

SVORIS L1H1 L2H1
1200 kg 1200 kg

Keleivių skaičius 9
Bendras automoblio svoris (kg) 2925/2935 3010/3020
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NV300 
VARIKLIAI

NV300 
KONFIGŪRACIJOS

180° Į ŠONUS 
ATVERIAMOS 
DURELĖS BE 

LANGŲ

180 ARBA 270° Į 
ŠONUS ATVERIAMOS 
DURELĖS SU LANGAIS

BAGAŽINĖS 
DANGTIS

ŠEŠIAVIETIS FURGONAS

„COMBI“

GALINĖS DURELĖS

FURGONAS

KABINA SU VAŽIUOKLE
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SUKIMO 
MOMENTAS

DYZELINIAI VARIKLIAI
1,6 dCi 95 AG

su/be „Stop/Start”
1,6 dCi 120 AG
be „Stop/Start”

1,6 dCi 125 AG
su „Stop/Start”

1,6 dCi 145 AG
su „Stop/Start”

Variklio darbinis tūris 1598 cm3 1598 cm3 1598 cm3 1598 cm3

Maksimali variklio galia 95 AG (70Kw) prie 3500 aps.min. 120 AG (89Kw) prie 3500 aps.min. 125 AG (92Kw) prie 3500 aps.min. 145 AG (107Kw) prie 3500 aps.min.

Maksimalus sukimo 
momentas

260Nm prie 1500 aps.min. 300Nm prie 1750 aps.min. 320Nm prie 1500 aps.min. 340Nm prie 1750 aps.min.

Konfigūracija 4 cilindrai, 16 vožtuvų

Oro įsiurbimo sistema/
Kuro tiekimo sistema

“Turbokompresorius su kintamosios geometrijos sistema (VNT), 
tarpinis aušintuvas/ Tiesioginis įpurškimas, „Common rail“

“Du turbokompresoriai su kintamosios geometrijos sistema (VNT), 
tarpinis aušintuvas/ Tiesioginis įpurškimas, „Common rail“

Taršos klasė „Euro 6“

Techninės priežiūros 
intervalas 40 000 km arba kas 2 metus (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau)
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JŪSŲ ASMENINIS 
„NV300“
Štai specifiniai aksesuarai, kurie atitinka jūsų verslo 
poreikius ir palengvina kasdienį darbą.

1 - PLIENINIAI STOGO SKERSINIAI
2 - PAPILDOMAS KROVINIO ERDVĖS LED 

APŠVIETIMAS
3 - KILIMĖLIAI: GUMINIAI, STANDARTINIAI, 

VELIŪRINIAI
4 - NUIMAMAS VILKIMO KABLYS
5 - GALINIŲ DURELIŲ APSAUGINĖS GROTELĖS
6 - VIDINIAI KROVINIO LAIKIKLIAI TVIRTINAMI 

ANT LUBŲ
7 - SĖDYNIŲ UŽVALKALAI
8 - EPOKSIDINIO PLIENO (JUODOS) KOPĖČIOS 

TVIRTINAMOS ANT GALINIŲ DURELIŲ
9 - YPAČ TVIRTOS NESLIDŽIOS MEDINĖS 

GRINDYS

1

2

4

3

5

6 7

8 9
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GLACIER WHITE (S)
WHI

MERCURY GREY (M)
GRP

STONE (M)
BGE

MAGMA RED (S)
RMB

PANORAMA BLUE (M)
B43

MOLE GREY (S)
GRT

JET BLACK (M)
BLK

OYSTER GREY (M)
GRC

S: PAPRASTA
M: METALIZUOTA

BAMBOO GREEN (S)
GBM

COPPER BROWN (M)
BRT

NV300 
VERSLAS NIEKADA NEATRODĖ TAIP GERAI
SPALVOS RATAI

APDAILA

„JAVA“ APDAILA

17 COL. LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIAI
PAPILDOMA ĮRANGA FURGONUI, 
ŠEŠIAVIEČIAM FURGONUI IR 
„COMBI“ VERSIJAI

16 COL. RATO GAUBTAS
FURGONAS, ŠEŠIAVIETIS 
FURGONAS IR COMBI COMFORT

16 COL. PLIENINIAI RATLANKIAI 
SU NEDIDELIAIS RATŲ GAUBTAIS
FURGONAS ACCESS BASE, 
FURGONAS ACCESS, COMBI 
COMFORT BASE

218 MM
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PAGALBA KELYJE 5 METAMS

• Pagalba visoje Europoje sugedus, įvykus nelaimingam atsitikimui, incidentams, kuriems 
garantija netaikoma (pvz., prakiurus padangai, pametus raktelius, įpylus netinkamų 
degalų…)
• Visą parą, visus metus
• Klientų aptarnavimo centras
• Greita pagalba kelyje
Jei tai neįmanoma, o jūsų transporto priemonė po kelių valandų vis dar negali pajudėti, 
mes užtikrinsime, kad jums kuo greičiau arba prireikus būtų suteikta pakaitinė transporto 
priemonė, nakvynės vieta ir kelionė į jūsų tikslinę vietą arba atgal į jūsų bazę. Taip pat 
atgausite ir savo transporto priemonę.

PASLAUGOS

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

NISSAN turi autorizuotų atstovybių tinklą, kad padėtų išlaikyti specifinius komercinės 
transporto priemonės reikalavimus:
• pagalba kelyje visoje Europoje;
• atsidavęs komercinių automobilių pardavimo ir aptarnavimo po pardavimo personalas;
• konkurencingi finansavimo pasiūlymai;
• modelio modifikacijų pasiūlymai;
• konkurencingi pratęstos garantijos pasiūlymai, suteikiantys daugiau nei tik 5 metų 
garantiją lengviesiems komerciniams automobiliams;
• išbandykite savo pasirinktą transporto priemonę

APTARNAVIMAS PO PARDAVIMO

Kai sugenda automobilis, kyla nepatogumų. Kai sugenda furgonas, tai atsiliepia jūsų 
verslui. Net laikas, per kurį transporto priemonė taisoma, yra prastovos ir jūsų furgonas 
nepadeda uždirbti. „Nissan“ kompanija supranta šiuos nemalonius verslo faktorius. Taigi, 
iš visų jėgų stengiamės užtikrinti, kad furgonas liktų ten, kur jam vieta – kelyje, 
tarnaudamas jums.

„NISSAN“ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTIS IR PRATĘSTA GARANTIJA

Siekdami visiškos ramybės ir biudžeto kontrolės galite pasirašyti „Nissan“ techninės 
priežiūros sutartį, kuri padengs periodinės techninės priežiūros išlaidas pagal laikotarpį 
arba kilometražą – taip yra geriau jūsų verslui. Tokiu būdu galėsite užtikrinti, kad jūsų 
naujojo „NV300“ techninę priežiūrą atlieka atsidavę „Nissan“ meistrai. Siekdami dar 
daugiau ramybės, galite rinktis pratęstą garantiją, kad padengtumėte galimus 
mechaninius ir elektros sistemos gedimus pasibaigus „NV300“ gamyklinei garantijai.

•  5 metų arba 160 000 km visos transporto priemonės 
apsauga

•  5 metų garantija dažų dangai – taikoma kėbulo dažų 
dangai

•  5 metų NISSAN garantija originalioms dalims ir 
aksesuarams

• Pagalba kelyje 5 metams
• 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos
• Visiškai perduodama naujam savininkui

Kas 2 metus arba 40 000 km (priklauso kuri sąlyga įvyksta anksčiau) vykdomas dyzelinių 
variklių techninis aptarnavimas, todėl 5 metus ne tik būsite ramūs, bet ir gerokai sumažės 
eksploatacijos išlaidos.

„NISSAN“ 5 METŲ GAMINTOJO GARANTIJA KOMERCINIAMS 
AUTOMOBILIAMS
Dabar NISSAN suteikia standartinę Europinę 5 metų gamintojo garantiją savo visai komercinių 
automobilių gamai*. Tai daugiau nei garantija, į kurią įeina:

Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę. Jūs provokuojate mūsų išradingumą. Jūs įkvepiate mus keisti taisykles ir 
kurti naujoves. Bendrovėje „Nissan“ naujovės nėra tik papildymai ir plėtiniai. Tai linijos peržengimas siekiant 
laužyti esamas normas. Tai netikėtų sprendimų kūrimas siekiant patenkinti jūsų drąsiausius ir pragmatiškiausius 
norus. „Nissan“ kuriame transporto priemones, priedus ir paslaugas, kurie kečia nusistovėjusią tvarką ir 
praktiškus dalykus verčia jaudinančiais, o jaudinančius praktiškais, kad kasdien suteiktume jums neįprastą 
vairavimo patirtį.

JŪS IŠRYŠKINATE GERIAUSIAS „NISSAN“ SAVYBES.

*5 metų / 160 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) gamintojo garantija komercinių automobilių asortimentui (išskyrus „e-NV200“: 5 metų / 100 000 km gamintojo 
garantija elektromobilio sistemos dalims bei 3 metų / 100 000 km gamintojo garantija +2 metai / 100 000 km 5* pratęsta garantija visam automobiliui)
Neriboto kilometražo garantija dažų dangai, „Nissan“ originalioms dalims ir aksesuarams, pagalbai kelyje ir nuo korozijos.

Įvadas    |    Išorės dizainas    |    Vidaus dizainas    |    Vidaus erdvė    |     Technologija    |    Universalumas    |    Eksploatacinės savybės    |    Saugumas    |    Matmenys    |    Konfi gūracijos ir Varikliai     |    Aksesuarai    |    

Spausdinti   |   Uždaryti



Sekite „Nissan NV300“:

**5 metų / 160 000 km (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) gamintojo garantija komercinių automobilių asortimentui (išskyrus 
„e-NV200“: 5 metų / 100 000 km gamintojo garantija elektromobilio sistemos dalims bei 3 metų / 100 000 km gamintojo garantija 
+2 metai / 100 000 km 5* pratęsta garantija visam automobiliui)

Įdėtos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šio leidinio turinys prieš jam patenkant į spaustuvę būtų teisingas (2017 m. kovas). 
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 2017-03, atspausdinta ES.
Sukūrė DESIGNORY, Prancūzija, pagamino eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.nissan.lt

Atstovybės antspaudas:

Įvadas    |    Išorės dizainas    |    Vidaus dizainas    |    Vidaus erdvė    |     Technologija    |    Universalumas    |    Eksploatacinės savybės    |    Saugumas    |    Matmenys    |    Konfi gūracijos ir Varikliai     |    Aksesuarai    |    

Spausdinti   |   Uždaryti
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