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VLENGVIEJI 
KOMERCINIAI 
AUTOMOBILIAI

NEPRANOKSTAMAS 
ASORTIMENTAS

OFICIALUS UEFA ČEMPIONŲ LYGOS 
LENGVASIS KOMERCINIS AUTOMOBILIS

„NISSAN“ NUOLAT IEŠKO NAUJOVIŲ, GALINČIŲ NAUDINGAI PASITARNAUTI JŪSŲ 
VERSLUI. Mūsų nauji sumanūs sprendimai padeda užtikrinti talpiausią klasėje krovinių 
skyrių ir didesnį efektyvumą, lankstesnes erdvės pritaikymo galimybes bei didesnį 
patvarumą, taip pat mažesnes išlaidas ir lengvesnes naudojimo sąlygas. Mes visuomet 
siekiame pritaikyti įkvepiančias inovacijas, kurios palengvintų kasdienę rutiną, leistų 
mėgautis darbu ir padėtų pasiekti aukštumų savo veiklos srityje. Juk didžiausią 
pasitenkinimą darbu galima patirti tik tuomet, kai jis atliekamas efektyviai ir greitai.
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IŠSIRINKITE SAU TINKAMĄ DARBO PARTNERĮ
„NISSAN NV200“ SUTVERTAS DARBUI. Jis nebijo jokių jam skirtų užduočių, leidžia lengvai sukrauti ir 
iškrauti krovinius, apsupa visapusišku komfortu keliaujant. Ir visai nesvarbu, ar tenka nuolat sukinėtis 
miesto gatvėmis ar kelis kartus per dieną sukarti daugiau nei 60 km. Šį septynias sėdimąsias vietas  
ir užtektinai vietos bagažui siūlantį „mobilųjį biurą“ galima lengvai pritaikyti prie savo laisvalaikio 
reikmių, keliaujant su draugais ar šeima. Аtkreipkite dėmesį ir į taikomą 5 metų/160 000 km  
garantiją bei minimalias eksploatacines išlaidas. Taigi, jis iš tiesų turi daug pranašumų,  
kuriais galite pasinaudoti!

* Ant viršelio pavaizduoto automobilio 
dažyti bamperiai Lietuvos rinkoje 
komplektuojami kaip standartinė įranga.

„Aš esu labai 
patenkintas savo 

„NV200“, nes jis yra 
tikras furgonas, kuris 

važiuoja tarsi lengvasis 
automobilis. Susikraunu 

į jį visus savo dažus, 
medžiagas bei kopėčias 

ir zuju po miestą. 
Labiausiai man patinka 
galinio vaizdo kamera. 
Su ja lengva pastatyti 
automobilį – nereikia 

sukinėti kaklo.“

„Tai geriausia mano 
investicija. Mano 

paskutiniojo dyzelinio 
furgono išlaikymo 

išlaidos buvo keturiskart 
didesnės. Be to, „NV200“ 

dar ir gerokai tyliau 
važiuoja. Tai labai svarbu 

man dirbant naktį.“

„Prieš trejus metus 
pradėjau savo verslą. Už 
sėkmingai susiklosčiusią 
veiklą esu dėkingas 
savo „NV200“ 
automobiliui. Jis be galo 
erdvus ir neįtikėtinai 
patogus, todėl dirbant 
mažiau pavargsti. Ką tik 
įsigijau naują modelį. 
Dabar jam taikoma 
penkerių metų 
garantija. Jis dabr  
dar puikesnis!“

„Dabar mes turime tris 
„NV200“ versijas. Manau, 
tai galima pavadinti 
automobilių parku! 
Manoji versija yra  
su šaldytuvu. Tai 
nepamainomas 
sprendimas vasarą.  
Kiti du modeliai yra 
šeimyniniai – jie 
patogūs keliaujant  
su vaikais!“

Lengviesiems komerciniaims 
modeliams taikoma 5 metų/160 
000 km gamyklinė garanti ja 
(priklausomai nuo to, kuri sąlyga 
įsigalioja anksčiau) , išsk yrus 
„e-NV200“: EV sistemos dalims 
taikoma 5 metų/100 000 km 
gamyklinė garanti ja , k i toms 
dalims – 3 metų/100 000 km 
garantija.

Sapusdinti   |   Uždaryti



41°

KOMPAKTIŠKA IŠORĖ IR IŠSKIRTINĖ KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA

PLATŪS UŽMOJAI. „NV200“ pasirengęs pakelti visą Jūsų darbo naštą: jo 
krovinių skyrius yra didžiausias (taip pat plačiausias ir aukščiausias) klasėje.

BŪSITE TIKRAI MALONIAI NUSTEBINTI. Į „NV200“ galima 
sutalpinti daug daugiau krovinių, nei galite pamanyti pažvelgę 
į jo dailią išorę: šis automobilis padės be vargo nugabenti visus 
reikiamus krovinius iš vienos vietos į kitą. Todėl jo konstrukciją 
galima vadinti sumania.

PROFESIONALAS MIESTE
UŽTIKRINTI MANEVRAI. Patogu įlipti, paprasta pastatyti ir neįtikėtinai lengva 
manevruoti sudėtingomis sąlygomis. Be to, aukšta sėdėjimo padėtis 
užtikrina puikų matomumą. „NV200“ – apsukrus reikalų tvarkytojas.

PAGRINDINIAI 
EFEKTYVUMO 
RODIKLIAI

BENDRAS ILGIS: 4,4 m

BENDRAS 
AUKŠTIS:
1,86 m

BENDRAS 
PLOTIS: 
1,69 m

2,04 m
KROVINIŲ  

SKYRIAUS ILGIS

1,5 m
KROVINIŲ  

SKYRIAUS PLOTIS

1,36 m
KROVINIŲ  

SKYRIAUS AUKŠTIS

4,2 m3
KROVINIŲ  

SKYRIAUS TŪRIS

10,6 m APSISUKIMO SKERSMUO

ŽEMOS GRINDYS

384 mm

PAAUKŠTINTA SĖDĖJIMO PADĖTIS

373 mm

847 mm

SUMANIAI PRITAIKOMA 
UNIVERSALI ERDVĖ

LANKSTUMAS. „NV200“ lanksčiai prisitaiko prie 
bet kokių poreikių. Dėl rūpestingai apgalvotų 
vidaus matmenų į šį automobilį telpa įvairių 
formų ir dydžio kroviniai. Su juo niekuomet 

nereikės atsisakyti savo sumanymų.

IŠSKIRTINIS UNIVERSALUMAS
ATĖJUS METUI PAILSĖTI. Dar vienas „NV200“ automobilio privalumas  
yra tas, kad juo gali patogiai keliauti septyni žmonės. Be to, lieka 
pakankamai vietos bagažui ir laisvalaikio reikmenims.

IKI
665 KG*

NAUDINGOJI APKROVA

4,2 M3
KROVINIŲ 
SKYRIAUS 
TŪRIS

Iki 3,1 m3
LAISVOS VIETOS NULEIDUS 
ANTROSIOS EILĖS SĖDYNES

7 SĖDIMOSIOS VIETOS
DAUGIAU SĖDIMŲJŲ VIETŲ, DAUGIAU 

ERDVĖS KELIAMS IR GALVAI

Iki 2,3 m3
LAISVOS VIETOS SU DVIEM SĖDYNIŲ 

EILĖMIS (SĖDINT 5 KELEIVIAMS)

524 mm
KROVINIŲ SKYRIAUS  

GRINDŲ AUKŠTIS

2,8 m
TELPA ILGOS KOPĖČIOS (SU 

PAPILDOMA NULENKIAMA PERTVARA)

DU „EURO“  
PADĖKLAI

1,22 m
1,22 M ATSTUMAS  
TARP RATŲ ARKŲ

PALAIKYTI RYŠĮ SU PASAULIU padės „NissanConnect“ –navigacijos, 
komunikacijos ir garso bei pramoginė sistema. 5 colių spalvotame 
jutikliniame ekrane rodomi žemėlapiai, muzikos įrašai, informaciniai 
pranešimai ir asmeniniai failai iš telefono. Siūloma valdymo balsu funkcija 
ir laisvųjų rankų įranga. Be to, galima klausytis savo mėgstamos muzikos 
bet kokiu formatu – renkantis kompaktinius diskus, prijungiant „iPod“, MP3 
grotuvą ar USB jungtį. Galima naudotis ir srautine garso transliacija per 
„Bluetooth®“.

* Priklausomai nuo  
modelio ir homologacijos
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KOMPAKTIŠKA IŠORĖ, 
ERDVUS VIDUS
TVARKINGAS IR APDAIRUS. Nepaisant didelės „NV200“  
4,2 m3 talpos kroviniams, automobilis yra kompaktiškas 
(trumpesnis, mažesnis, lengvesnis), todėl juo lengva 
manevruoti judriose gatvėse ir paprasta pastatyti ankštose 
automobilių stovėjimo aikštelėse. Sumani konstrukcija – 
geriausia mieste.

* Ant priekinio viršelio pavaizduoto 
automobilio dažyti bamperiai Lietuvos rinkoje 

komplektuojami kaip standartinė įranga.
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RANKOS ATSTUMU 
SKIRTA VAIRUOTOJUI. Erdvi „NV200“ kabina yra tarsi patogus mažas ofisas – 
kokybiškos apdailos medžiagos, apgalvotas ir funkcionalus dizainas, daugybė 
erdvės daiktams ir aukštesnė reguliuojama vairuotojo sėdynė.

* Nulenkiama keleivio sėdynė  
nekomplektuojama furgono versijose.
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IŠSKIRTINĖ BAGAŽINĖS TALPA
„NV200“ BAGAŽINĖS talpa yra išskirtinė ir didžiausia savo klasėje. „NV200“ buvo 
sukurtas taip, kad bagažinės talpa būtų maksimali, o vidaus matmenys būtų 
optimalūs. „NV200“ automobilis, kurio krovinių skyriaus talpa siekia 4,2 m3,  
o naudingoji apkrova – 665 kg, yra pasirengęs susidoroti su bet kokiomis  
netikėtomis užduotimis.

* Priklausomai nuo modelio  
ir homologacijos

IKI 

665 KG*
NAUDINGOJI APKROVA

1,36 m
AUKŠČIO DIDELIEMS KROVINIAMS 

UŽTEKS, NES GRINDYS YRA ŽEMOS,  
O STOGAS AUKŠTAS.

2,04 m
Į „NV200“ GALIMA  

LENGVAI PATALPINTI DU 
„EURO“ PADĖKLUS.

1,5 m
KADANGI VIETOS TARP SIENŲ 

DAUGIAU, LENGVIAU PATALPINTI 
PLAČIUS KROVINIUS.

4,2 m3

KROVININĖS DALIES TŪRIS 
DIDŽIAUSIAS SAVO KLASĖJE.

4,2 M3
TŪRIO KROVINIAMS
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BENDRASIS ILGIS: 4,4 m

BENDRASIS 
AUKŠTIS: 

1,86 m

BENDRASIS  
PLOTIS: 1,69 m

4,40 M
BENDRASIS ILGIS

KOMPAKTIŠKAS SU  
NERIBOTOMIS GALIMYBĖMIS
SUMANI KONSTRUKCIJA. Po kompaktiška „NV200“ išore slypi itin talpus vidus. „NV200“ jus 
nustebins, nes automobilio bendrasis ilgis yra 4,40 m, o plotis 1,69 m. Šį automobilį lengva 
valdyti bei statyti net ir siauriausiose miesto vietose. „NV200“ atlaiko maksimalią galimą 
apkrovą šioje klasėje: jame tilps ir bagetės, ir statybinės medžiagos.
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524 mm
BAGAŽINĖS GRINDŲ AUKŠTIS

2,8 m
TELPA ILGOS KOPĖČIOS 

(NETAIKYTINA MODELIAMS SU 
IŠTISINE PERTVARA)

2 EURO PALLETS
ERDVĖ 2 „EURO“ PADĖKLAMS

1,22 m
1,22 m TARP RATŲ ARKŲ

* Priklausomai nuo taikomų šalies teisės aktų

SUMANIAI PRITAIKOMA  
UNIVERSALI ERDVĖ
DIDŽIULĖ „NV200“ BAGAŽINĖ yra apgalvotai sukurta, kad viduje būtų maksimalus kiekis erdvės  
ir jūsų kasdieniai darbai būtų atliekami lengviau. Šio automobilio vidaus ilgis – 2,04 m, o atstumas 
tarp ratų arkų – 1,22 m, todėl jame be vargo telpa du „Euro“ padėklai. „NV200“ krovinių skyriaus 
grindys yra vos 524 mm aukštyje, tad sukrauti ir iškrauti krovinius galima labai greitai ir lengvai. 
Beje, tai mažiausias grindų aukštis visoje klasėje. Krovinius saugiai pritvirtinti galite prie kablių 
sumontuotų grindyse. Jūs galite susikomplektuoti „NV200“ pagal savo poreikius: siūlomos  
įvairios pertvaros*, vienerios arba dvejos slankiojamosios šoninės durys, taip pat papildomai  
montuojami šoniniai ir galiniai langai.

2 „EURO“ PADĖKLAI

524 MM
BAGAŽINĖS GRINDŲ AUKŠTIS
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„NV200“ VERSIJA SU ŠALDYTUVU
Patenkinkite savo apetitą su naujuoju „NV200“ modeliu su šaldytuvu! Specialios 
komplektacijos versija sukurta atsižvelgiant į griežtus viešojo maitinimo verslo 
reikalavimus. Dviejų tipų šaldymo blokai atitinka aukščiausius techninius 
standartus ir gali palaikyti iki 0°C arba iki -10°C temperatūrą. Automobilio  
viduje dar lieka 2,2 m3 laisvos vietos. Ši versija gali būti komplektuojama su 
modulinėmis lentynomis, aliumininėmis grindjuostėmis ir papildomomis, 
sutvirtintomis arba vandeniui atspariomis grindimis. Kadangi „NV200“ yra 
kompaktiškas ir manevringas, viską pristatysite dar šviežią – tiesiai prie durų  
net ir judriausiomis bei siauriausiomis gatvėmis.

* Tiekiama pagal specialų užsakymą, priklausomai nuo šalies rinkos 
sąlygų. Daugiau informacijos teiraukitės savo „Nissan“ atstovybėje.

Kameros svoris: 149 kg
Izoliuotos kameros talpa: 2,2 m3

Maks. vidaus aukštis: 1152 mm
Maks. vidaus plotis: 1239 mm
Maks. vidaus ilgis: 1736 mm
Atstumas tarp ratų arkų: 1078 mm
Slankiojamosios durys: 1013 mm x 686 mm
Galinės durys (aukštis x ilgis): 1061 mm x 1069 mm

IZOLIUOTOS KAMEROS 
TECHNINIAI DUOMENYS

1

4

2

3

5

Svoris: 62,5 kg
Galia: 707 W esant 0°C ir 609 W 

esant -10°C temperatūrai
Izoliacijos klasė: FNA* (su slankiojamosiomis 

durimis), FRB** (be 
slankiojamųjų durų)

Temperatūra: iki -10°C

Svoris: 65,7 kg

Galia: 1138 W esant 0°C 
temperatūrai

Izoliacijos klasė: FNA*
Temperatūra: iki 0°C

1. PLATUS PRIĖJIMAS IŠ ŠONO
2. SUTVIRTINTOS GRINDYS

3. ATLENKIAMA LENTYNĖLĖ
4. TEMPERATŪROS VALDYMO ĮTAISAS

5. A/C MAITINIMO ĮVESTIS

* Standartinės izoliacijos klasė (A), ** pagerintos izoliacijos klasė (B)

„DIAVIA ROLLE2000“

„CARRIER NEOS 100“
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1

1. ANTROSIOS EILĖS SUOLIUKO TIPO 
TRIVIETĖ SĖDYNĖ SU SAUGOS DIRŽAIS

2. PERTVARA (ISO 27956)
3. LENGVAI NULENKIAMA 

KONSTRUKCIJA
4. 3,1 m3 TŪRIO KROVINIŲ SKYRIUS

LANKSČIAI PRITAIKOMAS  
PRIE IVAIRIŲ POREIKIŲ
SU ANTROSIOS EILĖS SĖDYNĖMIS KROVINIŲ SKYRIAUS 
TALPA SIEKIA 2,1 m3, O ŠIAS SĖDYNES NULEIDUS 
SUFORMUOJAMA 3,1 m3 TŪRIO ERDVĖ.

Sėdynių apdaila gali būti kitokia.

4,4 m1,69 m

1,86 m 1,86 m NUO 2,1 IKI 3,1 m3

* Tiekiama pagal specialų užsakymą. 
Daugiau informacijos apie tai teiraukitės 

savo „Nissan“ atstovybėje.

2 3 4

KELEIVINIO FURGONO VERSIJA
Jūs galite gabenti penkis keleivius ir panaudoti likusią 
laisvą 2,1 m3 tūrio erdvę bagažui sudėti arba per akimirką 
suformuoti didelės talpos bagažinę! Nulenkus 
slankiojamąją antrosios eilės suoliuko tipo trivietę sėdynę 
su saugos diržais, galvos atlošais ir integruota pertvara 
(tai padaryti galima labai greitai), atsiveria 3,1 m3 talpos 
erdvė. Kompaktiškas ir patvarus „NV200“ su 
atveriamomis į šonus galinėmis durimis, pro kurias 
galima lengviau sukrauti ir iškrauti krovinius, yra pats 
praktiškiausias verslo sprendimas.
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IŠSKIRTINIS LANKSTUMAS
VOS PAŽVELGĘ Į IŠSKIRTINĮ „NV200 Combi“ stilių suprasite, kad automobilio išskirtinis 
universalumas jums bus naudingas bet kurioje situacijoje. Laisvą erdvę galite paskirstyti, 
taip , jog vietos atsiras įvairaus dydžio kroviniams. Automobilyje gali patogiai sėdėti iki 
septynių žmonių. Dviejų sėdynių eilių „NV200“ laisvai sėdės penki žmonės, bagažinėje liks 
2,3 m3 vietos bagažui. „NV200“ puikiai tinka darbui ir laisvalaikiui.

LENGVAI PRITAIKOMA ERDVĖ
VISOS SĖDYNĖS ATLENKIAMOS, KAD VIETOS  
DAIKTAMS PADAUGĖTŲ.

3,1 m3

IKI 3,1 m3 LAISVOS VIETOS ATLENKUS 
ANTRĄJĄ SĖDYNIŲ EILĘ.

7 SĖDIMOSIOS VIETOS
DAUGIAU SĖDIMŲ VIETŲ, DAUGIAU VIETOS 

KELIAMS, DAUGIAU VIETOS GALVOMS.

2,3 m3

IKI 2,3 m3 LAISVOS VIETOS, KAI DVEJOSE 
SĖDYNIŲ EILĖSE SĖDI 5 ASMENYS.
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PROFESIONALAS MIESTE
„NV200“ PUIKIAI JAUČIASI MIESTE. Dėl unikalaus dydžio, 

automobiliu, lengviau važinėti judriose gatvėse ir paprasčiau 
statyti. Puikus matomumas aukštos sėdėjimo padėties dėka 

ir ypatingas judrumas padeda lengvai manevruoti 
transporto priemonių prikimštose gatvėse.

GALINIO VAIZDO KAMERA. Papildomai 
komplektuojama „NissanConnect“ 

galinio vaizdo kamera padės lengvai 
pastatyti automobilį ankštose vietose 

ir privažiuoti prie krovimo rampų. 
Prietaisų skydelio ekrane galite matyti 
spalvotą vaizdą iš galo. Šios sistemos 

dėka galite pastatyti savo „NV200“ 
tiksliai ten, kur norite.

MATYKITE AIŠKIAI, SĖDĖKITE PATOGIAI

„NV200“ APSISUKIMO SKERSMUO 
SIEKIA 10,6 m, O JO ILGIS TĖRA 4,4 m. 

TODĖL SKRODŽIANT MIESTO 
GATVĖMIS ŠIS AUTOMOBILIS LENGVAI 

ĮVEIKS IŠKILUSIUS SUNKUMUS IR 
KLIŪTIS.

ŽEMOS GRINDYS PADĖS LENGVIAU ĮLIPTI IR IŠLIPTI.

384 mm

373 mm

41°

847 mm

„NV200“ VAIRUOTOJO SĖDĖJIMO 
PADĖTIS YRA AUKŠČIAU NEI KITUOSE 
AUTOMOBILIUOSE, KAD GALĖTUMĖTE 
MATYTI TOLIAU Į PRIEKĮ, O PRIETAISŲ 
SKYDELIO MATUOKLIAI YRA NUKREIPTI Į 
JUS, KAD VISKĄ LENGVAI MATYTUMĖTE.

10,6 m
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PALAIKYKITE RYŠĮ su „Nissan Connect“ – visiškai integruota navigacijos, ryšių ir 
garso bei pramogų sistema. Naudokite vairo valdiklius ir 5 colių jutiklinį ekraną, 
kad matytumėte optimalius maršrutus, muzikos įrašus, informacinius 
pranešimus, telefonų knygą bei asmenines rinkmenas. Raskite didelės raiškos 
2D arba 3D žemėlapius ir automatiškai priartinkite vaizdą. Gaukite balso 
komandas 9 kalbomis visoje Europoje. Leiskite bet kokio formato kompaktines 
plokšteles, prijunkite savo „iPod“, MP3 grotuvą ar USB atmintinę, naršykite 
garso įrašus per „Bluetooth®“ arba klausykitės radijo ir nedelsdami gaukite 
pranešimus apie eismo sąlygas. Prisijunkite prie tinklo su laisvų rankų įranga ir 
mėgaukitės pasauliu jį valdydami pirštų galiukais.

KLAUSYKITE bet kokio formato kompaktinių plokštelių, garso įrašus naršykite 
per „Bluetooth®“ arba klausykitės radijo ir tuo pat metu gaukite pranešimus 
apie eismo sąlygas. 

SEKITE savo kelionę didelės raiškos 2D arba 3D žemėlapiuose ir automatiškai 
priartinkite pagrindinius elementus. Balso komandos galimos 9 kalbomis visoje 
Europoje. 

PLANUOKITE maršrutą 5 colių jutikliniame ekrane ir matykite optimalius 
maršrutus, muzikos įrašus ir informacinius įspėjimus bei savo telefonų knygą  
ar asmenines rinkmenas.

NAUJOVĖ, PADEDANTI 
PALAIKYTI RYŠĮ SU 
PASAULIU
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A - 220 MM

SUMANUS IR PATIKIMAS
Sumanus „NV200“ vidus leidžia lengviau dirbti ir geriau atsipalaiduoti. Medžiagos 
yra tvirtos ir kokybiškos. Be to, yra daugybė vietos daiktams, kad pasiimtumėte 
viską, ko reikia kiekvieną dieną. Pamatykite daugiau, išgirskite daugiau, sužinokite 
daugiau su „Nissan Connect“ – visiškai integruota navigacijos, ryšių ir garso bei 
pramogų sistema.

„NV200“ ĮRENGTA 13 ĮVAIRIŲ DĖTUVIŲ. Centrinis 
viršutinis lovelis ir daiktadėžė puikiai tinka popieriui 
laikyti. Daiktų laikymo vietos yra tarp sėdynių ir priekyje 
keleivio (kai nėra įmontuota keleivio oro saugos pagalvė). 
Ant prietaisų skydelio patogiai įrengti gėrimų buteliukų  
ir skardinių laikikliai. Į didelę durų kišenę galite įkišti A4 
formato kelių žemėlapį. „NV200“ viduje yra ir slaptų 
daiktų laikymo vietų, pvz., stalčius po vairuotojo sėdyne, 
slaptas skyrelis daiktadėžėje ir dar vienas skyrelis 
centrinėje konsolėje.
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GALIA, EKONOMIJA IR SAUGUMAS
„NV200“ siūlomas su dviejų galių 
varikliais, kurie yra suderinti taip,  
kad užtikrintų idealų galios ir  
degalų taupymo derinį.

Du dyzeliniai varikliai su turbo-
kompresoriais: 1.5 litro darbinio  

tūrio, 90 AG , priklausomai nuo sąlygų sunaudojantis  
nuo 5,0 l/100 km, arba 110 AG variklis, sunaudojantis 
nuo 4,9 l/100 km.

„EUR6“
DYZELINIS 
VARIKLIS

PAVARŲ  
DĖŽĖS TIPAS GALIA CO2 KIEKIS VIDUTINĖS KURO 

SĄNAUDOS

1,5 l dCi 5 pavarų 
mechaninė 90 AG nuo 131 g 5,0 l/100 km

1,5 l dCi 6 pavarų 
mechaninė 110 AG nuo 130 g 4,9 l/100 km

„NISSAN“ ĮMONEI SAUGUMAS  
YRA PATS SVARBIAUSIAS.  

Todėl naujajame „NV200“ gausu įvairių  
aktyviosios saugos sistemų, tarp kurių yra ir 

elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP), 
stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė 

stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) bei pagalbinė 
stabdymo (BA) sistemos, kurios padidina 

stabdymo efektyvumą ir padeda stabilizuoti 
padėtį kelyje. Kaip ir jūs, mes norime, kad visi įlipę į 

„NV200“ jaustųsi saugūs, todėl į visų modelių 
standartinės įrangos paketą įeina vairuotojo oro 

saugos pagalvė ir priekinių sėdynių diržo 
įtempimo įtaisai. Tačiau tai dar ne visa „NV200“ 

siūloma apsauga: ją papildo kaip standartinė 
įranga „Combi M1“ modeliuose komplektuojamos 

priekinio keleivio, šoninės ir užuolaidinės oro 
saugos pagalvės, pastovaus greičio palaikymo 

sistema ir greičio ribotuvas, taip pat nauja 
padangų slėgio kontrolės sistema (TPMS) dar 

didesniam saugumui užtikrinti.
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SUNKU SULAUŽYTI, 
PAPRASTA 
REMONTUOTI
„NV200“ yra tvirtas, 
tinka sunkiam darbui ir 
puikiai jus apsaugo. 
Tvirtos centrinės 
konstrukcijos išorėje 
yra efektyvios 
energijos sugėrimo 
zonos, kurios išsklaido 
veikiančias jėgas. 
Tačiau net ir šias 
sutvirtintas vietas 
lengva remontuoti.

PAVAROS KEITIMO 
INDIKATORIUS
Indikatorius 
daugiafunkciniame 
ekrane parodo, kada 
yra pats palankiausias 
momentas perjungti 
pavarą, varikliui 
pasiekus atitinkamą 
apsukų skaičių. Tai 
padeda važiuoti 
taupiau.

INFORMUOJANTIS JUS
„NV200“ yra įrengtas 
daugiafunkcinis ekranas 
su borto kompiuteriu, 
kuriame teikiama visa 
informacija, kurios reikia, 
kad važiuotumėte 
taupiai. Jūs matysite 
variklio apsukas, 
vidutines ir momentines 
degalų sąnaudas bei 
likusį nuvažiuoti 
atstumą. Vos pasirinkus 
atbulinę pavarą yra 
įjungiama galinio vaizdo 
kamera*, kurios ekrane 
spalvotai rodoma 
viskas, kas vyksta už 
jūsų.

NEDIDELI KAŠTAI SAVININKUI
„NV200“ – NAUDINGAS VERSLO SPRENDIMAS. Dar kūrimo etape „NV200“ 
buvo sumanytas kaip nedaug eksploatacinių išlaidų reikalaujantis automobilis. 
Dėl tvirtos konstrukcijos, panaudotų patvarių ir patikimų medžiagų bei 
minimalių išlaikymo išlaidų „NV200“ yra ilgalaikė investicija. Tai patvirtina  
jam taikoma 5 metų/160 000 km garantija.

* Nekomplektuojama su 
„NissanConnect“ galinio  
vaizdo kamera.

KAS 30 000 KM

KAS 1 METUS

„Nissan NV200“ pasirengęs 
ilgai Jums tarnauti, tačiau juo 
reikia šiek tiek pasirūpinti. Dėl 

šios priežasties planinės 
techninės priežiūros darbai 

numatyti kas vienerius metus 
arba nuvažiavus 30 000 km.
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1_ GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA IR  
GREIČIO RIBOJIMO ĮTAISAS

2_ELEKTRONINIS RAKTAS

3_ CD RADIJAS SU „BLUETOOTH®“  
SĄSAJA IR USB

4_LIETUI JAUTRŪS VALYTUVAI

5_ORO KONDICIONIERIUS

6_AUTOMATINIAI PRIEKINIAI ŽIBINTAI

7_ 15 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI 
(TIK „COMBI M1“ MODELIUOSE)

8_„START/STOP“ MYGTUKAS

9_ŠILDOMOS PRIEKINĖS SĖDYNĖS

10_PRIEKINIAI RŪKO ŽIBINTAI

11_ PERTVAROS (JŲ PASIŪLA PRIKLAUSO 
NUO GALIOJANČIŲ ŠALIES TEISĖS AKTŲ)

12_„NISSANCONNECT“

11

APGALVOKITE SAVO PASIRINKIMUS
Palengvinkite savo gyvenimą apsirūpindami papildoma įranga. Važinėjant po miestą 
gali praversti elektroninis raktas ir „Start/Stop“ mygtukas. Taip pat galite rinktis 
pastovaus greičio palaikymo sistemą su greičio ribotuvu. Pritaikykite savo automobilį 
prie oro sąlygų rinkdamiesi valytuvus su lietaus jutikliu, automatinius priekinius žibintus 
ir šildomas sėdynes arba įrenkite jame pertvarą ir paverskite savo kabiną mažu biuru. 
„NV200“ gali išpildyti visas Jūsų užgaidas.

* Įranga komplektuojama priklausomai  
nuo modelio.
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1. STOGO BAGAŽINĖS SKERSINIAI

2. PRIEKINIŲ VĖJO DEFLEKTORIŲ KOMPLEKTAS

3. BAMPERIO KAMPŲ APSAUGOS

4.  KROVINIŲ SKYRIAUS MEDINĖ APSAUGA: 
SLANKIOJAMOSIOS DURYS, GALINĖ APDAILA, DĖŽĖS ANT 
RATŲ ARKŲ, ATVERIAMOS Į ŠONUS GALINĖS  
DURYS BE LANGO, GRINDŲ PAKLOTAS

5.  PLASTIKINĖ GRINDŲ APSAUGA (SKIRTA „VAN“ 
MODELIAMS)

6. DU PLIENINIAI STOGO BAGAŽINĖS SKERSINIAI

7. PURVASAUGIAI

8. NUIMAMAS VILKIMO KABLYS

9. GRINDŲ KILIMĖLIAI

10. ŠONINĖS JUOSTOS IR SIJOS

Parenkite savo „NV200“ automobilį kasdieniams 
darbams, apginkluodami jį tinkamomis priemonėmis. 
Pradėkite nuo plastikinės grindų dangos (furgonams)  
ir krovinių skyriaus medinės apsaugos (skirta 
modeliams su atveriamomis į šonus galinėmis durimis). 
Purvasaugiai ir kilimėliai apsaugos nuo purvo, o 
šoninės juostos ir sijos padės išvengti įvairių įbrėžimų. 
Taip pat galite rinktis stogo skersinius ir nuimamą 
vilkimo kablį. Su originaliais „Nissan“ aksesuarais Jūs 
būsite pasirengę bet kokiems iššūkiams.
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SPALVOS

Dark Blue / C, V
BW9 / M

Dark Grey / C, V
K51 / M

Black / C, V
GN0 / M

Pearl White / C
QAB / P 

Silver / C, V
KL0 / M

White / C, V
QM1 / S

Red / C, V
Z10 / S

Bronze / C
CAP / M

C: galima „Combi“ - V: galima „Van“ - S: VIENTISA - M: METALO BLIZGESIO - P: PERLAMUTRINĖ

RATLANKIAI

APDAILA

Mėlyna - Tamsi pilka 
(„COMBI“)

Pilka - Tamsi pilka
(„VAN“) 

14 colių ratlankių 
gaubtai
„VAN“

14 colių lengvojo  
lydinio ratlankiai
„COMBI N1“

15 colių lengvojo  
lydinio ratlankiai
„COMBI M1“
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JŪS SKATINATE “NISSAN” TOBULĖTI.

Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę. Jūs sužadinate mūsų išradingumą. Jūs skatinate mus keisti taisykles 
ir kurti inovacijas. Inovacijos „Nissan“ nėra tik nauji papildymai ir priedai – mes peržengiame normas 
ir iš naujo nustatome ribas. Kuriame netikėtus sprendimus, kurie patenkina Jūsų pačius slapčiausius 
ir pragmatiškiausius troškimus. „Nissan“ kuria stereotipus laužančius automobilius bei aksesuarus ir 
siūlo nestandartines paslaugas. Mes siekiame praktiškus dalykus paversti maloniais, o malonius – 
praktiškais, idant kasdien sėdėdami už automobilio vairo patirtumėte dar smagesnių akimirkų.

•  5 metų arba 160 000 km garantiją nuo  
gamybinio broko;

•  5 metų garantiją dažytam paviršiui  
(kėbulo dažų dangai);

•  5 metų garantiją originalioms „NISSAN“  
dalims ir aksesuarams;

•  5 metų pagalbos kelyje programą;
•  12 metų garantiją nuo korozijos, taikomą „NV200“;
•  garantiją galima perduoti be jokių apribojimų.

Dyzelinių ir benzininių modelių techninės priežiūros darbai atliekami kas vienerius metus arba 
nuvažiavus 30 000 km. Taigi Jūs galite ne tik penkerius metus važinėti be rūpesčių, bet ir  
mėgautis mažomis eksploatacinėmis išlaidomis.

Dabar „NISSAN“ bendrovė visiems savo lengviesiems komerciniams automobiliams Europoje 
taiko standartinę 5 metų gamyklinę garantiją*. Tai visapusiška apsauga, apimanti:

* Lengviesiems komerciniams modeliams taikoma 5 metų/160 000 km gamyklinė garantija (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau), išskyrus 
„e-NV200“: EV sistemos dalims taikoma 5 metų/100 000 km gamyklinė garantija, kitoms dalims – 3 metų/100 000 km garantija. Dažytam paviršiui, 
originalioms „Nissan“ dalims ir aksesuarams taikomos garantijos, taip pat pagalbos kelyje programa ir garantija nuo korozijos galioja be ridos apribojimų.
Daugiau informacijos ieškokite „Nissan“ garantijos knygelėje.

„NISSAN“ LENGVIESIEMS KOMERCINIAMS AUTOMOBILIAMS  
TAIKOMA 5 METŲ TRUKMĖS GAMYKLINĖ GARANTIJA

•  Pagalbos kelyje programa taikoma visoje Europoje. Ja galima pasinaudoti įvykus 
gedimui, avarijai, negarantiniam incidentui (pavyzdžiui, nuleidus padangą, pametus 
raktelius, įpylus netinkamos rūšies kurą ir pan.).

•  Pagalbos tarnyba dirba visus metus, ištisą parą be poilsio dienų.
•  Veikia pagalbos skambučių centras.
•  Teikiamos skubios techninės pagalbos kelyje paslaugos.
Jei automobilio neįmanoma iškart pataisyti įvykio vietoje ir per kelias valandas nepavyksta 
toliau tęsti kelionės, mes nedelsdami parūpinsime pakaitinį automobilį arba, esant 
būtinybei, pasiūlysime apgyvendinimo paslaugas ir suorganizuosime kelionę, kad 
galėtumėte pasiekti numatytą paskirties vietą ar grįžti namo. Mes taip pat sutaisysime 
Jūsų sugedusį automobilį.

5 METŲ TRUKMĖS PAGALBOS KELYJE PROGRAMA

PASLAUGOS

„NISSAN“ yra sukūrusi specializuotų LCV klasės automobilių atstovybių tinklą, kad galėtų 
užtikrinti kokybišką aptarnavimą, atsižvelgiant į konkrečius komercinių automobilių 
poreikius:
• Atstovybės veikia visoje Europoje.
•  Jose dirba specialiai parengti LCV automobilių prekybos ir techninės priežiūros darbuotojai.
•  Klientams siūlomi patrauklūs finansavimo sprendimai.
•  Teikiami prie individualių klientų poreikių pritaikyti pasiūlymai.
•  Siūloma konkurencinga išplėstinė garantija, galiojanti pasibaigus „NISSAN“ LCV 
automobiliams taikomai 5 metų garantijai.

•  Suteikiama galimybė išbandyti pasirinktą automobilį.

Kai sugenda automobilis, kyla daugybė nepatogumų. Sugedęs pikapas – rimtas nuostolis 
verslui. Net ir servise sugaištas laikas yra kaip prastova, nes automobilis tuo metu negali 
naudingai pasitarnauti. „Nissan“ puikiai supranta šias verslo problemas. Todėl mes visomis 
išgalėmis siekiame, kad Jūsų automobilis liktų ten, kur jam ir dera būti, – kelyje, ir atliktų 
visas jam paskirtas darbo užduotis.

Su „Nissan“ atstovybe galima sudaryti „Nissan“ serviso sutartį, pagal kurią būtų teikiamos 
techninės priežiūros paslaugos, pasirenkant verslo poreikius atitinkantį galiojimo terminą 
ir ridą. Ši sutartis išvaduoja „NV200“ savininką nuo daugelio rūpesčių, jo priežiūrą patikint 
kvalifikuotiems „Nissan“ meistrams.

SPECIALIZUOTŲ LENGVŲJŲ KOMERCINIŲ 
AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBIŲ TINKLAS

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

„NISSAN“ SERVISO SUTARTYS
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Atstovybės spaudas:

Imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2016 m. rugpjūtis 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“ atstovybėms bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ 
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.

Brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro. – MY15 NV200 BROCHURE LHD 08/2016. Spausdinta ES.
Leidėjai: „CLM BBDO“, Prancūzija, tel. +33 1 41 23 41 23, ir „eg+worldwide“, Prancūzija, tel. +33 1 49 09 25 35.

A p l a n k y k i t e :  w w w . n i s s a n . l t

Sekite naujienas:

Lengviesiems komerciniams modeliams taikoma 5 metų/160 000 km gamyklinė garantija (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja 
anksčiau), išskyrus „e-NV200“: EV sistemos dalims taikoma 5 metų/100 000 km gamyklinė garantija, kitoms dalims – 3 metų/100 000 km 
garantija.
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