
e-NV200
NISSAN

ORIĢINĀLIE AKSESUĀRI
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Izturīgi gumijas paklājiņi un auduma sēdekļu pārvalki, plastmasas 
grīdas un durvju aizsarguzlikas un robusts 3 stieņu jumta bagāžnieks 
vai bagāžas turētājs.

GATAVS DARBAM
1 _ Jumta bagāžnieks, 3 stieņi;(59)

2 _ Sānu stieņi;(53)

3 _ Plastmasas aizsarguzlikas franču 
tipa durvīm, pilns aizsarguzliku 
komplekts no 4 daļām;(38)

4 _ Bagāžas turētājs;(62)

5 _ Vēja deflektori.(57)

Uz vāka: priekšējie un aizmugures 
dubļusargi, tērauda jumta bagāžnieks,  
2 stieņi, uzlīme „Zero Emission” 
(tumši pelēka).

Ekoloģiska auduma materiāla sēdekļu pārvalki.(10) Grīdas aizsarguzlika no plastmasas un bagāžas 
nodalījuma aizsarguzlika.(47, 11)

Sliekšņu uzlikas un gumijas paklājiņš.(09, 32)  
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TĪRS UN KĀRTĪGS
Piegādājiet kravu bez sarežģījumiem, pateicoties 
priekšējai un aizmugures automobiļa stāvvietā 
novietošanas sensoru sistēmai, sakārtojiet preces, 
izmantojot atdalošo tīklu, un aizsargājiet tās no 
ziņkārīgiem skatieniem ar bagāžas nodalījuma 
paceļamo durvju režģi!

1_Automobiļa virsbūves  
sānu uzlikas; (54)

2_Priekšējie un aizmugurējie 
dubļusargi; (55, 56)

3_Plastmasas aizsarguzlikas  
franču tipa durvīm, apakšdaļas 

aizsarguzliku komplekts  
no 2 daļām; (39)

4_Bagāžas nodalījuma paceļamo 
durvju aizsardzības režģis; (44, 48)

5_Vēja deflektori; (57)

6_Priekšējā un aizmugurējā 
automobiļa stāvvietā  

novietošanas sistēma. (06, 08)

Bīdāmo sānu durvju aizsargrežģis.(52) Sistēmas stieņi atdalošajam tīklam.(31)
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PILNĪBĀ APRĪKOTS 
Papildiniet savu e-NV200 ar Nissan oriģinālajiem aksesuāriem! Viedtālruņa 
un planšetdatora turētāji, aizsargājoši pārklāji un paklājiņi – tie ir veidoti, 
ņemot vērā tieši Jūsu vajadzības.

1 _ Uzlīme „Zero Emission” (tumši pelēka); (05)

2 _ Priekšējie un aizmugurējie dubļusargi; (55, 56)

3 _ Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu  
satvērienu (Black); (13)

4 _ Universāls planšetdatora turētājs (Black). (15)

 

9

1

4 5

3

7

8

222

8

6

1 _ Automobiļa salona paklājiņi no gumijas  
un auduma; (32, 34)

2 _ Slēdzami riteņu uzgriežņi; (03)

3 _ Bagāžas tīkls; (60)

4 _ Bagāžas nodalījuma paklājs bez cilpām; (37)

5 _ Mīkstais bagāžas nodalījuma ieliktnis; (29)

6 _ Sliekšņu aizsarguzlikas un standarta 
auduma paklājiņš; (09, 34)

7 _ Cietais bagāžas nodalījuma ieliktnis; (28) 
8 _ Automobiļa drošības komplekts; (66)

9 _ Šķērsstieņi jumta reliņiem - tērauda 
(standarta ar diviem stieņiem) (58)
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Jautājiet savam Nissan dīlerim par aksesuāru iekļaušanu automobiļa finansēšanas līgumā 
un izvēlieties sev vispiemērotāko!
Nissan oriģinālie aksesuāri. 3 gadu vai 100 000 km garantija, ja uzstādīšanu pirms automobiļa 
nodošanas klientam veic Nissan dīleris (detaļas un darbs). 12 mēnešu garantija, ja to 
uzstādīšanu veic trešā persona vai klients pats (tikai detaļas/neierobežots nobraukums). 

 Nissan apstiprinātie aksesuāri. 2 gadu vai 100 000 km garantija, ja to uzstādīšanu pirms 
automobiļa nodošanas klientam veic Nissan dīleris (detaļas un darbs). 12 mēnešu garantija, ja 
to uzstādīšanu veic trešā persona vai klients pats (tikai detaļas/neierobežots nobraukums). 

VIEGLMETĀLA DISKI
(01) 15” vieglmetāla diski 40300-4FA1A
(02) Disku uzlikas 40315-4FA0A
(03)  Slēdzami riteņu uzgriežņi KE409-89951

PERSONALIZĒŠANA
(04) Uzlīme „Zero Emission”, gaiši pelēka (tumšas krāsas automobilim: 

melnam, sarkanam u.c.) G6820-4FA0A

(05)  Uzlīme „Zero Emission”, tumši pelēka (gaišas krāsas automobilim: 
baltam, sudraba u.c.)

G6820-4FA0B

TEHNOLOĢIJU PALĪGSISTĒMAS
(06)  Priekšējā stāvvietā novietošanas sistēma (galvenais komplekts, 

papildkomplekts jāpasūta atsevišķi)
KE512-99901

(07) Priekšējā stāvvietā novietošanas sistēma (papildkomplekts) KE512-99930
(08)  Aizmugurējā stāvvietā novietošanas sistēma KE511-99903

AUTOMOBIĻA SALONA PRAKTISKUMS
(09)  Sliekšņu aizsarguzlikas - priekšā KE967-4F000
(10)  Auduma sēdekļu pārvalki no ekoloģiska materiāla (priekšējiem 

sēdekļiem)
KE860-4F000

(11)  Bagāžas nodalījuma sliekšņa aizsarguzlika KE967-4F020
(13)  Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu (Black) KS289-360BL 
(14) Viedtālruņa turētājs ar "U" satvērienu (Black) KS289-UG0BL 
(15)  Universālais planšetdatora turētājs (Black) KS289-TH0BL 
(16) Nomadic pelnu trauks F8800-89925
(17) Tālruņa turētājs ar piesūcekni un aizsargmaciņš KE930-00300
(18) Praktisks āķis H4937-4FA00
(19) Elkoņbalsts, melna auduma (1 komplekts ar 1 adapteri) KS877-JX100 
(20) Elkoņbalsts, melna vinila (1 komplekts ar 1 adapteri) KS877-JX103 
(21) Elkoņbalsts ar uzglabāšanas nodalījumu, melna auduma  

(1 komplekts ar 1 adapteri) KS877-JX111 

(22) Elkoņbalsts ar uzglabāšanas nodalījumu, melna vinila  
(1 komplekts ar 1 adapteri) KS877-JX113 

PRAKTISKI AKSESUĀRI
(23) Sakabes āķis - fiksēts KE500-JX00A 
(24) Sakabes āķis - noņemams  KE500-JX01A 
(25) Sakabes āķis - flanča tipa  KE500-JX05A 
(26) TEK, 7 tapas  KE505-4F507 
(27) TEK, 13 tapas  KE505-4F513 

UZGLABĀŠANA UN ATDALĪTĀJI
(28)  Cietais bagāžas nodalījuma ieliktnis KE965-4F0H0
(29)  Mīkstais bagāžas nodalījuma ieliktnis KE965-4F0S0
(30) Atdalošais tīkls H4935-4FA00
(31)  Sistēmas stieņi atdalošajam tīklam H3885-4FA00

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI
(32)  Automobiļa paklājiņu komplekts priekšā, gumijas KE748-4F089
(33) Automobiļa paklājiņu komplekts priekšā un aizmugurē, gumijas KE748-4F189
(34)  Automobiļa paklājiņu komplekts priekšā, standarta auduma KE745-4F001
(35) Automobiļa paklājiņu komplekts priekšā un aizmugurē, standarta auduma KE745-4F201
(36) Bagāžas nodalījuma paklājs ar cilpām KE840-4F001

(37)  Bagāžas nodalījuma paklājs bez cilpām KE840-4F000

AUTOMOBIĻA SALONA AIZSARDZĪBA
(38)  Plastmasas aizsarguzlikas franču tipa durvīm, pilns aizsarguzliku 

komplekts no 4 daļām
KE680-JX130

(39)  Plastmasas aizsarguzlikas franču tipa durvīm, apakšdaļas 
aizsarguzliku komplekts no 2 daļām

KE680-JX131

(40) Aizsardzība franču tipa durvīm, apšuvums KE547-JX082
(41) Aizsardzība franču tipa durvīm, režģi KE968-JX100
(42) Bagāžas nodalījuma paceļamo durvju plastmasas aizsarguzlikas, pilns 

aizsarguzliku komplekts no 2 daļām KE680-JX230

(43) Bagāžas nodalījuma paceļamo durvju plastmasas aizsarguzlikas, 
apakšdaļas aizsarguzliku komplekts no 1 daļas KE680-JX231

(44) Bagāžas nodalījuma paceļamo durvju aizsardzība, apšuvums KE547-JX081
(45) Automobiļa salona atdalīšanas un logu aizsardzības režģis KE968-JX400
(46) Sānu sliede un papildu stiprinājuma vietas automobiļa salona sliedei, 

komplekts no 2 daļām KE935-4F000

(47)  Grīdas aizsarguzlika no plastmasas KE680-4F050
(48)  Bagāžas nodalījuma paceļamo durvju aizsardzības režģis KE968-JX200
(49) Aizmugures paneļu aizsardzības komplekts no 2 daļām KE680-JX020
(50) Bīdāmo sānu durvju plastmasas aizsarguzlikas, pilns aizsarguzliku 

komplekts no 4 daļām KE680-JX010

(51) Bīdāmo sānu durvju plastmasas aizsarguzlikas, apakšdaļas 
aizsarguzliku komplekts no 2 daļām KE680-JX011

(52)  Bīdāmo sānu durvju aizsardzības režģis, komplekts no 2 daļām KE968-JX300

AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES AIZSARDZĪBA
(53)  Sānu stieņi KE543-JX010
(54)  Automobiļa virsbūves sānu uzlikas KE760-JX020
(55)  Dubļusargi (komplektā 2 gab.), priekšā KE788-4F085
(56)  Dubļusargi (komplektā 2 gab.), aizmugurē KE788-4F086
(57)  Vēja deflektori (komplektā 2 gab.), priekšā KE800-JX010

BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANA
(58)  Jumta bagāžnieks, tērauda (2 stieņi, parastai lietošanai) KE730-JX002
(59)  Jumta bagāžnieks (3 stieņi, profesionālai lietošanai) KE730-JX003
(60)  Bagāžas tīkls KE966-75R00
(61) Bagāžas tīkls, horizontāls KE966-74R00
(62)  Bagāžas turētājs (franču tipa vai paceļamās durvis) G3520-4FA00

DROŠĪBA
(63) Pirmās palīdzības komplekts (cietā plastmasas kastē) KE930-00021
(64) Pirmās palīdzības komplekts (mīksta soma) KE930-00026
(65) Drošības veste KE930-00111
(66)  Automobiļa drošības komplekts (1 avārijas trīsstūris) KE930-00028
(67) Automobiļa drošības komplekts (2 avārijas trīsstūri) KE930-00029
(68) Avārijas trīsstūris KE930-00017
(69) Avārijas trīsstūri (komplektā 2 gab.) KE930-00018

INFORMĀCIJA
PASŪTĪŠANAI

PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Nissan 5* pagarinātā garantija ļauj Jums izmantot e-NV200 
garantijas priekšrocības ilgāk.

Izvēlieties savām vajadzībām vislabāk atbilstošo!

Neviens nepazīst Jūsu automobili labāk par mūsu 
profesionālajiem mehāniķiem, un mēs izmantojam  
tikai Nissan oriģinālās rezerves daļas.

Ar Nissan 5* pagarināto garantiju Jūs varat iegūt sirdsmieru 
arī neparedzamu situāciju gadījumā, un to var nodot arī 
nākamajam Jūsu automobiļa īpašniekam.

Nissan 5* pagarinātā garantija ietver arī diennakts Nissan 
tehnisko palīdzību ceļā, kas darbojas visā Eiropā un ir spēkā 
visu pagarinātās garantijas darbības laiku.

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS

Sniedziet savam e-NV200 atbilstošu aprūpi ar Nissan 
servisa un tehniskās apkopes līgumu un ietaupiet  
naudu ilgtermiņā!

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver visas 
e-NV200 nepieciešamās standarta tehniskās apkopes.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums Jums sniedz 
iespēju nofiksēt tehnisko apkopju izmaksas līdz pat  
5 gadus ilgam periodam.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver visas 
pārbaudes un tehniskās apkopes, kas noteiktas Jūsu 
automobiļa individuālajā tehnisko apkopju grafikā.

Izmantojiet iespēju uzticēt Nissan oriģinālo rezerves daļu 
uzstādīšanu mūsu profesionālajiem mehāniķiem!

Automobilim ar pienācīgi veiktām tehniskajām apkopēm 
ir arī augstāka tālākpārdošanas vērtība.

Ja pārdosiet savu Nissan automobili pirms Nissan servisa 
un tehniskās apkopes līguma beigām, tas līdz līguma 
termiņa beigām pāries automobiļa nākamā īpašnieka rīcībā.
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Apmeklējiet mūsu mājaslapu: www.nissan.lv

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2017. gada 
marts). Šajā brošūrā izmantoti automobiļu prototipi, kas izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi 
uzlabot savus produktus, Nissan Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un 
atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko 
informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Sakarā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā bukletā redzamās 
krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu krāsām. Visas tiesības rezervētas. 
Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas atļaujas no Nissan Europe puses ir aizliegta.

Dīlera zīmogs:

Šī materiāla izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru – GEA BtoB e-NV200 P&A BROC mārketinga 
materiāls 03/2017 – drukāts ES.

Autors: “DESIGNORY”, Francija, ražotājs: “eg+ worldwide”, Francija – tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Sekojiet Nissan e-NV200:
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