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Maksimāli palieliniet sava NV300 iespaidīgo 
kravas ietilpību ar ārējām un iekšējām kravas 
pārvadāšanas platformām! Pasargājiet to no 
slīdošas kravas un ziņkārīgiem skatieniem ar 
izturīgiem aizsargpaneļiem no koka, neslīdošu 
grīdu un durvju aizsargrežģiem!

GATAVS DARBAM  
NO IEKŠPUSES  
UN ĀRPUSES

Neslīdoša, izturīga 
automobiļa grīda 
no koka(93)

Uz vāka: NV300 RMB Red 
virsbūves krāsā ar jumta 
šķērsstieņiem no tērauda  
(3 stieņi).(121)

1 – Jumta kravas platforma no 
alumīnija un kājceliņš;(125, 129)

2 – Uz sāniem veramo aizmugures 
durvju logu aizsargrežģi;(114)

3 – Augstas noslodzes riteņu arku 
apdare no koka;(86)

4 – Augstas noslodzes automobiļa 
grīdas apdare no koka.(87)

Iekšējā kravas platforma(62) LED apgaismojums kravas telpā(29)
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Aizsarguzlika zem durvju roktura(118) Uz sāniem veramo aizmugures durvju aizsarguzlikas(117)Dubļusargi priekšā un aizmugurē(110, 111)

Atvieglojiet smago darbu ar pakāpieniem, kāpnēm, 
jumta kravas platformu un jumta šķērsstieņiem! 
Izvēlieties automobiļa virsbūves aizsarguzlikas, kas 
palīdzēs saglabāt NV300 labo izskatu arī šaurajās 
pilsētas ielās!

RADĪTS SMAGAM 
DARBAM

1 – Jumta šķērsstieņi no alumīnija.(123)

2 – Jumta kravas platforma no 
tērauda un kājceliņš;(135, 137)

3 – Augstas noslodzes sānu paneļi;(78)

4 – Kāpnes no galvanizēta tērauda 
(pelēkas) versijai ar uz sāniem 
veramām aizmugures durvīm;(133)

5 – Standarta noslodzes automobiļa 
grīdas apdare no koka.(101)

 

Drukat   |   Aizvert



2

1

Horizontāls kravas tīkls(61) Noņemamā sakabes āķa komplekts(40) Atpakaļskata kamera(10) 

1 – Atdalošais režģis un sadalītājs;(64)

2 – Priekšējā un aizmugurējā automobiļa 
stāvvietā novietošanas sistēma.(08, 09) 

NV300 ir Jūsu autoparka elites spēlētājs, jo sevišķi,  
ja tas ir aprīkots ar šiem praktiskajiem aksesuāriem. 
Tie palīdz organizēt kravas telpu, vilkt papildu kravu, 
atvieglo un padara drošāku automobiļa 
novietošanu stāvvietā.

LIELISKS 
KOMANDAS 
BIEDRS
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Automobiļa sēdekļa pārvalks "Super Aquila"(26) 

Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu(35)

Universāls planšetdatora turētājs(37)

Automobiļa sēdekļa pārvalks "Aquila"(19)

1 – Vēja deflektori;(112)

2 – Hromētas sānu spoguļu dekoratīvās 
uzlikas;(18)

3 – Miglas lukturi;(04)

4 – Pakāpieni automobiļa sānos;(53)

5 – Automobiļa salona paklājiņi, 
standarta, no velūra, no gumijas.(65, 66, 69)

Aprīkojiet savu NV300 ar šiem praktiskajiem 
aksesuāriem, lai baudītu optimālu efektivitāti, 
komfortu un ērtības! Tas ir labs veids, kā atstāt 
iespaidu uz Jūsu klientiem. 

IZSKATĪGS 
BIZNESA 
PARTNERIS
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SIGNALIZĀCIJA
(01) Signalizācija automobiļiem ar rūpnīcas aprīkojumu KE25200QH1
(02) Signalizācija automobiļiem bez rūpnīcas aprīkojuma KE25200QH2
(03) Automobiļa kustības signalizācijas modulis KE25599963

MIGLAS LUKTURI
(04)  Miglas lukturi KE62200QH1

RITEŅI
(05) 17” vieglmetāla diski 4030000Q2M
(06) Slēdzami riteņu uzgriežņi tērauda un vieglmetāla diskiem  

(4 uzgriežņu komplekts) KE40900QH1

(07) Vieglmetāla disku dekoratīvie centra vāciņi 4036100Q0A

TEHNOLOĢIJU PALĪGSISTĒMAS
(08)  Aizmugurējā stāvvietā novietošanas palīgsistēma KE51100QH1
(09)  Priekšējā stāvvietā novietošanas palīgsistēma KE51200QH1
(10)  Nissan atpakaļskata kamera KE28400QH1
(11) Slēdzis aizmugurējā stāvvietā novietošanas sensora atslēgšanai KE51100QH2

SAULESSARGI
(12) Aizmugurējo uz sāniem veramo durvju saulessargi KE96600QH1
(13) Saulessargi sānu logiem L1 KE96600QH2
(14) Saulessargi sānu logiem L2 KE96600QH3
(15) Saulessargs atveramās puses sānu logiem (2. rinda) KE96600QH4
(16) Saulessargs neatveramās puses sānu logiem (2. rinda) KE96600QH5
(17) Saulessargs uz augšu atveramajām aizmugures durvīm KE96600QH6

SĀNU SPOGUĻU UZLIKAS
(18)  Hromētas sānu spoguļu uzlikas (2 uzliku komplekts) KE96000QH1

AKSESUĀRI INTERJERA PRAKTISKUMAM 
(19)  Automobiļa priekšējo sēdekļu pārvalki "Aquila" (2 priekšējiem sēdekļiem) KE86000QH0
(20) Automobiļa priekšējo sēdekļu pārvalki "Aquila" (autovadītāja sēdeklim + 1/1 

LCV pasažieru solveida sēdeklim + 3 galvas balstiem) KE86000QH1

(21) Automobiļa priekšējo sēdekļu pārvalki "Aquila" (autovadītāja sēdeklim + 
"Mobile Office" pasažieru solveida sēdeklim + 2 galvas balstiem) KE86000QH2

(22) Automobiļa priekšējo sēdekļu pārvalki "Aquila" (autovadītāja sēdeklim + 1/1 
OV pasažieru solveida sēdeklim + 3 galvas balstiem) KE86000QH3

(23) Automobiļa priekšējo sēdekļu pārvalki "Aquila"(autovadītāja sēdeklim + 1 
aizmugurējam / 2 pasažieru solveida sēdekļiem + 3 galvas balstiem) KE86000QH4

(24) Automobiļa aizmugurējo sēdekļu pārvalki "Aquila" (2/3 1/3 pasažieru solveida 
sēdekļu 2. rindai) KE86000QH5

(25) Automobiļa aizmugurējo sēdekļu pārvalki "Aquila" (1/1 pasažieru solveida 
sēdekļu 3. rindai) KE86000QH6

(26)  Automobiļa priekšējo sēdekļu pārvalki "Super Aquila"  
(2 priekšējiem sēdekļiem) KE86000QH7

(27) Automobiļa priekšējo sēdekļu pārvalki "Super Aquila" (autovadītāja 
sēdeklim + 1/1 OV pasažieru solveida sēdeklim) KE86000QH8

(28) Automobiļa priekšējo sēdekļu pārvalki "Super Aquila" (autovadītāja sēdeklim + 
"Mobile Office" pasažieru solveida sēdeklim + 2 galvas balstiem) KE86000QH9

(29)  LED apgaismojums kravas telpā (2 gab.) KS26000Q01 
(30) LED spuldzes KS26000Q02 
(31) Apgaismojuma komplekts (2 gaismas diožu trapi + spuldzes) KS26000Q03 
(32) Apģērbu pakaramais KS87299900 
(33) Aukstuma kaste (20 l) KS93000080 
(34) Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu (balts) KS289360WH 
(35)  Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu (melns) KS289360BL 
(36) Viedtālruņa turētājs "Magnet" KS289AVMBL 
(37)  Universāls planšetdatora turētājs (melns) KS289TH0BL 
(38) Apgaismots pelnu trauks F880089926
(39) Nomadic pelnu trauks 9653600Q0A

AKSESUĀRI EKSTERJERA PRAKTISKUMAM
(40)  Noņemamā sakabes āķa komplekts KE50000QH1
(41) Sakabes āķa komplekts bez lodes KE50000QH0

(42) Sakabes lode KE50000QDB
(43) Sakabes āķa skava, 4 caurumi KE50000QDJ
(44) Sakabes āķis, 4 caurumi KE50000QDD
(45) Kombinēts sakabes āķis, 2 caurumi KE50000QDL
(46) Kombinēts sakabes āķis, 4 caurumi KE50000QDK
(47) Skrūvju komplekti kombinētajam sakabes āķim ar 2 caurumiem KE50000QDM
(48) Skrūvju komplekti sakabes āķa skavām ar 2 vai 4 caurumiem KE50000QDH
(49) Skrūvju komplekti sakabes āķim, sakabes āķim ar 4 caurumiem  

un kombinētajam sakabes āķim ar 4 caurumiem KE50000QDG

(50) 7 tapu sakabes āķa elektroinstalācija KE50500QH7
(51) 13 tapu sakabes āķa elektroinstalācija KE50500QH3
(52) Pakāpieni automobiļa sānos, no metāla, kreisajai pusei (L1) 93837-00Q0A
(53)  Pakāpieni automobiļa sānos, no metāla, labajai pusei (L1) 93836-00Q0A
(54) Pakāpieni automobiļa sānos, no metāla, kreisajai pusei (L2) 93837-00Q0B
(55) Pakāpieni automobiļa sānos, no metāla, labajai pusei (L2) 93836-00Q0B
(56) Adapteris, no 7 tapām uz 13 tapām KE50589941
(57) Adapteris, no 13 tapām uz 7 tapām KE50589951
(58) TEK adapteris, garais, no 13 tapām uz 7 tapām + 12s KE50589961

AKSESUĀRI KRAVAS UZGLABĀŠANAI UN ATDALĪŠANAI 
(59) Kravas nodalījuma paklājs KE96500QH1
(60) Kravas nodalījuma aizsardzība pret traipiem (tikai pasažieru versijai) KE96500QH2
(61)  Horizontāls kravas tīkls KE96600QBB
(62)  Iekšējā kravas platforma (L1) KE96200QH1
(63) Atdalošais režģis (tikai pasažieru versijai) KE96400QH1
(64)  Atdalošais režģis un sadalītājs (tikai pasažieru versijai) KE96400QH2

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI
(65)  Automobiļa salona paklājiņi, standarta, no tekstila, priekšējai rindai (2 gab.) KE74600QH0 
(66)  Automobiļa salona paklājiņi no velūra (1. rindai) KE74600QH2 
(67) Automobiļa salona paklājiņi no velūra (2. rindai) KE74700QH2 
(68) Automobiļa salona paklājiņi no velūra (3. rindai) KE74700QH3 
(69)  Automobiļa salona paklājiņi no gumijas (1. rindai) KE74100QH9 
(70) Automobiļa salona paklājiņi no gumijas (2. rindai) KE74200QH9 
(71) Automobiļa salona paklājiņi no gumijas (3. rindai) KE74400QH9 

AKSESUĀRI INTERJERA AIZSARDZĪBAI
(72) Automobiļa grīdas apdares komplekts no plastmasas (priekšējā  

un aizmugurējā daļa – L1) KE68000QH1

(73) Automobiļa grīdas apdares komplekts no plastmasas (priekšējā  
un aizmugurējā daļa – L2) KE68000QH2

(74) Augstas noslodzes sānu paneļi (L2H1, L2H2, 1 bīdāmās durvis labajā pusē) KE68000QH3
(75) Augstas noslodzes sānu paneļi (L2H1, L2H2, 1 bīdāmās durvis kreisajā pusē) KE68000QH4
(76) Augstas noslodzes sānu paneļi (L2H1, L2H2, 2 bīdāmās durvis) KE68000QH5
(77) Augstas noslodzes sānu paneļi (L1H1, L1H2, 2 bīdāmās durvis) KE68000QH6
(78)  Augstas noslodzes sānu paneļi (L1H1, L1H2, 1 bīdāmās durvis labajā pusē) KE68000QH7
(79) Augstas noslodzes sānu paneļi (L1H1, L1H2, 1 bīdāmās durvis kreisajā pusē) KE68000QH8
(80) Standarta noslodzes sānu paneļi (L1H1, L1H2, 1 bīdāmās durvis labajā pusē) KE68000QHA
(81) Standarta noslodzes sānu paneļi (L1H1, L1H2, 1 bīdāmās durvis kreisajā pusē) KE68000QHB
(82) Standarta noslodzes sānu paneļi (L2H1, L2H2, 1 bīdāmās durvis labajā pusē) KE68000QHC
(83) Standarta noslodzes sānu paneļi (L2H1, L2H2, 1 bīdāmās durvis kreisajā pusē) KE68000QHD
(84) Standarta noslodzes sānu paneļi (L1H1, L1H2, 2 bīdāmās durvis) KE68000QHE
(85) Standarta noslodzes sānu paneļi (L2H1, L2H2, 2 bīdāmās durvis) KE68000QHF
(86)  Augstas noslodzes riteņu arku apdare no koka KE69000QH1
(87)  Augstas noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka  

(L1, 1 bīdāmās durvis labajā pusē) KE69000QH2

(88) Augstas noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka  
(L1, 1 bīdāmās durvis kreisajā pusē) KE69000QH3

(89) Augstas noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka  
(L2, 1 bīdāmās durvis labajā pusē) KE69000QH4

(90) Augstas noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka  
(L2, 1 bīdāmās durvis kreisajā pusē) KE69000QH5

(91) Augstas noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka  
(L1, 2 bīdāmās durvis) KE69000QH6

(92) Augstas noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka (L2, 2 bīdāmās durvis) KE69000QH7
(93)  Neslīdoša, izturīga automobiļa grīda no koka (L1, 1 bīdāmās durvis labajā 

pusē, bez grīdas āķa) KE69000QHA

(94) Neslīdoša, izturīga automobiļa grīda no koka (L1, 1 bīdāmās durvis kreisajā 
pusē, bez grīdas āķa) KE69000QHB

(95) Neslīdoša, izturīga automobiļa grīda no koka (L2, 1 bīdāmās durvis labajā 
pusē, bez grīdas āķa) KE69000QHC

(96) Neslīdoša, izturīga automobiļa grīda no koka (L2, 1 bīdāmās durvis kreisajā 
pusē, bez grīdas āķa) KE69000QHD

(97) Neslīdoša, izturīga automobiļa grīda no koka (L1, 2 bīdāmās durvis,  
bez grīdas āķa) KE69000QHE

(98) Neslīdoša, izturīga automobiļa grīda no koka (L2, 2 bīdāmās durvis,  
bez grīdas āķa)

(99) Standarta noslodzes riteņu arku apdare no koka (L1) KE69000QHG
(100) Standarta noslodzes riteņu arku apdare no koka (L2) KE69000QHH
(101)  Standarta noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka (L1, 1 bīdāmās 

durvis labajā pusē) KE69000QHI

(102) Standarta noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka (L2, 1 bīdāmās 
durvis labajā pusē) KE69000QHK

(103) Standarta noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka (L1, 1 bīdāmās  
durvis kreisajā pusē) KE69000QHJ

(104) Standarta noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka (L2, 1 bīdāmās 
durvis kreisajā pusē) KE69000QHL

(105) Standarta noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka (L1, 2 bīdāmās durvis) KE69000QHM
(106) Standarta noslodzes automobiļa grīdas apdare no koka (L2, 2 bīdāmās durvis) KE69000QHN

AKSESUĀRI EKSTERJERA AIZSARDZĪBAI
(107) Aizmugurējo riteņu arku aizsarguzlikas KE76000QH1
(108) Priekšējo riteņu arku aizsarguzlikas KE76000QH2
(109) Riteņu arku aizsardzības komplekts (priekšā + aizmugurē) KE76000QH3
(110)  Dubļusargi priekšā KE78800QH1
(111)  Dubļusargi aizmugurē KE78800QH2
(112)  Dzinēja pārsega deflektors KE80000QH1
(113) Uz augšu veramo aizmugures durvju loga aizsargrežģis KE96800QH1
(114)  Uz sāniem veramo aizmugures durvju logu aizsargrežģi KE96800QH2
(115) Loga aizsargrežģis bīdāmajām sānu durvīm labajā pusē KE96800QH3
(116) Loga aizsargrežģis bīdāmajām sānu durvīm kreisajā pusē KE96800QH4
(117)  Uz sāniem veramo aizmugures durvju aizsarguzlikas KE96800QHA
(118)  Aizsarguzlika zem durvju roktura priekšā un aizmugurē KE96800QHB
(119) Kravas nodalījuma sliekšņa aizsarguzlika KE96700QH1

AKSESUĀRI KRAVAS PĀRVADĀŠANAI
(120) Turētājs cauruļu pārvadāšanai uz jumta šķērsstieņiem KS73860100 
(121)  Jumta šķērsstieņi no tērauda (H1), 1 gab. KE73000QH1
(122) Jumta šķērsstieņi no tērauda (H2), 1 gab. KE73000QH2
(123)  Jumta šķērsstieņi no alumīnija (H1), 1 gab. KE73000QH3
(124) Jumta šķērsstieņi no alumīnija (H2), 1 gab. KE73000QH4
(125)  Jumta kravas platforma no alumīnija versijām ar uz sāniem un uz augšu 

veramām aizmugures durvīm (L1H1) KE73800QHA

(126) Jumta kravas platforma no alumīnija versijām ar uz sāniem veramām 
aizmugures durvīm (L1H2) KE73800QHB

(127) Jumta kravas platforma no alumīnija versijām ar uz sāniem un uz augšu 
veramām aizmugures durvīm (L2H1) KE73800QHC

(128) Jumta kravas platforma no alumīnija versijām ar uz sāniem veramām 
aizmugures durvīm (L2H2) KE73800QHD

(129)  Kājceliņš no alumīnija versijai ar uz sāniem veramām aizmugures durvīm 
(L1H1) KE73800QHE

(130) Kājceliņš no alumīnija versijai ar uz sāniem veramām aizmugures durvīm 
(L1H2) KE73800QHF

(131) Kājceliņš no alumīnija versijai ar uz sāniem veramām aizmugures durvīm (L2H1) KE73800QHG
(132) Kājceliņš no alumīnija versijai ar uz sāniem veramām aizmugures durvīm 

(L2H2) KE73800QHH

(133)  Kāpnes no galvanizēta tērauda (pelēkas) versijai ar uz sāniem veramām 
aizmugures durvīm (L1H1 & L2H1)

KE73800QHI

(134) Kāpnes no galvanizēta tērauda (pelēkas) versijai ar uz sāniem veramām 
aizmugures durvīm (L1H2 & L2H2) KE73800QHJ

(135)  Jumta kravas platforma no tērauda versijai ar uz sāniem veramām 
aizmugures durvīm (L1H2) KE73800QHL

(136) Jumta kravas platforma no tērauda versijai ar uz sāniem veramām 
aizmugures durvīm (L2H2) KE73800QHN

(137)  Kājceliņš no tērauda versijai ar uz sāniem veramām aizmugures  
durvīm (L1H1) KE73800QHO

(138) Kājceliņš no tērauda versijai ar uz sāniem veramām aizmugures  
durvīm (L1H2) KE73800QHP

(139) Kājceliņš no tērauda versijai ar uz sāniem veramām aizmugures  
durvīm (L2H1) KE73800QHQ

(140) Kājceliņš no tērauda versijai ar uz sāniem veramām aizmugures durvīm (L2H2) KE73800QHR
(141) Kāpnes no tērauda ar epoksīda pārklājumu (melnas) versijai ar uz sāniem 

veramām aizmugures durvīm (L1H1 & L2H1) KE73800QHS

(142) Kāpnes no tērauda ar epoksīda pārklājumu (melnas) versijai ar uz sāniem 
veramām aizmugures durvīm (L1H2 & L2H2) KE73800QHT

(143) Jumta kravas platforma no tērauda versijai ar uz sāniem veramām 
aizmugures durvīm (L1H1) KE73800QHK

(144) Jumta kravas platforma no tērauda versijai ar uz sāniem veramām 
aizmugures durvīm (L2H1) KE73800QHM

(145) Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu turētājs, salokāms, 13 tapu,  
2 velosipēdiem (Euroride) KE73870213

(146) Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu turētājs, salokāms, 13 tapu,  
3 velosipēdiem (Euroway G2) KS73871313 

(147) Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu turētājs, salokāms, 7 tapu,  
2 velosipēdiem (Euroride) KE73870207

(148) Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu turētājs, salokāms, 7 tapu,  
3 velosipēdiem (Euroride) KE73870307

(149) Velsipēdu turētāji Hangon, uzstādāmi uz sakabes āķa,  
2 velosipēdiem (Xpress 970) KS73875200 

(150) Velsipēdu turētāji Hangon, uzstādāmi uz sakabes āķa, 3 velosipēdiem, 
salokāmi (Hangon 972) KS73875300 

(151) Velosipēdu turētāju Hangon papildaprīkojums: valsts reģistrācijas numura 
zīmes turētājs, 7 tapu KE73875001

(152) Velosipēdu turētāju Hangon papildaprīkojums: rāmja adapteris KS73875002 
(153) Velosipēdu turētāju Hangon papildaprīkojums: Thule 957 pretzagļu slēdzene KS73875003 
(154) Velosipēdu turētājs, Luxury KE73880010
(155) Velosipēdu turētājs, tērauda  KE738080100
(156) Mazā jumta bagāžas kaste ar ātras nostiprināšanas sistēmu un dubultu 

atvēršanu, Black (380 L/1600-800-400 mm/13 kg/75 kg) KE734380BK

(157) Vidējā jumta bagāžas kaste ar ātras nostiprināšanas sistēmu un dubultu 
atvēršanu, Black (480 L/1900-800-400 mm/15 kg/75 kg) KE734480BK

(158) Lielā jumta bagāžas kaste ar ātras nostiprināšanas sistēmu un dubultu 
atvēršanu, Black (530 L/2250-800-420 mm/17 kg/75 kg) KE734630BK

(159) Jumta bagāžas kaste, Ranger 90 (340 l/1100x800x400 mm/75 kg) KE734RAN90
(160) Slēpju turētājs, bīdāms, līdz 6 pāriem KE73899996
(161) T-Track adapteris standarta velosipēdu turētājam KE73799933

DROŠĪBA
(162) Pirmās palīdzības komplekts (soma) KE93000007
(163) Pirmās palīdzības komplekts (kaste) KE93000008
(164) Nissan atstarojošā drošības veste KE93000061
(165) Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts, atstarojoša 

drošības veste un 1 avārijas trīsstūris) KE93000022

(166) Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts, atstarojoša 
drošības veste un 2 avārijas trīsstūri) KE93000023

(167) Avārijas trīsstūris KE93000011
(168) Avārijas trīsstūri (komplektā - 2 gab.) KE93000012

INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪŠANU 

Jautājiet savam Nissan dīlerim par iespēju iekļaut aksesuārus un papildaprīkojumu Jūsu 
NV300 līzinga līgumā un izvēlieties sev vispiemērotāko finansēšanas piedāvājumu!
Nissan oriģinālie aksesuāri. 
5 gadu / 160 000 km garantija, ja uzstādīšanu pirmspiegādes pārbaudē veic oficiālais 
Nissan dīleris (detaļas un darbs). 12 mēnešu garantija, ja uzstādīšanu veic trešā puse 
vai klients pats (tikai detaļas / neierobežots nobraukums).

 Nissan apstiprināti aksesuāri. 
2 gadu / 100 000 km garantija, ja uzstādīšanu pirmspiegādes pārbaudē veic oficiālais 
Nissan dīleris (detaļas un darbs). 12 mēnešu garantija, ja uzstādīšanu veic trešā puse 
vai klients pats (tikai detaļas / neierobežots nobraukums).

Nissan aksesuāri. 
3 gadu / 100 000 km garantija, ja uzstādīšanu pirmspiegādes pārbaudē veic oficiālais 
Nissan dīleris (detaļas un darbs). 12 mēnešu garantija, ja uzstādīšanu veic trešā puse 
vai klients pats (tikai detaļas / neierobežots nobraukums).
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Sekojiet Nissan NV300:
Dīlera zīmogs:

Apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.nissan.lv

*5 gadu / 160 000 km ražotāja standarta garantija (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) Nissan vieglo komercautomobiļu klāstam. 
(Izņemot Nissan e-NV200, kam ir 5 gadu / 100 000 km ražotāja garantija elektroautomobiļa komponentiem, 3 gadu / 100 000 km 
ražotāja standarta garantija un 2 gadu Nissan 5� pagarinātā garantija (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais). Pilnu informāciju par 
garantijas segumu un Nissan 5� pagarinātās garantijas noteikumus un nosacījumus Jūs varat saņemt pie sava Nissan dīlera.) 

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2016. gada jūlijs). Šajā 
brošūrā izmantoti automobiļu izstādēs izstādītie automobiļu prototipi. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot savus 
produktus, Nissan Europe patur tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. 
Nissan dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Sazinieties ar savu Nissan dīleri, lai saņemtu jaunāko 
informāciju! Sakarā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā 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.

Šīs brošūras izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru – MY16 NV300 BROŠŪRA GEA 07/2016 – Drukāts ES.
Autors: "DESIGNORY", Francija, ražotājs: "eg+ worldwide" – tālr.: +33 1 49 09 25 35

NISSAN
5��PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Nissan 5� pagarinātā garantija dāvā Jums iespēju 
izmantot Jūsu NV300 garantijas priekšrocības 
lielākam nobraukumam. Izvēlieties savām vajadzībām 
visatbilstošākās pagarinātās garantijas iespējas!

Remonta gadījumā tiks izmantotas un uzstādītas 
tikai Nissan oriģinālās rezerves daļas, un remontu 
veiks Nissan apmācīti mehāniķi. 

Nissan 5� pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums 
un ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo tā 
ir nododama tālāk, ja izvēlēsieties automobili pārdot.

 

 

NISSAN
SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS

Parūpējieties par savu NV300 tā, kā tas ir pelnījis, 
iegādājoties Nissan servisa un tehniskās apkopes 
līgumu, un pilnībā kontrolējiet savu budžetu, 
pateicoties fiksētām automobiļa tehnisko apkopju 
cenām visā līguma darbības periodā! 

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sniedz 
iespēju nofiksēt Jūsu izdevumus par automobiļa 
tehniskajām apkopēm līdz pat 8 gadus ilgam 
periodam.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sedz visas 
Jūsu NV300 standarta tehnisko apkopju prasības.

Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz mūsu kvalificēto 
mehāniķu izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas! 

Labi apkoptam automobilim ir augstāka 
tālākpārdošanas vērtība. Ja Jūs pārdosiet savu Nissan 
automobili pirms beigsies Nissan servisa un tehniskās 
apkopes līguma termiņš, jaunais Jūsu automobiļa 
īpašnieks varēs izmantot atlikušo līguma laiku.
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