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NEPĀRSPĒJAMS VIEGLO 
KOMERCAUTOMOBIĻU KLĀSTS

Mēs – Nissan vienmēr ieviešam jaunas inovācijas Jūsu biznesam – rodam attapīgus 
veidus, kā nodrošināt segmentā labāko automobiļu kravas ietilpību un uzlabotu efektivitāti, 
lielāku daudzveidību un izturību, lielākus ietaupījumus un vienkāršāku lietošanu. Mēs nemitīgi 
radām aizrautību un inovācijas, lai atvieglotu Jūsu ikdienu, padarītu Jūsu darbu aizraujošāku 
un palīdzētu Jums būt soli priekšā Jūsu konkurentiem. Jo nekas nav patīkamāks par labi 
paveiktu darbu.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE OFICIĀLIE 
VIEGLIE KOMERCAUTOMOBIĻI
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“Uzticamība ir ārkārtīgi svarīga; 
mans bizness ir atkarīgs no 
punktualitātes, vienmēr 
savlaicīgi ierodoties pie 
klientiem. Tāpēc Nissan 5 gadu 
garantija ir liels pluss. Tas 
parāda, ka Nissan ir patiesi 
pārliecināts par savu 
automobiļu tehnoloģijām, 
kvalitāti un uzticamību, un tas 
arī man sniedz paļāvību.”

“Nissan ir lielisks vieglo 
komercautomobiļu klāsts, 
un tiem visiem piemīt 
īpašības, kas ir noderīgas 
manam biznesam. Es 
izvēlējos NV300, jo tā 
izmērs ir piemērots manām 
šī brīža vajadzībām. Ir 
patīkami apzināties, ka tad, 
kad mans bizness 
paplašināsies, es varēšu 
izvēlēties vēl kādu vieglo 
komercautomobili no 
Nissan klāsta.”

“Mans NV300 man ir kas 
vairāk nekā tikai furgons – tas 
ir arī mans birojs. Ikdienā man 

ir nepieciešams apstrādāt 
dokumentus, sameklēt 

detaļas un uzturēt saziņu ar 
klientiem, atrodoties kustībā, 
un tāpēc es izvēlējos NV300. 

Tas viegli ļauj būt organizētam 
un efektīvam, un tas ir 

labs tēls, kādu demonstrēt 
saviem klientiem.”

“Es dienas lielāko daļu 
pavadu pie automobiļa 

stūres, un tas nozīmē, 
ka automobiļa 

sniegums un taupīgs 
degvielas patēriņš man 

ir ārkārtīgi nozīmīgi 
faktori. Mans NV300 

nodrošina vienmērīgu 
braukšanu ar lielisku 

paātrinājumu, ja tas ir 
nepieciešams, un 

degvielas ekonomija 
arī ir izcila. Tas nozīmē 

daudz relaksētāku 
braukšanu, turklāt no 

tā iegūst arī mans 
bankas konts.”

*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)).

IZVĒLIETIES LABĀKO SPĒLĒTĀJU 
SAVAI KOMANDAI!
NO JAUNĀ NV300 JŪS VARAT PRASĪT DAUDZ un arī sagaidīt, ka tas atbildīs visām Jūsu prasībām. 
Tas piedāvā visu, kas nepieciešams Jūsu biznesam: zemas automobiļa ekspluatācijas izmaksas 
un izcilu komfortu. To papildina izcila automobiļa kravas ietilpība, pateicoties praktiskajiem vidēja 
izmēra furgona izmēriem. Kā jau var sagaidīt no Nissan, arī NV300 ir ārkārtīgi uzticams. Tas ir 
solījums, kuru apliecina arī mūsu nodrošinātā 5 gadu ražotāja standarta garantija.
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EIROPALETES

GALVENIE SNIEGUMA 
PARAMETRI

VAIRĀK NEKĀ
1000 KG

KRAVNESĪBA*

LĪDZ PAT
8,6 M3
KRAVAS 
IETILPĪBA

LĪDZ PAT 8,6 M3

KRAVAS IETILPĪBA
LĪDZ PAT 4,0 M3

KRAVAS IETILPĪBA, 
BRAUCOT 6 PERSONĀM

LĪDZ PAT 9 SĒDVIETĀM
AR PLAŠU TELPU 

AUTOMOBIĻA SALONĀ

MAZS DEGVIELAS 
PATĒRIŅŠ, LIELA 
JAUDA.
NV300 1,6 l dCi dzinējs ir pieejams 
ar 4 dažādām jaudām: divas vienas 
turbīnas dzinēja versijas, kas attīsta 
95 ZS vai 120 ZS, un divas divu 
turbīnu dzinēja versijas, kas attīsta 
125 ZS vai 145 ZS lielu jaudu. Dzinējs 
ar divām turbīnām attīsta lielāku 
griezes momentu pie zemākiem 
apgriezieniem un lielāku jaudu pie 
lielāka ātruma, nodrošinot vēl labāku 
braukšanas pieredzi.

RADĪTS JUMS!

VIETA KRAVAI, KOMFORTS 
BRAUCĒJIEM.
NV300 PANEL VAN var iekraut līdz pat 8,6 m3 kravas, 
un tam ir vairāk nekā 1000 kg kravnesība*, savukārt 
Crew Van var pārvadāt 6 cilvēku brigādi, kā arī visus 
darbam nepieciešamos rīkus. Combi versijā ērti varēs 
braukt līdz pat 9 cilvēki.

IDEĀLI PIEMĒROTS NV300 TIEŠI JUMS. Izvēlieties no divu garumu un augstumu 
Panel Van versijām, divu garumu Combi vai Crew Van versijām vai arī garu 
Platform Cab, kas ir paredzēts īpaši pielāgotām versijām!

VAN CREW VAN COMBI PLATFORM CAB

UZTURIET SAZIŅU! MAZAS AUTOMOBIĻA 
EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSAS.

Visas NV300 dzinēja versijas atbilst EURO 6 
izmešu līmeņa standartam. 

Mazais degvielas patēriņš kopā ar 
2 gadu / 40 000 km tehniskās 

apkopes intervālu nodrošina 
mazas NV300 ekspluatācijas 

izmaksas.

Uzturiet saziņu, izmantojot NissanConnect – navigācijas, 
komunikācijas un audio izklaides sistēmu! Attēlojiet navigācijas 
kartes, mūziku, informāciju un tālruņa datnes NV300 7" 
krāsainajā, skārienjutīgajā ekrānā, saņemiet balss vadību, 
izbaudiet brīvroku savienojamību un klausieties savu 
iecienītāko mūziku no sava iPod, MP3, izmantojot USB 
pieslēgvietu vai Bluetooth® audio straumēšanu!

VAN CREW VAN COMBI

x3 x102,5 M
ĢIPŠKARTONA 

PLĀKSNES

LIELISKI TIEK GALĀ AR DARBU.
NV300 IR ĻOTI SPĒJĪGS KRAVU PĀRVADĀTĀJS. Pat tā standarta 
versijā var pārvadāt 3 eiropaletes vai līdz pat desmit 2,5 m garas 
ģipškartona plāksnes. Atveriet lūku kabīnes un kravas telpas 
atdalošajā sienā, un Jūs varēsiet ievietot un pārvadāt īpaši garus 
priekšmetus, piemēram, caurules vai paklāju ruļļus!

Pateicoties iespaidīgajai kravas ietilpībai, Jūs varat NV300 itin viegli 
iekraut 3 eiropaletes vai desmit 2,5 m garas ģipškartona plāksnes. 
NV300 lūka kabīnes un kravas telpas atdalošajā sienā ļauj pārvadāt 
līdz pat 3,75 m garus priekšmetus L1 versijā un līdz pat 4,15 m garus 
priekšmetus L2 versijā.

 

*Kravnesība ir atkarīga no automobiļa modeļa versijas.
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TIEŠI TĀDS, KĀDU JUMS VAJAG. Daudzpusīgais klāsts un 
plašās izvēles iespējas ļauj viegli izvēlēties vispiemērotāko 
NV300 tieši Jūsu biznesam. Panel Van versija ir pieejama 
divos garumos un augstumos, Crew Van un Combi — divos 
garumos, savukārt Platform Cab piedāvā garu garenbāzi 
īpašām pārbūves versijām. PATĪKAMU IZVĒLĒŠANOS!
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PRASA MAZĀK, SNIEDZ VAIRĀK
PATEICOTIES MAZAJĀM AUTOMOBIĻA EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSĀM, NV300 ir lieliski 

piemērots Jūsu biznesam. Gan dzinēji ar vienu turbīnu, gan ar divām turbīnām ir 
iespaidīgi ekonomiski. Stop/Start un Smart Energy Management tehnoloģijas palīdz 
ietaupīt vēl vairāk degvielas. Turklāt Jūsu sirdsmieru nodrošina apziņa, ka NV300 ir 

nodrošināta izcilā Nissan 5 gadu / 160 000 km ražotāja standarta garantija.

AR DIVĀM TURBĪNĀM ZIRGSPĒKI

STOP/START & “ECO” BRAUKŠANAS REŽĪMS

*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)). 
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PĀRVADĀJIET VAIRĀK BEZ 
JEBKĀDĀM PROBLĒMĀM!
NV300 ir radīts, lai atvieglotu Jūsu darba ikdienu. Piemēram, eiropaleti var viegli 
iekraut caur plato automobiļa aizmugures atvērumu vai bīdāmajām sānu durvīm, 
kas paātrina un atvieglo arī kravas piegādi, furgonu novietojot ielas malā. Ar NV300 
Jūs pavisam noteikti varat paveikt vairāk.
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IEDVESMOTAS IDEJAS, ATJAUTĪGĀKA 
KRAVAS IEKRAUŠANA
NV300 kravas telpa ir ne vien ietilpīga un pielāgojama, bet tajā ir 
arī daudz praktisku un noderīgu elementu. Tās ir tādas iedvesmas 
pilnas idejas, kas izaicinājumus padara par teicami paveiktiem 
uzdevumiem.

Ērts 552 mm kravas iekraušanas 
augstums nozīmē mazāk kravas 
cilāšanas.

Pilna augstuma starpsiena 
(no tērauda) drošībai (izvēles 
aprīkojumā ar logu).

1,27 m kravas telpas platums 
starp riteņu arkām.

CITI ELEMENTI 
(DAŽI IR PIEEJAMI IZVĒLES APRĪKOJUMĀ):

• LED apgaismojums kravas telpā;
• 12 V kontaktligzda kravas nodalījumā; 

• Automobiļa aizmugurējās durvis var nofiksēt 
atvērtā stāvoklī, pārvadājot sevišķi garu kravu;

• Iekšējā kravas platforma, kas piemērota līdz pat 
2 m gariem / 13 kg smagiem priekšmetiem;

• Izvēles aprīkojumā pieejami logi aizmugurējās durvīs 
vai logs uz augšu atveramajās aizmugures durvīs;

• NV300 var vilkt līdz pat 2000 kg smagu 
piekabi ar bremzēm.

Aizmugurējās durvis ar sānu 
eņģēm atveras 180° leņķī, ļaujot 
netraucēti nodrošināt 1,3 m platu 
piekļuvi.

Līdz pat 20 automobiļa grīdā 
iebūvēti atsaišu punkti ļauj viegli 
un droši nostiprināt kravu.

Lūka kabīnes un kravas telpas 
atdalošajā sienā ļauj pārvadāt 
īpaši garus priekšmetus – līdz pat 
3,75 m garus priekšmetus NV300 
L1 versijā un līdz pat 4,15 m garus 
priekšmetus L2 versijā.

Bīdāmās sānu durvis ir vairāk 
nekā vienu metru platas, kas bez 
problēmām ļauj pa tām iekraut 
eiropaleti.
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ĒRTS UN PRAKTISKS
NV300 kabīne ir kas daudz vairāk nekā tikai ērta darbavieta. Tas ir arī lieliski 
organizēts “mobilais birojs”. Tajā ir vairāk nekā 89 litru vietas uzglabāšanai, kurā var 
uzglabāt visu nepieciešamo, sākot no papīra saspraudītēm un krūzēm, līdz pat 
lielām pudelēm un klēpjdatoram. Priekšējo pasažieru sēdvietu pamatni var attaisīt, 
paverot skatam lielus nodalījumus lietu uzglabāšanai. Priekšējā, centrālā sēdekļa 
atzveltni var nolocīt uz priekšu līmeniski, piedāvājot noņemamu A4 izmēra 
dokumentu paliktņa turētāju. Tie ir tikai daži no NV300 pieejamajiem praktiskajiem 
elementiem, kas parāda, ka mēs esam ņēmuši vērā to, kā Jūs strādājat.

VAN VERSIJAS AUTOMOBIĻA SALONA IEZĪMES:
 1. Uzglabāšanas vieta lielākiem priekšmetiem zem priekšējo 

pasažieru sēdekļiem.
2. Dokumentu paliktņa turētājs priekšējā, centrālā sēdekļa 

aizmugurē, kā arī līdzena darba virsma dokumentu vai 
klēpjdatora novietošanai.

3. Parocīgs dzēriena trauka turētājs, kas droši noturēs vietā 
Jūsu dzērienu. 
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Pārvietojieties visur kā vietējais, 
pateicoties skaidriem attēliem un 
balss vadībai! Navigācijas 
informācija Jums palīdzēs vienmēr 
būt pareizā vietā un laikā.

Padariet savu NV300 par izklaides 
un saziņas centru! Klausieties savu 
iecienītāko mūziku, izmantojot 
Bluetooth!

Sazinieties ar klientiem un 
zvaniet mājup! Ar 
NissanConnect brīvroku 
tehnoloģijām Jūs varat 
zvanīt un saņemt tālruņa 
zvanus, kā arī piekļūt sava 
tālruņa kontaktu sarakstam, 
rokas droši turot uz stūres.

PROGRESĪVA 
VIENKĀRŠĪBA
Punktualitāte un saziņa ir ārkārtīgi svarīgas jebkurā 
biznesā. To vienkāršāku padara NissanConnect – mūsu 
modernā, bet vienlaikus vienkārši lietojamā multimediju 
sistēma, ko var sinhronizēt ar Jūsu viedtālruni.

NissanConnect sistēma.
7" skārienjutīgs ekrāns, navigācija ar USB kartes 
atjauninājumiem, DAB digitālais radio, Bluetooth 
viedtālruņa integrācija, USB un spraudņa ligzdas 
savienojamība.
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NV300 PANEL VAN
DIEVINA LIELAS KRAVAS
NV300 Panel Van ir spējīgs, ietilpīgs un uzticams “darba zirgs”. Tas piedāvā 
plašu kravas telpu īpaši labas manevrētspējas vidēja izmēra furgona veidolā, 
kas ir praktisks pilsētas ielām un vienlīdz ērti jūtas uz lielceļiem.

PIEKĻUVES UN KRAVAS TELPAS IEZĪMES:
• Lūka kabīnes un kravas telpas atdalošajā sienā ļauj 

pārvadāt līdz pat 4,15 m garus priekšmetus L2 versijā.
• Automobiļa kravas telpas grīdas un sānu apdare no 

koka (izvēles aprīkojums).

Izvēles aprīkojumā 
pieejamais LED 
apgaismojums atvieglo 
darbu automobiļa kravas 
nodalījumā.

Iekšējā kravas platforma 
piedāvā noderīgu papildu 
kravas novietošanas 
risinājumu (izvēles 
aprīkojums).

Vienu vai abas automobiļa 
puses ir iespējams aprīkot 
ar 1,0 m platām bīdāmajām 
sānu durvīm.

Šī atjautīgi veidotā ierīce 
ļauj nofiksēt automobiļa 
aizmugurējās durvis 
atvērtā stāvoklī un droši 
pārvadāt garākas kravas.

• Sānu un aizmugurējās durvis ir pietiekami platas, 
lai bez problēmām iekrautu eiropaleti.

• Izgaismota kravas zona (izvēles aprīkojums).
• 12 V kontaktligzda kravas nodalījumā.
• Automobiļa grīdā iestrādātas kravas 

nostiprināšanas atsaites.
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NV300 CREW VAN 
GATAVS IT VISAM!
NV300 Crew Van ir “elastīgs darba instruments”. Jūsu darba biedri varēs viegli iekāpt, 
pateicoties dubultajām bīdāmajām sānu durvīm, lai šajā ietilpīgajā automobilī ērti brauktu 
uz darbu un atgrieztos mājup. Ar diviem pieejamajiem furgona garumiem ir pietiekami 
daudz vietas gan visai Jūsu komandai, gan līdz pat 4,0 m3 kravai.
PASAŽIERU UN KRAVAS TELPAS IEZĪMES:
• No 3,2 līdz 4,0 m3 maksimālā kravas nodalījuma ietilpība.
• Līdz pat 1040 kg kravnesība.
• Dubultas bīdāmās sānu durvis ar fiksētiem logiem.
• Īpaši izturīga starpsiena no plastmasas ar logu.
• Aizmugurējais sēdeklis 3 personām ar galvas 

balstiem, kam var pielāgot augstumu un slīpumu.

• Trīspunktu inerces spoles drošības jostas visiem 
sēdekļiem.

• Papildu vieta zem aizmugurējās starpsienas pagarina 
kravas telpas garumu līdz 2,42 m (L2 versijai).

• 12 V savienojums sēdekļa pārsegā.

Līdz pat 4,0 m3 kravas telpa 
instrumentiem un aprīkojumam.

Aizmugurējais kopējais sēdeklis 
ar individuālām kontūrām līdz 
trim pasažieriem.

Nolokāms elkoņbalsts 
nodrošina papildu komfortu.

Lielie logi padara automobiļa 
salonu gaišu un “vieglu”.
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COMBI STANDARTA APRĪKOJUMS IETVER:
• Līdz pat 9 sēdvietu izvietojumu ar divu automobiļa riteņu 

garenbāžu izvēli.
• Dubultas bīdāmās sānu durvis ar fiksētiem vai atveramiem 

logiem (izvēles aprīkojums).
• Otro un trešo kopējo sēdekļu rindu ar individuālām 

kontūrām, katrā rindā pa trim pasažieriem.
• 60/40 dalīta, nolokāma sēdekļa atzveltne otrajai kopējai 

sēdekļu rindai.

• Salokāma un sagāžama aizmugurējā kopējā sēdekļu rinda.
• Izņemama otrā un trešā kopējā sēdekļu rinda.
• Inerces spoles klēpja un diagonālās drošības jostas visiem 

sēdekļiem.
• Automobiļa grīdas segums no gumijas.
• Sienu apdare līdz pusei augstuma.

NV300 COMBI
RADIET VISLABĀKO 
IESPAIDU!
Atjautīgs, ietilpīgs un nodrošina komfortablus 
braucienus – Combi atstās iespaidu uz tā 
pasažieriem, gan braucot uz lidostu, gan futbola 
spēli, pārvietojoties gan pilsētā, gan pa šoseju.

Lielas bīdāmās sānu durvis 
un dalītā, nolokāmā otrā 
kopējā sēdekļu rinda 
nodrošina vieglu iekļūšanu 
automobilī.

Nolokāma vai izņemama trešā 
sēdekļu rinda un izņemami 
otrās rindas sēdekļi piedāvā 
pielāgojamas pasažieru un 
kravas telpas kombinācijas.

Izņemot otrās un trešās 
rindas sēdekļus, Combi versija 
nodrošina Panel Van versijai 
raksturīgu kravas telpu.
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“ECO” BRAUKŠANAS REŽĪMS.
Ieslēdziet šo režīmu, lai optimizētu 
degvielas patēriņu, pateicoties 
ierobežotam maksimālajam griezes 
momentam, vienmērīgākai gāzes 
pedāļa reakcijai un paredzamā 
pārnesuma indikatoram!

SMART ENERGY MANAGEMENT 
TEHNOLOĢIJAS.
Tas ir veids, kā atgūt enerģiju no 
ātruma pazemināšanas un 
bremzēšanas, lai samazinātu kopējo 
degvielas patēriņu.

ATBILSTĪBA EURO 6 IZMEŠU 
LĪMEŅA STANDARTAM.
Selektīvā katalītiskās redukcijas 
tehnoloģija izmanto AdBlue, lai 
pārvērstu slāpekļa oksīdu ūdenī, 
slāpeklī un nelielos ogļskābās gāzes 
daudzumos – dabīgos elementos, 
ka mēs droši ieelpojam ik dienas.

DZINĒJS AR DIVĀM TURBĪNĀM.
Pirmā turbīna attīsta augstu 
griezes momentu pie maza 
ātruma, tādējādi nodrošinot vairāk 
jaudas, uzsākot kustību un 
iedarbinot no jauna. Otrā turbīna 
uzlabo jaudu, braucot ar lielāku 
ātrumu, nodrošinot pastāvīgu, 
pārliecinošu paātrinājumu. 

STOP/START SISTĒMA.
Standarta aprīkojumā dzinēja 
versijām ar divām turbīnām un 
izvēles aprīkojumā dzinēja versijai 
ar 95 ZS dzinējs izslēdzas, 
piemēram, stāvot satiksmes 
sastrēgumā, un nekavējoties atkal 
ieslēdzas, kad nospiežat sajūga 
pedāli. Jūs pavisam drīz ievērosiet 
degvielas ietaupījumu.

1,6 l dCi 95 ZS dzinējs ar 
vienu turbīnu

1,6 l dCi 145 ZS dzinējs ar 
divām turbīnām

AUGSTA EFEKTIVITĀTE
NV300 1,6 l dCi dīzeļdzinējs apvieno maza tilpuma 
priekšrocības iespaidīgas degvielas ekonomijas ziņā ar 
turbo uzrāvienu visā apgriezienu diapazonā. Ir pieejams 
EURO 6 izmešu līmeņa standarta prasībām atbilstošs 
dzinējs ar vienu turbīnu un 95 ZS vai 120 ZS jaudu un dzinējs 
ar divām turbīnām un 125 ZS vai 145 ZS jaudu.
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PĀRDOMĀTS UN 
ATBILDĪGS
Mums ir svarīga Jūsu drošība. Tāpēc NV300 ir 
aprīkots ar aktīvās drošības sistēmām, tostarp ar 
elektronisko stabilitātes programmu (ESP), ABS ar 
elektronisko bremzēšanas spēka sadali (EBD) un 
paplašināto saķeri (Extended Grip), kas optimizē vilkmi 
sarežģītos braukšanas apstākļos (dubļos, sniegā). To 
papildina vairākas pārdomātas funkcijas, kas atvieglo 
braukšanu un ļauj Jums mierīgi saglabāt kontroli.

AUTOMĀTISKĀS GAISMAS UN LOGA 
STIKLA TĪRĪTĀJI (izvēles aprīkojums).
Tie tiek aktivizēti automātiski, lai 
Jūs varētu koncentrēties tikai un 
vienīgi uz braukšanu.

KRUĪZA KONTROLE.
Atpūtieties garākos pārbraucienos! 
Izmantojiet kruīza kontroli 
apvienojumā ar ātruma 
ierobežotāju, lai nepārsniegtu 
maksimālo braukšanas ātrumu!

ATPAKAĻSKATA KAMERA 
(izvēles aprīkojums).
Apvienojumā ar aizmugurējiem 
automobiļa stāvvietā novietošanas 
sensoriem tā atvieglo manevrēšanu 
un padara to drošāku.

INTELIĢENTĀ ATSLĒGA 
(izvēles aprīkojums).
Ja Jūsu rokas ir aizņemtas, 
inteliģentā atslēga ļauj Jums atslēgt 
un aizslēgt priekšējās un aizmugures 
durvis un iedarbināt automobiļa 
dzinēju, neizmantojot atslēgas.

”AKLĀS” ZONAS SPOGULIS.
Iestrādāts priekšējā pasažiera 
saulessargā, tas nodrošina Jums 
daudz labāku pārredzamību.

”ECO” BRAUKŠANAS REŽĪMS.
Aktivizējot ”ECO” braukšanas 
režīmu, nodrošināsiet visefektīvākā 
degvielas patēriņa braukšanas 
īpašības.

PALĪGSISTĒMA BRAUKŠANAS 
UZSĀKŠANAI PRET KALNU.
Tā padara braukšanas uzsākšanu 
pret kalnu drošāku un 
vienmērīgāku, saglabājot bremžu 
spiedienu līdz 2 sekundēm.
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IZMĒRI (MM) L1H1 L1H2
Garums (mm) 4999
Platums / platums ar sānu spoguļiem (mm) 1956 / 2283
Augstums (mm) 1971 2493
Garenbāze (mm) 3098
Pārkare priekšā (mm) 933 935
Pārkare aizmugurē (mm) 968 966

KRAVAS TELPA L1H1 L1H2
Garums grīdas līmenī (mm) 2537
Garums grīdas līmenī ar starpsienu ar lūku 
garāku priekšmetu novietošanai (mm) 2950

Maksimālais garums grīdas līmenī (ar 
paceltu sēdekli) (mm) 3750

Garums 1 m augstumā no grīdas (mm) 2250
Maksimālais platums (mm) 1662
Platums starp riteņu arkām (mm) 1268
Augstums (mm) 1387 1898
Kravas platformas augstums (mm) 552
Kravas ietilpība (m³) 5,2 7,2

BĪDĀMĀS SĀNU DURVIS L1H1 L1H2
Platums 600 mm augstumā no 
grīdas (mm) 907

Platums 100 mm augstumā no grīdas 
(mm) 1030

Augstums (mm) 1284

AIZMUGURĒJĀS DURVIS L1H1 L1H2
Augstums (mm) 1320 1820
Platums 70 mm augstumā no 
grīdas (mm) 1391

SVARS (KG) L1H1 L1H2
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Automobiļa pilna masa (kg) 2800 2960/2980 2980

IZMĒRI (MM) L2H1 L2H2
Garums (mm) 5399
Platums / platums ar sānu spoguļiem (mm) 1956 / 2283
Augstums (mm) 1971 2490
Garenbāze (mm) 3498
Pārkare priekšā (mm) 933 935
Pārkare aizmugurē (mm) 968 966

KRAVAS TELPA L2H1 L2H2
Garums grīdas līmenī (mm) 2937
Garums grīdas līmenī ar starpsienu ar lūku 
garāku priekšmetu novietošanai (mm) 3350

Maksimālais garums grīdas līmenī (ar 
paceltu sēdekli) (mm) 4150

Garums 1 m augstumā no grīdas (mm) 2650
Maksimālais platums (mm) 1662
Platums starp riteņu arkām (mm) 1268
Augstums (mm) 1387 1898
Kravas platformas augstums (mm) 552
Kravas ietilpība (m³) 6 8,6

BĪDĀMĀS SĀNU DURVIS L2H1 L2H2
Platums 600 mm augstumā no 
grīdas (mm) 907

Platums 100 mm augstumā no 
grīdas (mm) 1030

Augstums (mm) 1284

AIZMUGURĒJĀS DURVIS L2H1 L2H2
Augstums (mm) 1320 1820
Platums 70 mm augstumā no 
grīdas (mm) 1391

SVARS (KG) L2H1 L2H2
1200 kg 1200 kg

Automobiļa pilna masa (kg) 3030/3040 3070

PANEL VAN L1 H1

PANEL VAN L1 H2 PANEL VAN L2 H2

PANEL VAN L2 H1

NV300
IZMĒRI
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IZMĒRI (MM) L1H1 L2H1
Garums (mm) 4999 5399
Platums / platums ar sānu spoguļiem (mm) 1956 / 2283
Augstums (mm) 1971
Garenbāze (mm) 3098 3498
Pārkare priekšā (mm) 933 935
Pārkare aizmugurē (mm) 968 966

KRAVAS TELPA L1H1 L2H1
Garums grīdas līmenī (min. / maks.) (mm) 1914 / 2023 2314 / 2423
Garums 1 m augstumā no grīdas (mm) 1340 1740
Maksimālais platums (mm) 1662
Platums starp riteņu arkām (mm) 1268
Augstums (mm) 1387
Kravas platformas augstums (mm) 552
Kravas ietilpība (m³) 3,2 4,0

BĪDĀMĀS SĀNU DURVIS L1H1 L2H1
Platums 600 mm augstumā no 
grīdas (mm) 907

Platums 100 mm augstumā no 
grīdas (mm) 1030

Augstums (mm) 1284

AIZMUGURĒJĀS DURVIS L1H1 L2H1
Augstums (mm) 1320
Platums 70 mm augstumā no 
grīdas (mm) 1391

SVARS (KG) L1H1 L2H1
1200 kg 1200 kg

Automobiļa pilna masa (kg) 2834/2844 2940/2950

 

IZMĒRI (MM) L1H1 L2H1
Garums (mm) 4999 5399
Platums / platums ar sānu spoguļiem (mm) 1956 / 2283
Augstums (mm) 1971
Garenbāze (mm) 3098 3498
Pārkare priekšā (mm) 933
Pārkare aizmugurē (mm) 968

KRAVAS TELPA L1H1 L2H1
Kravas ietilpība līdz aizmugures 
plauktam (m³) 1,0 1,8

Kravas ietilpība (ar nolocītu 3. sēdekļu 
rindu) (m³) 2,5 3,4

Garums grīdas līmenī (mm) 736 1136
Maksimālais platums (mm) 1662
Platums starp riteņu arkām (mm) 1268
Augstums (mm) 1369
Kravas platformas augstums (mm) 552

BĪDĀMĀS SĀNU DURVIS L1H1 L2H1
Platums 600 mm augstumā no 
grīdas (mm) 907

Platums 100 mm augstumā no 
grīdas (mm) 1030

Augstums (mm) 1284

AIZMUGURĒJĀS DURVIS L1H1 L2H1
Aizmugurējo durvju augstums / 
bagāžas nodalījuma durvju 
atvēršanās augstums (mm)

1320 / 1295

Platums 70 mm augstumā no 
grīdas (mm) 1391

SVARS (KG) L1H1 L2H1
1200 kg 1200 kg

Pasažieru skaits 9
Automobiļa pilna masa (kg) 2925/2935 3010/3020

 

CREW VAN COMBI

NV300
IZMĒRI
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NV300 
DZINĒJI
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DĪZEĻDZINĒJS

1.6 l dCi 95 ZS dzinējs
ar/bez Stop/Start 1.6 l dCi 120 ZS dzinējs

1.6 l dCi 125 ZS dzinējs 
ar divām turbīnām

ar Stop/Start

1.6 l dCi 145 ZS dzinējs 
ar divām turbīnām

ar Stop/Start
Dzinēja tilpums 1598 cm3 1598 cm3 1598 cm3 1598 cm3

Maks. dzinēja jauda 95 ZS (70 kW) @ 3500 apgr./min. 120 ZS (89 kW) @ 3500 apgr./min. 125 ZS (92 kW) @ 3500 apgr./min. 145 ZS (107 kW) @ 3500 apgr./min.

Maks. griezes moments 260 Nm @ 1500 apgr./min. 300 Nm @ 1750 apgr./min. 320 Nm @ 1500 apgr./min. 340 Nm @ 1750 apgr./min.

Konfigurācija 4 cilindru, 4 vārsti uz cilindru

Gaisa ieplūdes sistēma / 
Degvielas padeve

Turbo VNT Intercooler
Tiešā iesmidzināšana + Common Rail

Twin Turbo VNT Intercooler
Tiešā iesmidzināšana + Common Rail

Izmešu līmeņa 
standarts Euro 6

Tehniskās apkopes 
intervāls 40 000 km / 2 gadi (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais)

NV300 
VERSIJAS

180° FRANČU 
TIPA DURVIS

180° VAI 270° 
FRANČU TIPA 

DURVIS AR LOGIEM

UZ AUGŠU 
ATVERAMAS 

DURVIS

CREW VAN 

COMBI

AIZMUGURĒJĀS DURVIS

PANEL VAN

PLATFORM CAB
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JŪSU PERSONĪGAIS 
NV300
Apskatiet dažus no NV300 pieejamajiem aksesuāriem, 
kas ļaus Jums uzlabot savu biznesu un atvieglot ikdienu!

1.   JUMTA KRAVAS TURĒTĀJS NO TĒRAUDA.
2.   PAPILDU LED APGAISMOJUMS KRAVAS TELPĀ.
3.   AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI NO 

GUMIJAS, STANDARTA, VELŪRA.
4.   NOŅEMAMS SAKABES ĀĶIS.
5.   KRAVAS AIZSARGREŽĢIS AIZMUGURĒJĀM 

DURVĪM AR SĀNU EŅĢĒM.
6.   IEKŠĒJĀ KRAVAS PLATFORMA.
7.    SĒDEKĻA PĀRVALKS.
8.   EPOKSĪDA TĒRAUDA KĀPNES (MELNAS) 

AIZMUGURĒJĀM DURVĪM AR SĀNU EŅĢĒM.
9.   NESLĪDOŠA, IZTURĪGA AUTOMOBIĻA GRĪDA 

NO KOKA.

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 – TĪRTOŅA KRĀSOJUMS;
M – METĀLISKS KRĀSOJUMS.

BAMBOO GREEN (S)
GBM

COPPER BROWN (M)
BRT

NV300 –
BIZNESS NEKAD NAV IZSKATĪJIES LABĀK!
KRĀSAS RITEŅI

APDARE

JAVA APDAR

16" TĒRAUDA DISKI AR MAZĀM 
DISKU UZLIKĀM
VAN ACCESS BASE, VAN 
ACCESS, COMBI COMFORT BASE

17" VIEGLMETĀLA DISKI
IZVĒLES APRĪKOJUMS 
VAN, CREW VAN, 
COMBI COMFORT

16" DISKI AR DISKU UZLIKĀM
VAN, CREW VAN, 
COMBI COMFORT
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NISSAN ASSISTANCE – NISSAN TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA 
PAKALPOJUMI 5 GADUS.
•  Palīdzība visā Eiropā automobiļa salūšanas, negadījumu, garantijas nesegtu situāciju gadījumā 

(piemēram, caurdurta riepa, pazaudētas atslēgas, iepildīta nepareiza degviela, u. c.).
• 24/7, 365 dienas gadā.
• Ārkārtas zvanu centrs.
• Acumirklīga tehniskā palīdzība.
Ja remonts uz vietas nav iespējams, un pēc dažām stundām Jūsu furgons joprojām nebrauc, 
mēs pēc iespējas ātrāk nodrošināsim Jums maiņas automobili vai, ja nepieciešams, naktsmītnes 
un transportu līdz galamērķim vai mājām. Mēs parūpēsimies par Jums un Jūsu furgonu!

KLIENTU APKALPOŠANA

SPECIALIZĒTS DĪLERU TĪKLS.
Nissan nodrošina specializētu dīleru tīklu, lai rastu risinājumus Jūsu konkrētajām komercautomobiļu 
vajadzībām:
• Eiropas mēroga dīleru tīkls.
•  Profesionāls vieglo komercautomobiļu pārdošanas un pēcpārdošanas apkalpošanas personāls.
• Konkurētspējīgi finansēšanas risinājumi.
• Individuāli pielāgoti piedāvājumi.
•  Konkurētspējīgi pagarinātās garantijas piedāvājumi, kas piedāvā pat vēl vairāk nekā Nissan 

vieglo komercautomobiļu 5 gadu ražotāja standarta garantija. 
• Izmēģinājuma braucieni pēc Jūsu izvēles.

PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS PAKALPOJUMI.
Ja sabojājas Jūsu automobilis, tas rada neērtības. Ja salūzt Jūsu furgons, tas ir nopietns trieciens 
Jūsu biznesam. Pat tehniskajā apkopē pavadītais laiks ir dīkstāve, kuras laikā Jūsu furgons nepelna 
savu dienišķo maizi. Nissan saprot šos nepielūdzamos uzņēmējdarbības aspektus, tāpēc mēs 
darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Jūsu furgons atrodas tur, kur tam ir īstā vieta – strādā 
Jūsu labā, esot ceļā.

NISSAN SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS UN NISSAN 5★ PAGARINĀTĀ 
GARANTIJA.
Lai Jūsu miers būtu pilnīgs un budžets – kontrolēts, Jūs varat iegādāties arī Nissan servisa un 
tehniskās apkopes līgumu, kas segs tehniskās apkopes un automobiļa uzturēšanu tādu 
nobraukumu un laika periodu, kas vislabāk atbilst Jūsu biznesam. Tādējādi Jūs varat nodrošināt, 
ka par Jūsu jauno NV300 parūpējas profesionāli Nissan mehāniķi. Vēl lielākam sirdmieram Jūs 
varat iegādāties arī Nissan 5★ pagarināto garantiju, kas aizsargā Jūs pret neparedzētiem 
izdevumiem automobiļa mehānisko vai elektronisko bojājumu gadījumā pēc Jūsu NV300 ražotāja 
standarta garantijas beigām.

•  5 gadu / 160 000 km visaptverošo aizsardzību “no bampera 
līdz bamperim”.

•  5 gadu krāsojuma garantiju automobiļa virsbūves 
krāsojumam.

•  5 gadu Nissan oriģinālo rezerves daļu un aksesuāru garantiju.
•  5 gadu Nissan Assistance – Nissan tehniskās palīdzības 

dienesta pakalpojumus.
•  12 gadu garantiju pret caurrūsēšanu korozijas dēļ NV300.
•  Garantija ir pilnībā nododama tālāk arī nākamajam 

automobiļa īpašniekam.

Papildus tam – pateicoties tehniskās apkopes intervālam ik pēc 2 gadiem / 40 000 km 
dīzeļdzinējam, Jums 5 gadu garumā būs ne vien mierīgs prāts, bet arī mazas automobiļa 
ekspluatācijas izmaksas.

NISSAN VIEGLO KOMERCAUTOMOBIĻU 5 GADU GARANTIJA
Nissan piedāvā 5 gadu garantiju visam vieglo komercautomobiļu klāstam Eiropā*. Tā ir kas 
vairāk nekā tikai garantija, jo tā ietver:

Jūs iekvēlināt mūsu iztēli. Jūs provocējat mūsu izdomu. Jūs iedvesmojat mūs mainīt ierastos noteikumus 
un radīt jaunas inovācijas. Nissan inovācijas nenozīmē tikai papildinājumus un uzlabojumus, tās nozīmē 
tradicionālo pieņēmumu pārkāpšanu un jaunu harmoniju atrašanu. Tās nozīmē negaidītu risinājumu 
attīstīšanu, lai apmierinātu Jūsu mežonīgākās un arī pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido un piedāvā 
automobiļus, aksesuārus un pakalpojumus, kas lauž stereotipus – padarot praktisko aizraujošu un aizraujošo 
praktisku –, tādējādi dāvājot Jums vairāk braukšanas prieka katru dienu.

JŪS ATMODINĀT LABĀKO, KAS IR MŪSOS!

*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. Plašāka informācija pieejama: www.nissan.lv).

Neierobežots nobraukums krāsojuma, Nissan oriģinālo rezerves daļu un aksesuāru, Nissan Assistance un garantijai pret caurrūsēšanu korozijas dēļ.
Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet konkrētā automobiļa modeļa garantijas bukletu!
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Sekojiet Nissan NV300:

*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. 
Plašāka informācija pieejama: 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 tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz produktu 
pilnveidošanu, Nissan Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā izdevumā 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! Saistībā 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 03/2017 – Drukāta ES.
Autors: “DESIGNORY”, Francija, režotājs: “eg+ worldwide” – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.nissan.lv

Dīlera zīmogs:
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