
JAUNAIS NISSAN e-NV200
VAN 40 kWh

Cenu lapa, aprīkojums, specifikācijas,

krāsu kombināciju tabula, 

aksesuāru cenu lapa, 

Nissan papildu pakalpojumi.
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CENU LAPA – VAN

Aprīkojuma līmenisAprīkojuma līmenisAprīkojuma līmenisAprīkojuma līmenis PiedziņaPiedziņaPiedziņaPiedziņa DzinējsDzinējsDzinējsDzinējs TransmisijaTransmisijaTransmisijaTransmisija

Cena, Cena, Cena, Cena, € € € € 

(bez PVN)(bez PVN)(bez PVN)(bez PVN)

PVN PVN PVN PVN 

(21%)(21%)(21%)(21%)

Cena, Cena, Cena, Cena, € € € € 

(iesk. PVN)(iesk. PVN)(iesk. PVN)(iesk. PVN)

Comfort 4x2 Elektromotors Automātiskā 27 460 5 767 33 22733 22733 22733 227

Comfort Plus 4x2 Elektromotors Automātiskā 29 960 6 292 36 25236 25236 25236 252

Premium 4x2 Elektromotors Automātiskā 31 560 6 628 38 18838 18838 18838 188

Cena, Cena, Cena, Cena, € € € € 

(bez PVN)(bez PVN)(bez PVN)(bez PVN)

PVN PVN PVN PVN 

(21%)(21%)(21%)(21%)

Cena, Cena, Cena, Cena, € € € € 

(iesk. PVN)(iesk. PVN)(iesk. PVN)(iesk. PVN)

Metālisks krāsojums 400 84 484484484484

Bīdāmās sānu durvis kreisajā pusē 300 63 363363363363

300 63 363363363363

NNE patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

PapildaprīkojumsPapildaprīkojumsPapildaprīkojumsPapildaprīkojums

Franču tipa aizmugurējās durvis ar logiem, logu stiklu 

tīrītājiem un logu apsildi, bīdāmās sānu durvis ar logu
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APRĪKOJUMS

EksterjersEksterjersEksterjersEksterjers ComfortComfortComfortComfort Comfort PlusComfort PlusComfort PlusComfort Plus Premium Premium Premium Premium 
Franču tipa aizmugurējās durvis bez logiem

Franču tipa aizmugurējās durvis ar logiem, logu stiklu tīrītājiem 

un logu apsildi

Bīdāmās sānu durvis labajā pusē bez loga

Bīdāmās sānu durvis kreisajā pusē bez loga 

Bīdāmās sānu durvis labajā pusē ar logu

Bīdāmās sānu durvis kreisajā pusē ar logu

Pilna izmēra atdalošā siena no metāla bez loga (pieejama tikai 

kopā ar franču tipa aizmugurējām durvīm bez logiem)

Pilna izmēra atdalošā siena no metāla ar logu (pieejama tikai 

kopā ar franču tipa aizmugurējām durvīm ar logiem)

RedzamībaRedzamībaRedzamībaRedzamība
Dienas apgaismojuma lukturi

Halogēna priekšējie lukturi 

Elektroautomobiļa LED  aizmugurējie lukturi

Priekšējie miglas lukturi —

Elektriski regulējami sānu spoguļi —

Apsildāmi sānu spoguļi 1)

Loga stikla tīrītāji ar lietus sensoru — —

Atpakaļskata kamera —

SēdekļiSēdekļiSēdekļiSēdekļi
Apsildāmi priekšējie sēdekļi 1)

Nolokāms galdiņš 2. sēdekļu rindai — —

Kravas nodalījuma grīdas aizsarguzlika —

KomfortsKomfortsKomfortsKomforts
Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekšņu filtru

Inteliģentā atslēga ar klimata kontroles vadību

Stūre ar ādas apdari

Apsildāma stūre 1)

"ECO" braukšanas režīms, kas uzlabo nobraucamo attālumu, 

salīdzinot ar "D" braukšanas režīmu

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju (vadības slēdzis uz stūres) —

Vadības slēdži uz stūres (audio sistēma, brīvroku tālruņa sistēma, 

borta dators)

Iepriekšēja uzsildīšana / atdzesēšana un attālinātas uzlādes 

taimeris

UzlādeUzlādeUzlādeUzlāde
6 m garš kabelis (izmantojot sadzīves 220 V pieslēgumu, no 

brīdinājuma līdz 100% uzlādei – 21,5 h)

6 m garš kabelis (izmantojot uzlādes ierīci pie sienas 32A – Mode-

3 Type 1 , no brīdinājuma līdz 100% uzlādei – mazāk nekā 7,5 h)

CHAdeMO  50 kW ātrās uzlādes pieslēgvietas savienotājs (no 

brīdinājuma līdz 80% uzlādei – aptuveni 40 – 60 min.)
2)

Uzlādes indikatora lampiņas mērinstrumentu panelī

Akumulatora apsildes un atdzesēšanas sistēma 1)

6,6 kW iebūvētais lādētājs

— Nav pieejams

Izvēles aprīkojums

Standarta aprīkojums

1) Standarta aprīkojumā Skandināvijas un Baltijas valstu tirgos.

2) Uzlādes laiks ir atkarīgs no uzlādes apstākļiem, ieskaitot ātrās uzlādes stacijas veidu un stāvokli, akumulatora temperatūru 

un izmēru, kā arī apkārtējo gaisa temperatūru uzlādes laikā.
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APRĪKOJUMS

DrošībaDrošībaDrošībaDrošība ComfortComfortComfortComfort Comfort PlusComfort PlusComfort PlusComfort Plus Premium Premium Premium Premium 
ESP

Autovadītāja sēdekļa drošības gaisa spilvens

Drošības gaisa spilveni autovadītājam un priekšējam pasažierim —

Sānu drošības gaisa spilveni —

Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS ) ar EBD  un bremzēšanas 

palīgsistēmu

Speciāla automobiļa virsbūves konstrukcija, kas samazina 

iespējamu ietekmi sadursmes ar gājējiem gadījumā

Brīdinājuma skaņas signāls gājēju uzmanībai

"B" braukšanas režīms ar paaugstinātu atpakaļuzlādi

UzglabāšanaUzglabāšanaUzglabāšanaUzglabāšana
Priekšējie dzērienu trauku turētāji

Priekšējā centrālā konsole ar iebūvētiem 2 dzērienu trauku turētājiem

Audio un navigācijas sistēmaAudio un navigācijas sistēmaAudio un navigācijas sistēmaAudio un navigācijas sistēma
AM/FM un CD atskaņotājs ar 2 skaļruņiem

Brīvroku tālruņa sistēma, izmantojot Bluetooth

Audio sistēmas vadības slēdži uz stūres

USB  un iPod®  pieslēgvieta

MP3  papildu pieslēgvieta

MP3  CD atskaņošana

Daudzfunkcionāls kombimetrs

NissanConnect EV  ar 7" krāsainu LCD  skārienjutīga ekrāna 

vadību ar šādiem pakalpojumiem:
— —

·   Elektromobiļu navigācijas sistēma, kas norāda 

    sasniedzamo zonu, ar automātisku uzlādes staciju 

    atjaunināšanu

·  Elektromobiļu navigācijas un telemātikas sistēma

·   Automobiļa salona gaisa temperatūras vadība, 

    izmantojot viedtālruni vai datoru
3)

·   Automobiļa uzlādes sākšana un uzraudzība, 

    izmantojot viedtālruni vai datoru
3)

·   Balss vadība

·   Borta dators, kas uzrāda pašreizējo/vidējo enerģijas 

    patēriņu un nobraucamo attālumu

RiteņiRiteņiRiteņiRiteņi
15" tērauda diski (185/65R15) —

15" vieglmetāla diski (185/65R15) — —

TPMS  (Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma)

Pilna izmēra rezerves ritenis

3) Pieejams noteiktiem viedtālruņu modeļiem.

— Nav pieejams

Izvēles aprīkojums

Standarta aprīkojums
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SPECIFIKĀCIJAS

Dzinējs un piedziņaDzinējs un piedziņaDzinējs un piedziņaDzinējs un piedziņa

Maks. dzinēja jauda

Maks. griezes moments

Dzinēja veids

Enerģijas veids

Transmisija

Piedziņa

Akumulators un akumulatora lādētājsAkumulators un akumulatora lādētājsAkumulators un akumulatora lādētājsAkumulators un akumulatora lādētājs
Veids

Spriegums

Kapacitāte

Akumulatora elementu skaits

Akumulatora atdzesēšana un apsilde

Iebūvētais lādētājs

Ātrais lādētājs

Uzlādes kabelis

SniegumsSniegumsSniegumsSniegums
Nobraucamais attālums – kombinētajā ciklā (WLTP ) 1)

Nobraucamais attālums – pilsētas ciklā (WLTP ) 1)

Elektrības patēriņš (WLTP ) 1)

CO2 izmešu apjoms

Maks. ātrums

Paātrinājums 0 – 100 km/h 

ŠasijaŠasijaŠasijaŠasija
Piekare, priekšā 

Piekare, aizmugurē

Stūres sistēma

Bremžu sistēma

Priekšējās bremzes

Aizmugures bremzes

Riteņu izmērs

Riepu izmērs

Min. apgriešanās diametrs (no sienas līdz sienai)

Min. apgriešanās diametrs (no malas līdz malai)

SvarsSvarsSvarsSvars VanVanVanVan  (4 durvis) (4 durvis) (4 durvis) (4 durvis) VanVanVanVan  (5 durvis) (5 durvis) (5 durvis) (5 durvis)
Pašmasa 2 240 kg 2 220 kg

Pašmasa bez kravas 1 498 kg 1 515 kg

Maksimālā kravnesība 742 kg 705 kg

Masa uz priekšējo asi 1 068 kg 1 070 kg

Masa uz aizmugurējo asi 1 172 kg 1 150 kg

Maks. masa uz priekšējo asi 1 180 kg 1 180 kg

Maks. masa uz aizmugurējo asi 1 200 kg 1 200 kg

Vilktspēja 450 kg* 410 kg

Jumta kravnesība 100 kg 100 kg

360 V

Laminēts litija jonu akumulators

14 s

123 km/h

0 g/km

301 km

Standarta aprīkojums

192

40 kWh

Mode-3 32 A Type 1 

(uzlādei, izmantojot uzlādes ierīci pie sienas)

EVSE  10 A (pagaidu uzlādei)

259 Wh/km

200 km

50 kW

6,6 kW

VanVanVanVan

Priekšējo riteņu piedziņa

Samazinājums par vienu pārnesumu

Elektrisks

Sinhronais maiņstrāvas elektromotors

254 Nm

80 kW

10,6 m

11,13 m

185/65R15

6.0J×15"

1) Nobraucamais attālums var mainīties atkarībā no dažādiem faktoriem, ieskaitot automobiļa aprīkojuma līmeni, 

aprīkojumu, braukšanas stilu, laika apstākļus, kravas apjomu un ceļa apstākļus. WLTP  (Worldwide Harmonized Light Vehicles 

Test Procedure ) – Pasaulē saskaņoto vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūru izmanto, lai izmērītu vieglo pasažieru 

automobiļu degvielas patēriņu, CO2 izmešu apjomu, kā arī piesārņojošo vielu emisijas. Saskaņā ar iepriekšējo testēšanas 

procedūru (NEDC ), ar vienu uzlādes reizi nobraucamais attālums ir 275 km. Tiks apstiprināts pēc homologācijas 

saņemšanas.

*Tiks apstiprināts pēc homologācijas saņemšanas.

Neatkarīgā, MacPherson  statņu

Disku

Disku

Electro Hydrostatic Actuator

Elektriskais stūres pastiprinātājs

Lāgas
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SPECIFIKĀCIJAS

Nissan garantijaNissan garantijaNissan garantijaNissan garantija

Jauna automobiļa garantija 2)

Garantija elektroautomobiļu komponentiem

Litija jonu akumulatora kapacitātes garantija

Garantija pret caurrūsēšanu korozijas dēļ

Krāsojuma garantija

Nissan Assistance  – Nissan tehniskās palīdzības dienests 5 gadi

3 gadi

12 gadi

5 gadi / 100 000 km

5 gadi / 100 000 km

Litija jonu akumulatora kapacitātes garantija 

garantē to, ka akumulators saglabās jaudu 

vismaz 9 no 12 iedaļu līmenī saskaņā ar 

akumulatora jaudas līmeņa rādījumu, kas attēlots 

automobiļa mērinstrumentu panelī,

8 gadus / 160 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas 

pirmais)  

2) Nissan e-NV200 5 gadu / 100 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) garantija sastāv no 3 gadu / 100 000 km 

ražotāja standarta garantijas un 2 gadu Nissan 5★ pagarinātās garantijas. 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.
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SPECIFIKĀCIJAS

IzmēriIzmēriIzmēriIzmēri

Garums

Kopējais platums ar sānu spoguļiem

Kopējais platums bez sānu spoguļiem

Kopējais augstums (bez kravas)

Garenbāze

Pārkare priekšā

Pārkare aizmugurē

Klīrenss (bez kravas)

Kravas telpas izmēri un ietilpība Kravas telpas izmēri un ietilpība Kravas telpas izmēri un ietilpība Kravas telpas izmēri un ietilpība 
Maksimālais garums

Maksimālais augstums

Maksimālais platums

Minimālais platums starp riteņu arkām

Kravas platformas augstums (bez kravas)

Kravas ietilpība

Bīdāmo sānu durvju platums

Bīdāmo sānu durvju augstums

Aizmugures durvju platums

Aizmugures durvju augstums

1 755 mm

2 011 mm

4 560 mm

VanVanVanVan

153,4 mm

850 mm

985 mm

2 725 mm

1 858 mm

523,5 mm

1 220 mm

1 500 mm

1 358 mm

2 040 mm

1 228 mm

1 262 mm

1 171 mm

700 mm

4,2 m3

 01.06.2018.

LV-22C-1060 Jaunais Nissan e-NV200 Van  40 kWh



KRĀSU KOMBINĀCIJU TABULA

KodsKodsKodsKods

Automobiļa Automobiļa Automobiļa Automobiļa 

virsbūves virsbūves virsbūves virsbūves 

krāsakrāsakrāsakrāsa

Krāsas Krāsas Krāsas Krāsas 

tipstipstipstips KodsKodsKodsKods

Automobiļa Automobiļa Automobiļa Automobiļa 

virsbūves virsbūves virsbūves virsbūves 

krāsakrāsakrāsakrāsa

Krāsas Krāsas Krāsas Krāsas 

tipstipstipstips

QM1 White
Tīrtoņa 

krāsojums
KL0 Silver

Metālisks 

krāsojums

Z10 Red 
Tīrtoņa 

krāsojums
GN0 Black 

Metālisks 

krāsojums

K51 Grey 
Metālisks 

krāsojums

Apdares krāsas kods

Automobiļa salona 

apdares krāsa

Apdares materiāla tips

Riteņi,Riteņi,Riteņi,Riteņi,

Comfort & Comfort Plus Premium

15" tērauda diski 15" vieglmetāla diski

EksterjersEksterjersEksterjersEksterjers

K

Melna

Audums

Aprīkojuma līmenisAprīkojuma līmenisAprīkojuma līmenisAprīkojuma līmenis

Automobiļa salons,Automobiļa salons,Automobiļa salons,Automobiļa salons,

Aprīkojuma līmenisAprīkojuma līmenisAprīkojuma līmenisAprīkojuma līmenis
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AKSESUĀRI

AksesuāriAksesuāriAksesuāriAksesuāri KodsKodsKodsKods

Cena, Cena, Cena, Cena, €  €  €  €  

(bez PVN)(bez PVN)(bez PVN)(bez PVN)

PVN PVN PVN PVN 

21% 21% 21% 21% 

Cena, Cena, Cena, Cena, €* €* €* €* 

(iesk. PVN) (iesk. PVN) (iesk. PVN) (iesk. PVN) 

Vieglmetāla diskiVieglmetāla diskiVieglmetāla diskiVieglmetāla diski
15" OE  vieglmetāla diski (4 gab.) 403004FA1A 606,08 127,28 733733733733

OE  centrālā diska uzlika 403154FA0A 21,75 4,57 26262626

Drošības uzgriežņu komplekts KE40989951 34,06 7,15 41414141
        
EksterjersEksterjersEksterjersEksterjers     
Hromētas dekoratīvās sliekšņu aizsarguzlikas KE543JX010 432,62 90,85 523523523523

"Zero Emission" uzlīme Light Grey  krāsā tumšas krāsas automobiļiem 

(Black , Red  u.c.)
G68204FA0A 227,75 47,83 276276276276

"Zero Emission" uzlīme Dark Grey krāsā gaišas krāsas automobiļiem 

(White , Silver  u.c.)
G68204FA0B 227,75 47,83 276276276276

Priekšējie dubļusargi (komplekts) KE7884F085 43,89 9,22 53535353

Aizmugurējie dubļusargi (komplekts) KE7884F086 43,89 9,22 53535353

Vēja deflektori (komplekts priekšējiem logiem) KE800JX010 126,20 26,50 153153153153

InterjersInterjersInterjersInterjers     

Sliekšņu aizsarguzlikas (priekšā) KE9674F000 94,97 19,94 115 115 115 115 

Sēdekļu pārvalki no tekstila, ekoloģisks materiāls (priekšējiem sēdekļiem) KE8604F000 221,59 46,53 268 268 268 268 

Aizmugures durvju sliekšņa aizsarguzlika KE9674F020 94,97 19,94 115 115 115 115 

Automobiļa salona paklājiņu komplekts no gumijas (priekšā) KE7484F089 32,92 6,91 40 40 40 40 

Automobiļa salona paklājiņu komplekts no tekstila (priekšā) KE7454F001 16,46 3,46 20 20 20 20 
  
Praktiski aksesuāriPraktiski aksesuāriPraktiski aksesuāriPraktiski aksesuāri     
Sakabes āķis – fiksēts KE500JX00A 188,03 39,49 228228228228

Sakabes āķis – noņemams KE500JX01A 376,07 78,97 455455455455

Sakabes āķis – flanča tipa KE500JX05A 208,93 43,88 253253253253

TEK, 13 tapas KE5054F513 144,21 30,28 174174174174

TEK, 7 tapas KE5054F507 123,23 25,88 149149149149

Šķērsstieņi jumta reliņiem – tērauda (standarta ar diviem stieņiem) KE730JX002 131,69 27,65 159159159159

Šķērsstieņi jumta reliņiem – tērauda (profesionālie ar trīs stieņiem) KE730JX003 175,58 36,87 212212212212

Jumta bagāžas kaste (versijai ar uz augšu veramajām vai franču tipa 

durvīm)
G35204FA00 978,43 205,47 1184118411841184

Priekšējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma KE51299901 126,91 26,65 154154154154

Priekšējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma (papildkomplekts) KE51299930 54,69 11,48 66666666

Aizmugurējā automobiļa stāvvietā novietošanas sistēma KE51199903 117,56 24,69 142142142142

Bīdāmo sānu durvju aizsargreste (komplektā 2 gab. , labās 

puses/kreisās puses)
KE968JX300 133,19 27,97 161161161161

Automobiļa salona starpsienas loga aizsargreste KE968JX400 102,14 21,45 124124124124

Plastmasas aizsarguzlikas franču tipa durvīm (pilns komplekts no 4 

daļām)
KE680JX130 131,69 27,65 159159159159

Plastmasas aizsarguzlikas franču tipa durvīm (apakšdaļas komplekts no 

2 daļām)
KE680JX131 87,79 18,44 106106106106

Aizmugures durvju aizsraguzlikas (pilns komplekts no 2 daļām) KE680JX230 109,77 23,05 133133133133

Aizmugures durvju aizsarguzlikas (apakšdaļas komplekts) KE680JX231 87,79 18,44 106106106106

Plastmasas aizsarguzlikas bīdāmajām sānu durvīm (pilns komplekts no 

4 daļām)
KE680JX010 164,61 34,57 199199199199

Plastmasas aizsarguzlikas bīdāmajām sānu durvīm (apakšdaļas 

komplekts no 2 daļām)
KE680JX011 109,74 23,05 133133133133

Aizmugures paneļa plastmasas aizsarguzlikas (komplekts no 2 daļām) KE680JX020 114,38 24,02 138138138138

Automobiļa grīdas plastmasas aizsarguzlikas KE6804F050 345,68 72,59 418418418418

Sānu sliede ar papildu stiprinājuma punktiem (komplekts no 2 daļām) KE9354F000 289,80 60,86 351351351351

Apģērbu pakaramais H49374FA00 18,66 3,92 23232323

Mutifunkcionāls bagāžas nodalījuma tīkls H49354FA00 249,42 52,38 302302302302

Sistēmas stieņi multifunkcionālajam bagāžas nodalījuma tīklam H38854FA00 103,43 21,72 125125125125

Aizmugures durvju aizsarguzliku komplekta apdare KE547JX081 177,27 37,23 214214214214

*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena, neieskaitot uzstādīšanas izmaksas. Cenas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai

uzzinātu jaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!
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NISSAN PAPILDU PAKALPOJUMI

Cenas: Cenas: Cenas: Cenas: 

Cenas (ar PVN 21%)Cenas (ar PVN 21%)Cenas (ar PVN 21%)Cenas (ar PVN 21%)

Automobiļa Automobiļa Automobiļa Automobiļa 

modelismodelismodelismodelis

Tehniskās apkopes Tehniskās apkopes Tehniskās apkopes Tehniskās apkopes 

intervālsintervālsintervālsintervāls

3 tehniskās 3 tehniskās 3 tehniskās 3 tehniskās 

apkopes / apkopes / apkopes / apkopes / 

36 mēneši36 mēneši36 mēneši36 mēneši

4 tehniskās 4 tehniskās 4 tehniskās 4 tehniskās 

apkopes / apkopes / apkopes / apkopes / 

48 mēneši48 mēneši48 mēneši48 mēneši

5 tehniskās 5 tehniskās 5 tehniskās 5 tehniskās 

apkopes /apkopes /apkopes /apkopes /

 60 mēneši 60 mēneši 60 mēneši 60 mēneši

e-NV200e-NV200e-NV200e-NV200 12 mēn. / 30 000 km12 mēn. / 30 000 km12 mēn. / 30 000 km12 mēn. / 30 000 km 370 370 370 370 €€€€ 500 500 500 500 €€€€ 660 660 660 660 €€€€

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

Vandālisms Remonts dīlera servisā

Zādzība, laupīšana

Plašāku informāciju par Nissan Apdrošināšanu Jūs varat iegūt pie sava Nissan dīlera, zvanot uz Nissan Apdrošināšana tālruni:

67094031 vai apmeklējot: www.nissanapdrosinasana.lv.

Dabas stihijas Aizvietošanas automobilis

Uguns risks Visu automobiļa stiklu bojājumi

To visu mēs darām, lai Jūs varētu justies droši, saņemt labāko apdrošināšanu un atbalstu, kad Jums tas ir visvairāk

nepieciešams.

Nissan Apdrošināšana atlīdzinās bojājumus šādos gadījumos:

Avārija, sadursme Diennakts palīdzība

Dzīvnieku un putnu nodarītie bojājumi Automobiļa transportēšana

Nissan Apdrošināšana sadarbībā ar "IF" apdrošināšanu Jums piedāvā augstākā līmeņa apdrošināšanas pakalpojumus Nissan

zīmola ietvaros. 

Mēs garantējam, ka Jūsu Nissan automobilis tiks salabots, izmantojot oriģinālās Nissan rezerves daļas oficiāla Nissan dīlera

servisā. Jūsu pieteikumi tiks ātri un ērti apstrādāti, un Jūs vienmēr varēsiet runāt ar kādu, kas patiesi pārzina Nissan un tā

produktus. Nissan Apdrošināšana  piedāvā Jums izdevīgu apdrošināšanas pašrisku un nodrošina godīgu atlīdzības procesu.

Visus darbus Nissan servisa un tehniskās apkopes līguma ietvaros veic profesionāli Nissan mehāniķi, izmantojot oriģinālās

Nissan rezerves daļas. Jūsu rīcībā ir visu valsti aptverošs Nissan servisu tīkls.

Dzinējs / Degvielas Dzinējs / Degvielas Dzinējs / Degvielas Dzinējs / Degvielas 

veidsveidsveidsveids

109 / Elektrisks109 / Elektrisks109 / Elektrisks109 / Elektrisks

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ir veidots saskaņā ar Nissan automobiļu oficiālo tehnisko apkopju grafiku.

Tehnisko apkopju intervāls katram automobiļa modelim ir atšķirīgs un balstās uz laika peroidu / nobraukumu, atkarībā no tā,

kas iestājas pirmais.

2. Iekļaujiet to sava automobiļa līzingā! Tas ir ekonomiski izdevīgs veids, kā sadalīt tehnisko apkopju izmaksas, lai nebūtu

atsevišķi jārūpējas par servisa izdevumiem nākotnē. Līzinga pakalpojumu nodrošina Nissan Finance  (SIA “Luminor Līzings”).

Tikai oriģinālās rezerves daļas.Tikai oriģinālās rezerves daļas.Tikai oriģinālās rezerves daļas.Tikai oriģinālās rezerves daļas.

Īpaši radīta Jūsu Nissan automobilim.Īpaši radīta Jūsu Nissan automobilim.Īpaši radīta Jūsu Nissan automobilim.Īpaši radīta Jūsu Nissan automobilim.

Jūsu vajadzībām atbilstošs.Jūsu vajadzībām atbilstošs.Jūsu vajadzībām atbilstošs.Jūsu vajadzībām atbilstošs.

Pielāgojiet Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu savām vajadzībām, ņemot vērā prognozējamo ikgadējo nobraukumu!

Vienkārša apmaksa.Vienkārša apmaksa.Vienkārša apmaksa.Vienkārša apmaksa.

Pastāv divi veidi, kā iegādāties Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu:

Jūsu automobilis vienmēr tiks uzturēts teicamā stāvoklī, un budžets tiks kontrolēts. Cena ir atkarīga no automobiļa

nobraukuma un dzinēja veida. Līgumā varat iekļaut no 3 līdz 5 tehniskajām apkopēm.

Tas atvieglo Jūsu dzīvi šodien un nākotnē.Tas atvieglo Jūsu dzīvi šodien un nākotnē.Tas atvieglo Jūsu dzīvi šodien un nākotnē.Tas atvieglo Jūsu dzīvi šodien un nākotnē.
Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ļauj apmaksāt visus automobiļa plānoto tehnisko apkopju programmā

paredzētos standarta pakalpojumus ar vienu maksājumu. To var iegādāties kopā ar jaunu Nissan automobili vai līdz pirmajai

plānotajai tehniskajai apkopei, ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc automobiļa reģistrācijas datuma.

Prognozējamas tehnisko apkopju izmaksas.Prognozējamas tehnisko apkopju izmaksas.Prognozējamas tehnisko apkopju izmaksas.Prognozējamas tehnisko apkopju izmaksas.

1. Avansa maksājums. Noslēdziet līgumu par cenu, kas ir spēkā šodien, un neuztraucieties par negaidītu, iespējamu izmaksu

pieaugumu nākotnē!
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NISSAN PAPILDU PAKALPOJUMI

Jūs varat uz mums paļauties jebkurā laikā un vietā.Jūs varat uz mums paļauties jebkurā laikā un vietā.Jūs varat uz mums paļauties jebkurā laikā un vietā.Jūs varat uz mums paļauties jebkurā laikā un vietā.

Ja tomēr gadās negaidītais, un Jūsu automobilis, esot ceļā, sabojājas vai notiek negadījums, Nissan tehniskās palīdzības

dienests – Nissan Assistance vienmēr Jums palīdzēs.

Lai kas būtu atgadījies, droši zvaniet mums, un mēs darīsim visu iespējamo, lai Jūs un Jūsu automobilis pēc iespējas ātrāk

varētu turpināt ceļu. Mēs esam Jūsu rīcībā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Bez maksas.

Plašāku informāciju par Nissan Assistance  Jūs varat iegūt pie sava Nissan dīlera vai apmeklējot: www.nissan.lv.

Jūs mīlat savu Nissan automobili, un mēs, Nissan, rūpējamies par Jums. Mēs vēlamies, lai Jūs izbaudītu savus braucienus ar

patiesu sirdsmieru, tādēļ kopā ar Jūsu Nissan automobiļa standarta garantiju, tā standarta aprīkojumā ietilpst arī tehniskā

palīdzība Eiropā – Nissan Assistance . Ja Jūsu automobilim ir Nissan 5★ pagarinātā garantija, arī tās ietvaros Jūs saņemsiet

Nissan Assistance tehnisko palīdzību ceļā Eiropā. 

Nissan tehniskās palīdzības dienestsNissan tehniskās palīdzības dienestsNissan tehniskās palīdzības dienestsNissan tehniskās palīdzības dienests
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