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مركز اتصال العمالء اإلقليمي
عزيزي العميل،

من أجل تحقيق رضى العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. الرجاء اتباع ما يلي:
الخطوة 1: اتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك.

الخطوة 2: إذا لم يستطع الموزع المحلي الرد على الشكوى، يمكنك التواصل مع مركز نيسان اإلقليمي لخدمة اتصال العمالء، هاتف 600546666 4 971+، البريد اإللكتروني: 
customercare@nissan-me.ae

Regional Customer Communication Centre
Dear Customer,
To ensure customer satisfaction, we have set up a Customer Communication Centre to address your complaints. Please follow 
these steps:
Step 1: Contact your local Nissan distributor, who will handle your complaints.
Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints, please contact the Nissan Regional Customer 
Communication Centre. Tel: +9714 600 54 6666, E-mail: customercare@nissan-me.ae
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هل أنت مستعد لالرتقاء بأعمالك؟
إليك أورفان NV350 الجديدة كليًا، تناغم األداء مع التصميم.

Ready to power up your business? 
The all-new NV350 URVAN delivers with style.

No doubt, the new Nissan NV350 Urvan, with its sleek 
distinctive styling, is going to shine for you. Whether your 
needs call for a microbus or a van, the new NV350 Urvan 
has the capacity, the comfort and the fuel-efficiency that 
you are seeking in a business vehicle. What’s more, the 
new Wide Long Body models support a greater number 
of model variations for a range of business needs. 
Nissan. Innovation That Excites.

ال شك بأن نيسان أورفان NV350 الجديدة ستضفي تأّلقًا على أعمالك 
بأناقة تصميمها. وسواء كنت تبحث عن حافلة صغيرة أم مركبة فان، 
سوف تجد في أورفان NV350 كل ما تتمناه في سيارة أعمالك، وذلك 

بفضل سعتها الكبيرة، وراحتها المذهلة، وأدائها االقتصادي في استهالك 
الوقود. باإلضافة إلى ذلك، توفر لك موديالت الهيكل الجديدة التي تمتاز 
بكونها طويلة وعريضة عددًا أكبر من الخيارات المتاحة لتلبية احتياجات 

 أعمالك مهما كانت.
نيسان. إبداٌع يثير الحماس.



Long trip? Heavy traffic? No problem.
This cabin is designed with convenience in mind, to keep you focused and comfortable.

1 2 3

1  Multi functional display provides the driver with real-time fuel efficiency information, indicating shift timing, as well 
as odometer and trip metre data.

2 Keyless entry system with alarm button (Optional).

3 Lower centre tray holds two - 500ml drink bottles and features a vent from the air conditioner to help keep drinks cool.

MICROBUS مايكروباص

شاشة عرض متعددة الوظائف تزود السائق بمعلومات آنية عن كفاءة استهالك الوقود، وزمن نقل الحركة، وعداد المسافات والرحالت.    1

نظام دخول السيارة دون مفتاح مع زر  إنذار. (إختياري)  2

مساحة تخزين في الوسط تتسع لعبوتين حجم 500 مل وتمتاز بفتحة تتصل بمكيف الهواء لتحافظ على برودة المشروبات.  3

رحلة طويلة؟ إزدحام شديد؟ أهاًل بالطريق.
تم تصميم مقصورة المركبة لتوفر لك كل سبل الراحة كي تحافظ على تركيزك وتستمتع بوقتك.
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1 More comfortable for the driver

 a.  It’s possible to tilt the steering column and slide 
the seat into the ideal position to avoid fatigue.

 b.  More knee space and a helpful grip and pad make 
it easy to get in and out.

2  Seat back console with lid has room for storing 
additional items.
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VAN مركبة فان

Space for cargo. Space for comfort.
Space, driver comfort and utility are the key attributes of the NV350 Urvan. 
The wide line-up offers an even greater selection of variations to meet your needs.

حمولة أكثر. راحة أفضل.
.NV350 الرحابة، وراحة السائق، والمزايا العملية هي السمات الرئيسية لمركبة أورفان 

وتتيح لك التشكيلة الكبيرة من الموديالت خيارات أكثر لتنتقي منها ما يناسب احتياجاتك. 

راحة أكبر للسائق.  1

أ.  بإمكانك تعديل وضعية عجلة القيادة طواًل وعرضًا، فضاًل عن إمكانية   
التحكم بالمقعد من خالل انزالقه إلى الوضعية المثلى، ما يجنبك 

التعب أثناء القيادة. 

ب.  بفضل وجود مقبض ووسادة ومتسع أكبر لركبتي السائق، سوف   
تستمتع بسهولة أكبر عند دخول المركبة والخروج منها.

2  مساحة تخزين خلف المقعد الوسطي توفر متسعًا كافيًا لتخزين 
أغراض إضافية.
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Don’t worry, everything will fit.
The new NV350 Urvan provides expanded cargo space 
for easy loading and unloading. Every detail has been 
improved for optimum convenience and functionality. 
The new Wide Long Body model cargo space is 185 mm 
wider, which makes for superior load capacity.

Cargo Area Height / إرتفاع مساحة الحمولة
Opening Height / إرتفاع فتحة التحميل 
Cargo Area Width / عرض مساحة الحمولة
Opening Width / عرض فتحة التحميل
Cargo Area Depth / عمق مساحة الحمولة

1350mm

1275mm

1545mm

1370mm

2865mm

1645mm

1565mm

1545mm

1370mm

3250mm

1645mm

1565mm

1730mm

1555mm

3250mm

1 6 passenger models 
  The rear seat can be folded up to create 

a more versatile cargo space.
2 Rear air conditioning 
 Keeps cargo area cool.
3  Utility nuts on luggage side panel 

Interior side panels have embedded mounting nuts for 
attaching hooks, shelves or other fittings.

 1  موديل 6 ركاب
 يمكن طي المقعد الخلفي إلضفاء مزيد من

المرونة على متسع الحمولة.

مكيف هوائـي في الـخلف  2 
لتبريد منطقة تخزين األمتعة.  

 3  فتحات متعددة االستخدامات على منصة األمتعة الجانبية
تمتاز المقصورة الداخلية بوجود فتحات مدمجة بالمنصات الجانبية 

لتثبيت خطافات، أو رفوف، أو تجهيزات عملية أخرى.

منصة مسطحة  4 
تعزز حجرة األمتعة العملية وتجعلها أكثر سهولة ومالءمة.   

منصة جانبية أكثر عرضًا  5 
  تم توسيع حجرة األمتعة بين الباب المنزلق وبين الجهة الخلفية لتوفير 

المزيد من السهولة والمالءمة.

مصابيح حجرة األمتعة  6 
  تضيء كامل حجرة األمتعة ومنطقة الصندوق الخلفي لسهولة 

التحميل والتنزيل.

4 Flat wheelhouse 
 Makes the cargo area more useful and convenient.
5  Wider side panel 

Cargo space has been extended between the slide 
door and the rear for more utility.

6  Luggage lamps 
Illuminate the entire luggage and tailgate areas for 
easy loading and unloading.

ال تقلق. المساحة كافية.
توفر لك نيسان أورفان NV350 الجديدة متسعًا كافيًا 

لتحميل وتنزيل الحمولة بكل سهولة. وقد تم مراعاة أدق 
التفاصيل وتطويرها بما يوفر أعلى درجات الراحة والمزايا 
العملية خالل القيام بالمهام اليومية. وفي الموديل الجديد 

ذي الهيكل الطويل والعريض يتمتع متسع األمتعة 
بعرض إضافي يبلغ 185 ملم، ما يوفر حيزًا هائاًل للتخزين.

Standard Body / هيكل قياسي Long Body / هيكل طويل Wide Long Body / هيكل طويل وعريض
High Roof / سقف عاٍلStandard Roof / سقف قياسي
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Powerful, economical and comfortable.
The NV350 Urvan has fuel-efficient diesel and gasoline engines that deliver excellent performance, 
and provide for an exceptionally quiet, comfortable ride, evoking a feeling of reliability for all on board.

مذهل، واقتصادي، ومريح.
تمتاز أورفان NV350 بمحركات اقتصادية )بنزين وديزل( تمنحك أعلى معايير األداء وأقصى درجات الهدوء والراحة، فضاًل عن ثقة 

مفعمة يشعر بها كل من في المركبة. 
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2.5litre DOHC Direct Injection 16 Valve
محرك YD25DDTi سعة 2.5 لتر مزود بعمود كامات 

علوي مزدوج و16 صمامًا مع نظام حقن الوقود المباشر

محرك بنزين QR25DE سعة 2.5 لتر مزود بعمود كامات علوي مزدوج و16 صمامًا

Nissan’s YD25DDTi turbo diesel engine with intercooler 
delivers class-leading torque output for superior 
acceleration and fuel economy.
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سرعة دوران المحرك (د.د.)
ENGINE SPEED (RPM)

TORQUE

Nissan’s high-performance in-line 4-cylinder QR25DE gasoline 
engine delivers powerful acceleration, even while carrying heavy 
loads. Quieter than ever, this engine also boasts class-leading fuel 
efficiency, and exceptional environment-friendly performance.

يمنحك محرك الديزل توربو YD25DDTi من نيسان والمزود بمبّرد عزمًا هو 
األفضل في فئته، لتستمتع بأداء يجمع بين التسارع المذهل واالقتصاد 

الرائع في استهالك الوقود.

محرك البنزين عالي األداء QR25DE من نيسان ذو األربع أسطوانات على 
خط مستقيم، يمنحك قوة تسارع مذهلة، حتى بوجود حمولة ثقيلة. كما يمتاز 
هذا المحرك بهدوء ال يضاهى وبأداء اقتصادي رائد في فئته، فضاًل عن كونه 

صديقًا للبيئة.

2.5litre DOHC Gasoline Engine 16 Valve

Choose from: 
• 5 speed manual transmission for a truly economical performance.
•  5 speed automatic transmission, which delivers seamless shifting, 

smooth response and fuel efficiency.

Fuel efficiency is improved by 5% ranging from 11 km/liter to 11.5km/liter. Urvan remains the top fuel 
efficient vehicle in its category.

YD25DDTi

QR25DE

Max. power: 95kW(129PS)/3200 rpm

Max. power: 108kW(147PS)/5600rpm

Max. torque: 356Nm(36.3kg-m)/1400-2000 rpm

Max. torque: 213Nm(21.7kg-m)/4400rpm

القوة القصوى: 95 كيلو واط )129 حصان( / 3200 دورة في الدقيقة

القوة القصوى: 108 كيلو واط )147 حصان( / 5600 دورة في الدقيقة

العزم األقصى: 356 نيوتن.متر )36.3 كج-م( / 1400 - 2000 دورة في الدقيقة

العزم األقصى: 213 نيوتن.متر )21.7 كج-م( / 4400 دورة في الدقيقة

اختر من:
ناقل حركة يدوي خماسي السرعات ألداء اقتصادي للغاية.  •

•  ناقل حركة أتوماتيكي خماسي السرعات لنقل الحركة بمنتهى السالسة، واستجابة 
مذهلة، وترشيد في استهالك الوقود.
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PERFORMANCE األداء

تحّسن مستوى كفاءة الوقود بنسبة 5٪ تتراوح من 11 كلم/لتر إلى 11.5 كلم/لتر. ما تزال أورفان السيارة األولى في فئتها لناحية 
كفاءة الوقود. 
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Wide Long Body / هيكل طويل وعريض

High Roof / سقف عاٍل

Unit / mm وحدات القياس: ملم

راكب

13 passenger model / طراز 13 راكبًا

5230

228513
PASSENGER

DX

BODY COLOURS

Body Colours ألوان الهيكل

]M[ معدني          ]PM[ لؤلؤي معدني

ألوان الهيكل

(QM1) Whiteأبيض (K23) Silver [M]فضي

Grey [M](K51)رمادي

MICROBUS مايكروباص



Nissan Motor Co., Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colours, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colours 
of vehicles delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that 
the vehicle delivered accords with your expectations.

تحتفظ شركة نيسان المحدودة بحق إجراء أي تعديل ودون إخطار مسبق على المواصفات في ما يتعلق باأللوان، التجهيزات، أو تفاصيل المواصفات في هذا الكتيب، أو إيقاف إنتاج بعض الموديالت. قد تختلف ألوان السيارات في الواقع قلياًل عن األلوان المعروضة 
في هذا الكتيب. وقد تختلف المواصفات من بلد آلخر تبعًا لمتطلبات السوق المحلية. يرجى االتصال بوكيلك المحلي للتأكد من أن السيارة التي ترغب بها تتوافق مع توقعاتك وتطلعاتك.

MAIN DIMENSIONS األبعـاد

Wide Long Body
High Roof

Standard Body
Standard Roof

هيكل طويل وعريض 
سقف عاٍل

هيكل قياسي
سقف قياسي

BUS  باص
Body Type Wide Body هيكل عريض نوع الهيكل
Seats 13 المقاعد
Fuel Type Diesel الديزل Petrol البنزين نوع الوقود
Roof Type/Length High/Long عالي/ طويل نوع/ طول السقف
Transmission 5MT 5MT 5AT نقل الحركة
Doors 4 األبواب
Overall Length (mm) 5230 )ملم( الطول اإلجمالي 
Overall Width (mm) 1880 )ملم( العرض اإلجمالي 
Overall Height (mm) 2285 )ملم( االرتفاع اإلجمالي 
Wheel Base (mm) 2940 )ملم( قاعدة العجالت 
Tread (Front/Rear) (mm) 1655/1635 )ملم( المداس )األمامي/ الخلفي( 
Ground Clearance (mm) 195 )ملم( االرتفاع عن األرض 
Turning Radius (Curb to Curb) M 6 م قطر الدوران )قطر االلتفاف( 
Fuel Tank Capacity (L) 65 )لتر( سعة خزان الوقود 
Tyres 195R15C-8PR العجالت
Wheels 15 x 5J اإلطارات

WINDOW VAN  فان مع نافذة

Body Type قياسي
Standard 

هيكل عريض
Wide Body نوع الهيكل

Seats 3 3 3 3 6 6 3 3 3 المقاعد

Fuel Type
البنزين
Petrol

 الديزل
Diesel

البنزين
Petrol

البنزين
Petrol نوع الوقود

Roof Type/Length قياسي
Standard 

عالي/ طويل
High/Long

عالي/ طويل
High/Long نوع/ طول السقف

Transmission MT AT MT AT MT AT MT MT 5MT 5AT نقل الحركة
Doors 4 4 5 5 5 5 5 5 4 األبواب
Overall Length (mm) 4695 5230 )ملم( الطول اإلجمالي 
Overall Width (mm) 1695 1880 )ملم( العرض اإلجمالي 
Overall Height (mm) 1990 2285 )ملم( االرتفاع اإلجمالي 
Wheel Base (mm) 2555 2940 )ملم( قاعدة العجالت 
Tread (Front/Rear) (mm) 1470/1450 1655/1635 )ملم( المداس )األمامي/ الخلفي( 
Ground Clearance (mm) 194 195 )ملم( االرتفاع عن األرض 
Turning Radius (Curb to Curb) M 5.2 6 م قطر الدوران )قطر االلتفاف( 
Fuel Tank Capacity (L) 65 65 )لتر( سعة خزان الوقود 
Tyres 195R15C-8PR 195R15C-8PR العجالت
Wheels 15 x 5J 15 x 5J اإلطارات
Cargo Volume (M3) 6 8.3 9.2 )م٣( حجم تخزين األمتعة 
Cargo Weight (KG) 1520 1500 1490 1470 1450 1430 1450 1410 1470 1450 )كغ( وزن تخزين األمتعة 

PANEL VAN  بانل فان HALF PANEL VAN  بانل فان نصفي

Body Type قياسي
Standard 

هيكل عريض
Wide Body

قياسي
Standard نوع الهيكل

Seats 3 3 6 المقاعد

Fuel Type البنزين
Petrol

الديزل
Diesel 

البنزين
Petrol

البنزين
Petrol نوع الوقود

Roof Type/Length قياسي
Standard   

عالي/ طويل
High/Long

قياسي
Standard نوع/ طول السقف

Transmission 5MT 5AT 5MT 5AT 5MT 5MT 5AT 5MT 5AT نقل الحركة
Doors 4 4 5 5 5 4 5 األبواب
Overall Length (mm) 4695 5230 4695 )ملم( الطول اإلجمالي 
Overall Width (mm) 1695 1880 1695 )ملم( العرض اإلجمالي 
Overall Height (mm) 1990 2285 1990 )ملم( االرتفاع اإلجمالي 
Wheel Base (mm) 2555 2940 2555 )ملم( قاعدة العجالت 
Tread (Front/Rear) (mm) 1470/1450 1655/1635 1470/1450 )ملم( المداس )األمامي/ الخلفي( 
Ground Clearance (mm) 195 195 195 )ملم( االرتفاع عن األرض 
Turning Radius (Curb to Curb) M 5.2 6 5.2 م قطر الدوران )قطر االلتفاف( 
Fuel Tank Capacity (L) 65 65 65 )لتر( سعة خزان الوقود 
Tyres 195R15C-8PR 195R15C-8PR العجالت
Wheels 15 x 5J 15 x 5J اإلطارات
Cargo Volume (M3) 6 9.2 5.6 )م٣( حجم تخزين األمتعة 
Cargo Weight (KG) 1530 1510 1500 1480 1460 1470 1450 1450 1430 )كغ( وزن تخزين األمتعة 

SPECIFICATIONS المواصفات

Unit / mm4695
2555

1695 1880

وحدات القياس: ملم

19
90 22

85

5230
2940
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STANDARD SPECS | BUS 
• Manual Folding & Manual Operated Mirror (Door Mirror Type, Black)
• Rear Fog Lamp • Manual Tilt Steering Wheel • Front Door Storage
• Glove Box • Front Room Lamp + Rear Room Lamp + Luggage Room Lamp
• Cup Holder • Ashtray With Light & Cigarette Lighter
• Front Manual A/C + Rear Manual Cooler • 2Din AM/FM & CD & AUX
• 2 Speakers • 15 Metal Wheel Rims • Driver & Passenger Airbag
• ABS • VDC

OPTIONAL SPECS | BUS 
• Auto door closer • Keyless entry + Front power window + center door locking
• Front power window + center door locking • Front fog lamp
• Rear under mirror • Rear wiper & Rear defogger

المواصفات القياسية | باص
 • مرايا قابلة للطي والتشغيل يدوًيا )مرايا األبواب، لون أسود( • كشافات ضباب خلفية

 • عجلة قيادة قابلة للتعديل بشكل يدوي • حافظة تخزين في الباب األمامي • صندوق القفازات
 • كشافات المقصورة األمامية + كشافات المقصورة الخلفية + كشافات صندوق األمتعة

 •  حاملة أكواب • منفضة سجائر مع ضوء ووالعة سجائر • مكيف هواء أمامي يدوي + مبّرد خلفي يدوي
 • نظام صوتي Am/Fm/CD مزدوج المنافذ مع مقبس صوت إضافي • ٢ مكّبر صوت

 • إطارات العجالت حديدية قطرها ١٥ • وسادات هوائية أمامية للسائق والراكب
• نظام المكابح المانعة لالنغالق • نظام التحكم الديناميكي بالمركبة

المواصفات اإلختيارية | باص
 • نظام إغالق الباب آلًيا • نظام الدخول بدون مفتاح + نوافذ أمامية كهربائية + نظام القفل المركزي لألبواب

 • نوافذ أمامية كهربائية + نظام القفل المركزي لألبواب • كشافات ضباب أمامية
• مرايا الرؤية السفلية الخلفية • ماسحة النافذة الخلفية وكشافات الضباب الخلفية

المواصفات القياسية | فان
 • مرايا قابلة للطي والتشغيل يدوًيا )مرايا األبواب، لون أسود( • كشافات ضباب خلفية

 • عجلة قيادة قابلة للتعديل بشكل يدوي • حافظة تخزين في الباب األمامي • صندوق القفازات
 • كشافات المقصورة األمامية + كشافات المقصورة الخلفية + كشافات صندوق األمتعة • حاملة أكواب

 • منفضة سجائر مع ضوء ووالعة سجائر • مكيف هواء أمامي يدوي • نظام صوتي Am/Fm/CD مزدوج
 المنافذ مع مقبس صوت إضافي • ٢ مكبر صوت • إطارات العجالت حديدية قطرها ١٥

• وسادات هوائية أمامية للسائق والراكب • نظام حزام أمان السائق ومساعده ثالثي النقاط بشدادات 
ومحددات حمل • نظام المكابح المانعة لالنغالق • نظام التحكم الديناميكي بالمركبة

   
المواصفات اإلختيارية | فان

 • نظام إغالق الباب آلًيا • نظام الدخول بدون مفتاح + نوافذ أمامية كهربائية + نظام القفل المركزي لألبواب
 • نوافذ أمامية كهربائية + نظام القفل المركزي لألبواب • مبّرد خلفي • مرايا الرؤية السفلية الخلفية

• ماسحة النافذة الخلفية وكشافات الضباب الخلفية • مقابض األبواب الخلفية من الداخل

STANDARD SPECS | VAN
• Manual Folding & Manual Operated Mirror (Door Mirror Type, Black) 
• Rear Fog Lamp • Manual Tilt Steering Wheel • Front Door Storage 
• Glove Box • Front  Room Lamp + Rear Room Lamp + Luggage Room Lamp 
• Cup Holder • Ashtray with Light & Cigarette Lighter • Front Manual A/C 
• 2Din AM/FM & CD & AUX • 2 Speakers • 15 Metal Wheel Rims 
• Driver & Passenger Airbag • Driver & Assistant 3 Point ELR with 
Pre-Tensioners And Load Limiters • ABS • VDC 
   
OPTIONAL SPECS | VAN
• Auto door closer • Keyless entry + Front power window + center door locking 
• Front power window + center door locking • Rear cooler 
• Rear under mirror • Rear wiper & Rear defogger • Back door inside handle


