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SE PÅ DEN ÉN GANG
-TENK PÅ DEN TO.

PRAKTISK OG DISKRET. Til tross for at NV200 har 
4,2 m3 lastekapasitet gjør dens kompakte ytre mål (kort lengde, 
smal bredde, lav høyde) at den er enkel å manøvrere gjennom 
trafi kken og å komme seg inn og ut av parkeringsplasser med. 
Et smart design – best i byen.
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TA 
EN PRAKTISK TILNÆRMING

FØRERFOKUSERT. Inne i det romslige 
førerhuset til NV200 får man en solid følelse 
av kvalitet, takket være de robuste materialene 
og de gjennomtenkte, funksjonelle designdetaljene.
De mange oppbevaringsrommene og et høyt 
plassert, justerbart førersete, viderefører 
følelsen av et komfortabelt mobilt kontor.
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ENESTÅENDE 
LASTEKAPASITET

NV200 GIR DEG et enestående lasterom. Det største i sin klasse. 
NV200 er designet for å gi massevis av lasteplass ved å utnytte de 
indre målene optimalt. Med et lastevolum på hele 4,2m3 er NV200 

klar for alle slags jobber.
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Et lavt gulv og høyt tak betyr 
mer høyde, slik at du kan 
frakte stor last.

1,36M

NV200 har lasteplass lang 
nok til to Europaller.

2,04M

Med mer plass mellom veggene 
er også bred last enkel.

1,50M

Lastevolumet er best i 
sin klasse.

4,2M3

* Nyttelast er veilende-avhengig av utstyrsnivå
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TOTAL LENGDE: 4,40m

TOTAL 
HØYDE: 
1,86m

TOTAL BREDDE: 
1,69m

For alt fra bakervarer til byggematerialer gir NV200 deg maksimal lastekapasitet.

INTELLIGENT DESIGN BETYR at NV200 skaper 
bemerkelsesverdig mye lasteplass av sine ytre mål. 
Med en lengde på 4,40 m og bredde på 1,69 m, vil den 
kompakte utformingen overraske. Både manøvrering 
og parkering blir enkelt – selv i de mest utfordrende 
urbane miljøer.

KOMPAKT KAROSSERI
MED UBEGRENSEDE MULIGHETER
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Plass for 2 Euro-paller

Plass for 2 Euro-paller 1,22m mellom 
hjulbuene

Innlastingshøyde

524MM 2 EURO-PALLER 1,22M

SMART
OG ALLSIDIG PLASS

DEN STORE LASTEPLASSEN TIL NV200 er utformet for å utnytte de indre målene optimalt og 
således gjøre din arbeidsdag enklere. Med en indre lengde på 2,04 m og avstand mellom hjulkassene på 
1,22 m er det ingen sak å få plass til 2 Euro-paller. Gulvet i lasterommet er bare 524 mm fra bakken slik 
at det er enkelt og raskt å laste inn i NV200. I tillegg har vi standard gulvkroker som hjelper deg med å 
levere lasten sikkert. 
Du kan konfi gurere NV200 slik at den passer dine behov med en eller to skyvedører på sidene og 
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ENESTÅENDE
ALLSIDIGHET

UTOVER DENS DISTINKTIVE STYLING. 
Se utover NV200 Family’s karakteristiske styling og 
se bilens eksepsjonelle allsidighet som hjelper deg 
med alt det du gjør. Den tilbyr deg de mest fl eksible 
muligheter med nesten ubegrenset lastekapasitet. 
Den tar med seg 7 personer uten problemer. 
Eller med fem personer på to seterader er det 2,3m3 
lastevolum igjen. NV200 er den ideelle bilen både 
for arbeidsdager og helgeaktiviteter.

Opp til 2,9m3 lastevolum med den andre 
seteraden foldet ned.

2,9M3

Opp til 2,1m3 lastevolum med to rader – 
5 passasjerer.

2,1M3

Flere seter, mer kneplass, større takhøyde.

7 SETER

NV200 Family markedsføres ikke i Norge.
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2 SETER 5 SETER

7 SETER

2 SETER
Som toseter kan NV200 Family ta med seg tre sykler med forhjulene montert. 
Det vil si 2,9m3 lasteplass.

5 SETER
Selv med 5 personer om bord kan NV200 Family ta med seg en stor koffert til 
hver. Det vil si 2,1m3 lasteplass.

7 SETER
Når dens nærmeste rivaler ikke har mer bagasjeplass har NV200 Family enda 
plass til minst 2 store kofferter.

TILPASNINGSDYKTIG 
PLASS
Alle setene lar seg folde ned slik at det øker lasteplassen.

KOMFORTABEL
OG TILPASNINGSDYKTIG

NV200 Family gir mer plass innvendig, og med sin 
fl eksible modulære seteanordning gir NV200 Family 
deg nesten ubegrensede muligheter. Enten du skal 
frakte to, fem eller sju personer har NV200 Family 
likevel god plass til bagasje. 
Både den andre og tredje seteraden kan foldes og gir deg 
et plant gulv, slik at du enkelt får med deg alt og alle.

NV200 Family markedsføres ikke i Norge.

NV200 Family markedsføres ikke i Norge.
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SE KLART, SITT KOMFORTABELT
Svingradius for NV200 er 5,3m og gir deg meget 
god klarering. Du plasserer deg et hestehode foran 
andre når du finner veien gjennom hindringene og 
utfordringene i byen. 

Det lave gulvet gjør det enkelt å gå inn og ut av bilen.Førerposisjonen i NV200 er høyere enn hos 
konkurrentene, noe som innebærer overlegen 
oversikt på veien. 

SMART
I BYEN

NV200 TRIVES I BYEN. Den unike størrelsen gjør at bilen er enklere å posisjonere og 
parkere enn konkurrentene. Godt utsyn fra den høye seteposisjonen og en kvikk motor 
hjelper deg med å manøvrere NV200 knirkefritt i travle gater.

RYGGEKAMERA. Ryggekameraet gjør det enkelt å komme seg inn på små 
parkeringsplasser og lasteramper. Displayet på dashbordet viser et fargebilde 
av området bak deg og retningsindikatoren hjelper deg med å plassere NV200 nøyaktig 
der du vil ha den.

5,3M

384mm 847mm
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SMART
OG PRAKTISK

DET ER ENKELT å fi nne roen i NV200. Det 
innbydende interiøret med de solide materialene 
oppmuntrer både til avslapning og arbeid. De 
mange oppbevaringsrommene gjør det lettere å 
være organisert i hverdagen. Varebilen har til 
eksempel en sammenleggbar seterygg på 
passasjersetet som blir til en praktisk arbeidsfl ate. 
Se mer, hør mer, lær mer med NissanConnect, 
ditt helintegrerte navigasjons-, kommunikasjons- 
og lydunderholdningssystem.

NV200 HAR 12 ULIKE LAGRINGSROM. Dashbord-hylla og hanskerommet er ideelle for oppbevaring av dokumenter. Det fi nnes 
også oppbevaringsrom mellom setene og foran passasjersetet.(Såfremt det ikke er satt inn airbag). De store dørlommene rommer kart i 
A4-størrelse. NV200 har også skjulte oppbevaringsrom, slik som skuff under setet, et extra plass i hanskerommet og et annet i midtkonsollen. 

Foldbar rygg på passasjersetet som danner et bord. Kun tilgjengelig på biler uten kollisjonsgardiner.
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5/ Kraftig kjøleenhet
6/ Justerbare hyller
7/  Lav høyde på 

kjøleenheten

1/ Temperaturkontrollenhet
2/ A/C strøminntak
3/ Forsterket gulv
4/ Bred sideadkomst

NV200
KJØLEBIL (IKKE TILGJENGELIG I NORGE)

TILFREDSSTILL APPETITTEN med den NV200 
kjølebilkonverteringen! Skreddersydd for de strenge 
kravene til catering-virksomheten tilfredsstiller kjøleenhetene 
de høyeste standardene for teknisk standard og kan kjøle 
ned til 0°C – og likevel gi deg 2,2m3 ren lasteplass. 
Den er konstruert for å holde virksomheten din i topp form 
og kan utstyres med aluminiumsgulv og mellomgulv, 
forsterket eller vanntett gulv. Med sin kompakte siluett og 
uslåelige smidighet gjør NV200 det enkelt å levere ferskvarer 
– helt fram til døren, selv i de travleste og smaleste gatene.
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KRAFT
MED ØKONOMI

NV200 LEVERES med kraftige, men nøysomme motorer.
Du kan velge mellom høyeffektive 1,5dCi dieselmotorer med 90HK 
eller 110HK. Begge motorene kan vise til svært god drivstofføkonomi 
med en imponerende rekkevidde, slik at du kan kjøre lenger mellom 
tankfyllingene. Lave CO2-utslipp innebærer at dieselmotorene ikke 
forurenser så mye.

5 eller 6 trinns girkasser er tilgjengelig

1.5 dCi

VANSKELIG Å SKADE, ENKLERE Å
REPARERE
NV200 er tøff, både fordi den takler hardt arbeid og fordi 
den beskytter deg. Utenpå den robuste strukturen er det 
effektive støtabsorberende soner som fordeler kraften i et 
eventuelt sammenstøt. Til tross for at de er sterke, er de 
også lette å reparere.

GIRSKIFTINDIKATOR
Når motoren når det ideelle turtallet for 
girskifte kommer det opp en indikator 
i multifunksjonsdisplayet som viser den 
ideelle timingen for å skifte gir. 
Dette hjelper deg med å kjøre
 mer økonomisk.

HOLDER DEG INFORMERT
NV200 er utstyrt med et multifunksjonsdisplay 
med kjørecomputer som gir deg all den 
informasjonen du trenger for å kjøre økonomisk. 
Det viser deg turtall, gjennomsnittlig og sanntids 
drivstofforbruk og den gjenværende 
kjørestrekningen. Med ryggekamera skifter 
displayet til et fargebilde av det som er bak deg 
med en gang du setter bilen i revers.

NV200 ER RIMELIG I DRIFT. Bilen er konstruert for å gi deg minimale utgifter. Ikke bare på grunn av lave driftskostnader i 
hverdagen, men også på grunn av en robust konstruksjon og slitesterke materialer som gir lang levetid og høy pålitelighet.

HOS NISSAN HAR SIKKERHET TOPP PRIORITET. Det er derfor NV200 er utstyrt med en rekke aktive sikkerhetssystemer, inkludert 
ABS med Elektronisk Bremsekraftfordeling (EBD) og Bremseassistanse (Brake Assist) som øker din bremsekraft og optimaliserer 
stabiliteten under hard nedbremsing. Akkurat som du, ønsker vi at alle skal føle seg trygge ombord i en NV200, derfor er kollisjonspute for 
fører og passasjer - samt beltestrammere foran - standard på alle modeller. NV200 har i tillegg Electronic Stability Program (ESP) og Cruise-
kontroll med hastighetsbegrenser. Alt dette for å gi deg maksimal sikkerhet.. 

LAVE
EIERSKAPSKOSTNADER

SIKKERHET
DIESEL

1.5 l dCi

1.5 l dCi

EFFEKT (HK)

90

110

GIRBOKS TYPE

5 -trinns manuell

6 -trinns manuell

VAREBIL
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Aluminiumsfelger Skillevegger

Cruise-kontroll med hastighetsbegrenser Regnsensitive 
vindusviskere

NissanConnect

Spill musikk fra CD, USB og Bluetooth.

I-nøkkel

Tåkelys

Automatiske hovedlys

Oppvarmede seter

Klimaanlegg

Skillevegg med vindu er tilgjengelig med todelt bakdør med vindu. Vennligst sjekk 
tilgjengeligheten av skillevegg med eller uten vindu hos din forhandler.

PLANLEGG
turen din med 5" 
berøringsskjerm og vis 
optimale ruter, musikk og 
informasjonsvarsling, og til og 
med telefonboken og 
personlige filer.

SJEKK
framdriften på skjermen med 
høydefinisjons 2D- eller 
3D-kart og autozoom på 
viktige mål. Med 
stemmestyring på 9 språk.

SPILL
av CD-er i alle formater, søk 
med Bluetooth og 
audiostreaming eller velg radio 
og trafikkrapporter samtidig.

PRODUKTDETALJER
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VELG DITT IDEELLE TILBEHØR FOR ARBEID OG FRITID
T I L B E H Ø R

1/ BESKYTTELSE I PLAST FOR SIDEHENGSLEDE DØRER 
UTEN VINDU, BAKPANEL OG HJULKASSER Disse sterke 
plastpanelene er en del av en serie som er utviklet for å beskytte hele 
lasterommet på en praktisk måte.

2/ LASTESTATIV I STÅL, TO STENGER. Dette kraftige lastestativet 
kan bære 60 kg og vi kan levere diverse originalt Nissan-tilbehør til disse. 
Lastestativet kan også leveres med tre stenger.

3/ GULVBESKYTTELSE I PLAST FOR VAREBIL. Kraftig, enkel å holde 
ren og med sklisikker overfl ate som bidrar til at lasten holder seg på plass.

VELG
DINE FAVORITTER

4/ SKVETTLAPPER. Robuste og holdbare. Foran og bak.

5/ AVTAGBART TILHENGERFESTE. Alle disse mulighetene lar deg få full 
fordel av NV200 sin trekkraft på 1 100 kg. Velg mellom fast eller avtagbart 
feste.

6/ UTVENDIG BESKYTTELSE OG KANALRØR. Robust beskyttelse og en 
ekstra touch av styling til din NV200.

 7/ MATTER. Hold teppet i førerhuset rent med disse gummi- eller 
tekstilmattene. Gulvmattene har NV200-logoen sydd inn og er formet slik at 
de passer perfekt. De er også utstyrt med fester slik at de sitter godt.

653
2

4

1

7
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F A R G E R U T S T Y R S N I V Å E R

C: Ikke for Norge V: Leveres til varebil S: SOLID M: METALLIC

Dark Blue / C
BW9 / M

Dark Grey / C, V
K51 / M

Black / C, V
GN0 / M

Pearl White* / C
QAB / P 

Silver / C, V
KL0 / M

White / C, V
QM1 / S

Red / C, V
Z10 / S

BROWN / C
CAP / M 

Grey - Dark grey
(Bare varebil)
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H

L

M

B

C

D

I

E

G1

G2

A

F

K

J

UTVENDIGE MÅL

A Lengde mm 4 400
B Bredde med speil mm 2 011
C Bredde uten speil mm 1 695
D Høyde (ulastet) mm 1 850
E Akselavstand mm 2 725
F Bakkeklaring (ulastet) mm 158

VEKTER

Bilens bruttovekt kg 2 000
Maksimum nyttelast* - Van kg 677*
Maks. tilhengerkaspsitet - med brems kg 1 100
Maks. tilhengerkapasitet - uten brems kg 640

INNVENDIGE MÅL

G1 Maksimum lengde (Gulvnivå) mm 2 040
Maksimum bredde mm 1 500
Maksimum høydet mm 1 358

H Minimum bredde mellom hjulbuene mm 1 220
I Lasteplattform høyde mm 524
J Bredde skyvedør mm 693
K Høyde skyvedør mm 1 171
L Bredde bakdør mm 1 262
M Høyde bakdør mm 1 228

Lastevolum (Maks. kube) m3 4.2

Varebil med enkel eller dobbel skyvedør. 
Sidehengslede bakdører med vindu og vinduvisker.

Varebil med enkel eller dobbel skyvedør med vindu. 
Sidehengeslede bakdører med vindu og vinduvisker.

K A R O S S E R I V A R I A N T E R M Å L  O G  V E K T

* Nyttelast er veilende-avhengig av utstyrsnivå
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NISSAN NV200 TILBYR:
5-ÅRS GARANTI 

12-ÅRS GARANTI MOT 
GJENNOMRUSTING

3-ÅRS LAKKGARANTI

30 000 KM/1 GANG PER ÅR 
SERVICEINTERVALL

PAN-EUROPISK SERVICE
Når du kjøper en ny NV200 kvalifi serer du 
deg automatisk til fordelene i vår Pan-
Europeiske 24/7 -365 dagers veihjelp. 
Uansett hvor du kjører i Europa: Opplever 
du ufrivillig stans, ringer du bare vårt 
nødtelefonsenter, og vi vil umiddelbart tilby 
veihjelp.

SERVICEMARKED
Hvis bilen din bryter sammen, er det upraktisk. 
Hvis varebilen din bryter sammen, er det et 
alvorlig problem for virksomheten din. Også 
tid som er avsatt til service er nedetid, 
ettersom varebilen din ikke gjør nytte for 
seg. I Nissan forstår vi disse harde 
forretningsrealitetene. Derfor gjør vi alt vi 
kan for å sikre at varebilen din er der den 
hører hjemme – i arbeid for deg.

SPESIALISERT NETTVERK FOR
LETTE NYTTEKJØRETØY
Siden 2007 har Nissan, som tilbyr det 
bredeste utvalget av nyttekjøretøy i 
Europa, utviklet et spesialisert nettverk 
for lette nyttekjøretøy i nesten hele 

Europa. Våre forhandlere er opplært til å 
skreddersy den NV200-varianten som pas-
ser best for din virksomhet, i tillegg til kon-
kurransedyktige finansieringsløsninger. 
Våre servicerådgivere på ettermarkedet står 
til din tjeneste, de forstår dine forretnings-
begrensninger. Oppdag de forskjellige 
NV200-modellene, test dem og diskuter 
dine behov med våre spesialiserte salgskon-
sulenter for lette nyttekjøretøyer. Du vil bli 
overbevist om at NV200 kan bidra til utvik-
lingen av din virksomhet.

F O R  D I N  T R Y G G H E T

Du setter i gang fantasien vår. Du fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. Du 
inspirerer oss til å endre reglene og fi nne på nye ting. I Nissan er ikke innovasjon 
bare et spørsmål om tillegg og utvidelser; det dreier seg om å bryte grenser for å 
fi nne opp status quo på nytt. Det dreier seg om å utvikle uventede løsninger for 
å tilfredsstille både dine villeste og mest jordnære ønsker. I Nissan konstruerer vi 
biler, tilbehør og tjenester som bryter med formen, som gjør det praktiske 
spennende og det spennende praktisk. Dette for for å kunne gi deg en mer 
spennende kjøreopplevelse - hver eneste dag.

HOS NISSAN ER DET DU SOM FÅR FRAM DET BESTE I OSS.
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Forhandlerstempel:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (02/2014). Denne brosjyren viser prototype-
biler som er vist på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter forbeholder Nissan International seg retten 
til å endre spesifikasjonene og bilene som vises i denne publikasjonen uten forvarsel. Nissan-forhandlerne vil bli informert om eventuelle endringer så raskt 
som mul ig .  Venn l igs t  kontakt  d in  loka le  N issan- forhand ler  fo r  å  få  den mest  oppdater te  in formas jonen .  På  grunn av  begrensn inger 
i trykkeprosessen som brukes kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Alle rettigheter forbeholdes. 
Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan International er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – 02/2014 – Trykt i EU. 
Layout ved NEW/BBDO - France – Tlf.: +33 1 40 62 37 37 og produsert av E-GRAPHICS\FRANCE, France –Tel.: +33 1 49 09 25 35
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