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1. Lastestativ m/3 stenger (101)

2. Lastbeskyttelse i tre: helt sidepanel (62), 
hjulbuekasser (57), gulvpanel (65)  
og panel på bakdører (58).

3. Skvettlapper foran og bak (96-97)

4. Lastbeskyttelse i tre: skyvedørpanel (64), 
sidepanel bak (63), hjulbuekasser (57), 
gulvpanel (65) og panel på bakdører (58).

5. Gulvbeskyttelse i plast (83)

6. Takgrind (102)

7. Vindavvisere (98)

8. Hjørnebeskyttere (99)

DITT VERKTØY
Alt arbeid er forbundet med både eget verktøy og risikoer. Derfor er utvalget 
av tilbehør til Nissan NV200 så komplett. Du finner alt du trenger for en god 
arbeidsdag og for langvarig beskyttelse av varebilen, inkludert ny interiør-
beskyttelse i tre av høy kvalitet.

På forsiden: NV200 i Z10 Red utstyrt 
med lastestativ i stål m/2 stenger (100), 
sidelister (95) og kanalrør (94).
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VÆR FORBEREDT PÅ DET MESTE
Hvis du har valgt en Nissan NV200 er det fordi du ønsker å jobbe hardt. Hold bilen i perfekt 
stand med lastbeskyttelse i plast og skillevegger, samt beskyttelsesgitter og beskyttelseslister 
for dørene.

1. Lastbeskyttelse i plast: nedre 
skyvedørpanel (86), sidepanel bak (84), 
hjulbuer (79), og bakdører (87).

2. Beskyttelsesgitter for bakdører (90) og 
beskyttelsesgitter for skyvedør (93)

3. Beskyttelsesgitter for bakdører (90)

4. Beskyttelsesgitter for skyvedør (93)

5. Beskyttelseslister for bakdører (89)

6. Lastekrok (16) og sideskinne (17)

7. Systemkrok for multiskillevegg (47-48)
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1. 360 Flex Smarttelefonholder (10)

2. Universal nettbrettholder (11)

3. Setetrekk (07)

4. Midtarmlene svart stoff (22)

5. Skistativ, opptil 6 par, skyvbart (106)

6. Dekktrinn (44)

7. Kanalrør (94)

8. Parkeringssensorer foran 
og bak (04, 06)

9. Kanalrør (94)

10. Skvettlapper foran og bak (96-97)

11. Tilhengerfeste m/skrudd kule (31)

GJØR DEG KLAR TIL EN PAUSE
Gjør mest mulig ut av din NV200 under ferieturen. Monter et ski/-snøbrettstativ og 
beskyttende skvettlapper og kjør opp i fjellet og nyt en komfortabel tur med dobbel 
dobbelt midtarmlene, smarttelefon- eller nettbrettholder og parkeringssensorer foran 
og bak.
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TA VARE PÅ DEG SELV OG KJØR FORSIKTIG
Din NV200 kan utstyres med en lang rekke originalt tilbehør fra Nissan, alt fra sikkerhetsnett, 
låsbare hjulmutre, beskyttelsesinnredning og matter til en praktisk kjøleboks.

1. Bagasjeromsmatte (46)

2. Bagasjenett (19)

3. Bagasjeromsboks (45)

4. Kjøleboks (29)

5. Velurmatte (52)

6. Låsbare hjulmutre (03)

7. Standard og velurmatter (49, 52)

8. Sikkerhetspakke (119)
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BESTILLINGS-
INFORMASJON

FELGER
(01) Hjulkapsel 40315-JX00A

(02) 14” alufelg D0300-JX51A

(03)  Låsbare hjulmutre KE409-89951

TEKNOLOGISK ASSISTANSE
(04)  Parkeringssensor (hovedsett) KE512-99901

(05) Parkeringssensor (tilleggssett)  KE512-99930

(06)  Parkeringssensor bak KE511-99901

PRAKTISK UTSTYR INNVENDIG
(07)  Setetrekk (forsete - fører og forsetepassasjer) KE860-JX000

(08) Smarttelefonholder 360 «Grip», White KS289-360WH 

(09) Smarttelefonholder 360 «Grip», Black KS289-360BL 

(10)  Smarttelefonholder 360  «Flex», Black KS289-360FL 

(11)  Universal nettbrettholder, Black KS289-TH0BL 

(12) Askebeger m/lys F8800-89925

(13) Askebeger, svart, uten lys 96536-00Q0A

(14) Sigarettenner 25331-4F100

(15) Adapterring for sigarettenner 25339-2F000

(16)  Lastekrok for nett H4937-4FA00

(17)  Sideskinne + ekstra forankringspunkter for innvendig skinne 
(OE-sett med 2 deler)

84937-BJ00A

(18) Forankring for sideskinne (sett med 4 deler) 87694-BJ00A

(19)  Bagasjenett KE966-75R00

(20) Bagasjenett, horisontalt KE966-74R00

(21) Oppbevaringsnett, vertikalt KE966-76R00

(22)  Armhviler dobbelt sett svart stoff ML385 KS877-JX122 

(23) Dobbelt sett svart vinyl ML385 KS877-JX132 

(24) Svart stoff ML385 ett sett med 1 adapter KS877-JX100 

(25) Svart stoff MLC310 ett sett med 1 adapter KS877-JX111 

(26) Svart vinyl ML385 ett sett med 1 adapter KS877-JX103 

(27) Svart vinyl MLC310 ett sett med 1 adapter KS877-JX113 

(28) Kleshenger KS872-99900 

(29)  Kjøleboks (20 l) KS930-00080 

PRAKTISK UTSTYR EKSTERIØR
(30) Fast tilhengerfeste KE500-JX000

(31)  Tilhengerfeste m/skrudd kule KE500-JX050

(32) Avtakbart tilhengerfeste KE500-JX010

(33) Ledningssett tilhengerfeste 7-polet KS505-JX207 

(34) Ledningssett tilhengerfeste 13-polet KS505-JX213 

(35) Ledningssett tilhengerfeste 7-polet til 13-polet KE505-89941

(36) Ledningssett tilhengerfeste 13-polet til 7-polet KE505-89951

(37) Ledningssett adapter tilhengerfeste LANG, 13-polet til 7-polet +12S KE505-89961

(38) Kjeve- og pinnekobling KE500-99903

(39) Kjeve- og pinne- samt kulekobling KE500-99904

(40) Liten takboks - Svart - Hurtigfeste - Dobbel åpning KE734-380BK

(41) Mellomstor takboks - Svart - Hurtigfeste - Dobbel åpning KE734-480BK

(42) Stor takboks - Svart - Hurtigfeste - Dobbel åpning KE734-630BK

(43) Takboks Ranger 90 KE734-RAN90

(44)  Dekktrinn KE930-00130

OPPBEVARINGS & SEPARATOR
(45)  Hard bagasjeromsboks KE965-JX5H0

(46)  Myk bagasjeromsmatte KE965-JX5S0

(47)  Multiskillevegg H4935-JX500

(48)  Systemkrok for multiskillevegg H3885-JX500

MATTER
(49)  Standard tekstilmatter, foran KE746-JX031  

(50) Standard tekstilmatter, foran og 2. seterad KE743-JX031 

(51) Standard tekstilmatter, 3. seterad KE748-JX021 

(52)  Velur tekstilmatter, foran og 2. seterad KE743-JX011 

(53) Velur tekstilmatter, foran og 2. seterad - hvit søm KE743-JX10W 

(54) Velur tekstilmatter, 3. seterad KE748-JX001 

(55) Gummimatter, foran KE749-JX089 

(56) Gummimatter, foran KE748-JX089 

INNVENDIG BESKYTTELSE
(57)  Hjulbuekasser i tre, 2 stk. (høyre og venstre side) KE690-JX050

(58)  Beskyttelse i tre til vindusdører (1 sett) KE690-JX140

(59) Beskyttelse i tre til vindusdører, nedre (for biler med bakvinduer) (1 sett) KE690-JX141

(60) Beskyttelse i tre til bakluke (1 sett) KE690-JX340

(61) Beskyttelse i tre til bakluke, nedre (for biler med bakvindu) (1 sett) KE690-JX341

(62)  Beskyttende sidepanel i tre (side uten skyvedør, reversibelt) KE690-JX020

(63)  Beskyttende sidepanel i tre (side med skyvedør, reversibelt) KE690-JX030

(64)  Beskyttende panel i tre til skyvedør (reversibelt) KE690-JX010

(65)  Beskyttende gulvpanel i tre til biler med 1 sidedør (reversibelt) KE690-JX070

(66) Beskyttende gulvpanel i tre til biler med 2 sidedører KE690-JX060

(67) Fullt sett for vindusdører med 1 skyvedør (uten bakvindu) KE690-JX200

(68) Fullt sett for vindusdører med 1 skyvedør (bakvindu) KE690-JX201

(69) Fullt sett for vindusdører med 2 skyvedører (uten bakvindu) KE690-JX100

(70) Fullt sett for vindusdører med 2 skyvedører (bakvindu) KE690-JX101

(71) Fullt sett for bakluke med 1 skyvedør (uten bakvindu) KE690-JX400

(72) Fullt sett for bakluke med 1 skyvedør (bakvindu) KE690-JX401

(73) Fullt sett for bakluke med 2 skyvedører (uten bakvindu) KE690-JX300

(74) Fullt sett for bakluke med 2 skyvedører (bakvindu) KE690-JX301

(75) 1x hyllesett foran i lasterom, 24 cm dybde (reversibelt, 
side uten skyvedør)

KE690-JX08F

(76) 1x hyllesett foran i lasterom, 32 cm dybde (reversibelt, 
side uten skyvedør)

KE690-JX09F

(77) 1X hyllesett bak i lasterom, 24 cm dybde (reversibelt) KE690-JX08R

(78) 1X hyllesett bak i lasterom, 32 cm dybde (reversibelt) KE690-JX09R

(79)  Hjulbuebeskyttelse i plast, 2 stk.  KE680-JX040 

(80) Plastbeskyttelse for bakluke, komplett beskyttelse, 2 deler KE680-JX230 

(81) Plastbeskyttelse for bakluke, beskyttelse av nedre område, 1 del KE680-JX231 

(82) Beskyttelse for det innvendige delevinduet KE968-JX400

(83)  Gulvbeskyttelse i plast KE680-JX050 

(84)  Plastbeskyttelse for bakpanel: 4 deler KE680-JX020 

(85) Plastbeskyttelse for skyvedør, komplett beskyttelse, 4 deler KE680-JX010 

(86)  Plastbeskyttelse for skyvedør, beskyttelse av nedre område, 2 deler KE680-JX011 

(87)  Plastbeskyttelse for vdører, komplett beskyttelse, 4 deler KE680-JX130

(88) Plastbeskyttelse for dører, beskyttelse av nedre område, 2 deler KE680-JX131

EKSTERIØRBESKYTTELSE
(89)  Beskyttelseslister for dører KE547-JX082

(90)  Beskyttelsesgitter for dører KE968-JX100

(91) Beskyttelseslist for bakluke KE547-JX081

(92) Beskyttelsesgitter for bakluke KE968-JX200

(93)  Beskyttelsesgitter til skyvedør, 2 stk. (høyre og venstre side) KE968-JX300

(94)  Kanalrør KE543-JX010

(95)  Sidelister KE760-JX020

(96)  Skvettlapper - foran KE788-JX085

(97)  Skvettlapper - bak KE788-JX086

(98)  Vindavvisere (2-pakk) - foran KE800-JX010

(99)  Hjørnebeskyttere, foran og bak KE620-JX000

LASTEHOLDERE
(100)  Lastestativ, stål (2 holdere, normal bruk) KE730-JX002

(101)  Lastestativ (3 holdere, profesjonell bruk) KE730-JX003

(102)  Takgrind (dører eller bakluke) G3520-4FA00

(103) Lastestopp, 4 stk. KE734-99990

(104) Skistativ - liten KE738-50001

(105) Skistativ - mellanstor KE738-50002

(106)  Skistativ skyvbart - opptil 6 par KE738-99996

(107) T-Track adapter for skistativ KE737-99932

(108) T-track adapter for sykkelstativ KE737-99931

(109) Sykkelstativ, 1 sykkel KE738-80100

(110) Sykkelstativ, luksus KE738-80010

(111) Bakmontert sykkelstativ - Tilhengerfeste - 3 sykler - 
Sammenleggbar - Hangon 972

KS738-75300 

(112) Sykkelstativ, tilhengerfeste 7-polet, 2 sykler - Sammenleggbart - 
Euroride

KE738-70207

(113) Sykkelstativ, tilhengerfeste 7-polet, 3 sykler - Sammenleggbart - 
Euroride

KE738-70307

(114) Sykkelstativ, tilhengerfeste 13-polet, 2 sykler - Sammenleggbart - 
Euroride

KE738-70213

(115) Låsebolt KE500-99935

SIKKERHET
(116) Førstehjelpssett (boks) KE930-00021

(117) Førstehjelpssett (veske) KE930-00026

(118) Refleksvest KE930-00111

(119)  Sikkerhetspakke KE930-00028

(120) Sikkerhetspakke (x2 varseltrekanter) KE930-00029

(121) Varseltrekant KE930-00017

(122) Varseltrekant 2-pakk KE930-00018

Spør din salgsrepresentant om å inkludere tilbehør i din Nissans finansavtale og få en 
finansieringsplan som passer deg.
Nissan Originalt tilbehør 5 år eller 160 000 km hvis montert som PDI (inspeksjon av ny 
bil før levering) av Nissan-forhandlere (deler og arbeid) 12 måneder hvis montert av 
tredjepart eller kunde (kun deler/ubegrenset kjørelengde)

 Nissan Godkjent tilbehør 2 år eller 100 000 km hvis montert som PDI (inspeksjon av 
ny bil før levering) av Nissan-forhandlere (deler og arbeid) 12 måneder hvis montert av 
tredjepart eller kunde (kun deler/ubegrenset kjørelengde)

 N-tilbehør 3 år eller 100 000 km hvis montert som PDI (inspeksjon av ny bil før 
levering) av Nissan-forhandlere (deler og arbeid) 12 måneder hvis montert av 
tredjepart eller kunde (kun deler/ubegrenset kjørelengde)
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Nissan Forsikring tilbyr topp forsikringsdekning for 
Nissan-merket. Vårt samarbeid sikrer at bilen din 
repareres med originaldeler fra Nissan på et 
autorisert Nissan-verksted. 

Du vil få rask og effektiv saksbehandling og vil alltid 
kunne snakke med noen som kjenner godt til Nissan 
og deres produkter. 

Nissan Forsikring skiller seg også ut når det kommer 
til egenandel og kompensasjon. Naturligvis på en 
måte som er fordelaktig for deg som kunde.

Vi gjør alt dette for at du skal føle deg trygg, få den 
beste forsikringsdekningen og hjelpen når du 
trenger det som mest!

NISSAN  FORSIKRING

Vi ønsker å gi deg problemfri kjøring. Ved et havari 
eller en ulykke vil Nissan Assistance alltid være 
beredt til å hjelpe deg. 

Nissan Assistance tilbyr grunnleggende og andre 
tjenester, uansett om årsaken er feil/defekt, ulykke 
eller selvforskyldt skade.

Over alt der vi har autoriserte Nissanforhandlere i 
Europa, kan du nyte godt av 24/7-dekning, 365 
dager i året, til og med på ditt eget språk! Alt dette 
inkluderes i bilens  garanti.

Vi går enda et skritt lenger. Når du utfører service 
hos din Nissanforhandler kan du benytte deg av 
Nissan Assistance 12 måneder fra servicedato. Selv 
etter at garantiperioden har utløpt.

NISSAN ASSISTANCE

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (desember 
2015). Denne brosjyren viser prototype-biler som er vist på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig 
forbedring av våre produkter forbeholder Nissan Europe seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i 
denne publikasjonen uten forvarsel. Nissan-forhandlerne vil bli informert om eventuelle endringer så raskt som mulig. 
Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i 
trykkeprosessen som brukes, kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. 
Med enerett. Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Forhandlerstempel:

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY15 NV200 P&A BROCHURE LHD 12/2015  – Trykt i EU.
Utviklet av CLM BBDO, Frankrike – Tlf.: +33 1 41 23 41 23 og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Besøk vår hjemmeside på: www.nissan.no

Følg lette nyttekjøretøy fra Nissan på:

*5 år/160 000 km (det som kommer først) produsentgaranti for lette nyttekjøretøy (unntatt e-NV200: 
5 år/100 000 km produsentgaranti på elbildeler, 3 år/100 000 km på resten av kjøretøyet)

https://www.nissan.no/
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