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ORIGINALT TILBEHØR
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Ta vare på bilen med røffe gummimatter og setetrekk i tekstil, 
plastgulv og dørbeskyttelse og et ekstra kraftig lastestativ 
med tre holdere eller bagasjestativ.

KLAR TIL INNSATS
1 _ Lastestativ med tre holdere (59)

2 _ Kanalrør (53)

3 _ Plastbeskyttelse for bakdør 
(Franske dører), komplett 
beskyttelse, 4 deler (38)

4 _ Bagasjestativ (62)

5 _ Vind deflektor (57)

På forsiden: Skvettlapper foran og 
bak (55-56), lastestativ i stål med to 
holdere (58), klistremerke for nullutslipp 
(Dark Grey) (05)

Setetrekk i tekstil av økomateriale (10) Plastgulvbeskyttelse og terskelvern for bakluke (47, 11) Terskelvern og gummimatte (09, 32) 
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PRAKTISK OG ORGANISERT
Foreta leveringer med parkeringssensorer foran og bak, organiser varene med 
en skillevegg og beskytt dem fra nysgjerrige blikk med en topphengslet bakdør.

1_Sidelister (54)

2_Skvettlapper foran  
og bak (55-56)

3_Plastdeksler for franske dører, 
nedre del i 2 deler (39)

4_Beskyttelse for topphengslet 
bakdør (44, 48) 

5_Vindavvisere (57)

6_Parkeringssensorer foran  
og bak (06, 08)

Beskyttelse for skyvedør (52) Systemkrok for multiskillevegg (31)
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FULLT UTSTYRT 
Oppgrader din e-NV200 komplett med originalt tilbehør fra Nissan.  
Fra smarttelefon - og nettbrettholdere til beskyttelsesinnredning og  
matter - alt er skreddersydd etter dine behov.

1 _ Klistremerke for nullutslipp (Dark Grey) (05)

2 _ Fremre og bakre skvettlapper (55-56)

3 _ Smarttelefonholder 360-grep (svart) (13)

4 _ Universal nettbrettholder (Black) (15)
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1 _ Matter: gummi og tekstil (32, 34)

2 _ Låsbare hjulmutre (03)

3 _ Bagasjenett (60)

4 _  Bagasjeromsmatte uten 
«eselører» (37)

5 _ Myk bagasjeromsmatte (29)

6 _  Terskelvern og standard 
tekstilmatte (09, 34)

7 _ Gummimatte, hard (28)

8 _ Sikkerhetspakke (66)

9 _ Lastestativ, stål 2 stenger (58)
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BESTILLINGSINFORMASJON
 

Spør din salgsrepresentant om å inkludere tilbehør i din Nissan finansavtale og få en 
finansieringsplan som passer deg.

 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)

NISSAN FORSIKRING

Å være på den sikre siden og unngå uforutsette utgifter 
er god forretningsdrift når det gjelder firmabiler. Nissan 
Forsikring er den mest omfattende forsikringen på 
markedet for alle Nissan-modeller. Du får den hos din 
forhandler og sikrer deg at alle reparasjoner blir utført 
ved et autorisert Nissan-verksted.

NISSAN Prisløfte

Ditt merkeautoriserte Nissan-verksted kan din Nissan 
best. I tillegg er vi konkurransedyktige på pris. Vi gir 
prisløfte på service og reparasjoner for alle Nissan-
modeller uansett alder. Det vil si at vi matcher prisen  
på tilsvarende service og reparasjoner til et alternativt 
verksted dersom pristilbudet skulle være lavere enn  
hos oss. Du vinner. Uansett hvilken vei du ser på det.

ALUFELGER
(01) 15” alufelger 40300-4FA1A

(02) Hjulkapsel 40315-4FA0A

(03)   Låsbare hjulmutre KE409-89951

INDIVIDUELL TILPASNING

(04) Nullutslippsklistremerke – lysegrått (for mørke farger som 
svart, rød, etc) G6820-4FA0A

(05)  Nullutslippsklistremerke –mørkegrått (for lyse farger som 
hvit, sølv, etc) G6820-4FA0B

TEKNOLOGISK ASSISTANSE
(06)  Parkeringssensor foran (hovedsett, delsett må bestilles separat) KE512-99901

(07) Parkeringssensor tilleggssett) KE512-99930

(08)  Parkeringssensor bak KE511-99903

PRAKTISK UTSTYR INNVENDIG
(09)  Terskelsett – foran KE967-4F000

(10)  Tekstilsetetrekk i økomateriale (forsetene) KE860-4F000

(11)  Terskelplate, bakluke KE967-4F020

(13)  Smarttelefonholder 360-grep (sort) KS289-360BL 

(14) Smarttelefonholder U-grep (sort) KS289-UG0BL 

(15)  Universal nettbrettholder (sort) KS289-TH0BL 

(16) Flyttbart askebeger F8800-89925

(17) Telefonkoppholder + beskyttende sokk KE930-00300

(18) Festekrok H4937-4FA00

(19) Armlene sort tekstil (enkelt sett med 1 adapter) venstreratt KS877-JX100 

(20) Armlene sort vinyl (enkelt sett med 1 adapter) venstreratt KS877-JX103 
(21) Armlene med oppbevaring, sort tekstil (enkelt sett med  

1 adapter) venstreratt KS877-JX111 

(22) Armlene med oppbevaring, sort vinyl (enkelt sett med  
1 adapter) venstreratt KS877-JX113 

ANNET
(23) Tilhengerfeste m/fast kule KE500-JX00A 

(24) Tilhengerfeste m/avtagbar kule  KE500-JX01A 

(25) Tilhengerfeste m/skrudd kule KE500-JX05A 

(26) Ledningssett tilhengerfeste - 7-polet KE505-4F507 

(27) Ledningssett tilhengerfeste - 13-polet  KE505-4F513 

OPPBEVARING OG DELING
(28)  Hard bagasjeromsmatte KE965-4F0H0

(29)  Myk bagasjeromsmatte KE965-4F0S0

(30) Multiskillevegg H4935-4FA00

(31)  Systemkrok for multiskillevegg H3885-4FA00

MATTER
(32)  Mattesett, foran KE748-4F089

(33) Mattesett, foran og bak KE748-4F189

(34)  Standard teppesett, foran KE745-4F001

(35) Standard teppesett, foran og bak KE745-4F201

(36) Bagasjeromsmatte med ører KE840-4F001

(37)  Bagasjeromsmatte uten ører KE840-4F000

INTERIØRBESKYTTELSE
(38)  Plastbeskyttelse for dobbel bakluke – komplett beskyttelse,  

4 deler KE680-JX130

(39)  Plastbeskyttelse for dobbel bakluke – beskyttelse av nedre 
område, 2 deler KE680-JX131

(40) Beskyttelsespanel for doble bakdører KE547-JX082

(41) Beskyttelsesgitter for doble bakdører KE968-JX100

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

(43) Plastbeskyttelse for bakluke, beskyttelse av nedre KE680-JX231

(44) Beskyttelsespanel for enkel bakluke KE547-JX081

(45) Beskyttelse for det innvendige delevinduet KE968-JX400

(46) Sideskinne + ekstra festepunkter for interiørskinne (sett med 2 stk.) KE935-4F000

(47)  Gulvbeskyttelse i plast KE680-4F050

(48)  Beskyttelse for topphengslet bakdør KE968-JX200

(49) Bakpanel plastbeskyttelsessett: 2 deler KE680-JX020

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

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

(52)  Beskyttelse for skyvedør (2 stk.) KE968-JX300

EKSTERIØRBESKYTTELSE
(53)  Kanalrør KE543-JX010

(54)  Sidelister KE760-JX020

(55)  Skvettlapper (sett med 2), foran KE788-4F085

(56)  Skvettlapper (sett med 2), bak KE788-4F086

(57)  Vindavvisere (sett med 2 stk.), foran KE800-JX010

LASTESTATIVER
(58)  Lastestativ, stål (2 stenger, vanlig bruk) KE730-JX002

(59)  Lastestativ, stål (3 stenger, profesjonell bruk) KE730-JX003

(60)  Bagasjenett KE966-75R00

(61) Bagasjenett, horisontalt KE966-74R00

(62)  Takgrind (sidehengslet og topphengslet bakluke) G3520-4FA00

SIKKERHET
(63) Førstehjelpssett (hardt plastskrin) KE930-00021

(64) Førstehjelpssett (myk bag) KE930-00026

(65) Sikkerhetsvest KE930-00111

(66)  Sikkerhetspakke (varseltrekant x1) KE930-00028

(67) Sikkerhetspakke (varseltrekant x2) KE930-00029

(68) Varseltrekant KE930-00017

(69) Varseltrekanter (sett med 2) KE930-00018
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Udskriv    |    Stige ud

Besøk vår hjemmeside på: www.nissan.no

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (Mars 2017). 
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 – GEA BtoB e-NV200 P&A BROC - 03/2017  – Trykt i EU.
Utviklet av DESIGNORY, Frankrike og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35

Følg Nissan e-NV200 på:
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