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LETTE NYTTEKJØRETØY

V

ET USLÅELIG MODELLUTVALG

DET OFFISIELLE LETTE NYTTEKJØRETØYET
FOR UEFA CHAMPIONS LEAGUE

HOS NISSAN INNOVERER VI HELE TIDEN MED TANKE PÅ DIN VIRKSOMHET - Vi finner nye
og smarte måter å levere klasseledende romslighet og bedre effektivitet, fleksibilitet og
holdbarhet på, i tillegg til flere kostnadsbesparelser og økt brukervennlighet. Vi utvikler
begeistring og innovasjon for å gjøre ditt daglige arbeid enda enklere, morsommere og
mer fleksibelt. Ingenting slår følelsen av å gjøre jobben enda smartere.
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VELG DITT KJØRETØY

‘‘Vi har totalt 3
NV200-biler i dag
- dette er vår flåte!
Min er en kjøleversjon
som er fantastisk om
sommeren’’

NISSAN NV200 ER BYGGET FOR DITT ARBEID. Den tar små og store jobber seriøst og
gjør lasting og lossing enklere og mer komfortabelt enten du jobber i byen eller kjører
lengre distanser. Takket være 5 års/160 000 km garanti og lave vedlikeholdskostnader
har du uendelige bruksmuligheter.

‘‘Jeg elsker min NV200
fordi det er en ekte
varebil som føles som
en personbil. Jeg fyller
opp bilen med maling,
stoff og stiger og
cruiser komfortabelt
rundt i byen.
Ryggekameraet er
meget praktisk slik at
jeg slipper å snu meg
og strekke nakken
ved parkering.’’

Lakkerte støtfangere på
forsiden er standard i Norge.

* 5 år/ 16 0 0 0 0 k m (de t som
k o m m e r f ø r s t ) p r o d u s e n tgaranti for lette ny ttekjøretøy
(unntatt e-NV200 som har 5 år
og 100 000 km garanti)

‘‘Jeg startet mitt eget
firma for 3 år siden,
og mye av suksessen
kan jeg takke min
NV200 for. Den er både
romslig og komfortabel,
noe som gjør jobben
mye mer avslappende.
Jeg har akkurat kjøpt
denne og med 5 års
garanti er den enda
bedre enn før!’’

‘‘Dette er den beste
investeringen jeg har gjort
noensinne. Min forrige diesel
varebil kostet meg 4 ganger
så mye å vedlikeholde,
i tillegg til at NV200 er mye
mer stillegående og mer
praktisk ved kveldskjøring.’’
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KOMPAKT KAROSSERI OG ENESTÅENDE LASTEKAPASITET

OPPTIL

TENK STØRRE. NV200 er klar for alle arbeidsoppgaver
med sin klasseledende lastekapasitet.
FORVENT Å BLI OVERRASKET. Til tross for det flotte og
smidige eksteriøret har du plass til mye mer enn du tror i
en NV200, samtidig som du kommer deg raskere fra A til B.
Vi kaller dette smart design.

TOTAL
HØYDE:

2,04 m

1,50 m

1,36 m

LASTLENGDE

LASTBREDDE

LASTHØYDE

4,2 m3
LASTEVOLUM

4,2 M3

665 KG*
NYTTELAST

LASTEVOLUM

*) Avhenger av modell og lokal typegodkjenning

1,86 m
TOTAL
BREDDE:

1,69 m

TOTAL LENGDE:

4,4 m

VIKTIGE
DIMENSJONER

SMART OG ALLSIDIG PLASS
VÆR FLEKSIBEL. Det skal være enkelt med NV200.
De innvendige målene er nøye planlagt for å gjøre
jobben enklere.

BYKJØRING
PERFEKT MANØVRERING. Enkel lasting, lossing og parkering og
smidig manøvrering i utfordrende miljøer takket være god sikt
og høy førerposisjon. NV200 er en praktisk varebil.

524 mm

1,22 m

LASTEROMSGULVETS HØYDE

MELLOM
HJULBUENE

41°

373 mm
384 mm
HØYERE
FØRERPOSISJON

847 mm
2 EURO-PALLER

LAVT
GULV

10,6 m SVINGRADIUS

OPPRETTHOLD KONTAKTEN med NissanConnect – ditt
navigasjons-, kommunikasjons og lydunderholdningssystem.
Vis kart, musikk, info og telefonkontakter på den 5” store
fargeberøringsskjermen, stemmestyring over hele Europa,
håndfri konnektivitet og lytt til din favorittmusikk i alle formater:
CD, iPod, MP3, USB eller Bluetooth® audio streaming.

PLASS FOR
2 EURO-PALLER
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LITEN UTVENDIG
STOR INNVENDIG
Praktisk og diskret. Til tross for at NV200 har 4,2m3 lastekapasitet
gjør dens kompakte ytre mål (kort lengde, smal bredde, lav høyde)
den enkel å manøvrere gjennom trafikken og å komme seg inn og
ut av parkeringsplasser. En smart design – den beste i byen.

Lakkerte støtfangere på
forsiden er standard i Norge.
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TA EN PRAKTISK TILNÆRMING
Førerfokusert. Inne i det romslige førerhuset til NV200 skaper den solide
kvaliteten i materialene, de gjennomtenkte, funksjonelle designdetaljene,
de mange oppbevaringsrommene og et hevet, justerbart førersete et
komfortabelt mobilt kontor.
Nedfellbart passasjersete er ikke
tilgjengelig med hel skillevegg,
noe som er standard i Norge.
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ENESTÅENDE
LASTEKAPASITET
NV200 gir deg et enestående lasterom, det største i sin kategori.
NV200 er designet for å maksimere lasteplassen ved å optimalisere de indre målene.
Med 4,2 m3 lastevolum og opptil 665 kg nyttelast er NV200 klar for det meste.

2,04 m

1,50 m

1,36 m

4,2 m3

NV200 HAR LASTEPLASS
SOM ER LANG NOK FOR TO
EURO-PALLER.

MED MER PLASS MELLOM
VEGGENE ER BRED LAST
ENKEL OGSÅ.

ET LAVT GULV OG HØYT TAK BETYR
MER HØYDE SLIK AT DU KAN
FRAKTE STOR LAST.

KLASSELEDENDE
LASTEVOLUM.

OPPTIL

665 KG*

NYTTELAST

4,2 M3

LASTEVOLUM

*) Avhenger av modell og
lokal typegodkjenning
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4,40 M
TOTAL LENGDE

KOMPAKT KAROSSERI
MED UBEGRENSEDE MULIGHETER

TOTAL
HØYDE:
1,86 m

TOTAL LENGDE: 4,4 m

TOTAL
BREDDE:
1,69 m

Intelligent design betyr at NV200 har plass til det aller meste til tross for sine
kompakte ytre mål. Med en total lengde på 4,40 m og en total bredde på 1,69 m vil
NV200s kompakte mål overraske deg og gjøre det enkelt å manøvrere og parkere
i det mest utfordrende urbane miljøet. Fra baguetter til byggematerialer; NV200
frakter det som er maksimalt mulig i sin klasse.
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524 MM

GULVHØYDE TIL LASTEROMMET

2 EURO-PALLER

SMART OG ALLSIDIG PLASS
NV200s store lasteplass er smart utformet for å maksimalisere de indre målene og
gjøre det daglige arbeidet lettere. Med en innvendig lengde på 2,04 m og avstand
mellom hjulkassene på 1,22 m får du plass til to Euro-paller uten problemer. Lasting
og lossing går raskere og enklere med lastegulv på kun 524 mm over bakkenivå,
noe som er best i sin klasse. Standard gulvkroker hjelper deg med å levere lasten
sikkert. Du kan konfigurere NV200 slik at den passer dine behov for en eller to
skyvedører på sidene og valgfrie side- og bakvinduer.

2,8 m

524 mm

2 EURO-PALLER

1,22 m

PLASS TIL LANG STIGE
(IKKE TILGJENGELIG MED
HEL SKILLEVEGG)

LASTEROMSGULVETS
HØYDE

PLASS FOR
2 EURO-PALLER

1,22 m mellom
hjulbuene

Print | Utgang

Print | Utgang

BYKJØRING
NV200 trives i byen. Den unike størrelsen gjør det
enklere å posisjonere seg i trafikken og å parkere
enn konkurrentene. Godt utsyn fra den høye
seteposisjonen pluss den kvikke motoren hjelper
deg med å manøvrere NV200 enkelt i travle gater.

SE KLART, SITT KOMFORTABELT
41°
NV200S FØRERPOSISJON ER HØYERE
ENN RIVALENES SLIK AT DU SKAL
KUNNE SE BEDRE FRAMOVER OG MED
INSTRUMENTENE PÅ DASHBORDET I EN
VINKEL MOT DEG SLIK AT DU KAN LESE
AV DEM BAR MED ET HURTIG ØYEKAST.

373 mm

NV200 MED SVINGRADIUS PÅ 10,6 M
KANTSTEIN TIL KANTSTEIN OG
KOMPAKTE 4,4 M TOTALE LENGDE
PLASSERER DEG LANGT FORAN NÅR DU
FINNER VEIEN GJENNOM HINDRINGENE
OG UTFORDRINGENE I BYEN.

10,6 m

DET LAVE GULVET GJØR DET
ENKELT Å GÅ INN OG UT AV BILEN.
384 mm

847 mm

RYGGEKAMERA
Det er enkelt å komme seg inn
i små parkeringsplasser og
lasteramper med NissanConnect
ryggekamera (ekstrautstyr).
Displayet på dashbordet viser et
fargebilde av området bak deg og
legger inn retningslinjer for å hjelpe
deg med å plassere NV200
nøyaktig der du vil ha den.
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INNOVASJON
SOM HOLDER
DEG TILKOBLET
OPPRETTHOLD KONTAKTEN med Nissan Connect, ditt
helintegrerte navigasjons-, kommunikasjons og lydunderholdningssystem.
Med betjeningsknapper på rattet og en 5” berøringsskjerm som viser deg
optimale ruter, musikk og info-varsler, telefonboken din og dine personlige filer.
Finn høydefinisjons 2D- eller 3D-kart og autozoom på målene.
Få stemmestyring på 9 språk. Spill CD-er i alle formater, plugg inn iPod, MP3spiller eller USB-stikk, surf med Bluetooth® audiostreaming eller lytt til radioen
og trafikkrapportene. Åpne nettverket takket være hands-free tilkobling og nyt
å ha verden ved fingertuppene dine.
SPILL av CD-er i alle formater, søk med Bluetooth og audiostreaming
eller velg radio og trafikkrapporter samtidig.
SJEKK framdriften på skjermen med høydefinisjons 2D- eller 3D-kart
og autozoom på viktige mål. Med stemmestyring på 9 språk.
PLANLEGG turen din med en 5” berøringsskjerm og vis optimale ruter,
musikk og informasjonsvarsling og til og med telefonboken og personlige filer.
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NV200 har 13 ulike oppbevaringsrom. NV200 har
13 ulike oppbevaringsrom. Den midtplasserte øvre
skuffen og hanskerommet er ideelle for oppbevaring
av papirer. Det er oppbevaringsbrett mellom setene.
Det er holdere for drikkeflasker og bokser på dashbordet
innenfor enkel rekkevidde. De store dørlommene er
store nok for A4 veikart. NV200 har skjulte
oppbevaringsrom også, som skuffen under førersetet,
et hemmelig rom i hanskerommet og et annet i den
midtplasserte konsollen.

SMART OG PRAKTISK
Det er enklere å arbeide og slappe av i det smarte interiøret i NV200.
Det er en opplevelse av soliditet og kvalitet når du kjenner på materialene.
Se mer, hør mer, lær mer med Nissan Connect, ditt helintegrerte navigasjons-,
kommunikasjons og lydunderholdningssystem.
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KRAFT, ØKONOMI,
SIKKERHET
NV200 leveres med en kraftig
og økonomisk motor.
Den er en høyeffektiv 1,5 dCi Turbo
dieselmotor med effekter på enten
90 hk eller 110 hk.

Motoren kan vise til svært god
drivstofføkonomi med en imponerende
rekkevidde i daglig kjøring slik at du kan
kjøre lenger mellom tankfyllingene.

I Nissan har sikkerhet topp prioritet.
Det er derfor NV200 er utstyrt med en rekke
aktive sikkerhetssystemer, inkludert
Electronic Stability Program (ESP), ABS med
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) og
Brake Assist som øker bremsekomforten og
stabilitetskontroll. Akkurat som du ønsker vi at
alle skal føle seg sikker om bord i en NV200, så
kollisjonspute for føreren og forstrammere for
setebeltene foran er standard på alle modellene.

EUR 6
DIESEL

GIRKASSE

EFFEKT

CO2-UTSLIPP

KOMBINERT
DRIVSTOFFORBRUK

1,5 dCi

5-trinns manuell

90 hk

fra 131 g

fra 5,0 l / 100 km

1,5 dCi

6-trinns manuell

110 hk

fra 130 g

fra 4,9 l / 100 km
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LAVE
EIERSKAPSKOSTNADER
NV200 er god forretningssans. Den robuste konstruksjonen med
holdbare, pålitelige materialer og minimale driftskostnader gjør NV200
til et kjøretøy med meget lave totale eierkostnader, og leveres med
5 års/160 000 km garanti.

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

*) Ikke tilgjengelig med
NissanConnect ryggekamera

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.

VANSKELIG Å SKADE,
ENKLERE Å REPARERE
NV200 er tøff slik at
den tåler kravene til
hardt arbeid og for å
beskytte deg. Utenpå
den stive sentrale
strukturen er det
effektive
støtabsorpsjonssoner
som sprer kraften i et
eventuelt sammenstøt.
Selv om de er sterke er
de enkle å reparere.
Din Nissan NV200 må
selvsagt holdes vedlike for å
fungere optimalt. Derfor
leveres den med 1 år/30 000
km serviceintervall.

30 000 KM

1 ÅR
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1

VURDER TILBEHØRET

3

2

Ekstrautstyr som gjør hverdagen enklere. Du kan bestille din NV200 med
intelligent nøkkel og Start/Stop-system for å gjøre vareleveringer i byen
enda enklere eller du kan velge cruisekontroll med hastighetsbegrenser
for vareleveringer utenfor bykjernen. Regnsensorer, automatiske hovedlys
og oppvarmede seter, skillevegg og NissanConnect gjør din NV200 om til
et komfortabelt rullende kontor og verksted.

4

5

7

8

6

9

10

1_CRUISE-KONTROLL MED
HASTIGHETSBEGRENSER

6_AUTOMATISKE HOVEDLYS

2_I-NØKKEL

8_OPPVARMEDE FORSETER

3_RADIO CD-SPILLER MED
BLUETOOTH® OG USB

9_TÅKELYS FORAN

7_START/STOP-KNAPP

4_REGNSENSITIVE VINDUSVISKERE

10_SKILLEVEGG
(IKKE TILGJENGELIG I NORGE)

5_LUFTKONDISJONERING

11_NISSANCONNECT

11
10

Utstyrsnivået avhenger av modell.
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Gjør din NV200 klar til arbeidet. Start med
beskyttende plastgulv for varebilen og
lastbeskyttelse i treverk for vindusdørene.
Fortsett med skvettlapper og matter for å
holde bilen renere og velg sidelister og kanalrør
for å unngå riper. Invester også i takstativ og
avtakbart tilhengerfeste. Med originalt tilbehør
fra Nissan er du klar for det meste.

VELG
DINE FAVORITTER

1. TAKGRIND

4

2. VINDAVVISERE FORAN
3. HJØRNEBESKYTTERE

1

4. LASTBESKYTTELSE I TRE: SKYVEDØR, BAKPANEL,
HJULBUEKASSER, VINDUSDØRER UTEN GLASS,
GULVKLEDNING
5. PLASTMATTE TIL VAREBIL
6. LASTESTATIV M/ TO HOLDERE

2

7. SKVETTLAPPER
8. AVTAKBART TILHENGERFESTE
9. GULVMATTER
10. SIDELISTER OG KANALRØR

5

6

3

7

8

9

10
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FARGER

Dark Blue
BW9 / M

Silver
KL0 / M

Black
GN0 / M

Red
Z10 / S

Dark Grey
K51 / M

White
QM1 / S

FELGER

INNTREKK

14” hjulkapsler
VAREBIL

Grey - Dark grey
VAREBIL

S: SOLID - M: METALLIC
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KUNDETJENESTER
5-ÅRS PRODUSENTGARANTI PÅ LETTE NYTTEKJØRETØY FRA NISSAN
NISSAN tilbyr nå standard 5-års europeisk produsentgaranti på alle sine lette nyttekjøretøy*.
Dette er mye mer enn en garanti, og omfatter:
• 5 år eller 160 000 km garanti
• 5-års lakkgaranti på karosseriet
• 5-års garanti på originaldeler og tilbehør fra NISSAN
• 5-års Nissan Assistance veihjelp

SPESIALISERT NETTVERK FOR LETTE NYTTEKJØRETØYER
NISSAN har et spesialisert forhandlernettverk for lette nyttekjøretøy som hjelper
deg med dine spesifikke krav:
• Europeisk dekning
• Dedikert salgs- og servicemarkedpersonale
• Konkurransedyktige finansieringsløsninger
• Skreddersydde tilbud på ombygginger
• Konkurransedyktig utvidet garanti utover
Nissan 5 års garanti for lette nyttekjøretøy.
• Prøvekjøring av ønsket kjøretøy

• 12-års rustgaranti på NV200
• Garantien kan overføres til ny eier.

SERVICEMARKEDTJENESTER
Med 1 år eller 30 000 km serviceintervall for diesel- og bensinmotorer vil du ha 5 år med
problemfri bilhverdag, i tillegg til lave driftskostnader.

Hvis bilen din bryter sammen er det upraktisk. Hvis pickupen din bryter sammen
er det et alvorlig slag mot virksomheten din. Til og med tid som er avsatt til service
er nedetid når varebilen din ikke gjør nytte for seg. I Nissan forstår vi disse harde
forretningsfaktaene. Derfor gjør vi det meste for å sikre at pickupen din er der
den hører hjemme – i arbeid og på veien.

5-ÅRS NISSAN ASSISTANCE VEIHJELP

HOS NISSAN FÅR DU FRAM DET BESTE I OSS.
Du setter i gang fantasien vår. Du fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. Du inspirerer oss til å
endre reglene og finne på nye ting. Og i Nissan er ikke innovasjon bare et spørsmål om tillegg og
utvidelser; det handler om å bryte grenser for å finne opp status quo på nytt. Det dreier seg om å
utvikle uventede løsninger for å tilfredsstille dine villeste og mest pragmatiske ønsker. Hos Nissan
konstruerer vi biler, tilbehør og tjenester som bryter med mønsteret – gjør det praktiske spennende
og det spennende praktisk for å kunne gi deg en mer spennende kjøreopplevelse hver eneste dag.

• Europeisk dekning ved havari, ulykker, hendelser som ikke dekkes av garantien
(som punktering, tapt nøkkel, feil drivstoff....)
• Døgnåpent
• Nødtelefonsentral
• Rask veihjelp
Hvis dette ikke er mulig og bilen din står etter et par timer vil vi sikre at du får en
lånebil så snart det er mulig og om nødvendig, overnatting og reise til
bestemmelsesstedet eller tilbake til hjemmeadressen din. Vi tar også hånd om
bilen din.

*5 år/160 000 km (det som kommer først) produsentgaranti for lette nyttekjøretøy (unntatt e-NV200 som har 5 år og 100 000 km garanti) Ubegrenset
kjørelengde på følgende garantiene: lakk, originaldeler og tilbehør fra Nissan, veihjelp og rust. Les garantiheftet til Nissan for mer informasjon.
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Besøk vårt nettsted på: www.nissan.no

Følg Nissan Nyttekjøretøy på:
Forhandlerstempel:

* 5 år/160 000 km (det som kommer først) produsentgaranti for lette nyttekjøretøy (unntatt e-NV200 som har 5 år og 100 000 km garanti)
Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking ( juni 2016). 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 Nissanforhandler 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.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY15 NV200 BROCHURE LHD 01/2016 – 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.
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