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Hos Nissan videreutvikler 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.

DET OFFISIELLE LETTE NYTTEKJØRETØYET FOR 
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

ET USLÅELIG MODELLUTVALG AV 
LETTE NYTTEKJØRETØY
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�Pålitelighet er viktig, 
virksomheten min 
avhenger av å komme 
frem til kunden i tide. 
Derfor er Nissans 5 års 
garanti et viktig pluss. Det 
viser at Nissan har stor 
tillit til sin teknikk, 
byggekvalitet og 
pålitelighet, og det gir 
meg større selvsikkerhet.�

�Nissan har et stort 
utvalg av lette 
nyttekjøretøy, og alle 
har funksjoner som er 
nyttig for min 
virksomhet. Jeg valgte 
NV300 fordi dette er 
den riktige størrelsen for 
mitt nåværende behov. 
Når virksomheten 
vokser er det godt å vite 
at jeg kan gå opp en 
størrelse, og fortsatt 
kjøre en Nissan.�

�Min NV300 er mer enn 
en varebil for meg, det er 

også kontoret mitt. Jeg 
må håndtere 

papirarbeidet, få tak i 
deler og holde kontakten 

med kunder når jeg er på 
farten. Derfor valgte jeg 

NV300. Den gjør det 
enklere å holde seg 

organisert og effektiv, og 
dette er et godt signal å 

vise kundene.�

�Jeg kjører nesten hele 
dagen, noe som betyr 

at ytelse og 
drivstoffeffektivitet er 

svært viktig. Min NV300 
gir meg en smidig 

kjøreopplevelse med 
god akselerasjon etter 
behov, og økonomien 

er også svært god. 
Dette betyr at 

kjøringen er mer 
avslappet og bilen gir 

meg reduserte 
driftskostnader.�

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

VELG DITT KJØRETØY
DU KAN BE OM MYE FRA DEN NYE NV300, og stole på at den oppfyller dine forventninger. Den 
har alt du trenger til din virksomhet: lave driftskostnader og høy komfort. I tillegg til enestående 
lastekapasitet og allsidighet i en praktisk, mellomstor varebil. Akkurat som du forventer fra 
Nissan, er NV300 også svært driftsikker. Et løfte som støttes av vår 5 års garanti.
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EUROPALL

INDIKATORER FOR 
MAKSIMAL YTELSE

OVER
1 000KG

NYTTELAST*

OPPTIL
8,6M3
LASTEVOLUM

OPPTIL 8,6M3

LASTEKAPASITET
OPPTIL 4,0M3

MED 6 PERSONER
OPPTIL 9 SETER
MED GOD PLASS

LAVT 
DRIVSTOFFORBRUK OG 
MER KRAFT
1,6 dCi NV300 motoren er tilgjengelig
i tre ulike effektalternativer: Singel
Turbo med 95 hk og to Twin Turbo 
med 125 hk eller 145 hk. Twin Turbo-
motoren leverer høyere 
dreiemoment fra lave turtall og mer 
kraft ved høye hastigheter for enda 
bedre kjørekomfort

LAGET FOR DEG

STOR LASTEKAPASITET, 
KOMFORTABEL Å KJØRE
NV300 VAREBIL har plass til opptil 8,6 m3 last og over 
1 000* kg nyttelast, mens Crew Van har plass til seks 
personer pluss verktøyet du trenger. Combi har god 
pass til inntil ni personer.

DET FINNES EN IDEELL NV300 FOR DEG. Velg mellom to lengder og to høyder for 
varebilen, to lengder for Combi eller Crew Van, pluss en lang chassis plattform 
med førerhus som er klar for din spesifiserte ombygging.

VAREBIL CREW VAN COMBI CHASSIS PLATTFORM 

HOLD KONTAKTEN LAVE DRIFTSKOSTNADER
Alle NV300-motorer er EURO6-kompatible.

Det lave drivstofforbruket sammen med 
2 år/40 000 km serviceintervaller 

bidrar til de lave driftskostnadene 
på NV300.

Oppretthold kontakten med NissanConnect, ditt navigasjons-, 
kommunikasjons og lydunderholdningssystem. Vis kart, 
musikk, info og telefonkontakter på den 7" store 
fargeberøringsskjermen, bruk stemmestyring, håndfri tilkobling 
og lytt til din favorittmusikk på iPod, MP3, USB eller Bluetooth® 
audio streaming.

VAREBIL CREW VAN COMBI

x3 x10
2,5M

GIPSPLATER
FÅ JOBBEN GJORT
NV300 ER EN VAREBIL MED HØY KAPASITET. Selv 
standardversjonen har plass til tre europaller eller opptil ti 2,5 m 
lange gipsplater. Åpne luken i skilleveggen og du har plass til 
ekstra lange materialer som rør eller tepperuller. 

Med en imponerende lastekapasitet har du god plass til 
tre europaller eller 10 2,5 m gipsplater. Med luken i 
skilleveggen har du plass til lange materialer opptil 
3,75 m i L1 og opptil 4,15 m i L2.

Alle NV300 i Norge har fargetilpasset støtfanger og speilhus.*Nyttelasten varierer avhengig av utstyr.
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PERFEKT TILPASSET DEG. Et omfattende modellutvalg, mye 
ekstrautstyr og tilbehør gjør det enkelt å velge den perfekte 
NV300 for din virksomhet. Det finnes to lengder og to 
høyder for varebil, to lengder for Crew Van og Combi, og en 
chassis plattform med lang akselavstand for ombygging.
DET ER DITT VALG!
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KREVER LITE, GIR DEG MYE
MED DE LAVE DRIFTSKOSTNADENE ER NV300 et perfekt valg for din virksomhet. 

Både Singel og Twin Turbo motorene er svært økonomiske. Stop/Start og smart 
energistyring bidrar til å spare mer drivstoff. Og du har også fordelen av at NV300 er 

dekket av den enestående Nissan-garantien på 5 år/160 000 km.

TURBO-MOTORER HESTEKREFTER

STOP/START & ECO-MODUS

5 år/160 000 km (det som kommer først) 
produsentgaranti for lette nyttekjøretøy 
(unntatt e-NV200: 5 år/100 000 km 
produsentgaranti for elbildeler og 5 år/100 
000 km garanti på resten av kjøretøyet)
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DU HAR PLASS TIL MER
NV300 er utviklet for å gjøre arbeidsdagen enklere. Det er enkelt å laste en europall 
via den brede åpningen bak eller via skyvedørene, noe som også gjør leveringer fra 
fortauskanten raskere. Du kan gjøre mer med NV300.
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 Alle NV300 i Norge har fargetilpasset støtfanger og speilhus.
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GOD TENKING. SMARTERE LASTING.
I tillegg til et romslig og fleksibelt lasterom har NV300 også mange 
andre nyttige og praktiske detaljer. Inspirerende idéer som gjør en 
utfordring til en vel utført jobb.

Praktisk 552 mm lastehøyde 
betyr mindre løfting.

Skillevegg i stål i full høyde 
for økt sikkerhet (vindu er 
ekstrautstyr)

1,27 m lastebredde mellom 
hjulkassene.

ANDRE FUNKSJONER INKLUDERER 
(ENKELTE FUNKSJONER ER EKSTRAUTSTYR):

• LED-lys i lasterommet
• 12 V kontakt i lasteområdet 

• Bakdøren kan låses i åpen posisjon for ekstremt 
lang last

• Innvendig takstativ er tilgjengelig for gjenstander 
opptil 2,0 m lengde/13 kg

• Bakdører med vindu (ekstrautstyr) eller bakluke
• NV300 kan slepe en tilhenger med bremser på 

opptil 2 000 kg

Sidehengslede bakdører 
åpnes 180° for uhindret 
lastebredde på 1,3 m.

Opptil 20 integrerte fester 
på sidene og i gulvet gjør 
det enkelt å sikre lasten.

Luken i skilleveggen gir plass 
til ekstra lange gjenstander 
– opptil 3,75 m i L1 NV300 
eller 4,15 m i L2 NV300.

Skyvedøren er over en 
meter bred slik at det er 
enkelt å få plass til en 
europall.
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KOMFORTABEL OG PRAKTISK
Kupéen i NV300 er mye mer enn bare en komfortabel arbeidsplass. Den er også et 
svært organisert mobilt kontor. 
Det finnes over 89 liter oppbevaringsplass for alt fra binders og kopper til store 
flasker og din bærbare PC. Du har stor oppbevaringsplass under passasjersetet når 
det vippes fremover. Seteryggen på midtsetet kan legges helt ned for å gi plass til 
en klipsholder for A4-blokker. Dette er bare noen av de praktiske funksjonene som 
vider at vi har tenkt både på deg og måten du jobber på.

INNVENDIGE FUNKSJONER I VAREBILEN 
INKLUDERER:
 1. Oppbevaring av store ting under passasjersetene.
2. Klipsholder for A4-blokker på midtsetets seterygg. I tillegg 

til flatt område for dokumenter eller bærbar PC.
3. Praktisk koppholder for trygg oppbevaring av 

drikkevarene. 
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Du kan navigere overalt med 
tydelige bilder og 
stemmestyring. 
Trafikkinformasjonen bidrar til 
at du kommer raskere frem.

Gjør din NV300 til et underholdnings- 
og kommunikasjonssenter. Last inn 
musikkbiblioteket ditt via Bluetooth.

Snakk med kunder og ring 
hjem. Med NissanConnect 
håndfri-teknologi kan du 
ringe og besvare samtaler 
samt få tilgang til 
kontaktene dine med 
hendene trygt plassert på 
rattet.

AVANSERT ENKELHET
Å komme i rett tid og holde kontakten er viktig for alle 
virksomheter. Vi gjør dette enklere med NissanConnect 
– vårt sofistikerte og brukervennlige multimediasystem 
som synkroniseres med smarttelefonen din.

NissanConnect
7" berøringsskjerm, navigasjon med oppdateringer av 
trafikkinformasjon og USB-kart, DAB+-radio, Bluetooth 
smarttelefonintegrering, USB og minijack.
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NV300 VAREBIL
SVELGER STOR LAST
NV300 varebil er en romslig og pålitelig arbeidshest med stor kapasitet. Den 
mellomstore varebilen med stort lasterom er praktisk i bygatene og 
avslappende på motorveien.

PRAKTISKE FUNKSJONER FOR LASTEROMMET INKLUDERER:
• Gulvmontert lastsikring
• Luke i skilleveggen gir plass til ekstra lange 

gjenstander opptil 4,15 m på L2-versjonen.
• Gulv og sidepaneler i tre for lasteområdet 

(ekstrautstyr)LED-lys i lasterommet gjør 
det enklere å jobbe 
(ekstrautstyr).

Innvendig takstativ som gir 
plass til nyttig ekstralast 
(ekstrautstyr).

En 1,0 m bred skyvedør er 
tilgjengelig på én eller 
begge sider.

Denne smarte enheten lar 
deg låse bakdøren åpen og 
trygt ta med deg lengre last.

• Enkelt å laste en europall via side- eller bakdør
• Bakdør med 270° åpning (ekstrautstyr)
• LED-lys i lasterommet (ekstrautstyr)
• 12 V kontakt i lasteområdet
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NV300 CREW VAN
KLAR FOR DET MESTE
NV300 Crew Van er den fleksible arbeidsløsningen. Dine kollegaer har enkel tilgang via doble 
skyvedører og sitter komfortabelt til og fra arbeidsplassen. To lengder er tilgjengelig slik at 
du både har plass til kollegaene og opptil 4.0 m³ last .

PRAKTISKE FUNKSJONER FOR KOLLEGAER 
OG LASTEROM INKLUDERER:
• Fra 3,2 til 4.0 m³ maks. lastevolum
• Nyttelast inntil ca. 1 000 kg*
• Doble skyvedører med faste vinduer
• Slitesterk skillevegg i plast med vindu
• Baksetebenk for tre passasjerer med justerbare 

hodestøtter (høyde og vipping)

• 3-punkts rullebelte i alle seter
• Ekstra oppbevaringsplass under skilleveggen 

forlenger lastelengden til opptil 2,42 m 
(L2-modeller)

• 12 V kontakt i setebenken

Opptil 4,0 m3 lasteplass for 
verktøy og utstyr.

Komfortabel baksetebenk for 
opptil tre passasjerer.

En nedfellbar armhviler gir 
ekstra god komfort.

Store vinduer gjør interiøret 
lyst og luftig.

Side 1    |     Side 2    |     Side 3

Print   |   Utgang

Introduksjon    |    Utvendig design    |    Innvendig design    |    Innvendig plass    |     Teknologi    |    Anvendelighet    |    Ytelse    |    Sikkerhet    |    Dimensjoner    |    Konfi gurasjoner og Motorer    |    Tilbehør    |    Farger og Setetrekk



STANDARDFUNKSJONER PÅ COMBI INKLUDERER:
• Setekonfigurasjon for opptil ni passasjerer med valg 

mellom to akselavstander
• Doble skyvedører med faste vinduer eller åpning av 

vinduer (ekstrautstyr)
• Setebenk med sitteplass til tre passasjerer

på andre og tredje seterad
• 60/40 deling/nedfelling av setebenk på andre seterad

• Nedfelling av setebenk på tredje seterad
• Avtagbare setebenker på andre og tredje seterad
• Rulleseler for alle seter
• Gummigulv
• Sidepanel i halv høyde

NV300 COMBI
GJØR ET GODT 
INNTRYKK
Combi er både smart og romslig i tillegg til at den er 
komfortabel å kjøre. Den vil imponere passasjerene 
dine på vei til flyplassen, fotballkampen, i byen eller 
på motorveien.

Store skyvedører på sidene 
og deling/nedfelling av andre 
seterad sikrer enkel tilgang.

Nedfellbar eller avtagbar 
tredje seterad og avtagbar 
andre seterad gir fleksible 
løsninger for passasjerer/
lasterom.

Fjern setene på andre og 
tredje seterad og Combi gir 
deg lasterommet til en varebil.
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ECO-MODUS
Skrus på for å optimalisere 
drivstofforbruket ved å begrense 
maks. dreiemoment, gir mykere 
akselerasjon og forutsigbare 
girskift.

SMART ENERGISTYRING
Dette er en måte å regenerere 
energi på
fra nedbremsing og bremsing for
å redusere drivstofforbruket.

EURO6-KOMPATIBEL
Selektiv katalytisk 
reduksjonsteknologi bruker AdBlue 
for å redusere NOx-utslippene til 
vann, nitrogen og små mengder 
karbondioksid - naturlige elementer 
vi puster i hver eneste dag.

TWIN TURBO
Den første turboen produserer 
høyt dreiemoment ved lave turtall 
for å gi mer kraft når man kjører 
avgårde og når man starter 
motoren på nytt. Den andre 
turboen øker motoreffekten ved 
høyere hastigheter for konstant 
og pålitelig akselerasjon.

STOP/START
Standard på Twin Turbo og 
ekstrautstyr på motorene med 
95 hk. Motoren stanser i køkjøring 
og starter på nytt umiddelbart når 
du trykker på clutch-pedalen. Du 
vil snart legge merke til 
drivstoffbesparelsene.

1.6 dCi 95hk Singel Turbo1.6 dCi 145hk Twin Turbo

HØY EFFEKTIVITET
1,6 liter dCi dieselmotorene på NV300 kombinerer fordelene 
med lite slagvolum og imponerende drivstofføkonomi og 
turbolader i hele turtallsområdet. Tre EURO6-kompatible 
motorer er tilgjengelig: Singel Turbo med 95 hk og Twin 
Turbo med 125 hk eller 145 hk.
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GJENNOMTENKT OG 
ANSVARLIG
Din sikkerhet er viktig for oss. Derfor er NV300 
utstyrt med aktive sikkerhetssystemer som 
Electronic Stability Program (ESP), ABS med Electronic 
Brakeforce Distribution (EBD) og Extended Grip som 
optimaliserer trekkraften under vanskelige forhold 
(gjørme, snø). I tillegg til flere gjennomtenkte detaljer 
for å gjøre kjøringen enklere og gi deg kontroll.

AUTOMATISKE LYS OG 
VINDUSVISKERE 
(EKSTRAUTSTYR)
Aktiveres automatisk slik at 
du kan konsentrere deg om 
veien.

CRUISEKONTROLL
Slapp av på langturer. 
Kombinert med 
hastighetsbegrenser som 
hjelper deg med å holde deg 
innenfor fartsgrensene.

BAKKESTARTASSIST
Gjør bakkestart tryggere og 
smidigere ved å opprettholde 
bremsekraften i opptil 
2 sekunder.

RYGGEKAMERA 
(EKSTRAUTSTYR)
Kombinert med 
parkeringssensorer bak blir 
manøvreringen både enklere 
og tryggere.

I-KEY (EKSTRAUTSTYR)
Når du har hendene fulle kan 
I-Key låse/låse opp for- og 
bakdører.

BLINDSONESPEIL
Montert på 
forsetepassasjerens solskjerm 
for å gi deg bedre sikt.

ECO-MODUS
Aktivering av Eco-modus 
bidrar til å optimalisere 
drivstofføkonomien.

Introduksjon    |    Utvendig design    |    Innvendig design    |    Innvendig plass    |     Teknologi    |    Anvendelighet    |    Ytelse    |    Sikkerhet    |    Dimensjoner    |    Konfi gurasjoner og Motorer    |    Tilbehør    |    Farger og Setetrekk

Print   |   Utgang



MÅL (MM) L1H1 L1H2
Lengde (mm) 4 999
Bredde / bredde med sidespeil (mm) 1 956 / 2 283
Høyde (mm) 1 971 2 493
Akselavstand (mm) 3 098
Overheng foran (mm) 933 935
Overheng bak (mm) 968 966

LASTEROM L1H1 L1H2
Lengde ved gulv 2 537
Lengde ved gulv gjennom lasteluke (mm) 2 950
Maksimal lengde ved gulv, med oppløftet 
sete gjennom lasteluke (mm) 3 750

Lengde 1 m over gulvet (mm) 2 250
Bredde (mm) 1 662
Bredde mellom hjulkasser (mm) 1 268
Høyde (mm) 1 387 1 898
Innlastingshøyde (mm) 552
Lastevolum (m3) 5,2 7,2

SKYVEDØR L1H1 L1H2
Bredde 600mm over gulvet (mm) 907
Bredde 100mm over gulvet (mm) 1 030
Høyde (mm) 1 284

BAKDØRENE L1H1 L1H2
Høyde (mm) 1 320 1 820
Bredde 70mm over gulvet (mm) 1 391

VEKTER (KG) L1H1 L1H2
1 000 kg 1 200 kg 1 200 kg

Brutto kjøretøyvekt (kg) 2 800 2 980 2 980

MÅL (MM) L2H1 L2H2
Lengde (mm) 5 399
Bredde / bredde med sidespeil (mm) 1 956 / 2 283
Høyde (mm) 1 971 2 490
Akselavstand (mm) 3 498
Overheng foran (mm) 933 935
Overheng bak (mm) 968 966

LASTEROM L2H1 L2H2
Lengde ved gulv 2 937
Lengde ved gulv gjennom lasteluke (mm) 3 350
Maksimal lengde ved gulv, med oppløftet 
sete gjennom lasteluke (mm) 4 150

Lengde 1 m over gulvet (mm) 2 650
Bredde (mm) 1 662
Bredde mellom hjulkasser (mm) 1 268
Høyde (mm) 1 387 1 898
Innlastingshøyde (mm) 552
Lastevolum (m3) 6 8,6

SKYVEDØR L2H1 L2H2
Bredde 600mm over gulvet (mm) 907
Bredde 100mm over gulvet (mm) 1 030
Høyde (mm) 1 284

BAKDØRENE L2H1 L2H2
Høyde (mm) 1 320 1 820
Bredde 70mm over gulvet (mm) 1 391

VEKTER (KG) L2H1 L2H2
1 200 kg 1 200 kg

Brutto kjøretøyvekt (kg) 3 030 / 3 040 3 070

VAREBIL L1 H1

VAREBIL L1 H2 VAREBIL L2 H2

VAREBIL L2 H1

NV300
DIMENSJONER

Side 1    |    Side 2
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MÅL (MM) L1H1 L2H1
Lengde (mm) 4 999 5 399
Bredde / bredde med sidespeil (mm) 1 956 / 2 283
Høyde (mm) 1 971
Akselavstand (mm) 3 098 3 498
Overheng foran (mm) 933 935
Overheng bak (mm) 968 966

LASTEROM L1H1 L2H1
Lengde ved gulv (min/maks) (mm) 1 914 / 2 023 2 314 / 2 423
Lengde 1 m over gulvet (mm) 1 340 1 740
Bredde (mm) 1 662
Bredde mellom hjulkasser (mm) 1 268
Høyde (mm) 1 387
Innlastingshøyde (mm) 552
Lastevolum (m3) 3,2 4,0

 

SKYVEDØR L1H1 L2H1
Bredde 600mm over gulvet (mm) 907
Bredde 100mm over gulvet (mm) 1 030
Høyde (mm) 1 284

BAKDØRENE L1H1 L2H1
Høyde (mm) 1 320
Bredde 70mm over gulvet (mm) 1 391

VEKTER (KG) L1H1 L2H1
1 200 kg 1 200 kg

Brutto kjøretøyvekt (kg) 2 844  2 950

MÅL (MM) L1H1 L2H1
Lengde (mm) 4 999 5 399
Bredde / bredde med sidespeil (mm) 1 956 / 2 283
Høyde (mm) 1 971
Akselavstand (mm) 3 098 3 498
Overheng foran (mm) 933
Overheng bak (mm) 968

LASTEROM L1H1 L2H1
Volum varerom (3. seterad oppe) (m3) 1,0 1,8
Volum varerom (3. seterad foldet) (m3) 2,5 3,4
Lengde ved gulv 736 1 136
Bredde (mm) 1 662
Bredde mellom hjulkasser (mm) 1 268
Høyde (mm) 1 369
Innlastingshøyde (mm) 552

SKYVEDØR L1H1 L2H1
Bredde 600mm over gulvet (mm) 907
Bredde 100mm over gulvet (mm) 1 030
Høyde (mm) 1 284

BAKDØRENE L1H1 L2H1
Bakdør/Bakluke (høyde) (mm) 1 320 / 1 295
Bredde 70mm over gulvet (mm) 1 391

VEKTER (KG) L1H1 L2H1
1 200 kg 1 200 kg

Antall passasjerer 9
Brutto kjøretøyvekt (kg) 2 925 / 2 935 3 010 / 3 020

 

CREW VAN COMBI

NV300
DIMENSJONER
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Print   |   Utgang

Introduksjon    |    Utvendig design    |    Innvendig design    |    Innvendig plass    |     Teknologi    |    Anvendelighet    |    Ytelse    |    Sikkerhet    |    Dimensjoner    |    Konfi gurasjoner og Motorer    |    Tilbehør    |    Farger og Setetrekk



NV300 
MOTORER
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DIESEL MOTORER
1.6 dCi 95hk

med/uten Stop/Start
1.6 dCi 125hk Twin Turbo

Stop/Start
1.6 dCi 145hk Twin Turbo

Stop/Start

Slagvolum 1 598 ccm 1 598 ccm 1 598 ccm

Maks. motoreffekt 95 hk (70 Kw) @3 500 omdr. 125 hk (92 Kw) @3 500 omdr. 145 hk (107 Kw) @3 500 omdr.

Maks. dreiemoment 260 Nm@1 500 omdr. 320 Nm@1 500 omdr. 340 Nm@1 750 omdr.

Konfigurasjon 4 sylindre, 4 ventiler pr. sylinder

Luftinntakssystem og 
drivstofftilførsel

Turbo, Variabel Geometri, Intercooler
Direkteinnsprøytning + common rail

Twin Turbo, Variabel Geometri, Intercooler
Direkteinnsprøytning + common rail

Utslippsklasse Euro 6

Serviceintervall 40 000 km eller 2 år (det som kommer først)

NV300 
KONFIGURASJONER

180° BAKDØRER 
UTEN VINDU

180 ELLER 270° 
VINDUSDØRER MED 

VINDU

BAKLUKE

CREW VAN

COMBI

BAKDØRER

VAREBIL

PLATTFORM MED FØRERHUS
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DIN PERSONLIGE 
NV300
Her finner du et spesifikt utvalg av tilbehør som bidrar 
til at du kan gjøre jobben både raskere og enklere.

1 - TAKSTATIV I STÅL
2 - EKSTRA LED-LYS FOR LASTEOMRÅDET
3 - GULVMATTER: GUMMI, STANDARD, VELUR
4 - AVTAGBART TILHENGERFESTE
5 - LASTGITTER FOR (SIDEHENGSLEDE) 

BAKDØRER
6 - INNVENDIG TAKSTATIV
7 - SETETREKK
8 - STIGE I EPOKSY STÅL (SVART) FOR 

SIDEHENGSLET BAKDØR
9 - SKLISIKKERT OG EKSTRA KRAFTIG 

TREGULV

1

2

4

3

5

6 7

8 9

Alle NV300 i Norge har fargetilpasset støtfanger og speilhus.
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GLACIER WHITE (S)
WHI

MERCURY GREY (M)
GRP

STONE (M)
BGE

MAGMA RED (S)
RMB

PANORAMA BLUE (M)
B43

MOLE GREY (S)
GRT

JET BLACK (M)
BLK

OYSTER GREY (M)
GRC

S: SOLID 
M: METALLIC

BAMBOO GREEN (S)
GBM

COPPER BROWN (M)
BRT

NV300

FARGER FELGER

SETETREKK

17" ALUFELGER
EKSTRAUTSTYR PÅ VAREBIL, 
CREW VAN OG COMBI

16" HJULKAPSEL
VAREBIL, CREW VAN, COMBI

 JAVA INTERIØR
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5-ÅR NISSAN ASSISTANCE VEIHJELP

• Europeisk dekning ved havari, ulykker, hendelser som ikke dekkes av garantien (som 
punktering, tapt nøkkel, feil drivstoff....)
• Døgnåpent Veihjelp
• 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. I tar også hånd om bilen din.

KUNDETJENESTER

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 Nissan 5 års garanti for lette nyttekjøretøy
• Prøvekjøring av ønsket kjøretøy

SERVICEMARKEDTJENESTER

Hvis bilen din bryter sammen er det upraktisk. Hvis varebilen 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 varebilen din er der den hører 
hjemme – i arbeid og på veien.

•  5 år eller 160 000 km garanti
•  5-års lakkgaranti på karosseriet
•  5-års garanti på originaldeler og tilbehør fra NISSAN
•  5-års veihjelp
•  12-års rustgaranti på NV300
•  Garantien kan overføres til ny eier

Med 2 år eller 40 000 km serviceintervall for dieselmotorer vil du ha 5 års problemfri bilhverdag, 
i tillegg til lave driftskostnader.

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:

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.

HOS NISSAN FÅR DU FRAM DET BESTE I OSS.

*5 år/160 000 km (det som kommer først) produsentgaranti for lette nyttekjøretøy (unntatt e-NV200: 5 år/100 000 km produsentgaranti for elbildeler og 5 år/100 000 km 
garanti på resten av kjøretøyet)
Ubegrenset kjørelengde på følgende garantiene: lakk, originaldeler og tilbehør fra Nissan, Veihjelp og rust.
Les Nissans garantihefte for mer informasjon.
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Følg Nissan NV300 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, 5 år/100 000 km på resten av kjøretøyet)

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking ( juli 2016). Denne 
brosjyren inneholder prototyper som er vist på bilutstillinger. 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.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY16 NV300 BROCHURE GEA 7/16 – Trykt i EU.
Utviklet av DESIGNORY, Frankrike og produsert av eg+ worldwide – Tlf.: +33 1 49 09 25 35

Besøk vår hjemmeside på: www.nissan.no/nv300

Forhandlerstempel:
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