
*Oferta dostępna jest tylko i wyłącznie przy spełnieniu warunków założonych dla wybranej oferty. Aby dowiedzieć się więcej, proszę o 
skontaktowanie się z najbliższym dealerem.

Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Ceny nie zawierają kosztów instalacji w pojeździe. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo zmiany 
podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. Co do akcesoriów nieoryginalnych odpowiedzialny z tytułu gwarancji będzie bezpośrednio ich producent, 

na zasadach wynikających z właściwych regulacjach prawnych oraz określonych przez producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie części i akcesoriów zdatnych do zastosowania w Państwa pojeździe, odpowiednich kodów części oraz kompatybilności 
akcesoriów prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana. Ceny części i akcesoriów odnoszą się jedynie do części oznaczonej danym kodem. Dodatkowe części zamienne mogą okazać się niezbędne do zainstalowania niektórych 

produktów. W celu uzyskania informacji dotyczących niezbędnych dodatkowych części zamiennych, ich cen oraz innych części i akcesoriów, prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana.
* Fabryczna 5-letnia gwarancja ograniczona jest do przebiegu 160 000 km na całą gamę samochodów dostawczych (z wyłączeniem modelu e-NV200, dla którego gwarancja trwa 5 lat lub 100 000 km na podzespoły napędu elektrycznego oraz 3 lata lub 100 000 km na pozostałe 

podzespoły).

AKCESORIA

SPECJALNA OFERTA AKCESORIÓW DLA NOWYCH KLIENTÓW*

5 LAT GWARANCJI NA WSZYSTKIE ORYGINALNE AKCESORIA 

HARDTOP - W WERSJI PREMIUM LUB STANDARD 

POKRYWY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ WYŚCIÓŁKI

Aluminiowa pokrywa 
przestrzeni ładunkowej

Osłona rolowana Miękka plandeka Aluminiowa płyta do 
aluminiowej wyściółki skrzyni 

Plastikowa wyściółka skrzyni

PAKIET HARDTOP 

Hardtop, wersja premium
Plastikowa wyściółka skrzyni

PAKIET Z OSŁONĄ PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ

Osłona rolowana
Plastikowa wyściółka skrzyni

PAKIET Z ALUMINIOWĄ POKRYWĄ PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ 

Aluminiowa pokrywa przestrzeni ładunkowej
Plastikowa wyściółka skrzyni

PAKIET DLA AKTYWNYCH 
Osłona rolowana
Plastikowa wyściółka skrzyni

PAKIET Z OSŁONĄ PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ ORAZ RURAMI 
STYLIZUJĄCYMI 

Osłona rolowana & Przednia rura stylizująca

Plastikowa wyściółka skrzyni

PAKIET STYL Z RURAMI STYLIZUJĄCYMI

Rury stylizujące skrzyni ładunkowej z podświetleniem
Plastikowa wyściółka skrzyni

PAKIET STYL Z OSŁONĄ PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ 

Osłona rolowana
Plastikowa wyściółka skrzyni

Elementy wykończeniowe świateł tylnych
Dywaniki gumowe z kołnierzem Bagażnik na skrzynię ładunkową & wysokiej jakości uchwyt na rower

Przednie i boczne osłony stylizujące, stal nierdzewna
Rury stylizujące tylnego naroża, chromowane, ze stali nierdzewnej

Naklejki stylizujące nadwozia w kolorze czarnym

Przednie i tylne rury stylizujące, chrom
Tylne nakładki stylizujące, chrom

Stopień na koło

10,000 zł

3,500 zł 4,000 zł

7,000 zł 5,300 zł

8,600 zł 4,000 zł

17,923 zł

8,595 zł 9,596 zł

14,330 zł

17,602 zł

12,499 zł

11,202 zł
Chromowana końcówka rury wydechowej

Centralny 
zamek

Światło 
hamowania

Oświetlenie 
wnętrza*

Wykończenie
wnętrza*

Otwierane okna*

* dostępne tylko w wersji premium



ZABUDOWA SKRZYNI

Hardtop, wersja standardowa Solid White 13 208 zł

Hardtop, wersja premium Solid White 16 114 zł

Aluminiowa pokrywa przestrzeni ładunkowej 6 775 zł

Osłona rolowana 7 696 zł

Miękka plandeka 2 710 zł

Plastikowa wyściółka skrzyni 1 527 zł

Aluminiowa płyta do aluminiowej wyściółki skrzyni 2 904 zł

Wysuwana szuflada 4 979 zł

Przesuwna przegroda przestrzeni ładunkowej 1 867 zł

Skrzynka narzędziowa 1 867 zł

Wysuwany tylny stopień 1 245 zł

Mechanizm klapy tylnej 729 zł

STYLIZACJA NADWOZIA 

3 348 zł

Boczne rury ozdobne (bez stopni) ze stali nierdzewnej, chromowane  2 009 zł
Tylne narożne rury stylizujące ze stali nierdzewnej, chromowane 1 161 zł
Przednia rura stylizująca ze stali nierdzewnej, chromowana 1 263 zł
Reflektory dalekosiężne 1 116 zł
Elementy wykończeniowe świateł tylnych 756 zł
Listwy boczne z podkładem lakierniczym, do wersji Double cab 1 160 zł
Chromowana końcówka układu wydechowego 454 zł
Zestaw nakładek przednich progów drzwiowych 494 zł
Antena „płetwa rekina” - Solid White (QM1) 1 066 zł
Nalepki (2 pasy na pokrywie silnika i tylnej klapie) – czarne 1 274 zł
Nalepki (2 pasy po obu stronach na drzwiach), do wersji Double cab – czarne 1 019 zł

AKCESORIA UŻYTKOWE

Zestaw owiewek drzwi, przód i tył, do wersji Double cab 430 zł
Owiewka na maskę 358 zł
Bagażnik na skrzynię ładunkową (maks. 80 kg) 1 051 zł
Aluminiowy bagażnik dachowy (maks. 100 kg) 1 062 zł
Bagażnik na skrzynię ładunkową kompatybilny z osłoną rolowaną (maks. 75 kg) 1 338 zł
Bagażnik na skrzynię ładunkową kompatybilny z osłoną aluminiową (maks. 75 kg) 1 338 zł
Hak holowniczy, kulowy (wersja krótka) 1 325 zł
Hak holowniczy, kulowy (wersja długa, do Double cab ze zderzakiem ze stopniem) 1 325 zł
Wiązka elektryczna haka hol. 7 styków 468 zł
Wiązka elektryczna haka hol. 13 styków 624 zł

FELGI ZE STOPÓW LEKKICH
16” standardowe felgi ze stopów metali lekkich (1) 870 zł
18” standardowe felgi ze stopów metali lekkich (2) 1 208 zł
18” felgi ze stopów metali lekkich, szlif diamentowy (z zaślepką) (3) 1 317 zł
18” felgi ze stopów metali lekkich (z zaślepką) 1 077 zł

DYWANIKI

Dywaniki tekstylne, standardowe, zestaw przedni i tylny 170 zł
Dywaniki tekstylne, welurowe z przeszyciami, zestaw przedni i tylny 234 zł
Dywaniki gumowe z kołnierzem, zestaw przedni i tylny 271 zł

Przednia rura stylizująca kompatybilna z osłoną rolowaną, stal nierdzewna - Chrom

Zapytaj sprzedawcę o kompatybilność akcesoriów.
Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Ceny nie zawierają kosztów instalacji w pojeździe. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego 

powiadomienia. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. Co do akcesoriów nieoryginalnych odpowiedzialny z tytułu gwarancji będzie bezpośrednio ich producent, na zasadach wynikających z właściwych regulacjach prawnych oraz 
określonych przez producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie części i akcesoriów zdatnych do zastosowania w Państwa pojeździe, odpowiednich kodów części oraz kompatybilności akcesoriów prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana. Ceny 

części i akcesoriów odnoszą się jedynie do części oznaczonej danym kodem. Dodatkowe części zamienne mogą okazać się niezbędne do zainstalowania niektórych produktów. W celu uzyskania informacji dotyczących niezbędnych dodatkowych części zamiennych, ich cen oraz innych części i akcesoriów, prosimy o 
kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana.

* Fabryczna 5-letnia gwarancja ograniczona jest do przebiegu 160 000 km na całą gamę samochodów dostawczych (z wyłączeniem modelu e-NV200, dla którego gwarancja trwa 5 lat lub 100 000 km na podzespoły napędu elektrycznego oraz 3 lata lub 100 000 km na pozostałe podzespoły).

AKCESORIA

5 LAT GWARANCJI NA ORYGINALNE AKCESORIA 
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