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1. Taklastbågar 3 bågar (101)

2. Lastskydd i trä: helsidesvägg (62),  
hjulhuslådor (57), golv (65) och  
dubbla bakdörrar (58).

3. Stänkskydd, fram och bak (96-97)

4. Lastskydd i trä: skjutdörr (64),  
bakre sidovägg (63), hjulhuslådor (57),  
golv (65) och dubbla bakdörrar (58).

5. Golvskydd i plast (83)

6. Takräcke (102)

7. Vindavvisare (98)

8. Skyddslist för stötfångarhörn (99)

VERKTYGEN I DITT JOBB
Varje jobb har sina egna verktyg och risker. Därför finns det ett stort 
tillbehörssortiment till Nissan NV200. Du hittar allt du behöver för att klara 
dina uppdrag effektivt och som samtidigt skyddar din bil och håller den i fint 
skick under en längre tid, bland annat tack vare invändiga skyddsdetaljer i trä.

På omslaget: NV200 i Z10 Red  
med tillbehör såsom lastbärare  
med 2 bågar (100), sidoskyddslister (95)  
och sidosteg (94).
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VAR REDO FÖR TUFFA UPPDRAG
Om du har valt en Nissan NV200, så är det för att du räknar med att den kommer att jobba 
hårt. Håll den i nyskick och investera i skyddsdetaljer i plast och lastavskiljningsnät samt 
skyddsgaller och beklädnad för dörrarna.

1. Lastskydd i plast: skjutdörr, nedre vägg (86), 
bakre sidovägg (84), hjulhus (79) och  
dubbla bakdörrar (87).

2. Skyddsgaller för dubbla bakdörrar (90)  
och skyddsgaller för skjutdörr (93)

3. Skyddsgaller för dubbla bakdörrar (90)

4. Skyddsgaller för skjutdörr (93)

5. Skyddsbeklädnad för dubbla bakdörrar (89)

6. Fästkrok (16) och sidoskena (17)

7.  Systemskenor för multifunktionsnät(47-48)
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1. 360_Hållare för smartphone (10)

2. Universalhållare för surfplatta (11)

3. Sätesklädsel (07)

4. Armstöd, dubbelsats, svart, textil (22)

5. Skidhållare för upp till 6 par,  
skjutbart (106)

6. Däcksteg (44)

7. Sidobågar (94)

8. Parkeringsassistans fram  
och bak (04,06)

9. Sidobågar (94)

10. Stänkskydd, fram och bak (96-97)

11.  Dragkoppling, flänsad (31)

GÖR DIG KLAR FÖR EN PAUS
Utnyttja fördelarna med din NV200 på din fritid. Lägg till en skid/snowboardhållare och 
ge dig ut i backarna, naturligtvis med skyddande stänkskydd. Och njut av en bekväm 
resa tack vare dubbla armstöd, hållare för smartphone eller surfplatta och 
parkeringsassistans fram och bak.



1

2

1

4

5

6

7

8

3

Printa   |   Avsluta

TA DET LUGNT OCH KÖR SÄKERT
Med Nissan Originaltillbehör hittar du allt du behöver för att utrusta din NV200 - från  
det viktiga säkerhetspaketet till låsbara hjulmuttrar, skyddsmattor och bagagerumsmattor  
till en praktisk kylväska.

1. Mjuk bagagerumsmatta (46)

2. Lastnät (19)

3. Hård bagagerumsmatta (45)

4. Kylväska (29)

5. Velourmatta (52)

6. Låsbara hjulmuttrar (03)

7. Standard- och velourmattor (49,52)

8. Säkerhetspaket (119)



BESTÄLLNINGSINFORMATION
FÄLGAR

(01) OE hjulsida 40315-JX00A

(02) OE 14"-aluminiumfälgar D0300-JX51A

(03)  Hjulmuttrar, låsbara KE409-89951

TEKNISKA HJÄLPMEDEL
(04)  Parkeringssystem fram (huvudkit) KE512-99901

(05) Parkeringssystem fram (delkit) KE512-99930

(06)  Parkeringssystem bak KE511-99901

FUNKTIONELLA DETALJER INTERIÖRT 
(07)  Sätesklädsel (fram - förar- och passagerarsäte) KE860-JX000

(08) Smartphone-hållare 360 grip - White KS289-360WH 

(09) Smartphone-hållare 360 grip - Black KS289-360BL 

(10)  Smartphone-hållare U-grip - Black KS289-360FL 

(11)  Universalhållare för surfplatta - Black KS289-TH0BL 

(12) Askkopp, med belysning F8800-89925

(13) Askkopp, svart, utan belysning 96536-00Q0A

(14) Cigarettändare 25331-4F100

(15) Adapter för cigarettändare 25339-2F000

(16)  Fästkrok för nät H4937-4FA00

(17)  OE sidobågar + extra fästpunkter för invändig skena (sats om 2 
delar)

84937-BJ00A

(18) Fäste för OE sidobåge (sats om 4 delar) 87694-BJ00A

(19)  Bagagenät KE966-75R00

(20) Lastnät, horisontellt KE966-74R00

(21) Lastnät, vertikalt KE966-76R00

(22)  Armstöd, dubbelsats, svart, textil ML385 KS877-JX122 

(23) Armstöd, dubbelsats, svart, vinyl ML385 KS877-JX132 

(24) Armstöd, svart, textil ML385, enkelset med 1 adapter LHD KS877-JX100 

(25) Armstöd, svart, textil MLC 310, enkelset med 1 adapter LHD KS877-JX111 

(26) Armstöd, svart, vinyl ML385, enkelset med 1 adapter LHD KS877-JX103 

(27) Armstöd, svart, vinyl MLC310, enkelset med 1 adapter LHD KS877-JX113 

(28) Rockhängare KS872-99900 

(29)  Kylbox, 20 lit KS930-00080 

FUNKTIONELLA DETALJER EXTERIÖRT
(30) Fast dragkoppling KE500-JX000

(31)  Flänsad dragkoppling KE500-JX050

(32) Avtagbar dragkoppling KE500-JX010

(33) Dragkoppling elsats 7 stift KS505-JX207 

(34) Dragkoppling elsats 13 stift KS505-JX213 

(35) Dragkoppling elsats 7 till 13 stift KE505-89941

(36) Dragkoppling elsats 13 till 7 stift KE505-89951

(37) Elsats för dragkoppling, 13 till 7 stift KE505-89961

(38) Sprint- och & tappkoppling KE500-99903

(39) Sprint- och/kulkoppling KE500-99904

(40) Takbox, liten, svart - snabbmonterad - öppningsbar från två sidor KE734-380BK

(41) Takbox, mellan, svart - snabbmonterad - öppningsbar från två 
sidor

KE734-480BK

(42) Takbox, stor,  svart - snabbmonterad - öppningsbar från två sidor KE734-630BK

(43) Takbox Ranger 90 KE734-RAN90

(44)  Däcksteg KE930-00130

FÖRVARING OCH AVDELARE
(45)  Hård bagagerumsmatta KE965-JX5H0

(46)  Mjuk bagagerumsmatta KE965-JX5S0

(47)  Multifunktionslastnät H4935-JX500

(48)  Systemskenor för multifunktionslastnät H3885-JX500

MATTOR
(49)  Textilmattor, sats fram, standard KE746-JX031  

(50) Standardmatta textil, sats för fram- och baksäte, LHD KE743-JX031 

(51) Standardmatta textil, sats för tredje sätesraden KE748-JX021 

(52)  Velourmatta textil, sats för fram- och baksäte, LHD KE743-JX011 

(53) Velourmatta textil, sats för fram- och baksäte, LHD, vita sömmar KE743-JX10W 

(54) Velourmatta textil, sats för tredje sätesraden KE748-JX001 

(55) Gummimatta, sats framsäte, LHD KE749-JX089 

(56) Gummimatta, textil, sats för fram- och baksäte, LHD KE748-JX089 

SKYDD INTERIÖR
(57)  Skyddsbox i trä för hjulhus, sats om 2 st (vänster och höger sida) KE690-JX050

(58)  Skyddspanel i trä för dubbla bakdörrar (1 sats) KE690-JX140

(59) Skyddspanel i trä för dubbla bakdörrar, nedre partiet (för bil med 
bakfönster) (1 sats)

KE690-JX141

(60) Skyddspanel i trä för baklucka (1 sats) KE690-JX340

(61) Skyddspanel i trä för baklucka, nedre partiet (för bil med 
bakfönster) (1 sats)

KE690-JX341

(62)  Hel skyddsvägg (sida utan skjutdörr, vändbar) KE690-JX020

(63)  Skyddsvägg bak (sida med skjutdörr, vändbar) KE690-JX030

(64)  Skyddsvägg i trä för skjutdörr (vändbar) KE690-JX010

(65)  Skyddsgolv i trä för bil med 1 sidodörr (vändbar) KE690-JX070

(66) Skyddsgolv i trä för bil med 2 sidodörrar KE690-JX060

(67) Hel sats för dubbla bakdörrar med 1 skjutdörr (inget bakfönster) KE690-JX200

(68) Hel sats för dubbla bakdörrar med 1 skjutdörr  (bakfönster) KE690-JX201

(69) Hel sats för dubbla bakdörrar med 2 skjutdörrar (inget bakfönster) KE690-JX100

(70) Hel sats för dubbla bakdörrar med 2 skjutdörrar (bakfönster) KE690-JX101

(71) Hel sats för baklucka med 1 skjutdörr (inget bakfönster) KE690-JX400

(72) Hel sats för baklucka med 1 skjutdörr (bakfönster) KE690-JX401

(73) Hel sats för baklucka med 2 skjutdörrar (inget bakfönster) KE690-JX300

(74) Hel sats för baklucka med 2 skjutdörrar (bakfönster) KE690-JX301

(75) 1 x lagerhyllsats framför lastutrymme, 24 cm djup (vändbar, sida 
utan skjutdörr)

KE690-JX08F

(76) 1 x lagerhyllsats framför lastutrymme, 32 cm djup (vändbar, sida 
utan skjutdörr)

KE690-JX09F

(77) 1 x lagerhyllsats för bakre lastutrymme,  24 cm djup (vändbar) KE690-JX08R

(78) 1 x lagerhyllsats för bakre lastutrymme,  32 cm djup (vändbar) KE690-JX09R

(79)  Skyddsbox i plast för hjulhus, sats om 2 st  
(vänster och höger sida)

KE680-JX040 

(80) Skydd i plast för baklucka, komplett skydd i 2 delar KE680-JX230 

(81) Skydd i plast för baklucka, nedre partiet, komplett skydd i 1 del KE680-JX231 

(82) Skyddsgaller för mellanvägg med fönster KE968-JX400

(83)  Lastgolvsskydd i plast KE680-JX050 

(84)  Sats med skyddsdetaljer i plast, bak, 4 delar KE680-JX020 

(85) Skydd i plast för skjutdörr, komplett skydd i 4 delar KE680-JX010 

(86)  Skydd i plast för skjutdörr, nedre partiet, komplett skydd i 2 delar KE680-JX011 

(87)  Skydd i plast för dubbla bakdörrar, komplett skydd i 4 delar KE680-JX130

(88) Skydd i plast för dubbla bakdörrar, nedre partiet, komplett skydd i 2 
delar

KE680-JX131

SKYDD EXTERIÖR
(89)  Skyddspaneler för dubbla bakdörrar KE547-JX082

(90)  Skyddsgaller för dubbla bakdörrar KE968-JX100

(91) Skyddspanel baklucka KE547-JX081

(92) Skydssgaller baklucka KE968-JX200

(93)  Skyddsgaller för skjutdörr, sats om 2 st (vänster och höger sida) KE968-JX300

(94)  Sidobågar KE543-JX010

(95)  Sidoskyddslist KE760-JX020

(96)  Stänkskydd - fram KE788-JX085

(97)  Stänkskydd - bak KE788-JX086

(98)  Vindavvisare - Fram (2-pack) KE800-JX010

(99)  Skyddslister för stötfångarhörn, fram och bak KE620-JX000

LASTBÄRARE
(100)  Lasthållare, stål (2 bågar, normal användning) KE730-JX002

(101)  Lasthållare, stål (3 bågar, professionell användning) KE730-JX003

(102)  Lasthållare (dubbla bakdörrar eller baklucka) G3520-4FA00

(103) Laststopp, 4 st KE734-99990

(104) Skidhållare - liten KE738-50001

(105) Skidhållare - medium KE738-50002

(106)  Skidhållare, för upp till 6 par, skjutbar KE738-99996

(107) T-spårsadapter för skidhållare KE737-99932

(108) T-spårsadapter för cykelhållare ( KE738-80100) KE737-99931

(109) Cykelhållare, 1 cykel KE738-80100

(110) Cykelhållare, lyx KE738-80010

(111) Cykelhållare för dragkoppling - 3 cyklar - fällbar - Hangon 972 KS738-75300 

(112) Cykelhållare, monteras på dragkoppling, 7-polig, 2 cyklar - infällbar 
- Euroride

KE738-70207

(113) Cykelhållare, monteras på dragkoppling, 7-polig, 3 cyklar - infällbar 
- Euroride

KE738-70307

(114) Cykelhållare, monteras på dragkoppling, 13-polig, 2 cyklar - infällbar 
- Euroride

KE738-70213

(115) Säkerhetsklämma KE500-99935

SÄKERHET
(116) Första hjälpen-kit (låda) KE930-00021

(117) Första hjälpen-kit (väska) KE930-00026

(118) Säkerhetsväst KE930-00111

(119)  Säkerhetspaket KE930-00028

(120) Säkerhetspaket (x2 varningstrianglar) KE930-00029

(121) Varningstriangel KE930-00017

(122) Varningstriangel (2-pack) KE930-00018

Fråga din säljare om vilka tillbehör som du kan lägga till och hur du ska lägga upp 
finansieringen av din Nissan så att det passar dig.
Nissan Originaltillbehör 5 år eller 160 000 km om monterade av Nissan-återförsäljare 
vid köpet av bilen (delar och arbete) 12 månader om monterade av tredje part eller av 
kunden (endast själva delarna/ obegränsad körsträcka)

 Av Nissan godkända tillbehör 2 år eller 100.000 km om monterade av Nissan-
återförsäljare vid köpet av bilen (delar och arbete) 12 månader om monterade av 
tredje part eller av kunden (endast själva delarna / obegränsad körsträcka)

 Nissan Tillbehör 3 år eller 100.000 km om monterade av Nissan-återförsäljare vid 
köpet av bilen (delar och arbete) 12 månader om monterade av tredje part eller av 
kunden (endast själva delarna / obegränsad körsträcka)
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Låt din NV200 få den service och omvårdnad 
som den behöver med Nissans serviceavtal 
och spara pengar på lång sikt. 

Nissans serviceavtal täcker all schemalagd 
service, som krävs för din NV200.

Nissans serviceavtal ger dig möjlighet att låsa 
dina servicekostnader i upp till 5 år. 

Programmet täcker alla kontroller och byte av 
reservdelar, som krävs enligt Nissans 
individuella underhållschema . 

Dra fördel av Nissan Originaldelar, monterade 
av välutbildade mekaniker.

En väl underhållen och servad bil får ett bättre 
andrahandsvärde. 

Och om du vill sälja din Nissan innan garantin 
löpt ut, så har den nya ägaren rätt att utnyttja 
den tid som återstår av serviceavtalet

SERVICEAVTAL

Med Nissans 5  förlängda garanti  gäller garantin  
för din NV 200 under längre tid eller en längre 
körsträcka.

Tack vare flera olika alternativa avtal, kan du välja 
det som passar dina behov bäst.

Vid en eventuell reparation används endast Nissan 
Originaldelar och dessa monteras av välutbildade 
Nissan-mekaniker.

Nissans förlängda garanti gör att du inte behöver 
känna minsta oro och inte heller eventuella ägare  
av bilen efter dig, eftersom den förlängda garantin 
kan föras över till den nya ägaren om du säljer  
bilen privat. 

Så länge Nissans förlängda garanti gäller för dig, 
omfattas du också av  Nissan Vägassistans, som 
gäller i hela Europa 24 timmar om dygnet, 365 
dagar om året.

5  FÖRLÄNGDA GARANTI

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (oktober 2016). 
Denna broschyr är framtagen med bilder på prototypmodeller som visats på motormässor. I enlighet med företagets policy 
att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de 
bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissan-återförsäljare kommer att snarast möjligt underrättas i sådana 
fall av modifieringar. Din lokala Nissan-återförsäljare kan ge dig uppdaterad information. På grund av begränsningar i 
tryckprocessen kan de färger som visas i  denna broschyr avvika något från de faktiska färgerna på lack och 
inredningsmaterial. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i denna broschyr får ej reproduceras, vare sig i sin helhet eller 
delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Åf-stämpel:

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY15 NV200 P&A BROSCHYR LHD 10/2016 – Tryckt i EU. Producerad  
av CLM BBDO, Frankrike – Tel.: +33 1 41 23 41 23 och tillverkad av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Besök vår webbsida www.nissan.se

Följ Nissans transportbilar på:

*5 år / 160 000 km (det som inträffar först) fabriksgaranti för hela transportbilssortimentet (utom e-NV200):  
5 år / 100 000 km fabriksgaranti för EV-systemdelar, 3 år / 100 000 km för resten av fordonet)

https://www.nissan.se/
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