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Skaffa dig ett rejält underhållsskydd med kraftiga 
gummimattor, stolsöverdrag i slitstarkt tyg och lastskydd  
i plast för golv och dörrar samt stabila taklastbågar med  
3 bågar eller bagageräcke.

REDO FÖR ACTION
1 _ Taklastbågar, 3 bågar (59)

2 _ Side bars (53)

3 _ Lastskydd i plast - bakdörr, 
komplett skydd 4 delar (38)

4 _ Bagageräcke (62)

5 _ Vindavvisare (57)

På omslaget: Stänkskydd fram  
och bak (55-56), taklastbågar i stål, 
2 bågar (58), Zero Emission-logga - 
Dark Grey (05)

Stolsöverdrag i ekologiskt textilmaterial (10) Golvskydd i plast och ilastningsskydd till 
bagageutrymme (47, 11)

Instegslist och gummimatta (9, 32) 
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REN OCH FIN
Se till att du parkerar snyggt och enkelt när du ska leverera 
dina varor med parkeringssensorer fram och bak. Du håller 
ordning och reda på varorna med lastavdelningsnät och 
skyddar dem från nyfikna blickar med hjälp av skyddsgallret 
på bakluckan.

1_Sidoskyddslister (54)

2_Stänkskydd fram och  
bak (55-56)

3_Lastskydd i plast - dubbla 
bakdörrar - skydd för nedre  

del, 2 delar (39)

4_Baklucka, skyddsgaller (44, 48) 
5_Vindavvisare (57)

6_Parkeringssensorer fram  
och bak (06-08)

Skjutdörr, skyddsgaller (52) Systemskenor för multifunktionsnät (31)
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FULLT UTRUSTAD
Uppgradera din e-NV200 med Nissan Originaltillbehör. Från hållare till 
smartphone och surfplatta till skyddslister och mattor, speciellt utformade 
med tanke på dina behov.

1 _ Zero Emission-logga - Dark Grey (05)

2 _ Stänkskydd fram och bak (55-56)

3 _ Hållare för smartphone, 360 grip (black) (13)

4 _ Hållare för surfplatta, passar alla märken 
(Black) (15)
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1 _ Mattor: gummi och textil (32, 34)

2 _ Låsbara hjulmuttrar (03)

3 _ Bagagenät (60)

4 _ Bagagerumsmatta utan 
handtag (37)

5 _ Mjuk bagagerumsmatta (29)

6 _ Instegsskydd och textilmatta, 
standard (09, 34)

7 _ Hård bagagerumsmatta (28)

8 _ Säkerhetspaket (66)

9 _ Taklastbågar, stål (2 bågar, 
normal användning) (58)
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BESTÄLLNINGSINFORMATION
 

Tala med din Nissan-återförsäljare om att låta tillbehören ingå i din finansiering och få en 
lösning som passar just dig.
Nissan Original tillbehör -  
3 år eller 100.000 km om monterade av Nissan-återförsäljare vid köpet av bilen  
(delar och arbete) 
1 år om monterade av återförsäljaren i efterhand, 3:e part eller av kunden  
(endast 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) 
1 år om monterade av återförsäljaren i efterhand, 3:e part eller av kunden  
(endast delarna / obegränsad körsträcka)

FÖRLÄNGD GARANTI

Nissan 5* förlängd garanti gör att du kan känna dig trygg 
och utnyttja garantin på din e-NV200 under en längre 
tidsperiod eller ett högre miltal.

Vi kan erbjuda flera olika avtalsmöjligheter, så att du kan 
välja det som passar dig bäst.

Våra välutbildade mekaniker känner din bil bättre än 
någon annan och monterar endast Nissan Originaldelar.

NISSAN 5* förlängd garanti gör att du slipper oroa dig 
och alla eventuella oväntade saker som inträffar tar vi 
hand om. Den förlängda garantin följer bilen, så om du 
säljer din bil kan nästa ägare fortsätta att utnyttja den.

Din Nissan 5* förlängd garanti omfattar även Nissan 
Vägassistans under giltighetstiden och ger dig 
trygghetsgaranti i hela Europa 24 timmar om dygnet, 
365 dagar om året.

SERVICEAVTAL

Ge din e-NV200 den omsorg som den förtjänar med 
Nissan Serviceavtal och spara pengar på lång sikt.

Vårt serviceavtal omfattar all schemalagd service enligt 
underhållsprogrammet för din e-NV200.

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

Ditt serviceavtal täcker alla kontroller och byte av 
reservdelar som krävs enligt Nissans individuella 
underhållsschema.

Utnyttja fördelarna med Nissan Originaldelar, som 
monteras av våra välutbildade mekaniker.

Ett professionellt utfört underhåll ger din bil ett högre 
andrahandsvärde.

Och om du säljer din bil innan serviceavtalet har löpt ut, 
kan den nya ägaren utnyttja den tid som återstår av 
serviceavtalet.

LÄTTMETALLFÄLGAR
(01) 15" lättmetallfälgar 40300-4FA1A

(02) Navkapsel 40315-4FA0A

(03)   Låsbara hjulmuttrar KE409-89951

PERSONLIG ANPASSNING
(04) Zero Emission-logga - Light Grey (för mörka karossfärger Black, Red, etc) G6820-4FA0A

(05)  Zero Emission-logga - Dark Grey (för ljusa karossfärger White, Silver, etc) G6820-4FA0B

TEKNISKA HJÄLPMEDEL
(06)  Parkeringssensorer fram (huvudsats, delsats som kan beställas separat) KE512-99901

(07) Parkeringssensorer fram (delkit) KE512-99930

(08)  Parkeringssensorer bak KE511-99903

FUNKTIONELLA DETALJER INTERIÖRT
(09)  Instegsskydd - fram KE967-4F000

(10)  Stolsöverdrag i ekologiskt textilmaterial (säten fram) KE860-4F000

(11)  Ilastskydd KE967-4F020

(13)  Hållare för smartphone, 360 grepp (Black) KS289-360BL 

(14) Hållare för smartphone, U-grepp (Black) KS289-UG0BL 

(15)  Hållare för surfplatta, passar alla märken (Black) KS289-TH0BL 

(16) Askkopp ”Nomadic” F8800-89925

(17) Telefon, mugghållare + skyddande hölje KE930-00300

(18) Praktisk hängare H4937-4FA00

(19) Armstöd i textil Black (enkelsats, inklusive en adaptor) LHD KS877-JX100 

(20) Armstöd vinyl Black (enkel sats, inklusive en adaptor) LHD KS877-JX103 

(21) Armstöd i textil Black med förvaring (enkelsats, inklusive en adaptor) LHD KS877-JX111 

(22) Armstöd i vinyl Black med förvaring (enkelsats, inklusive en adaptor) LHD KS877-JX113 

PRAKTISKA TILLBEHÖR 
(23) Dragkoppling, fast KE500-JX00A 
(24) Dragkoppling, avtagbar KE500-JX01A 
(25) Dragkoppling, flänsad KE500-JX05A 
(26) Elsats för dragkoppling, 7-stifts KE505-4F507 
(27) Elsats för dragkoppling, 13 stifts KE505-4F513 

FÖRVARING OCH AVDELARE
(28)  Hård bagagerumsmatta KE965-4F0H0

(29)  Mjuk bagagerumsmatta KE965-4F0S0

(30) Multifunktions lastnät. H4935-4FA00

(31)  Systemskenor för multifunktionsnät H3885-4FA00

MATTOR
(32)  Gummimattsats fram KE748-4F089

(33) Gummimattsats fram och bak KE748-4F189

(34)  Textilmattsats fram, standard KE745-4F001

(35) Textilmattsats fram och bak, standard KE745-4F201

(36)  Bagagerumsmatta med handtag KE840-4F001

(37)  Bagagerumsmatta utan handtag KE840-4F000

SKYDDSDETALJER INTERIÖR
(38)  Lastskydd i plast - dubbla bakdörrar - komplett skydd, 4 delar KE680-JX130 

(39)  Lastskydd i plast - dubbla bakdörrar - skydd för nedre del, 2 delar KE680-JX131 

(40) Lastskydd - dubbla bakdörrar - paneler KE547-JX082

(41) Lastskydd - dubbla bakdörrar - skyddsgaller KE968-JX100

(42) Lastskydd i plast - baklucka - komplett skydd, 2 delar KE680-JX230 

(43) Lastskydd i plast - baklucka - skydd för nedre del, 1 del KE680-JX231 

(44) Lastskydd - baklucka - panel KE547-JX081

(45) Mellanvägg m. fönster, skyddsgaller KE968-JX400

(46) Sidoräcken + extra fästpunkter för invändiga räcken (sats med 2 st) KE935-4F000

(47)  Golvskydd i plast KE680-4F050

(48)  Lastskydd - baklucka - skyddsgaller KE968-JX200

(49) Bakre panel, skyddspaket i plast, 2 delar KE680-JX020 

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

(51) Skydd i plast skjutdörr, skydd för nedre del, 2 delar KE680-JX011 

(52)  Skjutdörr, skyddsgaller (2 delar) KE968-JX300

SKYDD EXTERIÖR
(53)  Side bars KE543-JX010

(54)  Sidoskyddslister KE760-JX020

(55)  Stänkskydd (sats med 2 st), fram KE788-4F085

(56)  Stänkskydd (sats med 2 st), bak KE788-4F086

(57)  Vindavvisare (sats med 2 st), fram KE800-JX010

TAKLASTBÅGAR
(58)  Taklastbågar, stål (2 bågar, normal användning) KE730-JX002

(59)  Taklastbågar, stål (3 bågar, professionell användning) KE730-JX003

(60)  Bagagenät KE966-75R00

(61) Lastnät, horisontellt KE966-74R00

(62)  Bagageräcke (bakdörrar eller baklucka) G3520-4FA00

SÄKERHET
(63) Första hjälpen-sats (hårdplastlåda) KE930-00021

(64) Första hjälpen-sats (mjuk väska) KE930-00026

(65) Säkerhetsväst KE930-00111

(66)  Säkerhetspaket (varningstriangel x1) KE930-00028

(67) Säkerhetspaket (varningstriangel x2) KE930-00029

(68) Varningstriangel KE930-00017

(69) Varningstriangel (sats om 2 st.) KE930-00018
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Udskriv    |    Stige ud

Besök oss på: www.nissan.se

ÅF-stämpel:
Följ Nissan e-NV200 på:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (Mars 2017). 
Denna broschyr innehåller bilder på prototypbilar som förevisats 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. Nissans återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om 
alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den senaste informationen. Av trycktekniska skäl 
kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de verkliga. Samtliga rättigheter förbehålles. 
Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper –GEA BtoB e-NV200 P&A BROC - 03/2017 – Tryckt i EU.
Producerad av DESIGNORY, Frankrike, och tillverkad av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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