NISSAN

NV300

*

Printa | Att avsluta
Inledning | Exteriör design | Interiör design | Innerutrymme |

Teknologi | Mångsidighet | Prestanda | Säkerhet | Mått | Versioner och Motorer | Tillbehör | Karossfärger och Klädsel

ETT FANTASTISKT
SORTIMENT

OFFICIELL TRANSPORTBIL FÖR
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Vi på Nissan utvecklar hela tiden nya innovationer som gynnar din verksamhet - nya,
smarta sätt som ger klassledande utrymme, högre effektivitet, större mångsidighet och
bättre hållbarhet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla spännande och innovativa
lösningar för att göra din vardag lite enklare och dina arbetsuppgifter lite roligare, så att
du kan ligga steget före dina konkurrenter. Det finns inget som slår känslan av att kunna
göra jobbet smartare och mer effektivt.
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“Tillförlitligheten är
extremt viktig. I mitt jobb
måste jag alltid komma till
mina kunder i tid. Så
Nissans 5-åriga garanti är
en stor bonus! Den visar
att Nissan verkligen har
förtroende för tekniken,
tillverkningskvaliteten och
bilens hållbarhet. Om
Nissan är trygga med sin
bil är även jag trygg.”

VÄLJ DIN MEDSPELARE

DU KAN BE NYA NV300 OM MYCKET och lita på att den levererar. Den har allt du behöver i din
dagliga verksamhet, snål när det gäller förbrukning och generös när det gäller komfort, plus en
unik och flexibel lastkapacitet. Nissan NV300 är en mellanstor transportbil och precis som du
kan förvänta dig av Nissan är NV300 konstruerad för att du alltid ska kunna lita på den. Ett löfte
som vi backar upp med vår 5-åriga garanti*.

“Nissan har ett
fantastiskt sortiment av
transportbilar! Alla
modellerna fungerar
bra i min verksamhet.
Jag valde NV300
eftersom det är en bil i
rätt storlek för mina
behov. När mitt företag
växer är det bra att
veta att jag kan byta
upp mig en storlek och
ändå fortsätta att köra
Nissan.”

“Jag kör bil hela
dagarna. Det
innebär att
prestanda och
ekonomi är viktigt.
Min Nissan NV300
är skön att köra,
har bra acceleration
och låga driftskostnader. Jag
känner mig lugn när
jag kör den och jag
behöver inte oroa
mig över ekonomin
heller.”

5 år/160 000 km (det som inträffar
först) garanti på Nissans transportbilar
(gäller ej e-NV200: 5 år/100 000 km
garanti på delar relaterade till eldrift,
3 år nybilsgaranti + 2 år förlängd
garanti /100 000 km på resten av bilen)

*5 år/160 000 km (det som inträffar först)

“Min NV300 är mer än
bara en transportbil, den
är även mitt kontor. Jag
måste sköta en del
pappersarbete, beställa
delar och hålla kontakt
med kunder när jag är ute
på fältet. Därför valde jag
NV300. I den är det lätt
att hålla ordning och
arbeta effektivt – vilket
både jag och mina kunder
uppskattar.”
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FÅ JOBBET GJORT

NV300 ÄR EN TRANSPORTBIL MED STOR KAPACITET. I den
minsta skåpversionen (L1H1) får du faktiskt plats med upp till
3 Euro-pallar eller upp till 2,5 m långa gipsskivor. Lyft upp
genomlastningsluckan i mellanväggen så får du in ännu längre
föremål, t.ex. rör eller ihoprullade mattor.

MAX. LAST
ÖVER

2.5M

x10

GIPSSKIVOR

EURO-PALL

Med ett stort lastutrymme får du plats med 3 Europallar eller 2,5 m långa gipsskivor. Med genomlastningsluckan i mellanväggen på NV300 kan du lasta
ännu längre föremål, upp till 3,75 m i L1 och 4,15 m i L2.

LASTVOLYM
UPP TILL
3

UTVECKLAD FÖR DIG

SKÅP

CREW VAN

COMBI

CHASSI

DET FINNS ALLTID EN PERFEKT NV300. Det finns mycket att välja mellan. Två
olika längder och höjder på skåp, två längder på Combi och Crew Van, samt ett
långt Chassi med hytt som du kan bygga på precis som du vill ha den.

1 TON* 8.6M
VIKTIG DATA

SNÅLAR PÅ BRÄNSLE,
SLÖSAR MED KRAFT
Dieselmotorn 1.6 dCi finns i fyra
varianter med olika effekter: två
varianter med enkelturbo som
ger 95 resp 120 hk och två med
dubbelturbo som ger 125 hk
resp145 hk. Fördelen med
dubbelturbo är att den levererar
mer vridmoment vid låga
hastigheter och mer effekt i högre
hastighet, vilket förbättrar
körprestandan.

PLATS FÖR LAST OCH KOMFORT
FÖR PASSAGERARNA
NV300 Skåp har en lastvolym på upp till 8,6 m3 och
en max. last på upp till ca 1000 kg*. Crew Van är en
skåpbil med dubbelhytt som har plats för 6 passagerare
plus de verktyg som behöver följa med. I Combi kan
upp till 9 personer åka bekvämt.

LÅGA DRIFTSKOSTNADER

HÅLL KONTAKT
CREW VAN

SKÅP
LASTVOLYM UPP TILL

8.6M3

UPP TILL 4.0M3
OCH 6 PASSAGERARE

Håll kontakt med NissanConnect, ditt navigations-,
kommunikations- och ljudunderhållningssystem. Visa kartor,
musik, info och telefonfiler på din 7" färgpekskärm, bli guidad
via röststyrning, njut att vara uppkopplad hands-free och
lyssna på vad du vill via iPod, MP3, USB eller Bluetooth®
audio streaming.

COMBI
UPP TILL 9 PLATSER
OCH GOTT OM UTRYMME

Samtliga motorer uppfyller EURO 6.
Den låga förbrukningen tillsammans med
serviceintervaller på 2 år / 40 000 km
bidrar ytterligare till de låga
driftskostnaderna.

*Max. last varierar beroende på version. Eventuellt monterad extrautrustning påverkar max. lasten.
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HITTA DIN PERFEKTA PARTNER. Ett brett utbud av versioner
och många tillval gör att du lätt kan hitta den version av
Nissan NV300 som passar din verksamhet bäst. Två olika
längder och höjder på skåpbilen, två längder för Combi och
Crew Van, samt ett långt Chassi med hytt som du kan
bygga på precis som du vill ha den. DET ÄR ROLIGT ATT FÅ
BESTÄMMA SJÄLV!
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KRÄVER MINDRE, GER MER

MED LÅGA DRIFTSKOSTNADER ÄR NV300 det rätta valet för ditt företag. Både enkeloch dubbelturbomotorerna är bränslesnåla. Stop/Start-systemet och Smart Energy
Management hjälper dig att spara bränsle. Du kan dessutom känna dig extra trygg
eftersom Nissan NV300 omfattas av vår generösa garanti på 5 år/160 000 km*.

STOP/START & ECO-LÄGE

DUBBELTURBO

HÄSTKRAFTER

*5 år/160 000 km (det som inträffar först) garanti
på Nissans transportbilar (gäller ej e-NV200:
5 år/100 000 km garanti på delar relaterade till
eldrift, 3 år nybilsgaranti + 2 år förlängd garanti
/100 000 km på resten av bilen)
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3

LASTVOLYM

KAPACITET

MAX LASTBREDD

MAX LASTHÖJD

FÅ PLATS MED MER UTAN PROBLEM
NV300 är utvecklad för att underlätta din vardag. Du lastar lätt in en Euro-pall genom
de breda bakdörrarna eller via skjutdörrarna på sidan. När du lastar och lossar från
trottoaren är det enklare att använda sidodörrarna*. Du arbetar snabbare med NV300.
*NV300 Skåp: Skjutdörr höger sida är standard. Skjutdörr vänster sida är tillval.
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TÄNK NYTT. LASTA SMART.
Förutom ett stort och anpassningsbart lastutrymme har Nissan
NV300 många praktiska detaljer som underlättar arbetet. Nya
idéer som gör ett tufft uppdrag lättare att utföra.

ÖVRIGA FUNKTIONER (VISSA ÄR TILLVAL)
• LED-belysning i lastutrymmet
• 12V-uttag i lastutrymmet
• Bakdörren kan låsas i öppet läge vid transport av
mycket långa gods*
• Interiöra taklastbågar, finns tillgängligt för
föremål med en längd upp till 2m och med en
vikt på 13 kg
• Glasade bakdörrar, tillval
• Dragvikt på upp till 2 000 kg

*Stark mellanvägg i stål
för hög säkerhet.

1,27 m bredd mellan
hjulhusen.

Genomlastningslucka i
mellanväggen gör att du
kan transportera längre
gods – upp till 3,75 m i
version L1 och 4,15 m i L2.

Bekväm lasthöjd på 55,2 cm
innebär lägre lyft.

*NV300 Skåp: vid val av glasade bakdörrar (tillval) kommer mellanväggen med en fast glasruta

Skjutdörren är över en meter
bred, så du får lätt in en
Euro-pall.

Sidohängda bakdörrar kan
öppnas 180° så att man
obehindrat kan lasta in
föremål som är upp till 1,3 m
breda.

Upp till 20 inbyggda
lastöglor i sidoväggar och
golv gör att du lätt kan
säkra lasten.

*Glöm inte att markera utstickande last med exempelvis en röd vimpel. Kör du i mörker ska utstickande last märkas ut med ljus och reflexer – vitt framåt och rött bakåt.
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BEKVÄM OCH PRAKTISK
Hytten i NV300 är mycket mer än bara en bekväm plats att köra. Den fungerar
även som ett mycket effektivt kontor, där allt finns på rätt plats. Du har
förvaringsutrymmen på totalt 89 liter för allt från gem och muggar till stora flaskor
och en bärbar dator. Sittdynan på passagerarsätet kan fällas framåt och under
hittar du stora förvaringsfack. Mittsätets ryggstöd kan fällas ner helt plant och där
finns en hållare för A4-papper. För att bara nämna några praktiska funktioner som
visar att vi har tänkt på hur du arbetar.
1

2

3

INTERIÖRA FUNKTIONER:
1. Förvaringsutrymme för större föremål under
passagerarsätena fram.
2. Pappersclip på mittsätets rygg, samt en plan arbetsyta
för papper eller dator.
3. Mugghållare.
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Navigera överallt med tydliga
bilder och röststyrning.

Gör din NV300 till ett underhållningsoch kommunikationscenter. Lyssna
på din favoritmusik via Bluetooth.

Prata med kunder och ring
hem. Med NissanConnects
handsfree-teknik kan du
ringa och svara på samtal
och nå dina kontaktpersoner
utan att behöva släppa ratten.

SÅ ENKELT, MEN ÄNDÅ
SÅ AVANCERAT
Att komma i tid och hålla kontakten är viktigt i alla
jobb. Vi gör det enklare med NissanConnect - vårt
avancerade, men lättanvända multimediasystem som
du kan synka med din smartphone.

NissanConnect
7" pekskärm, navigering med kartor och uppdaterad
trafikinfo, DAB digital radio, integrering av smartphone
via Bluetooth eller USB.
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NV300 SKÅP

ÄLSKAR STOR LAST
Nissan NV300 Skåp är en stark, rymlig och pålitlig arbetshäst. Trots att det är
en mellanstor och lättmanövrerad bil har den ett stort och generöst
lastutrymme. Praktisk i trång innerstadsmiljö och skön att köra på landsvägen.

NÅGRA FUNKTIONER FÖR LASTNING OCH LOSSNING:
•
•
•
•
Interiör LED-belysning
(tillval) gör det lättare att
arbeta i lastutrymmet.

Interiöra taklastbågar ger
extra lastutrymme (tillval).

En eller två skjutdörrar,
1,0 m breda.

Lätt att lasta Euro-pallar via sido- eller bakdörrarna
Bakdörrar som kan öppnas 270° (tillval*)
LED-upplyst lastutrymme (tillval)
12-volt eluttag i lastutrymmet

Med denna smarta funktion
kan du låsa bakdörrarna i
öppet läge vid transport av
mycket långa gods

• Golvmonterade lastöglor
• Genomlastningslucka i mellanväggen utökar
lastlängden upp till 4,15 m på L2-versionen
• Skyddsinklädnad i trä på golv och sidor
i lastutrymmet

*Endast på version Skåp L2. Bakdörrarna blir då glasade.
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NV300 CREW VAN

REDO FÖR ALLA UPPDRAG
Nissan NV300 Crew Van är ett skåp med dubbelhytt. Det är ett flexibelt alternativ eftersom
ni har gott om plats och åker bekvämt till och från jobbet. Med två olika längder att välja
mellan finns det plats för hela arbetslaget och en lastvolym på upp till 4,0 m3.
Upp till 4,0 m3 lastutrymme
för verktyg och utrustning.

NÅGRA FUNKTIONER FÖR PASSAGERARE
OCH LAST:
•
•
•
•
•

Max lastvolym från 3,2 till 4,0 m3
Hög lastkapacitet
Dubbla skjutdörrar med fasta fönster
Kraftig mellanvägg med fönster
Baksäte med tre sittplatser inklusive nackstöd som
kan justeras i höjd och lutning

Baksäte för upp till tre
passagerare med individuellt
formade sittdynor.

Nerfällbart armstöd för högre
komfort.

Stora fönster ger en ljus och
luftig kupé.

• 3-punkts säkerhetsbälten på samtliga platser
• Extra utrymme där mellanväggen möter golvet
utökar lastutrymmets längd med upp till 2,42 m
(L2-versionen)
• 12V-uttag i bänklocket
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NV300 COMBI

GÖR BÄSTA MÖJLIGA
INTRYCK
Combi-versionen är smart, rymlig och bekväm att
åka i. Dina passagerare kommer att bli imponerade
när ni är på väg till flyg- eller idrottsplatsen oavsett om ni kör i stan eller på landsvägen.
NÅGRA STANDARDFUNKTIONER PÅ COMBI:
• Upp till 9 sittplatser och två längder att välja mellan
• Dubbla skjutdörrar med fasta eller öppningsbara
(tillval) fönster
• Andra och tredje sätesraden har plats för vardera
3 passagerare, alla sätena är individuellt formade
• 60/40 delbar och fällbar andra sätesrad

•
•
•
•
•

Delbar och fällbar tredje sätesrad
Andra och tredje sätesraden kan tas bort
3-punktsbälten på samtliga platser
Inklätt golv av gummi
Inklädnad av sidoväggarna till halva höjden

Enkelt att kliva in och ut
tack vare de stora
skjutdörrara och den fällbara
andra sätesraden.

Eftersom andra och tredje
sätesraden är fällbar och
demonterbar kan man hitta
många flexibla lösningar för
att få plats med mycket last
eller många passagerare.

Ta bort andra och tredje
sätesraden och få lika
mycket lastutrymme i Combi
som i en NV300 Skåp.
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HÖG EFFEKTIVITET
Dieselmotorerna 1,6 dCi i Nissan NV300 har en mindre
cylindervolym, som ger en imponerande bränsleekonomi,
kombinerade med turbokraft över hela varvtalsregistret.
Fyra EURO 6-klassade motorer finns tillgängliga: Enkelturbo
med 95 resp 120 hk och 125 eller 145 hk med dubbelturbo.
1.6 dCi 145 hk dubbelturbo

1.6 dCi 95 hk enkelturbo

kW

kW

150

150

140

140

130
POWER

130

120

120

Nm

110

Nm

110

380

100

380

100

90

340

80

300

340

TORQUE

300

90
TORQUE

80
POWER

260

70

260

220

60

220

60

180

50

180

50

140

40

140

40

100

30

100

30
20

20

10

10
1000

2000

3000

4000

0
5000

ENGINE SPEED (rpm)

SÅ FUNGERAR DUBBELTURBO
Den första turbon producerar högt
vridmoment i låga hastigheter,
som ger mer kraft när du ska
starta och köra iväg. Den andra
turbon ökar effekten i höga
hastigheter, så att du alltid kan
känna dig trygg och veta att du
har kraft att accelerera.
STOP/START
Standard på dubbelturbo-motorerna
och tillval på 95 hk. Motorn
stannar när du står still i trafiken
och startar igen när du trycker ner
kopplingen. Du kommer snart att
märka att det sparar bränsle.

70

1000

2000

3000

4000

0
5000

ENGINE SPEED (rpm)

ECO-LÄGE
Optimerar bränsleförbrukningen.
Det sker genom begränsat
vridmomentet, jämnare gasrespons
och en förutseende växlingsindikator.
SMART ENERGY MANAGEMENT
Detta är ett sätt att återvinna
energi vid motorbromsning och
vanlig bromsning för att minska
bränsleförbrukningen.
UPPFYLLER EURO 6
Selective Catalytic Reductionteknologin använder AdBlue för att
omvandla kväveoxidutsläppen till
vatten, kväve och små mängder
koldioxid - naturliga ämnen som vi
tryggt kan andas in varje dag.
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OMTÄNKSAM OCH
ANSVARSFULL
Din säkerhet är mycket viktig för oss. Därför är Nissan
NV300 utrustad med aktiva säkerhetssystem som
Electronic Stability Program (ESP), ABS med Electronic
Brakeforce Distribution (EBD) och Extended Grip som
ökar dragkraften vid svåra förhållanden (lera, snö),
samt flera andra funktioner som gör det lättare för
dig att köra i lugn och ro och ha allt under kontroll.

I-KEY (TILLVAL*)
När du har händerna fulla med
annat kan du, med nyckeln i
fickan, öppna/låsa dörrarna
fram och bak. Du kan till och
med starta motorn med bara
ett knapptryck.

BACKKAMERA (TILLVAL*)
Tillsammans med
parkeringssensorer bak blir
det mycket enklare och
säkrare att manövrera bilen i
trånga utrymmen.

DÖDVINKELSPEGEL
Monterad på solskyddet på
passagerarsidan för att ge dig
bättre sikt.

ECO -LÄGE
Genom att aktivera ECO-läget
får du hjälp att köra så
bränsleeffektivt som möjligt.

FARTHÅLLARE
Koppla av på långa resor.
Kombinerad med
hastighetsbegränsare för att
se till att du håller dig inom
lagliga fartgränser.

AUT. STRÅLKASTARE OCH
VINDRUTETORKARE MED
REGNSENSOR (TILLVAL*)
Aktiveras automatiskt så att
du kan fokusera på körningen.

HJÄLP VID START I BACKE
Gör det lättare och säkrare
att starta i backe. Systemet
håller bilen stillastående i upp
till två sekunder.

*Tillvalsutrustning ingår som regel i ett utrustningspaket och kan ej köpas separat. För mer information hänvisar vi till kundprislistan.
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NV300

MÅTT
SKÅP L1H1

SKÅP L2H1

SKÅP L1H2

SKÅP L2H2

MÅTT (MM)

L1H1

Längd (mm)
Bredd / bredd inkl. sidobackspeglar (mm)
Höjd (mm)

L1H2
4999
1956 / 2283

1971

Hjulbas (mm)

2493

SKJUTDÖRR

L1H1

Bredd 100 mm över golvet (mm)

1030

Bredd / bredd inkl. sidobackspeglar (mm)

Höjd (mm)

1284

Höjd (mm)

933

935

Höjd (mm)

Överhäng bak (mm)

968

966

Bredd 70 mm över golvet (mm)

L1H1

L1H2

L2H1

Längd (mm)

Överhäng fram (mm)

LASTUTRYMME

MÅTT (MM)

907

BAKDÖRRAR

3098

L1H2

Bredd 600 mm över golvet (mm)

1956 / 2283
1971

2490

1820

Överhäng fram (mm)

933

935

Höjd (mm)

Överhäng bak (mm)

968

966

Bredd 70 mm över golvet (mm)

L1H1

L1H2

LASTUTRYMME

L2H1

2950

Lastlängd på golvet med uppfälld
passagerarsoffa

3750

Lastlängd på golvet med uppfälld
passagerarsoffa

4150

Lastlängd 1 m över golvet (mm)

2250

Lastlängd 1 m över golvet (mm)

2650

Bredd (mm)

1662

Bredd (mm)

1662

Bredd mellan hjulhus (mm)

1268

Bredd mellan hjulhus (mm)

1268

Höjd (mm)

1387

Lastvolym (m3)

1898
552

5,2

1000 kg

1200 kg

1200 kg

2800

2980

2980

Lastlängd på golvet (mm)

2937

Lastlängd på golvet genom
genomlastningsluckan (mm)

3350

Höjd (mm)

1387

Lasthöjd (mm)
7,2

BAKDÖRRAR

L2H2

Lastlängd på golvet genom
genomlastningsluckan (mm)

Lasthöjd (mm)

1030

Höjd (mm)

1320

2537

L2H2

Bredd 100 mm över golvet (mm)

Hjulbas (mm)

3498

L2H1
907

L1H2

Lastlängd på golvet (mm)

Totalvikt (kg)

SKJUTDÖRR
Bredd 600 mm över golvet (mm)

L1H1
1391

VIKTER (KG)

L2H2
5399

VIKTER (KG)
Totalvikt (kg)

1284

L2H1

L2H2

1320

1820
1391

L2H1

L2H2

1200 kg

1200 kg

3030/3040

3070

1898
552

Lastvolym (m3)

6

8,6
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NV300

MÅTT
CREW VAN

MÅTT (MM)

COMBI

SKJUTDÖRR

L1H1

L2H1

Längd (mm)
Bredd / bredd inkl. sidobackspeglar
(mm)
Höjd (mm)

4999

5399

Hjulbas (mm)

3098

3498

933

935

Höjd (mm)

966

Bredd 70 mm över golvet (mm)

Överhäng fram (mm)
Överhäng bak (mm)

LASTUTRYMME
Lastlängd på golvet (min/max) (mm)

1956 / 2283
1971

968

L1H1

L2H1

1914 / 2023

L1H1

L2H1

MÅTT (MM)

Bredd 600 mm över golvet (mm)

907

Längd (mm)

Bredd 100 mm över golvet (mm)

1030

Bredd / bredd inkl. sidobackspeglar (mm)

Höjd (mm)

1284

Höjd (mm)

L1H1

BAKDÖRRAR

VIKTER (KG)

2314 / 2423

L2H1
1320

L1H1

L2H1

4999

5399
1956 / 2283
1971

Hjulbas (mm)

3098

Överhäng fram (mm)

L2H1

1200 kg

1200 kg

3498

Lastvolym upp till lasthyllan bak (m3)
3

Bredd 100 mm över golvet (mm)

1030

BAKDÖRRAR

L2H1

1,0

1,8

VIKTER (KG)

Lastvolym med 3:e stolsraden fälld (m )

2,5

3,4

Antal passagerare

1662

Lastlängd på golvet (mm)

736

1136

Totalvikt (kg)

Bredd mellan hjulhus (mm)

1268

Bredd (mm)

1662

Höjd (mm)

1387

Bredd mellan hjulhus (mm)

1268

Lasthöjd (mm)

552

Höjd (mm)

1369

Lasthöjd (mm)

552

Lastvolym (m3)

1340

3,2

1740

Totalvikt (kg)

4,0

2834/2844

2940/2950

1284

L1H1

L2H1
1320 / 1295

Bredd 70 mm över golvet (mm)

L1H1

Bredd (mm)

Lastlängd 1 m över golvet (mm)

L2H1
907

Bakdörr/baklucka höjd (mm)

968

LASTUTRYMME

L1H1

Höjd (mm)

933

Överhäng bak (mm)

1391

L1H1

SKJUTDÖRR
Bredd 600 mm över golvet (mm)

1391

L1H1

L2H1

1200 kg

1200 kg
9

2925/2935

3010/3020
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NV300

NV300

VERSIONER

MOTORER

SKÅP

CREW VAN

CHASSI

DIESEL MOTORER
1.6 dCi 120 hk enkelturbo

1.6 dCi 95 hk enkelturbo

1.6 dCi 125 hk dubbelturbo

1.6 dCi 145 hk dubbelturbo

Stop/Start

Stop/Start

med/utan Stop/Start
Kapacitet

1598cc

1598cc

1598cc

1598cc

Max. motoreffekt

95hk (70Kw) @3500rpm

120hk (89Kw) @3500rpm

125hk (92Kw) @3500rpm

145hk (107Kw) @3500rpm

Max. vridmoment

260Nm@1500rpm

300Nm@1750rpm

320Nm@1500rpm

340Nm@1750rpm

Konfiguration

4 cylindrar, 4 ventiler/cylinder

Luftintagssystem och
Bränsletillförsel

Turbo VNT laddluftkylare
Direktinsprutning + common rail

Miljöklass

COMBI

Euro 6

Serviceintervall

2 år/40 000 km (det som inträffar först)

kW
150

140

140

140

140

130

130

130

120

120

120

380

100

380

TORQUE

POWER

90

340

80

300

POWER
TORQUE

110

Nm

100

380

90

340

80

300

TORQUE

POWER

130
POWER

120

110

Nm

100

380

110

90

340

80

300

80

100

TORQUE

90

70

260

70

260

70

260

70

220

60

220

60

220

60

220

60

180

50

180

50

180

50

180

50

140

40

140

40

140

40

140

40

100

30

100

30

100

30

100

30

1000

HEL
BAKLUCKA

kW
150

Nm

260

180 ELLER 270°
DUBBLA DÖRRAR GLASADE

kW
150

110

300

BAKDÖRRAR

kW
150

Nm

340

180° DUBBLA
DÖRRAR

Dubbelturbo VNT laddluftkylare
Direktinsprutning + common rail

2000

3000

4000

ENGINE SPEED (rpm)

20

20

20

10

10

10

0
5000

1000

2000

3000

4000

ENGINE SPEED (rpm)

0
5000

1000

2000

3000

4000

0
5000

20
10
1000

ENGINE SPEED (rpm)

2000

3000

4000

0
5000

ENGINE SPEED (rpm)
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1 - TAKLASTBÅGAR, STÅL
2 - EXTRA LED-BELYSNING I LASTUTRYMMET
3 - GOLVMATTOR: GUMMI, STANDARD, VELOUR

1

4 - DRAGKOPPLING, AVTAGBAR
5 - SKYDDSGALLER TILL GLASADE BAKDÖRRAR
6 - INTERIÖRA TAKLASTBÅGAR
7 - SÄTESKLÄDSEL
8 - STEGE (FÖR SIDOHÄNGDA BAKDÖRRAR), STÅL
9 - HALKSÄKERT, SLITSTARKT TRÄGOLV

2

4

3

5

6
8

7
9

DIN PERSONLIGA
NV300
Här är en del specialtillbehör som gör att du kan utföra
alla dina uppdrag och underlätta din vardag.

Printa | Att avsluta
Inledning | Exteriör design | Interiör design | Innerutrymme |

Teknologi | Mångsidighet | Prestanda | Säkerhet | Mått | Versioner och Motorer | Tillbehör | Karossfärger och Klädsel

NISSAN NV300

SNYGGARE PÅ JOBBET ÄN NÅGONSIN
KAROSSFÄRGER

FÄLGAR

GLACIER WHITE (S)
WHI

MOLE GREY (S)
GRT

MAGMA RED (S)
RMB

BAMBOO GREEN (S)
GBM

MERCURY GREY (M)
GRP

JET BLACK (M)
BLK

PANORAMA BLUE (M)
B43

COPPER BROWN (M)
BRT

STONE (M)
BGE

OYSTER GREY (M)
GRC

S: SOLID
M: METALLIC

16" STÅLFÄLGAR MED
HELTÄCKANDE NAVKAPSEL
(SKÅP, CREW VAN & COMBI)

17" LÄTTMETALLFÄLGAR
(TILLVAL PÅ SKÅP, CREW VAN &
COMBI)

KLÄDSEL

GRÅ TYGKLÄDSEL
(SKÅP, CREW VAN & COMBI)
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KUNDSERVICE
NISSANS GARANTI FÖR TRANSPORTBILAR GÄLLER I 5 ÅR
Nissan erbjuder nu en 5-årig tillverkningsgaranti som gäller i hela Europa och som är standard
för alla Nissans transportbilar*. Detta är mycket mer än bara en garanti eftersom det omfattar:

• 5 år eller 160 000 km garanti - stötfångare till
stötfångare
• 5 år lackgaranti - gäller hela karossen
• 5 år garanti på alla Nissan Originaldelar och tillbehör
• 5 år vägassistans

NÄTVERK MED SPECIALISTER PÅ TRANSPORTBILAR
Nissan har ett nätverk av återförsäljare, som är speciellt inriktade på transportbilar. De
hjälper dig med alla frågor rörande kommersiella fordon:
• finns över hela Europa
• personal specialutbildad på försäljning och servicemarknad för transportbilar
• konkurrenskraftiga finansiella lösningar
• erbjudanden om skräddarsydda påbyggnationer
• erbjudande om konkurrenskraf tig förlängd garanti ef ter att Nissans 5-åriga
tillverkningsgaranti löpt ut
• provkör dina favoritmodeller

• 12 år rostskyddsgaranti
• Helt överförbar till nästa ägare
Förutom 5 års lugn och ro har Nissan NV300 även serviceintervaller på 2 år eller 40 000 km,
vilket betyder att driftskostnaderna går ner ytterligare.

SERVICEMARKNAD
Det är inte bra om din bil stannar. Om din arbetsbil stannar är det ett allvarligt problem
för ditt företag. Även planerad service innebär ett driftstopp, där din bil inte bidrar till
verksamheten. Vi på Nissan har full förståelse för detta krävande företagsklimat. Vi gör
därför allt vi förmår för att se till att din transportbil finns där den hör hemma – i drift
ute på vägen.

NISSAN SERVICEAVTAL OCH FÖRLÄNGD GARANTI
För att du ska känna dig helt lugn och ha kontroll över dina kostnader kan du teckna
Nissan Serviceavtal, som täcker servicearbetet för den körsträcka och tidsperiod som
är bäst för din verksamhet. Då kan du vara säker på att din nya Nissan NV300 blir servad
av specialutbildade Nissan-tekniker. För att du ska känna dig ännu tryggare kan du skaffa
Nissan 5★ Trygghetspaket som på NV300 innebär att du kan utöka körsträckan från
160 000 km upp till 250 000 km under den 5-åriga garantiperioden.

DET ÄR DU SOM FÅR OSS ATT GÖRA VÅRT ALLRA BÄSTA
Det är du som stimulerar vår fantasi. Du sporrar vår uppfinningsrikedom. Du inspirerar oss att bryta mönster,
vara innovativa och finna nya vägar. För oss handlar innovation inte bara om komplement och förbättringar
utan om att våga ta steget fullt ut och återuppfinna status quo. Att producera oväntade lösningar som
uppfyller dina allra vildaste, mest långtgående önskemål och behov. Vi på Nissan tar fram bilar, tillbehör
och tjänster som bryter mönstret och är något utöver det vanliga, som gör det praktiska spännande och
det spännande praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer fascinerande körupplevelse, varje dag.
*5 år/160 000 km (det som inträffar först) garanti på Nissans transportbilar (gäller ej e-NV200: 5 år/100 000 km garanti på delar relaterade till eldrift,
3 år nybilsgaranti + 2 år förlängd garanti /100 000 km på resten av bilen)
Obegränsad körsträcka för garanti som omfattar lackarbete, Nissan Originaldelar och tillbehör, vägassistans och rostskydd.
Mer information finns i Nissans garantihäfte som följer med bilen.

5 ÅR VÄGASSISTANS
• Gäller i hela Europa om du får fel på bilen, råkar ut för en olycka eller något som inte
täcks av garantin (t.ex. punktering, borttappade nycklar, tankat fel bränsle ...)
• 24/7, 365 dagar
• Nödhjälpscenter
• Snabb vägassistans
Om ditt fordon ändå inte kan köras inom ett par timmar ser vi till att du får en
ersättningsbil så snart som möjligt eller om nödvändigt, hotellövernattning och fortsatt
resa till ditt mål eller tillbaka till din bas. Vi hämtar också fordonet för reparation.
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Besök vår hemsida: www.nissan.se

Följ Nissan NV300 på:
ÅF-stämpel:

*5 år/160 000 km (det som inträffar först) garanti på Nissans transportbilar (gäller ej e-NV200: 5 år/100 000 km garanti på delar
relaterade till eldrift, 3 år nybilsgaranti + 2 år förlängd garanti /100 000 km på resten av bilen)
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 – MY16 NV300 BROCHURE GEA 03/2017 – Tryckt i EU. Bajen SM-guld 2017.
Producerad av DESIGNORY, Frankrike, och tillverkad av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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