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VI PÅ NISSAN FÖRSÖKER HELA TIDEN UTVECKLA VÅRA BILAR FÖR ATT UNDERLÄTTA 
DITT ARBETE - vår målsättning är att ta fram smarta lösningar för att erbjuda 
klassledande utrymme, högre effektivitet, större mångsidighet, längre hållbarhet, lägre 
kostnader och fler praktiska funktioner. Vi arbetar dagligen med att utveckla spännande 
och innovativa lösningar för att göra din vardag enklare och roligare samtidigt som vi 
ser till att du ligger steget före konkurrenterna. För det finns inget som slår känslan av 
att kunna jobba smartare.

LCV EN OSLAGBAR 
MODELLSERIE

OFFICIELL TRANSPORTBIL FÖR  
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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*Lackerade stötfångare som visas på 
omslagsbilden är standard i Sverige.

VÄLJ DIN PARTNER
NISSAN NV200 ÄR BYGGD FÖR DITT SÄTT ATT JOBBA. Den klarar alla typer av jobb, stora som små, 
och den är lätt att lasta och lasta av. Du åker bekvämt vart du än ska, oavsett om det är i tät 
stadstrafik eller om du lägger mil efter mil på motorvägen. Nissan NV200 erbjuder upp till hela sju 
säten och ändå finns det plats för bagage. Därför du kan snabbt omvandla detta rullande kontor 
och denna effektiva arbetsplats till en praktisk bil för dina fritidsaktiviteter tillsammans med familj 
och vänner. Och tack vare garantin på 5 år/160 000 km och minimala driftskostnader kan du 
verkligen utnyttja din bil till max!

"Jag älskar min NV200 
Det är en äkta 

transportbil, men den 
är lika lätta att köra 

som en personbil. Jag 
lastar in alla färgburkar, 

tapeter, verktyg och 
stegar och far runt i 

stan. Jag gillar 
backkameran, för med 

den är det enkelt att 
fickparkera utan att få 

ont i nacken."

"Det är den bästa 
investering jag någonsin 

gjort. Min senaste 
dieseldrivna transportbil 

kostade fyra gånger så 
mycket att köra. Och 
NV200 är dessutom 

mycket tystare och det 
är ganska praktiskt 

eftersom jag kör  
mycket på natten."

"Jag startade eget för 
tre år sedan och det 
har gått riktigt bra, 
mycket tack vare 
NV200. Den är rymlig 
och bekväm och gör 
jobbet mycket enklare. 
Jag har precis fått en 
ny och med 5 års 
garanti har den nu  
blivit ännu bättre!"

"Vi har tre NV200 nu - 
så jag förmodar att 
man kan kalla det  
för en flotta! Min är 
utrustad med 
kylanläggning, vilket  
är fantastiskt på 
sommaren. De andra 
kan vi också utnyttja 
som familjebilar och  
de fungerar perfekt  
när man ska frakta  
runt barnen!"

* 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)
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41°

KOMPAKT KAROSS OCH ENASTÅENDE LASTKAPACITET
TÄNK STORT. NV200 är förberedd för att lasta ombord allt du behöver för  
ditt jobb, tack vare det största lastutrymmet i klassen - och det bredaste  
och högsta också.

VAR BEREDD PÅ ÖVERRASKNINGAR. Mycket mer får plats i 
NV200 än du tror när du ser bilens lilla, kompakta format. 
Men just därför är det så enkelt att frakta det du behöver 
från A till B. Det kallas intelligent design.

CITY-SMART
LÄTT ATT HANTERA. Lätt att kliva in i, enkel att parkera och otroligt pigg och 
smidig i utmanande situationer och du har bra sikt eftersom du sitter högt 
också. NV200 är en enkel och smidig partner.

NYCKELTAL 
LÄNGD:  4,4 m

HÖJD:
1,86 m

BREDD: 
1,69 m

2,04 m
LÄNGD  

LASTUTRYMME

1,50 m
BREDD  

LASTUTRYMME

1,36 m
HÖJD  

LASTUTRYMME

4,2 m3
VOLYM 

LASTUTRYMME

10,6 m VÄNDRADIE

LÅGT GOLV

384 mm

HÖGRE FÖRARPLATS

373 mm

847 mm

SMART OCH 
MÅNGSIDIGT UTRYMME

JOBBA FLEXIBELT. Det är enkelt med NV200 De 
invändiga måtten har planerats noggrant för 

att skapa plats för jobb av alla format och 
storlekar, så att du aldrig behöver tacka nej  

till ett erbjudande.

FANTASTISKT MÅNGSIDIG
TA LITE LEDIGT IBLAND. Det är viktigt - och NV200 gör det möjligt  
med bekväma sittplatser för upp till sju personer och gott om plats  
för bagage och fritidsutrustning.

NYTTOLAST:  
UPP TILL

665 kg*
4,2 M3

Upp till 3,1 m3
BAGAGEUTRYMME MED  
2:A RADEN NEDFÄLLD.

7 SÄTEN
FLER SITTPLATSER, MER 
BENUTRYMME OCH MER  

PLATS I HUVUDHÖJD.

Upp till 2,3 m3
BAGAGEUTRYMME MED FEM 

PASSAGERARE I TVÅ SÄTESRADER

524 mm
LASTGOLVSHÖJD

2,8 m
PLATS FÖR EN LÅNG STEGE MED 

VIKBAR SKILJEVÄGG (TILLVAL)

2 EURO-PALLAR
PLATS FÖR 2 EURO-PALLAR

1,22 m
1,22 m MELLAN HJULHUSEN

HÅLL KONTAKTEN med NissanConnect, ditt navigations-, 
kommunikations- och ljudsystem. På 5"-skärmen kan du se kartor, 
musikdata, information och meddelanden och bli röstguidad genom 
hela Europa. Du är uppkopplad handsfree och kan lyssna på det du vill i 
det format du vill: CD, iPod, MP3, USB eller Bluetooth® audio streaming.

* Beroende på modell och 
typgodkännande för resp. land

LASTVOLYM
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LITEN UTVÄNDIGT 
STOR INVÄNDIGT
PRAKTISKT OCH AVSKILT. Trots sin lastkapacitet på 4,2 m3, 
gör de kompakta måtten (kort längd, smal midja, låg höjd) 
NV200 enkel att köra och parkera.  
Tuff design – snyggast i stan!

*Lackerade stötfångare som visas på 
omslagsbilden är standard i Sverige.



Printa   |   Avsluta

PRAKTISKT INRIKTAD
FOKUSERAR PÅ FÖRAREN. I den rymliga hytten på NV200, skapar de  
olika materialens gedigna kvalitet, de genomtänkta funktionsdetaljerna,  
de många förvaringsfacken och det höjda förarsätet med alla sina 
inställningsmöjligheter ett bekvämt mobilt kontor.

* Nerfällbart passagerarsäte finns inte tillsammans 
med hel skiljevägg, som är standard i Sverige.
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ENASTÅENDE LASTKAPACITET
NV200 ERBJUDER DIG en helt enastående lastkapacitet – klassens största.  
Genom en optimering av innermåtten är NV200 konstruerad för att ha ett så stort 
lastutrymme som möjligt. Med en lastvolym på 4,2 m3 och upp till 665 kg nyttolast  
är NV200 väl rustad för alla jobb som kan dyka upp.

* Beroende på modell och 
typgodkännande för resp. land

NYTTOLAST:  
UPP TILL
665 kg*

1,36 m
LÅGT LASTGOLV OCH HÖGT I 
TAK GÖR DET ENKLARE ATT 
FRAKTA OTYMPLIGT GODS.

2,04 m
LASTUTRYMMET I NV200  

ÄR DJUPT NOG ATT SLUKA 2 
EURO-PALLAR.

1,50 m
DET BREDA UTRYMMET MELLAN 

SIDOVÄGGARNA GÖR DET ENKELT  
ATT LASTA ÄVEN BRETT GODS.

4,2 m3

KLASSENS STÖRSTA 
LASTVOLYM.

4,2 M3
LASTVOLYM
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 LÄNGD: 4,4 m

HÖJD: 
1,86 m

BREDD: 1,69 m

4,40 M
LÄNGD

KOMPAKT KAROSS MED 
OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER
INTELLIGENT DESIGN INNEBÄR att NV200 har ett fantastiskt stort lastutrymme trots  
de kompakta yttermåtten. Med sin längd på 4,40 m och sin bredd på 1,69 m kommer  
du att förvånas över hur kompakt NV200 är och därmed också hur lätt den är att köra  
och parkera även i trång stadsmiljö. NV200 transporterar det mesta i stora lass, från 
baguetter till byggmaterial.
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524 mm
LASTHÖJD

2,8 m
UTRYMME FÖR LÅNG STEGE 

(FINNS INTE MED HEL SKILJEVÄGG)

2 EURO-PALLAR
PLATS FÖR 2 EURO-PALLAR

1,22 m
122 cm MELLAN HJULHUSEN

* Beroende på typgodkännande för resp. land

SMART MÅNGSIDIGT UTRYMME
DET STORA LASTUTRYMMET I NV200 är smart konstruerat för att göra innermåtten så 
stora som möjligt och ditt jobb så enkelt som möjligt. Med en invändig längd på 2,04 m och 
1,22 m mellan hjulhusen får man lätt plats med två Euro-pallar. Lastning och lossning går 
också snabbare och enklare eftersom lastgolvet bara är 524 mm från marken, bäst i 
klassen. Standardmonterade lastöglor i golvet hjälper dig sedan att säkra lasten under färd. 
Du kan konfigurera NV200 så att den passar för just dina behov tack vare ett stort utbud av 
olika skiljeväggar*, en eller två skjutdörrar samt tillval av sido- och bakfönster.

2 EURO-PALLAR

LASTGOLVSHÖJD:

52,4 CM



PÅBYGGNAD AV NV200 KYL
Stilla din hunger med nya NV200 i kylversion! Skräddarsydd för 
cateringsbranschens strikta krav håller de två olika typerna av kylenheter 
högsta tekniska standard. De har en kylförmåga på ner till 0 °C respektive  
-10 °C och lämnar ändå ett 2,2 m3 stort lastutrymme över till ditt förfogande. 
Den kan utrustas med modulbara hyllor, golvlister i aluminium och 
mellanliggande, förstärkt eller vattentätt golv. Med sin kompakta silhuett och 
sin oslagbara smidighet tar NV200 Kylbil det kallt och levererar färskvarorna 
ända fram till dörren, även på de mest trafikerade smågatorna i stan.

* Finns som specialbeställning med villkor och bestämmelser beroende  
på land. Kontakta din Nissan-återförsäljare för ytterligare information.

DATA UPPGIFTER
Cellens vikt: 149 kg
Isolerade cellens volym: 2,2 m3

Max invändig höjd: 1152 mm
Max utvändig höjd: 1239 mm
Max invändig längd: 1736 mm
Hjulhus: 1078 mm
Skjutdörr: 1013 mm x 686 mm
Bakdörr (H + L): 1061 mm x 1069 mm

SPECIFIKATIONER FÖR  
ISOLERADE CELLER

1

4

2

3

5

DATA UPPGIFTER
Vikt: 62.5 kg
Effekt: 707 W vid 0°C, 

609 W vid -10°C
Isoleringskategori: FNA* med skjutdörr, 

FRB** utan skjutdörr

Temperatur: Ner till -10°C

DATA UPPGIFTER
Vikt: 65,7 kg
Effekt: 1138 W vid 0°C
Isoleringskategori: FNA*
Temperatur: Ner till 0°C

1. BRED SIDODÖRR
2. FÖRSTÄRKT GOLV

3. JUSTERBAR HYLLA
4. TEMPERATURREGLERING

5. VÄXELSTRÖMSINGÅNG

* Normal isoleringsklass A / ** Förstärkt isoleringsklass B

DIAVIA ROLLE 2000

CARRIER NEOS 100
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1

1. SKJUTBART SÄTE  
MED SÄKERHETSBÄLTEN MED  

PLATS FÖR TRE PASSAGERARE  
I ANDRA SÄTESRADEN

2. SKILJEVÄGG (ISO 27956)
3. ENKELT ATT FÄLLA NER

4. 3,1 m3 LASTUTRYMME

ARBETA FLEXIBELT
2,1 m3 VOLYM NÄR ANDRA SÄTESRADEN ÄR UPPFÄLLD 
OCH 3,1 m3 NÄR ANDRA SÄTESRADEN ÄR NERFÄLLD.

Sätesklädsel kan variera.

440 cm169 cm

186 cm 186 cm  2,1 m3 TILL 3,1 m3

* Finns som specialbeställning. Kontakta din 
Nissan-återförsäljare för ytterligare information.

2 3 4

PÅBYGGNAD DUBBELHYTT
Transportera ett arbetslag med fem medarbetare och 
2,1 m3 last eller skapa fantastisk lastvolym på bara 
några sekunder Den andra, skjutbara sätesraden med 
tre säten är försedd med säkerhetsbälten, huvudstöd 
och integrerad skiljevägg. Hela sätesraden kan fällas  
ner snabbt och enkelt så att man får en lastvolym på 
hela 3,1 m3. NV200 är kompakt och robust med dubbla 
bakdörrar, som gör det lättare att lasta och lossa.  
Den mest praktiska lösningen du kan välja för ditt jobb.
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FANTASTISKT MÅNGSIDIG
SE BORTOM DEN SNYGGA DESIGNEN och du kommer upptäcka att NV200 Combi är en 
fantastiskt mångsidig bil som gör det lättare för dig i din vardag. Den erbjuder dig flexibelt 
utrymme med så gott som obegränsade transportmöjligheter. Här kan upp till 7 personer 
sitta bekvämt, eller 5 personer i 2 rader, där du då har tillgång till ett lastutrymme på hela 
2.3 m3. NV200 är den idealiska bilen – både för jobbet och fritiden.

FLEXIBELT UTRYMME
ALLA SÄTEN KAN FÄLLAS NED FÖR ATT ÖKA LASTUTRYMMET.

Finns som specialbeställning. Kontakta din 
Nissan-återförsäljare för ytterligare information.

3,1 m3

UPP TILL 3,1 m3 BAGAGEUTRYMME 
MED 2:A RADEN NEDFÄLLD.

UPP TILL 7 SITTPLATSER
FLER SÄTEN, MER UTRYMME FÖR BENEN, 

MER UTRYMME I HUVUDHÖJD

2,3 m3

UPP TILL 2,3 m3 BAGAGEUTRYMME MED FEM 
PASSAGERARE I TVÅ SÄTESRADER
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CITY-SMART
NV200 STORTRIVS I STAN. Med sin smidighet 

och goda sikt från det högt placerade 
förarsätet gör den det lättare för dig att  

ta dig fram i tät stadstrafik.

BACKKAMERA. Tillvalet med 
NissanConnect backkamera gör det  

hur lätt som helst att klämma in  
bilen i en trång parkeringslucka eller  

backa in till en lastkaj. Displayen på 
instrumentpanelen visar dig området 

bakom bilen i färg och lägger dessutom 
in hjälplinjer som gör det lättare för dig 

att styra NV200 exakt dit du vill.

SE BRA, SITT BRA

EN VÄNDRADIE PÅ 10,6 m I KOMBINATION 
MED EN BILLÄNGD PÅ KOMPAKTA 4,4 m 
GER DIG FLERA KVARTERS FÖRSPRÅNG 

NÄR DU TRÅCKLAR DIG FRAM OCH 
BESEGRAR STANS ALLA HINDER OCH 

FLASKHALSAR.

DET LÅGA GOLVET GÖR DET ENKELT ATT 
STIGA I OCH UR NV200.

384 mm

373 mm

41°

847 mm

I FÖRARSÄTET PÅ EN NV200 SITTER DU 
HÖGRE ÄN I KONKURRENTERNAS BILAR 
VILKET GÖR ATT DU KAN SE LÄNGRE 
FRAM. INSTRUMENTEN ÄR VINKLADE 
MOT DIG SÅ ATT DU KAN LÄSA AV DEM 
MED ETT SNABBT ÖGONKAST.

10,6 m
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SE MER, LYSSNA PÅ MER, få reda på mer – med Nissan Connect, ditt 
helintegrerade navigations-, kommunikations- och ljudsystem. Med 
rattmonterade reglage och en 5" stor pekskärm som visar den bästa 
färdvägen, musikdata och meddelanden, ja t.o.m. din telefonbok och dina egna 
filer. Ta fram högupplösta kartor i 2D och 3D och zooma in automatiskt, En 
vänlig röst kan på 9 språk vägleda dig genom Europa. Spela CD-skivor av valfri 
typ, anslut din iPod, mp3-spelare eller ett USB-minne, bläddra med Bluetooth® 
audio-streaming eller lyssna på radio och trafikrapporter. Öppna ditt nätverk 
med handsfree-anslutningen och njut av att ha en hel värld lätt åtkomlig..

SPELA CD-skivor med valfritt filformat. Bläddra med Bluetooth® audio-
streaming eller plocka fram dina favoriter på din iPod, mp3-spelare eller ditt 
USB-minne – allt via Nissan Connects pekskärm.

FÖLJ med på högupplösta kartor i 2D eller 3D, zooma in automatiskt på viktiga 
platser, låt dig ledas på rätt väg av en vänlig röst genom Europa. 

PLANERA din resa med hjälp av den 5" stora pekskärmen som visar dig den 
optimala färdvägen, musikinformation, meddelanden och till och med din 
telefonbok.

INNOVATION SOM GÖR 
ATT DU HAR DIN VÄRLD 
INOM RÄCKHÅLL



A - 220 MM
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SMART OCH PRAKTISK
DEN INTELLIGENTA interiören gör det enklare både att arbeta och koppla av i 
NV200. Materialen ger en känsla av verklig kvalitet. Dessutom har du tillgång till 
många förvaringsutrymmen, utformade för sådant du använder ofta. Se mer,  
hör mer, få reda på mer – med NissanConnect, ditt helintegrerade navigations-, 
kommunikations- och ljudsystem.

DET FINNS 13 OLIKA FÖRVARINGSUTRYMMEN I NV200. 
Brickan i mitten uppe på instrumentpanelen är liksom 
handskfacket helt perfekt för pappersarbetet. Mellan 
framsätena finns ett förvaringsfack. Flask- och 
burkhållare, som du hittar mellan sätena och på 
instrumentpanelen, är lätta att nå. De stora dörrfickorna 
rymmer t.ex. en kartbok i A4-format. Det finns också 
dolda förvaringsfack i NV200, som t.ex. en utdragbar 
låda under förarstolen, ett dolt fack i handskfacket och 
ett annat i mittkonsolen.
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KRAFT, EKONOMI, SÄKERHET
NV200 finns tillgänglig med två kraftfulla,  
men bränslesnåla, motorer. Det är en effektiv  
1.5 dCi dieselturbomotor där du kan välja mellan  
90 och 110 hk, båda motorerna är utrustade  
med partikelfilter.

Båda motoralternativen erbjuder dig utmärkt 
bränsleekonomi och en imponerande räckvidd  
som gör det längre mellan tankstoppen

EUR6

DIESEL VÄXELLÅDA HÄSTKRAFTER CO2-UTSLÄPP BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
BLANDAD KÖRNING

1.5 dCi 5-vxl manuell 90 HP från 131 g från 5.0L / 100 km

1.5 dCi 6-vxl manuell 110 HP från 130 g från 4.9L / 100 km

SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET  
HOS OSS PÅ NISSAN. 

Därför är nya NV200 utrustad med många olika 
aktiva säkerhetssystem, som t.ex. elektroniskt 
stabilitetsprogram (ESP), låsningsfria bromsar 

(ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) 
och bromshjälp som maximerar ditt 

bromsingrepp och optimerar stabilitetskontrollen. 
Precis som du vill vi att alla ska känna sig säkra 
ombord på NV200, så förutom förarkrockkudde 

är även bältessträckare fram standard i alla 
modellversioner.

Men det räcker inte, NV200 ökar också 
säkerheten i Combi M1-modellerna genom att 

som standardutrustning erbjuda krockkudde på 
sidan och gardinkrockkudde för 

framsätespassageraren, farthållare och 
hastighetsbegränsare samt nya 

däcktrycksövervakningssystemet (TPMS).
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TÅL TUFFA TAG,  
ENKEL ATT REPARERA
NV200 tål tuffa tag, 
gillar hårt arbete och 
skyddar dig på bästa 
sätt. Utanför den 
robusta strukturen 
sitter effektiva, 
energiabsorberande 
zoner som tar upp 
krockkrafterna. Trots 
sin styrka är de enkla 
att reparera.

VÄXLINGSINDIKATOR
När motorn når ett 
varvtal där det är dags 
att växla upp, visar  
en växlingsindikator  
i multifunktions -
displayen den  
idealiska tidpunkten 
för att växla. Det här 
hjälper dig att köra 
mer bränslesnålt.

HÅLLER DIG 
UPPDATERAD
NV200 är försedd med 
en multifunktions-
display och en färddator 
som hjälper dig med all 
den information du 
behöver för att kunna 
köra bränslesnålt.  
Här kan du se 
motorvarvtalet, 
snittförbrukningen  
och den aktuella 
förbrukningen liksom 
räckvidden på det 
bränsle som finns kvar i 
tanken. I kombination 
med en backkamera* 
visar displayen området 
bakom bilen i färg så 
fort du lägger i backen.

LÅGA ÄGANDEKOSTNADER
VALET AV NV200 ÄR EN KLOK AFFÄR. NV200 är utvecklad för att ge låga 
ägandekostnader från början genom en robust konstruktion och hållbara, 
tillförlitliga material samt minimala driftskostnader. Det gör den till en tillgång på 
lång sikt - och som ett bevis på detta har den en garanti på 5 år eller 160 000 km.

*) Finns inte med 
NissanConnect backkamera

30 000 KM

1 ÅR

Din Nissan NV200 kommer att vilja 
fortsätta jobba så länge du vill, men 

den behöver ändå ses om. För att 
hålla den i god form är därför 

serviceintervallet 1 år / 30 000 km.
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1_ FARTHÅLLARE OCH 
HASTIGHETSBEGRÄNSARE  
(STD PÅ COMBI)

2_I-KEY – NYCKELFRITT LÅSSYSTEM

3_ RADIO/CD MED BLUETOOTH OCH USB

4_ VINDRUTETORKARE MED REGNSENSOR

5_ LUFTKONDITIONERING

6_ HELLJUSAUTOMATIK

7_ 15” LÄTTMETALLFÄLGAR  
(ENDAST COMBI M1)

8_START/STOPP-KNAPP

9_ELUPPVÄRMDA FRAMSTOLAR

10_DIMLJUS FRAM

11_ SKILJEVÄGGAR (TILLGÄNGLIGHET BEROR 
PÅ TYPGODKÄNNANDE FÖR RESP. LAND)

12_NISSANCONNECT

11

STORA VALMÖJLIGHETER
Utrusta dig för ett enklare liv. Du kan välja iKey (nyckellöst låssystem) och start/
stopp-knapp för motorn för bekväma leveranser runt om i staden eller 
hastighetsbegränsare när du ger dig ut på längre transporter. Anpassa dig till vårt 
klimat med automatiska vindrutetorkare med regnsensorer, automatiska 
strålkastare och eluppvärmda säten eller lägg till en skiljevägg och förvandla din 
kupé till ett kontor med NissanConnect – NV200 uppfyller alla dina behov. 

* Utrustningen beror på modellversion.
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VÄLJ DINA EGNA FAVORITER

1. TAKRÄCKE

2. VINDAVVISAR-SATS FRAM

3. SKYDDSLISTER FÖR STÖTFÅNGARHÖRN

4.  LASTSKYDD I TRÄ, SKJUTDÖRR, BAKVÄGG, 
HJULHUSLÅDOR, DUBBLA BAKDÖRRAR UTAN  
FÖNSTER, GOLVBELÄGGNING

5. GOLVSKYDD I PLAST FÖR TRANSPORTBIL

6. LASTHÅLLARE I STÅL, TVÅ BÅGAR

7. STÄNKSKYDD

8. DRAGKOPPLING, AVTAGBAR

9. GOLVMATTOR

10. SIDOSKYDDSLIST OCH SIDOBÅGE

Utrusta din NV200 för en hård arbetsdag. Börja 
med golvskydd i plast och lastskydd i trä för de 
dubbla bakdörrarna. Lägg till stänkskydd och 
mattor för att hålla smutsen borta och välj 
sidoskyddslister och sidobågar för att undvika 
skrapskador på karossen. Investera i ett takräcke 
och en avtagbar dragkoppling också - med 
Nissan Originaltillbehör är du redo för alla typer 
av uppdrag.
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FÄRGER

Dark Blue / C, SK 
BW9 / M

Dark Grey / C, SK
K51 / M

Black / C, SK
GN0 / M

Pearl White / C
QAB / P 

Silver / C, SK
KL0 / M

White / C, SK
QM1 / S

Red / C, SK
Z10 / S

Bronze / C
CAP / M

C: Combi - SK: Skåp - S: SOLID - M: METALLIC - P: PEARL

HJUL

KLÄDSEL

Blå/mörkgrå 
(ENDAST COMBI)

Grå/mörkgrå
(ENDAST SKÅP)

14" hjulöverdrag
SKÅP

14" lättmetallfälgar
COMBI N1

15" lättmetallfälgar
COMBI M1



DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN ATT GÖRA VÅRT YTTERSTA.

Det är du som stimulerar vår fantasi. Du sporrar vår uppfinningsrikedom. Du inspirerar oss att bryta mönster, 
vara innovativa och finna nya vägar. På Nissan handlar innovation inte bara om komplement och förbättringar 
utan om att våga ta steget fullt ut och återuppfinna status quo. Det handlar om 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 eller 160 000 km - skydd från stötfångare  
till stötfångare

•  5 års lackgaranti - täcker alla lackerade delar
•  5 års garanti på Nissan Originaldelar och Originaltillbehör
•  5 års vägassistans
•  12 års rostskyddsgaranti för NV200
•  Fullt överförbar

Och med serviceintervaller på 1 år eller 30 000 km för diesel- och bensinmotorer får du inte 
bara 5 års lugn och ro, utan du får också låga driftskostnader på köpet.

Nissan erbjuder nu 5 års standard fabriksgaranti för hela transportbilssortimentet på den 
europeiska marknaden*. Detta är mycket mer än bara en garanti eftersom den omfattar:

* 5 år / 160 000 km (det som inträffar först) fabriksgaranti för hela transportbilssortimentet (utom eNV200: 5 år / 100 000 km fabriksgaranti för 
EV-systemdelar, 3 år / 100 000 km för resten av fordonet) Obegränsad körsträcka för lack, Nissan Originaldelar och Originaltillbehör, Nissan Assistans 
och rostskyddsgaranti. Ytterligare information hittar du i Nissans Garantihäfte.

5 ÅRS FABRIKSGARANTI FÖR NISSAN TRANSPORTBILAR

•  Täcker hela Europa när det gäller motorstopp, olyckor, icke garantiomfattade 
händelser (t.ex. punktering, borttappad nyckel, fel bränsle ...)

• Dygnet runt, varje dag, 365 dagar om året
• Kundcenter för nödsamtal
• Omgående 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.

5 ÅRS VÄGASSISTANS

KUNDSERVICE

Nissan erbjuder ett nätverk av återförsäljare, specialiserade på lätta transportfordon, 
som stöd för dina speciella krav:
• Täcker hela Europa
•  Kunnig personal på försäljning och servicemarknad,  

utbildade på lätta transportfordon
• Konkurrenskraftiga finansieringslösningar
• Skräddarsydda påbyggnadserbjudanden
•  Konkurrenskraftiga erbjudanden för förlängd garanti utöver  

Nissans 5 års garanti för transportbilar.
• Provkörning av vilka modeller du vill

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

Tillsammans med din Nissan-återförsäljare kan du upprätta ett Nissan Servicekontrakt 
som täcker service och underhåll för den vägsträcka och tidsperiod som bäst passar 
dina affärsbehov. Med detta avtal kan du lita på att din NV400 tas om hand av kunniga 
Nissan-tekniker.

NÄTVERK MED SPECIALISTER PÅ LÄTTA TRANSPORTFORDON

SERVICE

NISSAN SERVICEAVTAL
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Åf-stämpel:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara rätt vid trycktillfället ( juni 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.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY15 NV200 BROSCHYR LHD 01/2016 – 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.

B e s ö k  v å r  w e b b s i d a  w w w . n i s s a n . s e

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/

	Note_ES_2
	Note_ES_3
	Note_ES_4
	SABLON VECTORIAL PT PDF - Copy (2).pdf
	Note_ES_2
	Note_ES_3


	1: 


