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Ešte dlhší dojazd získate pri 
jazde v režimoch ECO a B. 
Režim Eco Mode automaticky 
reguluje odozvu vozidla na 
zrýchlenie a riadiaci systém 
klimatizácie, čím sa minimalizuje 
spotreba energie. Režim B 
zvyšuje úroveň rekuperačného 
brzdenia. Kombinácia týchto 
režimov vám umožní vyťažiť z 
každého dobitia maximum.
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NABÍJAČKA4)

OBJAVTE PRE SVOJU RODINU NOVÚ,
100 % ELEKTRICKÚ MOBILITU
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167 km
(homologizovaný 

proces NEDC) 
na jedno nabitie*1)

NORMÁLNE 
NABÍJANIE
(DOMÁCA 

ZÁSUVKA)4)

1)  Skutočná vzdialenosť prejazdu sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako napríklad jazdné a dobíjacie návyky, teplota, povrch vozovky, vek batérie, tlak v pneumatikách, údržba, 
hmotnosť nákladu atď. 2) 0 – 80 % nabíjanie pomocou voliteľnej 50 kW rýchlo nabíjačky využívajúcej jednosmerný prúd /--> 30 minút  3) Pomocou voliteľnej palubnej nabíjačky s výkonom 
6,6 kW /--> 4 hodiny   4) Odporúča sa používať samostatnú zásuvku

*Obrázky sú len ilustračné.
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Jediným pohľadom na prístrojový panel zistíte všetko, čo potrebujete 
k zorganizovaniu dojazdu vrátane stavu nabitia a spotreby energie.

CESTUJTE V POHODLÍ

Zostávajúca 
kapacita batérie

Predpokladaný 
dojazd

Ukazovateľ energie
Stav nabitia 

Výbava vozidla vo vyššom stupni výbavy  zahŕňa 
inteligentný kľúč, klimatizáciu a všetky komfortné 
vymoženosti, na ktoré ste zvyknutí. Navyše 
získate aj pár nových. Napríklad môžete 
prednastaviť vykurovanie alebo chladenie kabíny, 
aby vám v nej bolo príjemne ihneď po nastúpení. 
K vášmu pohodliu iste prispeje aj vyhrievaný 
kožený volant a vyhrievané predné sedadlá. 
Napríklad automatická prevodovka, asistent 
rozjazdu do kopca, 5.8“ dotykový displej 
s navigáciou, tiež zvyšujú váš komfort.
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11,13 m
Umiestnenie batérie 
optimalizuje ťažisko vozidla. 

ŽIADNY
Hluk

ŽIADNE 
Vibrácie

PAMÄTÁTE SA NA OBDOBIE,
KEĎ VÁS ŠOFÉROVANIE BAVILO? VITAJTE SPÄŤ!
Riadeniu elektromobilu sa nič nevyrovná. Maximálny krútiaci moment ihneď po rozbehnutí a plynulá akcelerácia vás budú baviť 
a oživia váš každodenný stereotyp. Vďaka nízko položenému ťažisku a krátkemu polomeru otáčania môže vodič vozidlo ľahko 
ovládať. Motor nevydáva žiadny hluk ani vibrácie, takže si všetci cestujúci vychutnajú plynulú a tichú jazdu. Či už budete 
cestovať za prácou alebo len tak jazdiť po meste, riadenie vozidla e-NV200 sa stane jednou z najpríjemnejších častí vášho dňa.

*Obrázky sú len ilustračné.
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Vďaka vyhrievaniu predných 
sedadiel s dvojúrovňovým 
ovládaním sa v kabíne budete 
cítiť príjemne aj v chladnom 
počasí. 

KOMFORT PRE
VŠETKÝCH CESTUJÚCICH
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nonononononoovývývývývývývýývý ttttttttypypypyppypypypyyp pppppriririiesestrtrtrananannénééhoho vvozozoo ididdlaa preeee ccelú rodinu.

* Obrázok slúži len na ilustráciu. Ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný predajca Nissan. 
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Z hľadiska nákladného priestoru 

je dodávka e-NV200 mimoriadne 

všestranná. Vďaka tomu vám nič 

nemôže prekaziť plány. Do vozidla 

sa vojde päť, šesť alebo sedem 

cestujúcich. Majú zabezpečené 

pohodlie a veľa miesta na 

batožinu, ktorú vďaka neobyčajne 

nízko umiestnenej zadnej 

nakladacej hrane (iba 524 mm) 

ľahko naložíte.

NÁKLADNÝ PRIESTOR,
S KTORÝM ZARIADITE 

ČOKOĽVEK.

Premyslené uskladnenie
Na ukladanie vecí ponúka dodávka e-NV200 spolu 13 praktických
miest vrátane skrytých oblastí (ako napríklad táto úložná zásuvka pod
sedadlom) a stredovej konzoly.

7 sedadiel 
Sedemmiestna dodávka 
e-NV200 ponúka množstvo 
možností. Môžete sklopiť 3. 
a 2. rad sedadiel, čím 
podľa potreby získate viac 
miesta na batožinu.

2 sedadlá 
Konfigurácia s dvoma
sedadlami poskytuje nákladový 
priestor s objemom 3,1 m3,
čo je najviac v tejto triede. 
Zodpovedá to trom horským 
bicyklom s primontovanými 
prednými kolesami. Hor sa 
za dobrodružstvom!

5 sedadiel
Ak je na palube päť 
pasažierov, každý z nich môže
cestovať s veľkým kufrom. 
Zostáva stále minimálne 
2,3 m3 nákladového priestoru
– a po sklopení druhého radu 
sedadiel to bude ešte viac. 
Ak sklopíte predné sedadlo
spolujazdca, môžete naložiť
predmety s dĺžkou až 2,8 m. 

*Obrázky sú len ilustračné.
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SEDEMMIESTNE VOZIDLO S MOŽNOSŤOU 
ĎALŠIEHO ZVÝŠENIA KAPACITY
Sedemmiestna verzia dokáže uspokojiť ešte náročnejšie potreby a požiadavky. Vďaka 7 plnohodnotným sedadlám 

a dostatku miesta na nohy aj ramená môžete odviezť za dobrodružstvom celú výpravu, nech už cestujete 

kamkoľvek. Navyše vďaka sklopným sedadlám 2. radu deleným v pomere 60:40 a do boku sklopným sedadlám 

3. radu môžete do interiéru naložiť predmety všetkých tvarov a veľkostí. Vozidlo e-NV200 si poradí so všetkým.

7 SEDADIEL
NÁKLADNÝ PRIESTOR 870 l 

až po strechu 
NÁKLADNÝ PRIESTOR 443 l* 

po úroveň okien

6 SEDADIEL
NÁKLADNÝ PRIESTOR 

1 550 l

5 SEDADIEL
NÁKLADNÝ PRIESTOR 

2 110 l

4 SEDADLÁ
DĹŽKA NÁKLADU AŽ 2,80 m

3 SEDADLÁ
VÝŠKA NÁKLADU AŽ 1,30 m

2 SEDADLÁ
NÁKLADNÝ PRIESTOR 

2 940 l

*Obrázky sú len ilustračné.
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*Obrázky sú len ilustračné.

BEZPEČNOSTNÉ TECHNOLÓGIE NISSAN 

OBKLOPTE SA ISTOTOU.
Nebolo by skvelé cítiť istotu v každej fáze vašej jazdy? 
Bezpečnostné technológie Nissan zaujímajú k bezpečnosti 
komplexný prístup, ktorý je základom konštrukčného a 
vývojového procesu každého nášho vozidla. Tu popísané 
funkcie predstavujú len niektoré z mnohých funkcií vášho 
Nissanu. Pomáhajú chrániť vás a váš majetok, a to tak, že 
sa sústredia na tri kľúčové oblasti: sledujú systémy a okolie 
vozidla, pomáhajú pri zvládaní neočakávaných situácií a 
pomáhajú zachovať vašu bezpečnosť v prípade nehody. 

AIRBAGOV V 
ŠTANDARDNEJ VÝBAVE

Bezpečnosť AAAAAbAbAbAbAAbAbAbbbbAAAAAbAbAAbAbbAbbAbbbAAbAbby y y yy yy y yy yyyyyy ststssssststststtstssss e ee e e e eee bobobobobobobobbobobolilililiili vvvvvvvvvždždždždždddddy y y y y yy vvv v v bebebebebebebeeb zpzpzpzpzpzpzpečečečečečečečečečee í,í,í,í,í,  
je model Evalia vvyvyvyvyvyvyvyvyyyyyyvyvvyvyvvyvyvyvyvvyyvyvvyvyyvyybabababababababaababababababbaab vevevveveeeevvvvvvveeenýnýnýýnýnýnýný ššššššššieieieieieeeieieststststssssstimimimimmmmii iii aaaaaaaairirirririri babababaababbbagmgmgmgmgmgmggmgmi.i.ii.i

ZoZoznznámámtet ssaa s s ESE P PrP ogram elektronickej stability 
popopoopopoopopop dvdvdvdvdvdvdvdvvvozozozozozozoozoo kakakakakakakaka ssssssssaaaaaaaa popopppppp stará á o toto, aby ajj náhle prechádzanie 
z z zzzz z prprprprprprpp uhuhuhuhhuhhhuuuuuu dodododododododod pppppruhhuhuhu alebo prpruddkék  zastat venie prebehlo 
hlhhlhlhhhhlh adadadadadadaddadkokokokokokokoo aaaa bbbbbbbbezezezezezezezezezpepepepeppepep čne.e.e

Asistent rozjazdu do kopca Ak ste zastavilili 
na svahu a potrebujete sa znova rozbehnúť, 
nemajte obavy. Asistent rozjazdu do kopca 
zabráni pohybu vozidla dozadu tým, že niekoľko 
sekúnd zachová brzdnú silu a dá vám čas 
prešliapnuť z brzdového pedála na pedál plynu.

PoPoPoPoPoPoririririririiadadadadadadnenenenenenen ssssssaaaaaaa rorororororr zhzhzhzhzhz lililiadadaadaa nininitetee VoVoozizizizidldlddlldloo o oo jejejejeje   
vyvyvyvyvyyvyv bababababababaveveveveveveenénénénénénéné zzzzzzadadadadadadadadnononoouuuuu papapaap rkrkrkrkovovvvacacacccououuouuou kkkkkamamamamamerererererrououououou,,,,
vďvďvďvďvďvďďakakakakakaka a a aaaaaa ktktktk orrororoorejejjeeej sssa a a váváváváámmmmmm bububudedededdeded lllllepepepepepšišišišiš eeeee papapapaparkrkrkrkrkovovovovovaťaťaťaťať 
ajajajajajaaj vvvv sssssstitittiitt esesesnennen nonoonon m m mmmm prprprp ieieieieiestststststororororore.e.e.e.e. DDDDDDisisisisisplplplplplejejejejej nnnnna a aaa 
papapapapapalulululluuubnbnbnbnbb ejejejej ddddososooso kekeeke zzzzzzobobobobbraraararaazuzuzuzuzujejejejejej pppppohohohohoho ľaľaľaľaľaddddd nanannaa 
prprprprprprieieieieieieeststststststororor zzza aaa aa vovov ziziz dlddldld omomomomom, ,, cececececezzzzzz ktktktktktk orororororý ý ý ýý prprprprpremememeemieieieietataata 
orororororoo ieieieeeieentntntnnn aččaččaččnénénéé ppppararaa kokokokkovavavavaacicicicic e e e e e lílílílílínininininiie.e.e.e.e. KKKKKeďeďeďeďeďď kkkk ttttomomomomu u uuu
prprprprprpripipipippippočočočočočo ítítítí atataa eee dvdvvvvdve e e ee šišiššiširororororokokokokokouhuhuhuhuhléléléléléé bbbbbočočočočočnénénénén ssspäpäpäpäpätntntnéééé
zrzrzrzzz kakakakakkaakadldlddddllá,á,á ddddososo tatatatanenenenenetetetetete vvvvvšešešešešetktktktktko,o,o,o,oo ččččoooo popopopopotrtrtrebeebebbebujujujujjetetetttee
nananan zzzzaiaiaistststeneneneenieieie lllepepeppeppe šešešešeššej j jj j vivivivividididididid teteteteteľnľnľnľnľnnososososo tititiit , ,
bebebebbeb zpzpzpzzppečeččečneneneneejšjšjšjšjšieieieieieehohohohohho ppppprererererechchchchchc ádádádádádá zazazazazanininninnia a a a mememememm dzdzdzd i i 
jajajjazdzdzdzz nýnýnýnýmimimm ppppprururuuuhmhmhmhmhmiiiii a a a aa mimimimimimomomomom ririririadadadadadnenenne ľľľľahahaha kéékékéhohohoo 
papapapaparkrkrkrkovovovovovvanananananiaiaiaiaiai ....

SySySyystststtémémémm EEEEasasassy-y-y-FiFiFilllllll TTTyryryyre e e AlAlAAlAlerererert tt t PoPoPoP mômômôôžežeže 
zazazabebebezpzpzpečečečiťiťiť,, abababy y y ststste e e vžvžvždydydyy jjjazazazdidid lililli nna a aa spspsppráráráávnvnvnneee
nahustenýchhh pnpneueumamamam tititikákákák chchch. ... TlTlT akakaak vv nnnicicicch h h užužuž 
nebudeetete mmusususieieieťť ť odododddhahahahadododododovavavvavať.ťťť.ť. IIIIbabababa vvvyčyčyyčyčkákákáátetete,, ažažažž  
sasasas ooozvzvzve e e e zvzvzvukukukovovovový ý ý sisisisis gngngngng álálálá ,,, ktktktktorororo ý ý ý ý vávávás ss ubububububububezezezezezezezezpepepepepepepeppp číčíčíčíčíčíčíí,,,
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1. Strešný nosič (2 priečky)

2. Nálepka „Zero emission“

3. Lapače nečistôt, sada predných 
a zadných

4.  Držiak na smartfón 360 grip
(Biely)

5. Univerzálny držiak na tablet
(Čierny)

6. Vnútorné prahy dverí a
štandardné rohože

7. Vanička batožinového priestoru 
– mäkký typ

8. Sieť na batožinu

9. Rohož batožinového priestoru

10. Vanička batožinového priestoru 
– tvrdý typ

11. Deliaca priečka

ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA NISSAN 
Doplňte svoje vozidlo e-NV200 originálnym príslušenstvom 
Nissan. Od rohoží batožinového priestoru až po držiaky na 
tablet, od sietí na batožinu až po deliacu priečku určenú aj 
na prepravu psov. Všetko je upravené na mieru a vyrobené 
podľa vašich požiadaviek.

*Obrázky sú len ilustračné.
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KOLESÁ

SEDADLÁ 

Modré čalúnenie

15" disky kolies z ľahkých zliatín

E

A

F

B

C

D

C

CELKOVÉ ROZMERY

Biela QM1

P= perleťová      M= metalická

Strieborná (M) KL0 Šedá (M) K51

Biela Pearl (P) QAB Modrá Turquise (M, P) RBMČervená Z10 Modrá (P) BW9

Čierna (M) GN0

FARBY
MOTOR

Max. výkon motora kW(k)/min-1 80[109]/3008

Max. krútiaci moment Nm/min-1 254 /0-3008

Max. otáčky min-1 10500

Typ pohonu Plne elektrický

HNACIE ÚSTROJENSTVO
Prevodový pomer 9.3010

Poháňané kolesá Predné

BATÉRIA
Typ Litium-iónová batéria Litium-iónová batéria

Napätie V 360

Kapacita kWh 24

NABÍJANIE

Pri použití vstavanej nabíjačky - štandard kW 3,3

Čas nabíjania h 8

Pri použití vstavanej nabíjačky - voliteľné kW 6,6

Čas nabíjania h 4

Rýchlonabíjačka kW 50

Čas nabíjania min 30

CELKOVÉ ROZMERY
v rámci technického 

nákresu vozidla

A  Dĺžka mm 4560

B  Šírka so zrkadlami mm 2011

C  Šírka bez zrkadiel mm 1755

D  Výška (bez záťaže) mm 1858

E  Rázvor kolies mm 2725

Previs - vpredu mm 987,2

Previs - vzadu mm 846,6

Rozchod kolies - vpredu mm 1530

Rozchod kolies - vzadu mm 1530

F  Svetlá výška (bez záťaže) mm 153,4

PODVOZOK

Zavesenie - predná náprava Nezávislé typu Mc Pherson, vinuté pružiny

Zavesenie - zadná náprava Torzná náprava

Riadenie Elektrický posilňovač riadenia

Brzdový systém Rekuperačný elektro-hydraulický

Predné brzdy Rekuperačné – predné odvetrávané kotúče

Zadné brzdy Zadné odvetrávané kotúče

Rozmer pneumatík 185/65 R15

ROZMERY 
BATOŽINOVÉHO / 

NÁKLADNÉHO 
PRIESTORU

Maximálna dĺžka mm 2040

Maximum šírka mm 1500

Maximálna výška mm 1358

Minimálna šírka medzi podbehmi mm 1220

Výška hrany nakladacieho priestoru (bez záťaže) mm 523,5

Objem batožinového priestoru - 5 miestna verzia m3 2,3

Objem batožinového priestoru - so sklopeným druhým radom sedadiel m3 3,1

Objem batožinového priestoru - od podlahy po kryt batožinového priestoru m3 0,44

Objem batožinového priestoru - od podlahy po strop m3 0,87

Objem batožinového priestoru - so sklopeným tretím radom sedadiel m3 2,11

Objem batožinového priestoru - so sklopeným druhým a tretím radom sedadiel m3 2,94

Posuvné dvere - Šírka                            mm 700

Posuvné dvere - Výška                            mm 1171

Zadné dvere - Šírka                                                      mm 1262

Zadné dvere - Výška                                                      mm 1228
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VARIANTY KAROSÉRIE

Model Kombi s dvojitými posuvnými dverami a zadnými výklopnými dverami a voliteľne s francúzskymi dverami.

Typ karosérie Kombi
Stupeň výbavy Tekna

Počet sedadiel 5/7

HMOTNOSTI

Celková hmotnosť vozidla kg 2220

Celková hmotnosť vozidla pripadajúca na prednú nápravu kg 1073

Celková hmotnosť vozidla pripadajúca na zadnú nápravu kg 1147

Prevádzková hmotnosť kg 1701*

Užitočná hmotnosť kg 519*

Max. hmotnosť pripadajúca na prednú nápravu kg 1180

Max. hmotnosť pripadajúca na zadnú nápravu kg 1200

Max. hmotnosť prívesu kg 0

VÝKON

Spotreba elektrickej energie 3) Wh/km 165

Dojazd (NEDC) 3) km 167

CO2 množstvo emisií (kombinované) g/km 0

Max. rýchlosť km/h 123

Zrýchlenie 0 - 100 km/h s 14

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN                          INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ

DIZAJN EXTERIÉRU

OE 15" disky kolies z ľahkých zliatin 40300-4FA1A

OE kryty kolies 40315-4FA0A

Nálepka „Zero emission“ - svetlá pre tmavé farby karosérie G6820-4FA0A

Nálepka „Zero emission“ - Tmavá pre svetlé farby karosérie G6820-4FA0B

PRAKTICKÉ DOPLNKY 
EXTERIÉRU

Strešný nosič, oceľový (2 priečky) KE730-JX002

Strešný nosič, oceľový (3 priečky) KE730-JX003

Strešný nosič nákladu ( Výklopné alebo francúzke dvere ) G3520-4FA00

Bočné štýlové rámy KE543-JX010

Bočné ozdobné lišty KE760-JX020

Lapače nečistôt - predné KE788-4F085

Lapače nečistôt - zadné KE788-4F086

Lapače nečistôt - sada predných a zadných KE788-4F080

Okenné deflektory (sada 2 ks) KE800-JX010

BEZPEČNOSŤ/ 
ZABEZPEČENIE

Bezpečnostné matice kolies KE409-89951

Predný parkovací systém KE512-99901

Predný parkovací systém - montážna sada KE512-99930

Zadný parkovací systém KE511-99903

DIZAJN INTERIÉRU

Vnútorné prahy dverí - predné KE967-4F000

Ochrana nakladacej hrany nákladného priestoru KE967-4F020

Gumové rohože, sada pre 1. a 2. rad - Kombi + Evalia KE748-4F189

Textilné rohože, štandardné, sada pre 1. a 2. rad - Kombi + Evalia KE745-4F201

Rohož batožinového priestoru - Evalia KE840-4F001

Rohož batožinového priestoru - Kombi KE840-4F000

PRAKTICKÉ DOPLNKY 
INTERIÉRU

Vanička batožinového priestoru, tvrdý typ – Evalia KE965-4F0H0

Vanička batožinového priestoru, mäkký typ - Kombi + Evalia KE965-4F0S0

Ochranná výstelka pre psa – deliaca priehradka - Evalia KE964-4F000

                             POPIS                                        REFERENČNÉ ČÍSLO
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VĎAKA VÁM SA SPOLOČNOSŤ NISSAN STÁLE ZLEPŠUJE

Podnecujete našu predstavivosť. Povzbudzujete našu vynaliezavosť. Inšpirujete nás k zmene zabehaných pravidiel 

a k inováciám. Spoločnosť Nissan nechápe inovácie len ako doplnky a rozšírenia. Ide o posúvanie hraníc a snahu o nový 

prístup k zaužívaným konvenciám. Prinášame netradičné riešenia, aby sme uspokojili vaše najsmelšie i najpraktickejšie túžby. 

V spoločnosti Nissan navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a služby, ktoré búrajú zabehané poriadky – z praktického vytvárame 

vzrušujúce a zo vzrušujúceho praktické, aby sme vám každý deň ponúkli väčšie potešenie z jazdy.

NISSAN e-NV200 VÁM PONÚKA:
Spoločnosť Nissan vám ponúka záruku na 5 
rokov/100 000 km* na všetky špeciálne elektrické 
diely elektromobilu, záruku na 3 roky/100 000 km* 
na štandardné diely a neobmedzenú záruku v 
prípade, že sa rozhodnete pre nákup na lízing. 

Poskytujeme 12-ročnú záruku na prehrdzavenie 
karosérie.

Záruka na lítiovo-iónovú batériu Nissan e-NV200 sa 
vzťahuje tiež na zníženie kapacity batérie na 9 
dielikov (z celkových 12) na ukazovateli kapacity 
počas prvých 5 rokov/100 000 km*. 

* Podľa toho, čo nastane skôr. 

Servisná zmluva NISSAN je najlepší spôsob, ako vášmu novému 

vozidlu Nissan e-NV200 poskytnúť údržbu, ktorú si zaslúži!

•  Vášmu vozidlu poskytneme vynikajúcu starostlivosť a zaručíme 

vám pevné ceny popredajných služieb na niekoľko rokov dopredu.

•  Keď priveziete svoje vozidlo k predajcovi Nissan, vymeníme všetky 

potrebné diely a prevádzkové kvapaliny podľa plánu údržby Nissan 

a skontrolujeme celkový stav vozidla, aby ste mali istotu, 

že vás na cestách nezaskočí žiadny problém.

•  Budete mať dokonalý prehľad o rozpočte a postupe v rámci plánu 

starostlivosti. Zástupcovia spoločnosti Nissan vás vždy upozornia 

na blížiaci sa dátum návštevy servisu a navrhnú vám najvhodnejšie 

služby a termín.

SERVISNÉ ZMLUVY 

Program NISSAN 5* vám dáva príležitosť predĺžiť záruku výrobcu 

poskytnutú na 3 roky/100 000 km na dlhšie obdobie či vyšší 

počet kilometrov. (S výnimkou batérie.)

•  Vyberte si zmluvu, ktorá najlepšie zodpovedá vášmu spôsobu 

používania vozidla 

•  V prípade potreby opravy vozidla budú použité iba originálne 

diely Nissan a opravu vykonajú mechanici vyškolení 

spoločnosťou Nissan.

•   Pre váš pocit istoty zahŕňa nonstop asistenčné služby v celej

Európe (ak sú dostupné).

* Podľa toho, čo nastane skôr

ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA   
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N a v š t í v t e  n a š u  s t r á n k u :  h t t p : / / w w w . n i s s a n . s k / e - n v 2 0 0

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase jej uvedenia do tlače (september 
2015) . Táto brožúra bola vytvorená s využitím prototypov vozidiel vystavených na autosalónoch. V súlade s politikou sústavného 
zlepšovania svojich výrobkov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje a vozidlá uvedené a 
vyobrazené v tejto brožúre. Predajcovia vozidiel Nissan budú informovaní o týchto zmenách v najkratšom možnom čase. 
Najaktuálnejšie informácie vám poskytne miestny predajca vozidiel Nissan. Použité tlačiarenské postupy majú určité obmedzenia, 
preto sa farby zobrazené v tejto brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov povrchovej úpravy 
interiéru. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan je zakázaná.
Použité ilustračné obrázky. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované 
za súčasť zmluvného návrhu.  Technológie, doplnky a príslušenstvo uvedené v tejto brožúre nemusia byť súčasťou základnej výbavy 
vozidla . Viac informácií o ponuke vozidla Nissan e-NV200 vrátane informácií o podmienkach rozšírenej záruky NISSAN 5* a 
Servisných zmlúv Nissan nájdete na webovej stránke www.nissan.sk alebo u autorizovaných predajcov Nissan.

This brTato brožúra je vyrobená z papiera bez obsahu chlóru – GEA BtoC e-NV200 BROC   09/2015 – Vytlačené v EÚ.
Výroba: NEW BBDO, Francúzsko – tel.: +33 1 40 62 37 37, výroba: TBWA\Budapest, Hungary - Tel.: +36 1 279 28 00.

Sledujte vozidlo Nissan e-NV200 tiež tu:
Pečiatka autorizovaného predajcu:
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