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Bij Nissan weten we dat voor kleine bedrijven en ondernemers zoals u, 
winst niet de enige maatstaf voor succes is. Passie, trots en duurzaamheid 
in alles wat u doet, zijn net zo belangrijk.Dus is het niet tijd voor een 
bestelwagen die u begrijpt? Maak kennis met de gloednieuwe Nissan 
Townstar - een bestelwagen die net zo vooruitstrevend is als uw bedrijf

Net zo vooruitstrevend 
als uw bedrijf
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De details maken 
het verschil

ALLES MET ÉÉN LAADBEURT

Voltooi al uw dagelijkse taken met 
een enkele laadbeurt. Met een 
batterij van 45 kWh biedt de 
gloednieuwe Nissan Townstar EV 
een actieradius tot 300 km* - meer 
dan genoeg om u zelfs na een 
werkdag naar huis te brengen

VERLAAG UW KOSTEN
Met een indrukwekkende actieradius 
en hoog rendement zult u net zo 
onder de indruk zijn van de lage 
gebruikskosten.

EEN KANTOOR OP WIELEN 
Wij weten dat u als klein bedrijf 
“onderweg” moet zijn, maar 
nooit weg van het kantoor. De 
gloednieuwe Nissan Townstar 
kan u hierbij ondersteunen 
met zijn geavanceerde, 
geconnecteerde cabine en 
innovatieve opslagmogelijkheden 
voor al uw papierwerk. 

Totale lengte
4910mm

Totale lengte 
4486mm

L1

OVERAL OGEN
Beweeg met vertrouwen, zelfs in 
krappe ruimtes. De intelligente 
Around View Monitor geeft u een 
360° vogelvluchtperspectief** bij 
het manoeuvreren op lage snelheid, 
voor stressvrij parkeren en allround 
vertrouwen. 

x2 Euro-pallets

L2

L2 SCHUIFDEUR 
Met de extra grote schuifdeur 
van de Townstar L2 kunt u een 
europallet inladen via de zijdeur.

Laadlengte:

L1 
1810mm

L2 
2230mm

3.3m3 L1
4.3m3 L2

[1] De actieradiuscijfers zijn verkregen uit laboratoriumtests in overeenstemming met de EU-wetgeving en zijn bedoeld ter vergelijking tussen de verschillende typen voertuigen. De informatie heeft geen betrekking op een bepaald individueel voertuig en maakt geen deel uit van het aanbod. De cijfers geven 
mogelijk niet de werkelijke rijresultaten weer. Optionele uitrusting, onderhoud, rijgedrag en niet-technische factoren zoals weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. De cijfers zijn vastgesteld volgens de nieuwe wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP).
[2] Uitrustingen beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, als standaard of alleen als optie.

831mm

Design exterieur     |     Design interieur     |     Laderaum     |     Technologie en Prestaties     |     Accessoire Afdrukken     |     Uitgang
Pagina 1   |   Pagina 2   |   Pagina 3



LED-koplampen en dagrijlichten 

LED-signatuurdagrijlichten

LED-mistlampen vooraan met 
bochtverlichtingstechnologie[1] 

Lichtmetalen wiel met 
machinale afwerking[1]

Grille met laadklep[2] 

Een design dat er volledig 
bij past
Gedurfd Japans design, robuuste lijnen en compacte 
afmetingen; de nieuwe Nissan Townstar heeft de looks 
om op te vallen en de proporties om erbij te horen. 
Dit maakt hem perfect voor parkeergarages of smalle 
straten in de stad.

[1] Functies beschikbaar afhankelijk van de uitvoering,
als standaard of alleen als optie 
[2] EV-model
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Geraffineerd ontwerp. 
Compromisloos praktisch
Ontdek een kwaliteitsvol interieur met hoogwaardige afwerkingen, 
een ergonomisch ontworpen stuurwiel en een volledig digitale 
meterdisplay[1]. Voor een opgeruimd en verbonden interieur kan u 
in de Nissan Townstar uw smartphone draadloos opladen en 
heeft u tot 3 USB-Poorten[1]. 

[1] Functies beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, als standaard of alleen als optie.
[2] EV-model

Elektrische parkeerrem 

10" digitale combimeter[1][2] 

Automatische versnellingspook[2] 
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Alles op de juiste plaats
Ergonomisch multifunctioneel en zeer praktisch. Het interieur van de 
nieuwe Nissan Townstar biedt veel innovatieve opbergmogelijkheden.

Bekerhouders van kingsize formaat Smartphonehouder[1] Praktische lade van het dashboardkastje[1] 
(meer dan 7 liter opslagcapaciteit) 

Opbergruimte A4 Opslagruimte Afsluitbare opbergruimte bij de bestuurder 
en 2 USB-aansluitingen

[1] Functies beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, als standaard of alleen als optie.

Klimaatregeling[1] Draadloze lader[1] 
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L1 bestelwagen, met volledig tussenschot[1]

Alles is mogelijk
De nieuwe Nissan Townstar L1 biedt een royale laadruimte van 3,3 m3. Met 
dezelfde innovatieve aandacht voor details biedt de cabine van de Townstar 
voldoende opbergruimte voor papierwerk en belangrijke voorwerpen.

x2 Euro-palletsLaadlengte

1810mm

Laadvolume

3.9m3

Laadlengte

3053mm

VAN L1

[1] Functies beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, als standaard of alleen als optie.
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Uw ruimte op uw manier 
Of het nu dozen, pallets, meubels of een ander soort lading is, met de 
Townstar L2 ontdekt u het indrukwekkende uitgebreide laadvolume 
van 4,3 m3 en een laadvloer van meer dan 2,2 meter. Maar er is ook 
de grotere zijdeur die u een bredere toegang geeft en het direct 
laden van europallets aan de zijkant mogelijk maakt, en meerdere 
bevestigingspunten om uw lading vast te zetten.

Euro-Pallet zijbelading

Laadlengte

VAN L2

2230mm
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Intelligent, intuïtief, verbonden
Het 8" touchscreen[1] in de gloednieuwe Nissan Townstar laat u 
kennismaken met NissanConnect: via intuïtieve navigatie, geavanceerde 
technologiën en meer. Onze smartphone-app biedt een groeiend aantal 
diensten, waaronder deur-tot-deur-navigatie[2]. Sluit uw telefoon aan om 
uw favoriete apps te gebruiken dankzij Apple CarPlay®[3] en Android Auto™[3], 
zodat u altijd[5] op de hoogte bent van de status van uw auto[4].

NAVIGATIE[1]

Vind moeiteloos uw weg met de 
geavanceerde navigatie, met: 3D-weergave, 
snelheidslimietbegeleiding, 
knooppuntweergave, real-time 
verkeersinformatie en continue navigatie, 
zelfs zonder GPS-signaal, dankzij de interne 
gyroscoop[1] van het systeem.

E-CALL[1]

In geval van nood kan E-call[1] worden 
ingesteld om automatisch of handmatig met 
één druk op de knop de hulpdiensten te 
bellen. Het systeem wordt geactiveerd als de 
sensoren van uw auto een aanrijding 
detecteren.

NISSANCONNECT SERVICES APP[1]

De NissanConnect Services App[1]

herdefinieert uw relatie met uw Townstar 
door u in staat te stellen verbinding te maken 
met uw smartphone, bijvoorbeeld om uit te 
zoeken waar hij geparkeerd staat, de 
rijgeschiedenis te controleren en hem zelfs te 
bedienen door de temperatuur van de cabine 
op afstand te regelen[1].

[1] Functies beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, standaard of alleen als optie.
[2] Het aansluiten van een mobiele telefoon om NissanConnect te gebruiken mag alleen als de auto veilig geparkeerd staat. Het gebruik van het systeem moet altijd in 
overeenstemming zijn met de regels van The Highway Code. Bestuurders mogen het systeem alleen gebruiken wanneer dat veilig is. Gebruikers moeten zich ervan
bewust zijn dat handsfree technologie de aandacht van de weg kan afleiden, waardoor de volledige controle over het voertuig in het gedrang kan komen.
[3] Apple CarPlay® en Android Auto™ zijn gratis beschikbaar, afhankelijk van model en/of klasse. 
[4] Om de NissanConnect-diensten te gebruiken heeft u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich registreren en aanmelden bij NissanConnect met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord. Om de gratis NissanConnect App te gebruiken, hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-besturingssysteem
en een simkaart met dataoptie met een bestaand of apart mobiel telefooncontract tussen u en uw mobiele serviceprovider. Alle diensten zijn afhankelijk van de dekking
van het mobiele netwerk. Het gebruik van NissanConnect on-board internet wordt mogelijk gemaakt via een geïntegreerde draadloze internetverbinding. Datapakketten
dienen te worden verkregen via geselecteerde externe aanbieders van mobiele communicatie volgens hun voorwaarden (afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land).
Ga voor meer informatie naar www.nissan.be of neem contact op met uw Nissan-dealer. De reactiesnelheid en het gebruik van de functie kunnen worden beïnvloed 
wanneer de auto een slecht signaal ontvangt. Voor optimaal gebruik moet u ervoor zorgen dat uw auto een goede netwerkdekking heeft.

Scan de code om nu de NissanConnect Services App te downloaden en te verbinden met uw Nieuwe Nissan.
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De kracht om een verschil te maken
Zelfverzekerde prestaties, indrukwekkende efficiëntie en door zijn 
afmetingen bruikbaar in meerdere omstandigheden. Ontdek krachtige 
motoren, een veelzijdige ruimte en verhoudingen die precies goed zijn voor 
moeiteloos rijden in de stad of een roadtrip.

TOWNSTAR EV
De nieuwe Nissan Townstar EV, met een bereik van 285 km[1], is schoner, 
stiller en goedkoper in gebruik en wordt aangedreven door een 45 kWh 
batterij die verbonden is met een 122 pk/245 Nm elektromotor. 
Verkrijgbaar met een warmtepomp en vloeistofaccukoeling voor meer 
comfort in de cabine met optimale efficiëntie voor actieradius en opladen.

DIG-T 130 BENZINEMOTOR 
De efficiënte benzinemotor in de nieuwe Nissan Townstar zorgt voor een 
scherpe acceleratie en genoeg prestaties om steile hellingen op en af te 
rijden. Geniet van 130 pk, een gecombineerd brandstofverbruik van 
6,6-7,0 l/100 km en een CO2-uitstoot van 150-159 g/km (min/max) in de 
gecombineerde cyclus[1], met een handgeschakelde zesversnellingsbak 
en ECO-modus voor een optimale efficiëntie.

[1] De actieradiuscijfers zijn verkregen uit laboratoriumtests in overeenstemming met de EU-wetgeving en zijn 
bedoeld ter vergelijking tussen de verschillende typen voertuigen. De informatie heeft geen betrekking op een
bepaald individueel voertuig en maakt geen deel uit van het aanbod. De cijfers geven mogelijk niet de werkelijke
rijresultaten weer. Optionele uitrusting, onderhoud, rijgedrag en niet-technische factoren zoals weersomstandigheden
kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. De cijfers zijn vastgesteld volgens de nieuwe wereldwijd geharmoniseerde
testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP).
Vermogensverbruik (Wh/km): gecombineerd 180- 206; CO2-uitstoot gecombineerd (g/km): 0. 
Geen CO2-uitstoot tijdens het rijden
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Parkeer met vertrouwen.
De Intelligent Around View Monitor[1] van de 
gloednieuwe Nissan Townstar geeft u een 360° zicht op uw auto, met 
selecteerbare focus op de voorkant, de stoeprand of de achterkant. 
De vier camera’s werken samen met de parkeersensoren om u zowel 
hoorbare als visuele aanwijzingen te geven voor gemoedsrust in 
krappe ruimtes.

Op zoek naar u 
Met Nissan ProPILOT assist[1][2] staat u er nooit alleen voor. Het werkt 
altijd op de achtergrond wanneer het is geactiveerd en houdt de weg 
in de gaten. U rijdt gewoon zoals u altijd rijdt, maar met de geruststellende 
gedachte dat de gloednieuwe Nissan Townstar klaar staat om te helpen 
met remmen, sturen of accelereren om u veilig, op koers en onder controle 
te houden wanneer het erop aankomt.

[1] Functies beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, als standaard of alleen als optie.
[2] ProPILOT assist is beschikbaar op een beperkt aantal voertuigen. ProPILOT assist is een Advanced Driver Assist-technologie, maar kan geen aanrijdingen
voorkomen. ProPILOT assist is bedoeld voor �Eyes on/ Hands On� voor alleen snelwegen (wegen gescheiden door slagbomen). Het is de verantwoordelijkheid van de 
bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en een veilige snelheid toe te passen op basis van de wegomstandigheden en te allen tijde de
controle over het voertuig te behouden.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING[1]

Houdt de auto voor u in de gaten. Wanneer 
het systeem een plotselinge vertraging voor u 
detecteert, geeft het u een hoorbare en visuele 
waarschuwing om af te remmen.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL[1]

Meet de afstand tot de voorligger en regelt de 
versnelling en vertraging om automatisch een 
geschikte volgafstand te bewaren binnen uw 
ingestelde snelheid.

LANE KEEP ASSIST AND LANE DEPARTURE 
WARNING[1]

Deze bieden hulp om de positie van uw auto op 
de rijstrook te helpen centreren en waarschuwen 
wanneer uw auto de rijstrook verlaat zonder dat 
uw richtingaanwijzers geactiveerd zijn.

INTELLIGENT NOODSTOPSYSTEEM[1]

Townstar zorgt voor u - en de mensen om u 
heen. Als er objecten in uw weg staan, helpt dit 
systeem u zo nodig te remmen om schade door 
een aanrijding te voorkomen of te beperken.

BLIND SPOT WARNING & INTERVENTION[1]

Technologie die een oogje in het zeil houdt voor 
voertuigen in uw dode hoek en u een duwtje in 
de rug geeft als u zich in het pad van een voertuig 
in uw dode hoek begeeft.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION[1]

Houdt de bestuurder op de hoogte van 
snelheidslimietwijzigingen en andere belangrijke 
weginformatie door snelheidslimiet- en 
waarschuwingsborden te detecteren terwijl u rijdt.
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Oog voor de details
Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke eisen en behoeften. Met originele 
Nissan-accessoires kunt u de gloednieuwe Nissan Townstar aanpassen 
aan uw behoeften en zijn mogelijkheden uitbreiden.

TRANSPORT
A: Dakdrager 
B: Vaste trekhaak

EV OPLADEN 
C: AC-lader thuis

DESIGN
D: Verchroomde spiegelkappen 
en deurgrepen 
E: Lichtmetalen velgen

COMFORT EN BESCHERMING
F: Bescherming van de 
laadruimte 
G: Armsteun 
H: Velours vloermatten 
I: Rubberen vloermatten

VEILIGHEID
J: Achteruitkijkcamera 
K: Alarm
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VISIA / ACENTA BEKLEDING: 
STOF 

N-CONNECTA / TEKNA
BEKLEDING: STOF/
SYNTHETISCH LEDER

WIELEN BEKLEDING

Red Magma - 719

4 METAAL KLEUREN

3 EFFEN KLEUREN

CARROSERIEKLEUREN

Mineral White - QNG

Highland Grey - KQA

Urban Grey - KPW

Casiopée Grey - KNG

Black - GNE

Carmin Red - NPF

STANDAARDUITRUSTING PER VERSIE

WIELEN

16" lichtmetalen velgen met 
wieldoppen
Reparatiekit (opblaasset)

EXTERIEUR

LED koplampen en 
dagrijverlichting
Elektrische, verwarmde en 
ontdooiende buitenspiegels
60%/40% openende 
achterdeuren

EV UITRUSTING

Mode 2 & Mode 3 kabel
11 kW AC-boordlader

CONNECTIVITEIT

DAB-audiosysteem met USB-
poort
Stuurwielbediening

INTERIEUR / COMFORT

Open handschoenenkastje
Instrumentenpaneel met 
4,2" TFT-scherm
Elektrische ramen vooraan
12V-aansluiting in de 
laadruimte
Automatische airconditioning 
met één zone - alleen EV

VEILIGHEID

Automatische activering van 
de koplampen en 
regensensor
Parkeerhulp achteraan
Cruise control en 
snelheidsbegrenzer

EXTERIEUR

Elektrisch inklapbare 
buitenspiegels
LED-mistlampen met 
Cornering Light
iKey

CONNECTIVITEIT

8" touchscreen met Apple 
CarPlay/Android Auto 

INTERIEUR / COMFORT

Airconditioning met twee 
zones
Handschoenenkastje met lade
In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel met 
lendeverstelling
In hoogte verstelbare 
passagiersstoel
Smartphone houder

VEILIGHEID

Blind Spot Warning 
Preventiesysteem tegen 
vermoeidheid van de 
bestuurder
Parkeerhulp vooraan en 
zijkanten
Achteruitrijcamera
Automatic Emergency 
Braking met voetganger 
en fietserherkenning 
en nachtmodus
Verkeersbordherkenning

CONNECTIVITEIT

Navigatiesysteem
2 USB-poorten

INTERIEUR / COMFORT

Lederen stuurwiel
Verwarmde voorstoelen
Draadloze smartphone 
oplader
Elektrische parkeerrem 
(alleen EV)
10" digitaal 
instrumentenpaneel - Enkel 
op EV*

VEILIGHEID

Auto High Beam
Intelligent Around View 
Monitor
Lane Keep Assist
ProPILOT assist - Enkel 
op EV*

WIELEN

Reserve wiel 

EXTERIEUR

1 schuifdeur

EV UITRUSTING

Boordlader 22 kW AC
80kW snellaadcapaciteit

INTERIEUR / COMFORT

Manuele airconditioning - 
alleen benzine
Kunststof vloer in laadruimte
Volledig tussenschot

VISIA (ENKEL EV) N-CONNECTA (ACENTA+) TEKNA (N-CONNECTA+)ACENTA (VISIA+)

16" LICHTMETALEN VELGEN
(Optioneel alleen met L2 EV)

16" FULL COVER

16" LICHTMETALEN VELGEN 
MET DIAMOND CUT

15" MEDIUM COVER
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[1] L2 versies beschikbaar vanaf midden 2023, technische gegevens onder voorbehoud van definitieve homologatie.

L1 L2

BENZINE ELEKTRISCH BENZINE ELEKTRISCH

AFMETINGEN  

A - Totale lengte (mm)  4486  4486  4910  4910 

B - Totale breedte/breedte inclusief spiegels (mm)  1860/2159  1860/2159  1860/2159  1860/2159 

C - Totale hoogte (mm)  1864  1864  1854  1854 

D - Wielbasis (mm)  2716  2716  3100  3100 

E - Overhang vooraan (mm)  960  960  960  960 

F - Overhang achteraan (mm)  810  810  850  850 

G - Breedte zijschuifdeur (mm)  615  615  831  831 

H - Hoogte zijschuifdeur (mm)  1060  1060  1060  1060 

I - Hoogte achterdeuren (mm)  1115  1115  1115  1115 

J - Openingsbreedte achterdeuren op 100 mm van de laadvloer (mm)  1256  1256  1256  1256 

LAADRUIMTE 

K - Lengte op vloerhoogte (mm)  1810  1810  2230  2230 

Lengte op vloerniveau met 2e rij stoelen ingeklapt (mm) n/a n/a n/a n/a

L - Maximale breedte (mm)  1570  1570  1570  1570 

Breedte tussen wielkasten (mm)  1248  1248  1248  1248 

Breedte op 1 meter boven de laadvloer (mm)  1196  1196  1196  1196 

Hoogte (mm)  1215  1215  1229  1229 

Laadhoogte bij achterdeuren (mm)  1115  1115  1115  1115 

Laaddrempel (mm)  634  634  613  613 

Laadvolume (m3)  3,3  3,3  4,3  4,3 

Laadvolume met 2e rij stoelen neergeklapt (m3) n/a n/a n/a n/a

GEWICHTEN 

Laadvermogen zonder bestuurder (kg)  433 - 860 377 - 612 669 - 845  570 - 777 

GVW (kg)  1960 - 2180  2220 - 2230 2270 2490

Max. trekvermogen (met geremde aanhanger) (kg)  1500  1500  1500  1500 

Max. trekvermogen (met ongeremde aanhanger) (kg)  685 - 705 750  750  750 

Max. dakbelasting (kg)  100  100  100  100 

THUIS OPLADEN (0-100%) 

Thuislader - Stopcontact 2.3 kW met 
mode 2 kabel 22u30min

Professionele AC lader voor thuis 7.3 kW met 
mode 3 kabel 7u

PUBLIEK OPLADEN (15-80%) 

AC 11kW met mode 3 kabel 2u40min 

AC 22kW met mode 3 kabel 1u30min 

DC snellader met geintegreerde kabel 37min

AFMETINGEN

EV BATTERIJ OPLAADTIJD

VAN L1

VAN L2

TOWNSTAR

TOWNSTAR

A

A

B

K
L

L
K

J

I

C
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G
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H

H

F

F

E
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KLANTENSERVICE
GESPECIALISEERD LCV NETWERK
Nissan biedt een gespecialiseerd netwerk van LCV-dealers ter 
ondersteuning van uw specifieke eisen voor bedrijfswagens: 
- Pan-Europese dekking
- Dedicated LCV Sales & Aftersales medewerkers 
- Competitieve financieringsoplossingen 
- Op maat gemaakte ombouwaanbiedingen 
-  Competitieve uitgebreide garantieaanbiedingen die zelfs 

verder gaan dan de NISSAN LCV 5 jaar garantie.
- Maak een proefrit naar uw keuze

AFTERSALES SERVICES 
Als uw wagen stuk gaat, is dat vervelend. Als uw bestelwagen 
het begeeft, is dat een zware klap voor uw bedrijf. Zelfs tijd voor 
onderhoud is stilstand, wanneer uw bestelwagen zijn geld niet 
verdient. Bij Nissan begrijpen we deze harde zakelijke feiten. Dus 
doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw 
bestelwagen blijft waar hij hoort: werken voor u, op de weg.

NISSAN SERVICE CONTRACTEN EN UITGEBREIDE 
GARANTIE 
Voor totale gemoedsrust en budgetcontrole kunt u zich 
abonneren op een Nissan Service Contract dat uw periodiek 
onderhoud en slijtageonderdelen dekt voor het aantal 
kilometers en de periode die het beste bij uw bedrijf passen. Zo 
weet u zeker dat uw gloednieuwe Nissan Townstar wordt 
onderhouden door toegewijde Nissan-technici. En voor nog 
meer gemoedsrust kunt u een uitgebreide garantie krijgen voor 
eventuele mechanische en elektrische storingen na afloop van 
uw nieuwe Nissan Townstar-garantie.

5 JAAR RIJWEGONDERSTEUNING 
-  Pan-Europese dekking voor pech, ongevallen, incidenten die 

niet onder de garantie vallen (zoals lekke banden, verloren 
sleutels, verkeerde brandstof...) 

- 24/7, 365 dagen 
- Alarmcentrale 
- Snelle hulp langs de weg 
Als dit niet mogelijk is en uw auto na een paar uur nog steeds 
stilstaat, zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk een vervangwagen
ter beschikking heeft.

*5 jaar / 160.000 km (wat het eerst komt) Fabrieksgarantie voor de LCV-serie 
Onbeperkt aantal kilometers voor lakwerk, originele Nissan onderdelen en accessoires, pechhulp en corrosiegarantie.
Raadpleeg voor meer informatie het garantieboekje van Nissan.

• 5 jaar of 160.000 km bumper-tot-bumper bescherming
• 5 jaar lakgarantie
• 5 jaar garantie op originele Nissan onderdelen en accessoires
• 5 jaar pechhulp
• 12 jaar corrosiegarantie op de nieuwe Nissan Townstar.
• Volledig overdraagbaar
•  8 jaar of 160.000 km* garantie op de gezondheidstoestand

van de EV-accu (minder dan 70%)

En met onderhoudsintervallen van 2 jaar of 30.000 km voor benzine of 2 jaar of 
40.000 km voor elektrisch (wat het eerst komt) heeft u niet alleen 5 jaar gemoedsrust, 
maar ook lage gebruikskosten.

NISSAN LCV 5 JAAR MANUFACTURER GARANTIE 
Nissan biedt nu standaard 5 jaar pan-Europese fabrieksgarantie op het hele LCV-gamma*.
Dit is veel meer dan alleen een garantie, want het omvat:

U prikkelt onze verbeelding. U prikkelt onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de regels te 
veranderen en te innoveren. En bij Nissan gaat innovatie niet alleen over toevoegingen en 
uitbreidingen; het gaat over de grens om de status quo opnieuw uit te vinden. Het gaat om het 
ontwikkelen van onverwachte oplossingen om aan uw wildste en meest pragmatische wensen te 
voldoen. Bij Nissan ontwerpen we voertuigen, accessoires en diensten die de norm doorbreken - 
we maken het praktische opwindend en het opwindende praktisch om u elke dag een meer 
opwindende rijervaring te bieden.

BIJ NISSAN HAALT U HET BESTE 
IN ONS NAAR BOVEN.
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Ervaar de gloednieuwe Nissan Townstar : www.nissan.be
Volg Nissan Townstar op Facebook, Twitter en Youtube 
Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan (December 2022). 
Deze brochure is geproduceerd met prototypes die op autoshows zijn tentoongesteld. In overeenstemming met het beleid van de 
onderneming om haar producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om op elk moment de 
specificaties en de voertuigen die in deze publicatie worden beschreven en getoond, te wijzigen. Nissan-dealers zullen zo snel 
mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gesteld. Neem contact op met uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest 
actuele informatie. Vanwege de beperkingen van de gebruikte drukprocessen kunnen de in deze brochure getoonde kleuren enigszins 
afwijken van de werkelijke kleuren van de gebruikte lak- en interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke 
reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden. Deze brochure is gemaakt van 
chloorvrij papier - MY22 Townstar brochure 12/2022 - Gedrukt in EU. Gemaakt door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door 
eg+ worldwide, Frankrijk - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://nl.nissan.be/voertuigen/nieuw/townstar.html
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