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“Blijf veilig op de weg,
ook tijdens de winter”
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UITLEG EN VOORWAARDEN 
WINTERBANDEN 2018 - 2019

ALGEMEEN
De winter laat zich moeilijk voorspellen. Daarom is het belangrijk om 
hier goed op voorbereid te zijn. Zorg dat uw Nissan ruim van te voren 
winterklaar is en wissel op tijd uw banden. Winterbanden zijn speciaal 
ontwikkeld om meer grip te bieden bij lagere temperaturen.  
Een winterband biedt al extra veiligheid bij temperaturen onder 7°C. 

AANBOD WINTERBANDENSETS:
U kunt naast de losse winterbanden ook kiezen voor complete Nissan 
winterbandensets. Deze sets worden geleverd in combinatie met lichtmetalen 
of stalen wielen. (Vraag uw dealer naar de mogelijkheden). U heeft de keuze 
tussen Bridgestone, Yokohama of Nexen banden, waarbij Bridgestone & 
Yokohama de premium lijn vertegenwoordigen. Deze sets zijn uitgerust met 
het Nissan originele bandenspanningscontrolesysteem (exclusief de sets voor 
bedrijfswagens).

INLEIDING

* Afhankelijk van verschillende factoren. De aanbiedingen zijn geldig in de periode van 1 augustus 2018 t/m 31 maart 2019 en uitsluitend geldig bij de erkende Nissan-servicepunten. De aanbiedingen zijn 
niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, geldige kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden tevens niet uitgekeerd in contanten. Vraag uw Nissan-dealer naar de volledige actievoorwaarden.  
Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Alle rechten voorbehouden aan Nissan BeLux.

Verbruik en uitstoot van de getoonde modellen:  85 - 199 G/KM   3,2 - 7,6 L/100 KM (NEDC) - LEAF   0 G/KM   0 L/100 KM (NEDC)  NISSAN.BE

WAAROM WINTERBANDEN?
Met winterbanden  
heeft u een kortere remweg
Allereerst is de rubbersamenstelling van 
een winterband anders. Het rubber van een 
zomerband wordt bij lagere temperaturen hard 
en heeft daardoor minder grip. Een winterband 
blijft daarentegen ook bij lage temperaturen 
flexibel, dat zorgt voor meer grip. Op een 
besneeuwde weg is de remweg meer dan de 
helft korter dan bij zomerbanden. Dit betekent 
dat u bij een snelheid van 50 km/u maar liefst 
28 meter eerder stilstaat.*

Met winterbanden heb je meer grip
Ook heeft een winterband lamellen, dat zijn 
kleine maar zeer effectieve inkepingen in de 
profielblokken. Deze zorgen voor extra grip 
bij het optrekken en remmen. Een auto op 
winterbanden die 100 km/u rijdt en remt op 
een nat wegdek, staat vier meter eerder stil 
dan dezelfde auto op zomerbanden. Dat kan 
het verschil betekenen tussen wel of geen 
aanrijding.

Europese regels voor 
winterbanden en sneeuwkettingen
In Nederland en België zijn winterbanden niet 
verplicht. Dit is anders in omringende landen 
binnen Europa. In bijvoorbeeld Luxemburg, 
Duitsland en Frankrijk zijn winterbanden 
verplicht onder winterse omstandigheden. 

OVERIGE OPTIES:
Originele Nissan wielsloten:
Met een wielslotset worden uw kostbare velgen tegen diefstal beveiligd. 
De slotbouten/moeren kunnen alleen verwijderd worden met speciaal 
gereedschap, dat samen met de set wordt geleverd. De sloten zijn 
duurzaam, sterk, en roestbestendig.

Originele Nissan wieldoppen:
Kiest u voor een winterbandenset voorzien van stalen velgen? Dan kunt u 
als optie de originele wieldoppen bijbestellen. Deze zijn niet alleen voor de 
sier, maar hebben ook een beschermende functie. Ze beschermen zowel 
de band als de velg tegen beschadigingen van bijvoorbeeld de stoep. 
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LINE UP MODELLEN

MICRA 2017 >

MICRA MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Nexen SNOW’G WH2 Lichtmetaal 16” 195/55 R16 87T Ja € 1.049

Bridgestone BLIZZAK LM-001 Lichtmetaal 16” 195/55 R16 87H Ja € 1.149

MICRA MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Nexen SNOW’G WH2 Staal 16” 195/55 R16 87T Ja € 649

Bridgestone BLIZZAK LM-001 Staal 16” 195/55 R16 87T Ja € 749

Slotbouten € 59

Wieldoppen (4x) € 99
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LINE UP MODELLEN

PULSAR 2014 >

PULSAR MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Yokohama V905 WDRIVE Lichtmetaal 17”  205/50 R17 93V Ja € 1.149

PULSAR MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Bridgestone BLIZZAK LM-25 Staal 16” 195/60 R16 89H Ja € 589

Wieldoppen (4x) € 109

Slotbouten € 59

(1) Genoemde prijzen zijn inclusief btw en montage, maar exclusief milieubijdrage.
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JUKE 2010 >

JUKE MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Nexen WINGUARD SPORT 2 XL Lichtmetaal 17” 215/55 R17 98V Ja € 1.149

Bridgestone BLIZZAK LM-001 XL Lichtmetaal 17”  215/55 R17 98V Ja € 1.399

JUKE MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Nexen SNOW’G WH2 Staal 16” 205/60 R16 92H Ja € 699

Bridgestone BLIZZAK LM-001 Staal 16” 205/60 R16 92H Ja € 799

Wieldoppen (4x) € 109

Slotbouten € 59
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LINE UP MODELLEN

QASHQAI 2014 >

QASHQAI MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Nexen WINGUARD SPORT Lichtmetaal 17” 215/60 R17 96H Ja € 1.199

Bridgestone BLIZZAK LM-80 EVO Lichtmetaal 17” 215/60 R17 96H Ja € 1.499

QASHQAI MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Nexen WINGUARD SUV Staal 16” 215/65 R16 98H Ja € 759

Bridgestone BLIZZAK LM-80 EVO Staal 16” 215/65 R16 98T Ja € 879

Slotbouten € 59

Wieldoppen (4x) € 109

(1) Genoemde prijzen zijn inclusief btw en montage, maar exclusief milieubijdrage.



NISSAN WINTERBANDENPROGRAMMA | 7

X-TRAIL 2015 >

X-TRAIL (5 + 7 ZIT) MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Nexen WINGUARD SUV Lichtmetaal 17” 225/65 R17 102H Ja € 1.249

Bridgestone BLIZZAK LM-80 EVO Lichtmetaal 17” 225/65 R17 102H Ja € 1.499

Slotbouten € 59
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LINE UP MODELLEN

LEAF 2018 >

(1) Genoemde prijzen zijn inclusief btw en montage, maar exclusief milieubijdrage.

LEAF MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Nexen SNOW’G WH2 Staal 16” 205/55 R16 91H Ja € 729

Bridgestone BLIZZAK LM-001 ECO Staal 16” 205/55 R16 91H Ja € 829

Wieldoppen (4x) € 139
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BEDRIJFSWAGENS

NV200 2009 > MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Nexen Win’G WT1 Lichtmetaal 14” 175/70 R14 95/93T Nee € 899

NV300 2016 > MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Yokohama WY01 WDRIVE Lichtmetaal 16” 215/65 R16 109/107T Nee € 1.299

NAVARA 2015 > MAAT VELG MAAT BAND TPMS PRIJS(1)

Yokohama V902 WDRIVE Lichtmetaal 18” 255/60 R18 112H  Nee € 1.649

Slotbouten € 44

Slotbouten € 49

Slotbouten € 44
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De Nexen Winguard Sport 2 is de winterband die bekend staat om zijn optimale prestaties, hij zorgt niet alleen voor perfecte grip en handling op 
besneeuwde wegen, maar ook vanwege zijn eigenschappen op een natte ondergrond.
De laatste innovaties op het gebied van lamellen technologie garanderen een uitstekende grip in winterse omstandigheden, een vermindering van het 
risico op aquaplaning en een goede stabiliteit bij hogere snelheden. Dit zonder de levensduur van de band in gevaar te brengen.

Ongeacht welke weersomstandigheden u midden in de winter tegenkomt, de Nexen Winguard Sport 2 levert uitstekende prestaties onder alle 
omstandigheden en biedt u vele kilometers in alle veiligheid.

Excellent Handling 
Performance

Excellent Snow 
Performance 

Excellent Wet 
Performance 
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BETROUWBARE PRESTATIES VOOR UW SUV/4X4

Beleef de sensaties van de winter zonder in te leveren op veiligheid, comfort of prestaties. De Blizzak LM-80 EVO is speciaal 
ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van de huidige 4x4’s en SUV’s op het gebied van prestaties, veiligheid en 
respons. Geniet van het verschil dat deze band maakt bij het sturen en de voertuigbeheersing op sneeuw, ijs en nat en droog 
wegdek. Voor de ultieme winterse rijervaring.

Bridgestone Europe NV - Belgium Luxembourg sales division
Bridgestone Europe NV - Netherlands Branch
www.bridgestone.be - www.bridgestone.nl

Precieze stuurrespons op 
ijs, sneeuw en smeltende 
sneeuw

Gebalanceerd rijgedrag 
op nat en droog wegdek

Uitstekende 
controle
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