NV300

NV300 kassevogn
NV300 kommer med intelligente løsninger og giver klassens bedste rummelighed, større effektivitet og besparelser og nemmere
brug.
1,6 dCi-motoren er tilgængelig med forskellige ydelser. To motorer med dobbelt turbolader, der leverer enten 125 hk eller 145
hk. Den dobbelte turbolader giver bedre køreegenskaber og lettere igangsætning – især med tungt læs.
Du kan vælge modellen i to forskellige længder og to forskellige højder. Standardversionen af NV300 rummer tre europaller eller
op til ti gipsplader på 2,5 m. Der er en varerumsvolume på op til 1.280 kg og en lasteevne på op til 8,6 m.
Med lave driftsomkostninger, masser af komfort, stor lasteevne og ukuelig driftssikkerhed får du det, din forretning har brug for.
Med en lav læssehøjde på 552 mm skal der løftes mindre, og den brede bagdør og skydedør i siden gør også leveringer til
fortovskant hurtigere og mere sikker.
Nissan sørger for en driftssikkerhed, der er i top med en garanti på 5 år/160.000 km og med serviceintervaller år 2 år/40.000 km.

NV300 Working Star:
Energiklasse
&

Pris fra kr. 200.010 eksl. moms og leveringsomkostninger*
Brændsstofforbrug fra 12,3 til 18,5 km/l og CO2 fra 143 til 169 g/km

Udvalgt standardudstyr**: Aircondition,
dobbeltpassagersæde med arbejdsbord, opbevaring under
sædet, tilskudsvarmer, fartpilot, tågeforlygter, indfarvede
kofangere og sidespejle, navigationssystem, anhængertræk
med trailer sway control, parkeringssensor, bakkamera og
læderrat

Priserne er gældende t.o.m. 31/03/2020. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og afgiftsændringer etc. Tal og informationer kan være varierende ift.
Produktionstidspunktet, hvorfor der tages forbehold for ændringer og opdateringer til disse. Tilbehør og ekstraudstyr monteret efter køb kan påvirke km/l og CO2udledning på bilen.
* Leveringsomkostninger er 4.780 DKK.
** Der henvises til kundeprisliste og hovedbrochure for mere detaljeret information om priser og standardudstyr fra 28/01/2020
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