NV400

NV400 kassevogn
NV400 kommer med intelligente løsninger og giver klassens bedste rummelighed, større effektivitet samt besparelser og
nemmere brug.
Bilen fås i forskellige versioner og udvalget af ekstraudstyr er bredt, hvilket gør det muligt at indrette din NV400, som du ønsker
den. Nyd det store varerum, mens du kører en komfortabel og rummelig kabine med den yderst effektive motor.
2,3 dCi-motoren kommer med dobbelt turbo i NV400, som leverer en høj ydelse og – med start-stop-teknologi – lavt
brændstofforbrug.
Med en lastrumsvolumen på 10,8 m3, maks anhængervægt på 2.500 kg, en længde ved gulv på 3.083 mm, en maks. højde på
varerum 1.894 mm og en maks. bredde i varerum på 1.765 mm får du en varebil, der kan rumme rigtig meget.
Med lave driftsomkostninger, masser af komfort, stor lasteevne og ukuelig driftssikkerhed får du det, din forretning har brug for.
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.

NV400 L2H2 Working Star:
Pris fra kr. 169.375 eksl. moms og leveringsomkostninger*
Energiklasse
& Brændsstofforbrug fra 10,2 til 11,0 km/l og CO2 fra 180 til 185 g/km

Udvalgt standardudstyr**: Skydedør højre side uden vindue,
105 ltr. Tank, Anhængertræk med Trailer Sway Assist,
Opbevaringsskuffe i bænksæde, Klimaanlæg og pollenfilter,
Cruise Control, Kørecomputer, Parkeringssensor bag og
bakkamera, Regnsensor, Tågeforlygter, Beklædt skillevæg
med vindue, Lastkroge i gulv og sider

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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