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Varustetaso

Moottorin 

teho 

(kW/hv)

Akun 

kapasiteetti

(kWh)

Sähkönkulutus 

yhdistetty, 

kWh/100 km

Toiminta

matka 

km [1] Versio Sivuovi Vaihteisto

ACENTA Light 90 / 122 45 18,9 291 L1H1 Oikealla A/T

ACENTA 90 / 122 45 19,0 291 L1H1 Oikealla A/T

N-CONNECTA 90 / 122  45 19,0 291 L1H1 Oikealla A/T

TEKNA 90 / 122  45 19,2 291 L1H1 Oikealla A/T

ACENTA Light 90 / 122  45 20,3 291 L2H1 Oikealla A/T

ACENTA 90 / 122  45 20,3 291 L2H1 Oikealla A/T

N-CONNECTA 90 / 122  45 20,3 291 L2H1 Oikealla A/T

TEKNA 90 / 122  45 20,3 291 L2H1 Oikealla A/T

Metalliväri m m m

Kolmen istuttava penkki edessä m m -
Liukuovet molemmilla puolilla ilman ikkunoita m m m

m m -

m m m

ProPILOT Pack - - m

l Vakiovaruste

m Lisävaruste

- Ei saatavilla

400

300

403

496

372

500

1 000 1 240

TEKNA

4,3

WLTP-ARVOIHIN PERUSTUVAT HINNAT

Tavaratila 

m3

3,3

3,3

3,3

3,3 34 678

39 484

37 984

4,3

4,3

ACENTA 

LIGHTLISÄVARUSTEET

Kokonais-

hinta sis. 

Alv. 24 % [2]

Hinta

sis. Alv. 24%

Hinta 

ilman 

41 500

43 290

47 100

49 600

45 150

48 960

51 460

34 912

40 000

36 412

Hinta 

ilman 

[1]  Toimintamatkalukemat perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin, ja ne on tarkoitettu eri ajoneuvotyyppien väliseen vertailuun. Tiedot eivät 

viittaa yksittäiseen ajoneuvoon eivätkä kuulu osana tarjoukseen. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa syntyviä päästöjä. Virallisiin tuloksiin voivat 

vaikuttaa valinnaiset lisävarusteet, huolto, ajotyyli ja ei-tekniset tekijät, kuten sääolosuhteet. Lukemat on määritetty uuden WLTP-mittaustavan (Worldwide 

Harmonized Light Vehicles Test Procedure) mukaisesti. tai Nämä lukemat perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin, ja ne on tarkoitettu eri 

ajoneuvotyyppien väliseen vertailuun. Tiedot eivät viittaa yksittäiseen ajoneuvoon eivätkä kuulu osana tarjoukseen. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa 

syntyviä päästöjä. Virallisiin tuloksiin voivat vaikuttaa valinnaiset lisävarusteet, huolto, ajotyyli ja ei-tekniset tekijät, kuten sääolosuhteet.

[2]  Nissan pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Kaikki vaihtoehdot eivät ole yhdistettävissä keskenään. 

Lisätietoja saat Nissan-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet virheisiin ja poisjättämisiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden tietoja siitä 

etukäteen ilmoittamatta. Saat uusimmat tiedot Nissan myyjältä.

Osa- ja raaka-ainepulan sekä Ukrainan sodan vuoksi tuotannossamme on häiriöitä. Tästä syystä tuotantoon on odotettavissa viiveitä, joiden vuoksi joitain versioita ei 

ole ajoittain tilattavissa. Toimitettujen autojen varusteissa voi olla muutoksia hinnastossa ilmoitettuun varusteluetteloon. Kysy ajantasaisimpia tietoja Nissan-

jälleenmyyjältäsi.

43 000

3,3 36 178 44 860

ACENTA

300 372

600 744

N-

CONNECTA

-

m

m

m

m

m

Kaistallapitoavustin

Sivulle aukeavat ikkunalliset ovet takana 

Ikkunalliset liukuovet molemmilla sivupuolilla 

Glazed paketti 

Älykäs vakionopeudensäädin

Taitettava väliseinä (lastausluukulla) ja matkustajan istuin
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LATAUSTARVIKKEET Acenta Light Acenta N-Connecta Tekna

Latauskaapeli: Mode-3 (Type 2) l l l l

22 kW laturi l l l l

CCS 80 kW huippulatausteho l l l l

Akun jäähdytys ja lämmitys l l l l

ULKOPUOLI Acenta Light Acenta N-Connecta Tekna

Oikeanpuoleinen liukuovi ilman ikkunaa l l l l

Vasemmanpuoleinen liukuovi ilman ikkunaa m m m m

Takaovet 180° avautumiskulmalla l l l l

Takapariovet ikkunoilla 180° avautumiskulmalla
[1]

m m m m

LED-päiväajovalot l l l l

Kaukovaloavustin - - - l

LED-vilkut - - - l

Etusumuvalot l l l l

Laajakulmaiset sivupeilit, lämmitettävät ja säädettävät l l l l

Automaattisesti taittuvat sivupeilit - - l l

Mustat sivupeilit (peilikuoret) ja puskurit                    l l l -

Korinväriset sivupeilit (peilikuoret) ja puskurit
[2] - - - l

Vetokoukku l l l l

ISTUIMET Acenta Light Acenta N-Connecta Tekna

Lämmitettävät etuistuimet 
[3]

l l l l

Kuljettajan istuimen kyynärnoja ja ristiselän tuki l l l l

Matkustajan istuimen korkeussäätö l l l l

Istuinverhoilu - Vakio l l - -

Istuinverhoilu - Premium - - l l

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ JA HALLINTALAITTEET Acenta Light Acenta N-Connecta Tekna

DAB, Radio, USB l l l l

4,2" värillinen mittaristo l l l -

10" täysin digitaalinen mittaristo - - - l

NissanConnect audiojärjestelmä  ja 8'' kosketusvärinäyttö
[4]

- l l -
NissanConnect audio- ja navigointijärjestelmä, Android Auto®, Apple 

CarPlay® ja 8'' kosketusvärinäyttö

[4]

- - - l

NissanConnect -järjestelmä - l l l

SISÄTILAT Acenta Light Acenta N-Connecta Tekna

ISOFIX-lastenistuimen kiinnityskohta matkustajan penkillä l l l l

Käsinojilla varustettu keskikonsoli kuljettajan ja matkustajan istuimien 

välissä [3] l l l l

Ulosvedettävä säilytyslaatikko kojelaudassa l l l l

l Vakiovaruste

m Lisävaruste

- Ei saatavilla

[1]  Saatavana ainoastaan Glazed paketin yhteydessä
[2]  Korinväriset puskurit ovat vakiona vain Tekna L1 -versiolle (ei L2)
[3]  Läpilastausluukulla tai kolmen istuttavalla penkillä varustetut versiot ovat ilman lämmitettävää matkustajanistuinta, keskikonsolia ja 

ISOFIX-kiinnitystä

[4]  Apple CarPlay® (Apple Inc.) ja Android Auto® (Google Inc.) ovat kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita. Nissan ei vastaa näiden palveluiden 

mahdollisista Suomen markkinoilla puuttuvista tai puutteellisesti toimivista ominaisuuksista
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MUKAVUUS Acenta Light Acenta N-Connecta Tekna

Automaattinen ilmastointi l l l l

Säädettävä nahkainen ohjauspyörä l l l l

Ovien keskuslukitus l l l l

Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin l l l l

Älykäs vakionopeudensäädin - - - m

ProPILOT Assist - - - m

Automaattiset sadetunnistimella varustetut pyyhkijät l l l l

Sisäänvedettävä avain 3 napilla l l - -

Älyavain - - l l

Sähkötoimiset etuikkunat, yhdellä kosketuksella avautuvat/sulkeutuvat l l l l

Puhelinteline - - l l

Sähköinen seisontajarru l l l l

Lämmitettävä tuulilasi                                                l l l l

Lämmitettävä takaikkuna
[5]

m m m m

Lämpöpumppu l l l l

TURVALLISUUS Acenta Light Acenta N-Connecta Tekna

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt l l l l

Sivuturvatyynyt, ikkunaturvaverhot sekä poiskytkettävä etumatkustajan 

turvatyyny l l l l

Turvavyön kiinnitys muistutin l l l l

Pysäköintitutka takana - l - -

360° pysäköintitutkajärjestelmä - - l l

Pysäköintiavustin - - - l

Automaattinen hätäpuhelutoiminto (e-call) l l l l

Älykäs kaistavahti ja kaistallapitoavustin - - l l

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä - - l l

Aktiivinen kuolleen kulman varoitusjärjestelmä - - - l

Nopeuden rajoitin (OSP) - - - l

Liikennemerkkien tunnistus - - l l

Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä - l l l

Älykäs hätäjarrutustoiminto jalankulkijoiden tunnistuksella l l l l

Peruutuskamera - - l l

Around View Monitor -kamerajärjestelmä - - - l

Mäkilähtöavustin l l l l

Pidonhallintajärjestelmä - - l l

TAVARATILA Acenta Light Acenta N-Connecta Tekna

Peltinen ikkunaton väliseinä
[6]

l l l l

Tavaratilan LED-valaistus l l l l

12V pistoke matkustamossa ja tavaratilassa l l l l

l Vakiovaruste

m Lisävaruste

- Ei saatavilla

[5]  Sähkölämmitteinen takaikkuna on saatavana vain versioihin, joissa on lasitetut takaovet 

[6]  Glazed pakettiin kuuluu ikkunallinen väliseinä
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RENKAAT JA VANTEET Acenta Light Acenta N-Connecta Tekna

l l l l

16" kevytmetallivanteet, timanttileikkauksella
[7] - - - l

Renkaan paikkaussarja l l l l

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS) l l l l

LISÄVARUSTEET Acenta Light Acenta N-Connecta Tekna

Kolmen istuttava penkki edessä m m m -

Taitettava väliseinä (lastaus luukulla) ja matkustajan istuin m m m -

l Vakiovaruste

m Lisävaruste

- Ei saatavilla

[7]  16" kevytmetallivanteet timanttileikkauksella vakiona vain Tekna L1 -versiolle (ei L2). Tekna L2 -versioissa on 16" teräsvanteet
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MOOTTORI

Moottorin tyyppi

Moottorin suurin teho (kW/hv)

Suurin vääntömomentti

Energiatyyppi

VAIHTEISTO

Vaihteiston tyyppi

Vetotapa

AKKU JA AKKULATURI

Tyyppi

Kapasiteetti

Akun mitat (leveys x korkeus x pituus)

Jännite

Kokonaismassa, kg

Huippulatausteho

Lataaminen

Latauspistoke

Lataus

SUORITUSKYKY

Toimintamatka - Yhdistetty (WLTP)

Toimintamatka - Kaupunki (WLTP)

Sähkönkulutus yhdistetty kWh/100km (WLTP)

Kiihtyvyys 0-100 km/h

MASSAT

Maksimi kantavuus, kg

Suurin sallittu vetomassa, kg

Maksimikattokuorma, kg

MITAT L1H1 L2H1

Istumapaikat, hlö

Kokonaismassa, kg 2 220 (2-istuttava), 2 230 (3-istuttava) 2 490

Omamassa (ilman kuormaa), kg 1  342 N/A [1]

Kokonaispituus, mm 4 486 4 910

Leveys ilman peilejä, mm 1 860 1 860

Leveys peilien kanssa, mm 2 159 2 159

Kokonaiskorkeus, mm 1 864 N/A [1]

Akseliväli, mm 2  716 3 100

Etuylitys, mm 960 960

Takaylitys, mm 810 850

Raideleveys edessä, mm 1 584 N/A [1]

Raideleveys takana, mm 1 595 N/A [1]

TAVARATILAN MITAT L1H1 L2H1

Lastauspituus lattian tasalla väliseinällisissä versioissa, mm 1 810 2 230

Lastauspituus lattian korkeudella 

läpilastausluukullisissa versioissa, mm
3 053 3 548

Maksimileveys, mm 1 570 1 570

Maksimileveys pyöräkoteloiden välissä, mm 1 248 1 248

Korkeus 1 215 1 229

Lastauskorkeus, mm 1 115 1 115

Tavaratilan tilavuus, m3 3,3 (3,9 lastausluukullisessa versiossa) 4,3 (4,9 lastausluukullisessa versiossa)

OVET

Liukuovi - Korkeus, mm 1 060 1 060

Liukuovi - Leveys, mm 615 831

Takaovet - Korkeus, mm 1 115 1 115

Takaovet - Leveys 100 mm korkeudella lattiasta 1 256 1 256

[1]  Tulemme päivittämään puuttuvat luvut mahdollisimman pian.

Sähkömoottori

Townstar 45 kWh

90 kW / 122 hv

245 Nm

Sähkö

Automaattinen

Etuveto

Litium-ioniakku

45 kWh netto 

1 315 x 920 x 251 

2-3

240 ~ 408 V

320 kg 

80 kW

Normaali lataus 3.7-11 kW, 22 kW AC-lataus, 80 kW pikalataus

384

Yksivaihe ja kolmivaihe

Type 2 CCS

291

18,9 - 20,3 

11,6 sek.

377 - 612 kg (L1), 564 - 777 kg (L2)

100

1 500
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RENKAAT JA VANTEET

Rengaskoko - Vakio 16"

NISSAN TAKUUT

Uuden auton takuu

Maalipinnan takuu

Puhkiruostumattomuustakuu

Sähköauton osien takuu

Akun kapasiteettitakuu

Nissan Assistance - tiepalveluHuoltoväli 2 vuotta /30 000 km

205/55 R16

5 vuotta / 160 000 km

5 vuotta / 160 000 km

5 vuotta

12 vuotta

Litiumioniakulla on 8 vuoden / 160 000 km kapasiteetinmenetystakuu

5 vuotta
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Perusväri Koodi Väri Koodi Väri

QNG Mineral White KPW Urban Grey

719 Red Magma [2]

 

Metalliväri Koodi Väri Koodi Väri

GNE Black Star KNG Casiopee Grey

KQA Highland Grey NPF Carmin Red

SISUSTUS VANTEET

[1]  Värit ovat suuntaa-antavia

[2]  Värivaihtoehto saatavilla vain mustien puskureiden kanssa

Istuinverhoilu - Standard Istuinverhoilu - Premium
16" timanttileikatut 

kevytmetallivanteet
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Lisävarusteet Tuotenumero
asennus (ilman alv. 24%)* alv. 24% ja asennus)*

Sisäpuolen suojaus

Kumimatot eteen vasemmalta ohjattaviin autoihin, 2 kpl KE74100QK1  63  78

Tekstiilimatot eteen vasemmalta ohjattaviin autoihin, 2 kpl KE74600QK1  58  72

Aquila-istuinsuoja standardiin kuljettajan istuimeen KE86000QK4  189  234

Aquila-istuinsuoja taittuvaan matkustajan istuimeen KE86000QK2  135  167

Aquila-istuinsuoja matkustajan Parere-istuimeen KE86000QK3  135  167

Aquila-istuinsuoja standardiin matkustajan istuimeen KE86000QK6  189  234

Super Aquila -istuinsuoja standardiin kuljettajan istuimeen KE86000QKD  189  234

Super Aquila -istuinsuoja taittuvaan matkustajan istuimeen KE86000QKB  135  167

Super Aquila -istuinsuoja matkustajan Parere-istuimeen KE86000QKC  135  167

Super Aquila -istuinsuoja standardiin matkustajan istuimeen KE86000QKF  253  314

Ulkopuolen suojaus

Roiskeläpät eteen tai taakse KB78800QK0  102  126

Tuuliohjaimet eteen KB80000QK0  109  135

Ulkopuolen koristeet

Peilinkuori, Chrome KE96000QK0 - -

Ovenkahva, Chrome KE96800QK0  123  152

Kuormankanto ja tarvikkeet

Poikittaiset alumiiniset kattokaiteet KE73000QK0  224  278

KE73000QK1  129  160

KE73800QK1  878 1 089

Lisävarustekuvat ja tarkemmat tiedot lisävarusteista löytyvät lisävaruste-esitteestä.

*Mainitut lisävarustetiedot ovat ohjeellisia, eivätkä ne sisällä tarjousta tai sitovaa esitystä Nissanilta. Teemme parhaamme, että tiedot pitävät 

paikkaansa ja ovat ajan tasalla, mutta jatkuvan tuotekehityksemme vuoksi tiedot ja varusteet voivat muuttua milloin tahansa ilman 

ennakkoilmoitusta. Huomioithan, että hinnat ovat suositushintoja ja ne sisältävät asennuskustannuksen. Mikäli kyseessä on maalattava 

kohde, maalauskustannus lisätään hintaan. Vanteiden ja taakkatelineiden osalta asennuskustannus ei sisälly hintaan. Pidätämme oikeudet 

hinnanmuutoksiin. Lisätietoja saat lähimmältä Nissan-jälleenmyyjältäsi. Oston jälkeen asennetut lisävarusteet ja lisälaitteet voivat vaikuttaa 

auton toimintasäteeseen, sähkön/polttoaineen kulutukseen ja/tai CO2-päästöihin.

Lisävarustekuvat ja tarkemmat tiedot lisävarusteista löytyvät lisävaruste-esitteestä.
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Wallbox sähköauton latauslaitteet (sis. alv 24 %)

Wallbox Pulsar Plus (hinta sisältää 3x13A vakioasennuksen)*

Pulsar Plus -latauslaite 1 695

Integroitu 5m Type 2 kaapeli (7m lisäoptiona)

Aina yhteydessä Wi-Fi tai Bluetooth-yhteyden kautta

Integroitu tasavirran vuotosuoja

Käyttäjän tunnistus Wallbox applikaation/nettiportaalin kautta tai vapaa käyttö

Latauksen ajastus ja lataustietojen raportointi mahdollista myWallbox applikaation tai portaalin kautta

Eco-Smart -aurinkosähköominaisuus ja dynaaminen kuormanhallinta (tarvitsee erillisen Power Boost mittarin)

Power Sharing-kuormanhallinta useiden latureiden kesken

Wallbox lisävarusteet

7m kaapeli Pulsar Plus latauslaitteeseen  124

Kaapelinpidike  41

Power Boost -energiamittari (sis. asennus)  475

MID -mittari sähkön laskutusta varten (sis. asennus)  380

Vakioasennuksen sisältö

3x13A vakioasennus (1-vaihe 2,9kW, 3-vaihe 9kW)

Kohteen etäkartoitus

Laturin seinäasennus ja käyttöönotto 13A teholle

Pinta-asennettu kaapelointi MMJ 5x2,5S max 15m sähkötaulusta

Tarvittaessa läpiviennit puurakenteeseen

Automaattinen katkaisija 3x16A/C asiakkaan sähkötauluun tarvittaessa

4x25A/30mA vikavirtasuoja asennettuna (tyyppi A) tarvittaessa

Moduulikotelo ja sen asennus tarvittaessa

Lopullisen dokumentaation luovutus asiakkaalle

Matkoja 50 km säteellä Eltelin toimistosta

Asennusta varten tarvittavat pientarvikkeet

*Latauslaitteen hinta sisältää 13A asennuksen (2,9kW 1-vaihe, 9kW 3-vaihe). Saatavilla myös 20A asennuksella (4,6kW 1-vaihe, 13kW 3-vaihe). Ylimääräiset asennustyöt 

laskutetaan suoraan asiakkaalta asentajan toimista. Asennuksen tekee Wallbox Oy:n yhteistyöyrityksen sertifioitu sähköasentaja. Lisätietoa Wallbox latauslaitteista ja 

asennuksesta saat Nissan jälleenmyyjältäsi.
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NISSAN LISÄPALVELUT

Hinnasto : 

Malli / Auton ikä  0-12 kk 13-36 kk  0-12 kk 13-36 kk  0-12 kk 13-36 kk

Townstar EV

Pyydä lisätietoja Nissan Assistance -tiepalvelusta paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä tai käy kotisivuillamme osoitteessa www.nissan.fi

Soita meille ensin, mitä ikinä tapahtuukin. Pyrimme kaikin keinoin saamaan sinut ja autosi takaisin tien päälle mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. 

Palvelu on käytössäsi joka päivä koko päivän ja vieläpä veloituksetta!

NISSAN 5★ JATKOTURVA

■ Alkuperäisvaraosat ja koulutetut mekaanikot

■ Saatavilla eri pituisia sopimuksia valintasi mukaan

■ Parantaa auton jälleenmyyntiarvoa

Enemmän huolettomia kilometrejä

Kun ostat uuden tai käytetyn Nissan-auton, voit valita siihen myös Nissan 5★ jatkoturvan. Se jatkaa takuun antamaa mielenrauhaa kattaen keskeisten 

mekaanisten ja sähköisten osien rikkoutumiset. Nissan 5★ jatkoturva tulee voimaan uuden auton takuun umpeutuessa, ja siihen kuuluu Nissan 

Assistance -tiepalvelu.

Sopimus on autokohtainen, joten se on siirrettävissä. Jos myyt autosi jatkoturvan vielä ollessa voimassa, se siirtyy auton mukana seuraavalle 

omistajalle. Näin jatkoturva lisää suoraan autosi jälleenmyyntiarvoa. Voimassa oleva jatkoturva on myös vahva näyttö siitä, että Nissanisi on huollettu 

asianmukaisesti heti ensikilometreistä asti. 

6 vuotta (5 + 1) / 160 000 Km 7 vuotta (5 + 2) / 160 000 Km 8 vuotta (5 + 3) / 160 000 Km

Pyydä lisätietoja Nissan 5★ jatkoturvasta paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä tai käy kotisivuillamme osoitteessa www.nissan.fi

NISSAN ASSISTANCE -TIEPALVELU

■ Nissan Assistance -tiepalvelu auttaa, jos autosi hajoaa tai joudut onnettomuuteen

■ Voimassa 24h/vrk n. 40 Euroopan maassa

■ Automaattisesti voimassa auton takuuaikana, jonka jälkeen saat lisävuoden Nissan Assistance -tiepalvelua tuomalla autosi Nissan-merkkihuoltoon

Pidät taatusti Nissanistasi ja me Nissanilla pidämme huolen sinusta. Haluamme, että nautit huolettomasta ajamisesta. Nissan Assistance auttaa, jos 

jotakin hajoaa tai sattuu onnettomuus.

Nauti Nissan Assistance -tiepalvelun hyödyistä uuden autosi koko takuuaikana. Lisäksi, jos tuot autosi Nissanille huollettavaksi, saat Nissan Assistance -

tiepalvelun hyödyt seuraavaan määräaikaishuoltoon asti. Jopa takuuajan umpeuduttua.



NISSAN LISÄPALVELUT

Hinnasto :

Malli Huoltoväli
2 huoltoa

 / 48 kk

3 huoltoa 

/ 72 kk

4 huoltoa 

/ 96 kk

Townstar EV 12 kk / 40 000 km

2) Nissan huoltosopimuksen sisällyttäminen auton rahoitussopimukseen. Se on kustannustehokas tapa jakaa huoltokustannukset, eikä niistä tällöin 

tarvitse huolehtia erikseen.

Pyydä lisätietoja Nissan huoltosopimuksesta paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä tai käy kotisivuillamme osoitteessa www.nissan.fi

1) Etukäteismaksulla. Sopimuksen mukaisella ennakkomaksulla vältetään odottamattomat kulut tulevaisuudessa.

NISSAN HUOLTOSOPIMUS

■ Ennakoitavissa olevat huoltokustannukset

■ Kattava huoltoverkosto ja kiinteä hinta

■ Alkuperäisosat ja ammattitaitoinen huoltohenkilöstö

Nissan huoltosopimuksen ansiosta huoltokustannukset ovat tiedossa etukäteen. Auto on aina hyvässä käyttökunnossa ja budjetti pysyy 

tasapainossa. Nissan huoltosopimuksen voit ostaa usean huollon kokonaisuuksina.  Hyvin huollettu auto on myös hyvä myyntivaltti ja se nostaa 

jälleenmyyntihintaa.

Kaikki Nissan huoltosopimukseen sisältyvät huollot tehdään Nissanin hyväksymässä korjaamossa. Kun huoltosopimus tehdään nykyhinnoilla, 

odottamattomista kuluista ei tarvitse huolehtia jatkossa. Budjetti pysyy tasapainossa, vaikka huoltohinnat nousisivat inflaation tai auton iän takia.

Nissan merkkikorjaamo on paras huoltopaikka autollesi. Koulutettu huoltohenkilöstö tekee kaikki Nissan huoltosopimukseen sisältyvät huollot 

käyttäen alkuperäisiä Nissan-varaosia. Alkuperäisosat on suunniteltu Nissaniin ja ne takaavat, että matka jatkuu turvallisesti, mukavasti ja 

vaivattomasti. 

Joustava maksaminen

Voit maksaa Nissan huoltosopimuksen kahdella eri tavalla:



NISSAN LISÄPALVELUT

LEAF

 Voit valita törmäysvahinkojen omavastuuksi 200 euroa (perusomavastuu) tai vaihtoehtoisesti 300, 400, 500 tai 700 euroa. Muiden turvien omavastuut löydät Nissan 

vakuutusoppaasta.

Ainutlaatuisen Nissan Vakuutuksen saat helposti valtuutetulta jälleenmyyjältä tai Ifistä, joka myöntää Nissan Vakuutuksen. Vakuutusasioissa sinua palvelee 

Nissan Vakuutukseen erikoistunut palvelutiimi: 

Puh. 010 19 19 86 (ma-pe 8-20). 

Lisätietoa saat myös Nissan Vakuutuksen nettisivuita: www.nissanvakuutus.fi

Oikeusturva

Rahoitusturva

Ilkivalta,- varkaus- ja paloturva

Vastuuturva ulkomaille

Hinaus ja matkakulut

Eläinkolariturva

Henkilöturva

Lemmikkiturva

Pysäköintiturva

Luonnonilmiöturva

Lasiturva Lisäturva

Törmäysturva *

Sijaisautopalvelu Lisäturva

Korkeampi lunastusturva Lisäturva

■ Maksimibonus on 80 % ja sen voi saavuttaa jo viidessä vuodessa;

■ Samat bonukset kaikkiin asiakkaan autoihin ja myös puolison vahinkohistoria on mahdollista huomioida.

Lisäksi palveluksessasi on Nissan Vakuutuksen erikoistunut asiakaspalvelutiimi. Saat siis haluamasi turvan, parhaan vakuutuspalvelun ja tuen, kun sitä eniten tarvitset.

Laajin Nissan Vakuutus pitää sisällään lakisääteisen liikennevakuutuksen lisäksi kaiken tämän:

Turva ja mitä se korvaa Täyskasko Osakasko

■ Bonus nousee 10 %-yksikköä jokaisesta vahingottomasta vuodesta;

NISSAN VAKUUTUS

■ Nissan Vakuutus on kattavin turva Nissanillesi

■ Nissan Vakuutuksella autosi korjataan Nissan-merkkihuollossa, alkuperäisin Nissan-varaosin

■ Vakuutus- ja korvauspalvelut sähköisesti 24/7; käsittelemme yli 80 % ajoneuvovahingoista alle vuorokaudessa 

Kasko tulee aina 70 % lähtöbonuksella!

Kattavaan täyskaskoon saat valittua tarvitsemasi lisäturvat: lasiturva, korkeampi lunastuskorvaus ja sijaisautopalvelu. Lisäksi täyskaskoon kuuluvat vakiona 

ainutlaatuiset erikoisturvat, joissa bonus ei laske: pysäköinti-, luonnonilmiö-, henkilö- ja lemmikkiturva.

Monipuolisen kattavuuden ohella Nissan Vakuutuksen hinnoittelu on erittäin kilpailukykyinen esim. ilmoittamalla autokaupan yhteydessä vuotuisen arvioidun 

ajomäärän sekä tiedon alle 24-vuotiaista kuljettajista, hinta laskee lähes aina.  

Nissan Vakuutuksella varmistat myös markkinoiden nopeimman bonuskertymän:     

■ Palkitsemme aloittelevan autoilijan 30 % lähtöbonuksella;


