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NV300 COMBI ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αριθµόσ επιβατών
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκοσ
Πλάτοσ / Πλάτοσ µε καθρέπτεσ
Ύψοσ
Μεταξόνιο
Εµπρόσθιοσ πρόβολοσ
Οπίσθιοσ πρόβολοσ
Μετατρόχιο

L2H1
9

εµπρόσ
πίσω

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Χωρητικότητα
Χωρητικότητα µε 3η σειρά καθισµάτων κατεβασµένη
Μήκοσ στο επίπεδο δαπέδου
Μέγιστο πλάτοσ
Πλάτοσ µεταξύ των θόλων
Ύψοσ
Κατώφλι (ύψοσ) φόρτωσησ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Πλάτοσ στα 600 mm από δάπεδο
Πλάτοσ στα 100 mm από δάπεδο
Ύψοσ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΩΝ
Ύψοσ πίσω πορτών / άνοιγµα πορτών
Πλάτοσ στα 70 mm από δάπεδo
ΒΑΡΗ
Κινητήρασ
Έκδοση
Απόβαρο (άφορτο)
Ωφέλιµο µε οδηγό
Μικτό βάροσ

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

5399
1956/2283
1971
3498
933
968
1615
1628

m3
m3
mm
mm
mm
mm
mm

1.8
3.4
1136
1662
1268
1369
552

mm
mm
mm

907
1030
1284

mm
mm

1320 / 1295
1391
M1
TH (125hp)
1200
1923
1097
3020

kg
kg
kg
kg

NV300 VAN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

L1H1

Αριθµόσ επιβατών

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Μήκοσ
Πλάτοσ / Πλάτοσ µε καθρέπτεσ
Ύψοσ
Μεταξόνιο
Εµπρόσθιοσ πρόβολοσ
Οπίσθιοσ πρόβολοσ
Μετατρόχιο

4999
1956 / 2283
1971
3098
933
968

εµπρόσ
πίσω

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Μήκοσ στο κάτω σηµείο
Μήκοσ στο κάτω σηµείο µε διαχωριστικο και άνοιγµα
Μέγιστο µήκοσ στο κάτω σηµείο µε σηκωµένο το κάθισµα
Μήκοσ στο 1m ύψοσ από δάπεδο
Μέγιστο πλάτοσ
Πλάτοσ µεταξύ των θόλων
Ύψοσ
Κατώφλι (ύψοσ) φόρτωσησ
Χωρητικότητα (όγκοσ φόρτωσησ)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m3

2537
2950
3750
2250
1662
1268
1387

Πλάτοσ στα 600 mm από δάπεδο
Πλάτοσ στα 100 mm από δάπεδο
Ύψοσ

mm
mm
mm

Ύψοσ
Πλάτοσ στα 70 mm από δάπεδo

mm
mm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΒΑΡΗ

Έκδοση
Κινητήρασ
Απόβαρο (άφορτο)
Ωφέλιµο µε οδηγό
Μικτό βάροσ

5.2

L2H2

5399
1956 / 2283
1971

2490
3498

933
968
1615
1628

935
966

2937
3350
4150
2650
1662
1268
1387
552
6

1898
8.6

907
1030
1284
1320
3pl

kg

kg
kg
kg

L2H1
3

TK (120hp) / TH (125hp)
1930
1030
2960

1320
1391
3pl
1200
TΚ (120hp)
1990
1040
3030

1820
3pl
Heavy payload
ΤH (125hp)
2020
1050
3070

ΧΡΩΜΑΤΑ

GLACIER WHITE (S)
WHI

MAGMA RED (S)
R70

ΖΑΝΤΕΣ

16” STEEL WHEEL

16” WHEEL COVER

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

SEAT TRIM JAVA (VAN)
BLUE - DARK GREY

SEAT TRIM MUSKADE (COMBI)
GREY - DARK GREY

MERCURY GREY (M)
GRP

JET BLACK (M)
BLK

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΥ

NV300
VAN

COMBI
Εξωτερικό
Δύο συρόμενες πλαινές πόρτες με ανοιγόμενο
παράθυρο
Ανοιγόμενες (180ο) πίσω πόρτες με
θερμαινόμενα τζάμια και υαλοκαθαριστήρα
Μεγάλα τάσια τροχών
Πλήρης εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους
Ζάντες ατσάλινες 16”
Προβολείς ομίχλης (έκδοση Comfort)
Φιμέ τζάμια
Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος
(έκδοση Comfort)

Εσωτερικό
Air Condition με φίλτρο γύρης
Σύστημα Start & Stop
Υδραυλικό τιμόνι με κολόνα ρυθμιζόμενη
Ράδιο cd με Bluetooth
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός - ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες
Παράθυρο οδηγού με διακόπτη one touch
(έκδοση Comfort)
Θέσεις με ρυθμιζόμενα σε ύψος προσκέφαλα
Συρόμενο κάθισμα οδηγού με ρύθμιση
κλίσης της πλάτης, οσφυϊκή υποστήριξη και
υποβραχιόνιο.
Ενιαίο (διπλό) κάθισμα συνεπιβατών (με
αποθηκευτικό χώρο στην έκδοση Comfort)
2η και 3η σειρά καθισμάτων με δυνατότητα
αφαίρεσής τους
Πλήρως αναδιπλούμενη 3η σειρά καθισμάτων
Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι εγγράφων &
μικροαντικειμένων
Προεγκατεστημένη καλωδίωση τοποθέτησης
συναγερμού
Ράδιο cd με Bluetooth, ηχεία και κεραία οροφής
Ηλεκτρονικό ρολόι
Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας
οδηγού και φώτων
Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό
Θήκες ποτηριών οδηγού-συνοδηγού
Πλαφονιέρες φωτισμού
Σκιάδιο οδηγού – συνοδηγού
Χειρολαβή και ντουλάπι αποθήκευσης στην
πλευρά του συνοδηγού
Πλαστικά πάνελ μέχρι το ύψος των παραθύρων
Κάμερα οπισθοπορείας (έκδοση Comfort)
Κάλυμμα αποσκευών επιβατών (έκδοση Comfort)
Ρεζερβουάρ καυσίμων 80 λίτρων
Παροχή 12V
Πρόσθετος αεραγωγός κυκλοφορία αέρα πίσω
επιβατών

Ασφάλεια
Σύστημα ABS με EBD και ESP με δισκόφρενα
εμπρός-πίσω
Hill Start Assist
Ενδεικτικό πίεσης ελαστικών
Φώτα ημέρας
Ηλεκτρικές κλειδαριές
Αερόσακος οδηγού-συνοδηγού
Υποδοχή παιδικού καθίσματος Isofix στη 2η
σειρά
Αισθητήρες φώτων και βροχής (έκδοση Comfort)
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες
Immobilizer

Εξωτερικό
Μία ή δύο συρόμενες πλευρικές πόρτες
φορτώσεως αγαθών
Ανοιγόμενες (180ο) πίσω πόρτες χώρου
φόρτωσης (με τζάμι)
Καλύμματα μπουλονιών σε όλους τους τροχούς
(μεγάλα, έκδοση Comfort)
Πλήρης εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους
Ζάντες ατσάλινες 16”
Πλευρικοί καθρέπτες τυφλού σημείου
Φιμέ τζάμια

Εσωτερικό
Air Condition με φίλτρο γύρης
Σύστημα Start & Stop
(στην έκδοση με κινητήρα 125HP)
Υδραυλικό τιμόνι με κολόνα ρυθμιζόμενη
Ηλεκτρικά παράθυρα
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι-θερμαινόμενοι
καθρέπτες
Παράθυρο οδηγού, με διακόπτη one touch
(έκδοση Comfort)
Θέσεις με ρυθμιζόμενα σε ύψος προσκέφαλα
Συρόμενο κάθισμα οδηγού με ρύθμιση
κλίσης της πλάτης, οσφυϊκή υποστήριξη και
υποβραχιόνιο.
Ενιαίο (διπλό) κάθισμα συνεπιβατών (με
αποθηκευτικό χώρο, έκδοση Comfort)
Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι εγγράφων &
μικροαντικειμένων
Κλειστός αποθηκευτικός χώρος συνεπιβάτη
(έκδοση Comfort)
Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων (έκδοση Comfort)
Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος (μέσω A/C)
Άγκιστρο στήριξης εγγράφων A4
Ράδιο cd με Bluetooth, ηχεία και κεραία οροφής
Ηλεκτρονικό ρολόι, θερμόμετρο εξωτερικής
θερμοκρασίας
Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας
οδηγού και φώτων
Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό
Θήκες ποτηριών οδηγού-συνοδηγού
Πλαφονιέρα φωτισμού καμπίνας οδήγησης και
χώρου φόρτωσης
Σκιάδιο οδηγού – συνοδηγού
Χειρολαβή και ντουλάπι αποθήκευσης στην
πλευρά του συνοδηγού
Μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι, μεταξύ
θαλάμου οδήγησης και χώρου φόρτωσης
με θυρίδα μεταφοράς μεγάλου μήκους
αντικειμένων
Άγκιστρα πρόσδεσης στο δάπεδο του χώρου
φόρτωσης και πλευρικά
Ρεζερβουάρ καυσίμων 80 λίτρων
Παροχή 12V στην καμπίνα οδήγησης (και στο
χώρο φόρτωσης, έκδοση Comfort)
Ξύλινη επένδυση χώρου φόρτωσης, πλαινά και
δάπεδο (έκδοση Comfort)
Σπαστή πλάτη μεσαίου καθίσματος (τραπεζάκι)
Κλειδαριά πίσω πόρτας ώστε να μένει ανοιχτή
την ώρα οδήγησης (μόνο έκδοση H1)

Ασφάλεια
Σύστημα ABS με EBD και ESP
Hill Start Assist
Φώτα ημέρας
Αερόσακος οδηγού
(και συνοδηγού, έκδοση Comfort)
Δισκόφρενα εμπρός-πίσω
Ηλεκτρικές κλειδαριές
Αισθητήρες φώτων και βροχής (έκδοση Comfort)
Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες
Immobilizer
Προβολείς ομίχλης (έκδοση Comfort)

Internet address: www.nissan.gr

Γενική Αντιπροσωπεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα
Τηλ. 210 3479700 Μοναστηρίου 177-179, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 551930

*5-Ετής/ 160.000 km (όποιο από τα δύο προηγηθεί) Εγγύηση Κατασκευαστή για τη σειρά LCV
Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχοµένου αυτού του εντύπου την εποχή
εκτύπωσης (Δεκέμβριος 2016). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήµατα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύµφωνα µε
την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει
σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. Οι επίσηµοι
έµποροι Nissan θα ενηµερωθούν για τις µετατροπές αυτές το συντοµότερο δυνατό. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας
επίσηµος έµπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδοµένα. Λόγω των περιορισµών των µεθόδων εκτύπωσης που χρησιµοποιούνται, τα
χρώµατα που εµφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγµατικές αποχρώσεις της βαφής και
των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιµοποιούνται. ∆ιατηρούµε όλα τα δικαιώµατα. Απαγορεύεται η µερική ή ολική αναπαραγωγή
αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.
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Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου:

