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A díjnyertes NV200 és a 100%-ban elektromos LEAF modellek (melyből már 200 000 példány van az 
utakon) kombinációja igazi áttörést és innovatív előnyöket biztosít vállalkozása számára, az e-NV200 
és a Nissan LEAF technológiai alapjai ugyanis azonosak. Már az első pillanattól megéri, hiszen a 100%-
ban elektromos működés alapvetően új lehetőséget kínál a fenntartási költségek jelentős csökkentésére, 
miközben azonnal új, környezetbarát és fenntartható irányba fordítja vállalkozását. Az e-NV200 modellel 
új korszakot nyit vállalkozása számára. Munkája örökre megváltozik.

JÁRJA A SAJÁT ÚTJÁT
A hátsó rakodótér funkcionális és 
sokoldalú, a sima felületű falakra 
könnyen szerelhet fel tartókat és 
tárolókat.

KÉSZEN ÁLL VÁLLALKOZÁSA MEGVÁLTOZTATÁSÁRA? 
KÉSZÜLJÖN! ELEKTROMOSRA VÁLTUNK

VIGYEN MAGÁVAL MINDENKIT
Ültesse be az utasokat vagy akár a 
kollégák egész csapatát. Az e-NV200 
kényelmes ülőhelyet kínál (furgon 
változatban) 2, Kombi kivitelben pedig 
5 vagy akár 7 személynek, és még így 
is marad 0,87–4,2 köbméter rakodótér.

PAKOLJON BE KÖNNYEDÉN!
A kategóriaelső belső hossznak 
köszönhetően könnyen elhelyezhet 
két Euro-raklapot a hátsó rakodótérben. 
A padlóba épített akkumulátornak 
köszönhetően nagyméretű rakodótér 
áll rendelkezésére
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CSÖKKENTSE KIADÁSAIT. 
NÖVELJE HATÉKONYSÁGÁT. 
Képzelje el, hogy soha többé nem kell pénzt költenie üzemanyagra, olajcserére vagy a sebességváltó 
szervizelésére. Ez történik, ha az e-NV200 100% elektromosságát választja. Az alacsonyabb fenntartási 
költségekből származó megtakarítások mellett időt is spórolhat. Egyrészt azzal, hogy soha többé 
nem kell megállnia tankolni, másrészt a szervizelések okozta időkiesés is a töredékére csökken. 
A legjobb az egészben, hogy hihetetlenül költséghatékony járműve egyben a leginkább környezetbarát 
sorozatgyártású furgon is a piacon – halk és tiszta működésének köszönhetően senkit nem zavarva 
bonyolíthat éjszakai házhozszállításokat, és behajthat védett területekre vagy épületek belső terébe is. 
Végre egy olyan haszongépjármű, ami új távlatokat nyit vállalkozása számára.

ÚJ ÜZLETI LEHETŐSÉGEKET 
TEREMT 
Mivel az e-NV200 motorzaj 
nélküli, zéró emissziós jármű, 
csendben szállíthat vele éjszaka 
is lakott területre fedett vagy 
védett területekre is. Ügyfeleit, 
illetve saját munkakörnyezetét 
sem terheli többé zaj- és CO2-
szennyezéssel. 

NINCS
BENZIN
OLAJCSERÉK
KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS

ALACSONY
ÜZEMELTETÉSI 
KÖLTSÉGEK, 
KARBANTARTÁSI IGÉNY

MAGAS
HATÉKONYSÁG: 
80 KW (107 LE)
MEGTAKARÍTÁSOK 
ÉS ELŐNYÖK 
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4
ÓRA

10
ÓRA

30
PERC

VILLÁMTÖLTÉS FALI 
TÖLTŐVEL

NORMÁL 
TÖLTÉS

TOVÁBBI VEZETÉSI MÓDOK A LEHETŐ 
LEGNAGYOBB HATÓTÁVOLSÁGÉRT
A D mód autópályás utazáshoz optimális, 
a sebességtartó automatika használata 
azonban növeli az energiafogyasztást. 
Az Eco üzemmód a gázreakció és a 
klímavezérlés automatikus szabályozásával 
biztosít nagyobb hatótávolságot. Ezzel az 
energiával is juthat valamire! A B-üzemmód 
növeli a regeneratív fékrendszer erejét. Ez 
a gyakorlatban megfelel a belső égésű 
motoroknál ismert motorféknek. A 
hatóválság legnagyobb mértékben a B és 
az Eco módok kombinálásával növelhető, 
kihasználva az Eco mód finom gyorsulását 
és a B módban használt regeneratív fékezést.

DOLGOZZON A 100% 
ELEKTROMOSSÁG EREJÉVEL
Kezdje a napot teljes feltöltéssel, így 170 km* -es (NEDC) hatótávolság áll rendelkezésére a 
személy- és árufuvarozáshoz, vagy hogy kiszálljon ügyfeleihez. A Nissan e-NV200 3 töltési 
módot kínál: Gyorstöltővel megközelítőleg 30 perc alatt 80%-osra töltheti a járművet, 
míg a fali egységgel és az opcionális 6,6 kW-os fedélzeti töltővel nagyjából 4 óra kell a teljes 
feltöltéshez. Ezek mellett a normál hálózati csatlakozón keresztül, EVSE kábellel is feltöltheti 
az akkumulátorokat kb. 10 óra alatt otthonában vagy munkahelyén: önnek csak ki kell 
választania a legkényelmesebb lehetőséget. Az e-NV200 kialakításának köszönhetően 
a regeneratív fékrendszerrel segít a legtöbbet kihozni minden feltöltésből azáltal, hogy 
visszatölti az energiát az akkumulátorba ha ön elveszi a lábát a gyorsítópedálról vagy fékez. 

170 KM*
EGYETLEN 

FELTÖLTÉSSEL 

(* NEDC szerint)

*A UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték Normál használatnál a tényleges tartomány számos tényező függvényében változhat, mint pl a vezetési és töltési 
szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartam, guminyomás, karbantartás, rakott súly stb.
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Az e-NV200 fordulóköre rendkívül kicsi, 
11,2 m átmérőjű, ami jól jön a szűk utcákban és 
parkolóházakban, hogy a be- és kipakolások 
helyszíneihez a lehető legközelebb állhasson meg.

A tolatókamera vonzóvá teszi a szűkebb 
parkolóhelyeket is. Ez az opcióként elérhető 
funkció nemcsak képet ad az autó mögötti 
területről, hanem segédvonalakkal is 
kiegészíti azt, hogy e-NV200 autójával 
pontosan oda parkolhasson, ahová szeretne.

11.2 M
Kategóriaelső lábtér a vezetőnek = 
nagyobb kényelem

Teherautókhoz hasonló üléspozíció = 
nagyszerű kilátás

Fűtött ülés = komfort érzet
Akkumulátor-elhelyezés = 
alacsony tömegközéppont

JOBB VEZETHETŐSÉG, JOBB 
MUNKANAP.
Semmihez sem hasonlítható érzés elektromos autót vezetni, csendesen suhanni 
motorzaj és kellemetlen rezgések nélkül. Mindemellett a vezetőközpontú utastér 
a kategóriaelső lábteret és a jobb kilátás érdekében a teherautók kialakításához 
hasonló, magas üléspozíciót kínál, így a sofőr minden bizonnyal jobb kedvű, 
kevésbé kimerült és magabiztosabb lesz. Mindez együtt jár a vezetési élményt 
nagyban növelő automata sebességváltó kényelmével, az alacsony 
tömegközéppontnak és a 15”-os keréktárcsáknak köszönhető kivételesen 
dinamikus kezelhetőséggel, a gyors és zökkenőmentes gyorsulást biztosító 
azonnali EV-nyomatékkal, valamint a könnyű manőverezést biztosító szűk 
fordulókörrel: így az e-NV200 hamar a legjobb csapattaggá válhat munkahelyén. 

 

Oldal 1    |    Oldal 2 
Nyomtatás   |   BezárásBevezetés    |    Külső megjelenés    |    Belső megjelenés    |    Rakodótér    |      Tartozékok    |    Felszereltség és méret



A fejlett CARWINGS telematikai rendszer használata, az adatok digitális 
nyomonkövetése és az adatcsere lehetősége kiemeli vállalkozását a 
mezőnyből.

• Szabaduljon meg a papírmunka nyűgjeitől a menetlevelek digitális rögzítésével 
és naplózásával.

• Kövesse figyelemmel az akkumulátorok állapotát a CARWINGS weboldalon 
vagy a NissanConnect EV alkalmazáson keresztül.

• Állítson be értesítéseket a töltés befejezéséről és az akkumulátor állapotáról.

• Kapcsolja be vagy állítsa le távolról, mobileszközön keresztül a légkondicionálót 
vagy indítsa be így a töltést.

TARTSA SZEM ELŐTT A MUNKÁJÁHOZ 
SZÜKSÉGES ÖSSZES INFORMÁCIÓT

Csak egy pillantást kell vetnie a műszerfalra, hogy rendelkezzen 
minden információval, amelyre szüksége van a hatótávolság 
felméréséhez, beleértve a feltöltés állapotát és az energiafelhasználást.

AKKUMULÁTOR 
FENNMARADÓ 
TÖLTÖTTSÉGE

BECSÜLT 
HATÓTÁVOLSÁG

TELJESÍTMÉNYMÉRŐ
FELTÖLTÉS ÁLLAPOTA

A térkép pontossága kulcsfontosságú a 
navigációs rendszer optimális működéséhez. 
A Nissan MapCareTM program olyan szolgáltatás, 
amely a jármű megvásárlását követő 3 évig 
évente egyszeri ingyenes térképfrissítést 
biztosít.* Bővebb információért forduljon Nissan 
márkakereskedőjéhez, vagy keresse fel a 
YOU+Nissan oldalt: 
https://www.nissan.hu/tulajdonosoknak/
nissan-igerete.html

 

*Az ajánlat a 2016. május 1-től kezdődően gyártott, NissanConnect rendszerrel felszerelt teljes modellválasztékra 
érvényes (az NV200 és a 370Z kivételével). A raktáron lévő, de  2016. május 1. előtt legyártott modellekre az 
ajánlat nem vonatkozik. 

3 ÉV 
FRISSÍTÉS

INGYENES
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Hajtsa le az utasülések 
háttámláját a szilárd, 
kényelmes és egyenletes 
írófelületért.

A kormányoszlopra szerelt 
sebességváltómű miatt 
bőven jut hely egyszerre 
több feladat elvégzésére 
is. Energiafeltöltésről a 
12 V-os tápegység és USB-
csatlakozás gondoskodik.

Egy képernyő 
rengeteg 
funkcióval. 
Megváltozott a 
szállítási cím? 
A változásról 
szöveges üzenet 
értesít, az új 
útvonal 
kiválasztásában 
a navigációs 
rendszer segít.

ÜLÉS ALATTI KIHÚZHATÓ FIÓK az utasoldalon, 
amelyben biztonságosan tárolhatja a tárgyakat.

A KÖZÉPKONZOL elég nagy egy laptop
elhelyezéséhez – sőt kialakításának köszönhetően
iratok tárolására is alkalmas.

MOBIL IRODA, 
AMELYET BÁRHOVÁ 
MAGÁVAL VIHET.
Az e-NV200 meglepő felszereltségi szintet 
kínál. Az e-NV200 belső terének kialakítását 
az autóban dolgozó sofőrök igényei inspirálták. 
Az utastér egy könnyen használható 
munkaállomássá alakítható nagy méretű, 
állítható ülésekkel és változatos tárolási 
lehetőségekkel. A NissanConnect-navigációval, 
kihangosítással és a hangvezérelt üzenetírással, 
valamint a Bluetooth audiorendszerrel pedig 
kinek van szüksége másik irodára?
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60/40 
ARÁNYBAN 
OSZTOTT 

HÁTSÓ AJTÓK

A RAKTÉRKAPACITÁS ÉS A SOKOLDALÚSÁG 
TÖKÉLETES TALÁLKOZÁSA.
Az e-NV200 kialakításának köszönhetően számos szükségletet kielégít. Válasszon 2 modell közül, 
melyek sokoldalú belső térrel rendelkeznek, lehetővé téve a tartók, tárolók és ülések konfigurálását 
a személyre szabott kialakításért. Választhat panelekkel vagy ablakokkal szerelt szétnyíló ajtót vagy 
csomagtérajtót is. Emellett a kivételesen alacsony, 520 mm-es hátsó rakodási magasságnak 
köszönhetően könnyű a bepakolás.

MÉRJE ÖSSZE A VERSENYTÁRSAKKAL

Vagy akár a teljes csapatot is
magával viheti a hétüléses 
változatban: az e-NV200-at 
növekedésre tervezték.

Még ha öten is utaznak az autóban, 
az e-NV200 Kombiban elég hely 
marad a csomagoknak.

Sík kerékívek
könnyítik meg
a rakomány 
egymásra 
pakolását.

A 6 db padlóra
erősített D-gyűrűs 
rögzítő 509 kg-ot 
is elbír.

2,04 m – megfelelő hosszúság az első ülések mögött két Euro-raklapnak
2,8 m – egy hosszú létra befogadására is elegendő a hely (választható 
lehajtható válaszfallal)

KATEGÓRIAVEZETŐ  
4,2 m3-es 
raktérkapacitás

3 474 liter
770 kg-os 
terhelhetőség

1,22 m a kerékdobok között
1,50 m faltól falig
1,36 m hely a felálláshoz

e-NV200 VAN
A maximális rakodótérért az e-NV200 kategóriaelső 
rakodótérfogatot  biztosít. A 60:40 arányban osztott 
hátsó ajtó megkönnyíti a be- és kipakolást.

40%
A SZŰKÖS 

HELYZETEKHEZ.

60%
A SZÉLESEBB 

RAKOMÁNYOKHOZ. 
Két standard 
Euro-raklap mellett
 is marad hely

520mm
HÁTSÓ RAKODÁSI MAGASSÁG

e-NV200 KOMBI 5 ÜLÉSSEL
A Kombi modellben akár öt ember is kényelmesen elfér 
2,3 köbméter rakodótér mellett. A kettős tolóajtók és a 
felfelé nyíló hátsó ajtó könnyű beszállást/kiszállást és 
bepakolást biztosít.

Válassza ki a vállalkozása számára 
legmegfelelőbb változatot. Ha raktér 
mérete a fontos, ne is keressen 
tovább az e-NV200 Van (furgon) 
változatnál. Ha mindkét felhasználási 
mód előnyeit élvezni szeretné, 
akkor önnek az 5–7 ülőhelyet kínáló 
e-NV200 Kombi a megfelelő választás. 

-NV200 KOMBI 7 ÜLÉSSEL 
Ez a változat 7 teljes méretű ülést, illetve bőséges láb- és 
vállteret kínál összes utasának, a lehajtható második 
üléssorral és a felcsapódó hátsó ülésekkel pedig ötletes 
rakodótér alakítható ki nagyméretű tárgyak szállításához.
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1 _ Tetőcsomagtartó 3 csővel

2 _ Oldalsó díszcsövek

3 _ Első és hátsó sárfogó

4 _ Oldalsó ajtóborítás

5 _ Szétnyíló ajtó, műanyag, 
teljes borítás 2 részes 
készlet

6 _ Textil üléshuzat eco anyagból

7 _ Tolóajtó-védőrács

8 _ Gumiszőnyeg

9 _ Elválasztó háló, tartórudak 
a többfunkciós elválasztó 
hálóhoz

10 _ Műanyag padlóvédő 
szőnyeg

11 _ Küszöbvédő és textil 
normál szőnyeg

12 _ Csomagtérháló

13 _ Puha csomagtartókárpit

Egészítse ki e-NV200 modelljét eredeti Nissan 
tartozékokkal. A textil ülésburkolatoktól és a tolóajtó 
védőrácsoktól a gumiszőnyegekig és csomagtérborításig 
minden személyre szabott, tökéletesen illeszkedik és a 
különleges igényeket szem előtt tartva lett kialakítva.

EREDETI NISSAN TARTOZÉKOK 
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B

C

D

F

E

A

SZÍNEK

FEHÉR (S) QM1 EZÜST (M) KLO VILÁGOSSZÜRKE (PM) K51 FEKETE (M) GNO

GYÖNGYHÁZFEHÉR (3P) QAB TÜRKIZKÉK (TPM) RBMPIROS (S) Z10 KÉK (P) BW9

KERÉKTÁRCSÁK

KÁRPITOK

FURGON KOMBI

15”-OS KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSÁK

15”-OS ACÉL 
KERÉKTÁRCSA, 
DÍSZTÁRCSÁVAL

15”-OS ACÉL 
KERÉKTÁCSA

MÉRETEK

MOTOR

Max.teljesítmény1) kW(LE) 80[109
Max. nyomaték 1) Nm/perc-1 254 /0-3008 ford./perc
Max. Fordulatszám 10500
Energiaforrás Elektromos
Gyújtási rendszer Elektromos

TELJESÍTMÉNY
Végrehajtás áttétele 9.3010
Hajtott kerekek Első

AKKUMULÁTOR
Típus Laminált lítium-ion
Feszültség V Névleges feszültség; 360 V
Kapacitás kWh 24 kWh

TÖLTŐ

Fedélzeti töltő - alapfeleszereltség kW 3.6kW, (6.6kW opcionálisan)
Villámtöltő - alapfelszereltség kW 50 kw
Töltési idő - villámtöltő perc 30mp
Töltési idő - fedélzeti töltő 3,6 kW / 6,6 kW perc 8 óra / 4 óra

KÜLSŐ MÉRETEK

Hosszúság mm 4560
Szélesség tükrökkel mm 2011
Szélesség tükrök nélkül mm 1755
Magasság (teher nélkül ) mm 1858
Tengelytáv mm 2725
Túlnyúlás - elöl mm 987,2
Túlnyúlás - hátul mm 846,6
Nyomtáv - elöl mm 1530
Nyomtáv - hátul mm 1530
Hasmagasság (teher nélkül) mm 153,4

FUTÓMŰ

Első felfüggesztés Független Mac Pherson lengőkar
Hátsó felfüggesztés Laprugós hátsó felfüggesztés
Kormánymű Elektromos szervókormány
Fékrendszer Elektro-hidraulikus egység
Első fék Hűtött tárcsafékek CLZ31VE φ283×28t

Hátsó fék Hűtött tárcsafékek AD9VA+DS17 
φ292×16t

Gumiabroncs mérete 185/65R15

RAKTÁR MÉRETEK

Max hosszúság mm 2040
Max szélesség mm 1500 (1495 Ludo)
Max magasság mm 1358 (1305 Ludo)
Min. Szélesség a kerékívek között mm 1220
Rakodómagasság (teher nélkül) mm 523,5
Raktér térfogat - furgon m3 4,2
Raktér térfogat - kombi, 2. üléssorral m3 2.1 (2 Ludo)
Raktér térfogat - kombi, lehajtott 2. üléssorral m3 3.1/2.9
Tolóajtó - szélesség mm 700
Tolóajtó - magasság mm 1171
Hátsó ajtó - szélesség mm 1262
Hátsó ajtó - magasság mm 1228

1) Az 1999/99/EK irányelv szerint meghatározott érték. 
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A NISSAN e-NV200 A 
KÖVETKEZŐKET KÍNÁLJA:
Hogy ön a lehető legnyugodtabban végezhesse 
munkáját autójával, az e-NV200 most a 
mechanikus és elektromos alkatrészekre vállalt, 
akár 5 évre* vagy 100 000 km-re (amelyik 
hamarabb bekövetkezik) kiterjedő garanciával 
érkezik, aminek része a Nissan Assistance 
segélyszolgálat is. 
További részletekért forduljon 
márkakereskedőjéhez, és tekintse át a 
garanciafüzetben leírtakat. 
12 év átrozsdásodás elleni garancia.
A Nissan e-NV200 lítium-ion akkumulátorára 
vonatkozó garancia védelmet nyújt a 
kapacitáscsökkenés ellen is: garanciát vállalunk 
arra, hogy 5 év vagy 100 000 km (amelyik 
hamarabb bekövetkezik) előtt az akkumulátor 
kapacitása nem csökken 9 egység alá (a 
mindösszesen 12 egységről). 

FURGON EGY TOLÓAJTÓVAL

FURGON KÉT TOLÓAJTÓVAL, TELI ABLAKOKKAL ÉS ABLAKTÖRLŐVEL

FURGON KÉT TOLÓAJTÓVAL

KAROSSZÉRIAVÁLTOZATOK

LUDO KÉT TOLÓAJTÓVAL ÉS ABLAKKAL

KOMBI FELFELÉ NYÍLÓ HÁTSÓ AJTÓVAL *
* szétnyíló ajtós változatokban is rendelhető

Kialakítás VAN (4 ajtós) VAN (5 ajtós) Combi Ludo
Érvényes modell #041 #041 #041 #042 Összes Összes Összes

Felszereltség Standard Standard Standard Magasabb Standard Magasabb Standard Magasabb Standard

Ülés 2 2 2 2 2 2 5 5 5

TÖMEG

Jármű megengedett összsúlya kg 2250 2050 1920 2220 2220 2220 2220 2220 2220

Tengelyterhelés - elöl 2) kg 1071 1046 1029 1068 1072 1073 1070 1072 1073

Tengelyterhelés - hátul 2) kg 1179 1004 891 1152 1148 1147 1150 1148 1147

Önsúly kg 1480 1480 1480 1518 1517 1542 1571 1606 1641

Max. Terhelhetőség 2) kg 770 570 440 702 703 678 649 614 579

Max. tengelyterhelés - elöl kg 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180

Hátul kg 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

TELJESÍTMÉNY

Áramfogyasztás 3) Wh/km 165 165 165 165 165 165 165 165 165

Hatótávolság (NEDC) km 163 163 167 163 163 163 170 167 167

CO2-kibocsátás (vegyes) km 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Végsebesség g/km 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Gyorsulás 0 - 100 km/h mp 14 14 14 14 14 14 14 14 14

KARBANTARTÁSI CSOMAG 
Teljes lelki nyugalma és költségeinek könnyebb kezelhetősége érdekében kössön 
Nissan szerviz-szerződést és biztosítsa járműve rendszeres karbantartási szükségleteit 
a vállalkozása igényeinek leginkább megfelelő időtartamra és kilométerfutásra. Így 
biztosra veheti, hogy az Ön által megvásárolt új e-NV200-at kifejezetten erre 
szakosodott Nissan szerelők szervizelik majd.

A NISSANNÁL ÖN A
LEGJOBBAT HOZZA KI BELŐLÜNK.

Beindítja képzeletünket. Eredeti gondolkodásra 
késztet minket. Arra ösztönöz, hogy átlépjük a 
határokat és innovatív módon gondolkodjunk. 
A Nissan számára az innováció nem pusztán 
kiegészítést vagy bővítést jelent: mi átlépjük a 
határokat, és újra értelmezzük a hagyományos 
megoldásokat. Olyan váratlan fejlesztésekkel 
állunk elő, amelyek a legvadabb vagy éppen a 
legpraktikusabb elvárásokat is kielégítik. Mi a 
Nissannál olyan autókat, tartozékokat és 
szolgáltatásokat kínálunk, amelyek különleges 
tulajdonságaikkal izgalmassá varázsolják a 
praktikusat és praktikussá teszik az izgalmasat, 
hogy Ön nap mint nap maradéktalanul átélje 
a vezetés hamisítatlan élményét.

*A garancia a negyedik és ötödik évben a fényezésre 
és a karosszériaelemekre már nem vonatkozik. Ezzel 
kapcsolatosan előírások és kizárások lehetnek 
érvényben. További információk a kiterjesztett 
garanciára vonatkozó jogi nyilatkozatban találhatók.

2) Az EC Direktíva adatainak megfelelően. Az önsúly vezető nélkül, hűtőfolyadékkal, olajjal, üzemanyaggal feltöltött, pótkerékkel és szerszámokkal ellátott állapotban értendő. A terhelés 
csökkentendő a választott opciók és/vagy a felszerelt tartozékok függvényében. 

3) A UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték. Normál használatnál a tényleges értékek számos tényező függvényében változhatnak, mint pl a vezetési és töltési szokások, 
hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor-élettartam, guminyomás, karbantartás, rakott súly stb.
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Márkakereskedés bélyegzője:

Keresse fel weboldalunkat az alábbi címen: https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/e-nv200.html

Kövesse a Nissan e-NV200 modellt itt:

A képek illusztrációk. A kiadványban közölt tények és adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéses 
ajánlatételnek. E-NV200 kombinált üzemanyag-fogyasztás: 0 l/100km, kombinált CO2 kibocsátás: 0 g/km.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába kerülésekor (2017 
Október). A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési 
elve alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket 
bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a 
legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai 
miatt előfordulhat, hogy a jelen brosúrában bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi 
színétől. Minden jog fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a prospektus klórmentes papírból készült – GEA BtoB e-NV200 BROS. 10/2017 – A nyomtatás az EU-ban készült.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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