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DE NIEUWE NISSAN NV250
GEEFT UW BUSINESS EEN BOOST
Rijd de toekomst goed uitgerust tegemoet met de nieuwe Nissan NV250.
In deze comfortabele, zuinige bestelwagen met twee lengtes en een
uitgebreide garantie van 5 jaar* rijdt u zorgeloos door de stad. De nieuwe
Nissan NV250 blinkt uit, vanbinnen én vanbuiten!

Fabrieksgarantie* van 5 jaar / 160.000 km (wat
eerst wordt bereikt) voor alle bedrijfsvoertuigen
(uitgezonderd de e-NV200: fabrieksgarantie van
5 jaar / 100.000 km voor specifieke EV-componenten,
5 jaar / 100.000 km voor standaardcomponenten)
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INLADEN MAAR

EEN BESTELWAGEN
OP MAAT
VAN UW BEDRIJF
carrosserielengtes (L1 en L2) en de talrijke veelzijdige opties om aan alle behoeften van uw bedrijf te
voldoen. En dankzij NissanConnect bent u helemaal klaar voor een vlotte, vlekkeloze werkdag

1,13 m

1,22 m

L1: 1,73m/L2: 2,11m

LAADHOOGTE

LAADBREEDTE

LAADRUIMTE

MAX. LAADVERMOGEN

L1

650 kg 3.0 m3
LAADVOLUME

TOTALE LENGTE:

4,28 m

L2

L1
554 mm

1,13 m

HOOGTE LAADVLOER

TUSSEN DE WIELKASTEN

MAX. LAADVERMOGEN

L2

800 kg 4.0 m3
LAADVOLUME

TOTALE LENGTE:

4,67 m

VEELZIJDIG VOLUME

KEY

L1 en L2

PERFORMANCE
INDICATOR

BESTELWAGEN

L1: 3 m3/ L2: 4 m3

KIES UW INRICHTING
L1
L2
BESTELWAGEN

LAADVOLUME

BESTELWAGEN

Reisoverzicht, ecoscore, econavigatie,
Android Auto, aansluiting meerdere
telefoons, stemherkenning
Max. 3 zitplaatsen

Max. 3 zitplaatsen
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Fabrieksgarantie* van 5 jaar / 160.000 km (wat
eerst wordt bereikt) op alle bedrijfsvoertuigen
(uitgezonderd de e-NV200: fabrieksgarantie
van 5 jaar / 100.000 km voor specifieke
EV-componenten, 5 jaar / 100.000 km voor
standaardcomponenten)
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UW WERKPLEK
OP WIELEN
COMFORT GAAT HAND IN HAND MET GEBRUIKSGEMAK
in uw slimme mobiele kantoor. Geniet van een ruim
interieurontwerp, slimme inrichting (met voorin plaats
voor drie personen), uitgebreide connectiviteit via Bluetooth®
en Android Auto en de vele ruime opbergmogelijkheden.

De kinderen naar school brengen op
weg naar uw werk? Met een derde
stoel voorin is iedereen mooi op tijd.
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LANG, LANGER, LANGST
Vervoert u goederen in alle maten en
vormen? Dat is geen probleem met een
laadvermogen van 650 kg of 800 kg en
een laadruimte van 3.0 m3 of 4.0 m3.
Aan u de keuze!
L1: 3 m3/ L2: 4 m3
LAADVOLUME

EEN VEELZIJDIGE
JOB VRAAGT OM
EEN VEELZIJDIGE
RUIMTE

Met de nieuwe Nissan NV250 klaart u elke klus.
Benut uw laadruimte en -vermogen optimaal en
geef uw business een flinke boost.
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NOG GROTERE
ALLROUNDER
De krachtige K9K Gen8 dieselmotor van 95 pk of 115 pk is niet
alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu.
U doet dus goede zaken met de NV250. Haal uw voordeel uit
een lager verbruik, minder CO2-uitstoot (10 g minder) en een
indrukwekkend rijbereik. En dankzij handige functies zoals de
ecomodus, snelheidsregelaar/-beperker, Hill Start Assist en ESP
rijdt u vlotter, veiliger en langer door de stad.

HILL START ASSIST. Om te voorkomen
dat uw voertuig achteruitrolt wanneer
u op een helling wilt vertrekken, houdt
de Hill Start Assist de rem enkele
seconden ingedrukt zodat u het
gaspedaal kunt indrukken.

ESP. Het elektronische
stabiliteitsprogramma
met Extended Terrain
Grip houdt u op de baan,
ongeacht de weg- en
weersomstandigheden.

MOTOREN
Diesel D2 (66 kW), D3 (86 kW)

Carrosserielengte

MOTOR

pk

kW

Nm

K9K Gen8

95

66

230

K9K Gen8

115

85

260

L1

L2

Brandstofverbruik: 95pk = 4,4l/100km - 115pk = 4,6l/100km* (gem.verbruik)
CO2-uitstoot: 95pk = 116g/km - 115pk = 121g/km WLTP*
*deze cijfers zijn afhankelijk van het aantal pk en de carrosserielengte van het voertuig.
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AIRBAGS. De NV250 heeft standaard
een bestuurdersairbag en is optioneel
uit te breiden met een passagiers- en
zijdelingse airbag voor optimale
bescherming.
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ELK DETAIL TELT
Elk bedrijf heeft zijn eigen kenmerken en unieke look-and-feel. Daarom is
het perfect mogelijk om uw Nissan NV250 helemaal naar wens aan te
passen. Extra bescherming, meer opties ... Met de accessoires van Nissan
hebt u onbeperkte mogelijkheden.
1

2

1) Dwarse dakdragers – Staal
2) Houten interieurbescherming
3) Spatlap - Vooraan
4) Matten – Rubber
3

4

5) Matten – Textiel
6) Trekhaak
7) Roof rack - Staal
8) Achteruitparkeersysteem
9) Trekhaak Fix5

5

6
7
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8

9
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OMBOUWINGEN

KLEUREN

NV250

PRECIES OP UW MAAT
Een nieuwe Nissan NV250 die perfect aan uw behoeften voldoet? Met een koeling, houten interieurbescherming of specifieke
accessoires ... Ga naar uw dichtstbijzijnde Nissan-dealer voor meer informatie.

MINERAL WHITE(1) (QNG)

BROWN(2) (ZNB)

RED BRIGHT(1) (Z52)

BLUE STAR(2) (B13)

GREY URBAN(1) (G25)

BLACK(2) (B00)

GREY(2) (KNG)

NISSAN OMBOUWING

OMBOUWING MET NISSAN CERTIFICAAT

Deze kant-en-klare ombouwing met een Nissan garantie
van vijf jaar geeft u totale gemoedsrust. Het design en de
kwaliteit zijn al door Nissan goedgekeurd, waardoor het
voertuig snel kan worden besteld en geleverd.

Een op maat gemaakt voertuig dat aan al uw specifieke
bedrijfsbehoeften voldoet. Nissan partners staan in voor de
ombouwing van uw voertuig en de ombouwgarantie. Dankzij
het Nissan kwaliteitscertificaat bent u zeker van een
eersteklas bestelwagen op maat.

GREY HIGHLAND (2) (G17)

OMBOUWING MET HOUTEN VLOER

KOELWAGEN

(1) Niet-metallic lak
(2) Metallic lak

AFWERKINGEN

WIELEN

KOELSPECIFICATIES: Klasse A
(van +2 °C tot +12 °C)
VOLUME : 1,85/2 m3

Aluminium velgen

Metalen velgen

GECOMBINEERDE STOF
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Fabrieksgarantie* van 5 jaar / 160.000 km (wat
eerst wordt bereikt) op alle bedrijfsvoertuigen
(uitgezonderd de e-NV200: fabrieksgarantie
van 5 jaar / 100.000 km voor specifieke
EV-componenten, 5 jaar /100.000 km voor
standaardcomponenten)
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KLANTENDIENSTEN
NISSAN FABRIEKSGARANTIE VAN 5 JAAR VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN
NISSAN biedt nu een standaardfabrieksgarantie van 5 jaar in heel Europa en op alle
bedrijfsvoertuigen*. Zoals u weet, gaan we bij Nissan graag een stapje verder. Daarom
is in onze garantie ook het volgende inbegrepen:

• 5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper
tot bumper
• 5 jaar spuitwerkgarantie op de carrosserielak
• 5 jaar garantie op originele onderdelen en
accessoires van NISSAN

GESPECIALISEERD NETWERK VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN
NISSAN heeft een gespecialiseerd netwerk van dealers die specifieke ondersteuning
bieden voor bedrijfsvoertuigen:
• in heel Europa
• speciale sales- & aftersalesmedewerkers voor bedrijfsvoertuigen
• competitieve financieringsoplossingen
• ombouwingen op maat
• competitieve garantie-uitbreidingen die nog een stapje verder gaan dan de NISSAN
fabrieksgarantie van 5 jaar voor bedrijfsvoertuigen
• testritten met uw favoriete model

• 5 jaar pechverhelping onderweg
• 12 jaar garantie tegen corrosie voor de Nissan NV250
• Volledig overdraagbaar
Met de onderhoudsintervallen om de twee jaar of 30.000 km voor dieselmotoren hebt u niet
alleen vijf jaar lang een gerust gemoed, maar geniet u ook van lage gebruikskosten.

AFTERSALES
Een auto die pech heeft, dat is erg vervelend. Maar als uw bestelwagen dienst weigert,
dan heeft dat grote gevolgen voor uw bedrijf. Zelfs tijdens een onderhoud verliest uw
bedrijf in feite geld. Bij Nissan begrijpen we deze harde zakenwereld als geen ander. Daarom
doen we er alles aan opdat uw bestelwagen zo snel mogelijk weer de weg op kan.

SERVICECONTRACTEN EN VERLENGDE GARANTIE VAN NISSAN
Complete gemoedsrust en controle over uw uitgaven? Dan kiest u voor een Nissan
Ser vicecontrac t met periodieke onderhoudsbeur ten en ver vanging van
slijtageonderdelen voor het aantal kilometer en de periode die het best bij uw bedrijf
passen. Zo bent u zeker dat uw nieuwe NV250 door erkende Nissan monteurs wordt
onderhouden. Wilt u meer dan gewoon gemoedsrust? Dan opteert u voor de verlengde
garantie waarbij mechanische en elektrische storingen, die vallen onder de dekking,
zelfs na afloop van de standaardgarantie voor uw nieuwe NV250 gegarandeerd zijn.

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN NAAR BOVEN
U stimuleert onze verbeelding. U prikkelt onze vindingrijkheid. U inspireert ons om regels te veranderen en
te innoveren. Bij Nissan draait innovatie niet alleen om uitbreidingen en verbeteringen; we willen grenzen
verleggen, onszelf steeds overtreffen en verbeteren. We ontwikkelen verrassende oplossingen die
beantwoorden aan uw meest pragmatische – of wildste – wensen. Nissan ontwerpt voertuigen, accessoires
en diensten die breken met het traditionele. We maken het praktische inspirerend en het inspirerende
praktisch. Waarom? Zodat u elke dag van een fascinerende rijervaring geniet.
*Fabrieksgarantie van 5 jaar / 160.000 km (wat eerst wordt bereikt) op alle bedrijfsvoertuigen (uitgezonderd de e-NV200: fabrieksgarantie van 5 jaar / 100.000 km voor
specifieke EV-componenten, 5 jaar / 100.000 km voor standaardcomponenten)
Onbeperkt aantal km voor lakwerk, originele onderdelen en accessoires van Nissan, Pechverhelping en garantie tegen corrosie.
Raadpleeg het Nissan garantieboekje voor meer informatie.
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5 JAAR PECHVERHELPING
• Europese dekking voor pannes, ongevallen en incidenten die buiten de garantie vallen
(platte band, verloren sleutel, verkeerde brandstof …)
• 24/7, 365 dagen
• Callcenter voor noodgevallen
• Onmiddellijke pechverhelping
Als uw voertuig na enkele uren nog altijd niet is gerepareerd, zorgen wij ervoor dat u
zo snel mogelijk een vervangwagen krijgt. Indien nodig regelen we zelfs een
accommodatie als u wilt wachten totdat de reparatie klaar is, of zorgen we ervoor dat
u uw reis kunt voortzetten of dat u terug naar huis kunt keren. We halen uw defecte
voertuig zo snel mogelijk op.
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Nissan Intelligent Mobility brengt u altijd één stap verder. In auto’s die aanvoelen als een verlengstuk
van uzelf. Die u helpen om meer te zien, meer te voelen, beter met u te reageren. En in sommige
gevallen zelfs voor u. Nissan Intelligent Mobility betekent een betere toekomst, want het brengt
ons naar een wereld die veiliger, duurzamer en boeiender is.

Bezoek onze website op: www.nissan.nl

Volg Nissan LCV op::

*Fabrieksgarantie van 5 jaar / 160.000 km (wat eerst wordt bereikt) op alle bedrijfsvoertuigen (uitgezonderd de e-NV200:
fabrieksgarantie van 5 jaar / 100.000 km voor specifieke EV-componenten, 5 jaar / 100.000 km voor standaardcomponenten)
Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan (maart 2020). Deze
brochure bevat prototypes die tijdens autobeurzen worden voorgesteld. In overeenstemming met ons beleid van voortdurende
verbetering van zijn producten behoudt Nissan zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de specificaties
en de voertuigen die in de publicatie vermeld staan. Nissan-dealers zullen zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen worden
geïnformeerd. Vraag uw lokale Nissan-dealer om de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van het gebruikte drukprocedé
kunnen de kleuren in deze brochure enigszins afwijken van de reële lakkleuren en de binnenafwerkingen. Alle rechten voorbehouden.
Het is verboden om deze brochure geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.
Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier – MY19 NV250 BROCHURE LHD 03/2020 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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