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Klaar voor uw volgende zet
Robuust, betrouwbaar en praktisch. De nieuwe Nissan Primastar 
is klaar voor wat morgen ook brengt. Met de veelzijdigheid om 
ladingen in alle soorten en maten te vervoeren, houdt de nieuwe 
Nissan Primastar u energiek, optimistisch en op de hoogte, waar 
de weg u ook brengt.
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LAGE GEBRUIKSKOSTEN
De motoren van de nieuwe Nissan 
Primastar voldoen aan de EURO6-
normen. Het lage branstofverbruik in 
combinatie met de 2 jaar / 30.000 km 
service-intervallen dragen bij aan de lage 
gebruikskosten van de Primastar.

De nieuwe Nissan Primastar beschikt 
over een zeer geschikte laadruimte. 
Zelfs de standaardversie is geschikt 
voor 3 Europallets of tot tien 2,5m lange 
gipsplaten. Til de klep in het tussenschot 
op en u kunt extra lange voorwerpen 
zoals buizen of tapijtrollen vervoeren - 
tot 3,75m in het L1-model en tot 4,15m in 
het L2-model.

WEINIG BRANDSTOF, VEEL VERMOGEN
Ontdek de krachtige motoren met een 
vermogen van 110 pk tot 170 pk en koppel 
tot wel 380 Nm. Met een turbo met variabele 
geometrie, stop/start en ECO-modus. 
Het motorenaanbod van de nieuwe Nissan 
Primastar combineert zelfverzekerde 
prestaties met lage gebruikskosten.

Crew VanVan

BLIJF VERBONDEN
Blijf verbonden met NissanConnect*, uw navigatie, 
audio- en entertainmentsysteem. Geef maps, 
muziek, informatie en telefoonbestanden weer op 
het 8” kleurentouchscreen, krijg stembegeleiding 
in heel Europa en geniet van USB- of Bluetooth®-
audiostreaming.

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan 
wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs)

EUROPALLET

x3 x102.5M
GIPSPLAAT

ONTWORPEN VOOR U
Er is een nieuwe Nissan Primastar 
speciaal voor u. Kies uit twee lengtes en 
twee hoogtes voor de Panel Van en twee 
lengtes voor de Crew Van, klaar voor uw 
specifieke conversie.

5,8m3

Belangrijke prestatie-indicator

KLAAR DE KLUS
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Stijlvol en veelzijdig 
Met zijn gestroomlijnde LED-koplampen, kenmerkende 
interlock-grille design en de gedurfde ventilatieopeningen aan 
de zijkant valt de nieuwe Nissan Primastar op in de menigte. 
Voor maximale veelzijdigheid zijn er twee lengtes en twee 
hoogtes beschikbaar voor de Panel Van, evenals een keuze uit 
twee lengtes voor Crew Van.

LED-koplampen

Kenmerkende interlock-grille design

Ventilatieopeningen met 
LED-mistlampen aan de zijkant
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Meer efficiëntie, meer kracht
Het efficiënte motorenaanbod van de nieuwe Nissan Primastar biedt 
vermogen precies wanneer u het nodig heeft, zelfs op steile hellingen. 
Door de turbo met variabele geometrie bieden alle varianten 
zelfverzekerde prestaties, met 110 pk tot 170 pk* en een koppel tot 
380 Nm. Daarnaast is er keuze uit verschillende transmissies: een 
standaard handgeschakelde zesversnellingsbak of een optionele 
DCT-automaat. Voor efficiëntie en lagere bedrijfskosten voldoen 
alle motoren aan de Euro6D-normen met Stop/Start en slimme 
energiebeheertechnologie, zoals de ECO-modus. Voor extra 
gemoedsrust is er ook Nissans uitzonderlijke garantie van 
5 jaar / 160.000 km.

ECO-modus** Cruise control**

*De verbruiks- en CO2 -cijfers werden verkregen aan de hand van laboratoriumtests die voldoen aan de Europese 
wetgeving en zijn bedoeld om voertuigen onderling te vergelijken. Ze stemmen mogelijk niet overeen met de cijfers 
in reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting, de staat van onderhoud, de rijstijl en weersomstandigheden kunnen 
de officiële resultaten beïnvloeden. Cijfers zijn bepaald volgens de nieuwe testcyclus Worldwide Harmonised Light 
Vehicle Test Procedure (WLTP).
**Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard leverbaar of alleen als optie 
(tegen meerprijs)
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Ruimte om te werken en te ontspannen
Met slimme connectiviteit, 90 liter opbergruimte en opklapbare 
passagiersstoelen die een handige werktafel vormen, wordt de nieuwe 
Nissan Primastar uw kantoor onderweg. Het auto-achtige interieur 
met chromen schakelaars en hoogwaardige stoelbekleding creëren 
een ontspannen en comfortabele ruimte voor een verfijnde rit.

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs)

54 liter opbergruimte onder de 
passagiersstoelen*

Handige bekerhouder om uw drankje 
veilig vast te houden*

Mobiele kantoorfunctionaliteit*
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Altijd een oogje in het zeil houden
Maak parkeren kinderspel met parkeersensoren aan de voor-, achter- en 
zijkant* (ultrasoon) en een achteruitrijcamera*. En dankzij verschillende 
andere intelligente hulpsystemen die beschikbaar zijn, staat de nieuwe 
Nissan Primastar u bij in elke situatie.

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs)
Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid en 
andere beperkingen zijn van toepassing.

BLIND SPOT WARNING*
Wanneer het systeem een voertuig detecteert dat in een 
aangrenzende rijstrook rijdt en de achterkant van het 
voertuig van de bestuurder nadert - een veelvoorkomende 
dode hoek, verschijnt er een LED-lampje in de spiegel aan de 
kant waar het andere voertuig nadert. Als de bestuurder de 
richtingaanwijzer activeert, knippert de LED-waarschuwing 
continu om de bestuurder op het gevaar te wijzen.

LANE DEPARTURE WARNING*
Lane Departure Warning waarschuwt de bestuurder als deze 
de rijstrook begint te verlaten. Het systeem controleert visueel 
de linker- en rechterrijstrookmarkeringen van de rijstrook. Als 
het risico bestaat dat het voertuig onbedoeld de rijstrook 
verlaat, laat het systeem een lampje knipperen en klinkt er 
een geluidssignaal.

ACHTERUITRIJCAMERA*
Vergemakkelijkt het manoeuvreren door u vrij zicht van 
achteren te geven.

PARKEERSENSOREN VOOR- EN ACHTERZIJDE*
Rondom ultrasone sensoren bieden 360° bescherming 
tegen botsingen met lage snelheid tijdens het parkeren 
en manoeuvreren.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION*
Houdt u op de hoogte van de meest recente snelheidslimiet 
door verkeersborden te detecteren terwijl u rijdt.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING*
Houdt continu het gebied voor het voertuig in de gaten 
om remmende voertuigen of geparkeerde voertuigen te 
identificeren en de bestuurder te waarschuwen. Als de 
bestuurder niet reageert, zal het systeem automatisch 
remmen.
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*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs)
Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.

Het reactievermogen en het gebruik van de functie kan worden beïnvloed wanneer de auto een slecht signaal ontvangt. Zorg voor een optimaal gebruik dat uw auto een goede 
netwerkdekking heeft. Sluit alleen een mobiele telefoon aan om NissanConnect te gebruiken als de auto veilig geparkeerd staat. Het gebruik van het systeem moet altijd in 
overeenstemming zijn met de lokale wetgeving. Gebruik het systeem alleen op een veilige manier. Gebruikers moeten zich bewust zijn van het potentieel van handsfree technologie om 
de aandacht van de weg af te leiden, wat van invloed kan zijn op de volledige controle over het voertuig.

NAVIGATIE*
Turn-by-turn-navigatie brengt u 
waar u heen moet. Inzichten zoals 
brandstofverbruik en gemiddelde 
snelheid kunnen u helpen om nog 
beter te rijden.

CONNECTIVITEIT*
Sluit uw Android- of iOS-apparaat aan 
voor naadloze connectiviteit, inclusief 
spraakbesturing. Met Apple CarPlay en 
Android Auto heeft u toegang tot uw 
favoriete muziek, berichten en andere 
apps om onderweg op de hoogte te 
blijven en u te vermaken.

NISSANCONNECT-DISPLAY*
Het grote NissanConnect-touchscreen 
brengt entertainment, instellingen, 
navigatie en meer binnen handbereik. 
Verbeterde spraakherkenning en 
eenvoudige smartphone-integratie 
maken het gemakkelijker dan ooit om 
toegang te krijgen tot alle informatie die 
u nodig hebt.

RIJHULPMIDDELEN*
Middelen om u te helpen gemakkelijker 
te rijden, waaronder parkeerhulp, 
bandenspanningscontrole en tips om u 
te helpen een milieuvriendelijkere rijstijl 
aan te nemen.

Blijf op de hoogte
Als u onderweg bent, bent u nooit alleen. Het 8-inch touchscreen van de nieuwe Nissan Primastar is uw toegang 
tot NissanConnect: apps, entertainment, intuïtieve navigatie, geavanceerde technologie en meer.
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Met deze slimme oplossing kan een 
achterdeur open blijven staan.

De nieuwe Nissan Primastar 
kan het aan
De nieuwe Nissan Primastar is klaar voor elke taak. Met een 
maximale lengtecapaciteit van 4,50 meter en achterdeuren 
die 255° open kunnen, kan hij zelfs de grootste klussen aan. 
Voeg daarbij slimme opberghulpmiddelen en, afhankelijk van 
de configuratie, een maximaal laadvolume tussen 3,2 en 8,6 m3 
en u heeft een zeer veelzijdige en meegaande laadruimte.

Optionele heldere LED-verlichting maakt 
het werken in de laadruimte eenvoudiger.

Een schuifdeur van 1 meter breed is 
beschikbaar voor één of beide zijden.
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Een slimme ruimte
Met schuifdeuren aan beide zijden, wijd openende achterdeuren en tot 
18 ankerringen aan de achterkant, maakt de nieuwe Nissan Primastar 
het laden moeiteloos en het vastzetten van uw lading eenvoudig, 
ongeacht de vorm of grootte.

Schuifdeur is ruim een meter breed, 
dus er past gemakkelijk een Europallet in.

Klep in het tussenschop kan omhoog om extra 
lange voorwerpen te vervoeren - tot 3,75 m in 
de L1 Primastar of 4,15 m in de L2 Primastar.*

Aan de zijkant scharnierende achterdeuren 
openen 90° / 180° / 255° voor een 
ongehinderde toegang van 1,3 m breed.

Tot 18 ingebouwde zij- en 
vloerbevestigingen om uw lading 
veilig te houden.

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard leverbaar 
of alleen als optie (tegen meerprijs)
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NISSAN WARRANTY

JAAR
GARANTIE5

Conversie, klaar voor actie
Nissan is altijd op zoek naar manieren om uw onderneming voorruit te helpen, 
daarom hebben we Business Ready-oplossingen ontwikkeld. Kies voor Nissan’s 
originele conversies - ontwikkeld in samenwerking met onze vertrouwde 
conversiepartners en gedekt door een garantie van 5 jaar. We bieden de beste 
doorlooptijden omdat u niet zelf contact hoeft op te nemen met een 
carrosseriebouwer. Bestellen is eenvoudig. En bespaart u kostbare tijd. Als u de 
ombouw liever op uw specifieke wensen afstemt, kunt u ook contact opnemen 
met uw Nissan-dealer om een ombouw te specificeren die is uitgevoerd door een 
van de gecertificeerde partner carrosseriebouwers.

5 jaar / 160.000 km fabrieksgarantie (welke als eerste aan 
de orde is) op de gehele LCV-range. 

Mobiele 
werkplaats

Veilig laden 
pakket

Mobiele 
werkplaats 
elektricien

Houten 
inbouwpakket

Mobiele 
werkplaats 
loodgieter

L1

L2

Nieuwe Nissan Primastar houten inbouwpakket
Inbouw met hout biedt een sterke bescherming voor uw laadruimte. Beschikbaar op de nieuwe Nissan Primastar 
Van en Crew Van (L1/L2, H1/H2 met of zonder schuifdeuren aan de zijkant). Met hun afwasbare, gelakte 
oppervlak zijn de houten panelen eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden.

A    6mm dik houten zijpaneel met volledig 
beschermde wielkasten

B    12mm dik houten vloerpaneel, bedekt 
met een antisliplaag. Compatibel met 
originele ankerringen.

C    Betrouwbare afwerkingspanelen in 
achterdeuren.

A

B

C
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A    Linkerplank:
3 lades 
4 plastic dozen
Werkbank met bankschroef

B    Scheidingssysteem: Intelligent en flexibel scheidingssysteem om 
de schapruimte goed in te delen door de ruimtes te scheiden

C    Rechterplank: 2 universele lades
D    Lade: antislipmateriaal toegepast om beschadiging van uw 

materiaal te voorkomen

A    Linkerplank:
2 lades
2 draagbare dozen
Rol voor elektrische kabels
Opbergruimte voor gereedschapskisten

B    Rechterplank: 
1 universele lade
2 draagbare en combineerbare dozen
Ruimte voor personalisatie met Sortimo-accessoires voor elektra

C    Ankerring: ankerringen geïntegreerd in vloerbescherming, bestand tot 200DaN
D    5 jaar garantie: Sortimo 5 jaar garantie van toepassing

Nieuwe Nissan Primastar mobiele werkplaats StoreVan*
Verkrijgbaar in L1H1 met schuifdeur rechts. De universele mobiele werkplaats is perfect voor uw dagelijkse klus. 
Dankzij de linker- en rechterplanken kan uw werkmateriaal veilig worden opgeborgen voor transport. De werkbank 
met opklapbare bankschroef zorgt ervoor dat u efficiënt kunt werken op locatie.

Nieuwe Nissan Primastar mobiele werkplaats Elektricien*
De mobiele werkplaats voor elektriciens is een compacte en zorgzame oplossing voor uw mobiele service. 
U kunt niet alleen al uw werkmateriaal op de juiste plaatsen opbergen, maar ze ook meenemen naar uw 
opdrachten met de draagbare dozen en laden.

A

B

C

D

A

B

C D

*Verkrijgbaar via lokale ombouw in Nederland *Verkrijgbaar via lokale ombouw in Nederland

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3    |    Pagina 4    |    Pagina 5    |    Pagina 6    |    Pagina 7  

Design exterieur    |    Design interieur    |    Technologie en Prestaties    |    Accessoire    |     Kleuren en Afwerkingen    |    Technische specifi caties Afdrukken   |   Uitgang



Nieuwe Nissan Primastar veilig laden-pakket*
Verkrijgbaar in L1H1 en L2H2, uitgevoerd met het veilig laden-pakket. De gereedschapskist bevat alle benodigde 
bevestigingsmaterialen waarmee u uw lading kunt vastzetten. U kunt uw werkplaats ook personaliseren met 
SORTIMO-planken dankzij de zijrails.

Nieuwe Nissan Primastar mobiele werkplaats loodgieter*
Verkrijgbaar in L1H1 met rechterdeur. De mobiele loodgieterwerkplaats is het perfecte hulpmiddel voor uw 
dagelijkse werk. Dankzij de linker- en rechterplanken kunnen uw werkmaterialen veilig worden opgeborgen 
voor transport. Door de werkbank met opklapbare bankschroef werk je efficiënt ter plaatse.

A    Vloerbescherming: op maat gemaakte antislip-beschermvloer
B    Ankerring: ankerringen geïntegreerd in vloerbescherming, 

bestand tot 200DaN
C    Zijprofiel en ankerrail: 

Sowaflex wandbekleding
Ankerrail profix prosafe

D    Gereedschapskist: 2 lange en 2 korte stripings, 2 rubberen bescherming 
en rubberen pads

A    Linkerplank: 
2 lades
2 draagbare dozen
Bevestiging van gasflessen

B    Rechterplank:
1 universele lade
2 draagbare en combineerbare dozen
Werkbank met bankschroef

C    Ankerring: ankerringen geïntegreerd in vloerbescherming, bestand tot 200 DaN
D    4/5 jaar garantie: Sortimo 5 jaar garantie van toepassing

A

B

C

D

A

B

C D

*Verkrijgbaar via lokale ombouw in Nederland *Verkrijgbaar via lokale ombouw in Nederland
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1

Uw persoonlijke 
nieuwe Nissan Primastar
Met Nissan Accessoires kunt u uw geheel nieuwe 
Nissan Primastar aanpassen aan al uw zakelijke 
behoeften.

TRANSPORT
1 - Stalen imperiaal
2 - Vaste trekhaak
3 - Dakdragers
4 - Ladder 

COMFORT EN BESCHERMING
5 - Matten (velours, rubber)
6 - Beschermingsrooster ramen
7 - Antislip houten vloer
8 - Stoelhoezen

DESIGN
9 - LED-lampen

2

4

3

7

8 9

6

5
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Black Midnight - M
D68

KLEUREN

Black Java stoffen bekleding 
Standaard

16" stalen wielen
Standaard

17" lichtmetalen velgen
Optioneel

16" wieldoppen
Optioneel

Voeg uw persoonlijkheid toe
Laat uw nieuwe Nissan Primastar opvallen. Kies uit een reeks kleuren en voeg uw 
persoonlijke touch toe met stijlvolle lichtmetalen velgen en andere beschikbare opties.

WIELEN

M: METALLIC 
S: SOLID

BEKLEDING

Grey Urban - S
KPW

Red Carmin - M
NPF

White Glacier - S
369

Grey Comete - M
KNA

Grey Highlands - M
KQA
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AFMETINGEN (MM) L1H1 L1H2
Lengte (mm) 5080
Breedte (spiegels ingeklapt) / Breedte 
inclusief spiegels (mm) 1956/2312

Hoogte (mm) 1971 2486

Wielbasis (mm) 3098

Overhang voor (mm) 1014 1014

Overhang achter (mm) 968 968

LAADRUIMTE L1H1 L1H2
Lengte laadruimte op de vloer (mm) 2537

Lengte laadruimte op de vloer met 
klep in het tussenschot (mm) 2950

Max. lengte op de vloer 
(met opgeklapte stoel) (mm) 3750

Lengte laadruimte op 1 meter 
boven de vloer (mm) 2250

Maximale breedte laadruimte (mm) 1662

Breedte tussen wielkasten (mm) 1268

Hoogte laadruimte (mm) 1387 1898

Hoogte laaddrempel (mm) 552

Laadvolume (m3) 5,8 7,75

SCHUIFDEUREN L1H1 L1H2
Breedte op 600 mm boven 
de vloer (mm) 907

Breedte op 100 mm boven 
de vloer (mm) 1030

Hoogte (mm) 1284

ACHTERDEUREN L1H1 L1H2
Hoogte (mm) 1320 1820
Breedte op 70 mm boven de vloer (mm) 1391

GEWICHTEN (KG)  L1H1 L1H2
1000 kg 1200 kg 1200 kg

Massa ledig voertuig (kg) 1783/2058 1783/2058 1885/2108

Laadvermogen zonder bestuurder (kg) 742/1017 952/1227 902/1125

Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) 2800 3010 3010

AFMETINGEN (MM) L2H1 L2H2
Lengte (mm) 5480
Breedte (spiegels ingeklapt) / Breedte 
inclusief spiegels (mm) 1956/2312

Hoogte (mm) 1971 2486

Wielbasis (mm) 3498

Overhang voor (mm) 1014 1014

Overhang achter (mm) 968 968

LAADRUIMTE L2H1 L2H2
Lengte laadruimte op de vloer (mm) 2937

Lengte laadruimte op de vloer met
 klep in het tussenschot (mm) 3350

Max. lengte op de vloer 
(met opgeklapte stoel) (mm) 4150

Lengte laadruimte op 1 meter 
boven de vloer (mm) 2650

Maximale breedte laadruimte (mm) 1662

Breedte tussen wielkasten (mm) 1268

Hoogte laadruimte (mm) 1387 1898

Hoogte laaddrempel (mm) 552

Laadvolume (m3) 6,7 8,9

SCHUIFDEUREN L2H1 L2H2
Breedte op 600 mm boven 
de vloer (mm) 907

Breedte op 100 mm boven 
de vloer (mm) 1030

Hoogte (mm) 1284

ACHTERDEUREN L2H1 L2H2
Hoogte (mm) 1320 1820

Breedte op 70 mm boven de vloer (mm) 1391

GEWICHTEN (KG) L2H1 L2H2
1200 kg 1200 kg

Massa ledig voertuig (kg) 1819/2094 1921/2144

Laadvermogen zonder bestuurder (kg) 916/1251 866/1089

Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) 3070 3010
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PANEL VAN L1 H1

Nieuwe Nissan Primastar afmetingen

PANEL VAN L1 H2

PANEL VAN L2 H1

PANEL VAN L2 H2
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Nieuwe Nissan Primastar configuraties Nieuwe Nissan Primastar motoren

180° OF 255°
ACHTERDEUREN 
ZONDER RAAM

180° OF 255°
ACHTERDEUREN 

MET RAMEN

ACHTERKLEP

GEEN SCHUIFDEUR 1 SCHUIFDEUR

1 SCHUIFDEUR

2 SCHUIFDEUREN

2 SCHUIFDEUREN

PANEL VAN

DIESELMOTOREN*

ACHTERDEUREN

CREW VAN

*De verbruiks- en CO2 -cijfers werden verkregen aan de hand van laboratoriumtests die voldoen aan de Europese wetgeving en zijn bedoeld om voertuigen onderling te vergelijken. 
Ze stemmen mogelijk niet overeen met de cijfers in reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting, de staat van onderhoud, de rijstijl en weersomstandigheden kunnen de officiële 
resultaten beïnvloeden. Cijfers zijn bepaald volgens de nieuwe testcyclus Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

VAN

2.0 L DIESELMOTOR

HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE AUTOMATISCHE 
TRANSMISSIE

Max. vermogen 
(pk) 110 130 150 170 150 170

Max. vermogen 
(kW)

81 96 110 125 110 125

Max. koppel (Nm) 300 330 350 380 350 380

Emissienorm Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full

Euro 6D 
Full
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NISSAN WARRANTY

JAAR
GARANTIE5 • 5 jaar / 160.000 km bescherming van bumper tot bumper

• 5 jaar lakwerkgarantie - biedt dekking voor het lakwerk 
•  5 jaar garantie op originele Nissan-onderdelen 

en -accessoires 
• 5 jaar pechhulp 
• 12 jaar corrosiegarantie voor de nieuwe Nissan Primastar 
• Volledig overdraagbaar 

Dankzij de service intervallen van 2 jaar of 40.000 km bij dieselmotoren beschikt u niet alleen over 
5 jaar gemoedsrust, maar ook over lage rijkosten.

VIJFJARIGE FABRIEKSGARANTIE VOOR NISSAN BEDRIJFSWAGENS 
Nissan biedt nu een standaard vijfjarige fabrieksgarantie in heel Europa en voor de volledige LCV-range*. 
Dit is veel meer dan slechts een garantie omdat deze het volgende omvat:

U bent de vonk die onze verbeelding ontsteekt. U stimuleert onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de regels 
te veranderen en te innoveren. Bij Nissan gaat het bij innovatie niet alleen om toevoegingen en uitbreidingen: 
het gaat om het verleggen van grenzen om de status quo een nieuwe dimensie te geven. Het draait om de 
ontwikkeling van onverwachte oplossingen om uw wildste en meest pragmatische wensen te vervullen. Bij 
Nissan ontwerpen we voertuigen, accessoires en diensten die het verschil maken - we maken het praktische 
spannend en het spannende praktisch, zodat u elke dag opnieuw van een opwindende rijervaring geniet.

BIJ NISSAN BRENGT U HET BESTE IN ONS NAAR BOVEN.

*5 jaar / 160.000 km (welke het eerst is bereikt) fabrieksgarantie voor de LCV-range (met uitzondering van de eNV200: 5 jaar / 100.000 km fabrieksgarantie voor 
EV-systeemonderdelen, 5 jaar / 100.000 km voor de rest van het voertuig) Onbeperkt aantal kilometers voor lakwerk, originele Nissan-onderdelen en -accessoires, 
pechhulp en corrosiegarantie. Zie voor meer informatie de Nissan-garantiebrochure.

5 JAAR PECHHULP

• Dekking in heel Europa bij pech, ongelukken, incidenten die niet onder de garantie
vallen (zoals een platte band, verloren sleutels, verkeerd getankt...)
• 24x7, 365 dagen per jaar
• Noodoproepcentrum
• Directe pechhulp
Als dit niet mogelijk is en uw voertuig na enkele uren nog altijd stil staat, zorgen we
ervoor dat u zo snel mogelijk en indien nodig vervangend vervoer krijgt (net als een
overnachting en de reis naar uw bestemming of terug naar huis). Uw voertuig wordt
ook opgehaald.

KLANTENSERVICE

GESPECIALISEERD LCV-NETWERK

Nissan biedt een gespecialiseerd netwerk van LCV-dealers die u kunnen helpen bij uw 
specifieke vereisten voor commerciële voertuigen:
• Dekking in heel Europa
• Speciaal LCV-personeel voor verkoop en after-sales
• Voordelige financieringsoplossingen
• Conversie-aanbod op maat
• Aantrekkelijke aanbiedingen voor uitgebreide garantie zodat u van nog meer profiteert 
dan reeds de 5 jaar garantie voor Nissan-LCV’s.
• Een proefrit maken in het voertuig van uw keuze

AFTERSALES-SERVICES 

Het is onhandig als u pech krijgt met uw voertuig. Als u pech krijgt met uw werkbus, is 
dit vervelend voor uw bedrijf. Zelfs de tijd die nodig is voor servicebeurten, is tijd die u 
niet kunt besteden aan uw bedrijfsvoering. Bij Nissan begrijpen we dit uitstekend. We doen 
dan ook ons best om ervoor te zorgen dat uw werkbus blijft waar hij hoort: bij u, op de weg. 

NISSAN-SERVICECONTRACTEN EN VERLENGDE GARANTIE 

Voor volledige gemoedsrust en budgetbewaking kunt u zich abonneren op een 
Nissanservice. Een contract dat dekking biedt voor het periodieke onderhoud en voor 
versleten onderdelen gedurende het aantal kilometers en de periode die het beste bij 
uw bedrijf passen. Op deze manier weet u zeker dat uw Primastar wordt onderhouden 
door speciale Nissan-technici. Voor nóg meer gemoedsrust kunt u kiezen voor een 
verlengde garantie voor dekking bij potentiële mechanische en elektronische pech 
nadat uw Primastar- garantie is afgelopen.
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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 op Facebook, Twitter en Youtube.
Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan ( januari 2022). 
In deze brochure staan prototypes. In overeenstemming met zijn beleid van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt 
Nissan zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan de specificatie 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 toegepaste drukprocedé kunnen de kleuren 
in deze brochure enigszins afwijken van de toegepaste actuele lakkleuren en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. 
Het is verboden om deze brochure in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Nissan 
Europe. Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier– MY21 Primastar brochure 01/2022 – Gedrukt in de EU. Ontworpen door 
DESIGNORY, Frankrijk, en geproduceerd by eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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