NISSAN PAN EUROPE SERVICE GARANTIE
De NISSAN Pan Europe Service Garantie is geldig in alle Europese landen waar NISSAN-dealers gevestigd zijn.

NISSAN PAN EUROPE SERVICE GARANTIE
(Samenvatting - zie het Garantiecertificaat en “Informatie over de NISSAN Pan Europe
Service Garantie” (hoofdstuk 1) voor gedetailleerde informatie)

Geldig gedurende jaren of kilometers
wat zich het eerste voordoet,
(zie hiervoor het garantiecertificaat).

GARANTIE NIEUWE AUTO
Dekt de gehele auto - zie “Informatie over de NISSAN Pan Europe Service Garantie” (hoofdstuk 1)
voor gedetailleerde informatie
LAKGARANTIE

Dekt de laklaag van de carrosserie - zie “Lakgarantie” (hoofdstuk 1) voor gedetailleerde informatie
GARANTIE OP DOORROESTEN
Dekt doorroesten van binnenuit - zie “Garantie op doorroesten” (hoofdstuk 1) voor gedetailleerde
informatie

Zie het Garantiecertificaat aan het begin van
dit boekje voor de garantiedekking op uw
auto

GARANTIE OP ORIGINELE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES
Dekt alle originele NISSAN-onderdelen en -accessoires - zie “Garantie op originele onderdelen en
accessoires” (hoofdstuk 1) voor gedetailleerde informatie
NISSAN ASSISTANCE

Biedt pechhulpdienst - zie “NISSAN ASSISTANCE” (hoofdstuk 3) en “Aan de erkende NISSAN-dealer
of goedgekeurde NISSAN-reparateur in het buitenland” (hoofdstuk 4) voor gedetailleerde informatie

Zie hoofdstuk 3 voor de dekking van
NISSAN ASSISTANCE

De NISSAN Pan Europe Service Garantie tast de wettelijke rechten van de koper niet aan en is een aanvulling op alle
andere bepalingen van de verkoopovereenkomst die de koper in acht dient te nemen.
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1. INFORMATIE OVER DE NISSAN PAN EUROPE SERVICE GARANTIE
NISSAN International SA geeft garantie op elk nieuw NISSAN-voertuig dat verkocht, geregistreerd en gebruikt wordt in de Europese landen die genoemd worden
in hoofdstuk 1.3, binnen de van toepassing zijnde tijdsperiode en afgelegde kilometers aangegeven in het Garantiecertificaat aan het begin van dit boekje. De
erkende NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur zal gratis de door de garantie gedekte onderdelen of componenten repareren of vervangen (zie
het betreffende hoofdstuk) die materiaal- of fabrieksfouten vertonen. De vereisten en uitsluitingen voor de garanties worden genoemd in hoofdstuk 2. Onderdelen die uitgesloten zijn van de garantie worden genoemd in hoofdstuk 2.9 onder de kop "Wat niet gedekt wordt”. De reparatie- of vervangingsmethode moet
worden bepaald door de NISSAN-dealer. De NISSAN Pan Europe Service Garantie geeft de koper geen recht op de ontbinding van de verkoopovereenkomst,
het omruilen van de auto of het vragen om een korting. De NISSAN Pan Europe Service Garantie zal na het verstrijken van de termijn of de afgelegde kilometers
(welke van toepassing is) aangegeven in het boekje niet verder worden verlengd en zal om geen enkele reden opnieuw worden gestart.

1.1 GARANTIE NIEUWE AUTO

1.3 DEELNEMENDE LANDEN

1.5	GARANTIE OP DOORROESTEN

De Garantie Nieuwe Auto dekt onderdelen en componenten van elk nieuw NISSAN-voertuig geleverd door
NISSAN en die materiaal- of fabrieksfouten vertonen,
behalve de onderdelen die genoemd worden in
hoofdstuk 2.9 “Wat niet gedekt wordt”. De Garantie
Nieuwe Auto is geldig gedurende de tijdsperiode en
de afgelegde kilometers, wat zich het eerste voordoet,
aangegeven in het Garantiecertificaat aan het begin
van dit boekje.

De NISSAN Pan Europe Service Garantie is beschikbaar in de volgende deelnemende landen:
Albanië, Andorra, Azerbaidzjan, Belarus, België,
Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief
Martinique, Guadeloupe, Frans-Guyana, Réunion)
Georgië, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland,
Italië, Kazachstan, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta,
Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland,
Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slovenië,
Slowakije, Spanje (inclusief Ceuta en Melilla),
Tsjechische Republiek, Turkije, Vaticaanstad,
Verenigd Koninkrijk (inclusief Guernsey en Jersey),
Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland.

De Garantie op doorroesten van de carrosserie
dekt metalen carrosserieplaten die van binnenuit
geperforeerd zijn door corrosie, tengevolge van
materiaal- of fabrieksfouten. De geldigheidsperiode
van de Garantie op doorroesten wordt aangegeven in
het Garantiecertificaat aan het begin van dit boekje,
wat zich het eerste voordoet. Deze garantie vereist
dat de auto elk jaar wordt geïnspecteerd en zo nodig
gerepareerd, en dat het jaarlijkse inspectieschema
weergegeven in dit boekje dienovereenkomstig
wordt ingevuld. NISSAN adviseert om de inspectie
van de auto en mogelijke reparatie te laten uitvoeren
door een erkende NISSAN-dealer of goedgekeurde
NISSAN-reparateur.

1.2 EXPORTEREN VAN DE AUTO
Uw NISSAN is gebouwd om te voldoen aan de voorschriften en milieuwetgeving van het land waar deze
NISSAN-voertuigen worden verkocht. Als u de auto
exporteert naar een ander Europees land, voldoet
uw NISSAN mogelijk niet aan de voorschriften en
milieuwetgeving van dat land. Houd er rekening mee
dat een NISSAN-voertuig dat geëxporteerd wordt
naar een land dat niet genoemd wordt in hoofdstuk
1.3, niet meer gedekt wordt door de Garantie Nieuwe
Auto.

1.4 LAKGARANTIE
De Lakgarantie dekt gelakte carrosseriedelen (met
uitzondering van de bodem van de carrosserie) die
defecten vertonen in de lak ten gevolge van materiaal- of fabrieksfouten. De geldigheidsperiode van
de Lakgarantie wordt aangegeven in het Garantiecertificaat aan het begin van dit boekje.
3
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1.6	GARANTIE OP ORIGINELE
ONDERDELEN EN ACCESSOIRES
NISSAN International SA geeft garantie op alle
originele NISSAN-onderdelen en -accessoires die
door de klant zijn gekocht en die door een erkende
NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur
op het NISSAN-voertuig zijn geïnstalleerd en hebben
een dekkingsperiode die wordt aangegeven op het
Garantiecertificaat aan het begin van dit boekje geldig
vanaf de datum van installatie, ongeacht het aantal
gereden kilometers. Opdat de klant aanspraak kan
maken op deze garantie moet de klant bewijs overleggen van de datum van installatie van het onderdeel
door middel van een factuur.

Vraag vóór het aanschaffen van het onderdeel
of accessoire aan uw erkende NISSAN-dealer of
goedgekeurde NISSAN-reparateur of het originele
NISSAN-onderdeel of -accessoire door deze garantie
wordt gedekt en wat dat precies inhoudt.

Wanneer de auto waarop het onderdeel is geïnstalleerd gedekt wordt door de NISSAN Pan Europe
Service Garantie, zal de garantie op onderdelen niet
eindigen voordat de NISSAN Pan Europe Service
Garantie beëindigd is. Een reparatie die valt onder de
garantie op onderdelen kan niet worden gebruikt om
de totale garantieperiode van de auto te verlengen.
Vrij verkrijgbare originele onderdelen en accessoires
die zijn aangeschaft door de klant worden gedekt
gedurende een periode die wordt aangegeven op
het Garantiecertificaat aan het begin van dit boekje,
geldig vanaf de datum van aankoop. De klant moet
bewijs overleggen van de datum van aankoop door
middel van de verkoopfactuur. De Garantie op originele onderdelen en accessoires die geïnstalleerd
zijn als garantiereparatie vallend onder de Garantie
Nieuwe Auto zal uiterlijk aflopen op de vervaldatum
van de Garantie Nieuwe Auto.
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2. WAT U MOET WETEN OVER DE NISSAN PAN EUROPE SERVICE GARANTIE
2.1 	BANDEN

2.5	SERVICEDEALER

Banden, ook banden die oorspronkelijk op nieuwe
NISSAN-voertuigen zijn gemonteerd, worden gedekt
door de garantie van de bandenfabrikant. De erkende
NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur
zal u zo nodig helpen om een garantieclaim in te
dienen met betrekking tot de banden.

Het verdient aanbeveling om het periodieke onderhoud door een erkende NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur te laten uitvoeren. De
NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur
heeft er direct belang bij dat u als NISSAN-klant
tevreden bent. NISSAN-dealers of goedgekeurde
NISSAN-reparateurs zijn bekend met uw auto en
worden regelmatig op de hoogte gesteld van elk
NISSAN-model. Zij zijn uitgerust en getraind om optimale service te verlenen voor uw NISSAN-voertuig.

2.2 	ACCU
De 12 volt accu wordt gedekt door dezelfde NISSAN
Pan Europe Service Garantie.

2.3 	AFLEVERINGSCONTROLE
Om ervoor te zorgen dat uw nieuwe NISSAN vanaf
het begin direct voldoet aan al uw verwachtingen,
is de auto grondig nagekeken en klaargemaakt in
overeenstemming met de standaardprocedure voor
afleveringscontroles van nieuwe NISSAN-voertuigen.

2.4 	PERIODIEKE
ONDERHOUDSBEURTEN
Om te kunnen profiteren van de garantie is het uitvoeren van de periodieke onderhoudsbeurten een
minimumvereiste. Deze moeten tijdig en volledig
worden uitgevoerd volgens het door NISSAN aanbevolen onderhoudsschema en worden vastgelegd in
dit garantieboekje; zie paragraaf 2.11.4 voor gedetailleerde informatie over de vereisten voor het rapport
van de onderhoudsbeurten. Extra onderhoudsbeurten
kunnen nodig zijn aangezien weer- en atmosferische
omstandigheden, variërende wegen, voertuiggebruik
en individuele rijgewoontes de noodzaak van onderhoud aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

2.6 	ORIGINELE NISSAN-ONDERDELEN
EN -ACCESSOIRES
Originele NISSAN-onderdelen en -accessoires zijn
speciaal ontwikkeld door of voor NISSAN voor gebruik in NISSAN-voertuigen. Het gebruik van originele
NISSAN-onderdelen en -accessoires is van essentieel
belang om veilig te rijden en de totale kosten voor
het gebruik van de auto te beperken. Alleen originele
NISSAN-onderdelen en -accessoires worden gedekt
door de NISSAN Garantie op originele onderdelen
en accessoires.

2.7 	GARANTIE IN HET BUITENLAND
De NISSAN Pan Europe Service Garantie is geldig in
Europese landen waar erkende NISSAN-dealers of
goedgekeurde NISSAN-reparateurs gevestigd zijn (zie
hoofdstuk 1 voor gedetailleerde informatie). Dit boekje
moet worden getoond aan een erkende NISSANdealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur wanneer
een reparatie onder garantie nodig is, thuis en in het
buitenland. Het is daarom zeer belangrijk dat u het
Garantieboekje altijd in uw auto bewaart. Instructies
in diverse talen voor buitenlandse erkende NISSANdealers of goedgekeurde NISSAN-reparateurs (zie

hoofdstuk 4) kunnen van pas komen wanneer een
reparatie onder garantie moet worden uitgevoerd in
het buitenland.

2.8 ONTWERPWIJZIGING
NISSAN behoudt zich het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in het ontwerp of in de specificaties
van elk NISSAN-voertuig, zonder voorafgaande mededeling en zonder enige verplichting om dergelijke
wijzigingen ook aan te brengen op voertuigen die in
het verleden verkocht zijn.

2.9 WAT NIET GEDEKT WORDT
1. Banden worden gedekt door de garantie van de
bandenfabrikant, zie hoofdstuk 2.1 voor gedetailleerde informatie.
2. Niet-originele NISSAN-onderdelen, -accessoires
of -uitrusting.
3. Alle kosten voor onderdelen en manuren die
worden gemaakt in verband met vereiste of
aanbevolen onderhoudsbeurten, zoals, maar niet
beperkt tot, balanceren en uitlijnen van de wielen,
afstellen van de koplampen, vervangen van gloeilampen, remschijven/remtrommels, remschoenen,
remblokken, filters, wisserbladen, vloeistoffen of
smeermiddelen.
4. Schade, defecten of corrosie door:
• Verkeerd

gebruik, ongeluk, diefstal, brandstichting of opzettelijke schade;
• Industriële neerslag, zuur- of alkaliverontreiniging, steenslag, chemische neerslag,
boomsappen, vogelpoep, zout, hagel, storm,
bliksem of andere omgevingsomstandigheden;
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• N
 alatigheid in het volgen van de relevante
richtlijnen beschreven in het Instructieboekje
en onder het opschrift “Wat u moet doen” in
dit boekje;
• Nalatigheid om de auto zo snel mogelijk te
laten repareren nadat een defect is gebleken;
• Wijziging of onjuiste reparatie;
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door een
erkende NISSAN-dealer of goedgekeurde
NISSAN-reparateur;
• Gebruik van niet-originele onderdelen, accessoires of uitrusting;
• Gebruik van verkeerde of verontreinigde brandstof, vloeistoffen of smeermiddelen.
5. 	Elke garantieclaim wordt uitgesloten als er sprake
is van gebrek aan redelijk en behoorlijk onderhoud
zoals beschreven in dit boekje.
6. 	Normale slijtage van bekleding, lak of andere
cosmetische onderdelen.
7. 	Alle voertuigen waarvan de kilometerteller veranderd of vervangen is, waardoor de afgelezen
waarde niet overeenkomt met de werkelijk afgelegde kilometers van de auto, zonder dat dit
officieel is geregistreerd in het Garantieboekje
(binnenzijde voorkaft van dit boekje), of voertuigen
waarvan het Voertuigidentificatienummer en/of het
motornummer veranderd of verwijderd is.
8. 	Incidentele of gevolgschade, zoals verlies van
gebruik van de auto, ongemak of commercieel
verlies.
9. Aan slijtage onderhevige onderdelen - de garantie
dekt geen ingrepen, vervanging van onderdelen
of mechanische aanpassingen die nodig zijn aan
onderdelen, uitrusting en componenten die onder-

hevig zijn aan slijtage, op basis van kilometerstand
of voertuiggebruik, zoals, maar niet beperkt tot,
wisserbladen, remblokken, remschijven, trillingsdempers, gloeilampen, spuitmondstukken.

2.10 WAT WIJ ZULLEN DOEN
Alle defecten die onder de garantie vallen zullen
kosteloos worden gerepareerd door een erkende
NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur
binnen de in dit Garantieboekje uiteengezette beperkingen. Het is mogelijk herhaaldelijk reparaties
uit te voeren onder de NISSAN Pan Europe Service
Garantie en het is de koper niet toegestaan om de
verkoopovereenkomst te ontbinden, de auto om te
ruilen of te vragen om korting ten gevolge van defecten die gedekt worden door de garantie.
De reparatie zal worden uitgevoerd in een zo kort
mogelijke tijd, rekening houdend met het technische
aspect van de reparaties bepaald door de producent
en de beschikbaarheid van de onderdelen.

2.11 WAT U MOET DOEN
1. De auto op de juiste manier gebruiken, onderhouden en verzorgen, zoals beschreven in dit Garantieboekje en in het Instructieboekje van de auto.
2. Indien u een defect ontdekt dat mogelijk gedekt
wordt door de garantie, dient u direct een verklaring daarvan te overleggen aan een erkende
NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling. Breng
de auto tijdens normale werktijden op eigen
kosten naar de vestigingsplaats van een erkende
NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur voor het verkrijgen van de garantieservice.

3. Controleer de bekleding, de laklaag of andere
cosmetische defecten op het moment dat de
nieuwe auto wordt afgeleverd en meld eventuele
gebreken direct aan de verkopende dealer.
4. Bewaar onderhoudsrapporten zodat deze geraadpleegd kunnen worden wanneer er vragen
ontstaan omtrent het onderhoud. Wat de Garantie
op originele onderdelen en accessoires betreft,
dient u relevante documenten en facturen voor
alle onderdeelinstallaties te bewaren.
5. 	Wat de Lakgarantie en de Garantie op doorroesten
betreft, dient u tevens het volgende te doen:
• L
 ees de aanwijzingen voor de verzorging en het
onderhoud van de auto in het Instructieboekje
zorgvuldig door;
• Laat de jaarlijkse inspectie uitvoeren en vastleggen;
• Was de auto regelmatig en zet hem geregeld
in de was;
• Verwijder zout, zand, ijsontdooiingsmiddelen,
olie en teer, boomsappen, vogelpoep en andere
potentieel schadelijke materialen direct wanneer u ze op de auto ziet;
• Repareer schade aan de afwerklaag van de
auto direct op eigen kosten.

2.12 AANPASSINGEN
Aanpassingen die de in de fabriek gemonteerde
uitrusting, geometrie, uitlijning en prestaties perfectioneren, worden beschouwd als onderhoudsbeurten
waarvoor geen aanspraak gemaakt kan worden op
de garantie.
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3. NISSAN ASSISTANCE
Gedurende de geldigheidsperiode van de Garantie Nieuwe Auto heeft u recht op NISSAN ASSISTANCE, 24 uur per dag, het hele jaar door, ook op zon- en feestdagen.
NISSAN ASSISTANCE wordt aangeboden door een NISSAN Europe partner en is beschikbaar in de volgende landen:
Albanië, Andorra, Belarus, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk*, Griekenland, Hongarije, IJsland,
Ierland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk,
Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland.
* uitgezonderd: Franse overzeese gebieden.
Als de pech zich voordoet in een enclave of op een eiland behorend bij een van bovengenoemde landen, komt u alleen in aanmerking voor de Basisservice.
In het geval dat reparatie ter plaatse niet mogelijk is, wordt het voertuig weggesleept naar de plaatselijke NISSAN-dealer of naar een lokale werkplaats als daar geen
NISSAN-dealer is gevestigd.

3.1 BASISSERVICE

3.2 EXTRA VOORDELEN

Als uw auto onbruikbaar is geworden door een defect
dat gedekt wordt door de garantie, een defect dat
niet gedekt wordt door de garantie of een ongeluk,
kunt u het telefoonnummer bellen dat op het Garantiecertificaat staat vermeld. De eerste doelstelling is
vast te stellen of het mogelijk is om het probleem door
middel van telefonische aanwijzingen op te lossen.
Als het probleem via de telefoon niet opgelost kan
worden, heeft u recht op een van de volgende twee
Basisservices:

Als uw auto naar een NISSAN-dealer wordt gesleept
en niet op dezelfde dag gerepareerd kan worden,
heeft u recht op een van de volgende vier Extra
Services:

1. Reparatie ter plaatse
2. Transport naar de NISSAN-dealer
Als het niet mogelijk is om uw auto ter plaatse te
repareren, zal het weggesleept worden naar een
NISSAN-dealer. U kunt de NISSAN-dealer kiezen als
deze gevestigd is binnen een afstand van 50 km van
de plaats waar de pech zich heeft voorgedaan. Als
deze afstand meer dan 50 km bedraagt, wordt uw
auto naar de dichtstbijzijnde NISSAN-dealer gesleept.

1 Voortzetting van uw reis
Het beginnen of voortzetten van de reis of het terugkeren naar huis van bestuurder en passagiers en het
terugkeren van bestuurder (of een door de bestuurder
gekozen persoon) naar de dealer voor het ophalen
van de gerepareerde auto.
- trein / schip (1e klas)
- taxi tot maximaal 50 km
- vliegtuig, als trein > 8 uur (economy class)
- openbaar vervoer
Combinaties van bovenstaande oplossingen zijn mogelijk. De kosten van lokaal vervoer tussen de dealer
die de auto repareert en het station, vliegveld, hotel
of autoverhuurbedrijf worden gedekt.
2 Vervangende auto
Totdat de auto gerepareerd is met een maximum
van drie werkdagen en onbeperkt aantal kilometers.
Brandstof- en tolkosten zijn voor rekening van de

gebruiker. In geval van een huurauto is er mogelijk
een borgsom vereist.
De vervangende auto is, indien mogelijk, een auto in
hetzelfde segment als de defecte auto.
Een vervangende auto mag niet worden gebruikt
voor commerciële activiteiten (zoals voor bedrijfsuitvoering).
3 Accommodatie
Als pech heeft plaatsgevonden meer dan 50 km van
huis en u ervoor kiest om te wachten totdat uw auto
is gerepareerd. Totdat de auto is gerepareerd met
een maximum van drie werkdagen in een 3-sterren
hotel inclusief ontbijt voor bestuurder en passagiers.
4 Repatriëring
Als volgend op pech in het buitenland de auto niet
binnen 3 werkdagen vanaf de datum waarop deze
is gearriveerd bij de NISSAN-dealer gerepareerd
kan worden, kan indien nodig voor repatriëring van
de auto / bestuurder / passagiers / bagage gezorgd
worden. In dat geval moet repatriëring plaatsvinden
binnen 4 werkdagen vanaf de datum waarop de auto
is gearriveerd bij de NISSAN-dealer. Als binnen één
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dag niet te voorzien is of de auto binnen 3 werkdagen gerepareerd kan worden, kan repatriëring indien
nodig gecombineerd worden met een van de drie
bovengenoemde services.

3.3 LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
Als u het onderhoud van uw auto bij de NISSANdealer laat uitvoeren, zult u van NISSAN ASSISTANCE
profiteren tot de volgende onderhoudsbeurt. Op deze
manier kunt u verder profiteren van dezelfde dekking
als beschreven in bovenstaande hoofdstukken. Neem
voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde NISSAN-dealer.

3.4 BEPERKINGEN
NISSAN ASSISTANCE biedt geen dekking voor:
- ongevallen die offroad plaatsvinden
- ongevallen veroorzaakt door overmacht
- ongevallen die plaatsvinden tijdens deelname aan
wedstrijden, rally's en races
- schade aan lading, lichamelijk letsel of inkomensverlies door immobilisatie
- ongevallen veroorzaakt door opzettelijke actie of uiterste onoplettendheid van bestuurder of passagiers
- kosten die de klant normaal gesproken zou maken
tijdens het reizen, zoals voor brandstof, verzekeringen, tolheffingen, parkeergeld, maaltijden, enz.
(NISSAN-dealer = Entiteit die de bevoegdheid heeft
om NISSAN-voertuigen te verkopen of te repareren.)
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4. 	AAN DE ERKENDE NISSAN-DEALER of GOEDGEKEURDE
NISSAN-REPARATEUR IN HET BUITENLAND
Aan de erkende NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur:

4.1	REPARATIE ONDER GARANTIE
Deze auto is geregistreerd in het buitenland en valt onder de NISSAN Pan Europe Service Garantie gedurende de periode en de kilometers aangegeven in het
Garantiecertificaat aan het begin van dit boekje. Zolang de auto gedekt is door de NISSAN Pan Europe Service Garantie, dient elke noodzakelijke reparatie die de
bestuurder vereist kosteloos voor de klant uitgevoerd te worden. Neem bij vragen contact op met de distributeur in uw land.

4.2	ROADSIDE ASSISTANCE
Als de klant afkomstig is uit een land waar NISSAN ASSISTANCE geldig is en de reparatie onder garantie essentieel is voor een veilige voortzetting van de reis maar
niet dezelfde dag uitgevoerd kan worden, neem dan de volgende procedure in acht:
- Maak de klant attent op de nummers van NISSAN ASSISTANCE meegeleverd met de auto en aangegeven in dit boekje, opdat de nodige hulp verkregen kan worden.
De klant heeft recht op extra service, zoals beschreven in hoofdstuk 3.2.
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ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

PORTUGUÊS

To the Authorised NISSAN
Dealer or NISSAN Approved
Repairer.

An den NISSANVertragshändler bzw. die
NISSAN-Vertragswerkstatt.

À l'attention du concessionnaire
NISSAN agréé ou du réparateur
NISSAN agréé.

Para el Concesionario o Taller
Autorizado NISSAN en el
extranjero.

Al concessionario autorizzato
NISSAN o al riparatore
approvato da NISSAN.

Ao concessionário autorizado
NISSAN ou reparador aprovado
NISSAN.

Warranty Repair:
This vehicle has been registered
in another country and is
warranted under the NISSAN
Pan European Warranty for the
period and mileage listed on the
Warranty Certificate at the front
of this booklet. If the vehicle
is still covered by the NISSAN
Pan European Warranty, any
necessary warranty repairs
the driver requests must be
carried out free of charge to
the customer. In case of doubt,
please contact the distributor in
your country

Garantiereparatur:
Dieses Fahrzeug wurde in
einem anderen Land zugelassen
und ist für den Zeitraum und
die Laufleistung, die auf der
Garantiekarte vorn in diesem
Heft angegeben sind, von der
paneuropäischen NISSANGarantie gedeckt. Wenn
für das Fahrzeug noch die
paneuropäische NISSANGarantie gilt, müssen sämtliche
vom Fahrer geforderten
Garantiereparaturen für diesen
kostenlos durchgeführt werden.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall
an den Vertriebspartner in Ihrem
Land.

Réparation sous garantie :
Ce véhicule a été immatriculé
dans un autre pays et est
couvert par la garantie
paneuropéenne NISSAN pour
la durée et le kilométrage
mentionnés sur le certificat de
garantie au début de ce carnet.
Si le véhicule est encore couvert
par la garantie paneuropéenne
NISSAN, toute réparation sous
garantie nécessaire, demandée
par le conducteur, doit être
effectuée gratuitement. En cas
de doute, veuillez contacter le
distributeur de votre pays.

Reparación en garantía:
Este vehículo se ha registrado
en otro país y está cubierto
por la Garantía Paneuropea de
NISSAN durante el periodo y
kilometraje mencionados en el
Certificado de Garantías que
aparece al inicio de este libro.
Si el vehículo está aún cubierto
por la Garantía Paneuropea de
NISSAN, cualquier reparación
que solicite el conductor debe
llevarse a cabo sin cargo
alguno. Para cualquier duda,
contacte con el distribuidor de
su país.

Assistance routière :
Si le client est originaire
d'un pays dans lequel la
couverture de l'assistance
NISSAN s'applique et que la
réparation sous garantie est
indispensable pour poursuivre
le voyage en toute sécurité,
mais que la réparation ne
peut pas être effectuée le jour
même, respectez la procédure
suivante :
- Indiquez au client de
contacter l'assistance NISSAN
aux numéros fournis avec le
véhicule et mentionnés dans ce
carnet pour obtenir de l'aide.
Le client peut prétendre à des
services supplémentaires tels
que décrits à la section 3.2.

Asistencia en carretera:
Si el cliente procede de un
país cubierto por el Servicio
de asistencia NISSAN y
para continuar el viaje de
forma segura es esencial una
reparación en garantía, y se
prevé que la reparación no
puede finalizarse el mismo
día, lleve a cabo el siguiente
procedimiento:
- Indique al cliente que
debe ponerse en contacto
con el número del Servicio
de asistencia NISSAN
proporcionado con el vehículo
e incluido en este Libro de
Garantías para hacer uso del
servicio de asistencia.
El cliente tiene derecho a los
servicios adicionales descritos
en el apartado 3.2.

Riparazione in garanzia:
Questo veicolo è stato
registrato all'estero ed è coperto
dalla Garanzia paneuropea
NISSAN per il periodo e il
chilometraggio specificati nel
Certificato di garanzia nella
parte anteriore del presente
libretto. Fintantoché il veicolo
sarà coperto dalla Garanzia
paneuropea NISSAN, gli
interventi di riparazione
necessari richiesti dal
conducente devono essere
eseguiti senza spesa per il
cliente. In caso di dubbio,
rivolgersi al distributore nel
proprio paese.

Reparação coberta pela
garantia:
Este veículo foi registado
noutro país e está abrangido
pela Garantia Paneuropeia
NISSAN durante o período e
quilometragem indicados no
Certificado de Garantia na parte
da frente deste livrete. Se o
veículo ainda estiver abrangido
pela Garantia Pan-europeia
NISSAN, quaisquer reparações
necessárias cobertas pela
garantia que sejam solicitadas
pelo condutor devem ser
realizadas de forma gratuita
para o cliente. Em caso de
dúvida, contacte o distribuidor
para o seu país.

Roadside Assistance:
If the customer is from a
country covered by the NISSAN
Assistance and the warranty
repair is essential for a safe
continuation of the journey, and
the repair cannot be completed
the same day, observe the
following procedure: - Instruct
the customer to contact the
NISSAN Assistance numbers
issued with the vehicle and
listed in this booklet to obtain
assistance. The customer is
entitled to additional service as
described in 3.2.

Pannendienst:
Wenn der Kunde aus einem
Land kommt, das durch
den NISSAN Assistance
Dienst gedeckt ist, und die
Garantiereparatur für eine
sichere Weiterreise erforderlich
ist, diese aber nicht am selben
Tag fertiggestellt werden kann,
ist folgendes Verfahren zu
beachten:
- Weisen Sie den Kunden
an, sich für Unterstützung an
die Nummern von NISSAN
Assistance zu wenden, die mit
dem Fahrzeug geliefert wurden
und in diesem Heft vermerkt
sind.
Der Kunde hat Anspruch auf
Zusatzleistungen wie in 3.2
beschrieben

Assistenza stradale:
Se il cliente proviene da
un paese in cui è valida
l'Assistenza NISSAN e
l'intervento di riparazione è
essenziale per il proseguimento
sicuro del viaggio ma non
può essere effettuato in
giornata, osservare la seguente
procedura:
- Bisogna indicare al cliente i
numeri dell'Assistenza NISSAN
forniti con il veicolo e riportati
nel presente libretto, affinché
possa ottenere l'assistenza
necessaria.
Il cliente ha il diritto al servizio
addizionale, descritto nel
paragrafo 3.2.

Assistência em Viagem:
Se o cliente for de um país
abrangido pela Assistência
NISSAN e a reparação coberta
pela garantia for essencial
para prosseguir a viagem em
segurança, e a reparação não
puder ser concluída no mesmo
dia, proceda da seguinte forma:
- Dê instruções ao cliente para
utilizar os números de contacto
da Assistência NISSAN
divulgados com o veículo e
indicados neste livrete para
obter assistência.
O cliente tem direito a serviço
adicional, conforme descrito no
ponto 3.2.
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DANSK

SVENSKA

NORSK

SUOMI

EΛΛΗΝΙΚΑ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Til autoriserede NISSANforhandlere eller NISSANgodkendte værksteder.

Till den auktoriserade Nissanåterförsäljare eller Nissangodkända reparatören.

Til autorisert NISSAN-forhandler
eller NISSAN-godkjent verksted.

Garantireparation:
Bilen er indregistreret i et
andet land og dækkes af
NISSANs fælleseuropæiske
garanti for den periode og det
kilometerantal, der er angivet
i garanticertifikatet forrest i
dette hæfte. Hvis køretøjet
stadig er dækket af NISSANs
paneuropæiske garanti, skal alle
nødvendige reparationer, som
føreren anmoder om, udføres
uden omkostninger for kunden.
I tilfælde af tvivl bedes du
kontakte distributøren i dit land.

Garantireparation:
Detta fordon har registrerats i
ett annat land och omfattas av
NISSAN Pan-European-garantin
för perioden och körsträckan
som anges i garanticertifikatet
längst fram i detta häfte. Om
fordonet fortfarande omfattas
av NISSAN Pan-Europeangarantin måste alla nödvändiga
garantireparationer som föraren
begär utföras utan kostnad för
kunden. I tveksamma fall ber
vi dig kontakta distributören i
ditt land.

Προς τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο NISSAN ή τον
Εγκεκριμένο επισκευαστή
NISSAN.

Авторизованному дилеру
NISSAN или СТО, одобренной
NISSAN.

Garantireparasjon:
Denne bilen er registrert i
et annet land og er dekket
av NISSAN Pan-European
Warranty for perioden og
kilometerstanden som er
oppgitt på garantibeviset
på forsiden av dette heftet.
Hvis bilen fortsatt er dekket
av NISSAN Pan-European
Warranty, og det er behov for
garantireparasjon etterspurt
av føreren, skal dette utføres
uten kostnad for bilens eier.
Hvis du er i tvil kan du kontakte
distributøren i landet ditt.

Valtuutetulle NISSANjälleenmyyjälle tai NISSANin
hyväksymälle korjaajalle.

Vejhjælp:
Hvis kunden kommer fra
et land, der er dækket af
NISSAN Assistance, og
garantireparationen er
nødvendig for at kunne
fortsætte rejsen på sikker
vis, men ikke kan udføres på
samme dag, skal følgende
procedure følges:
Anmod kunden om at kontakte
numrene til NISSAN Assistance,
der gælder for køretøjet og er
angivet i dette hæfte for at få
assistance.
Kunden er berettiget til
tillægsydelser som beskrevet
i 3.2.

Vägassistans:
Om kunden kommer från
ett land som omfattas av
NISSAN Assistance och
garantireparationen är
avgörande för en säker
fortsättning på resan och
reparationen inte kan slutföras
samma dag beakta följande
procedurer:
- instruera kunden att kontakta
de nummer till NISSAN
Assistance som utfärdades
tillsammans med fordonet, och
som anges i detta häfte, för att
få hjälp.
Kunden är berättigad till de
tilläggstjänster som beskrivs
i 3.2.

Veihjelp:
Hvis kunden er fra et
land som er dekket av
NISSAN Assistance, og
garantireparasjonen er
avgjørende for å kunne fortsette
kjøreturen på en sikker måte og
reparasjonen ikke kan fullføres
samme dag, følg følgende
prosedyre:
- Instruer kunden om å kontakte
NISSAN Assistance på det
aktuelle nummeret i listen i dette
heftet som kunden skal ha fått
utdelt sammen med kjøretøyet,
for å få hjelp.
Kunden har rett til
tilleggstjenester som beskrevet
i 3.2.

Takuukorjaus:
Tämä auto on rekisteröity
toisessa maassa, ja se kuuluu
NISSAN Pan Europe -takuun
piiriin tämän vihkon alussa
olevassa takuutodistuksessa
mainitun ajanjakson ja
kilometrimäärän mukaisesti. Jos
ajoneuvo kuuluu yhä NISSAN
Pan Europe -takuun piiriin,
kaikki ajoneuvon kuljettajan
vaatimat takuukorjaukset
on suoritettava asiakasta
veloittamatta. Ota yhteys
maahantuojaan epäselvissä
tapauksissa.
Tiepalvelu:
Jos asiakas on NISSAN
Assistance -palveluohjelman
piiriin kuuluvasta maasta ja
takuukorjaus on välttämätön
matkan turvallisen jatkumisen
kannalta, mutta korjausta voida
suorittaa samana päivänä,
huomioi seuraava menettely:
- Pyydä asiakasta ottamaan
yhteyttä NISSAN Assistance
-palvelunumeroon, joka on
ilmoitettu auton mukana ja
merkitty tähän vihkoon, ja
kysymään neuvoa palvelusta.
Asiakas on oikeutettu
lisäpalveluun kohdassa 3.2
kuvatulla tavalla.

Επισκευή εντός εγγύησης:
Αυτό το όχημα έχει καταχωριστεί
σε άλλη χώρα και η εγγύηση
που το καλύπτει είναι η
Πανευρωπαϊκή Εγγύηση
NISSAN, για την περίοδο και
τη χιλιομετρική κάλυψη που
αναφέρονται στο Πιστοποιητικό
Εγγύησης στο μπροστινό μέρος
του παρόντος φυλλαδίου. Εάν το
όχημα συνεχίζει να καλύπτεται
από την Πανευρωπαϊκή
Εγγύηση NISSAN, οποιεσδήποτε
απαραίτητες επισκευές υπό
την εγγύηση σας ζητηθούν από
τον οδηγό, πρέπει να γίνουν
χωρίς χρέωση για τον πελάτη.
Σε περίπτωση αμφιβολίας,
επικοινωνήστε με το διανομέα
στη χώρα σας.
Οδική βοήθεια:
Σε περίπτωση που ο πελάτης
είναι από χώρα την οποία
καλύπτει η Βοήθεια της NISSAN
και η επισκευή υπό την εγγύηση
είναι σημαντική για την ασφαλή
συνέχιση του ταξιδιού και δεν
είναι δυνατό να ολοκληρωθεί
αυθημερόν, τηρείτε την εξής
διαδικασία:
- Δώστε στον πελάτη την οδηγία
να επικοινωνήσει με κάποιον
από τους αριθμούς της Βοήθειας
NISSAN που παρέχονται με το
όχημα και παρατίθενται στο
παρόν φυλλάδιο για να λάβει
βοήθεια.
Ο πελάτης δικαιούται επιπλέον
υπηρεσίες όπως περιγράφεται
στην ενότητα 3.2.

Гарантийный ремонт:
Этот автомобиль
зарегистрирован в
другой стране и на
него распространяется
Общеевропейская гарантия
технического обслуживания
NISSAN на период и пробег,
указанные на вклейке
с гарантией на лицевой
обложке этого буклета.
Если на автомобиль все
еще распространяется
Общеевропейская гарантия
технического обслуживания
NISSAN, любой необходимый
гарантийный ремонт по
запросу водителя должен
выполняться бесплатно
для клиента. Свяжитесь с
дилером в вашей стране, если
у вас возникли сомнения.
Помощь на дорогах:
Если клиент прибыл из
страны, в которой действует
программа NISSAN Assistance,
и гарантийный ремонт
необходим для безопасного
продолжения путешествия,
но ремонт не может быть
выполнен в тот же день,
соблюдайте следующую
процедуру:
- Проинструктируйте
клиента позвонить по
номерам программы NISSAN
Assistance, прилагаемым к
автомобилю и перечисленным
в этом буклете, чтобы
получить помощь.
Клиент имеет право
на дополнительное
обслуживание, как описано в
пункте 3.2.

11

WB15D-H036E2E.indd 11

8-9-2015 12:18:20

5. INFORMATIE OVER VOERTUIGONDERHOUD EN ONDERHOUDSSCHEMA
Het onderhoudsschema aan het begin van dit boekje bevat informatie over het NISSAN-onderhoudsschema waaruit u kunt opmaken welke onderhoudsintervallen
gelden voor uw NISSAN, als ook informatie over specifieke werkzaamheden binnen het NISSAN-onderhoudsschema. Alle informatie en specificaties in deze onderhoudsparagraaf zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie ten tijde van het ter perse gaan. NISSAN behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving en zonder verplichting wijzigingen aan te brengen in de specificaties of in het ontwerp.

5.1	WAT IS ONDERHOUD?
ONDERHOUDSNOODZAAK
Uw NISSAN-voertuig is geproduceerd met behulp
van de allernieuwste technologieën en volgens de
strengste kwaliteitsnormen. Het voertuig is bovendien
zodanig ontworpen dat onderhoudsvereisten tot een
minimum beperkt zijn en er langere onderhoudsintervallen voorzien zijn, om u zowel tijd als geld te besparen. Echter, periodiek onderhoud is van essentieel
belang om te zorgen dat uw NISSAN goed en efficiënt
functioneert, en wel om de volgende redenen:
Smeermiddelen
Uw NISSAN gebruikt verschillende soorten oliën en
vloeistoffen, inclusief motorolie, versnellingsbakolie,
differentieelolie, accuvloeistof en motorkoelvloeistof.
Deze oliën en vloeistoffen zijn zeer belangrijk, zoals
voor het smeren en koelen van de auto en het voorkomen van roestvorming. Ze moeten periodiek worden
bijgevuld of vervangen.
Rubberen onderdelen
Slangen, riemen en moffen bevatten rubberen onderdelen, die gevoelig zijn voor scheuren wanneer ze
versleten zijn. Ze moeten daarom vervangen worden
door nieuwe wanneer ze versleten zijn.
Normale slijtage
Auto's zijn uitgerust met meerdere onderdelen
waarvan normale slijtage niet te voorkomen is. Deze
onderdelen betreffen: banden, remblokken, enz. Deze
zijn onontbeerlijk voor de basisfuncties van de auto
en moeten regelmatig vervangen worden.

Als u het periodieke onderhoud niet laat uitvoeren
kan dat leiden tot verminderde voertuigprestaties
of mogelijke storingen, evenals uitsluiting van
garantiedekking. Aan het begin van dit boekje
vind u het periodieke onderhoud en de periodieke
service die nodig zijn om een goede werking van
de motor en het emissieregelsysteem en een
goede mechanische conditie van uw nieuwe auto
te waarborgen.
Periodiek onderhoud geeft aan wanneer uw auto
onderhoud nodig heeft op basis van tijdsperiodes
of afgelegde kilometers.
Het is tevens nodig om dagelijks de werking
van de auto te controleren, zoals vermeld in
“Algemeen onderhoud” in het hoofdstuk “Onderhoud en doe-het-zelf” in het Instructieboekje
van de auto. Als u hulp nodig heeft, raden we u
aan om deze controles uit te laten voeren door
een erkende NISSAN-dealer of goedgekeurde
NISSAN-reparateur.
ONDERHOUDSNOODZAAK
NISSAN adviseert om het onderhoud van uw auto
te laten uitvoeren door een erkende NISSAN-dealer
of goedgekeurde NISSAN-reparateur. Speciale vaardigheden, kennis en uitrusting zijn vereist voor goed
onderhoud aan uw NISSAN.
De erkende NISSAN-dealer en goedgekeurde
NISSAN-reparateur beschikken over het technisch
personeel en de speciale uitrustingen die nodig zijn

om het onderhoud aan uw NISSAN op de juiste
manier uit te voeren.
NISSAN raadt aan om onderhoudspunten die het
vervangen van onderdelen, motorolie, oliefilters en
luchtfilters vereisen, uit te laten voeren door een
NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur.
NISSAN raadt aan bij het uitvoeren van het onderhoud
gebruik te maken van de voorgeschreven vloeistoffen en onderdelen. NISSAN raadt tevens aan om
het vervangen van onderdelen zoals de remmen te
laten uitvoeren door een erkende NISSAN-dealer of
goedgekeurde NISSAN-reparateur.
Raadpleeg Hoofdstuk 9 van het Instructieboekje
voor de aanbevolen en/of vereiste originele NISSANsmeermiddelen en -vloeistoffen.
Schade aan de auto als gevolg van het gebruik van
niet-originele onderdelen, verkeerde vloeistoffen,
brandstoffen of smeermiddelen wordt niet gedekt
door de garantie. (Raadpleeg hoofdstuk 2 paragraaf
2.9 “Wat niet gedekt wordt”)

5.2	SOORTEN ONDERHOUD
PERIODIEK ONDERHOUD
Er zijn twee soorten onderhoudsschema's. Een
verkoper of onderhoudsadviseur bij een erkende
NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur zal u uitleggen welk onderhoudsschema u
in acht moet nemen, afhankelijk van uw rijgewoontes, de klimatologische omstandigheden in
uw gebied, enz. De twee schema's en daarbij
behorende voorwaarden worden hieronder be-
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schreven (Alleen van toepassing als de 3e sticker
«Uw onderhoudsplan onder extreme rijomstandigheden» wordt weergegeven aan het begin van
dit boekje):
•

 nderhoudsschema voor extreme rijomO
standigheden

Als u hoofdzakelijk met uw auto rijdt onder een of
meerdere van de volgende omstandigheden, moet
u het schema “Onderhoud bij extreme rijomstandigheden” volgen.
A. 	Rijden onder stoffige omstandigheden
B. 	Regelmatig korte afstanden rijden
C. 	Rijden met een aanhanger of caravan
D. 	De motor lang stationair laten draaien
E. 	Rijden bij extreem moeilijke weersomstandigheden of in gebieden waar de temperaturen
extreem laag of hoog zijn
F. 	Rijden bij hoge luchtvochtigheid of in bergachtige gebieden
G. 	Rijden in gebieden waar strooizout of ander corrosief materiaal gebruikt wordt
H. 	Rijden op ruig terrein en/of modderige wegen of
in de woestijn
I. 	Veelvuldig remmen of rijden in bergachtig gebied
J. 	Frequent gebruik op ruw terrein of rijden in
water
K. 	Langdurig rijden met hoge snelheid
L. 	Rijden met lage snelheid
(Gemiddelde snelheid <30 km/u (20 mph))
M. 	Voor modellen zonder Euro-OBD-systeem
N. 	Regelmatig korte ritten bij extreem koud weer
O. 	Gebruik van gelood brandstof.

•

 nderhoudsschema voor normale rijomstanO
digheden

Als u hoofdzakelijk met uw auto rijdt onder omstandigheden anders dan hierboven omschreven, moet
u het onderhoudsschema “Onderhoud bij normale
rijomstandigheden” volgen.
EXTRA ONDERHOUD
Naast de periodieke onderhoudselementen met vaste
onderhoudsintervallen, zijn er andere elementen die
naar behoren moeten functioneren zonder periodiek
onderhoud. Als er zich echter een probleem voordoet
met deze elementen, kan dat een negatief effect
hebben op de motor- of voertuigprestaties. Deze
elementen moeten geïnspecteerd of aangepast worden als een symptoom van een storing opgemerkt
of vermoed wordt.

Elke keer dat u uw NISSAN laat onderhouden door
een erkende NISSAN-dealer of goedgekeurde
NISSAN-reparateur, zal de onderhoudsadviseur de
datum, kilometerstand en de naam van de NISSANdealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur noteren,
en tevens het rapport ondertekenen ter bevestiging
dat het periodieke onderhoud is uitgevoerd. Onderhoudsinformatie kan veranderen zonder voorafgaande aankondiging, ten gevolge van een wijziging
in de specificaties van de auto. Neem contact op
met een deskundige NISSAN-reparateur, zoals
een erkende NISSAN-dealer of een goedgekeurde
NISSAN-reparateur om de laatste onderhoudsinformatie te bevestigen.

5.3	PERIODIEKE
ONDERHOUDSRAPPORTEN
De periodieke onderhoudsrapporten kunnen worden
gebruikt als geheugensteuntje om u eraan te herinneren welke onderhoudsbeurten aan uw auto uitgevoerd
moeten worden en wanneer.
Dit overzicht kan ook gebruikt worden om bij te
houden welk onderhoud reeds is uitgevoerd aan uw
auto. Met behulp van dit rapport blijft uw erkende
NISSAN-dealer of goedgekeurde NISSAN-reparateur
op de hoogte van de toestand en prestaties van uw
auto, zelfs na vele jaren van gebruik. Bovendien zorgt
dit overzicht van uitgevoerd periodiek onderhoud
ervoor dat u een goede doorverkoopprijs kunt vragen
voor uw auto.
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GEGEVENS PERIODIEK ONDERHOUD
Op de volgende pagina’s wordt het Onderhouds- & Carrosserierapport / NISSAN ASSISTANCE certificaat geplaatst door uw NISSAN-dealer zodat duidelijk is, dat
het reguliere onderhoud en de inspecties zijn verricht volgens het voorgeschreven onderhoudsschema. Daarnaast wordt aangegeven wanneer uw recht op NISSAN
ASSISTANCE verloopt.
Periodiek onderhoud dient te allen tijde worden uitgevoerd volgens het geadviseerde schema aan het begin van dit boekje.
Overhandig s.v.p. alle bescheiden die betrekking hebben op onderhoud aan een eventuele volgende eigenaar.
De correcte onderhoudsintervallen voor uw NISSAN staan vermeld in het onderhoudsschema.
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