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Verlengde Garantie verzekering

Nissan pechhulp*

Voorgeschreven periodiek onderhoud

*GENIET GRATIS VAN 
EUROPESE 
PECHHULPSERVICE

U kunt zorgeloos met uw Nissan op reis 
in Europa. Bij pech of ongeval profi teert 
u van 24/7 Nissan Assistance, beschikbaar 
in meer dan 40 Europese landen.

  Verlengde Garantieverzekering
U verzekert zich tegen hoge kosten die mogelijk na de 
fabrieksgarantie, binnen de looptijd van deze verlengde 
garantie, ontstaan.

  Nissan Assistance
24 uur per dag, 7 dagen per week staat er pechhulp voor u klaar, 
zonder extra kosten voor u.

VERLENGDE GARANTIE

  Voorgeschreven periodiek onderhoud
Uw zorgen worden uit handen genomen met periodiek 
onderhoud en controles, voorgeschreven én uitgevoerd door 
Nissan. Tegen een voordelig tarief is uw auto verzekerd van 
de beste behandeling.

  Nissan Assistance
24 uur per dag, 7 dagen per week staat er pechhulp voor u klaar, 
zonder extra kosten voor u.

ONDERHOUDSCONTRACT

VOORDELEN VOOR PARTICULIEREN 
    EN PROFESSIONALSPLAN

NISSAN
SERVICES



Bij Nissan heeft u de mogelijkheid om voor het verstrijken van de 3 jaar 
fabrieksgarantie, een verlengde garantieverzekering af te sluiten. 
Deze biedt u, afhankelijk van het model, maximale zekerheid gedurende 
1, 2, 3, of 4 jaar extra. Dit betekent dat uw auto tot maximaal 7 jaar/
200.000km garantiedragend kan zijn!

EXTRA ZEKERHEID NA HET VERSTRIJKEN VAN DE FABRIEKSGARANTIE.

NOGMAALS VERLENGEN
Wilt u de duur van uw garantie 
nogmaals verlengen? Dit is mogelijk, 
mits deze nog geldig is en de maximale 
verlenging voor uw model nog niet is 
bereikt. De prijs van dit contract is het 
verschil tussen de prijs van het huidige 
contract en de totaalprijs van de nieuwe 
gewenste contractduur.

TOEGEVOEGDE WAARDE
Het Nissan contract is gekoppeld aan het 
voertuig, dus het is overdraagbaar. Als u besluit 
om uw Nissan binnen de contracttermijn 
te verkopen, zal de volgende gelukkige 
eigenaar van dezelfde zekerheden kunnen 
profiteren. Een Verlengde Garantie contract 
heeft daarom bij de verkoop van uw Nissan 
nog steeds een meerwaarde!

TOTALE TRANSPARANTIE*
De Verlengde Garantieverzeke-
ring biedt dekking voor reparatie  
of vervanging bij onvoorziene  
mechanische en elektrische  
defecten. Benodigde olie en 
vloeistoffen bij reparatie of  
vervanging van verzekerde on-
derdelen vallen eveneens onder 
de dekking. De verzekering is geldig  
tot het bereiken van een vooraf  
vastgestelde looptijd en/of 
het maximum kilometrage. De  
verschillende looptijden worden 
nader gespecificeerd in de prijslijst.

UW VERZEKERAAR
In tegenstelling tot de 
fabrieksgarantie is de verlengde 
garantie een verzekering, met 
alle voorwaarden en condities 
die dit met zich meebrengt. De 
Verzekering Verlengde Garantie 
wordt aangeboden door Nissan 
International Insurance Ltd, een 
vennootschap naar het recht van 
Malta.

Sluit de verzekering direct af bij aankoop van uw Nissan, of dit nu een 
nieuwe of een gebruikte auto is. Het is mogelijk tot maximaal 6 jaar na 

de eerste registratiedatum van uw Nissan.

VERLENGDE GARANTIE
Prijslijst vanafprijzen (incl. assurantiebelasting) geldig per 1 januari 2022

LOOPTIJD
KILOMETRAGE

+1 JAAR +2 JAAR +3 JAAR +4 JAAR
100.000 160.000 100.000 150.000 160.000 150.000 100.000 160.000 200.000

PERSONENAUTO

MICRA € 175 - € 360 € 440 - € 675 - - € 1.070
JUKE € 250 - € 505 € 620 - € 955 - - € 1.565
QASHQAI J12 € 300 - € 650 € 760 - € 1.140 - - € 1.825
X-TRAIL € 325 - € 675 € 835 - € 1.285 - - € 2.050
LEAF € 335 € 425 € 675 - € 865 - € 1.685 € 2.165 -
ARIYA € 520 - € 1.135 € 1.360 - € 2.170 - - € 2.900

VERLENGDE GARANTIE

PLAN
NISSAN
SERVICES

* Voor de algemene en aanvullende voor-
waarden verwijzen wij u naar uw (lokale) 
Nissan-dealer.



Het Nissan Onderhoudscontract bevat alle periodieke 
technische werkzaamheden en voertuigcontroles, 
zoals voorgeschreven door Nissan. Het onderhoud  
zal worden uitgevoerd door bekwame technici 
van Nissan, met gebruik van originele onderdelen. 
U kunt uw onderhoudscontract direct afsluiten bij 
de aankoop van uw Nissan. 

PERIODIEK ONDERHOUD OP HET MEEST BETROUWBARE ADRES

ONDERHOUDSCONTRACT

SLUIT DE BESTE DEAL
Wij verzekeren u van de beste prijs- 
kwaliteit verhouding. Uw Nissan 
onderhouds contract biedt u een 
aanzienlijk financieel voor deel ten 
opzichte van losse onderhoud-
sbeurten. Het vaste bedrag dat u 
betaalt, geldt voor al het geplande 
onder houd gedurende de gehele 
loop tijd. Onderdelen die aan 
slijtage onder hevig zijn, zoals bij-
voor beeld remdelen, banden 
en ruiten wissers zijn niet in dit 
contract opgenomen. Wenst u 
ook slijtage componenten mee te 
nemen in uw onderhouds contract 
kunt u de mogelijkheden hiervoor 
bespreken met uw Nissan dealer.

TOTALE TRANSPARANTIE*
Het contract heeft een vaste 
prijs, zodat u vanaf het begin al 
weet hoeveel het onderhoud 
van uw voertuig zal kosten. Voor 
personenauto’s zijn contracten 
beschikbaar voor 3 tot 5 jaar 
onderhoud. Voor bedrijfsauto’s, 
met een interval van twee jaar, 
zijn contracten beschikbaar voor 
4 tot 8 jaar. Vraag uw dealer om 
de meest actuele prijslijst.

BESCHERM UW INVESTERING  
Een voertuig dat goed is onder-
houden door bekwame technici 
van Nissan heeft een hogere rest-
waarde. Het Nissan contract is 
gekoppeld aan het voertuig, dus 
het is overdraagbaar bij eventuele 
verkoop van uw voertuig.

ONDERHOUDSCONTRACT
Prijslijst vanafprijzen (incl. BTW) geldig per 1 januari 2022

* Voor de algemene en aanvullende voor-
waarden verwijzen wij u naar uw (lokale) 
Nissan-dealer.

PLAN
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LOOPTIJD
KILOMETRAGE

3 JAAR 4 JAAR 5 JAAR
60.000/90.000 80.000/120.000 100.000/150.000

PERSONENAUTO

MICRA € 895 € 1.130 € 1.395

JUKE € 965 € 1.395 € 1.780

QASHQAI J12 € 1.060 € 1.535 € 1.920

X-TRAIL € 1.080 € 1.740 € 2.115 

LEAF € 580 € 800 € 965

ARIYA € 610 € 810 € 980



MET NISSAN SMART FINANCING

FINANCIEREN

Rijdt u graag een nieuwe Nissan, maar houdt u uw 
spaargeld liever in uw zak? Dan is financieren met 
Nissan Smart Financing iets voor u. Voor een vast 
bedrag per maand rijdt u uw nieuwe Nissan zonder 
zorgen. U bepaalt zelf de gewenste aanbetaling, loop-
tijd en het slottermijn. Bovendien kunt u met Nissan 
Smart Financing services mee financieren. Daarmee 
profiteert u van een lagere rente op uw financiering.

ONZE BELOFTEN:
• Vast maandbedrag
•  Aanbetaling (uit inruil) mogelijk
•  Looptijden van 12 tot  

60 maanden 
• Een slottermijn mogelijk

•  Geen maximaal te financieren 
bedrag

• Services mee te financieren
•  Meer services betekent  

lagere rente

BENIEUWD WAT NISSAN SMART FINANCING  
VOOR U KAN BETEKENEN? 
Uw Nissan-dealer komt graag met u in contact. 
Tijdens dit gesprek zullen al uw vragen om trent 
de modellen, mogelijke financierings vormen en 
de algemene voor waarden op een persoonlijke 
wijze beantwoord worden.

NISSAN ONDER HOUDSCONTRACT
•  Dekking van het door de fabrikant 
voorgeschreven onder houds pro-
gramma. 

•  U weet precies waar u aan toe 
bent met de kosten van het voor-
geschreven onderhoud. 

•  Onderhoudscontract is altijd 
voor deliger dan de kosten van 
alle losse beurten bij elkaar op-
geteld (onder houdskosten liggen 
gemiddeld 15% lager). 

•  Alle werkzaamheden worden 
gedaan door Nissan gecerti-
ficeerde technici. 

•  Nissan Assistance door heel 
Europa 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. 

•  Nissan Services contracten zijn 
over draagbaar bij de verkoop van 
uw auto.

HOE WERKT NISSAN  
SMART FINANCING?
Met Nissan Smart Financing 
financiert u uw nieuwe Nissan 
een voudig inclusief services. U 
betaalt de aanschafprijs van de 
auto en de kosten voor services 
in maande lijkse termijnen terug. 
De maandelijkse termijnen 
bestaan uit aflossing en rente. 
De gehanteerde rente voor de 
financiering wordt bepaalt door 
het aantal services dat u kiest. 
Hoe meer services u aan schaft, 
hoe lager de rente wordt. Met 
een eventuele aanbetaling en 
een slot termijn kunt het maand-
bedrag ook verlagen.

VERLENGDE GARANTIE
•  Maximale zekerheid gedurende  
1, 2, 3 of 4 jaar extra na afloop van 
de fabrieksgarantie.

•  Reparatie of vervanging bij on-
voor ziene mechanische of elek-
trische defecten. 

•  In geval van reparatie gebruik van 
originele Nissan-onderdelen. 

•  Enkel ervaren Nissan opgeleide 
technici voeren reparaties uit.

•  Het contract is gekoppeld aan 
het voertuig, dus het is over-
draagbaar. 

•  Verlenging op een bestaand 
contract is mogelijk (max. 4 jaar 
na fabrieks garantie). 

•  Verhoging totaal kilometrage be-
staand contract is mogelijk (max. 
200.000 km). 

•  Nissan Assistance door heel 
Europa 24 uur per dag, 7 dagen 
per week.

ONZE 
SERVICES

NISSAN SMART FINANCING IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Nissan Smart Financing (huurkoop) met vaste debetrentevoet wordt verstrekt door Nissan 
Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 
30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Ga voor de voorwaarden naar nissan.nl.

reken-
voorbeeld

aanbetaling/
Inruilwaarde

Totaal 
kredietbedrag Looptijd Slottermijn

Vaste de-
betrente/Jaarlijks 
kostenpercentage

Totaal 
te betalen 

bedrag
Maandtermijn

€ 20.000 € 5.000 € 15.000 60 maanden € 0 4,9% € 16.895,87 € 282

€ 20.000 € 5.000 € 15.000 60 maanden € 0 3,9% € 16.504,74 € 275

€ 20.000 € 5.000 € 15.000 60 maanden € 0 2,9% € 16.115,66 € 269



NISSAN SERVICES

NISSAN KLANTBELOFTE
nissan.nl/klantbelofte

UW NISSAN DEALER

GRATIS LEVENSLANGE
NISSAN ASSISTANCE

WIJ HOUDEN
U MOBIEL

DE BESTE PRIJS- 
KWALITEITVERHOUDING

GRATIS
E-CHECK


