NISSAN

NV200

ACESSÓRIOS GENUÍNOS

*
EM TODA A
GAMA COMERCIAIS
NISSAN
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AS FERRAMENTAS DO SEU
NEGÓCIO

* Grade de separação da bagageira
não disponível.

1 - Barras de carga em aço (3 barras)
2 - Protetores em madeira: painel lateral
integral, caixa das cavas das rodas
(set 2 peças - esquerda e direita),
painel de solo para 1 porta deslizante
e protetores de portas traseiras (1 set)
3 - Palas dianteiras e traseiras
4 - Protetores em madeira: porta lateral
deslizante, painel lateral, caixa das
cavas das rodas, painel do solo
e painel portas traseiras
5 - Proteção em plástico
para o piso
6 - Grade tejadilho
7 - Defletores de vento
8 - Protetores dos
cantos do
para-choques
dianteiro e
traseiro

Todas as profissões necessitam as suas ferramentas específicas. É por isso,
que a NV200 lhe oferece uma gama de acessórios tão completa. Descubra
tudo o que necessita para adaptá-la ao seu negócio e proteger o seu furgão
pelo máximo de tempo possível com as nossas proteções em madeira.

1

2

*

6

7

3

4

5

8

Capa: Nissan NV200 em vermelho (Z10),
barras de carga em aço (2 barras),
frisos laterais e barras laterais.
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PREPARE-SE PARA AÇÃO DE VERDADE
Se optou pela Nissan NV200, é porque necessita que trabalhe duro. Considere um
investimento nas proteções em plástico e grelhas divisórias e de proteção e frisos
para as portas.
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1 - Proteção de carga em plástico:
painel inferior porta deslizante,
painel traseiro, cavas das rodas
portas deslizantes
2 - Proteção das portas traseiras
3 - Proteção da porta deslizante
lateral (2 peças)
5

4 - Frisos de proteção de
portas traseiras
5 - Gancho e calha lateral
6 - Sistema de barras para
rede multiusos

* Grade de separação da bagageira
não disponível.
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1

PREPARE-SE PARA UMA PAUSA

2

Tire o máximo partido da sua NV200 durante as suas férias. Adicione um suporte para
Ski/Snowboard e vá até à montanha, com as palas adequadas claro e desfrute de uma
confortável viagem os apoios de braço, suportes para Smartphone ou Tablet e sistema
de ajuda ao estacionamento dianteiro e traseiro.
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1 - Suporte Flex para
smartphone
2 - Suporte Tablet universal
3 - Capas dos bancos
4 - Kit duplo de apoio de braço
de tecido em preto ML385
5 - Porta-Skis/snowboard,
deslizante até 6 pares
6 - Degrau
7 - Barras laterais
8 - Sistema de ajuda ao
estacionamento dianteiro
e traseiro
9 - Palas dianteiras e traseiras
10- Gancho de reboque com
falange
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PRECAUÇÃO E VIAJE EM SEGURANÇA
Desde o kit básico de segurança até às porcas anti-roubo, passando pelos protetores
do piso, poderá encontrar todos os acessórios que necessita para proteger o seu
veículo e viajar em segurança.
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Cobertura fléxivel da bagageira
Rede de varga
Proteção rígida da bagageira
Geleira portátil (20 L)
Tapetes em veludo
Porcas de segurança anti-roubo
Jogo de tapetes standard
e de veludo
8 - Kit de segurança
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INFORMAÇÃO DE PEDIDOS
SUPORTES MULTIMÉDIA

Suporte para
telemóvel (Preto)
KS289360BL

ESTILO EXTERIOR

Suporte Tablet
KS289TH0BL

Degrau
KE93000130

JANTES

Barras Laterais
KE543JX010

TAPETES

Tampão de
roda OE
40315JX00A

Proteção
da porta deslizante
lateral (2 peças)
KE968JX300

Protetores dos
cantos do
para-choques
dianteiro e traseiro
KE620JX000

Proteção das portas
traseiras
KE968JX100
Frisos de proteção
traseiros
KE547JX081
Proteção do portão
traseiro
KE968JX200

ESPAÇO DE CARGA
Rede de carga
KE96675R00
Rede de bagageira
(horizontal)
KE96674R00
Rede de retenção
de carga vertical
KE96676R00

Porcas de
segurança
anti-roubo
KE40989951

Isqueiro
253314F100

Adaptador para isqueiro
253392F000

UTILIDADE INTERIOR

PROTEÇÃO EXTERIOR

Frisos laterais
KE760JX020

Jante liga leve 14”
D0300JX51A

Jogo de tapetes texteis
standard, dianteiros
KE746JX031
Jogo de tapetes standard,
dianteiros e traseiros
KE743JX031
Jogo de tapetes texteis
standard, 3ª fila
KE748JX021

Cinzeiro com
iluminação
F880089925
Cinzeiro
9653600Q0A

Frisos de
proteção
de portas
traseiras
KE547JX082

PROTEÇÃO INTERIOR

APOIO DE BRAÇO

Cobertura
flexível da
bagageira
KE965JX5S0

Proteção da
Bagageira
KE965JX5H0

Rede Multiusos
H4935JX500
Sistema de
Barras para Rede
Multiusos
H3885JX500

Kit completo de
portas de abertura
lateral c/ porta
deslizante (c/janela
traseira) KE690JX201
Kit completo de
portas de abertura
lateral c/ 2 portas
deslizantes
(c/ janelas traseiras)
KE690JX101

Kit completo para
porta basculante
com 1 porta
deslizante
(s/janela traseira)
KE690JX400
Kit completo para
porta basculante com
2 portas deslizantes
(s/ janelas traseiras)
KE690JX300

Kit completo para
porta basculante com
1 porta deslizante
(c/ janela traseira)
KE690JX401
Kit completo para
porta basculante com
2 portas deslizantes
(c/ janelas traseiras)
KE690JX301

Kit duplo de tecido
em Preto ML385
KS877JX122
Kit duplo de Vinil
em Preto ML385
KS877JX132
De tecido em Preto
simples ML385 com
1 adaptador
KS877JX100

De tecido em Preto simples
ML310 com 1 adaptator
KS877JX111
De Vinil em Preto simples
ML385 com 1 adaptator
KS877JX103
De Vinil em Preto simples
ML310 com 1 adaptator
KS877JX113

Proteção cavas de
roda em madeira,
conjunto Esq.e Drt.
KE690JX050
Protetor das cavas
das rodas em plástico
(conjunto 2 peças esquerda e direita)
KE680JX040

Protetores de portas em madeira
(1 conjunto) KE690JX140
Proteção de Portas Traseiras
(4 peças) KE680JX130
Proteção Inferior de Portas
Traseiras (2 peças) KE680JX131
Protetores de portas em madeira
(1 conjunto viatura
c/ janelas traseiras KE690JX141
Proteção Inferior de Portas
Deslizantes (2 peças)
KE680JX011

1x Kit de prateleira para
armazenam. frontal,
32 cm profundidade
(reversível)
KE690JX09R
1x Kit de prateleira para
armazenam. frontal,
24 cm profundidade
(reversível)
KE690JX08R

Grade proteção interior
KE968JX400

PROTEÇÃO INTERIOR
Kit completo de portas
de abertura lateral
c/ porta deslizante
(s/janela traseira)
KE690JX200
Kit completo de portas
de abertura lateral
c/ 2 portas deslizantes
(s/ janelas traseiras)
KE690JX100

SUPORTES DE CARGA
Porta-Bicicletas
Free Ride 530
KE73880100
Porta-Bicicletas
Pro Ride 591
KE73880010
Batentes (para
barras em aço),
4 unidades
KE73499990

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
Sistema ajuda ao
estacionamento
dianteiro
(Kit Principal)
KE51299901
Sistema de ajuda
ao estacionamento
dianteiro (sub kit)
KE51299930
Sistema de ajuda
ao estacionamento
traseiro
KE51199901

Kit para
Portas
Traseiras
de Abertura
Lateral
(2 peças)
KE680JX020

1x Kit de prateleira para
armazenam. frontal,
32 cm profundidade
(reversível, lateral
s/porta deslizante)
KE690JX09F
1x Kit de prateleira para
armazenam. frontal,
24 cm profundidade
(reversível, lateral
s/porta deslizante)
KE690JX08F

REBOQUE E ACESSÓRIOS
Gancho de
reboque fixo
KE500JX00A
Gancho de
reboque c/falange
KE500JX05A
Gancho reboque
removível
KE500JX01A

PACKS DE SEGURANÇA / KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
Suporte 3 bicicletas
Hangon para gancho
de reboque (Hangon 972)
KS73875300
Porta-bicicletas traseiro
de 13 Pinos, 2 bicicletas
KE73870213
Suporte 2 bicicletas gancho reboque 7 pinos
KE73870207
Suporte 3 bicicletas gancho reboque 7 pinos
KE73870307

Kit elétrico do gancho de
reboque de 7 pinos
KS505JX207
Adaptador de Kit eléctrico
7 para 13 Pinos
KE50589941
Kit elétrico do Gancho de
reboque de 13 pinos
KS505JX213
Adaptador 13 para 7 pinos
KE50589951

Adaptador longo de Kit
eléctrico 7 para 13 Pinos +
12S
KE50589961
Adaptador longo de Kit
eléctrico 13 para 7 Pinos + 12S
KKE50099903
Acoplamento boca de lobo
e bola
KE50099904
Braçadeira de segurança
KE50099935

Kit segurança
KE93000028
Kit de Segurança+
KE93000029
Kit primeiros socorros (caixa)
KE93000021
Kit primeiros socorros (bolsa)
KE93000026
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Colete refletor
KE93000111
Triângulo de sinalização
KE93000017
Triângulo de sinalização,
2 unidades
KE93000018
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INFORMAÇÃO DE PEDIDOS
TAPETES

PROTEÇÃO EXTERIOR
Jogo de tapetes de veludo
KE743JX011
Jogo de tapetes Veludo
com costura em branco 1ª e 2ª filas
KE743JX10W
Jogo de tapetes Veludo com
costura em branco - 3ª fila
KE748JX001

Jogo de tapetes
de borracha
KE748JX089
Jogo de tapetes
de borracha
dianteiros
KE749JX089

Pala dianteira
KE788JX085
Traseira
KE788JX086

Chuventos
KE800JX010

Capas dos bancos
(bancos dianteiros condutor e passageiro)
KE860JX000

Gancho
H49374FA00
Calha lateral OE + pontos
extra de fixação interiores
(conjunto de 2 peças)
84937BJ00A
Fixadores para calha lateral
OE (conjunto 4 peças)
87694BJ00A

UTILIDADE INTERIOR

Geleira portátil (20 L)
KS93000080

Cabide para
casacos
KS8729990A

PROTEÇÃO INTERIOR
Protetores de portas em
madeira porta basculante
(1 conjunto) KE690JX340
Proteção do Portão Traseiro
(2 peças) KE680JX230
Protetores de portas em
madeira porta basculante
(1 conjunto viatura c/janelas
traseiras) KE690JX341
Proteção Inferior do Portão
Traseiro (1 peça) KE680JX231

Painel lateral integral
em madeira (com o
sem porta deslizante,
reversível)
KE690JX020
Painel lateral traseiro
em madeira (lateral
com porta deslizante,
reversível)
KE690JX030

Protetores porta lateral
deslizante (reversível)
KE690JX010
Proteção Inferior de
Portas Deslizantes
(2 peças)
KE680JX011
Jogo completo de
protetores para portas
deslizantes laterais,
4 peças KE680JX010

Painel protetor de solo em
madeira para veículo com
1 porta deslizante
(reversível) KE690JX070
Painel protetor de solo
em madeira para veículo
com 2 portas deslizantes
KE690JX060
Proteção em plástico
para o piso KE680JX050

Caixa de carga 380L/
1600x800x400 mm/
75 kg KE734380BK
Caixa de carga 480L/
1900x800x400 mm/
75 kg KE734480BK
Caixa de carga 530L/
2250x800x420 mm/
75 kg KE734630BK
Caixa Ranger 90 flexível
(340 L/ 1100x800x400 mm/
75 kg) KE734RAN90

Porta-Skis / snowboard,
deslizante até 6 pares
KE73899996
Porta-Skis / snowboard,
deslizante até 4 pares
KS73850002
Porta-Skis / snowboard,
deslizante até 2 pares
KS73850001
Adaptador para barras
de teto em aço
KS73850099

SUPORTES DE CARGA
Barras de carga em aço
(2 barras)
KE730JX002
Barras de carga em aço
(3 barras)
KE730JX003

Grade tejadilho
G35204FA00

Peça informações ao seu Concessionário e inclua os acessórios no financiamento para beneficiar de
todas as vantagens.
Acessórios genuínos Nissan.
5 anos, ou 160 000 km, de garantia se equipados antes da entrega da viatura pelo seu Concessionário Nissan.
12 meses se montados fora da rede de Concessionários Nissan (apenas peças).
Os Acessórios Aprovados Nissan têm 2 anos de garantia ou 100 000 km se montados antes da
entrega pelo seu Concessionário Nissan ou 12 meses se montados fora da rede de Concessionários
Nissan (apenas peças).
Os Acessórios Nissan têm 3 anos ou 100 000 km de garantia se equipados antes da entrega da
viatura pelo seu Concessionário Nissan ou 12 meses se montados fora da rede de Concessionários Nissan
(apenas peças).

GARANTIA EXTENDIDA

NISSAN MANUTENÇÃO+

A Extensão de Garantia Nissan 5★ permite-lhe
beneficiar da garantia do Nissan NV200 durante
um maior período de tempo ou com uma
quilometragem superior.

O plano de serviços Nissan Manutenção+ é a forma
mais fácil de dar a sua NV200 a manutenção que
ela merece, poupando a longo prazo.

A ampla gama de contratos disponíveis permitir-lhe-á
escolher aquele que melhor se adapte às
suas necessidades.
No caso de um dos componentes cobertos pela
garantia necessitar de reparação, apenas
utilizaremos peças Genuínas Nissan aplicadas por
técnicos especializados que conhecem o seu
automóvel melhor do que ninguém e que lhe
dedicarão toda a atenção merecida.
Para uma total tranquilidade, a Extensão de
Garantia Nissan 5★ está vinculada ao automóvel,
sendo transferida a um novo proprietário em
caso de venda do veículo.
Além disso, para que possa contar com o melhor
serviço de assistência em caso de necessidade,
a Extensão de Garantia Nissan 5★ inclui ainda
assistência em viagem Nissan 24h por dia todos
os dias da semana com cobertura em todo o
território europeu.

O Nissan Manutenção+ é um produto simples
que inclui todos os componentes e serviços
de manutenção standard, protegendo o seu
automóvel de acordo com o plano de manutenção
oficial da Nissan.
Ao seleccionar este produto, o seu Nissan passará
a estar protegido pelo serviço de manutenção
standard até 5 anos.
Assim, quando traga o seu automóvel a uma
Oficina Autorizada Nissan, mudaremos o óleo,
o filtro de óleo, o filtro de ar, o fluido refrigerante,
etc., de acordo com o plano de serviços
Nissan Manutenção+.
Este produto proporciona-lhe uma tranquilidade
total, prevenindo potenciais riscos.
O plano de serviços Nissan Manutenção+ coloca
à sua disposição o melhor serviço de técnicos
altamente especializados, bem como a instalação
de peças Genuínas Nissan.
Um veículo bem tratado apresenta um maior valor
residual. E, se proceder à sua venda antes do
término do contrato, o novo proprietário poderá
beneficiar do restante tempo contratado.
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PROMESSA CLIENTE NISSAN

VEÍCULO DE
CORTESIA GRATUITO

NISSAN ASSISTANCE GRATUITA
PARA TODA A VIDA

CHECK-UP GRATUITO
DO SEU NISSAN

EQUIPARAÇÃO DE
PREÇOS DE SERVIÇO

VIVA.

NÃO SE PREOCUPE.

DECIDA.

ESCOLHA.

Em qualquer lugar, a qualquer hora, o que seja,
contate-nos diretamente através do telefone gratuito 800

200 000

nuncaconduzirasozinho.pt

www.nissan.pt

Siga-nos em:
/NissanPt

@NissanPortugal

/NissanPortugal
Concessionário:

* 5 anos / 160 000 km (o que aconteça primeiro) Garantia do fabricante para a Gama Comerciais Nissan
(à excepção da e-NV200: 5 anos ou 100 000 km garantia do fabricante para componentes eléctricos EV
e 3 Anos/100 000 para o resto do veículo).
Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam
correctos no momento da impressão (março 2018). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em
salões-automóvel. De acordo com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamonos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os
Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações
mais actualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações
dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das
cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total
ou parcial desta publicação sem a autorização e xpressa da Nissan International.
Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – NV200 Acess MY17– mar/18. – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, France e produzido por eg+ worldwide, F rance – Tel.: +33 1 4 9 09 25 35.
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