NISSAN

NV300

ACESSÓRIOS ORIGINAIS

*
160 000 KM

PARA TODA A GAMA
DE VEÍCULOS
COMERCIAIS NISSAN
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PREPARADA PARA
TRABALHAR. POR
DENTRO E POR FORA.

Multiplique a imponente capacidade de carga da
NV300 com as barras de teto exteriores e
interiores. Além disso, evite que a carga se mova
com o piso anti-deslizante e com os resistentes
revestimentos de madeira, assim como com as
grades de proteção nas portas.

1

Na capa: A NV300 em vermelho
equipada com 3 barras
porta-bagagens (121).

2
1 - Barras de teto em alumínio
e estrado (125, 129)
2 – Grade protetora para janelas
das portas traseiras duplas (108)
3 – Cavas das rodas de alta
resistência (86)
4 – Piso de madeira de alta
resistência (87)

3

4

Piso de madeira
de alta resistência
anti-deslizante (87)

Barras de teto interiores (62)

Barras LED para veículos comerciais (29)
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CONSTRUÍDA PARA
O TRABALHO
E VIDA ÁRDUA.

1

Graças às escadas, grades e barras de teto,
o trabalho árduo é muito mais fácil. Com as
proteções da carroçaria, poderá preservar
o aspeto exterior da NV300.

2 - Barras de teto em alumínio
e estrado (125, 129)

2

3 – Painéis laterais de alta
resistência (78)
4 - Escada em aço (cinzento) para
portas traseiras duplas (127)
5 – Piso de madeira (93)

4

3
3

1 - Barras de teto de alumínio (123)

5

Palas das rodas dianteiras e
traseiras (110, 111)

Protetores dos manípulos (118)

Protetor para portas traseiras duplas (117)
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É FANTÁSTICO
QUE FAÇA PARTE
DA SUA EQUIPA.

A NV300 é a estrela da sua equipa, principalmente
quando adiciona acessórios inteligentes que
ajudam a organizar o espaço de armazenamento,
a transportar cargas extras e que facilitam
o estacionamento.

1 – Grade divisória e separador(61)
2 - Sistema de estacionamento
dianteiro e traseiro. (09)

1

2

Rede separadora da bagageira para armazenamento horizontal(61)

Kit de gancho para reboque (40)

Câmara de visão traseira (10)
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A MELHOR
IMAGEM PARA O
SEU NEGÓCIO.

Combine a NV300 com os acessórios mais práticos
e desfrute da maior eficácia, comodidade
e funcionalidade. Sem dúvida, a melhor maneira
de impressionar os seus clientes.

1 - Chuventos (106)
Capas para bancos Superaquila (26)

2 – Embelezadores dos retrovisores
exteriores em Cromado (18)

Capa para banco Aquila (19)

3 – Faróis de nevoeiro (04)
4 - Tapetes: standard, veludo
e de borracha(65, 66, 69)

1

2

Suporte para smartphone 360 (35)

3

Suporte universal para Tablet (37)

4
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INFORMAÇÃO

DE PEDIDOS
UTILIDADES EXTERIORES

ALARME
(01) Alarme para veículos com pré-instalação de fábrica
(02) Alarme para veículos sem pré-instalação de fábrica
(03) Módulo anti-levantamento para alarme

KE25200QH1
KE25200QH2
KE25599963

FARÓIS NEVOEIRO
(04)

Faróis de nevoeiro

KE62200QH1

JANTES
(05) Jantes em liga leve de 17" OE
(06) Porcas de segurança anti-roubo
(07) Embelezadores centrais Nissan

4030000Q2M
KE40900QH1
4036100Q0A

ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA
(08)
Sensores de estacionamento traseiro
(09)
Sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro
(10)
Câmara de visão traseira
(11) Interruptor para sensor de estacionamento traseiro

KE51100QH1
KE51200QH1
KE28400QH1
KE51100QH2

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

Protetores solares para portas traseiras duplas

KE96600QH1

Protetores solares das janelas laterais L1

KE96600QH2

Protetores solares das janelas laterais L2

KE96600QH3

Protetor solar da janela lateral com abertura (2ª fila)

KE96600QH4

Protetor solar da janela lateral sem abertura (2ª fila)

KE96600QH5

Protetor solar do portão traseiro

KE96600QH6

Embelezador de retrovisores exteriores em Cromado
(2 unidades)

(21) Capas para bancos dianteiros Aquila (banco do condutor + banco de
para passageiros "Escritório Móvel" + 2 encostos de cabeça)

KE86000QH0
KE86000QH1
KE86000QH2

(22) Capas para bancos dianteiros Aquila (banco do condutor do condutor
+ banco para passageiros 1/1 OV + 3 encostos de cabeça)

KE86000QH3

(23) Capas para bancos dianteiros Aquila (banco do condutor + banco de
2 assentos traseiros para passageiros + 3 encostos de cabeça)

KE86000QH4

(24) Capas para bancos traseiros Aquila (2ª fila de banco para passageiros
2/3 1/3)

KE86000QH5

(25) Capas para bancos traseiros Aquila (3ª fila de bancos para
passageiros 1/1)
(26)
Capas para bancos dianteiros Superaquila
(27) Capas para bancos dianteiros Superaquila (banco do condutor +
banco para passageiros 1/1 OV + 3 encostos de cabeça)
(28) Capas para bancos dianteiros Superaquila (banco do condutor +
banco de passageiro "Escritório Móvel" + 2 encostos de cabeça)
(29)
2 barras LED para veículos comerciais
(30) Lâmpada LED
(31) Pack de iluminação (2 rampas + lâmpadas)
(32) Cabide
(33) Geleira portátil, 20 L
(34) Suporte para smartphone 360 grip (Branco)
(35)
Suporte para smartphone 360 grip (Preto)
(36) Suporte para smartphone Magnet
(37)
Suporte universal para Tablet em negro
(38) Cinzeiro iluminado
(39) Cinzeiro

Suporte para reboque de 4 furos
Gancho para reboque, 4 furos

KE50000QDJ
KE50000QDD

Gancho para reboque misto, 2 furos

KE50000QDL

Gancho para reboque misto, 4 furos

KE50000QDK

Kit de parafusos para gancho de reboque misto de 2 furos

KE50000QDM

Kit de parafusos para suporte do gancho de reboque, 2 e 4 furos

KE50000QDH
KE50000QDG
KE50500QH7
KE50500QH3
KE50589941
KE50589951
KE50589961

(59) Revestimento para o piso da bagageira
(60) Protetor anti-manchas para compartimento da bagagem (PC)
(61)
Rede da bagageira para armazenamento horizontal
(62)
Barras interiores do teto L1
(63) Grelha de separação (PC)
(64)
Grelha de separação e divisória (PC)

KE96500QH1
KE96500QH2

KE86000QH6
KE86000QH7
KE86000QH8
KE86000QH9
KS26000Q01
KS26000Q02
KS26000Q03
KS87299900
KS93000080
KS289360WH
KS289360BL
KS289AVMBL
KS289TH0BL
F880089926
9653600Q0A

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

Tapetes textil standard para fila dianteira (2 unidades)

KE96200QH1
KE96400QH1
KE96400QH2

KE74600QH0

Tapetes veludo (1ª fila)
Tapetes veludo (2ª fila)

KE74600QH2

Tapetes veludo (3ª fila)

KE74700QH3

KE74700QH2

Tapetes de borracha (1ª fila)
Tapetes de borracha (2ª fila)

KE74200QH9

Tapetes de borracha (3ª fila)

KE74400QH9

KE74100QH9

PROTEÇÃO INTERIOR
(72) Pack piso de plástico L1 (partes dianteiras e traseiras)
(73) Pack piso de plástico L2 (partes dianteiras e traseiras)
(74) Painéis laterais de alta resistência (L2H1 L2H2 1 porta deslizante direita)
(75) Painéis laterais de alta resistência (L2H1 L2H2 1 porta deslizante
esquerda)
(76) Panéis laterais de alta resistência (L2H1 L2H2 2 portas deslizantes)
(77) Panéis laterais de alta resistência (L1H1 L1H2 2 portas deslizantes)
(78)
Panéis laterais de alta resistência (L1H1 L1H2 1 porta deslizante direita)
(79) Panéis laterais de alta resistência (L1H1 L1H2 1 porta deslizante
esquerda)
(80) Painéis laterais (L1H1 L1H2 1 porta deslizante direita)
(81) Painéis laterais (L1H1 L1H2 1 porta deslizante esquerda)
(82) Painéis laterais (L2H1 L2H2 1 porta deslizante direita)
(83) Painéis laterais (L2H1 L2H2 1 porta deslizante esquerda)
(84) Painéis laterais (L1H1 L1H2 2 portas deslizantes)
(85) Painéis laterais (L2H1 L2H2 2 portas deslizantes)
(86)
Cava da roda de alta resistência
(87)
Piso de madeira de alta resistência (1 porta deslizante direita L1)
(88) Piso de madeira de alta resistência (1 porta deslizante esquerda L1)
(89) Piso de madeira de alta resistência (1 porta deslizante direita L2)
(90) Piso de madeira de alta resistência (1 porta deslizante esquerda L2)
(91) Piso de madeira de alta resistência (2 portas deslizantes L1)
(92) Piso de madeira de alta resistência (2 portas deslizantes L2)

(93)

KE68000QH4
KE68000QH5
KE68000QH6
KE68000QH7
KE68000QH8
KE68000QHA
KE68000QHB
KE68000QHC
KE68000QHD
KE68000QHE
KE68000QHF
KE69000QH1
KE69000QH2
KE69000QH3
KE69000QH4
KE69000QH5
KE69000QH6
KE69000QH7

KE69000QHA
KE69000QHB

(95) Piso de madeira de alta resistência anti-deslizante (1 porta deslizante
direita L2 sem gancho de solo)

KE69000QHC

(96) Piso de madeira de alta resistência anti-deslizante (1 porta deslizante
esquerda L2 sem gancho de solo)

KE69000QHD

(97) Piso de madeira de alta resistência anti-deslizante (2 portas
deslizantes L1 sem gancho de solo)

KE69000QHE

(98) Piso de madeira de alta resistência anti-deslizante (2 portas
deslizantes L2 sem gancho de solo)
(99) Protetor das cavas das rodas de madeira L1
(100) Protetor das cavas das rodas de madeira L2
(101)
Piso de madeira (1 porta deslizante direita L1)
(102) Piso de madeira (1 porta deslizante direita L2)
(103) Piso de madeira (1 porta deslizante esquerda L1)
(104) Piso de madeira (1 porta deslizante esquerda L2)
(105) Piso de madeira (2 portas deslizantes L1)
(106) Piso de madeira (2 portas deslizantes L2)

KE69000QHF
KE69000QHG
KE69000QHH
KE69000QHI
KE69000QHK
KE69000QHJ
KE69000QHL
KE69000QHM
KE69000QHN

PROTEÇÃO EXTERIOR
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)

Protetor das cavas das rodas traseiros

KE76000QH1

(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)

Escadas em aço epoxi (negro) para portas traseiras duplas L1H1 e L2H1
Escadas em aço epoxi (negro) para portas traseiras duplas L1H2 e L2H2

KE73800QHS
KE73800QHT

Barras de teto em aço para portas traseiras duplas L1H1

KE73800QHK

Barras de teto em aço para portas traseiras duplas L2H1

KE73800QHM

(145) Porta-bicicletas Euroride - montagem no gancho para reboque de
13 pins - 2 bicicletas - dobrável
(146) Porta-bicicletas Euroway G2 - montagem no gancho para reboque
de 13 pins - 3 bicicletas - dobrável
(147) Porta-bicicletas Euroride - montagem no gancho para reboque de
7 pins - 2 bicicletas - dobrável
(148) Porta-bicicletas Euroride - montagem no gancho para reboque de
7 pins - 3 bicicletas - dobrável
(149) Porta- bicicletas Hangon Xpress 970 - montagem no gancho para
reboque - 2 bicicletas
(150) Porta-bicicletas Hangon 972 - montagem no gancho para reboque
- 3 bicicletas - dobrável
(151) Acessório opcional porta-bicicletas Hangon: Suporte para matrícula
de 7 pins
(152) Acessório opcional porta-bicicletas Hangon: Adaptador
da estrutura
(153) Acessório opcional porta-bicicletas Hangon: Fechadura 538 (anti-roubo)
(154) Porta-bicicletas Luxury
(155) Porta-bicicletas em aço

KE73870213
KS73871313
KE73870207
KE73870307
KS73875200
KS73875300
KE73875001
KS73875002
KS73875003
KE73880010
KE738080100

KE76000QH2

Pack de Protetor das cavas das rodas (dianteiros + traseiros)

KE76000QH3

(156) Caixa de carga pequena - fácil montagem - abertura dupla
(157) Caixa de carga média - fácil montagem - abertura dupla

Palas das rodas dianteiras

KE78800QH1

(158) Caixa de carga grande - fácil montagem - abertura dupla

KE734630BK

Palas das rodas traseiras

KE78800QH2

(159) Caixa de carga Ranger 90
(160) Porta-Skis (até 6 pares) deslizante
(161) Adaptador TTrack para porta-bicicletas

KE734RAN90

Chuventos
Grelha protetora para janela do portão traseiro
Grelha protetora para janelas das portas traseiras duplas
Grelha protetora para janela da porta deslizante direita
Grelha protetora para janela da porta deslizante esquerda
Protetor para portas traseiras duplas
Protetores dos puxadores das portas dianteiras e traseiras
Protetor da bagageira

(120) Porta tubos nas barros do teto
(121)
Barras de teto de aço H1
(122) Barras de teto de aço H2
(123)
Barras de teto de alumínio H1
(124) Barras de teto de alumínio H2
(125)

(141)
(142)
(143)
(144)

Protetor das cavas das rodas dianteiros

KE80000QH1
KE96800QH1
KE96800QH2
KE96800QH3
KE96800QH4
KE96800QHA
KE96800QHB
KE96700QH1

PORTA-BAGAGEM

KE68000QH1
KE68000QH2
KE68000QH3

Piso de madeira de alta resistência anti-deslizante (1 porta
deslizante direita L1 sem gancho de solo)

(94) Piso de madeira de alta resistência anti-deslizante (1 porta deslizante
esquerda L1 sem gancho de solo)

KE96600QBB

TAPETES
KE96000QH1

UTILIDADES INTERIORES
(19)
Capas para bancos dianteiros Aquila (2 bancos dianteiros)
(20) Capas para bancos dianteiros Aquila (banco do condutor + banco
veículo comercial 1/1 + 3 encostos de cabeça)

KE50000QDB

ARMAZENAMENTO E SEPARADORES

EMBELEZADORES DE RETROVISORES EXTERIORES
(18)

KE50000QH0

Bola de gancho para reboque

(49) Kit de parafusos do gancho para reboque de 4 furos e gancho para
reboque misto de 4 furos
(50) Kit de cabos de gancho para reboque de 7 pins
(51) Kit de cabos de gancho para reboque de 13 pins
(56) Adaptador de 7 a 13 pins TEK
(57) Adaptador de 13 a 7 pins TEK
(58) Adaptador de 13 a 7 pins TEK LONG + 12 S

PROTETORES SOLARES
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

KE50000QH1

Kit de gancho para reboque
Kit de gancho para reboque sem bola

Barras de teto de aluminio para portas traseiras duplas e portão L1H1

KS73860100
KE73000QH1
KE73000QH2

KE73899996
KE73799933

SEGURANÇA
(162) Kit primeiros socorros ( pacote)
(163) Kit primeiros socorros (caixa rígida)
(164) Colete refletor, 1 unidade

KE93000008

(165) Kit de segurança (kit de primeiros socorros, 1 colete refletor,
1 triângulo de emergência)

KE93000022

KE93000007
KE93000061

(166) Kit de primeiros socorros (kit de primeros socorros, 1 colete refletor,
2 triângulos de emergência)
(167) Triângulo de emergência

KE93000023

(168) Triângulo de emergência, 2 unidades

KE93000012

KE93000011

KE73000QH3
KE73000QH4
KE73800QHA

Barras do teto de alumínio para portas traseiras duplas L1H2

KE73800QHB

Barras do teto de alumínio para portas traseiras duplas e portão L2H1

KE73800QHC

Barras do teto de alumínio para portas traseiras duplas L2H2

KE73800QHD

Estrado de alumínio para portas traseiras duplas L1H1
Estrado de alumínio para portas traseiras duplas L1H2

KE73800QHE

Estrado de alumínio para portas traseiras duplas L2H1

KE73800QHG

Estrado de alumínio para portas traseiras duplas L2H2

KE73800QHH

Escadas em aço (cinzento) para portas traseiras duplas L1H1 e L2H1
Escadas em aço (cinzento) para portas traseiras duplas L1H2e L2H2

KE73800QHJ

Barras de teto em aço para portas traseiras duplas L1H2
Barras de teto em aço para portas traseiras duplas L2H2

KE734380BK
KE734480BK

KE73800QHF

KE73800QHI
KE73800QHL
KE73800QHN

Estrado de alumínio para portas traseiras duplas L1H1
Estrado de alumínio para portas traseiras duplas L1H2

KE73800QHO

Estrado de alumínio para portas traseiras duplas L2H1

KE73800QHQ

Estrado de alumínio para portas traseiras duplas L2H2

KE73800QHR

KE73800QHP

Solicite ao seu vendedor que inclua acessórios na sua proposta de financiamento e
aproveite o plano de financiamento que melhor se adapta a si.
Acessórios originais Nissan
5 anos ou 160 000 kms se foram montados num concessionário Nissan no momento
da compra do veículo ( acessório e a montagem), 12 meses, no caso de terem sido
montados pelo próprio cliente/ outro (apenas o acessório / sem limite de
quilometragem)
Acessórios aprovados Nissan:
2 anos ou 100 000 kms, instalados num concessionário Nissan no momento da
compra do veículo (o acessório e a montagem), 12 meses no caso de tenham sido
montados pelo próprio cliente/ outro (apenas o acessório / sem limite de
quilometragem)
Acessórios Nissan
3 anos ou 100 000 kms se foram montados num concessionário Nissan no momento
da compra do veículo ( acessório e a montagem)
12 meses, no caso de terem sido montados pelo próprio cliente/ outro (apenas o
acessório / sem limite de quilometragem)
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CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

EXTENSÃO DE GARANTIA
+

O Contrato de Manutenção Nissan é a forma mais fácil
de dar à Nissan NV300 a manutenção que esta merece,
ao mesmo tempo que tem um controlo total dos
custos com a garantia Nissan de preço fixo, enquanto
dura o contrato.

A Extensão de Garantia Nissan 5+ permite-lhe desfrutar
por mais tempo da sua NV300. A ampla gama de
contratos disponíveis permitem-lhe eleger o que melhor
se adapte às suas necessidades.

NISSAN

A Manutenção+ dá-lhe a opção de poupar, até 8 anos,
nos gastos de manutenção.
Os nossos Contratos de Manutenção cobrem todas as
necessidades da manutenção standard da sua NV300,
além de uma cobertura opcional pelo uso e desgaste
das peças.
Beneficie do uso de componentes originais Nissan
montados pelos nossos técnicos qualificados.
Um veículo bem conservado tem um maior valor de
venda. E se vende o seu Nissan antes que termine
a cobertura, o novo dono poderá beneficiar ainda do
remanescente do periodo de garantia.

NISSAN 5

Visite-nos em: www.nissan.pt

Os nossos técnicos qualificados conhecem o seu veículo
melhor que ninguém e utilizam apenas componentes
Originais Nissan.
A Extensão de Garantia Nissan 5+ dá-lhe a tranquilidade
de saber que tudo será solucionado, e caso venda o seu
veículo esta poderá ser transferida.

Siga-nos em:

/NissanPt

/ @NissanPt

/NissanPortugal

* Garantia do fabricante de 5 anos ou 160 000 Km (o que ocorra primeiro) na gama de veículos comerciais (excepção da e-NV200:
A Garantia da e-NV200 amplia-se a 5 anos (desde a data de início da garantia) /100 000 km (o que ocorra primeiro) oferecendo
adicionalmente a Garantia de Fábrica a Extensão de Garantia Nissan 5+ para Veículos Elétricos. Determinados elementos estão
excluídos durante os anos 4 e 5, tais como a carroçaria e a pintura. Para mais informações consulte todas as condições nos
Termos e Condições da Extensão de Garantia Nissan 5+ para Veículos Elétricos. Todas as condições da Garantia de Fábrica
incluídas no Livro de Garantia e Certificado de Manutenção não sofreram alterações.

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam correctos no
momento da impressão (Outubro 2016). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De
acordo com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos 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 expressa da Nissan International.
Este veículo, todos os seus componentes, assim como as peças originais, foram desenhados e fabricados segundo a Normativa
Legal destinada a prevenir e reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Para isso, foram utilizados materiais reciclados/ recicláveis,
e foram adoptadas medidas para garantir uma reciclagem adequada para a conservação e a qualidade ambiental.
Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – NV300 Acess – out/16. – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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