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UMA FORMAÇÃO
IMBATÍVEL

VEÍCULO COMERCIAL LIGEIRO OFICIAL
DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

NA NISSAN, ESTAMOS CONSTANTEMENTE A INOVAR PARA O SUCESSO DO SEU NEGÓCIO:
A descobrir novas formas de conseguir o maior espaço da sua classe e melhor eficiência,
maior versatilidade e duração, economia e facilidade de utilização. Produzimos emoção e
inovação permanentes para facilitar a sua rotina diária, tornar o seu trabalho mais
divertido e mantê-lo sempre na vanguarda. Porque nada bate o sentimento de um
trabalho bem feito.
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UMA FORMAÇÃO
IMBATÍVEL

“Temos 3 NV200s
– acho que se poderia
chamar uma frota!
A minha é uma versão
refrigerada que é
fantástica para eventos
de verão e as outras
servem também de
carros familiares –
são formidáveis para
passear as crianças!”

ESCOLHA O SEU JOGADOR
A NISSAN NV200 É IDEAL PARA O SEU TRABALHO. Executa qualquer trabalho, grande ou
pequeno, facilita as cargas e descargas e vence confortavelmente as distâncias, tanto no
tráfego urbano como em percursos de maior distância. Com uma lotação até 7 lugares
e muito espaço para bagagem, este escritório e oficina móvel também se adapta
rapidamente aos seus tempos livres com os amigos e a família – e graças à garantia de
5 Anos / 160.000 km e custos de funcionamento mínimos, pode aproveitá-la ao máximo!

“Comecei o meu
próprio negócio há 3 anos
e devo muito do meu
sucesso à NV200. É tão
espaçosa e confortável
que torna o trabalho
muito menos cansativo.
Acabei de comprar uma
nova e agora com a
garantia de 5 anos
é ainda melhor do
que antes!”

“Adoro a minha NV200
porque é um furgão que
se conduz como um
automóvel. Arrumo lá
todas as minhas tintas,
materiais e escadas e
desloco-me rapidamente
pela cidade. E o melhor
de tudo é a câmara de
visão traseira, que facilita
o estacionamento sem
esforçar o pescoço.”

EM TODA A
GAMA COMERCIAIS
NISSAN

VEÍCULO COMERCIAL LIGEIRO OFICIAL
DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km
(o que ocorrer primeiro) para a gama de
veículos comerciais ligeiros (à excepção do
e-NV200: Garantia do fabricante de 5 anos /
100 000 km garantia para componentes do
sistema de EV, 3 anos / 100 000 Km para as
restantes partes do veículo).

“É o meu melhor
investimento de sempre.
O funcionamento do meu
último furgão a gasóleo
custou-me 4x mais e
além disso, a NV200 é
bastante mais silenciosa,
o que vem a calhar com
toda a condução
nocturna que eu faço.”
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CARROÇARIA COMPACTA E CAPACIDADE DE CARGA INCRÍVEL

ESPAÇO VERSÁTIL
E INTELIGENTE

PENSE EM GRANDE. A NV200 está pronta para transportar toda
a sua produção com o maior espaço de carga da sua classe –
e também a maior largura e a maior altura.
SURPREENDA-SE. A NV200 tem um espaço muito
maior do que poderia pensar vendo o seu exterior
compacto – mas é isso que torna tudo tão fácil.
Chama-se design inteligente.

2.04M

COMPRIMENTO
DE CARGA
ALTURA
TOTAL:

1.5 M

LARGURA
DE CARGA

1.36 M

ALTURA
DE CARGA

1.86 M

LARGURA
TOTAL:

1.69 M

SEJA FLEXÍVEL. Com a NV200, é simples.
As suas dimensões interiores foram
criteriosamente pensadas para trabalhos de
todas as formas e feitios, para que nunca
tenha de recusar um serviço.

4.2 M3

VOLUME
DE CARGA

ATÉ

795KG

DE CARGA ÚTIL

4.2M3

DE VOLUME
DE CARGA

2.8 M

ESPAÇO PARA UMA ESCADA
COMPRIDA (DOBRÁVEL COM
DIVISÓRIA OPCIONAL)

2 EUROPALETES
ESPAÇO PARA
2 EUROPALETES

524 MM

ALTURA DO PISO
DE CARGA

1.22 M

ENTRE AS CAVAS
DAS RODAS

COMPRIMENTO TOTAL: 4.4 M

INDICADORES CHAVE
DE DESEMPENHO

VERSATILIDADE EXCEPCIONAL
FAÇA UMA ESCAPADINHA. É importante – e a NV200,
com bancos confortáveis para 7 pessoas e imenso espaço
para bagagem e equipamento de lazer, é a solução.

SABEDORIA URBANA
FAÇA AS MANOBRAS CERTAS. Acesso fácil, estacionamento
simples e uma agilidade incrível em ambientes difíceis e ainda
grande visibilidade graças a uma posição de condução elevada.
A NV200 é um operador inteligente.

ATÉ 3.1 M3

DE ESPAÇO PARA BAGAGEM
COM A SEGUNDA FILA DE
BANCOS REBATIDA.

41°

ATÉ 2.3 M3

DE ESPAÇO PARA BAGAGEM COM
2 FILAS – 5 PASSAGEIROS.

373 MM
384 MM
POSIÇÃO DE CONDUÇÃO
MAIS ELEVADA

847 MM
PISO REBAIXADO

EXCELENTE
CONETIVIDADE

5.3 M RAIO DE VIRAGEM
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PEQUENA POR FORA
GRANDE POR DENTRO

EFICIENTE E DISCRETA. Com uma capacidade de carga
máxima de 4.2 m3 (a maior na sua classe), as dimensões
compactas da NV200 facilitam as manobras no meio do
tráfego e o estacionamento em lugares mais pequenos.
Design inteligente: o melhor da cidade.
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ADOPTE UMA
ABORDAGEM PRÁTICA

CENTRADA NO CONDUTOR: A excecional habitabilidade da NV200,
bem como a excelente qualidade dos materiais, a funcionalidade,
os numerosos espaços de arrumação e as múltiplas regulações
do banco do condutor criam um confortável escritório móvel.
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UMA EXCECIONAL
CAPACIDADE DE CARGA

CONCEBIDA PARA MAXIMIZAR O ESPAÇO DE CARGA através da otimização
das dimensões interiores, a NV200 oferece-lhe um excecional espaço de carga:
o maior da sua classe. Com um volume de carga de 4.2 m3 e uma carga útil
de 749 kg, a NV200 está pronta para qualquer eventualidade.

ATÉ

795KG

DE CARGA ÚTIL

2.04 M

A NV200 TEM ESPAÇO DE
CARGA SUFICIENTE PARA
ALOJAR DUAS EUROPALETES.

1.5 M

COM MAIS ESPAÇO ENTRE OS
PAINÉIS LATERAIS, ATÉ OS
VOLUMES MAIS LARGOS SÃO
FÁCEIS DE CARREGAR.

1.36 M

GRAÇAS AO SEU PISO BAIXO E
TETO ELEVADO, A NV200 PODE
TRANSPORTAR CARGAS MAIS
VOLUMOSAS.

4.2 M3

VOLUME DE CARGA LÍDER
NA SUA CLASSE.

4.2 M3

VOLUME DE CARGA
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4.4 M

COMPRIMENTO TOTAL

CARROÇARIA COMPACTA
COM INÚMERAS POSSIBILIDADES

ALTURA
TOTAL:
1.86 M

COMPRIMENTO TOTAL: 4.4 M

LARGURA
TOTAL: 1.69 M

GRAÇAS A UM DESIGN INTELIGENTE, as dimensões exteriores da NV200 encerram
um espaço de carga notável. Com um comprimento total de 4.40 m e uma largura
de 2.01 m, as linhas compactas da NV200 vão surpreendê-lo, facilitando as manobras
e o estacionamento nas zonas urbanas mais difíceis. A NV200 oferece-lhe a máxima
capacidade de carga possível, desde baguetes a material de construção.
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524 MM

ALTURA DO PISO DE CARGA

2 EUROPALETES
ESPAÇO VERSÁTIL E INTELIGENTE

O ENORME ESPAÇO DE CARGA DA NV200 foi concebido para maximizar as dimensões
interiores e facilitar o trabalho diário. O comprimento interior atinge 2,04 m e a
distância entre a cava das rodas 1.22 m, o que permite alojar facilmente duas
Europaletes. O piso de carga fica apenas a 524 mm do solo, facilitando as operações
de carga. Ganchos no piso de série ajudam a manter a sua carga segura. Pode configurar
a NV200 de acordo com as suas necessidades, graças a uma ampla gama de
divisórias, uma ou duas portas de correr e janelas laterais e traseiras opcionais.

2.8 M

ESPAÇO PARA UMA ESCADA
COMPRIDA (DOBRÁVEL COM
DIVISÓRIA OPCIONAL)

524 MM

ALTURA DO PISO DE CARGA

2 EUROPALETES

ESPAÇO PARA 2 EUROPALETES

1.22 M

ENTRE AS CAVAS DAS RODAS
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VERSATILIDADE EXCECIONAL

PARA ALÉM DE UMA ELEGÂNCIA EXCLUSIVA, a NV200 Combi é excecionalmente
versátil, o que facilita todas as suas atividades. A NV200 Combi oferece-lhe um
espaço flexível com possibilidades de transporte quase ilimitadas e está disponível
em versões de cinco ou sete lugares. Com 3,1 m3 de espaço para bagagem, é o
veículo ideal para trabalho e lazer.

ESPAÇO ADAPTÁVEL

TODOS OS BANCOS SÃO REBATÍVEIS PARA AUMENTAR O
ESPAÇO DE CARGA.

3.1 M3

ATÉ 3,1 M3 DE ESPAÇO PARA BAGAGEM
COM 2ª FILA REBATIDA (COMBI 5).

2.1 M3

ATÉ 2,1 M3 DE ESPAÇO PARA BAGAGEM
COM A 3ª FILA REBATIDA (COMBI 7).
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SABEDORIA URBANA

A NV200 DÁ-SE BEM NA CIDADE. Graças ao seu tamanho, a NV200
pode estacionar e mover-se mais facilmente entre o trânsito do
que os seus concorrentes. A excelente visibilidade proporcionada
pela sua posição de condução elevada e a sua fantástica agilidade
ajudá-lo-ão a manobrar nas ruas mais movimentadas.
VEJA COM CLAREZA, INSTALE-SE CONFORTAVELMENTE
41°
A POSIÇÃO DE CONDUÇÃO DA NV200
É MAIS ELEVADA DO QUE A DOS SEUS
CONCORRENTES, PERMITINDO-LHE VER
MELHOR. A POSIÇÃO INCLINADA DO PAINEL
DE INSTRUMENTOS POSSIBILITA-LHE UMA
LEITURA IMEDIATA.

373 MM

O RAIO DE VIRAGEM DE 5.3 M E O
COMPRIMENTO TOTAL DE 4.4 M DA
NV200 SÃO UMA GRANDE VANTAGEM
PARA VENCER OS OBSTÁCULOS E
DESAFIOS DA CIDADE.

5.3 M

O PISO BAIXO FACILITA
AS ENTRADAS E SAÍDAS.
384 MM

847 MM

CÂMARA DE VISÃO TRASEIRA.
Estacionar em espaços pequenos e
baias de carga apertadas é agora mais
fácil graças à câmara de visão traseira.
O monitor do painel de instrumentos
mostra uma imagem a cores da área
traseira, com linhas de orientação para
o ajudar a estacionar a sua NV200
exatamente onde quiser.
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A NV200 TEM 13 ESPAÇOS DE ARRUMAÇÃO DIFERENTES.
O tabuleiro central e o porta-luvas são ideais para os
documentos. Dispõe ainda de tabuleiros de arrumação
situados entre os bancos e à frente do passageiro
(segundo versões). Os suportes para bebidas, situados
entre os bancos e no painel de instrumentos, são de fácil
acesso. As amplas bolsas das portas têm espaço para
guardar um mapa A4. A NV200 tem ainda espaços de
arrumação ocultos, como a gaveta por baixo do banco do
condutor, um compartimento secreto no porta-luvas e
outro na consola central.

DISTINTA E PRÁTICA

O ELEGANTE INTERIOR DA NV200 convida-o a um trabalho relaxante.
Os materiais utilizados transmitem uma sensação de solidez e qualidade.
Existem muitos espaços de arrumação para os seus objetos do dia-a-dia.
Por exemplo, as costas do banco do passageiro rebatem-se para a frente
para criar um espaço de trabalho completamente plano.
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POTÊNCIA, ECONOMIA, SEGURANÇA
A NV200 ESTÁ EQUIPADA com potentes motores diesel
de baixo consumo. Poderá escolher entre o eficiente
motor 1.5dCi de 90 CV (66 kW) ou de 110 CV (81 kW).
Em condições normais de condução, ambas as
potências proporcionam uma excelente
economia de combustível e uma
autonomia impressionante, para que
possa fazer mais quilómetros sem necessidade de
atestar. Devido às reduzidas emissões de CO2, os
motores encontram-se ainda sujeitos a uma
menor tributação, tendo um menor impacto
no meioambiente.

NA NISSAN, A SEGURANÇA É UMA
PRIORIDADE ABSOLUTA.
É por esta razão que a nova NV200 vem
equipada com um vasto leque de sistemas de
segurança ativa, incluindo o Programa
Eletrónico de Estabilidade (ESP), o ABS com
Distribuição Eletrónica da Força de Travagem
(EBD) e a Assistência à Travagem que aumenta
o seu poder de travagem e optimiza o
controlo de estabilidade. Queremos que todos
se sintam seguros a bordo da NV200, razão
pela qual o airbag do condutor e os pré-tensores
dos cintos de segurança dos lugares da frente
fazem parte do equipamento de série de
todos os modelos.
Mas a NV200 vai mais longe, com um escudo
de proteção melhorado que, na versão Combi,
inclui de série os airbags laterais e de cortina
do passageiro da frente, o Regulador e
limitador de velocidade e o novo Sistema de
Controlo da Pressão dos Pneus (TPMS), tudo
para aumentar a sua segurança.

EUR 6
MOTOR

TRANSMISSÃO

POTÊNCIA

EMISSÕES DE CO2
(CICLO MISTO)

1.5 dCi

Manual, de 5 vel.

90 CV (66 kW)

131 g

5,0 L / 100 km

1.5 dCi

Manual, de 6 vel.

110 CV (81 kW)

130 g

4,9 L / 100 km

CONSUMO MISTO
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BAIXOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO
NV200: UMA QUESTÃO DE BOM SENSO. Concebida para baixos custos de
manutenção desde o início, a robusta construção, os materiais resistentes e duráveis
e os custos mínimos de funcionamento diário da NV200 representam um valor a
longo prazo - e tem uma garantia de 5 anos / 160.000 km que o comprova.

INDICADOR DE MUDANÇA
DE VELOCIDADE
Quando o motor atinge
as rpm ideais para uma
mudança, um indicador
assinala o momento
certo para a mudança de
velocidade no monitor
multifunções, ajudando-o
a manter uma condução
económica.

MANTENHA-SE
INFORMADO
A NV200 está equipada
com um monitor
multifunções com
computador de bordo
que fornece toda a
informação necessária
para uma condução
económica. Mostra as
rpm do motor, o consumo
de combustível médio em
tempo real, e a autonomia
restante. Com a câmara
de visão traseira, o
monitor mostra uma
imagem a cores do que
se passa atrás de si, no
momento em que
engrene a marcha-atrás.

DIFÍCIL DE AVARIAR,
FÁCIL DE REPARAR
A robustez da NV200
permite-lhe enfrentar os
desafios de um trabalho
árduo e manter-se em
segurança. No exterior
da sua estrutura rígida
central, existem zonas
de amortecimento que
dissipam as forças do
impacto. Estas, apesar
de fortes, são fáceis de
reparar.

A sua Nissan NV200 quer
continuar a acompanhá-lo
sempre, mas precisa de uns
certos cuidados. Por isso tem
um intervalo entre revisões de
1 ano / 30 000 km para se
manter em forma.
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CONSIDERE AS SUAS OPÇÕES
1

3

5

4

6

1_ CRUISE CONTROL E LIMITADOR
DE VELOCIDADE

4_ JANTES EM LIGA LEVE DE 15" (OPCIONAIS)

2_ RÁDIO CD COM BLUETOOTH®

6_ DIVISÓRIAS SEPARADORAS
DE CARGA

3_ AR CONDICIONADO

Equipe-se para uma vida mais fácil. Opte por uma Chave Inteligente e
botão start/stop para entregas na cidade ou conduza com o limitador de
velocidade*. Adapte-se ao clima com os limpa para-brisas com sensores
de chuva, faróis automáticos e assentos aquecidos ou adicione uma
divisória de carga – a NV200 cobre todas as suas necessidades.

2

5_ FARÓIS DE NEVOEIRO

6

*Limitador de velocidade apenas
disponível na versão Furgão.
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1/ BANCO DE 3 ASSENTOS DESLIZANTE
NA 2ª FILA COM CINTOS DE SEGURANÇA
2/ DIVISÓRIA (ISO 27956)
3/ REBATIMENTO FÁCIL
1

2

3

4/ 2.1 M3 DE ESPAÇO DE CARGA

FLEXIBILIDADE
DE TRABALHO

1.86 M
1.69 M

1.86 M

DE 2.1 M3 ATÉ 3.1 M3
4.4 M

5/ 3.1 M3 DE ESPAÇO DE CARGA

4
5

Os estofos podem diferir.
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SELECIONE O QUE DESEJAR

Tenha a sua NV200 totalmente equipada
para um dia de trabalho duro. Comece
com a proteção de plástico para o piso e
zona de carga e, para a porta traseira
acrescente e tapetes para impedir a
sujidade. Opte por frisos e barras laterais
da carroçaria para evitar riscos. Invista
em barras de tejadilho e também num
gancho de reboque amovível – com os
Acessórios Genuínos Nissan está pronto
para tudo.
1

4

1/ BARRAS DE TEJADILHO
2/ CONJUNTO DE DEFLETORES DE VENTO DIANTEIROS
3/ PROTEÇÕES DE CANTOS DOS PARA-CHOQUES
4/ PROTEÇÃO EM MADEIRA DA CAIXA DE CARGA: PORTA
DESLIZANTE, PAINEL TRASEIRO, CAIXAS DAS CAVAS DAS
RODAS, PORTA TRASEIRA DUPLA SEM JANELAS,
REVESTIMENTO DO PISO

2

5/ PROTEÇÃO DE PLÁSTICO DO PISO PARA FURGÃO
6/ DUAS BARRAS DE TEJADILHO EM AÇO
7/ PALAS DE RODAS
8/ GANCHO DE REBOQUE AMOVÍVEL
9/ TAPETES

5

6

10/ FRISOS E BARRAS LATERAIS DA CARROÇARIA

3
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CORES

RODAS

BALTIC BLUE / C, F
BW9 / M

MOON SILVER / C, F
KL0 / M

PRECISION GREY / C, F
K51 / M

ICEBERG WHITE / C, F
QM1 / S

IVORY BLACK / C, F
GN0 / M

SOLID RED / C, F
Z10 / S

PEARL WHITE / C
QAB / M

BRONZE / C
CAP / M

TAMPÕES DE JANTES DE 14”
FURGÃO

JANTES DE LIGA LEVE DE 14”
COMBI COMFORT

JANTES DE LIGA LEVE DE 15”
OPCIONAIS NO COMBI M1
APENAS

C: Versões Combi - F: Versões Furgão - S: SÓLIDA - M: METALIZADA

ESTOFOS

TECIDO CINZENTO/PRETO
FURGÃO
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TECIDO AZUL/PRETO
COMBI
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GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS
LIGEIROS NISSAN

O COMPROMISSO NISSAN

A NISSAN oferece agora uma garantia pan-europeia standard de 5 anos em toda a sua gama de
veículos comerciais ligeiros*. Trata-se de muito mais do que uma simples garantia, incluindo:

• 5 anos ou 160 000 km de proteção de pára-choques
a pára-choques
• 5 anos de garantia para a pintura – que cobre a
pintura da carroçaria

EM TODA A
GAMA COMERCIAIS
NISSAN

• 5 anos de garantia para Peças e Acessórios
Genuínos da Nissan

REDE ESPECIALIZADA
A NISSAN disponibiliza uma rede especializada de concessionários para apoiar os
requisitos específicos do seu veículo:
•
•
•
•
•

Cobertura pan-europeia
Recursos Humanos de Vendas e Após-Venda exclusivos
Soluções de financiamento competitivas
Soluções de transformações por medida
Soluções de garantia alargada competitiva para além da garantia de 5 Anos para
veículos ligeiros de passageiros.
• Test drive

• 5 anos de assistência em viagem
• 12 anos anti-corrosão
• Totalmente transmissível

E, com intervalos de manutenções de 24 meses ou 30 000 km, para os motores Diesel & Gasolina,
não só usufrui de 5 anos de tranquilidade, mas também de um baixo custo de manutenção.

SERVIÇOS APÓS-VENDA
Uma avaria no seu automóvel é um contratempo. Uma avaria no seu veículo constitui
um problema grave para a sua atividade profissional. Até mesmo o tempo necessário
para as revisões constitui tempo de inatividade, porque o seu furgão não está a produzir.
Na Nissan, sabemos que estas situações são prejudiciais. Por isso, fazemos o nosso
melhor para assegurar que o seu furgão se encontra onde é suposto – a trabalhar
para si, na estrada.

CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA NISSAN

NA NISSAN,
VOCÊ É A NOSSA FONTE DE INSPIRAÇÃO.
Você desperta a nossa imaginação, provoca o nosso engenho, inspira-nos a mudar as regras e a inovar.
E para nós, inovação não é apenas adicionar coisas e suplementos. É derrubar barreiras para reinventar
o status quo. É desenvolver soluções inéditas para satisfazer os seus desejos mais excêntricos e mais
pragmáticos. Na Nissan, concebemos veículos, acessórios e serviços que quebram os moldes tradicionais
para lhe oferecer uma experiencia de condução mais aliciante, todos os dias.

*Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km (o que ocorrer primeiro) para a gama de veículos comerciais ligeiros (à exceção da eNV200: Garantia do fabricante de 5 anos /
100 000 km garantia para componentes do sistema de EV, 3 anos / 100 000 Km para as restantes partes do do veículo). Garantia com quilometragem ilimitada para a pintura,
Peças e Acessórios Genuínos da Nissan, Assistência em Viagem e Anti-corrosão. Para mais informações, consulte o manual de garantia Nissan.
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Pode celebrar um Contrato de Serviço Nissan com o seu concessionário, que proporciona
uma cobertura de Serviço e Manutenção para a quilometragem ou para o período que
mais se ajusta ao seu negócio. Garante de uma verdadeira paz de espírito, este Contrato
assegurará que a sua NV200 é bem cuidada por técnicos dedicados da Nissan.

5 ANOS DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM
• Cobertura pan-europeia para avarias, acidentes, incidentes não cobertos pela garantia
(tais como furos, perda de chave, combustível errado…)
• 24 horas por dia e 7 dias por semana, 365 dias por ano
• Centro de chamadas de emergência
• Assistência em viagem imediata se tal não for possível e a sua viatura ficar imobilizada
após algumas horas, disponibilizaremos, logo que possível, um veículo de cortesia ou,
se necessário, alojamento noturno e meios de transporte até ao seu destino e de
regresso ao seu local de origem. Recolheremos igualmente a sua viatura imobilizada.
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PROMESSA CLIENTE
Exclusive service

VEÍCULO DE
CORTESIA GRATUITO

NISSAN ASSISTANCE GRATUITA
PARA TODA A VIDA

CHECK-UP GRATUITO
DO SEU NISSAN

Contate-nos diretamente através do telefone gratuito

EQUIPARAÇÃO DE
PREÇOS DE SERVIÇO

800 200 000

nuncaconduzirasozinho.pt

visite a nossa página Web em: www.nissan.pt

Siga-nos em:
/NissanPt

Concessionário:

@NissanPortugal

/NissanPortugal

*Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km (o que ocorrer primeiro) para a gama de veículos comerciais ligeiros (à excepção
do e-NV200: Garantia do fabricante de 5 anos / 100 000 km garantia para componentes do sistema de EV, 3 anos / 100 000 Km
para as restantes partes do veículo).
Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no
momento da impressão ( janeiro 2019). 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 atualizadas 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 Europa.
Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – MY18 - NV200 RADIO - jan/19 – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 4 9 09 25 35.
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