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REFORCE O SEU NEGÓCIO
COM A NOVA NISSAN NV250

Entre no futuro com a Nova Nissan NV250, um confortável e económico
furgão urbano disponível em 2 comprimentos com uma garantia total
de 5 anos, para uma condução urbana despreocupada por muito tempo.
Qualquer que seja a sua perspetiva, a Nova Nissan NV250 faz todo
o sentido.

As imagens apresentadas neste catálogo servem como referência e podem não corresponder
às especificações do produto comercializado no mercado português.

Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km
(o que ocorrer primeiro) para a gama de veículos comerciais ligeiros
(à exceção da e-NV200).
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ADAPTE O SEU FURGÃO

DIMENSIONE

AS SUAS NECESSIDADES

AO SEU NEGÓCIO

Escolha um de 2 comprimentos de carroçaria (L1 e L2), 2 tipos de carroçaria (furgão de
mercadorias ou misto) e uma gama de opções versáteis para adaptar o veículo à sua
atividade profissional. Depois, acrescente-lhe o NissanConnect para usufruir de um dia de
trabalho agradável e sem surpresas, do princípio ao fim.
*Furgão Misto disponível a partir do 1º semestre de 2020

L1
COMPRIMENTO MÁXIMO:

4,28 M

L2
COMPRIMENTO MÁXIMO:

4,67 M

ATÉ

650 KG 3,5 M
CARGA ÚTIL

3

VOLUME DE CARGA

1,25 M

1,22 M

ALTURA DA ÁREA
DE CARGA

LARGURA DA ÁREA
DE CARGA

L1: 2,5 M/ L2: 2,87 M
COMPRIMENTO
DE CARGA

L1: 1,73 M/L2: 2,12 M

L2

L1
1,4 M

COMPRIMENTO
DE CARGA

VOLUME DE CARGA

FURGÃO

FURGÃO

As imagens apresentadas neste catálogo servem como referência e podem não
corresponder às especificações do produto comercializado no mercado português.

FURGÃO DE PASSAGEIROS

Resumo da viagem, pontuação
económica, navegação económica,
Android Auto, várias ligações
telefónicas, reconhecimento de voz
Até 3 lugares

Até 3 lugares

2,1 M

CAPACIDADE DA MALA COM
A SEGUNDA FILA DE BANCOS
REBATIDA

VERSATILIDADE
DE VOLUMES
L1 e L2

PRINCIPAIS INDICADORES
DE DESEMPENHO

FURGÃO

LARGURA MÍN.
ENTRE PISOS
DE RODA

L2

800 KG 4,6 M3

ESCOLHA O NÚMERO DE LUGARES
L1
L2

1,05 M

ALTURA DO PISO
DE CARGA

FURGÃO MISTO

ATÉ

CARGA ÚTIL

554 MM

COMPRIMENTO DA ÁREA
DE CARGA

Até 4 lugares

2 LUGARES DIANTEIROS
+ 2 LUGARES TRASEIROS

EM TODA A
GAMA COMERCIAIS
NISSAN
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L1: 3 M3/ L2: 4 M3
VOLUME DE CARGA

L1: 3,5 M3/ L2: 4,6 M3
VOLUME DE CARGA
COM O BANCO DO
PASSAGEIRO REBATIDO

Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km
(o que ocorrer primeiro) para a gama de veículos comerciais ligeiros
(à exceção da e-NV200).
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O SEU ESPAÇO
DE TRABALHO
SOBRE RODAS

Com 77 l de espaço de arrumação, incluindo
um tabuleiro de 10 l debaixo do banco do
condutor ou uma bolsa de grande dimensão
na porta do passageiro, o seu PC, ficheiros e
ferramentas estão todos ao alcance da mão,
maximizando a sua eficiência.

O CONFORTO ALIA-SE À COMODIDADE no seu escritório
móvel inteligente, graças a um design interior espaçoso,
uma organização inteligente dos bancos (com atè 3
lugares à frente), total conectividade através de
Bluetooth® e Android Auto e amplos compartimentos de
arrumação.

Precisa de deixar as crianças na escola a caminho do trabalho?
Acrescente um 3º banco dianteiro e leve-as na hora certa.

As imagens apresentadas neste catálogo servem como referência e
podem não corresponder às especificações do produto comercializado
no mercado português.
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FAÇA MAIS
Escolha uma capacidade de carga útil
de 650 ou 800 kg e um espaço de carga
de 3,0 ou 4,6 m3 para carregar mercadorias
de todos os tamanhos e feitios. Basta
rebater o banco do passageiro para criar
um piso plano e desimpedido e dobrar
a antepara contra o banco do condutor
para transportar objetos com comprimento
até 2,5 m.

L1: 3 M3/ L2: 4 M3
VOLUME DE CARGA

L1: 3,5 M3/ L2: 4,6 M3
VOLUME DE CARGA COM O BANCO
DO PASSAGEIRO REBATIDO

CARGA ÚTIL
ATÉ

UM ESPAÇO
MULTIUSOS PARA
UM TRABALHO
MULTIFACETADO

800 KG
Com a Nova Nissan NV250, pode fazer qualquer
trabalho a bordo. Tire o máximo partido do espaço de
carga flexível e da excelente carga útil para expandir o
seu negócio em todas as direções.

VOLUME
DE CARGA ATÉ
As imagens apresentadas neste catálogo
servem como referência e podem não
corresponder às especificações do produto
comercializado no mercado português.
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ATÉ

4 LUGARES
2 LUGARES DIANTEIROS
+ 2 LUGARES TRASEIROS

AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES
DO FURGÃO MISTO

Quer pretenda transportar pessoas quer mercadorias, há uma Nissan NV250 para
si – e para o melhor dos dois mundos, o Furgão Misto NV250 é ideal. Combina um
espaço adaptável com capacidades de transporte excecionais e bancos
confortáveis para transportar até quatro pessoas, 2 à frente e 2 atrás.

As imagens apresentadas neste catálogo
servem como referência e podem não
corresponder às especificações do produto
comercializado no mercado português.

Furgão Misto disponível
a partir do 1º semestre de 2020

REBATER E CARREGAR

1,4 M

COMPRIMENTO
DE CARGA

2,1 M

COMPRIMENTO DE CARGA
COM A SEGUNDA FILA
REBATIDA
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Mude de um veículo de passageiros
para um veículo de mercadorias
com um simples gesto. Os bancos
traseiros rebatem-se para criar um
espaço de carga adicional.
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UM EXCELENTE DESEMPENHO
EM TODAS AS SITUAÇÕES
Equipado com um potente motor diesel de 80, 95 ou 115 cavalos, é
leve tanto ao nível da carteira como do ambiente, o que faz da
NV250 um ótimo negócio. Melhor consumo de combustível, menores
emissões de CO2 e uma impressionante autonomia entre
reabastecimentos contribuem todos para uma maior poupança,
enquanto as funções como o modo económico, cruise control/
limitador de velocidade*, a assistência ao arranque em subida e o
ESP garantem uma condução fácil e segura em cidade, durante mais
tempo.

ASSISTÊNCIA AO ARRANQUE
EM SUBIDA. Para o ajudar a não deixar
o veículo descair ao arrancar em
subida, a assistência ao arranque em
subida mantém o travão acionado
durante alguns segundos, para lhe dar
tempo para mudar de pedal.

ESP. Quaisquer que as condições
rodoviárias ou climatéricas, o
Programa Eletrónico de
Estabilidade (ESP) detecta
possíveis derrapagens e corrigeas automaticamente, com uma
travagem individual precisa em
cada roda.

MOTORES

Escolha a potência ideal para o seu negócio
Comprimento de carroçaria
MOTOR
1.5dCi 59 kW (80 CV)

HP

kW

Nm

L1

80

59

200



L2

1.5dCi 70 kW (95 CV)

95

70

230





1.5dCi 85 kW (115 CV)

115

85

260





AIRBAGS. A proteção pessoal e a
segurança constituem a máxima
prioridade da Nissan. A Nissan NV250
está equipada com 4 airbags* para
proteger condutores e os passageiros
em caso de incidente.

Consumo de combustível WLTP*: 6,1 - 6,3 L/100 km
Emissões de CO2 WLTP*: 161 - 166 g/km
*Consumo e emissões homologadas de acordo com os regulamentos europeus aplicáveis Como resultado da introdução do novo procedimento de teste
harmonizado mundial para veículos ligeiros (WLTP), os dados técnicos mostrados podem ser atualizados antes do registro do veículo e influenciar as taxas de
imposto que sejam aplicáveis. O equipamento opcional e acessórios, juntamente com outros fatores não técnicos, podem afetar o consumo e as emissões. As
motorizações mostradas podem estar sujeitas às restrições de disponibilidade devido a alterações na gama de motores Nissan. Verifique a disponibilidade e a data
de entrega com o seu Concessionário Nissan. Para mais informações sobre os valores oficiais de consumo e emissão, consulte https://www.nissan.pt/wltp.html.

As imagens apresentadas neste catálogo
servem como referência e podem não
corresponder às especificações do produto
comercializado no mercado português.

*dependendo da versão.
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PRESTE ATENÇÃO AOS PORMENORES
Cada negócio tem as suas próprias ferramentas e o seu próprio visual
e sensibilidade. Equipe a sua Nissan NV250 ao seu estilo.
Proteja-a, aumente as suas possibilidades…
Com os Acessórios Nissan, as opções são infindáveis.

1

2

1) Barras de tejadilho transversais – Aço
2) Proteção interior lateral em madeira
3) Palas de roda dianteiras
3

4

4) Tapetes de borracha
5) Tapetes de têxtil
6) Gancho de reboque
7) Grade de tejadilho - Aço
8) Sensores traseiros de estacionamento
9) Gancho de reboque fixo

5

6
7

8

9

As imagens apresentadas neste catálogo servem como referência e podem não corresponder
às especificações do produto comercializado no mercado português.
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CONVERSÃO

CORES

GAMA
NV250

OBTENHA A CONVERSÃO DE QUE NECESSITA
Transforme a sua Nova Nissan NV250 no veículo exato de que precisa. Frigorífico, proteção lateral em madeira com
o acabamento à sua escolha ou opte por um Furgão Misto. Para mais informações, visite o seu concessionário Nissan mais próximo.

MINERAL WHITE(1) (QNG)

MOKKA(2) (ZNB)

POPPY RED(2) (ZNG)

JANTES

CORAL RED(1) (Z52)

BLUE(2) (B13)

HIGHLAND GREY(2) (G17)

ESTOFOS

URBAN GREY(1) (G25)

METALLIC BLACK(2) (B00)

CONVERSÃO NISSAN

CONVERSÃO CERTIFICADA PELA NISSAN

Uma oferta pronta a utilizar coberta por uma
garantia Nissan de 5 anos, para uma total paz de
espírito. Design e qualidade integralmente
aprovados pela Nissan, permitindo uma
encomenda rápida e um prazo de entrega curto.

Uma oferta por medida que vai ao encontro das suas
necessidades profissionais específicas. Tendo por base um
nível de qualidade certificado pela Nissan, os parceiros da
Nissan desenvolvem a oferta de conversões e asseguram a
garantia da conversão.

FURGÃO MISTO

FRIGORÍFICO ISOTÉRMICO

ATÉ 4 LUGARES:
2 lugares dianteiros + 2 lugares traseiros
CARGA ÚTIL: 740 KG - VOLUME DE CARGA: 2,4/3,6 M3

ESPECIFICAÇÕES DE ARREFECIMENTO: Classe A
(de +2 °C a +12 °C)

CONSTELLATION GREY(2) (KNG)

(1) Pintura sólida
(2) Pintura metalizada

Furgão Misto disponível a partir de CY2020 H1

CONVERSÃO COM PISO EM MADEIRA

VOLUME: 1,85/2 M3
Conversões disponíveis a partir de 2020

Jantes de Aço de 15”

TECIDO CINZENTO

Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km
(o que ocorrer primeiro) para a gama de veículos comerciais ligeiros
(à exceção da e-NV200).
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O COMPROMISSO NISSAN
GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LIGEIROS NISSAN
A NISSAN oferece agora uma garantia pan-europeia standard de 5 anos em toda a sua gama de
veículos comerciais ligeiros*. E é muito mais do que uma simples garantia porque oferece-lhe:

• 5 anos ou 160 000 km (o que ocorrer primeiro)
• 5 anos de garantia para a pintura
• 5 anos de garantia para Peças e Acessórios Genuínos da Nissan
• 5 anos de Assistência em viagem
EM TODA A
GAMA COMERCIAIS
NISSAN

• 12 anos de garantia anti-corrosão

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

• Totalmente transmissível

SERVIÇOS APÓS-VENDA
E, com intervalos de manutenções de 24 meses ou 30 000 km (o que ocorrer primeiro), não só
usufrui de 5 anos de tranquilidade, mas também de um baixo custo de manutenção.

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
As imagens apresentadas neste catálogo servem como referência e podem não
corresponder às especificações do produto comercializado no mercado português.

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 (que ocorrer primeiro) para a gama de veículos comerciais ligeiros (à exceção da e-NV200).
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.

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 NV250 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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NISSAN 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

Visite a nossa página web em: www.nissan.pt

Siga-nos em:
/NissanPortugal

@NissanPortugal

/NissanPortugal
CONCESSIONÁRIO

*Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km (que ocorrer primeiro) para a gama de veículos comerciais ligeiros (à excepção
do e-NV200).
Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento
da impressão (dezembro 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 expressa da Nissan Europa.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – MY19 – NV250 - mar/21 – 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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