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STE PRIPRAVENÍ ZMENIŤ SVOJE PODNIKANIE?
OBJAVTE UŽ DNES ELEKTRICKÚ BUDÚCNOSŤ...

Keď skombinujete náš oceňovaný model NV200 a špičkový 100 % elektrický LEAF (ktorého sa vo svete
predalo už viac než 200 000 kusov), získate revolučné a inovatívne výhody pre svoje podnikanie. Vozidlo
e-NV200 je vybavené rovnakou technológiou ako Nissan LEAF. 100 % elektrické vozidlo Nissan e-NV200
vám pomôže výrazne znížiť prevádzkové náklady a podporiť ekologické podnikanie. S modelom e-NV200
sa vám otvárajú nové možnosti podnikania. Práca už nikdy nebude taká ako predtým.

NALOŽTE NÁKLAD BEZ PROBLÉMOV

VEZMITE SO SEBOU CELÚ PARTIU

UPRAVTE SI HO PODĽA POTREBY

Jeden z najpriestrannejších interiérov vo
svojej triede znamená, že môžete do
zadného nákladného priestoru pohodlne
umiestniť až dve europalety. Batéria je
integrovaná do podlahy, vďaka čomu môže
e-NV200 ponúknuť veľký nákladný priestor.

Zvezte kamarátov alebo kolegov.
Do modelu e-NV200 sa pohodlne zmestia
2 (verzia Van) až 7 osôb (verzia Combi) a
stále ponúka 0,87 až 4,2 metra kubického
nákladného priestoru.

Zadný nákladný priestor je funkčný
a všestranný. Vďaka rovným stenám
je možné jednoducho namontovať
doplnkové police aj koše.
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ZNÍŽTE SI NÁKLADY.
ZVÝŠTE EFEKTIVITU.
Predstavte si, že by ste už nikdy nemuseli utrácať kopu peňazí za palivo, výmenu oleja alebo servis
prevodovky. To sa vám môže splniť! Prejdite s modelom e-NV200 na 100 % elektrický pohon. Znížite
nielen prevádzkové náklady, ale tiež ušetríte čas, ktorý ste doteraz trávili údržbou vozidla. Najväčšou
výhodou však je, že toto cenovo veľmi výhodné vozidlo je aj šetrné voči životnému prostrediu. Je tiché a
čisté, takže môžete rozvážať v noci v bytovej zástavbe a vchádzať do chránených i vnútorných priestorov
budov bez toho, aby ste niekoho rušili. Konečne je tu vozidlo na pre vaše podnikanie, ktoré otvára nové
obchodné príležitosti.
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NÍZKE

ŽIADNE VYSOKÁ

PREVÁDZKOVÉ
NÁKLADY

PALIVO, VÝMENY
OLEJA A EMISIE

ÚČINNOSŤ:
80 KW (107 K)
ÚSPORA A VÝHODY

VYTVÁRANIE NOVÝCH
OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ
Pretože model e-NV200 je
vozidlo s nulovými emisiami a
tichým motorom, môžete ho
využiť na nočné rozvozy vo
vilovej zástavbe, v zastrešených
priestoroch a chránených
oblastiach. Už žiadny hluk a
znečistenie v dôsledku CO2.
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PRACUJTE SO 100 % ELEKTRICKÝM
VÝKONOM.
Plne nabitá batéria znamená dojazd až do 170 km* (NEDC), čo je dostatok na všetky
vaše vykládky, vyzdvihnutia, schôdzky a dodávky. Nissan e-NV200 ponúka tri režimy
dobíjania: Batériu je možné dobiť na 80 % asi za 30 minút prostredníctvom zásuvky na
rýchle dobíjanie alebo ju plne dobiť približne za 4 hodiny pomocou voliteľnej nástennej
nabíjačky s kapacitou 6,6 kW, alebo za 10 hodín pomocou kábla EVSE a akejkoľvek
bežnej zásuvky v domácnosti alebo na pracovisku... Stačí si vybrať, ktorý spôsob je
pre vás najpohodlnejší. Vďaka systému regeneratívneho brzdenia z každého dobíjania
svojho vozidla e-NV200 získate maximum. Batérie sa dobíjajú pri brzdení motorom či
pri spomaľovaní.

AŽ DO
170 KM*
(*NEDC)

30

4

MINÚT.

HODINY

HODÍN

RÝCHLE
NABÍJANIE

NÁSTENNÁ
NABÍJAČKA

BEŽNÉ
NABÍJANIE

10

NA JEDNO NABITIE

ŠTYRI JAZDNÉ REŽIMY PRE
MAXIMALIZÁCIU DOJAZDOVEJ
VZDIALENOSTI.
Režim D je najlepší na jazdu po diaľnici
- použitie tempomatu zvyšuje spotrebu
energie. Režim Eco zvyšuje dojazd tým,
že automaticky reguluje odpoveď vozidla
na zrýchlenie či klimatizáciu. Zachováva
sa tak využiteľný výkon. Režim B zvyšuje
výkon regeneratívneho brzdenia. Funguje
ako motorová brzda pri vozidlách so
spaľovacími motormi. Kombinácia režimu
B a Eco vám poskytuje najväčšiu úsporu
dojazdu prostredníctvom plynulej
akcelerácie režimu Eco a regeneratívneho
brzdenia režimu B.

*Na základe normy New European Driving Cycle (NEDC). Skutočný dojazd sa môže líšiť.
Dojazd môžu ovplyvniť rôzne faktory vrátane štýlu jazdy, cestných podmienok, vonkajšej teploty, klimatizácie.
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LEPŠIA JAZDA, LEPŠÍ PRACOVNÝ DEŇ.
Jazda vo vozidle s elektrickým pohonom vás vždy dobre naladí. Úžasne plynulá
jazda, žiaden hluk ani vibrácie. K tomu pridajte kabínu zameranú na pohodlie
šoféra, ktorá ponúka najväčší priestor na nohy vo svojej triede a je vybavená
vysokým sedadlom podobným sedadlám nákladných vozidiel, ktoré zaisťuje lepšiu
viditeľnosť. Vďaka tomu budú vaši šoféri spokojnejší, sebaistejší a menej unavení.
Skvelý zážitok z jazdy umocní automatická prevodovka. Vďaka výnimočnému
pružnému ovládaniu (a to vďaka nízkemu ťažisku a 15-palcovým diskom kolies),
okamžitému krútiacemu momentu EV (elektického vozidla) pre rýchle a plynulé
zrýchlenie a tesnému polomeru zatáčania pre ľahké manévrovanie sa vozidlo
e-NV200 stane tým najlepším členom vášho pracovného tímu.

Jeden z najväčších priestorov na nohy vo svojej
triede = väčšie pohodlie
Sedadlá podobné sedadlám nákladných
vozidiel = lepšia viditeľnosť
Vyhrievané sedadlo = väčšie pohodlie
Umiestnenie batérií = nízke ťažisko

Monitor zadnej parkovacej kamery
výrazne uľahčuje parkovanie. Táto funkcia
zobrazuje oblasť za vami a premieta
vodiace čiary, takže hravo zvládnete
umiestniť vozidlo e-NV200 presne tam,
kam chcete.
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Model e-NV200 sa vyznačuje neuveriteľne
malým priemerom otáčania 11,2 m, vďaka
ktorému zvládnete manévrovať v úzkych
uličkách a parkovať v tesných priestoroch a
taktiež sa priblížiť pri nakladaní a vykladaní
čo najbližšie.

11.2 M
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ODHADOVANÝ
DOJAZD

ZOSTÁVAJÚCA
KAPACITA BATÉRIE

STAV NABITIA
UKAZOVATEĽ ENERGIE

Len mrknutím na palubnú dosku zistíte všetko, čo potrebujete na
plánovanie dojazdu vrátane stavu nabíjania a využitia energie.

MONITORUJTE VŠETKY INFORMÁCIE,
KTORÉ POTREBUJETE NA SVOJU PRÁCU

Pokročilý kinematický systém CARWINGS* predlžuje dosah vášho podnikania
tým, že vám umožňuje digitálne sledovanie a výmenu dát o vašom vozidle.

• Vďaka digitálnemu sledovaniu a protokolovaniu správ vodiča o priebehu jazdy
odstraňuje únavné papierovanie.

• Stav batérie je možné monitorovať na webovej stránke CARWINGS a v aplikácii
NissanConnect EV**.

3 ROKY
BEZPLATNEJ
AKTUALIZÁCIE

Pre optimálnu funkciu navigačného
systému je kľúčová presnosť máp.
Program Nissan MapCare™ je služba,
vďaka ktorej môžete počas 3 rokov
od nákupu vozidla* získať jednu bezplatnú
aktualizáciu máp ročne.

• Prijímajte upozornenia o dokončení dobíjania a stave batérie.
• Z mobilného zariadenia na diaľku spúšťajte a zastavujte klimatizáciu a
spúšťajte dobíjanie.
* Systém CARWING je možné využívať iba vo vozidlách Nissan so zabudovaným systémom NissanConnect
vyrobených od 1. mája 2016 (okrem modelov NV200 a 370Z). Nevzťahuje sa na vozidlá zo skladových zásob,
ktoré boli vyrobené pred 1. májom 2016.
**Služby a aplikácie systému NissanConnect EV môžu byť poskytované tretími stranami, nad ktorými
spoločnosť Nissan nemá kontrolu a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia zo
strany spoločnosti Nissan alebo jej zástupcov (vrátane služieb zrušených/prerušených treťou stranou). Určité
funkcie vzdialeného ovládania si vyžadujú kompatibilný telefón alebo zariadenie, ktoré nie je súčasťou vozidla.
Mobilné siete zabezpečujú poskytovatelia mobilných služieb a nie sú pod kontrolou spoločnosti Nissan.
Mobilné siete nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Na využívanie služieb sa môžu vzťahovať poplatky za
roaming a/alebo spotrebu dát. Spoločnosť Nissan nie je zodpovedná za výmenu či aktualizáciu vybavenia ani
za ďalšie náklady nevyhnutné na ďalšiu prevádzku, ku ktorým prišlo vzhľadom na servisné zmeny. Viac
informácií o jazykových verziách NissanConnect EV vám poskytnú autorizovaní predajcovia Nissan

*Viac informácií získate u predajcu alebo na portáli pre majiteľov YOU+Nissan
http://www.youplusnissan.sk
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MOBILNÁ KANCELÁRIA,
S KTOROU SA DOSTANETE
KAMKOĽVEK
Vozidlo e-NV200 ponúka nečakanú úroveň
výbavy.Interiér vozidla čerpá inšpiráciu u
vodičov, ktorí potrebujú pracovať počas cesty.
Kabína slúži i ako praktický pracovný priestor.
Ponúka celý rad možností nastavenia sedadiel
a všestranný úložný priestor. Kto by potreboval
kanceláriu, keď má k dispozícii navigáciu
systému NissanConnect, možnosti hands-free
telefonovania a písania textových správ a
streamovania audia cez rozhranie Bluetooth?

Jedna obrazovka
toho dokáže veľa.
Zmena dodacej
adresy? Získajte
aktuálnu
informáciu
pomocou textovej
správy a potom
nájdite svoju trasu
v navigačnom
systéme.

Sklopením sedadla spolujazdca
získate stabilnú a praktickú
rovnú plochu na písanie.

VÝSUVNÁ ZÁSUVKA POD SEDADLOM
na strane spolujazdca ponúka bezpečné
uloženie nevyhnutností.

Montážou voliča
prevodovky na stredovú
konzolu prístrojového
panelu sme získali
dodatočný priestor
medzi sedadlami, ktorý
je možné využívať na
odkladanie drobných
predmetov alebo
prípadné nabíjanie
elektronických
zariadení.

STREDOVÁ KONZOLA
A je dosť veľká na to, aby sa
do nej zmestili akékoľvek dokumenty.
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KAPACITA NÁKLADNÉHO PRIESTORU A
VŠESTRANNOSŤ NA DOKONALÉ VYUŽITIE.
Vozidlo e-NV200 bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo množstvo rôznych potrieb. Vyberte si z dvoch modelov.
Oba ponúkajú všestranný interiér, ktorý umožňuje upraviť si poličky, priehradky a sedadlá na mieru podľa
vašich požiadaviek. Môžete si zvoliť tiež skriňové dvere s panelmi alebo presklené, a zadné výklopné
dvere. Nakladanie je veľmi jednoduché vďaka výnimočne nízkej zadnej nakladacej hrane 520 mm.

JEDEN Z NAJLEPŠÍCH VO
SVOJEJ TRIEDE
Kapacita nákladného
priestoru 4,2 m3

3 474 litrov a
úžitkové zaťaženie 770 kg

2,04 m – dostatok miesta za prednými sedadlami na dve europalety
2,8 m – priestor na dlhý rebrík (s voliteľnou skladacou priehradkou)

1,22 m medzi podbehmi
1,5 m od kraja ku kraju
1,36 m na výšku na
postavenie

60/40
ROZDELENÉ
ZADNÉ DVERE
S plnou sedemmiestnou verziou
môžete viesť celý tím.

Nakladanie navyše Šesť úchytiek s
uľahčujú ploché
D-krúžkom na
podbehy.
podlahe udrží
až 509 kg.

Aj keď je vozidlo e-NV200 Combi
obsadené piatimi osobami, stále
má dostatok miesta pre náklad.

40%

520 mm

60%

PRE TESNEJŠIE
PRIESTORY

ZADNÁ NAKLADACIA HRANA

PRE ŠIRŠÍ NÁKLAD

Dve štandardné
europalety a dostatok
voľného priestoru.

PREKONAJTE KONKURENCIU.
Vyberte si verziu, ktorá sa najlepšie
hodí pre vaše podnikanie. Ak je pre vás
najdôležitejší nákladný priestor, je vašou
najlepšou voľbou e-NV200 Van.
To najlepšie z oboch svetov ponúka
e-NV200 Combi v päťmiestnom alebo
sedemmiestnom vyhotovení.

e-NV200 VAN
Ak potrebujete maximálny nákladný priestor,
je pre vás vozidlo e-NV200 vynikajúcim riešením.
Zadné dvere rozdelené v pomere 60/40 uľahčujú
nakladanie aj vykladanie.
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e-NV200 COMBI 5-MIESTNA VERZIA
Do modelu Combi sa zmestí až päť osôb a ponúka
nákladný priestor s objemom 2,3 kubického metra.
Dvojité posuvné dvere a zadný batožinový priestor
umožňujú jednoduchý nástup, výstup a nakladanie.

e-NV200 COMBI 7-MIESTNA VERZIA
Ponúka 7 plnohodnotných sedadiel a celej posádke vozidla
veľa miesta na nohy a ruky. Druhý rad sedadiel sa sklápa
dole a zadné sedadlá sa zdvíhajú hore, čím vznikne dômyselný
priestor pre neskladné predmety.
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ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA NISSAN

6 7
8 9

Doplňte svoje vozidlo e-NV200 originálnym príslušenstvom
Nissan.Všetko od textilných poťahov sedadiel a ochranných
mriežok posuvných dverí až po gumové rohože a vložky
batožinového priestoru je upravené na mieru a vyrobené s
ohľadom na vaše požiadavky.

1

5

4

3

3

8 _ Gumové rohože
1 _ Strešný nosič, 3 nosníky
2 _ Bočné stúpačky
3 _ Predné a zadné zásterky
4 _ Bočné lišty dverí
5 _ Plastové ochranné panely
zadných skriňových dverí
pre kompletnú ochranu,
dvojdielne

2
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9 _ Viacpolohová sieť,
systémové priečky pre
viacpolohovú deliacu sieť

10 11
12 13

10 _ Plastový chránič podlahy
a ochranná prahová lišta
hrany nákladného
priestoru
11 _ Ochranná lišta vstupu a
štandardná textilná
rohož

6 _ Textilné poťahy sedadiel z
ekologického materiálu

12 _ Sieť batožinového
priestoru

7 _ Ochranná mriežka
posuvných dverí

13 _ Mäkká vložka
batožinového priestoru
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FARBY

Max. Výkon motora
Max. krútiaci moment

MOTOR

PREVODOVÝ POMER

kW(PS)

80[109]/3008

kW(k)/min-1

254 /0-3008

max. otáčok/min.

10500

Typ energie

Elektrina

Systém sania

Elektrický

Prevodový pomer

9.3010

Typ pohonu

Predný

Typ
BIELA (S) QM1

STRIEBORNÁ (M) KL0

ŠEDÁ (PM) K51

Lítium-iónová

Napätie

ČIERNA (M) GN0

BATÉRIA

V

Kapacita

kWh

24 kWh

Nabíjanie batérie

Kw/h

3.6kw/r

Hodiny

4 hodiny ( voliteľné )

Kw/h

6.6kw/r (volitelné)

Čas nabíjania batérie
Nabíjanie batérie
Čas nabíjania batérie

NABÍJAČKA

Hodiny

7 hodín

Palubná nabíjačka

kW

3.6kW, 6.6kW(voliteľné)

Rýchlonabíjačka

kW

Čas nabíjania batérie
ČERVENÁ (S) Z10

MODRÁ (P) BW9

BIELA PEARL (3P) QAB

MODRÁ TYRKYS (TPM) RBM

ROZMERY

ČALÚNENIE

CELKOVÉ ROZMERY

Dĺžka

mm

Šírka (so zrkadlami)

mm

2011

Šírka (bez zrkadiel)

mm

1755

Výška (bez záťaže)

mm

1858

Rázvor kolies

mm

2725

Previs

mm

987,2

mm

846,6

vpredu

mm

1530

mm

153,4

mm
predná náprava

Zavesenie

zadná náprava

Elektrický posilovač riadenia

Brzdový systém

Rekuperačný elektro-hydraulický

B

Predné brzdy

CLZ31VE φ283×28t

C

Zadné brzdy

AD9VA+DS17 φ292×16t

DISKY KOLIES

Rozmer pneumatík

F
E

15” OCEĽOVÉ DISKY
KOLIES

Zavesenie

15” DISKY KOLIES Z
ĽAHKÝCH ZLIATIN

15” KRYTY NA OCEĽOVÉ
DISKY KOLIES
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153,4
Nezávislé typu Mc Pherson, vinuté
pružiny
Liistové pružiny

Riadenie

PODVOZOK

4560

vzadu

Svetlá výška (bez záťaže)

COMBI

50(voliteľné)
30mn (voliteľné)

D

VAN

Nominálne napätie ; 360 V

ROZMERY BATOŽINOVÉHO /
NÁKLADNÉHO PRIESTORU

Maximálna dĺžka

mm

2040

Maximálna šírka

mm

1500 (1495 Evalia)

Maximálna výška

mm

1358 (1305 Evalia)

Minimálna šírka medzi podbehmi

mm

1220

Výška hrany nakladacieho priestoru (bez záťaže)

mm

523,5

mm3

4,2

Kombi, za druhým radom

mm3

2.1 (2 Ludo)

Kombi, so sklopeným druhým radom

mm3

3.1/2.9

Šírka

mm

700

Výška

mm

1171

Šírka

mm

1262

Výška

mm

1228

Objem batožinového priestoru - VAN

Posuvné dvere

A

Zadné dvere
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VARIANTY KAROSÉRIE

MODEL VAN S POSUVNÝMI DVERAMI NA PRAVEJ STRANE

SERVISNÉ ZMLUVY

MODEL VAN S POSUVNÝMI DVERAMI NA OBOCH STRANÁCH

Ak chcete byť úplne bez starostí a mať kontrolu nad rozpočtom, vyberte si servisnú
zmluvu Nissan, ktorá pokryje servisné náklady do určitého počtu najazdených
kilometrov alebo na zvolené časové obdobie. Zaistíte tým, že servis vášho nového
vozidla e-NV200 budú vykonávať špecializovaní technici spoločnosti Nissan.

MODEL VAN S POSUVNÝMI DVERAMI NA OBOCH STRANÁCH
S PLNÝM PRESKLENÍM A STIERAČOM

MODEL LUDO S POSUVNÝMI DVERAMI NA OBOCH
STRANÁCH A PRESKLENÍM

A COMBI SO ZADNÝMI VÝKLOPNÝMI DVERAMI*
* K dispozícii sú aj verzie so skriňovými dverami

karoséria
Model

#041

#041

#041

#042

Std

Std

Std

Vyššia

-

PCTG6

PCTG7

N/A

Combi

Všetky
Std

All

Vyššia

Std

N/A

Evalia

N/A

Std
N/A

2

2

2

2

2

2

5

5

5

kg

2250

2050

1920

2220

2220

2220

2220

2220

2220

kg

1071

1046

1029

1068

1072

1073

1070

1072

1073

Maximálna užitočná hmotnosť
Maximálna hmotnosť pripadajúca na
prednú nápravu
Maximálna hmotnosť pripadajúca na
zadnú nápravu
Max. ťažná sila
Spotreba elektrickej energie

kg

1179

1004

891

1152

1148

1147

1150

1148

1147

kg

1480

1480

1480

1518

1517

1542

1571

1606

1641

kg

770

570

440

702

703

678

649

614

579

kg

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1180

kg

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wh/km

165

165

165

165

165

165

165

165

165
167

km

163

163

167

163

163

163

170

167

CO2 množstvo emisií (kombinované)

g/km

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Max. rýchlosť

km/h

123

123

123

123

123

123

123

123

123

sec

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Dojazd (NEDC)

Zrýchlenie 0 - 100 km/h
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VĎAKA VÁM DÁVAME ZO SEBA TO
NAJLEPŠIE.

All

Vyššia

Celková hmotnosť vozidla
Celková hmotnosť vozidla pripadajúca na
prednú nápravu
Celková hmotnosť vozidla pripadajúca na
zadnú nápravu
Prevádzková hmotnosť

Sedadlá

VÝKON

VAN (5 dverový)

Výbava
Kód

HMOTNOSTI

VAN (4 dverový)

Príslušenstvo | Verzie a rozmery
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Vy ste našou inšpiráciou. Motivujete nás do
hľadania stále dômyselnejších riešení.
Podnecujete nás do inovácií a zmien v
zabehnutých postupoch. Nechceme sa
uspokojiť iba s vylepšovaním či rozširovaním
toho, čo už existuje. Chceme posúvať a znovu
definovať hranice možností. Chceme ponúkať
originálne riešenia, ktoré nám pomôžu
uspokojiť vaše každodenné potreby a naplniť
vaše najodvážnejšie sny. V spoločnosti Nissan
navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a služby
rúcajúce zavedené poriadky – z praktického
vytvárame vzrušujúce a zo vzrušujúceho
praktické, aby sme vám každý deň ponúkli
väčšie potešenie z jazdy.

NISSAN e-NV200 VÁM
PONÚKA:
Pre absolútny pokoj mysle pri používaní vášho
vozidla je na vozidlo e-NV200 teraz dostupná
záruka až na 5 rokov / 100 000 km (podľa toho,
čo nastane skôr) na mechanické a elektrické
súčasti vrátane služby asistenčnej služby Nissan
Assistance.*
Kontaktujte autorizovaného predajcu Nissan pre
viac informácií.
Poskytujeme 12-ročnú záruku odolnosti proti
prehrdzaveniu karosérie.
Záruka na lítium-iónovú batériu vozidla Nissan
e-NV200 sa vzťahuje aj na pokles kapacity
batérie pod 9 dielikov (z celkových 12) na
ukazovateli kapacity počas 5 rokov od kúpy
vozidla alebo do najazdenia100 000 km (podľa
toho, čo nastane skôr).

* V štvrtom a piatom roku sa záruka nevzťahuje na
diely karosérie a lak. Ďalšie informácie o podmienkach
záruk nájdete v Podmienkach predĺženej záruky alebo
u svojho predajcu a v záručnej knižke.
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Navštívte náš web na adrese: https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/e-nv200.html

Sledujte vozidlo Nissan e-NV200 tiež tu:
Pečiatka predajcu:

Vyvinuli sme maximálnu snahu na to, aby bol obsah tejto publikácie v okamihu jej odovzdania do tlače (November 2017) správny.
V brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel vystavovaných v rámci autosalónov. V súlade so zásadami neustáleho
zlepšovania výrobkov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie a vozidlá opísané a zobrazené v tejto
publikácii. Predajcovia spoločnosti Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takých zmenách v najkratšom možnom čase.
Najaktuálnejšie informácie si môžete vyžiadať u miestneho predajcu vozidiel Nissan. Vzhľadom na obmedzenia použitého tlačového
procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb použitých lakov a materiálov interiérového
čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo akejkoľvek jej časti je bez písomného súhlasu spoločnosti
Nissan zakázaná.Technológie, prvky výbavy a príslušenstvo uvedené v tejto brožúre nemusia byť dostupné alebo môžu byť na
želanie. Použité obrázky sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely a nie
sú súčasťou zmluvného návrhu.Spotreba elektrickej energie v kombinovanom testovacom cykle: 165 Wh/km, trieda energetickej
účinnosti: A+.Pre viac informácií o ponuke sa obráťte na autorizovaného predajcu Nissan alebo navštívte stránku www.nissan.sk.

Tato brožúra je vyrobená z papiera bez obsahu chlóru – GEA BtoB e-NV200 BROC 11/2017 – Vytlačené v EÚ.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide, Francúzsko – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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