NISSAN

NV200

*

Pri Nissanu neprestano razvijamo nove inovacije, da bi izboljšali vaše poslovanje snujemo nove načine, da bi vam zagotovili večjo učinkovitost in večji uporabni prostor,
prilagodljivost, zmanjšanje stroškov in enostavnost uporabe. Namen naših stalnih inovacij
je, da bi bil vaš vsakdanji posel preprostejši, zabavnejši in boljši. Občutki po dobro
opravljenem delu so odlični.

MAJHEN ZUNAJ
VELIK ZNOTRAJ

Kompakten in diskreten. Kljub razkošnemu tovornemu
prostoru, 4.2 m3, NV200 s svojimi kompaktnimi merami
omogoča lahkotno parkiranje in manevriranje skozi
promet. Pametna zasnova za najboljše kombinirano
delovno vozilo v mestu.
V notranjosti nudi NV200 prostorno kabino, okolje s
kakovostnimi materiali ter funkcionalno obliko, kjer
najdete veliko praktičnih prostorov za shranjevanje.
Z zložljivim sovoznikovim sedežem pa se hitro spremeni
v mobilno pisarno, da boste tudi na terenu učinkovito
opravljali svoje delo.

KOMPAKTNA KAROSERIJA IN IZJEMNA NOSILNOST

VEČNAMENSKI PROSTOR

RAZMIŠLJAJTE ŠIRŠE. Tovorni prostor vozila NV200 je najširši, najvišji
in z največjo prostornino v svojem razredu, zato lahko računate nanj,
da bo opravil vsako nalogo.
PRIPRAVITE SE NA PRESENEČENJE. Za lepo zunanjostjo
NV200 se skriva inteligentna zasnova, ki vam omogoča
preprost prevoz blaga od točke A do točke B.
2,04 m

DOLŽINE
SKUPNA
VIŠINA:

1,86 m

SKUPNA
ŠIRINA:

1,69 m

1,5 m

ŠIRINE

1,36 m
VIŠINE

BODITE FLEKSIBILNI. Notranje dimenzije NV200 so
zamišljene tako, da se lahko prilagodijo vsem vrstam
poslovanja in tovoru, ki ima različno obliko in
volumen. Zato vam nikoli ne bo treba reči ne.

4,2 m3

VOLUMNA

DO

659 kg

NOSILNOSTI

4,2 m3
UPORABNEGA

2,8 m

PROSTOR ZA DOLGO LESTEV

524 mm

VIŠINA PRTLJAŽNIKA OD TAL

2 EURO PALETI

1,22 m

PROSTOR ZA TOVOR

MEDOSNA RAZDALJA

TOVORNEGA PROSTORA

SKUPNA DOLŽINA: 4,4 m

KLJUČNE
ZNAČILNOSTI

COMBI 7 SEDEŽEV
SPROSTITE SE. Z udobno namestitvijo za do 7 oseb in z
dovolj prostora za prtljago lahko preprosto uživate v vožnji.

OKRETEN V MESTU
ENOSTAVNO MANEVRIRAJTE. Preprosto vstopanje in parkiranje,
zelo okreten v zahtevnem okolju in, zahvaljujoč visokemu položaju
voznika, z odlično vidljivostjo. NV200 uživa v ozkih predelih.

Do 2,9 m3

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA Z ZLOŽENO
DRUGO IN TRETJO VRSTO SEDEŽEV

41°

Do 2,1 m3

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA Z
ZLOŽENO TRETJO VRSTO SEDEŽEV

373 mm
384 mm
VIŠJI POLOŽAJ VOZNIKA

847 mm
NIZKA TLA

10,6 m OBRAČALNI KROG

Vaš Nissan NV200 je
vztrajen pri delu, tako kot
vi, vendar tudi on
potrebuje vzdrževanje.
Zato ima servisni interval
na 1 leto ali 30.000 km,
saj želimo, da ostane v
najboljši formi.

7 SEDEŽEV

VEČ POTNIKOV, VEČ PROSTORA ZA
KOLENA, VEČJA VIŠINA

VEČNAMENSKI PROSTOR

Ogromen tovorni prostor, ki je domiselno oblikovan z namenom, da bi se
maksimalno izkoristile notranje dimenzije ter olajšalo vaše vsakdanje
poslovanje. Z 2,04 m dolžine in 1,22 m medosne razdalje NV200 z lahkoto
sprejme 2 euro paleti. Nakladanje in razkladanje je olajšano zaradi dna
prtljažnika, ki je oddaljen od tal samo 524 mm, kar je najboljša vrednost v
tem razredu. Serijske zanke zagotavljajo, da se tovor ne premika. NV200
lahko dodatno prilagodite svojim potrebam, prav tako pa lahko izbirate med
enojnimi ali dvojnimi bočnimi drsnimi vrati ter polno kovinsko ali mrežasto
pregrado.

Notranjost pri FURGON različici: polna kovinska pregrada ali mrežasta pregrada (verzija CARGO)

12
11

BARVE

COMBI 7 SEDEŽEV

NV200 pri verziji Combi nudi tri vrste sedežev, s popolno prilagodljivostjo ter
obilico prostora za potnike in njihovo prtljago. NV 200 poleg 7-ih potnikov
najde prostor še za minimalno dva velika kovčka.

TEMNO MODRA / C, F
BW9 / K

SREBRNA / C, F
KL0 / K

TEMNO SIVA / C, F
K51 / K

BELA / C, F
QM1 / N

ČRNA / C, F
GN0 / K

RDEČA / C, F
Z10 / N

BELA BISERNA / C
QAB / B

BRONASTA / C
CAP / K

C: na voljo za Combi - F: na voljo za Furgon - N: NAVADNA - K: KOVINSKA - B: BISERNA

PLATIŠČA

MAKSIMALNO PRILAGODLJIV

VSE SEDEŽE JE MOŽNO ZLOŽITI, DA SE ZAGOTOVI DODATNI PROSTOR

7 SEDEŽEV

VEČ POTNIKOV, VEČ PROSTORA ZA
KOLENA, VEČJA VIŠINA ZA POTNIKE

15-PALČNO ALU PLATIŠČE
COMBI

MOTOR

DIZEL

MENJALNIK

MOČ

EMISIJE CO2

PORABA GORIVA

1,5 dCi

Ročni,
6-stopenjski

81 kW
110 KM

od 130 g/km

od 4,6l / 100 km

NISSANOVA 5-LETNA GARANCIJA PROIZVAJALCA ZA LAHKA
GOSPODARSKA VOZILA
Nissan zdaj serijsko ponuja 5-letno vseevropsko garancijo za vsa svoja lahka gospodarska vozila*.
To je veliko več kot garancija, saj vključuje:

• 5-letno garancijo na celo vozilo (ali do 160.000 km)
• 5-letno garancijo na barvo, ki pokriva barvane dele
karoserije
• 5-letno garancijo na originalne Nissanove dele in
dodatno opremo**
• 5-letno Nissan Asistenco
• 12-letno garancijo na prerjavenje za NV200
• Garancija je v celoti prenosljiva
Pri vozilih z dizelskim motorjem je potrebno redne servisne preglede opraviti na 12 mesecev
oziroma 30.000 prevoženih kilometrov, zato boste poleg petih let brezskrbnosti deležni tudi
nižjih stroškov uporabe vozila.

STORITVE ZA KUPCE
SPECIALIZIRANA MREŽA
Nissan zagotavlja specializirano mrežo pooblaščenih zastopnikov, ki ustrezajo vašim
potrebam:
• Pokritost povsod po Evropi
• Usposobljeno prodajno in poprodajno osebje
• Konkurenčno financiranje
• Ponudba predelav po meri
• Testna vožnja vozil po vaši izbiri

POPRODAJNE STORITVE
Okvara avtomobila je že sama po sebi neprijeten dogodek. Če pa se pokvari gospodarsko
vozilo, to lahko resno ogrozi tudi vaše posle. Tudi servisiranje pomeni izpad prihodka,
saj je vaše vozilo v tem času nedosegljivo in ne morete opravljati svojega dela. Pri Nissanu
se vsega tega zavedamo. Zato storimo vse, da vaše vozilo ostane tam, kjer mora biti
- na cesti, in da brezhibno opravlja svojo nalogo.

NISSANOVE POGODBE O VZDRŽEVANJU
Pri pooblaščenem Nissanovem zastopniku lahko sklenete pogodbo o vzdrževanju, ki
zajema servisiranje in vzdrževanje vašega vozila za obdobje in število prevoženih
kilometrov, ki najbolj ustrezata potrebam vašega podjetja. S to pogodbo si boste
zagotovili brezskrbnost, saj bodo za vašo NV200 skrbeli usposobljeni Nissanovi
strokovnjaki.

ZARADI VAS SE NISSAN POKAŽE V NAJBOLJŠI LUČI.
Razvnemate našo domišljijo. Spodbujate našo iznajdljivost. Navdihujete nas, da spremenimo pravila in
ustvarjamo novosti. Pri Nissanu inovacije niso le dodatki in izboljšave, ampak predvsem preseganje omejitev
in ponovno vzpostavljanje ravnovesja. Razvijamo nepričakovane rešitve, da potešimo vaše najbolj divje in
tudi praktične želje. Pri Nissanu razvijamo vozila, dodatno opremo in storitve, ki presegajo običajne - iz
praktičnega naredimo razburljivo in obratno. S tem vam dan za dnem ponujamo nepozabno doživetje
vožnje.
* Garancija proizvajalca za lahka gospodarska vozila, ki velja 5 let oziroma do prevoženih 160.000 km (glede na prvi doseženi pogoj).
** Velja v primeru vgradnje v novo vozilo ob nakupu.
Omejitev kilometrov ne velja pri garanciji na barvo in prerjavenje.
Za več informacij glejte Nissanovo garancijsko knjižico.

5-LETNA ASISTENCA NA CESTI
• Vseevropsko kritje za okvare, nezgode in dogodke, ki niso zajeti v garanciji
(kot so izpraznjene pnevmatike, izgubljeni ključi, dolivanje napačnega goriva …)
• 24 ur na dan, vse dni v tednu in 365 dni v letu
• Center za klic v sili
• Takojšnja asistenca
Če asistenca ni mogoča in je vaš NV200 po nekaj urah še vedno nevozen, vam bomo
čim prej zagotovili nadomestno vozilo ali, po potrebi, prenočišče in prevoz do vašega
cilja oziroma nazaj na vaš sedež. Poskrbeli bomo tudi za prevoz vašega nevoznega
NV200.

Obiščite našo spletno stran: www.nissan.si

Spremljajte Nissan na:

Žig pooblaščenega prodajalca:

*Garancija proizvajalca za lahka gospodarska vozila, ki velja 5 let oziroma do prevoženih 160.000 km (glede na prvi doseženi
pogoj)
Prizadevamo si, da je vsebina publikacije v času tiskanja točna (november 2016). V katalogu so prikazana prototipna vozila, ki jih
prikazujemo na avtomobilskih sejmih. Nissan Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico,
da kadar koli spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo pooblaščene zastopnike
Nissan obvestili v najkrajšem možnem času. Za aktualne informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega zastopnika Nissan.
Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov
notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Reproduciranje tega kataloga v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja
podjetja Nissan Europe ni dovoljeno.

Katalog je tiskan na papirju, beljenem brez klora – Natisnjeno v EU.
Zasnova: DESIGNORY, Francija, izdelava: eg+ worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

