NISSAN

NV200

Stylistyka nadwozia | Stylistyka wnętrza | Miejsca na Ładunek | Technologia i Osiągi |

Styl i Akcesoria

Drukuj | Zamknij

POPATRZ

I POMYŚL

DYSKRETNA ELEGANCJA. Pomimo iż NV200 posiada
4,2 m3 przestrzeni ładunkowej co stanowi jeden z najlepszych
wyników w tej klasie, kompaktowe wymiary nadwozia (długość,
obwód, niewielka wysokość) ułatwiają wykonywanie manewrów
w ruchu ulicznym oraz na parkingach. Inteligentne wzornictwo –
najlepsze w mieście.
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ZASTOSUJ

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE
ZORIENTOWANY NA KIEROWCĘ.
W przestronnym wnętrzu NV200 wysoka
jakość materiałów, przemyślane szczegóły,
mnóstwo schowków oraz fotel kierowcy
regulowany w kilku płaszczyznach tworzą
wygodne miejsce pracy.
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ŁADOWNOŚĆ
AŻ DO

PRZESTRZEŃ
ŁADUNKOWA

WYJĄTKOWA

ŁADOWNOŚĆ

W MODELU NV200 przeznaczono wyjątkowo dużo miejsca na przewóz ładunku –
w tym zakresie parametry NV200 są najlepsze w tej kategorii pojazdów. Duża
ładowność pojazdu jest wynikiem optymalizacji wewnętrznych wymiarów samochodu.
Dzięki ładowności 4,2 m3 i 795 kg NV200 jest zawsze gotowy do pracy.

2,04 M

1,50 M

1,36 M

4,2 M3

Przestrzeń ładunkową NV200
obliczono z myślą o
zmieszczeniu dwóch europalet.

Więcej przestrzeni pomiędzy
ściankami to możliwość
przewozu szerszych ładunków.

Obniżona podłoga i wysoki
sufit umożliwiają przewóz
większych ładunków.

Wiodąca ładowność w klasie.
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KOMPAKTOWE NADWOZIE

O NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH
DZIĘKI INTELIGENTNEMU WZORNICTWU
uzyskano niezwykle dużą przestrzeń ładunkową.
Z pewnością będziesz zaskoczony, jak bardzo kompaktowy
jest NV200. Ten pojazd sprawia, że jazda w warunkach
miejskich staje się łatwa.

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA:
1,86 M

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA: 1,69 M

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
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MĄDRZE ZAPROJEKTOWANA

WIELOZADANIOWA PRZESTRZEŃ

OGROMNA PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA W NOWYM NV200 została opracowana z myślą o
mądrym wykorzystaniu wewnętrznych wymiarów oraz o ułatwieniu codziennej pracy. W samochodzie
mieszczą się dwie europalety, a podłoga powierzchni ładunkowej znajduje się jedynie 524 mm ponad
ziemią, dlatego załadunek jest łatwy i szybki. Z kolei standardowe haki w podłodze umożliwiają bezpieczny
przewóz ładunku. NV200 można skonﬁgurować w zależności od potrzeb – z pomocą przychodzą ścianki
działowe dostępne w dwóch rodzajach, możliwość wyboru wersji z pojedynczymi lub podwójnymi drzwiami
przesuwnymi oraz opcjonalne okna z boku i z tyłu pojazdu.

Miejsce na długą drabinę (z opcjonalną, składaną przegrodą)

524 mm wysokość krawędzi załadunku

Miejsce na dwie europalety

2,8 M

524 MM

2 EUROPALETY

1,22 M

Miejsce na długą drabinę
(z opcjonalną, składaną przegrodą)

Wysokość krawędzi
załadunku

Miejsce na 2 europalety

Odległość 1,22 m
między nadkolami
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3,1 M3

Do 3,1 m3 bagażnika przy złożonym drugim
rzędzie siedzeń.

WYJĄTKOWA

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

NV200 COMBI CHARAKTERYZUJE SIĘ NIE
TYLKO ŁADNYM WYGLĄDEM, ale również jest
wyjątkowo wszechstronny. Umożliwiając
dostosowanie go do rodzaju działalności, model ten
gwarantuje najbardziej elastyczną przestrzeń
ładunkową i niemal nieograniczone możliwości
załadunku. Może nim podróżować nawet siedem
osób, a w przypadku gdy jedzie tylko pięć osób w
dwóch rzędach, z tyłu samochodu pozostaje nadal aż
2,3 m3 bagażnika. NV200 Combi to idealny pojazd
zarówno do pracy, jak i podczas weekendu.

2,3 M3

Do 2,3 m3 bagażnika przy dwóch rzędach
siedzeń (miejsce dla 5 pasażerów).

7 MIEJSC

Więcej siedzeń, więcej miejsca na nogi i głowę.
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WYGODNY

I WSZECHSTRONNY
NV200 COMBI zapewnia więcej miejsca wewnątrz
pojazdu, a regulowana modułowa konstrukcja foteli
gwarantuje wiele możliwości zmiany układu przestrzeni
ładunkowej. Bez względu na to, czy w samochodzie
jadą dwie osoby, pięć czy siedem, w NV200 Combi wciąż
jest zaskakująco dużo miejsca na bagaż. Inteligentne
wykorzystanie przestrzeni, haki ładunkowe oraz elegancka
kabina robią dobre wrażenie na pasażerach, a ponadto
zdecydowanie ułatwiają życie kierowcy.
Po złożeniu drugiego i opcjonalnego trzeciego rzędu
foteli pozwala uzyskać płaską podłogę bagażnika, co
oznacza brak problemów podczas wsiadania pasażerów
i załadunku bagażu.

2 MIEJSCA
W konfiguracji z dwoma fotelami NV200 Combi może zabrać trzy rowery
górskie bez konieczności demontowania przedniego koła. To 3,1 m3 przestrzeni
ładunkowej (2,9 m3 po złożeniu opcjonalnego trzeciego rzędu).

5 MIEJSC
Nawet jeśli w samochodzie jedzie pięć osób, do NV200 Combi każdy może
zabrać ze sobą dużą walizkę dzięki przestrzeni ładunkowej 2,3 m3 (2,1 m3 po
złożeniu dostępnego opcjonalnie trzeciego rzędu siedzeń).

7 MIEJSC
Żaden inny samochód w tej klasie nie pomieści bagażu, wioząc maksymalną
liczbę pasażerów, podczas gdy nowy NV200 Combi nawet przy siedmiu
rozłożonych siedzeniach wciąż ma miejsce na co najmniej dwie duże walizki.

PRZESTRZEŃ Z
MOŻLIWOŚCIĄ
ADAPTACJI
Możliwość złożenia wszystkich
foteli pozwala zwiększyć
rozmiar przestrzeni ładunkowej.
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RASOWY

MIESZCZUCH

NV200 ŚWIETNIE ODNAJDUJE SIĘ W GĄSZCZU MIEJSKIEJ DŻUNGLI.
Wyjątkowe wymiary pojazdu sprawiają, że łatwo nim parkować i wykonywać manewry w
ruchu drogowym. Doskonała widoczność z podwyższonego fotela kierowcy w połączeniu
ze świetną zwrotnością pomagają pokonywać nawet najbardziej zatłoczone ulice.
KAMERA COFANIA Kamera cofania ułatwia parkowanie w ciasnych miejscach oraz
na rampach załadunkowych. Na desce rozdzielczej kolorowy wyświetlacz pokazuje obraz
miejsca z tyłu samochodu oraz wskazówki ułatwiające ustawienie NV200 zgodnie z
wolą kierowcy.

ŚWIETNA WIDOCZNOŚĆ, OGROMNA WYGODA
W NV200 kierowca siedzi wyżej niż w podobnych
konkurencyjnych modelach, dzięki czemu ma
lepszą widoczność, a ustawienie elementów deski
rozdzielczej pod odpowiednim kątem umożliwia
szybki i prosty odczyt wskazywanych wartości.

Promień skrętu 5,3 m oraz całkowita długość 4,4 m
oznaczają, że dla NV200 żadna ulica nie stanowi
problemu.

Proste wejście i wyjście dzięki obniżonej podłodze.

5,3 M
384 mm
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INTELIGENTNY

I KOMFORTOWY

ELEGANCKIE WNĘTRZE NV200 zapewnia
świetne warunki do pracy i odpoczynku.
Wysoka jakość materiałów to gwarancja
pełnego komfortu. Ponadto wiele schowków na
przedmioty codziennego użytku z pewnością
pozwoli na wygodną jazdę. Przykładowo w
wersji Van oparcie fotela pasażera można
złożyć do przodu, aby stworzyć użyteczną
przestrzeń roboczą. Zobacz i usłysz więcej
dzięki NissanConnect – w pełni
zintegrowanemu systemowi nawigacji
satelitarnej, komunikacji i rozrywki.

Wersja Van z kratowaną przegrodą

W NV200 ZNAJDUJE SIĘ 12 RÓŻNYCH SCHOWKÓW. Środkowa górna półka oraz główny schowek stanowią idealne miejsce na
dokumenty. Półki znajdują się również pomiędzy fotelami i przed fotelem pasażera (jeśli nie jest tam zamontowana poduszka
powietrzna). Uchwyty na butelki i puszki znajdują się na desce rozdzielczej, dzięki czemu są łatwo dostępne. Duże kieszenie w drzwiach
pomieszczą nawet mapę w formacie A4. Ponadto w modelu NV200 znajdują się ukryte schowki, np. szuﬂada pod fotelem kierowcy,
ukryta komora w głównym schowku oraz w konsoli środkowej.
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NV200

Z CHŁODNIĄ*
ZASPOKÓJ SWÓJ APETYT, wybierając NV200 w wersji z
chłodnią! Dostosowany do rygorystycznych wymogów branży
spożywczej, pojazd ten spełnia najwyższe standardy techniczne oraz
może chłodzić przewożone towary do 0°C – a Ty nadal masz do
dyspozycji 2,2 m3 przestrzeni ładunkowej. Stworzony z myślą o
zapewnieniu Twoim towarom odpowiednich warunków. Kompaktowa
sylwetka i niezrównana zwrotność sprawiają, że praca z NV200 to
sama przyjemność – teraz wszystko możesz dostarczyć świeże, pod
same drzwi, nawet na najbardziej ruchliwych i wąskich ulicach.

1/ Urządzenie sterujące
temperaturą
2/ Zasilanie prądem
przemiennym
3/ Wzmocniona podłoga
4/ Szeroki dostęp z boku

5/ Jednostka chłodząca o
dużej mocy
6/ Modułowa półka
7/ Niewielka wysokość
jednostki chłodzącej

1

2

3

4

6
5

7

*Szczegółowe specyfikacje NV200 z chłodnią mogą się różnić od wymienionych powyżej. Dokładnych danych udzieli Ci
Autoryzowany Dealer Nissana.
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NISKIE KOSZTY

MOC

EKSPLOATACJI

I NISKIE SPALANIE

NV200 JEST TANI W EKSPLOATACJI. Zaprojektowano go jako pojazd wyjątkowo ekonomiczny w użyciu. Wiąże się to nie
tylko z niskimi kosztami codziennej eksploatacji, ale również z solidną konstrukcją oraz trwałymi materiałami, które gwarantują
bezawaryjność przez lata.

TRUDNO USZKODZIĆ, ŁATWIEJ NAPRAWIĆ

WSKAŹNIK ZMIANY BIEGÓW

PEŁNA WIEDZA O STANIE POJAZDU

Model NV200 sprawdza się w ciężkich warunkach pracy i
zapewnia dobrą ochronę kierowcy. Oprócz sztywnej
konstrukcji głównej pojazd posiada strefy skutecznego
pochłaniania energii towarzyszącej zderzeniu. Elementy
pojazdu są mocne, a zarazem łatwe do naprawy.

Gdy silnik wejdzie na poziom obrotów
idealny do zmiany biegu, na ekranie pojawi
się informacja zachęcająca kierowcę
do zmiany biegu. Dzięki temu łatwiej jest
oszczędzać paliwo.

NV200 wyposażono w wielofunkcyjny wyświetlacz z
komputerem pokładowym, który pomaga
użytkownikowi jeździć w pełni oszczędnie. Komputer
wyświetla poziom obrotów silnika i rzeczywiste
zużycie paliwa, a także dystans, jaki można
przejechać na paliwie pozostającym w baku. W
momencie włączenia biegu wstecznego uaktywnia
się kamera cofania, dzięki której kierowca widzi
kolorowy obraz przestrzeni za samochodem.

NV200 DOSTĘPNY jest z gamą mocnych, a
zarazem oszczędnych silników.
Do wyboru jest silnik benzynowy o pojemności
1,6 l i mocy 110 KM lub wydajny silnik
wysokoprężny 1,5 l dCi o mocy 90 lub 110 KM.
Oba silniki są bardzo ekonomiczne bez względu
na warunki jazdy, co oznacza większą liczbę
kilometrów pokonanych na jednym baku. W
przypadku silników Diesla niska emisja CO2
sprawa, że NV200 jest jednocześnie bardziej
przyjazny dla środowiska naturalnego.
Dostępna jest 5- lub 6-biegowa ręczna skrzynia biegów

1,5 l DCI

1,6 l BENZYNOWY

BEZPIECZEŃSTWO
DIESEL

BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA NISSANA PRIORYTETEM. NV200 wyposażono w wiele aktywnych układów podnoszących
bezpieczeństwo, np. ABS z systemem elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) oraz układ wspomagania nagłego hamowania
(Brake Assist), który optymalizuje kontrolę nad stabilnością pojazdu. W NV200 każdy może czuć się bezpiecznie za sprawą poduszki
powietrznej kierowcy i napinaczy przednich pasów bezpieczeństwa dostępnych w standardzie. Jednak wyposażenie podnoszące
bezpieczeństwo w NV200 nie kończy się na tym – w wersji Combi standardowe wyposażenie obejmuje poduszkę powietrzną pasażera,
poduszki boczne i kurtynowe, a także system ESP i tempomat z ogranicznikiem prędkości. W wersji Van elementy te dostępne są opcjonalnie.
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MOC

KLASA

EMISJI

EMISJA CO2

SKRZYNIA

BIEGÒW

ZUŻYCIE

PALIWA

1.5 dCi

90 KM

Euro 5

od 128 g/km

5 M/T

od 4.3 l/100 km

1.5 dCi

110 KM

Euro 5

od 131 g/km

6 M/T

od 4.4 l/100 km

BENZYNA

MOC

1.6

110 KM

KLASA

EMISJI

Euro 5
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APLIKACJE
DLA IPHONE®
LOKALIZACJA Twojego NV200 w
mgnieniu oka. Szczegółowe informacje
techniczne za jednym przesunięciem
palca po ekranie… Pobierz aplikacje na
iPhone dla swojego Nissana NV200, a
Twoje życie stanie się prostsze.
FIND MY VAN
Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zaparkować i
zapomnieć, gdzie jest Twój samochód? W takich
sytuacjach Nissan przyjdzie Ci z pomocą. System
„Find My Van” w najprostszej wersji umożliwia kierowcy
wprowadzenie dokładnej pozycji zaparkowanego pojazdu przy
użyciu wbudowanego nadajnika GPS w telefonie oraz
aplikacji Mapy Google. Aby odnaleźć samochód, wystarczy
uruchomić „Find My Van” i nacisnąć symbol kompasu na
ekranie, a wyświetlone zostaną dokładne wskazówki
położenia pojazdu.

NISSANCONNECT
BĄDŹ ZAWSZE W KONTAKCIE dzięki
NissanConnect – w pełni zintegrowanemu
systemowi nawigacji satelitarnej,
komunikacji i rozrywki. Przyciski na
kierownicy oraz dotykowy ekran o
przekątnej 5" umożliwiają wyświetlanie
optymalnych tras, tytułów utworów
muzycznych i powiadomień. Dwu- i
trójwymiarowe mapy o wysokiej
rozdzielczości i funkcja automatycznego
przybliżania wybranych celów to kolejne
przydatne funkcje systemu. Podczas jazdy
przydadzą się również wskazówki w 9
językach europejskich. Możesz odtwarzać
płyty CD w dowolnym formacie, podłączyć
swój odtwarzacz iPod, MP3 lub pamięć
USB, strumieniowo przesyłać zawartość za
pomocą łącza Bluetooth® lub słuchać radia
z aktywną funkcją komunikatów o ruchu
drogowym. Z kolei zestaw głośnomówiący
ułatwi Ci komunikację ze światem.

INSTRUKCJA NV200
Każdy NV200 wyposażony jest w obszerną
instrukcję użytkowania… którą rzadko kto czyta.
Teraz instrukcja dostępna jest w formie aplikacji na
®
iPhone , co gwarantuje szybki dostęp do informacji oraz
umożliwia zaznaczanie ważnych stron, na których
niejednokrotnie dostępne są filmy instruktażowe. Przejrzysta,
przyjazna i wciągająca instrukcja użytkownika NV200 w
formie aplikacji na iPhone® zapewnia bezpośredni dostęp do
potrzebnych informacji – w dowolnym miejscu i czasie.
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ODTWARZAJ

ŚLEDŹ

ZAPLANUJ

płyty CD w dowolnym formacie,
przeglądaj zawartość
kompatybilnych urządzeń dzięki
funkcji strumieniowego przesyłania
dźwięku przy użyciu łącza
Bluetooth® lub wybierz radio z
opcją komunikatów drogowych
podawanych na bieżąco.

postęp podróży na dwu- i
trójwymiarowych mapach o
wysokiej rozdzielczości i
automatycznie przybliżaj wybrane
cele. Podczas jazdy przydadzą się
również wskazówki w 9 językach
europejskich.

podróż, korzystając z 5" ekranu
dotykowego i wyświetlaj optymalne
trasy, listy utworów, powiadomienia,
a nawet zawartość książki
telefonicznej i plików.
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UWZGLĘDNIJ

WSZYSTKIE OPCJE

Felgi ze stopów metali lekkich

Ścianka działowa

Radio CD z Bluetooth® i USB

Światła przeciwmgłowe
Klimatyzacja
NissanConnect

Automatyczne reflektory

Tempomat i ogranicznik prędkości
(standardowe wyposażenie wersji Combi)

Wycieraczki z czujnikiem
deszczu

Inteligentny kluczyk (I-Key)

Podgrzewane fotele
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AKCESORIA
WYSZUKAJ AKCESORIA DLA SIEBIE

WYBIERZ TO,

CO LUBISZ

1

1/ OSŁONA ŁADUNKOWA Z TWORZYWA DLA DRZWI
FRANCUSKICH BEZ OKNA, PANEL TYLNY I OSŁONA
NADKOLA Trwałe panele z tworzywa sztucznego są częścią serii
produktów do zabezpieczenia wewnętrznego obszaru ładunkowego.
2/ BAGAŻNIK STALOWY DWUPRĘTOWY Wytrzymały stalowy
bagażnik o nośności 60 kg obsługujący większość akcesoriów do
bagażników marki Nissan, takich jak ograniczniki ładunku. Dostępny
również w wersji z trzema prętami.
3/ PLASTIKOWA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA DLA WERSJI VAN
Mocna i łatwa do mycia z powierzchnią antypoślizgową utrzymującą
ładunek na miejscu.

4/ CHLAPACZ. Solidny i trwały. Dostępny w wersjach na przód i tył.
5/ ZACZEP HOLOWNICZY ODŁĄCZANY Opisywane akcesoria
umożliwiają pełne wykorzystanie mocy modelu NV200 i holowanie ładunków
do 1100 kg. Dostępne: hak holowniczy stały, hak holowniczy kołnierzowy lub
hak holowniczy demontowany.
6/ LISTWY BOCZNE I RUROWE STOPNIE BOCZNE Solidna ochrona i
stylowy akcent modelu NV200.
7/ DYWANIKI Gumowe lub materiałowe dywaniki. Dywaniki są ozdobione
ściegiem z logo NV200, a także idealnie dopasowane do miejsca montażu
(można z łatwością wyjąć je do czyszczenia).
7
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KOLORYST YK A

W YKOŃCZENIE
WYRAŹ SIEBIE

STYL DOPASOWANY DO TWOICH PREFERENCJI

Szary – Ciemnoszary (tylko Van)
Ciemnoniebieski / C
BW9 / M

Niebieski – Ciemnoszary (tylko Combi)

Srebrny / C, V
KL0 / M

WERSJE WYPOSAŻENIA
SKROJONY NA MIARĘ

VAN
Ciemnoszary / C, V
K51 / M

Biały / C, V
QM1 / S

Czarny / C, V
GN0 / M

Czerwony / C, V
Z10 / S

Biały perłowy* / C
QAB / P – NOWOŚĆ

Brązowy / C
CAP / M – NOWOŚĆ

* Tylko w wersji COMBI z podwójnymi drzwiami przesuwnymi

VISIA

••
••
•
••

System ABS + EBD
Poduszka powietrzna kierowcy
Klimatyzacja ręczna z przodu
Pełna przegroda
Zewnętrzny panel przednich
drzwi
Radio
Koło zapasowe

ACENTA

••
••
•
••
•
••
•
••

System ABS + EBD
Poduszka powietrzna kierowcy
Klimatyzacja ręczna z przodu
Pełna przegroda
Zewnętrzny panel przednich
drzwi
Radio
Koło zapasowe
Ochrona podłogi części
ładunkowej – wersja długa
Pełne kołpaki
Centralny zamek sterowany
pilotem
Elektrycznie sterowane
lusterka
Elektrycznie sterowane szyby
Haki przesuwne

COMBI
TEKNA

••
••
•
••
•
••
•
••
•
••
•

System ABS + EBD
Poduszka powietrzna kierowcy
Klimatyzacja ręczna z przodu
Pełna przegroda
Zewnętrzny panel przednich
drzwi
Radio
Koło zapasowe
Ochrona podłogi części
ładunkowej – wersja długa
Pełne kołpaki
Centralny zamek sterowany
pilotem
Elektrycznie sterowane
lusterka
Elektrycznie sterowane szyby
Haki przesuwne
Tempomat i ogranicznik
prędkości
ESP
Światła przeciwmgłowe
Poduszka powietrzna kierowcy
i pasażera

••
•
••
••
••
••
••
••

System ABS + EBD
Poduszka powietrzna kierowcy i
pasażera
Przednie, boczne i kurtynowe
poduszki powietrzne
ESP
Tempomat i ogranicznik prędkości
Komputer pokładowy
Cztery haki podłogowe
Elektrycznie sterowane lusterka
Elektrycznie sterowane szyby
Centralny zamek sterowany pilotem
Klimatyzacja ręczna
Radio
Światła przeciwmgłowe
Koło zapasowe
Ochrona podłogi części ładunkowej

C – dostępny w wersji Combi V – dostępny w wersji Van
S: LAKIER ZWYKŁY (NIEMETALIZOWANY); M: METALIZOWANY; P: PERŁOWY
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RODZ A JE NADWOZIA

WYMIARY I MASA

D

WYMIARY
B

Długość
Szerokość z lusterkami bocznymi

C

Szerokość bez lusterek bocznych

mm

1695

D

Wysokość (bez ład.)
Rozstaw osi
Prześwit (bez ładunku)

mm
mm
mm

1860
2725
158

Maksymalna długość
Maksymalna długość - ze złożonym siedzeniem pasażera
Maksymalna szerokość
Maksymalna wysokość
Minimalna szerokość między wnękami kół
Wysokość platformy ładunkowej (bez ładunku)
Drzwi przesuwne szerokość
Drzwi przesuwne wysokość
Tylne drzwi szerokość
Tylne drzwi wysokość
Poj. ładunku (maks.)
3 rząd siedzeń złożony
2 rząd siedzeń złożony (2 rz/3 rz)

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m3
m3
m3

2040
2800
1500
1358
1220
524
693
1171
1262
1228
4.2
2.1
3.1/2.9

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Maksymalna ładowność* - Van
Maksymalna ładowność* - Combi
Maks. masa przyczepy - hamowanej
Maks. masa przyczepy - niehamowanej

kg
kg
kg
kg
kg

2000
795
694
1100
640

A

Van z pojedynczymi drzwiami przesuwnymi
B
C

E
G2

F

mm
mm

4400
2011

G1

WYMIARY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ / ŁADUNKU
G1

Van z podwójnymi drzwiami przesuwnymi

G2
I

F
E

H

A

I
J
K
J

L
M
K

Van z podwójnymi drzwiami przesuwnymi i pełnymi oknami
oraz wycieraczką
MASY
L

M

* Wersja z pojedynczymi drzwiami przesuwnymi oraz silnikiem benzynowym

Combi z klapą tylną lub drzwiami francuskimi

H
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USŁUGI DLA KLIENTÓW

USŁUGI POSPRZEDAŻNE
Awaria samochodu osobowego to
kłopot. Awaria samochodu dostawczego
może powa żnie zakłócić pracę
przedsiębiorstwa. Czas pobytu pojazdu
w serwisie jest czasem przestoju, w
którym samochód nie zarabia na siebie. W
Nissanie doskonale to rozumiemy. Staramy
się więc, aby Twój samochód dostawczy jak
najwięcej czasu przebywał tam, gdzie jego
miejsce: na drodze, pracując dla Ciebie.
WYSPECJALIZOWANA SIEĆ OBSŁUGI
SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH
Firma Nissan w 2007 roku oddała do dyspozycji swoich klientów wyspecjalizowaną sieć
obsługi samochodów użytkowych na
większości rynków europejskich. Nasi dealerzy
zostali specjalnie przeszkoleni w zakresie doboru odpowiedniej wersji Nissana NV200 w
zależności od potrzeb firmy oraz dopasowywania oferty finansowania do potrzeb
klienta. Opracowaliśmy gamę szybkich
przeróbek, które sprostają najwyższym oczekiwaniom naszych klientów zarówno w kwestii
wysokiej jakości, jak i konkurencyjności. Priorytetem naszych doradców serwisowych jest
najwyższa jakość obsługi klienta i zrozumienie
ograniczeń występujących w poszczególnych
segmentach biznesu. Wychodząc naprzeciw
potrzebom biznesowym naszych klientów, oferujemy rozszerzoną gwarancję oraz programy
pomocy drogowej. Zapraszamy do zapoznania
się z gamą samochodów Nissan NV200, odbycia jazdy próbnej i omówienia swoich potrzeb
z jednym z naszych specjalistów, aby dowiedzieć
się, jak Nissan NV200 może przyczynić się do
rozwoju ﬁrmy.

UMOWY SERWISOWE NISSANA
Razem ze swoim dealerem Nissana możesz
dokładnie określić warunki i terminy
przeglądów technicznych i obsługi serwisowej
najlepiej dopasowane do potrzeb Twojej ﬁrmy.
Dzięki takiej umowie masz spokojną głowę
wiedząc, że Twój NV200 jest w profesjonalnych
rękach mechaników Nissana.

SERWIS W CAŁEJ EUROPIE
Zakup Nissana NV200 oznacza również
korzyści związane z dostępem do naszej
ogólnoeuropejskiej pomocy drogowej, czynnej
przez całą dobę, 365 dni w roku. W przypadku
awarii w dowolnym miejscu w Europie po
prostu zadzwoń do naszego centrum pomocy
drogowej. Uzyskasz natychmiastową pomoc i
będziesz mógł bez przeszkód kontynuować
podróż. Jeśli nie jest to możliwe i pojazd
zostanie unieruchomiony na czas dłuższy niż

kilka godzin, zapewniamy pojazd zastępczy tak
szybko, jak tylko to będzie możliwe lub w razie
potrzeby zakwaterowanie i dalszą podróż do
miejsca przeznaczenia bądź powrót do punktu
początkowego podróży. Zajmiemy się również
Twoim unieruchomionym pojazdem.

3-LETNIA GWARANCJA (lub do przebiegu 100 000 km, w zależności,
co nastąpi wcześniej) ORAZ
PRZEDŁUŻONA GWARANCJA
Dbasz o swoich klientów. I nie możesz
pozwolić sobie na to, aby poczuli się
rozczarowani. Dlatego firma Nissan robi
wszystko, abyś nigdy nie zawiódł swoich
klientów. W tym celu dostarczamy samochody,
które pozostają tam, gdzie powinny – na
drodze, wykonując swoje zadania. Model
NV200 opracowywano i udoskonalano przez
wiele lat, a owocem tej pracy jest wyjątkowa
bezawaryjność, długie okresy pomiędzy
przeglądami oraz sprawdzone i przetestowane
usługi serwisowe, np. wydłużone godziny
pracy serwisu, wyszkolony personel, centra
biznesowe oraz samochody zastępcze.

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ Z NAS TO, CO NAJLEPSZE.
Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz pomysłowość. Jesteś inspiracją do
zmiany zasad i wprowadzania innowacji. W Nissanie innowacja to nie tylko dodatki
i rozszerzenia – to przekraczanie granic w celu opracowywania „status quo” na
nowo. To tworzenie nieoczekiwanych rozwiązań, spełniających Twoje najdziksze i
najbardziej pragmatyczne pragnienia. W Nissanie tworzymy samochody,
akcesoria i usługi, które przełamują schemat, czyniąc praktyczne ekscytującym,
a ekscytujące praktycznym, tak aby oferować Ci jeszcze większą przyjemność z
jazdy każdego dnia.

NISSAN NV200
3-LETNIA GWARANCJA LUB
100 000 KM*
12-LETNIA GWARANCJA
ANTYKOROZYJNA
3-LETNIA GWARANCJA NA LAKIER
OKRESY MIĘDZYPRZEGLĄDOWE
30 000 KM LUB 12 MIESIĘCY*
* w zależności co nastąpi wcześniej
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odwiedź stronę www.nissan.pl

Śledź Nissana NV200 na:

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawartość niniejszej broszury była aktualna w momencie oddawania do druku (styczeń 2014). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami
prototypowymi, wystawianymi na pokazach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką firmy zmierzającą do nieustannego podnoszenia jakości swoich produktów Nissan International
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w specyfikacji technicznej i w prezentowanych w publikacji samochodach. Dealerzy Nissana będą
informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Dostępność wyposażenia pokazanego czy wymienionego w niniejszym katalogu zależy od modelu, wersji i regionu
geograficznego. Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, Nissan stosuje elementy z prawdziwej skory w przypadku części siedzeń pozostających w kontakcie z
ciałempasażerów. Syntetyczna skora używana jest na pozostałych elementach. Skora syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej np.: brak tworzenia się zmarszczek w miarę
starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania, co pozwala na zaoferowanie bardziej wytrzymałego produktu dla naszych Klientów. Zastrzegamy, iż zdjęcia
są jedynie ilustracją i służą tylko celom informacyjnym oraz, iż - mimo dołożonych starań - w tekście katalogu mogą zdarzyć się omyłkiDrukarskie. Prosimy o kontakt z najbliższym
dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniczne kolory przedstawione w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów
nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja części lub całości niniejszej broszury bez pisemnej zgody Nissan International jest prawnie zakazana.
Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 4.3-7.3 l /100km. Emisja CO2: 128-169 g/km. W ramach Programu Nissan Green wszystkie pojazdy Nissan są produkowane z
materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na
celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR (redukcja, regeneracja i recykling), łatwość recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i
materiałów), demontażu po złomowaniu, oznaczanie części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania
płynówchłodzących oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl <http://www.nissan.pl>.Importer:
Nissan Sales CEE Kft. (Węgry, Budapeszt, Infopark setany 3/B). Sprawdź dostępność wersji językowych NissanConnect u Dealerów Nissana.

Pieczęć dealera:

Niniejszy katalog wyprodukowany został na papierze bezchlorowym – NV200 GEA 01/2014 – Wydrukowano w UE.
Opracowanie: NEW BBDO, Francja – tel.: +33 1 40 62 37 37. Druk: E-GRAPHICS\FRANCE, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35
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