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LOOK TWICE,
THINK ONCE

NETJES & DISCREET. Ondanks het in zijn klasse ongeëvenaarde 
volume van 4,2 m3, heeft DE NV200 compacte afmetingen die 
hem wendbaar maken in het verkeer en bij het parkeren. Een intelligent 
design - de slimste van zijn klasse.

* Getoonde versie is niet beschikbaar voor Nederland
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KIES
VOOR PRAKTISCH

OP DE BESTUURDER GERICHT. In de 
ruime cabine roepen de solide kwaliteit 
van de materialen, doordachte en functionele 
designdetails, vele opbergruimtes en 
een hoge op vele manieren verstelbare 
bestuurdersstoel de sfeer van een comfortabel 
rijdend kantoor op.
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UITMUNTEND
LAADVOLUME

DE NV200 BIEDT u een indrukwekkende laadruimte, de grootste in zijn 
segment. De NV200 werd ontworpen met het oog op een maximale 

interieurruimte door de binnenafmetingen te optimaliseren. Met zijn laadvolume 
van 4,2 m³ en zijn laadvermogen van max. 795 kg (bestuurder inbegrepen), 

is de NV200 klaar voor alle onverwachte opdrachten.

Een lage vloer en hoog dak 
vertalen zich in meer hoogte 
om grote lading te vervoeren

1.36M

De laadruimte van de NV200 
is lang genoeg voor twee 
Europallets.

2.04M

Met meer ruimte tussen de 
wanden kan ook brede lading 
gemakkelijk mee.

1.50M

Enorm volume

4.2M3
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* Getoond raam in de linker zijschuifdeur is niet beschikbaar in Nederland
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TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE   LLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEE TOTALE LENGTE: 4.40M

TOTALE
HOOGTE:

1.86M

TOTALE 
BREEDTE: 1.69M

Wat u ook vervoert de NV200 biedt u de grootste laadcapaciteit in zijn klasse

DANKZIJ ZIJN INTELLIGENTE DESIGN BIEDT de 
NV200 een opmerkelijk grote laadruimte in verhouding 
tot zijn buitenafmetingen. Met zijn totale lengte van 
4,40 meter en zijn totale breedte van 1,69 meter zal de 
NV200 u verbazen. Door deze compacte afmetingen 
laat hij zich in de meest uitdagende stadsomstandigheden 
met voortreffelijke wendbaarheid manoeuvreren.

COMPACTE CARROSSERIE
MET ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

* Getoond raam in de linker zijschuifdeur is niet mogelijk in Nederland
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Ruimte voor twee Europallets.

Hoogte laadvloer

524MM 2 EUROPALLETS 1.22M2.8M

SLIMME
VEELZIJDIGE RUIMTE

DE GROTE LAADRUIMTE VAN DE NV200 werd slim ontworpen om de binnenafmetingen te optimaliseren 
en uw dagelijks werk makkelijker te maken. Met een laadlengte van 2,04 meter en een doorgang van 
1,22 meter tussen de wielkasten kunt u probleemloos twee europallets inladen. De laadvloer bevindt zich 
slechts 524 mm boven de grond zodat inladen sneller en gemakkelijker gaat. De standaard gemonteerde 
vloerhaken houden uw lading veilig op zijn plaats. U kunt de NV200 aanpassen aan uw behoeften dankzij 
de keuze uit twee scheidingswanden, en één of twee zijschuifdeuren.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 5555555555555555555555555555555552222222222222222222222222224444444444444444444444444444444444444MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  

Ruimte voor twee Europallets 1.22m ruimte tussen 
de wielkasten
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UITSTEKEND ZICHT VANUIT EEN COMFORTABELE STOEL
De draaicirkel van 10,6 meter en de compacte 
lengte van 4,4 meter van de NV200 geven u de 
mogelijkheid om alle obstakels en uitdagingen 
van de stad aan te kunnen.

Door de lage vloer kunt u gemakkelijk in- en 
uitstappen. 

De zitpositie van de NV200 is hoger dan die van 
zijn concurrenten zodat u verder vooruit kunt kijken. 
Tevens zijn de instrumenten op het dashboard naar 
u gericht zodat u ze in een oogopslag kunt aflezen.

GEMAK IN DE STAD
DE NV200 KOMT GOED TOT ZIJN RECHT IN DE STAD. Door zijn unieke compacte 
afmetingen past de NV200 beter in het verkeer en is hij makkelijker te parkeren dan zijn 
concurrenten. Vanuit de hoge zitpositie heeft u een uitstekend overzicht en dankzij de 
voorteffelijke wendbaarheid manoeuvreert u met het grootste gemak door drukke straten.

ACHTERUITRIJCAMERA. Achteruit inparkeren op kleine plekjes of bij laadperrons 
wordt kinderspel met de optionele achteruitrijcamera. Het kleurenscherm in het dashboard 
toont de ruimte achter u. Bovendien worden hulplijnen aangegeven om u te helpen de 
NV200 exact te parkeren waar u wilt.

10,6M

384mm 847mm
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SLIM
EN HANDIG

WERKEN en ontspannen wordt eenvoudiger 
met het slimme interieur van de NV200. 
De stevige materialen zijn van hoogwaardige 
kwaliteit en de vele opbergvakken zijn ontworpen 
voor de spullen die u dagelijks gebruikt. Zie 
meer, hoor meer en weet meer met NissanConnect, 
uw volledig geintegreerd navigatie-, communicatie-, 
audio- en entertainmentsysteem.

DE NV200 HEEFT TWAALF VERSCHILLENDE OPBERGRUIMTES. Het bovenste vak op het dashboard en het handschoenkastje 
zijn ideaal voor uw papierwerk. Er zijn verder opbergruimtes tussen de stoelen en voor de passagier (indien er geen passagiersairbag 
is). Fles- en bekerhouders zijn binnen handbereik tussen de stoelen en op het dashboard. In de grote deurvakken past een A4 wegenkaart. 
Bovendien beschikt de NV200 over verborgen opbergruimtes zoals de lade onder de bestuurdersstoel en een apart vak in het 
handschoenenkastje. 

* Getoonde bekleding en neerklapbare stoel zijn niet beschikbaar in Nederland * Getoonde stoelbekleding is niet beschikbaar in Nederland
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5/ Krachtige koeleenheid
6/ Wegklapbare rekken
7/ Lage koeleenheid

1/ Temperatuurcontrole-unit
2/ Externe stroomaansluiting
3/ Versterkte vloer
4/ Brede zijschuifdeur

NV200
FRIDGE

GECONDITIONEERD VERVOER met de koelconversie van 
de NV200. Op maat gebouwd naar de strengste eisen in de 
cateringsector: zijn koeleenheid voldoet aan de hoogste technische 
normen en kan koelen tot 0°C terwijl hij steeds 2,2 m3 zuivere 
laadruimte overlaat. Deze versie is ontwikkeld om uw waren in 
optimale conditie te houden en kan worden uitgerust met inklapbare 
rekken, aluminium plinten en een versterkte of waterdichte tussenvloer. 
Met zijn compacte afmetingen en voortreffelijke wendbaarheid 
verzorgt de NV200 in alle rust al uw waren, tot aan de deur van 
uw klanten, zelfs in de drukste en nauwste straten.
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DIESEL VERMOGEN (pk) EMISSIENORM CO2-EMISSIES TRANSMISSIETYPE VERBRUIK (l/km)

1.5 dCi 90 Euro 5b+ vanaf 128g Handgeschakelde 
vijfversnellingsbak

gecombineerd 
4,9 l /100 km

1.5 dCi 110 Euro 5b+ vanaf 131g Handgeschakelde 
zesversnellingsbak

gecombineerd 
5.0 l /100 km

BENZINE VERMOGEN (pk) EMISSIENORM CO2-EMISSIES TRANSMISSIETYPE VERBRUIK (l/km)

1.6 110 Euro 5b+ vanaf 166g Handgeschakelde 
vijfversnellingsbak

gecombineerd 
7.2 l /100 km

MOEILIJK KAPOT TE KRIJGEN, MAKKELIJK
TE HERSTELLEN
De NV200 is robuust, voldoet aan de eisen om zwaar werk te 
verrichten en biedt u een uitstekende bescherming. Zijn stevige 
centrale structuur bestaat uit energieabsorberende zones die 
de impactkrachten bij een botsing verdelen. Hoewel ze sterk 
zijn, zijn ze eenvoudig te herstellen.

SCHAKELINDICATOR
Wanneer de motor het ideale toerental 
bereikt om op te schakelen, geeft een 
indicator het ideale schakelmoment weer 
in het multifunctionele scherm. Zo helpt 
de NV200 u om zuiniger te rijden.

BLIJF OP DE HOOGTE
De NV200 is uitgerust met een multifunctioneel 
scherm met boordcomputer die u alle informatie 
geeft die u nodig heeft om zuinig te rijden. 
De computer toont u het toerental, het gemiddelde 
en actuele brandstofverbruik en uw resterende 
rijbereik. Bij modellen met een achteruitrijcamera 
schakelt het scherm automatisch over op een 
kleurenweergave van de zone achter de wagen 
zodra u de NV200 in zijn achteruit zet.

DE NV200 IS ZAKELIJK GEZIEN EEN VERSTANDIGE KEUZE. Hij is zodanig ontworpen dat de kosten voor de eigenaar zo 
laag mogelijk zijn. Niet alleen door zijn minimale dagelijkse gebruikskosten maar ook door zijn robuuste constructie en duurzame
materialen die een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid garanderen.

BIJ NISSAN HEEFT VEILIGHEID DE HOOGSTE PRIORITEIT. Daarom beschikt de nieuwe NV200 over een breed scala actieve 
veiligheidssystemen, waaronder een ABS-systeem met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en noodremhulp om de remdruk 
te verhogen en de stabiliteit te maximaliseren. Net zoals u willen we dat iedereen zich veilig voelt aan boord van de NV200 en daarom 
bieden we behalve de bestuurdersairbag ook standaard gordelspanners aan op alle modellen. De elektronische stabiliteitsregeling 
(ESP) en de passagiersairbag en zijairbags zijn als optie verkrijgbaar.

LAGE KOSTEN
VOOR DE EIGENAAR

VEILIGHEID

KRACHTIG
EN ZUINIG

DE NV200 IS VERKRIJGBAAR met diverse 
krachtige en tegelijk zuinige motoren.
Hij biedt de keuze tussen een 1.6 benzinemotor 
met 110 pk en een uiterst effi ciënte 1.5 dCi 
dieselmotor met 90 pk of 110 pk (ALLEN 
EURO5b+).
Beide krachtbronnen koppelen een uitzonderlijk 
laag verbruik aan een indrukwekkend rijbereik 
in de dagelijkse omstandigheden, waardoor u 
meer kilometers kunt afl eggen tussen twee 
tankbeurten. Hetgeen weer minder belastend is 
voor het milieu. 

Handgeschakelde versnellingsbak met 5 versnellingen 
(90pk) of 6 versnellingen (110pk)

1.5 dCi DIESEL 1.6 BENZINE
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IPHONE®
APPLICATIES

ONTDEK meteen waar uw NV200 zich
precies bevindt. Vind snel exact de 
technische informatie die u nodig heeft 
in uw eigen telefoon … Download de 
nieuwe iPhone apps voor uw Nissan 
NV200 en maak het leven makkelijker.

NISSANCONNECT
BLIJF BEREIKBAAR met NissanConnect, 
uw volledig geïntegreerd navigatie-, 
communicatie-, audio- en entertainmentsysteem. 
Met bediening op het stuur en een 
5"-touchscherm die optimale routes, muziek, 
waarschuwingen, uw telefoonlijst en 
persoonlijke bestanden weer kan geven. 
Werkt met 2D- en 3D-kaarten en zoomt 
automatisch in op belangrijke plaatsen. 
Beluister de stembegeleiding voor heel 
Europa in negen talen. Speel cd’s af in elk 
formaat, verbind uw iPod, mp3-speler of 
usb-stick, blader met Bluetooth®-
audiostreaming of luister tegelijk naar 
de radio en verkeersberichten. 
Met de Bluetooth® functie belt u handsfree 
en u kunt zich volledig focussen op het verkeer. 

NV200 HANDLEIDING
Elke NV200 wordt geleverd met een complete 
gebruikershandleiding die zelden gelezen wordt. 
Nu is deze echter beschikbaar in de vorm van een 

app voor de iPhone®, zodat u snel nuttige informatie kunt 
opvragen, belangrijke pagina’s kunt bookmarken en zelfs 
demonstratiefilmpjes kunt bekijken. De iPhone®-app met 
de gebruikershandleiding van NV200 is een duidelijk,
gebruiksvriendelijk en makkelijk hulpmiddel die u toegang 
geeft tot alle informatie die u nodig kunt hebben - altijd 
en overal.

FIND MY VAN
Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt; u parkeert 
uw voertuig in een stad die u niet zo goed kent of 
waar u nog nooit bent geweest en weet nadien niet 

meer waar u het voertuig nu had geparkeerd. Daarvoor heeft 
Nissan nu een oplossing. Met ‘Find My Van’ in zijn eenvoudigste 
vorm kan de bestuurder de precieze locatie van zijn geparkeerde 
bestelwagen invoeren met het ingebouwde GPS-systeem van 
de telefoon en de meegeleverde Google Maps-software. 
Om het voertuig later terug te vinden, hoeft u alleen ‘Find My 
Van’ op te roepen en het kompassymbool op het scherm aan te 
tikken. Onmiddellijk verschijnt dan een kaart met nauwkeurige 
aanwijzingen die u helpen het geparkeerde voertuig terug 
te vinden.

PLAN
uw rit op het 5"-kleurenscherm 
of geef de optimale routes, 
muziek en waarschuwingen 
weer. Ook uw telefoonlijst 
en persoonlijke bestanden 
kunt u oproepen.

VOLG
uw reis op de 2D- en 3D-kaarten 
in hoge resolutie en zoom 
automatisch in op belangrijke 
plaatsen. Met stembegeleiding 
voor heel Europa in negen talen.

SPEEL
cd’s in alle formaten af,blader 
met Bluetooth®-audiostreaming 
of beluister tegelijk de radio en 
de verkeersinformatie. 
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KIES
UW OPTIES

Lichtmetalen velgen 
(accessoire in Nederland)

Cruise control and speed limiter Ruitenwissers met 
regensensor

NissanConnect

Radio CD met Bluetooth® & USB

I-Key; openen en starten zonder 
sleutel

Mistlampen

Koplampen met lichtsensor

Airconditioning

Volledig tussenschot met raam (alleen icm optie ramenpakket)
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KIES UW IDEALE ACCESSOIRES VOOR WERK EN VRIJE TIJD
A C C E S S O I R E S

1/ BESCHERMENDE PANELEN VOOR DE ACHTERDEUREN 
(ZONDER RAMEN), DE RUIMTE BOVEN DE WIELKASTEN 
EN DE WIELKASTEN ZELF. De panelen zijn gemaakt van stevig 
kunststof en zijn voor vrijwel alle delen van de laadruimte verkrijgbaar. 
Ze zijn lichter dan de houten uitvoeringen en ook dunner, waardoor 
ze minder ruimte in beslag nemen. Daarnaast zijn ze duurzaam en 
gemakkelijk schoon te houden.

2/ DAKDRAGERS. Deze accessoire van staal ondersteunt ladingen tot 
60kg en is te combineren met de meeste dak-accessoires van Nissan. 
Ook verkrijgbaar in 3 dakdragers variant.

3/ PLASTIC VLOERBESCHERMING VOOR BESTELWAGEN. 
Robuust, eenvoudig schoon te maken en met een antislipoppervlak 
waardoor uw lading minder zal gaan schuiven.

KIES
UW FAVORIETEN

4/ SPATLAPPEN. Sterk en duurzaam. beschikbaar voor de wielkasten voor 
en achter.

5/ AFNEEMBARE TREKHAAK. Met deze optie kunt u ten volle profi teren 
van de 1100kg trekvermogen van de NV200. U kunt kiezen tussen een 
vaste of afneembare trekhaak.

6/ STOOTLIJSTEN EN SIDE BARS. Beschermt uw voertuig en styled 
uw NV200. 

7/ MATTEN. Houd het cabine interieur schoon met deze rubberen of stoffen 
vloermatten. De vloermatten zijn voorzien van een gestikt NV200-logo en zijn
precies op maat van uw interieur gemaakt. Ze hebben ook bevestigingspunten 
zodat ze op hun plaats blijven (eenvoudig te verwijderen voor reiniging)
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S: SOLID - M: METALLIC

K L E U R E N

Dark Grey
K51 / M

Black
GN0 / M

Silver
KL0 / M

White
QM1 / S

Red
Z10 / S

VAN

Grey - Dark grey

B E K L E D I N G

U I T R U S T I N G N I V E A U S

•  Extra haken in laadruimte

•  Snelheidsbegrenzer

• Bescherming laadvloer

•  Elektrische ramen en spiegels

• Centrale deurvergrendeling

•  Radio-CD MP3 met Bluetooth

• Cruise Control

• Mistlichten voor

OPTIMA
ACENTA +

• Handmatige airco

BUSINESS
+ OPTIMA

•  NissanConnect en 
achteruitrijcamera

•  Licht- en regensensor

•  I-Key

VISIA

• ABS+BAS+EBD

•  Dubbele asymmetrische 
achterdeuren zonder ramen

• Bestuurdersairbag

• Boordcomputer

• 1 schuifdeur rechts

• Vaste passagiersstoel

•  Bevestigingshaken in 
de laadvloer

•  Stalen velgen 14"

•  Audiovoorbereiding met 
2 luidsprekers

•  Volwaardig reservewiel

• Start onderbreker

•  Volledig metalen 
tussenschot

ACENTA
VISIA +

• Volledige wieldoppen
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G1

G2

Van met enkele zijschuifdeur (rechts)

Van met dubbele zijschuifdeur (links & rechts)

Van met achterdeuren met ramen, verwarming en wissers

C A R R O S S E R I E  V A R I A N T E N

TOTALE AFMETINGEN

A Lengte mm 4400
B Breedte met spiegels mm 2011
C Breedte zonder spiegels mm 1695
D Hoogte (onbeladen) mm 1860
E Wielbasis mm 2725
F Minimale bodemvrijheid (onbeladen) mm 158

AFMETINGEN LAADRUIMTE / BAGAGERUIMTE

G1 Maximale lengte (vloerniveau) mm 2040
Maximale breedte (op midden hoogte) mm 1500

G2 Maximale lengte (boven passagiersstoel) mm 2800
G2 Maximale hoogte (op midden lengte) mm 1358

H Minimale breedte tussen de wielkasten mm 1220
I Hoogte laadvloer (onbeladen) mm 524
J Breedte schuifdeur mm 693
K Hoogte schuifdeur mm 1171
L Breedte achterdeur mm 1262
M Hoogte achterdeur mm 1228

Laadvolume (M3) m3 4.2

A F M E T I N G E N  E N  G E W I C H T E N

* versie met enkele schuifdeur en motorisatie 1.5 dCi 90, rijklaar voertuig met brandstof tank voor 90% vol en bestuurder van 75kg

* Getoonde NV200 met gaasraster als tussenschot is niet beschikbaar voor Nederland

GEWICHTEN

Maximum toegelaten massa (GVW) kg 2000
Maximaal laadvermogen* - bestelwagen (Bestuurder inbegrepen) kg 795
Max. aanhangergewicht - geremd kg 1100
Max. aanhangergewicht - ongeremd kg 640
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GESPECIALISEERD NETWERK VOOR 
LICHTE BEDRIJFSWAGENS
Nissan beschikt over het meest uitgebreide 
aanbod aan lichte bedrijfswagens in Europa 
en heeft sinds 2007 een gespecialiseerd 
netwerk dat zich uitstrekt over het grootste 
deel van de Europese markt. Onze dealers 
zijn getraind om de NV200-uitvoering te 
bieden die het best aansluit op uw zakelijke
behoeften, inclusief concurrerende fi nanci-
ele oplossingen. Al deze modellen voldoen 
aan de hoogste verwachtingingen voor wat 
betreft kwaliteit en concurrentievermogen. 
Onze Aftersales Service Adviseurs staan 
voor u klaar: zij begrijpen uw zakelijke ver-
plichtingen en bieden uitgebreide garanties 
en programma’s voor hulp bij pech onder-
weg, toegespitst op uw zakelijke eisen. Ont-
dek onze NV200-serie, maak een testrit en 
bespreek al uw wensen met onze in lichte 
bedrijfswagens gespecialiseerde verkopers. 
U zult er snel van overtuigd raken dat de 
Nissan NV200 kan bijdragen aan de ontwik-
keling van uw bedrijf.

Is dit niet mogelijk en staat het voertuig na 
enkele uren nog steeds stil, dan zorgen we 
zo snel mogelijk voor vervangend vervoer. 
Indien noodzakelijk regelen we een over-
nachting of brengen we u naar uw bestem-
ming of terug naar huis. Uiteraard zorgen we 
ook dat uw voertuig gerepareerd wordt.

3 JAAR GARANTIE EN UITGEBREIDE 
GARANTIE
U doet toezeggingen aan uw klanten. En u 
kunt het zich niet permitteren hen teleur te 
stellen. Daarom doen we bij Nissan alles 
zodat u uw toezeggingen kunt waarmaken, 
door de voertuigen op de plek te houden 
waar ze thuishoren: op de weg en aan het 
werk. Dankzij ontwikkelingen en verbeterin-
gen door de jaren heen is de NV200 qua 
betrouwbaarheid de absolute leider in zijn 
klasse, met een lagere onderhoudsfrequen-
tie en beproefde ondersteunende diensten 
zoals extra serviceuren, gespecialiseerd per-
soneel, Business Centres en vervangend 
vervoer.

AFTERSALES SERVICES
Autopech is vervelend. Pech met een 
bedrijfswagen kan een behoorlijke 
impact op een business hebben. Zelfs 
de tijd voor het noodzakelijke onderhoud 
is kostbare tijd omdat de bedrijfswagen 

zichzelf dan niet terugverdient. Bij Nissan 
hebben we alle begrip voor deze harde 
zakelijke feiten. Daarom doen we er alles 
aan om uw bedrijfswagen daar te houden, 
waar deze thuishoort: op de weg, aan het 
werk voor u.

NISSAN SERVICECONTRACTEN 
Samen met uw Nissan-dealer kunt u een 
Nissan Servicecontract opstellen waarmee 
u verzekerd bent van Service en Onderhoud 
voor de kilometrage en de periode die u 
zakelijk gezien het beste uitkomen. Dit 
contract zorgt voor echte gemoedsrust 
aangezien uw NV200 onderhouden wordt 
door toegewijde Nissan-technici. 

PAN-EUROPESE SERVICE 
Door de aankoop van een nieuwe NV200 
komt u automatisch in aanmerking voor onze 
Pan-Europese hulp bij pech onderweg: 
24/7, 365 dagen per jaar. waar ook in 
Europa. Als u pech heeft, neemt u contact 
op met ons Callcenter voor Noodgevallen. U 
krijgt direct hulp, zodat u uw reis weer snel 
kunt vervolgen.

K L A N T E N S E R V I C E

NISSAN NV200 
BIEDT:
3-JAAR GARANTIE EN UITGEBREIDE 
GARANTIE

12-JAAR ANTI-ROESTGARANTIE

3-JAAR GARANTIE OP DE LAK

ONDERHOUDSINTERVALLEN VAN 
1 JAAR OF ELKE 30.000 KM

U stimuleert onze verbeelding. U prikkelt onze vindingrijkheid. U inspireert ons 
om de regels te veranderen en innovatief te zijn. En bij Nissan gaat het op innovatief 
gebied niet alleen om toevoegingen en uitbreidingen; het draait erom om op 
grensoverschrijdende wijze een nieuwe standaard te stellen. Het gaat om de 
ontwikkeling van verrassende oplossingen om te voldoen aan uw wildste en meest 
pragmatische wensen. Bij Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires en diensten 
die niet alledaags zijn, waardoor het praktische aspect opwindend wordt en vice 
versa. Dit alles om u elke dag een nóg opwindendere rijervaring te bezorgen.

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN NAAR BOVEN

Design exterieur    |    Design interieur    |        |    Technologie en Prestatie    |     Carrosserie en Accessoires

  

Afdrukken   |    Uitgang



volg nissan op:
dealerstempel:

We hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat de inhoud van deze publicatie bij het ter perse gaan correct was. Deze brochure bevat informatie over 
prototypes die tentoongesteld zijn bij autotentoonstellingen. Conform het bedrijfsbeleid om voortdurend verbetering van eigen producten na te streven, 
behoudt Nissan International zich het recht voor om specificaties en de in deze publicatie beschreven en afgebeelde voertuigen op elk moment te wijzigen. 
Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk van dergelijke aanpassingen op de hoogte worden gebracht. Raadpleeg uw lokale Nissan-dealer voor de meest 
actuele informatie. Vanwege beperkingen in het printproces kunnen de kleuren afgebeeld in deze brochure licht afwijken van de daadwerkelijke kleuren van 
de verf en de materialen die gebruikt zijn voor de afwerking van het interieur. Alle rechten voorbehouden. Gedeeltelijke of volledige reproductie van deze 
brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan International is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – BRONV200NLV0214 – gedrukt in EU. 
Ontworpen door NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door E-GRAPHICS\FRANCE, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

b e z o e k  o n z e  w e b s i t e :  w w w . n i s s a n . n l

Design exterieur    |    Design interieur    |        |    Technologie en Prestatie    |     Carrosserie en Accessoires Afdrukken   |    Uitgang



STANDAARDUITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOREN EN UITVOERINGEN VISIA OPTIMA BUSINESS

1.6 L 110pk • • •
1.5 dCi 90pk • • •
1.5 dCi 110pk - • •

NISSAN 

NV200 VAN



NISSAN NV200 VAN
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

 VISIA

EXTERIEUR

■ 14’’ stalen velgen

■ Wieldoppen

■ Schuifdeur rechts

■ Dubbele achterdeuren asymmetrisch, zonder ramen

COMFORT

■  Boordcomputer

■  Stuurbekrachtiging

■  Stoffen stoelbekleding

■  In de hoogte verstelbaar stuurwiel

■ Elektrische ramen

■

■  Opberglade onder de bestuurdersstoel

■  Opbergvak centrale console, 2x bekerhouder

VEILIGHEID

■

■ Bestuurdersairbag

■  

gordelspanner

■ Startonderbreker

■ Elektrische buitenspiegels

■ Extra bevestigingshaken (2 rails + 4 haken)

■ 6 Bevestigingshaken in de laadvloer

■ Volledig metalen tussenschot

■ Volwaardig reservewiel 

OPTIES

■ Tweede schuifdeur (links)

 OPTIMA
 Uitrusting VISIA +

COMFORT

■ Handmatige airconditioning

■ 

met stuurwielbediening en USB-aansluiting

VEILIGHEID

■ Cruise control en speed limiter

OPTIES

■ 

-  Achteruitrijcamera geïntegreerd  

in het multifunctionele scherm

-  Mistlampen voor

■ Ramenpakket:

-  Asymmetrische achterdeuren (180°) met verwarmde 

achterruit

-  Ruitenwisser 

-  Tussenschot met raam

-  Binnenspiegel (antireflectie)

■ Airbag passagier

■ Airbag passagier en zij-airbags

■ Tweede schuifdeur (links)

 BUSINESS
 Uitrusting

TECHNOLOGIE

■  NissanConnect navigatiesysteem met kaarten voor 

Europa, verkeers-informatie, 5" scherm, radio met 

kleur

■  Intelligente sleutel 'I-Key'

VEILIGHEID

■ Licht- en regensensor

■ Mistlampen voor

OPTIES

■ Ramenpakket:

-  Asymmetrische achterdeuren (180°)  

met verwarmde achterruit

-  Ruitenwisser 

-  Tussenschot met raam

-  Binnenspiegel (antireflectie)

■ Airbag passagier

■ Airbag passagier en zij-airbags

■ Tweede schuifdeur (links)



NISSAN NV200 VAN
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

  VISIA OPTIMA BUSINESS

VEILIGHEID

 Gesloten tussenschot met ruit -  

 Gesloten tussenschot zonder ruit   

 ABS (antiblokkeer remsysteem)   

 EBD (elektronische remkrachtverdeling)   

 Cruise Control en speed limter met bediening aan het stuur -  

 BAS (noodremhulp)   

  

 Bestuurdersairbag   

 Startonderbreker   

 Volwaardig reservewiel   

 3-punts veiligheidsgordels vooraan met gordelspanner   

STIJL

 Stoffen bekleding   

 Stalen wielen 14’’   

 Wieldoppen   

Exterieur
 Tweede schuifdeur (links)   

 Schuifdeur rechts   

 Dubbele asymmetrische achterdeuren, zonder ramen   

 Dubbele asymmetrische achterdeuren met verwarmde ramen  
 en ruitenwisser 

ZICHT EN VERLICHTING

 Mistlampen voor

 Mistachterlicht   

 Elektrische hoogteverstelling van de koplampen   

 Elektrisch verstelbare buitenspiegels   

 Licht- en regensensor - - 

COMFORT

Rijcomfort

 Stuurbekrachtiging   

 In de hoogte verstelbaar stuurwiel   

 Bestuurdersstoel in lengte verstelbaar   

 Multifunctionele display met boordcomputer   

 Klok   

Opbergruimte

 Opbergvak voor passagier   

 Opbergruimte in deuren   

 Opbergruimte onder de stoel van de bestuurder   

 Centrale opbergruimte tussen voorstoelen : 
                      - Open opbergruimte 
                      - Bekerhouders (x2) 

  

 Bekerhouders in middenconsole   

 Opbergruimte ter hoogte van middenconsole   

 6 bevestigingshaken in de vloer   

 4 extra bevestigingshaken   

   



 Standaard

 Optie

 - Niet beschikbaar

NISSAN NV200 VAN
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

  VISIA  OPTIMA BUSINESS

AAN BOORD

 Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar   

 Handmatige airconditioning met pollenfilter -  

 Cabineverlichting   

 Verlichting van de laadruimte   

 Elektrische ramen voor met impulsbediening bestuurderszijde -  

 Centrale vergrendeling met afstandsbediening -  

 12 V / 120 W aansluiting in de middenconsole   

    

TECHNOLOGIE

 Voorbereiding radio met antenne en 2 luidsprekers  - -

  

 Achteruitrijcamera -  

 NissanConnect navigatiesysteem met kaarten voor Europa,  
 

 en achteruitrijcamera in kleur 
- - 

 Intelligente sleutel ('I-Key') - - 

PAKKETTEN

VISIBILITY PACK

 Achteruitrijcamera geïntegreerd in multifunctioneel scherm
 Mistlampen voor -  

RAMENPAKKET

  Asymmetrische achterdeuren (180°) met verwarmde achterruit
  Ruitenwisser 
  Tussenschot met raam
  Binnenspiegel (antireflectie) 

-  



VAN 

1.6 L Benzine 1,5 L dCi

110pk Euro5 90pk Euro5 110pk Euro5

MODEL

Versnellingsbak Handgeschakeld Handgeschakeld

Aantal deuren 4 of 5 4 of 5

Zitplaatsen 2 2

MOTOR

Aantal cilinders / aantal kleppen  4 / 16 4 / 8

Cilinderinhoud cm3 1598 1461

Maximaal vermogen pk / (kW) 110 (81KW) 90 (66kW) 110 (81KW)

Maximaal toerental t/min 6000 4000 4000

Maximaal koppel Nm t/min 153 / 4000 200 / 1750 240/ 1750

Batterij Ah 60 50

Dynamo Amps 120 150

- JA

TRANSMISSIE

Versnellingsbak Type 5 versnellingen 5 Versnellingen 6 Versnellingen

Aangedreven wielen 2 voor 2 voor

CHASSIS

Ophanging Voor

Achter Starre as achter met enkele bladveer

Stuurinrichting Tandheugel, elektronische bekrachtiging

Remsysteem Schijfremmen voor, trommelremmen achter, ABS, EBD en noodremhulp

Wielmaat 14×5.5J

Bandenmaat Std 175/70R14C

GEWICHT EN ALGEMENE AFMETINGEN 4 DEUREN 5 DEUREN 4 DEUREN 5 DEUREN 4 DEUREN 5 DEUREN

Maximaal voertuiggewicht in beladen toestand (GVW) Kg 2000 2000

Massa ledig gewicht(1) Kg 1205 1218 1260 1272 1274 1286

Maximaal laadvermogen Kg 795 782 740 728 726 714

Max. gewicht op de as voor/achter Kg 960/1130 960/1130 1010/1100 1010/1120

Maximaal gewicht aanhanger geremd/ongeremd Kg 1100 / 540 1100 / 640

Lengte mm 4400 4400

Breedte (inclusief buitenspiegels) mm 2011 2011

Totale breedte (exclusief buitenspiegels) mm 1695 1695

Min. hoogte (ongeladen) mm 1860 1860

Wielbasis mm 2725 2725

Overhang (voor) mm 835 835

Overhang (achter) mm 840 840

Spoorbreedte (voor) mm 1490 1490

Spoorbreedte (achter) mm 1510 1510

Bodemvrijheid (ongeladen) mm 158 158

Inhoud van de brandstoftank Liter 55 55

GEWICHTEN EN AFMETINGEN LAADRUIMTE

Max. lengte mm 2040 2040

Max. breedte mm 1500 1500

Max. hoogte mm 1358 1358

Breedte tussen de wielkasten mm 1220 1220

Laadhoogte (ongeladen) mm 524 524

Max. laadvolume m3 4,20 4.20

Zijschuifdeur: Breedte mm 693 693

Zijschuifdeur: Hoogte mm 1171 1171

Openslaande achterdeur: Breedte mm 1262 1262

Openslaande achterdeur: Hoogte mm 1228 1228

VERBRUIK EN PRESTATIES(2)

Verbruik binnen-/buiten bebouwde kom/gecombineerd(2) l/100 Km 8,8 / 6,3 / 7,2 5,7 / 4,3 / 4,9 5,9 / 4,4 / 4,9

Uitstoot(2) CO2 g/Km 166 128 130

Max. snelheid Km/u 165 158 169

Min. draaicirkel (stoeprand tot stoeprand) m 10.6 10.6

NISSAN NV200 VAN
TECHNISCHE GEGEVENS

(1) volgens de directieven 80/1268/CEE, laatste aanpassing 2004/3/CE
(2) Leeggewicht betreft een rijklaar voertuig inclusief volle tank en een bestuurder van 75Kg



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan (december 2014). Deze brochure werd geproduceerd aan de hand van prototypes die op autosalons werden 
tentoongesteld. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven 
en afgebeeld, aan te passen. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-dealers om de meest actuele informatie te 
ontvangen. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure verschillen van de werkelijke kleuren van het koetswerk en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure 
mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

TDSNV200NLV1214 - Deze leaflet hoort bij de brochure NV200 - Gedrukt in België.
Ontwerp door Typoweb.

Bezoek onze website: 

www.nissan.nl
Dealerstempel

NV400NT400



MOTOREN EN UITVOERINGEN OPTIMA BUSINESS

1.5 dCi 90pk • •
1.5 dCi 110pk • •

STANDAARDUITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

NISSAN 

NV200 FRIDGE



NISSAN NV200 FRIDGE
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

 OPTIMA

■ TECHNOLOGIE

■ 
■ Multifunctionele display met boordcomputer
■ Elektronische startonderbreker

■ STIJL
■ 14” stalen velgen met wieldoppen
■ Stoffen bekleding

■ COMFORT
■ Stuurbekrachtiging
■ Handmatige airconditioning met pollenfilter
■ In hoogte verstelbaar stuurwiel
■ Elektrische ramen voor met impulsbediening aan bestuurderszijde
■ Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
■ Elektrisch verstelbare buitenspiegels
■ Opbergruimte tussen de voorstoelen

■ VEILIGHEID
■  EBD (Elektronische remkrachtverdeler)
■  EBA (Elektronische noodremhulp)
■

■  Cruise control en speed limiter
■  Volwaardig reservewiel
■ ABS (Antiblokkeringssysteem van de remmen)
■  Bestuurdersairbag

■ KOELUITRUSTING
■  Isoleercel GRUAU 2,2m3

■ Koelinstallatie CARRIER NEOS 100 R/S, koelvermogen 0°C constant
■ Zijschuifdeur rechterkant
■ Bedieningspaneel voor de temperatuurregeling aanwezig in de cabine
■ Externe aansluiting aan linkerkant met kabel 220V
■ Binnen verlichting
■ Afvoergat in de vloer

■ OPTIES
■ Airbag passagier
■ Airbag passagier en zij airbags
■ Visibility pack
  - Mistlampen
  - Achteruitrijcamera geïntegreerd in multifunctioneel scherm

■ OPTIES KOELCEL
■  Tussenvloer in midden
■ 2 wegklapbare rekken aan de zijkant
■  Versterkte vloer + zijrails
■ Aluminium vloer + brede drempel + waterdichte vloer + tweede waterafvoer in de vloer
■ Isolerende gordijnen van plastic voor achterdeuren en zijdeur
■  Vergrendeling van de zijdeur zodat koelcel alleen via de achterdeuren geopend kan worden
■ Zonder koelinstallatie CARRIER (enkel voorzien van isolatie)

 BUSINESS 
 Uitrusting OPTIMA +

■ COMFORT

■ Licht- en regensensor
■ Mistlampen

■ TECHNOLOGIE
■ Intelligente sleutel ’I-Key’
■ Nissan Connect (navigatiesysteem met Europese kaart, touchscreen 5", radio met RDS  

■ OPTIES
■ Airbag passagier
■ Airbag passagier en zij airbags

■ OPTIES KOELCEL
■  Tussenvloer in midden
■ 2 wegklapbare rekken aan de zijkant
■  Versterkte vloer + zijrails
■ Aluminium vloer + brede drempel + waterdichte vloer + tweede waterafvoer in de vloer
■ Isolerende gordijnen van plastic voor achterdeuren en zijdeur
■ Vergrendeling van de zijdeur zodat koelcel alleen via de achterdeuren geopend kan worden
■  Zonder koelinstallatie CARRIER (enkel voorzien van isolatie)



OPTIMA BUSINESS

■ VEILIGHEID   

■ Cruise control en speed limiter ● ●

■ ABS (antiblokkeer remsysteem) ● ●

■ EBD (elektronische remkrachtverdeling) ● ●

■ EBA (noodremhulp) ● ●

■ ● ●

■ Bestuurdersairbag ● ●

■ Airbag passagier ❍ ❍

■ Airbag passagier en zij airbags   ❍ ❍

■ Startonderbreker ● ●

■ Volwaardig reservewiel ● ●

■ 3-punts veiligheidsgordels vooraan ● ●

■ STIJL

■ Stoffen bekleding ● ●

■ 14" stalen velgen ● ● 

■ Wieldoppen    ● ● 

■ ZICHT EN VERLICHTING  

■ Mistachterlicht ● ●

■ Mistlampen ●

■ COMFORT

  Rijcomfort   

■ Stuurbekrachtiging ● ●

■ In de hoogte verstelbaar stuurwiel ● ●

■ Multifunctionele display met boordcomputer ● ●

■ Klok ● ●

  Opbergruimtes   

■ Handschoenenvak ● ●

■ Opbergruimte in deuren ● ●

■ Opbergruimte onder de bestuurdersstoel ● ●

■ Centrale module tussen de voorstoelen met: 
  - Open opbergruimte 
  - Bekerhouders (x2)

● ●

  Aan boord   

■ Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar ● ●

■ ● ●

■ Centrale deurvergrendeling via schakelaar in het interieur ● ●

■ Verklikker deuren gesloten ● ●

■ Cabineverlichting ● ●

■ Elektrische ruiten voor met impulsbediening aan bestuurderszijde ● ●

■ Centrale vergrendeling met afstandsbediening ● ●

■ 12 V / 120 W aansluiting in de middenconsole ● ●

■ Zonneklep voor bestuurder en passagier met tickethouder ● ●

■ Elektrisch verstelbare buitenspiegels ● ●

■ Licht- en regensensor - ●

NISSAN NV200 FRIDGE
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES



OPTIMA BUSINESS

■ TECHNOLOGIE   
■ ● ●

■ Intelligente sleutel I-Key - ●

■ Nissan Connect (navigatiesysteem met Europese kaart, touchscreen 5  
  Bluetooth en achteruitrijcamera met kleurenbeeldscherm)

- ●

■ UITRUSTING KOELCEL   
■ Afvoergat in de vloer ● ●

■ Binnenverlichting ● ●

■ Verwijdering van koelinstallatie ❍ ❍

■ CARRIER-koeleenheid (NEOS 100 R/S) ● ●

■ Koelcel GRUAU 2,2m3 met versterkte isolatie ● ●

■ Zij schuifdeur rechts ● ●

■ Temperatuurcontrole-unit in cabine ● ●

■ Stroomaansluiting aan buitenkant links met kabel 220V ● ●

■ Vergrendeling van de zijdeur zodat koelcel alleen via de achterdeuren geopend kan worden ❍ ❍

■ Tussenvloer in midden ❍* ❍*

■ 2 wegklapbare rekken aan de zijkant ❍* ❍*

■ Versterkte vloer en zijrails ❍* ❍*

■ Versterkte aluminium vloer, brede drempel en tweede waterafvoer in de vloer ❍* ❍*

■ Isolerende gordijnen van plastic voor achterdeuren en zijdeur ❍ ❍

■ PAKKETTEN   
■ Visibility pack:
  - Achteruitrijcamera geïntegreerd in multifunctioneel scherm
  - Mistlampen

●

* Koelcelopties met een sterretje zijn niet onderling combineerbaar. ● Standaard  /  ❍ Optie  /  - Niet Beschikbaar / P Pack

NISSAN NV200 FRIDGE
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

Standaard 220V A/C-stroomaansluiting aan de linkerzijde 
met kabels

Wegklapbare rekken aan de zijkanten

Versterkte vloer in aluminium

Koeleenheid CARRIER NEOS 100 R/S

Temperatuur controle unit



NISSAN NV200 FRIDGE
TECHNISCHE GEGEVENS

NV200 FRIDGE

Diesel

1.5 dCi 90pk Euro5 1.5 dCi 110pk Euro5

■ MODEL
■ Versnellingsbak Handgeschakeld
■ Aantal deuren 3 of 4
■ Aantal zitplaatsen 2

■ MOTOR
■ Aantal cilinders 4
■ Cilinderinhoud cm3 1461
■ Maximaal vermogen pk (kW) 90 (66 kW) 110 (81KW)
■ Maximaal toerental t/min 4000 4000
■ Maximaal koppel bij toerental Nm bij t/min 200 / 1750 240/ 1750
■ Voeding common-rail directe injectie
■ Compressor Turbo compressor met vaste geometrie met intercooler Turborcompressor met variabele geometrie met intercooler
■ Accu Ah 50
■ Dynamo A 150
■ JA
■ TRANSMISSIE

■ Versnellingsbak Type 5 versnellingen 6 versnellingen
■ Aangedreven wielen  2 voor
■ ONDERSTEL

■ Ophanging
Voor

Achter Enkelvoudige bladveer
■ Stuurinrichting Tandheugel, elektronische bekrachtiging
■ Remsysteem Schijfremmen voor, trommelremmen achter, ABS, EBD en noodremhulp
■ Wielmaat  14×5,5J
■ Bandenmaat Standaard 175/70R14C
■ GEWICHTEN & ALGEMENE AFMETINGEN

■ Maximaal voertuiggewicht in beladen toestand (GVW) kg 2000
■ Massa ledig gewicht (met carrier koelgroep)(1) kg 1466 1485
■ Maximaal laadvermogen (met carrier koelgroep) kg 534 515
■ Lengte mm 4400
■ Breedte (met buitenspiegels) mm 2011
■ Totale breedte (zonder buitenspiegels) mm 1695
■ Minimale hoogte (onbeladen) mm 1840
■ Wielbasis mm 2725
■ Overhang (voor) mm 835
■ Overhang (achter) mm 840
■ Spoorbreedte (voor) mm 1490
■ Spoorbreedte (achter) mm 1510
■ Bodemvrijheid (onbeladen) mm 158
■ Inhoud van de brandstoftank Liter 55

■
GEWICHTEN, AFMETINGEN EN PRESTATIES  
VAN KOELGEDEELTE 

CARRIER NEOS 100 R/S

■ Gewicht van de koelcel kg 149
■ Gewicht van de koeleenheid kg 66
■ Vermogen van de koeleenheid W 1138 W bij 0°C
■ Isolatieklasse Verhoogde isolatie
■ Koelvermogen 0°C constant
■ Max. lengte mm 1736
■ Max. breedte mm 1239
■ Max. hoogte mm 1152
■ Hoogte laadplatform (onbeladen) mm 524
■ Max. laadvolume m3 2,2
■ Zijschuifdeur: Breedte mm 636
■ Zijschuifdeur: Hoogte mm 1013
■ Openslaande achterdeur: Breedte mm 1069
■ Openslaande achterdeur: Hoogte mm 1061
■ VERBRUIK EN PRESTATIES

■ Verbruik binnen-/buiten bebouwde kom/gecombineerd(2) l/100 km 5,7 / 4,3 / 4,9 5,9 / 4,5 / 5,0
■ Uitstoot (2) CO2 g/km 128 131
■ Maximale snelheid km/u 158 160
■ Min. draaicirkel (stoeprand tot stoeprand) m 10,6

(1) Voertuig rijklaar inclusief volle brandstoftank en bestuurder van 75Kg aan boord / (2) Volgens richtlijn 80/1268/EEG, zoals laatst gewijzigd door 2004/3/EG



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan (december 2014). Deze brochure werd geproduceerd aan de hand van prototypes die op autosalons werden 
tentoongesteld. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven 
en afgebeeld, aan te passen. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-dealers om de meest actuele informatie te 
ontvangen. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure verschillen van de werkelijke kleuren van het koetswerk en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure 
mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

TDSNV200NLF1214 - Deze leaflet hoort bij de brochure NV200 - Gedrukt in België.
Ontwerp door Typoweb.

Bezoek onze website: 

www.nissan.nl
Dealerstempel

NV400NT400
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