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STE PRIPRAVENÍ ZMENIŤ SVOJE PODNIKANIE?
PRIPRAVTE SA NA PRECHOD NA ELEKTRINU.

Keď skombinujete náš zákazníkmi oceňovaný model NV200 a špičkový 100 % elektrický Nissan LEAF 
(ktorého sa predalo už viac než 130 000 kusov), získate revolučné a inovatívne výhody pre svoje 
podnikanie. Vozidlo e-NV200 je vybavené rovnakou technológiou ako Nissan LEAF. Jeho zaobstaranie  
sa oplatí už od začiatku. Vďaka 100 % elektrickej prevádzke budete môcť významne znížiť prevádzkové 
náklady a negatívny dopad vášho podnikania na životné prostredie. S modelom e-NV200 sa vám otvárajú 
nové možnosti podnikania. Zvoľte si spôsob práce, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

Upravte si ho podľa potreby
Zadný nákladový priestor je funkčný  
a všestranný. Vďaka rovným stenám je  
možné jednoducho namontovať horné 
priehradky a koše.

Vezmite si so sebou celú partiu
Zvezte kamarátov alebo kolegov. Do modelu 
e-NV200 sa pohodlne usadí 2 až 5 osôb  
a stále ponúka 2,32 až 4,2 m3  
nákladového priestoru.

Nakladajte bez problémov.
Jedna z najväčších dĺžok interiéru vo svojej triede 
znamená, že môžete do zadného nákladového 
priestoru pohodlne umiestniť dve Euro palety.  
Batéria je integrovaná do podlahy, čo umožňuje  
veľký nákladový priestor.

Tlačiť    |    Zatvoriť



ZNÍŽTE SVOJE NÁKLADY. ZVÝŠTE SVOJU EFEKTIVITU.
Predstavte si, že by ste už nikdy nemuseli utrácať množstvo peňazí za benzín, výmenu oleja alebo servis prevodovky. To sa vám 

môže splniť! Prejdite s modelom e-NV200 na 100 % elektrický pohon. Znížite nielen prevádzkové náklady, ale ušetríte taktiež čas. 

Údržba tohto typu vozidla znamená kratšie prestoje. Najväčšou výhodou však je, že toto cenovo veľmi výhodné vozidlo je jedno  

z najekologickejších sériovo vyrábaných dodávok na trhu. 

VYTVORENIE NOVÝCH 
OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ    
Pretože model e-NV200 je vozidlo s nulovými emisiami a tichým 

motorom, môžete ho využiť k nočným rozvozom v obytnej 

zástavbe, zastrešených priestoroch a chránených oblastiach.  

Už žiadny hluk a znečistenie v dôsledku CO
2
 na pracovisku  

a u vašich zákazníkov.

ŽIADNY
Benzín

Výmena oleja

Emisie

NÍZKE
Prevádzkové  
náklady 

Náklady  
na údržbu

VYSOKÁ
Účinnosť:  
80 kw (109 k)

Úspora  
a výhody  
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170 km1
na jedno  
nabitie

30  
min4

RÝCHLE  
NABÍJANIE

4 
 hod2

RÝCHLE  
NABÍJANIE  

(NÁSTENNÁ  
NABÍJAČKA)

8 
 hod

NORMÁLNE  
NABÍJANIE

(NÁSTENNÁ  
NABÍJAČKA)

Dva ďalšie jazdné režimy pre  
maximalizáciu dojazdovej vzdialenosti.
Režim Eco Mode automaticky upravuje odozvu vozidla na zrýchlenie  

a riadiaci systém klimatizácie, čím minimalizuje spotrebu energie.  

To už je výkon, s ktorým sa dá pracovať. Režim B Mode je možné akti-

vovať bez ohľadu na to, či idete v režime Eco Mode, alebo nie. Režim 

B Mode zvyšuje silu systému regeneratívneho brzdenia. Funguje ako 

brzda motora dodávok so vznetovými alebo benzínovými motormi. 

1   163 km pre modely VAN a 170 km pre modely Combi podľa údajov NEDC. Skutočná vzdialenosť prejazdu sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako 

napríklad jazdné a dobíjacie návyky, teplota, jazdný povrch, vek batérie, tlak v pneumatikách, údržba, hmotnosť nákladu atď. Kombinovaná spotreba elektrickej 

energie: 165 Wh/km, kombinované emisie CO
2
: 0 g/km.

2  Pomocou 6,6 kW palubnej nabíjačky. Výbava je na želanie. 
3  Odporúčame používať vyhradený obvod zásuvky.
4  0 – 80 % nabíjanie pomocou 50 kW rýchlonabíjačky využívajúcej jednosmerný prúd.

PRACUJTE SO 100 % ELEKTRICKÝM VÝKONOM
NežN vyyrazítete, skontrolujte, že máte úplplnne nabnabna ititéit . Tak zísí katte 1e 70 km km (NEDC D - Neww Europep an Driving Cycle)1

na n všešetky vavaše vykvy ládky, vyzzdvihnutia, schhôdzôdzkykyky a da oodádávkyvky. NNissan e-NV20V200 pononúka štyri režimy nabíjania: 

Batériu je mmožnožné né abíb jať asa i 30 m0 inút prostrednínííctvtctvomom nabíjaj ciehoho portu kk rýchhlelemu nabíab janiu,u, 42 alebo 8 

hodhodín ín pomp ocou nu nástástenne ejej nabíjaj čkyy alebob  akejkoľvek bbežnejne  domácej zássuvuvky3 laleboe  na pracoovisv ku po dobu

12 12 hodhodín pompo ococ u káblla EVSEE. Stača í ssi vybrb ať, ktorýý spôsoôs b je pre váss nanajpohoodlnejšíší. Vďakka sa ysty ému 

regeneeratívnívnehoo brzdezd niaa z kažždého nabíjania svojhoo vov zidla a e-NV200 zzískískate maximum. Pri ji jazdazdzdee be bez 

motmo oruoru, s, pompo aľoaľovaní aí lebbo brzddení sas babatéria a dobíja. ZZískkateate tak vvýhohodu v pv prevváádzke, kde je ne nutnut é neuustátále 

zasastavtavoovať aa znovu sasa roozbzbiehahať.

NORMÁLNE 
NABÍJANIE 
(DOMÁCA  
ZÁSUVKA)

12 
 hod3
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Model e-NV200 sa vyznačuje neuveriteľne 
malým priemerom otáčania 11,13 m, vďaka 
ktorému zvládnete manévrovať v úzkych 
uličkách a parkovať v tesných priestoroch 
a taktiež priblížiť sa pri vykládke  
a dodávke čo najbližšie.

Monitor s pohľadom dozadu uľahčuje 
parkovanie v tesných priestoroch. Táto 
funkcia zobrazuje oblasť za vami a premieta 
vodiace čiary, takže hravo zvládnete umiestniť 
vozidlo e-NV200 presne tam, kam chcete.

11.13 m
Jeden z najväčších priestorov pre nohy vo svojej 
triede = väčšie pohodlie

Sedadlá podobné sedadlám nákladných vozidiel 
= lepšia viditeľnosť

Vyhrievané sedadlo = väčšie pohodlie 

Rozvod batérie = nízke ťažisko pre výnimočnú 
ovládateľnosť

LEPŠIA JAZDA, LEPŠÍ PRACOVNÝ DEŇ.
Jazda vo vozidle s elektrickým pohonom vás vždy dobobre nalnaladíadí. Ú. Úžasžasnne plynulá jazda, žiadny hluk 
ani vibrácie. K tomu pridajte kabínu zazamermeranúanú nana šoféra, ktorá ponúka jeden z najväčších 

ipri testoroorov pv prere nohnohy vy vo svojej triede a je vybvybaveená ná vysokýým sm edadlom podobným sedadlám 
nákladd ýnýchh vozidiel, ktoré zaisťuje lepšiu viditeľnosť. Vďaka tomu budú vaši šoféri spokojnejší, 
sebaistejší a menej unavení. Skvelý zážitok zk z jajazdyzdy umumocnocní aí autoutomatma ickcká pá prevrevodoodo kvka V. Vďakďaka 
výnimočnénémumu prupružnéžnémumu ovlovládádaniu (a to vďaka nízkemu ťažisku a 15-pap lcocovýmvým didiskoskom km k liolies), 
okamžitému krútiacemu momentu EV pre rýchle a plynulé zrýchlchlenienie a tesnému polomeru zatáčania 
pre ľahké manévrovanie sa vozidlo e-NV200 stane tým najlepším členom vášho pracovného tímu.

Použité obrázky sú len ilustračné a môžu zobrazovať dodatočnú 
výbavu, ktorá nie je dostupná na Slovensku, ako napríklad LED svie-
tidlá. Ďalšie informácie získate u svojho lokálneho predajcu Nissan.
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Len mrknutím na palubnú dosku zistíte všetko, čo potrebujete k riadeniu 
dojazdu, vrátane stavu nabíjania a využitia energie.

PRACUJTE V POHODLNOM  
PROSTREDÍ

Zostávajúca 
kapacita batérie

Odhadovaný 
dojazd

Rýchlosť
Stav nabíjania

Inteligentný kľúč, klimatizácia a všetky 
vymoženosti, na ktoré ste zvyknutí,  
sú súčasťou výbavy. Získate taktiež pár 
nových. Napríklad môžete prednastaviť 
vykurovanie alebo chladenie kabíny,  
aby vám v nej bolo príjemne ihneď  
po nastúpení. K vášmu pohodliu iste 
prispeje tiež vyhrievaný kožený volant  
a vyhrievané predné sedadlá.

Uvedená výbava je na želanie.

Tlačiť    |    Zatvoriť



*Obrázok je len ilustračný a môže obsahovať dodatočnú výbavu, 
ktorá nie je dostupná na Slovensku. Ďalšie informácie získate  
u svojho lokálneho predajcu Nissan.

Sklopením sedadla 
spolujazdca získate 
stabilnú a prakticky rovnú 
plochu pre písanie.

Montáž radiacej páky na 
stĺpec riadenia otvára priestor, 
ktorý potrebujete k vykonaniu 
niekoľkých činností súčasne.

Získajte vynikajúci počiatočný 
výkon vďaka 12 V zdroju 
napájania a pripojeniu USB.

VÝSUVNÁ ZÁSUVKA POD SEDADLOM na strane
spolujazdca ponúka bezpečné uloženie potrebných vecí.

STREDOVÁ KONZOLA je dosť veľká na to, aby 
sa do nej vošiel notebook, aj keď je určená na uloženie  
dokumentov.

MOBILNÁ KANCELÁRIA,  
S KTOROU SA DOSTANETE 
KAMKOĽVEK  
Vozidlo e-NV200 ponúka nečakanú úroveň vybavenosti.  
Interiér vozidla e-NV200 bol prispôsobený pre šoférov, 
ktorí potrebujú pracovať aj na cestách. Kabína slúži tak-
tiež ako jednoduchý pracovný priestor. Ponúka mnoho 
možností nastavení sedadiel a všestranný úložný priestor. 
Kto by potreboval kanceláriu, keď má k dispozícii navigá-
ciu systému NissanConnect a možnosti hands-free tele-
fonovania a streamovania audia cez rozhranie Bluetooth?
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KAPACITA NÁKLADOVÉHO PRIESTORU  
A VŠESTRANNOSŤ PRE 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 taktiež skriňové dvere s panelmi alebo zadné výklopné dvere. Nakladanie je veľmi jednoduché vďaka 
výnimočne nízkej zadnej nakladacej hrane 524 mm.

e-NV200 Combi  
Modelom Combi môže ísť až päť osôb  
a ponúka batožinový priestor o priestore 
2,3 m3. Dvojité posuvné dvere a zadný 
batožinový priestor umožňujú  
jednoduchý nástup, výstup  
a nakladanie.

Aj keď je vozidlo e-NV200 Combi plne
obsadené piatimi osobami, bez problémov
do neho naložíte tiež veľký kufor pre
každého z nich.

Rovný podbeh tiež
uľahčuje 
nakladanie.

Šesť úchytov 
s D-krúžkom na podlahe 
udrží až 509 kg.

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

Podbeh kolies 1,22 m
1,50 m od kraja ku kraju
Priestor na státie 1,36 m

e-NV200 VAN  
Ak potrebujete maximálny nákladový 
priestor, potom je pre vás vozidlo 
e-NV200 jedným z najlepších riešení  
vo svojej triede. Zadné rozdelené  
dvere 60/40 uľahčujú nakladanie  
i vykladanie.

60%40%
Pre širší 
náklad 

Pre tesnejšie 
priestory

Dve štandardné Euro 
palety a dostatok voľného 
priestoru

60/40  
rozdelené zadné 

dvere

JEDEN Z NAJLEPŠÍCH VO SVOJEJ TRIEDE   

Kapacita nákladového  

priestoru 4,2 m3

3474 litrov  

Užitočné zaťaženie 770 kg

Zadná nakladacia hrana   

524 mm
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13

3

1_Strešný nosič, 3 rámy2

2_Bočné rámy3

3_ Predné a zadné lapače nečistôt7

4_Ochranné lišty dverí4

5_ Plastové ochranné panely 

zadných presklených dverí pre 

kompletnú ochranu, 2 dielne18

6_ Textilné poťahy sedadiel10

7_ Ochranná mriežka posuvných 

dverí16

8_ Gumové rohože12, 13

9_ Viacúčelová sieť, systém tyčí  

pre viacúčelovú deliacu sieť26

10_ Plastová ochrana podlahy23 a ochrana 

nakladacej hrany batožinového priestoru11

11_ Ochrana nakladacej hrany a štandardná 

textilná rohož15

12_ Sieťka na batožinu29

13_ Mäkká vanička do batožinového 

priestoru28

DOPLŇTE SVOJE VOZIDLO E-NV200 ORIGINÁLNYM 

PRÍSLUŠENSTVOM NISSAN. Všetko od textilných 

poťahov sedadla a ochranných mriežok posuvných dverí  

až po gumové rohože a vložky batožinového priestoru  

je upravené na mieru a vyrobené s ohľadom na vaše 

požiadavky.

ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA NISSAN  
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F

E

A

B

C

D

FARBY

Biela (S) - QM1 Strieborná (M) - KLO Šedá (PM) - K51 Čierna (M) - GNO

Biela Pearl (P) - QAB Modrá Turquise (TPM) - RBMČervená (S) - Z10

S - Základná, M - Metalická, P - Perleťová, PM - Perleťová metalíza, TPM - Perleťová metalíza Titanium

Modrá (P) - BW9

DISKY KOLIES

ČALÚNENIE

ŠEDÉ MODRÉ

15” disky kolies z ľahkých 

zliatin

15” oceľové disky kolies  

s plastovými krytmi

15” oceľové disky kolies

CELKOVÉ ROZMERY

MOTOR

Max. výkon motora kW (k) 80[109]

Max. krútiaci moment Nm/min-1 254/0–3008 ot./min

Max. otáčky motora 10 500

Druh energie Elektrina

Systém zapaľovania/systém nasávania (vznetový motor) Elektrický

PREVODOVÝ POMER
Prevodový pomer 9,3010

Pohon kolies Predný

BATÉRIA
Typ Laminovaná lítium-iónová

Napätie V Nominálne napätie, 360 V

Kapacita kWh 24 kWh

NABÍJAČKA

Rýchla palubná nabíjačka – štandardne kW 50

Palubná nabíjačka – štandardne kW 3,6

Palubná nabíjačka – voliteľné príslušenstvo kW 6,6

Kábel EVSE – štandardne kW 2.2

DOBA NABÍJANIA

Rýchla palubná nabíjačka min 30

S palubnou nabíjačkou 3,6 kW/h + nástennou nabíjačkou (voliteľne) hod 8

S palubnou nabíjačkou 6,6 kW/h (voliteľne) + nástennou nabíjačkou (voliteľne) hod 4

S káblom EVSE hod 12

CELKOVÉ ROZMERY 
v rámci technického  

nákresu vozidla

A  Dĺžka mm 4560

B  Šírka so zrkadlami mm 2011

C  Šírka bez zrkadiel mm 1755

D  Výška (nenaložené) mm 1858

E  Rázvor mm 2725

Presah – predný mm 987,2

Presah – zadný mm 846,6

Rozchod kolies – predný mm 1530

Rozchod kolies – zadný mm 1530

F  Svetlá výška (nenaložené) mm 153,4

PODVOZOK

Odpruženie – predné Nezávislá pružiaca a tlmiaca vzpera MacPherson

Odpruženie – zadné Listové pružiny

Riadenie Elektrický posilňovač

Brzdová sústava Elektrohydrostatický spínač

Predné brzdy Regeneratívna – predné odvetrávané kotúče 

Zadné brzdy Zadné odvetrávané kotúče   

Veľkosť pneumatík 185/65R15

ROZMERY 
BATOŽINOVÉHO/

NÁKLADNÉHO 
PRIESTORU

Maximálna dĺžka mm 2040

Maximálna šírka mm 1500

Maximálna výška mm 1358

Minimálna šírka medzi blatníkmi mm 1220

Výška platformy pre náklad (nenaložené) mm 523,5

Objem nákladového priestoru – VAN m3 4,2

Objem nákladového priestoru – Combi, za druhým radom m3 2,3

Objem nákladového priestoru – so sklopenými sedadlami v druhom rade m3 3,19

Posuvné dvere – šírka mm 700

Posuvné dvere – výška mm 1171

Zadné dvere – šírka mm 1262

Zadné dvere – výška mm 1228
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VARIANTY KAROSÉRIE

Model Combi s dvojitými posuvnými dverami a zadnými výklopnými dverami a voliteľne s francúzskymi dverami.

Model VAN s jednými posuvnými dverami v štandardnej výbave a voliteľne s druhými posuvnými dverami.

Karoséria VAN VAN Combi

Počet dverí 4 5 5

Počet sedadiel 2 2 5

HMOTNOSŤ

Celková hmotnosť vozidla (PTW) kg 2220 2220 2220

Celkové zaťaženie nápravy (PTW) – predné kg 1072 1070 1073

Celkové zaťaženie nápravy (PTW) – zadné kg 1148 1150 1147

Pohotovostná hmotnosť kg 1517 1571 1641

Maximálne užitočné zaťaženie kg 703 649 579

Prípustná hmotnosť na náprave (PAW) – predná kg 1180 1180 1180

Prípustná hmotnosť na náprave (PAW) – zadná kg 1200 1200 1200

Max. kapacita prívesu kg 0 0 0

VÝKON

Spotreba el. energie* Wh/km 165 165 165

Dojazd (NEDC)* km 163 170 167

Množstvo emisií CO
2
 (kombinované) g/km 0 0 0

Max. rýchlosť km/h 123 123 123

Zrýchlenie 0 – 100 km/h s 14 14 14

ORIGINÁLNE NISSAN PRÍSLUŠENSTVO                           INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ

VONKAJŠIE 

PRAKTICKÉ 

DOPLNKY

1 Strešný nosič, oceľový (2 priečky) KE730-JX002

2 Strešný nosič, oceľový (3 priečky) KE730-JX003

3 Bočné štýlové rámy KE543-JX010

4 Bočné ozdobné lišty KE760-JX020

5 Sada predných lapačov nečistôt KE788-4F085

6 Sada zadných lapačov nečistôt KE788-4F086

7 Sada predných a zadných lapačov nečistôt (pre NML) KE788-4F080

8 Okenné deflektory (sada 2 ks) KE800-JX010

DIZAJN 

INTERIÉRU

9 Ochrana prahov dverí, predných KE967-4F000

10 Textilné poťahy sedadiel z ekologického materiálu (predné sedadlá) – iba Van KE860-4F000

11 Ochrana nakladacej hrany batožinového priestoru KE967-4F020

12 Sada gumových rohoží, predné, ľavostranné riadenie – iba Van KE748-4F089

13 Sada gumových rohoží, sada pre 1. a 2. radu, ľavostranné riadenie –  Combi + Passanger KE748-4F189

14      Sada textilných rohoží, predné, ľavostranné riadenie, štandardné – iba Van KE745-4F001

15 Sada textilných rohoží, štandardné, sada pre 1. a 2. radu, ľavostranné riadenie  – Combi + Passanger KE745-4F201

PRAKTICKÉ 

DOPLNKY 

INTERIÉRU

16 Ochranná mreža bočných posuvných dverí (2 kusy) KE968-JX300

17 Plastové ochranné panely presklených dverí – komplet, 4 kusy – iba Van KE680-JX130 

18 Plastové ochranné panely presklených dverí – spodná časť, 2 kusy – iba Van KE680-JX131 

19 Plastové ochranné panely zadných vyklápacích dverí – komplet, 2 kusy – iba Van KE680-JX230 

20 Plastové ochranné panely zadných vyklápacích dverí – spodná časť, 1 kus – iba Van KE680-JX231 

21 Plastové ochranné panely bočných posuvných dverí – komplet, 4 kusy – iba Van KE680-JX010 

22 Plastové ochranné panely bočných posuvných dverí – spodná časť, 2 kusy – iba Van KE680-JX011 

23 Plastová ochrana podlahy nákladného priestoru – iba Van KE680-4F050

24 Kotviaci hák – iba Van H4937-4FA00

25 Multifunkčná deliaca sieť – iba Van H4935-4FA00

26 Systém tyčí pre multifunkčnú deliacu sieť – iba Van H3885-4FA00

27 Vanička do kufra, tvrdý typ – iba Passanger KE965-4F0H0

28 Vanička do kufra, mäkký typ – Combi + Passanger KE965-4F0S0

29 Sieť na batožinu, horizontálna KE966-75R00

30 Ochranná výstelka pre psa – deliaca priehradka – iba Passanger KE964-4F000

BEZPEČNOSŤ/

ZABEZPEČENIE

31 Bezpečnostné matice kolies KE409-89951

32 Parkovacie senzory - predné KE512-99901

33 Parkovacie senzory - predné - montážna sada KE512-99930

34 Zadný parkovací systém KE511-99903

POLOŽKA            POPIS                                          REFERENČNÉ ČÍSLO

*Dojazdová vzdialenosť je vypočítaná s novou batériou bez klimatizácie a v kontrolovaných podmienkach v súlade s nariadením UNECE č. 101. Skutočná dojazdová vzdialenosť sa pri 

normálnom spôsobe použitia líši v závislosti na mnohých faktoroch, ako napríklad jazdné a dobíjacie návyky, teplota, jazdný povrch, vek batérie, tlak v pneumatikách, údržba, váha nákladu atď.
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VĎAKA VÁM SA STÁLE ZLEPŠUJEME.

Ste našou inšpiráciou. Motivujete nás k hľadaniu stále dômyselnejších riešení. Inšpirujete nás, aby sme menili 
pravidlá a inovovali. V spoločnosti Nissan sa nechceme uspokojiť len s rozširovaním a vylepšovaním toho, čo už 
existuje. Ide o posúvanie hraníc a snahu o nový prístup k zaužívaným konvenciám. Prinášame netradičné riešenia, 
aby sme uspokojili vaše najsmelšie i najpraktickejšie túžby. V spoločnosti Nissan navrhujeme vozidlá, príslušenstvo 
a služby, ktoré stierajú hranice – z praktického vytvárame vzrušujúce a zo vzrušujúceho praktické, aby sme vám 
každý deň ponúkli radostnejší zážitok z jazdy.

NISSAN E-NV200  
VÁM PONÚKA:
Spoločnosť Nissan vám ponúka záruku  
na 5 rokov/100 000 km* na všetky špeciálne 
elektrické diely elektromobilu a záruku  
na 3 roky/100 000 km* na štandardné diely.

Záruka na lítium-iónovú batériu Nissan e-NV200 
sa vzťahuje tiež na zníženie kapacity batérie pod 
9 stĺpcov (z celkových 12) na ukazovateli 
kapacity počas prvých 5 rokov/100 000 km*. 

 
*Podľa toho čo nastane skôr.

12-ročnú záruku proti korózii.

Program NISSAN 5* umožňuje rozšírenie záruky na 3 roky/ 
100 000 km, ktorú výrobca štandardne poskytuje, na dlhšie 
časové obdobie či vyšší počet najazdených kilometrov.  
(s výnimkou batérie).

používaniu vozidla.

Nissan a opravu vykonajú mechanici vyškolení spoločnosťou 
Nissan.

Servisná zmluva NISSAN je najlepší spôsob, ako vášmu novému 
vozidlu Nissan e-NV200 poskytnúť údržbu, ktorú si zaslúži! 

vám pevné ceny popredajných služieb na niekoľko rokov dopredu.

diely a kvapaliny podľa oficiálneho rozvrhu servisu Nissan  
a prehliadneme ho, aby ste mali na cestách pokojnú myseľ.

vás bude informovať, keď nastane čas na servisné prehliadky  
a navrhne ich najvhodnejší typ a načasovanie.

SERVISNÉ ZMLUVY ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA   
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Sledujte NISSAN e-NV200 tiež na:

N a v š t í v t e  n a š u  w e b o v ú  s t r á n k u  n a  n a s l e d u j ú c e j  a d r e s e : 
w w w . n i s s a n . s k / e - n v 2 0 0

Pečiatka autorizovaného predajcu:

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase tlače (Október 2014) . Táto brožúra 
bola vytvorená s využitím prototypov vozidiel vystavených v autosalónoch. V súlade s podnikovými zásadami neustáleho zlepšovania 
produktov si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje a vozidlá uvedené a vyobrazené v tejto 
brožúre. Predajcovia vozidiel Nissan budú o týchto zmenách informovaní v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie vám 
poskytne miestny predajca vozidiel Nissan. Použité tlačiarenské postupy majú určité obmedzenia, preto sa farby zobrazené v tejto 
brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov povrchovej úpravy interiéru. Všetky práva vyhradené. 
Reprodukcia celej brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe je zakázaná.
Použité ilustračné obrázky. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú 
považované za súčasť zmluvného návrhu. Viac informácií o ponuke vozidla Nissan e-NV200 vrátane informácií o podmienkach 
rozšírenej záruky NISSAN 5* a Servisných zmlúv Nissan nájdete na webovej stránke www.nissan.sk alebo u autorizovaných 
predajcov Nissan.

Tato brožúra je vyrobená z papiera bez obsahu chlóru – GEA BtoB e-NV200 BROC   09/2014 – Vytlačené v EÚ.
Vytvorila spoločnosť NEW BBDO, Francúzsko – tel.: +33 1 40 62 37 37, výroba: TBWA\Budapešť, Maďarsko - tel.: +36 1 279 28 00.
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