NISSAN

NV300

ORIGINELE ACCESSOIRES

*
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KLAAR VOOR HET
WERK – ZOWEL
BINNEN ALS BUITEN.

Benut het indrukwekkende laadvermogen van
uw NV300 ten volle met deze dakdragers en
plafondrekken. Bescherm uw voertuig ook tegen
verschuivende ladingen en indiscrete blikken met
een stevige houten bekleding, een antislipvloer
en deurbeschermingsroosters.

1

Op de Cover: NV300 in rode
lakkleur met als accessoires
drie stalen allesdragers (121).

2
1 - Aluminium imperiaal inclusief
loopbaan (125, 129)
2 - Achterruit beschermingsgril voor
auto’s met openslaande deuren (114)
3 - Heavy duty wielkastbescherming
4 - Heavy duty houten vloerplaat

(86)

(87)

3

4

Anti-slip heavy
duty houten
vloerplaat (93)

Interieur draagsysteem

(62)

LED lamp voor de laadruimte

(29)
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ONTWORPEN OM
HARD WERK LICHTER
TE MAKEN.

1

Maak het uzelf gemakkelijk door gebruik te maken
van accessoires zoals een imperiaal, allesdragers,
ladders en een loopbaan. Kies beschermingen
voor de carrosserie zodat uw NV300 ongeschonden
blijft, ook in druk stadsverkeer.

2 - Stalen imperiaal inclusief
loopbaan (135, 137)

2

3 - Heavy duty zijpanelen (78)
4 - Stalen ladder voor auto’s met
openslaande deuren (133)
5 - Standaard duty houten
vloerplaat(101)

4

3
3

1 - Aluminium allesdragers (123)

5

Spatlappen voor- en achterzijde (110, 111)

Bescherming voor de portiergrepen(118)

Bescherming voor openslaande deuren (117)
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EEN FANTASTISCHE
AANWINST VOOR
UW TEAM

De NV300 is de ster in uw team, zeker met
enkele verstandige accessoires. Zo brengt u
orde in uw laadruimten, kunt u extra lasten
slepen of parkeert u makkelijker en veiliger.

1 - Scheidingsrek voor de laadruimte (64)
2 - Parkeersensoren voor de voor- en
achterzijde (08, 09)

1

2

Horizontaal opbergnet (61)

Afneembare trekhaak (40)

Achteruitrijcamera(10)
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IN PROFESSIONEEL
OPZICHT DE BESTE
KEUZE
1 - Windgeleiders
Super Aquila stoelhoes

(26)

Aquila stoelhoes

Laat deze praktische accessoires op uw
NV300 monteren en geniet van optimale
efficiëntie, comfort en gebruiksgemak. Zo
maakt u meteen een goede indruk bij uw
klanten.

(112)

2 - Spiegelkappen - Chrome

(19)

3 - Mistlampenset

(18)

(04)

4 – 4 – Sidebars met opstap (53)
5 - Mattensets: textile, velours en
rubber (65, 66, 69)

1

2

360 graden grip smartphone houder

(35)

4
Universele tablethouder

3

(37)

5
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BESTELINFORMATIE
ALARM INSTALATIES
(01) Alarm instalatie voor voertuigen met af-fabriek voorbedrading
(02) Alarm instalatie voor voertuigen zonder af-fabriek voorbedrading
(03) Anti-lift module voor de alarminstalatie

KE25200QH1
KE25200QH2
KE25599963

MISTLAMPEN
(04)

Mistlampen set

KE62200QH1

LICHTMETALEN VELGEN
(05) Originele lichtmetalen velgen 17"
(06) Afsluitbare wielmoeren
(07) Naafkappen

4030000Q2M
KE40900QH1
4036100Q0A

PARKEERSYSTEMEN
(08)
Parkeersysteem, achterzijde
(09)
Parkeersysteem, voorzijde
(10)
Achteruitrijcamera
(11) Schakel voor de parkeersensoren aan de achterzijde

KE51100QH1

KE51100QH2

Zonlichtbescherming voor de openslaande achterdeuren
Zonlicht bescherming voor de zijraam - Lengte 1

KE96600QH1
KE96600QH2

Zonlicht bescherming voor de zijraam - Lengte 2

KE96600QH3

Zonlicht bescherming voor zijramen die open gaan (tweede rij)

KE96600QH4

Zonlicht bescherming voor zijramen die niet open gaan (tweede rij)

KE96600QH5

Zonlicht bescherming voor auto's met een laadklep

KE96600QH6

SPIEGELKAPPEN
(18)

Spiegelkappen - Chrome

KE96000QH1

INTERIEUR ACCESSOIRES
(19)
Aquila stoelhoezen - twee voorstoelen
(20) Aquila stoelhoezen - Bestuurdersstoel + 1/1 LCV passagiersstoel en drie
hoofdsteunen

(21) Aquila stoelhoezen - Bestuurdersstoel + Mobile Office, passagiersstoel en
twee hoofdsteunen
(22) Aquila stoelhoezen - Bestuurdersstoel + 1/1 OV passagiersstoel en drie
hoofdsteunen
(23) Aquila stoelhoezen - Bestuurdersstoel + 1 rugleuning voor 2 stoelen en 2
losse hoezen voor de bank en driee hoofdsteunen

(24) Aquila stoelhoezen -2/3 en 1/3 passagiersstoelen voor de tweede rij
(25) Aquila stoelhoezen -1/1 passagiersstoelen voor de derde rij
(26)
Superaquila stoelhoezen - twee voorstoelen
(27) Superaquila stoelhoezen - Bestuurdersstoel + 1/1 LCV passagiersstoel en
drie hoofdsteunen
(28) Superaquila stoelhoezen - Bestuurdersstoel + Mobile Office,
passagiersstoel en twee hoofdsteunen

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Twee LCV LED ramps

KE86000QH0

KE86000QH3
KE86000QH4
KE86000QH5
KE86000QH6
KE86000QH7
KE86000QH8

Kleerhanger

KS87299900

Koelbox - 20L

KS93000080

Smartphone houder 360 graden grip - Wit

KS289360WH

Smartphone houder 360 graden grip - Zwart
Smartphone houder - Magneet
Universele tablet houder - Zwart
Verlichtte asbak
asbak

KS289360BL
KS289AVMBL
KS289TH0BL
F880089926
9653600Q0A

EXTERIEUR ACCESSOIRES
(40)

Afneembare trekhaak pakket

(41) Vaste trekhaak pakket zonder kogel
(42) Trekhaak kogel

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)

KE50000QH1
KE50000QH0
KE50000QDB

KE50000QDM

7 pins kabelset

KE50500QH7

13 pinst kabelset

KE50500QH3

Sidesteps, metaal, - Linkerzijde voor Lengte 1 voertuigen
Sidesteps, metaal, - Rechterzijde voor Lengte 1 voertuigen

93837-00Q0A
93836-00Q0A

Sidesteps, metaal, - Linkerzijde voor Lengte 2 voertuigen

93837-00Q0B

Sidesteps, metaal, - Rechterzijde voor Lengte 2 voertuigen

93836-00Q0B

TEK adapter van 7 polig naar 13 polig

KE50589951

TEK adapter, lange variant, van 13 polig naar 7 polig +12S

KE50589961

KE96500QH1
KE96500QH2
KE96200QH1
KE96400QH1
KE96400QH2

Standaard mattenset - voorzijde set van twee

KE74600QH0
KE74600QH2

Velours mattenset - tweede rij

KE74700QH2

Velours mattenset - derde rij

KE74700QH3
KE74100QH9

Rubberen mattenset - tweedee rij

KE74200QH9

Rubberen mattenset - derde rij

KE74400QH9

BEKLEDING VOOR UW LAADRUIMTE

schuifdeur aan de rechterzijde
(75) Heavy duty - Zijpanelen voor L2H1 en voor L2H2 voertuigen met een
schuifdeur aan de linkerzijde
(76) Heavy duty - Zijpanelen voor L2H1 en voor L2H2 voertuigen met twee
schuifdeuren
(77) Heavy duty - Zijpanelen voor L1H1 en voor L1H2 voertuigen met twee
schuifdeuren

(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)

Heavy duty - Zijpanelen voor L1H1 en voor L1H2 voertuigen met een
schuifdeur aan de rechterzijde
Heavy duty - Zijpanelen voor L1H1 en voor L1H2 voertuigen met een
schuifdeur aan de linkerzijde
Standard duty - Zijpanelen voor L1H1 en voor L1H2 voertuigen met een
schuifdeur aan de rechterzijde
Standard duty - Zijpanelen voor L1H1 en voor L1H2 voertuigen met een
schuifdeur aan de linkerzijde
Standard duty - Zijpanelen voor L2H1 en voor L2H2 voertuigen met een
schuifdeur aan de rechterzijde
Standard duty - Zijpanelen voor L2H1 en voor L2H2 voertuigen met een
schuifdeur aan de linkerzijde
Standard duty - Zijpanelen voor L1H1 en voor L1H2 voertuigen met twee
schuifdeuren
Standard duty - Zijpanelen voor L2H1 en voor L2H2 voertuigen met twee
schuifdeuren
Heavy duty - Wielkastbescherming

Heavy duty - Houten vloerplaat voor Lengte 1 voertuigen met een
schuifdeur aan de rechterzijde
(88) Heavy duty - Houten vloerplaat voor Lengte 1 voertuigen met een
schuifdeur aan de linkerzijde
(89) Heavy duty - Houten vloerplaat voor Lengte 2 voertuigen met een
schuifdeur aan de rechterzijde

schuifdeuren

(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)

KE68000QH1
KE68000QH2

Heavy duty - Houten vloerplaat voor zonder sjorhaak Lengte
1 voertuigen met een schuifdeur aan de rechterzijde
Heavy duty - Houten vloerplaat zonder sjorhaak voor Lengte
1 voertuigen met een schuifdeur aan de linkerzijde
Heavy duty - Houten vloerplaat voor zonder sjorhaak Lengte
2 voertuigen met een schuifdeur aan de rechterzijde
Heavy duty - Houten vloerplaat zonder sjorhaak voor Lengte
2 voertuigen met een schuifdeur aan de linkerzijde
Heavy duty - Houten vloerplaat zonder sjorhaak voor Lengte
1 voertuigen met twee schuifdeuren
Heavy duty - Houten vloerplaat zonder sjorhaak voor Lengte
2 voertuigen met twee schuifdeuren

(99) Standard duty - Wielkastbescherming voor L1 voertuigen
(100) Standard duty - Wielkastbescherming voor L2 voertuigen
Standard duty - Houten vloerplaat voor Lengte 1 voertuigen met een
schuifdeur aan de rechterzijde

(102) Standard duty - Houten vloerplaat voor Lengte 2 voertuigen met een
(103)
(104)
(105)
(106)

Velours mattenset - eerste rij

(72) Kunststof vloer pakket (voor- en achterzijde) - Lengte 1
(73) Kunststof vloer pakket (voor- en achterzijde) - Lengte 2
(74) Heavy duty - Zijpanelen voor L2H1 en voor L2H2 voertuigen met een

schuifdeuren

(92) Heavy duty - Houten vloerplaat voor Lengte 2 voertuigen met twee

KE96600QBB

MATTENSETS

Rubberen mattenset - eerste rij

schuifdeur aan de linkerzijde

(91) Heavy duty - Houten vloerplaat voor Lengte 1 voertuigen met twee

(101)

ACCESSOIRES VOOR DE LAADRUIMTE

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

(90) Heavy duty - Houten vloerplaat voor Lengte 2 voertuigen met een

KE50589941

TEK adapter van 13 polig naar 7 polig

(59) Mat voor in de laadruimte
(60) Bagagebescherming voor de laadruimte (PC)
(61)
Horizontaal opbergnet voor de laadruimte
(62)
Interieur roof rack voor lengte 1 voertuigen
(63) Partition grille (PC)
(64)
Partition grill en verdeler (PC)

(79)

KS26000Q03

KE50000QDK

Instalatie pakket voor de losse haak met 2 gaten

schetsplaat met vier gaten

KS26000Q01

Lighting Pack: 2 ramps + LED verlichting voor de laadruimte (bulbs)

KE50000QDL

Losse haak om mee te trekken - vier gaten

KE50000QDH

(78)

KS26000Q02

Losse haak om mee te trekken - twee gaten

KE50000QDJ
KE50000QDD

KE50000QDG

KE86000QH9

LED verlichting voor de laadruimte (bulbs)

Trekhaak kogel voor op de schetsplaat - vier gaten

Instalatie pakket voor schetsplaat en trekhaak met vier gaten

KE86000QH1
KE86000QH2

Schetsplaat met vier gaten

(49) Instalatie pakket voor de trekhaak, losse haak met vier gaten en de

KE51200QH1
KE28400QH1

ZONLICHTBESCHERMING
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

schuifdeur aan de rechterzijde
Standard duty - Houten vloerplaat voor Lengte 1 voertuigen met een
schuifdeur aan de linkerzijde
Standard duty - Houten vloerplaat voor Lengte 2 voertuigen met een
schuifdeur aan de linkerzijde
Standard duty - Houten vloerplaat voor Lengte 1 voertuigen met twee
schuifdeuren
Standard duty - Houten vloerplaat voor Lengte 2 voertuigen met twee
schuifdeuren

KE68000QH8
KE68000QHA
KE68000QHB

KE73800QHL

KE69000QH7

(136) Stalen roof rack voor auto's met openslaande deuren - Lengte 2 Hoogte 2

KE73800QHN
KE73800QHO

KE69000QHA

Stalen Loopbaan voor auto's met openslaande deuren - Lengte 1
(137)
Hoogte 1
(138) Stalen Loopbaan voor auto's met openslaande deuren - Lengte 1 Hoogte 2

(139) Stalen Loopbaan voor auto's met openslaande deuren - Lengte 2 Hoogte 1
(140) Stalen Loopbaan voor auto's met openslaande deuren - Lengte 2 Hoogte 2

KE73800QHQ

KE69000QHB
KE69000QHC
KE69000QHD
KE69000QHE
KE69000QHF
KE69000QHG
KE69000QHH

(149)

KE78800QH1

Spatlappen - Achterzijde

KE78800QH2

Windgeleiders - voorzijde

KE80000QH1
KE96800QH1
KE96800QH2
KE96800QH3
KE96800QH4
KE96800QHA
KE96800QHB
KE96700QH1

DAKDRAGERS, ROOF RACKS, FIETSENDRAGERS EN DAKKOFFERS
(120) Bevestiging voor buizen op de dakdragers
(121)
Stalen dakdragers - beschikbaar voor Hoogte 1 auto's
(122) Stalen dakdragers - beschikbaar voor Hoogte 2 auto's
(123)
Aluminium dakdragers - beschikbaar voor Hoogte 1 auto's
(124) Aluminium dakdragers - beschikbaar voor Hoogte 2 auto's
(125)

Aluminium roof rack voor auto's met openslaande deuren - Lengte 1
Hoogte 1

(126) Aluminium roof rack voor auto's met openslaande deuren - Lengte 1
Hoogte 2

KE68000QHD

(127) Aluminium roof rack voor auto's met openslaande deuren - Lengte 2
Hoogte 1

KE68000QHE

(128) Aluminium roof rack voor auto's met openslaande deuren - Lengte 2
Hoogte 2

KE68000QHF

(129)

Aluminium Loopbaan voor auto's met openslaande deuren - Lengte 1
Hoogte 1

KE69000QH2

(130) Aluminium Loopbaan voor auto's met openslaande deuren - Lengte 1

KE69000QH3

(131) Aluminium Loopbaan voor auto's met openslaande deuren - Lengte 2

KE69000QH4

(132) Aluminium Loopbaan voor auto's met openslaande deuren - Lengte 2

Hoogte 2
Hoogte 1
Hoogte 2

(opvouwbaar)

(146) Fietsendrager voor op de trekhaak, 13 polig, - Te gebruiken voor 3 fietsen

(150)

Spatlappen - Voorzijde

(117)
Bescherming voor openslaande deuren
(118)
Portierbeschermers - voor- en achterzijde
(119) Beschermingslijst voor de laadruimte

KE73800QHK

KE69000QHJ

KE76000QH3

KE73800QHS
KE73800QHT

KE73800QHM

KE69000QHL

KE69000QHN

KE73800QHR

(143) Stalen roof rack voor auto's met openslaande deuren - Lengte 1 Hoogte 1
(145) Fietsendrager voor op de trekhaak, 13 polig, - Te gebruiken voor 2 fietsen

(147)

KE69000QHM

KE73800QHP

(144) Stalen roof rack voor auto's met openslaande deuren - Lengte 2 Hoogte 1

(148)

Wielkastbescherming pakket: Wielkastbescherming voor- en achterzijde

de linkerzijde

L1H1 & L2H1
(142) Ladder van epoxy staal (zwart) voor auto's met openslaande deuren L1H2 & L2H2

KE69000QHI

KE76000QH2

Achterruit beschermingsgril voor de laadruimte

(141) Ladder van epoxy staal (zwart) voor auto's met openslaande deuren -

KE69000QHK

Wielkastbescherming - alleen voor de voorwielen

de rechterzijde

KE68000QHC

KE69000QH1

KE73800QHI
KE73800QHJ

KE76000QH1

Achterruit beschermingsgril voor auto's met openslaande deuren
(114)
(115) Achterruit beschermingsgril voor auto's met een schuifdeur aan

KE68000QH4

KE68000QH7

Stalen ladder voor auto's met openslaande deuren - L1H1 & L2H1 voertuigen

Wielkastbescherming - alleen voor de achterwielen

(116) Achterruit beschermingsgril voor auto's met een schuifdeur aan

KE68000QH6

(133)

(134) Stalen ladder voor auto's met openslaande deuren - L1H2 & L2H2 voertuigen
(135)
Stalen roof rack voor auto's met openslaande deuren - Lengte 1 Hoogte 2

EXTERIEUR BESCHERMING
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)

KE68000QH3

KE68000QH5

KE69000QH5
KE69000QH6

(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)

(opvouwbaar)
Fietsendrager voor op de trekhaak, 7 polig, - Te gebruiken voor 2 fietsen
(opvouwbaar)
Fietsendrager voor op de trekhaak, 7 polig, - Te gebruiken voor 3 fietsen
(opvouwbaar)
Hangon fietsendrager voor op de trekhaak - Te gebruiken voor twee
fietsen - Xpress 970
Hangon fietsendrager voor op de trekhaak - Te gebruiken voor drie
fietsen - Xpress 970
Nummerbord houder voor op de fietsendrager - 7 polig

KE73870213
KS73871313
KE73870207
KE73870307
KS73875200
KS73875300
KE73875001

Frame adapter voor de fietsendrager

KS73875002

Anti diefstal slot 538 voor op de fietsendrager

KS73875003
KE73880010

Luxe fietsendrager

KE738080100

Stalen fietsendrager
Small dakkoffer met een dubbele opening

KE734380BK

Medium dakkoffer met een dubbele opening

KE734480BK

Large dakkoffer met een dubbele opening

KE734630BK

Dakkoffer Ranger 90

KE734RAN90

Skidrager - beschikbaar voor tot 6 paar

KE73899996

Ttrack adapter voor de fietsendrager

KE73799933

VEILIGHEIDSPRODUCTEN
(162) EHBO doos (zachte box)
(163) EHBO doos (harde box)
(164) Veiligheidshesje

KE93000007
KE93000008
KE93000061

(165) Safety Pack: EHBO doos, 1x gevaren driehoek en een veiligheidshesje
(166) Safety Pack: EHBO doos, 2x gevaren driehoek en een veiligheidshesje
(167) Gevarendriehoek
(168) Gevarendriehoek 2x

KE93000022
KE93000023
KE93000011
KE93000012

KS73860100
KE73000QH1
KE73000QH2
KE73000QH3
KE73000QH4
KE73800QHA
KE73800QHB
KE73800QHC
KE73800QHD
KE73800QHE
KE73800QHF
KE73800QHG
KE73800QHH

Vraag aan uw verkoopvertegenwoordiger om accessoires op te nemen in uw
financieringsovereenkomst met Nissan en geniet van een financieringsplan dat bij u past.
Originele Nissan-accessoires
5 jaar of 160.000 km indien gemonteerd door Nissan-verdelers bij inspectie voor
levering (onderdelen en werk); 12 maanden indien gemonteerd door derden of de
klant (alleen onderdelen / onbeperkt aantal kilometers).
Door Nissan goedgekeurde accessoires
2 jaar of 100.000 km indien gemonteerd door Nissan-verdelers bij inspectie voor
levering (onderdelen en werk); 12 maanden indien gemonteerd door derden of de
klant (alleen onderdelen / onbeperkt aantal kilometers).
Nissan-accessoires
3 jaar of 100.000 km indien gemonteerd door Nissan-verdelers bij inspectie voor
levering (onderdelen en werk)
12 maanden indien gemonteerd door derden of de klant (alleen onderdelen /
onbeperkt aantal kilometers).

Afdrukken | Uitgang

NISSAN

ONDERHOUDSCONTRACTEN

NISSAN
VERLENGDE GARANTIE

Geef uw NV300 de zorg die hij verdient met een
Nissan-onderhoudscontracten. Met een gegarandeerde
vaste prijs voor de volledige looptijd van het contract
houdt u uw budget ook perfect onder controle.

Met de verlengde garantie van Nissan kunt u nog
langer van de garantie op uw NV300 genieten. In ons
ruim aanbod vindt u ongetwijfeld een contract dat
perfect aan uw behoeften voldoet.

Onze onderhoudscontracten bieden u de optie om uw
onderhoudskosten tot 8 jaar lang vast te leggen.

Bij herstellingen worden uitsluitend originele
Nissan-onderdelen gebruikt, die worden gemonteerd
door monteurs die door Nissan zijn opgeleid.

Onze onderhoudscontracten omvatten alle standaard
onderhoudsvereisten voor uw NV300 en kunnen
worden uitgebreid tot slijtagegevoelige onderdelen
zodat u zich nergens nog zorgen over hoeft te maken.
Hierbij worden originele Nissan-onderdelen gebruikt, die
worden gemonteerd door bekwame technici.
Een goed onderhouden voertuig heeft een grotere
restwaarde. En als u besluit uw Nissan te verkopen, dan
geniet de nieuwe eigenaar nog van dezelfde
gemoedsrust tot het einde van de contractuele periode.

Bezoek onze website op : www.nissan.nl/nV300

De verlengde garantie biedt gemoedsrust voor u en
eventuele volgende eigenaars aangezien de garantie
kan worden overgedragen als u het voertuig zelf
zou verkopen.
Volg Nissan NV300 op:
Dealer stempel:

* 5 jaar/ 160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het gamma lichte bedrijfsvoertuigen (met uitzondering
van de e-NV200: 5 jaar/ 100.000 km fabrieksgarantie voor EV-systeemonderdelen, 5 jaar/ 100.000 km voor de rest van het voertuig)
We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan
( juli 2016). Deze brochure bevat foto’s van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien ons beleid van voortdurende
verbetering van onze producten behoudt Nissan Europa zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen zoals beschreven
en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De Nissan-verdelers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht
van dergelijke wijzigingen. U kunt bij uw plaatselijke Nissan-verdeler terecht voor de meest recente informatie. Als gevolg van
de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren
van de lak en bekledingsmaterialen. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure
zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europa is verboden.
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MJ16 NV300 BROCHURE GEA 07/2016 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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