NISSAN

NV300

NV300 *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Combi
Τύποσ οχήµατοσ

Van

L2H1

Αριθµόσ επιβατών

L1H1

L1H2

9

L2H1

L2H2

3

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Κυβισµόσ
Μέγιστη ιπποδύναµη
Μέγιστη ροπή

cm³

1.997

1.997

kW (PS) / rpm

107 (145) / 3.500

107 (145) / 3.500*

Nm / rpm

Οδηγία Εκποµπών Ρύπων
∆ιάµετροσ x ∆ιαδροµή

mm

350 / 1.500

350 / 1.500

Euro 6 Dtemp

Euro 6 Dtemp

85 x 88

85 x 88

Αριθµόσ κυλίνδρων
Τύποσ καυσίµου

4

4

Diesel

Diesel

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίµου

l

80

80

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue

l

23.3

23.3

Ναι

Ναι

Σύστηµα Start & Stop
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
Τύποσ κιβωτίου

6-τάχυτο µηχανικό

A/T

6-τάχυτο µηχανικό**

ΒΑΡΗ & ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μεταξόνιο

mm

3498

Εµπρόσθιοσ πρόβολοσ

mm

933

933

3098
935

933

3498
935

Οπίσθιοσ πρόβολοσ

mm

968

968

966

968

966

Μετατρόχιο εµπρόσ

mm

1615

1615

Μετατρόχιο πίσω

mm

1628

1628
3070

Μικτό βάροσ

kg

3070

2955

2975

3050

Απόβαρο

kg

2051-2076

1812

1921

1865

1974

Μέγιστο ωφέλιµο φορτίο (χωρίσ τον οδηγό)

kg

TBC

1143

1054

1185

1096

Μέγεθοσ ελαστικών

215/65 R16

Μήκοσ

mm

5399

Πλάτοσ µε / χωρίσ εξωτ.καθρέπτεσ

mm

1956 / 2283

Ύψοσ

mm

1971

215/65 R16
4999

5399
1956 / 2283

1953

2478

1953

2478

NV300 *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Combi
Τύποσ οχήµατοσ

Van

L2H1

Αριθµόσ επιβατών

L1H1

L1H2

9

L2H1

L2H2

3

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Μήκοσ στο κάτω σηµείο

mm

x

2537

2537

2937

2937

Μήκοσ στο κάτω σηµείο µε ανοικτό το διαχωριστικό

mm

x

2950

2950

3350

3350

3750

3750

4150

4150

1387

1898

6

8.6

1320

1820

Μήκοσ στο κάτω σηµείο, µέχρι εµπρόσθιο τµήµα

mm

x

Μέγιστο πλάτοσ

mm

x

Πλάτοσ µεταξύ των θόλων

mm

1268

Ύψοσ

mm

x

Κατώφλι (ύψοσ) φόρτωσησ

mm

x

Χωρητικότητα (όγκοσ φόρτωσησ)

m³

1.8

Χωρητικότητα µε 3η σειρά καθισµάτων πεσµένη

m³

3.4

1662
1268
1387

1898
552

5.2

7.2
x

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Πλάτοσ στα 600mm από το δάπεδο

mm

907

907

Πλάτοσ στα 100mm από το δάπεδο

mm

1030

1030

Ύψοσ

mm

1284

1284

Ύψοσ

mm

1320

Πλάτοσ στα 70mm από το δάπεδο

mm

1391

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΘΥΡΩΝ
1320

1820
1391

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ (NEDC-BT)
Κατανάλωση καυσίµου - Κύκλοσ πόλησ

lt/100km

5.9

6.7

5.5

6.8

5.7

7.0

Εκτόσ πόλησ

lt/100km

5.6

5.7

5.4

5.9

5.5

6.0

Μικτόσ κύκλοσ

lt/100km

5.7

6.1

5.4

6.1

5.6

6.3

∆ιοξείδιο του άνθρακα CO² (Μικτόσ κύκλοσ)

g/km

150

161

143

163

147

167

Μέγιστη ταχύτητα

km/h

176

163

176

163

*Ο κινητήρας 170ps προαιρετικά µόνο στην έκδοση L2H2
**Αυτόµατο κιβώτιο διατίθεται προαιρετικά µόνο στις εκδόσεις L1H1 & L2H1 µε 145ps

176

*ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NV300 Euro6d
VAN

COMBI
Εξωτερικό
Δύο συρόμενες πλαϊνές πόρτες με ανοιγόμενο
παράθυρο
Ανοιγόμενες (180ο ) πίσω πόρτες με
θερμαινόμενα τζάμια και υαλοκαθαριστήρα
Μεγάλα τάσια τροχών
Πλήρης εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους
Ζάντες ατσάλινες 16”
Φιμέ τζάμια
Προβολείς ομίχλης
Κάμερα οπισθοπορίας και αιθητήρες
παρκαρίσματος
Προφυλακτήρες - καθρέπτες στο χρώμα του
αμαξώματος (έκδοση Acenta)
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (option στις
εκδόσεις με 145PS ή 170PS)

Εσωτερικό
Air Condition με φίλτρο γύρης
Υδραυλικό τιμόνι με κολώνα ρυθμιζόμενη
Ηχοσύστημα με Bluetooth και NAVI
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός (του οδηγού με
διακόπτη one touch)
Hλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι
καθρέπτες
Θέσεις με ρυθμιζόμενα σε ύψος προσκέφαλα
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους, κλίσης της
πλάτης και οσφυική υποστήριξη.
Υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού (έκδοση
Acenta)
Ενιαίο (διπλό) κάθισμα συνεπιβατών.
Κλειστός αποθηκευτικός χώρος συνεπιβάτη
Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων
2η και 3η σειρά καθισμάτων με δυνατότητα
αφαίρεσής τους
Πλήρως αναδιπλούμενη 3η σειρά καθισμάτων
Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι εγγράφων &
μικροαντικειμένων
Ηλεκτρονικό ρολόι
Δερμάτινο τιμόνι (έκδοση Acenta)
Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας
οδηγού και φώτων
Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό
Θήκες ποτηριών οδηγού - συνοδηγού
Κάλυμμα χώρου αποσκευών και ελαστική
επένδυση δαπέδου χώρου φορτώσεως
Πλαφονιέρες φωτισμού
Σκιάδιο οδηγού – συνοδηγού
Χειρολαβή και ντουλάπι αποθήκευσης στην
πλευρά του συνοδηγού
Πλαστικά πάνελ μέχρι το ύψος των παραθύρων
Ρεζερβουάρ καυσίμου 80 λίτρων
Παροχή 12V
Πρόσθετος αεραγωγός κυκλοφορίαs
αέρα πίσω επιβατών

Ασφάλεια
Σύστημα ABS με EBD και ESP με δισκόφρενα
εμπρός - πίσω
Σύστημα Start & Stop
(στις εκδόσεις με 145PS ή 170PS)
Cruise control
Αισθητήρες φώτων και βροχής
Ενδεικτικό πίεσης ελαστικών
Φώτα ημέρας
Ηλεκτρικές κλειδαριές
Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού
Υποδοχή παιδικού καθίσματος Isofix
στη 2η σειρά
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες
Immobilizer

Εξωτερικό
Δύο συρόμενες πλευρικές πόρτες
φορτώσεως αγαθών
Δίφυλλη ανοιγόμενη (180ο) πίσω πόρτα χώρου
φόρτωσης (χωρίς τζάμι)
Τάσια σε όλους τους τροχούς
Πλήρης εφεδρικός τροχός κανονικού
μεγέθους
Ζάντες ατσάλινες 16”
Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι πλευρικοί
καθρέπτες με ορατότητα τυφλού σημείου
Φιμέ τζάμια
Προβολείς ομίχλης

Εσωτερικό
Σύστημα ψύξης (κλιματιμός)
Υδραυλικό τιμόνι με κολώνα ρυθμιζόμενη
Θέσεις με ρυθμιζόμενα σε ύψος προσκέφαλα
Ηλεκτρικά παράθυρα
(του οδηγού με διακόπτη one touch)
Συρόμενο κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους,
κλίσης της πλάτης και οσφυική υποστήριξη
Ενιαίο (διπλό) κάθισμα συνεπιβατών
Σπαστή πλάτη μεσαίου καθίσματος (τραπεζάκι)
Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι εγγράφων &
μικροαντικειμένων
Κλειστός αποθηκευτικός χώρος συνεπιβάτη
Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων
Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος (μέσω του
κλιματισμού)
Άγκιστρο στήριξης εγγράφων A4
Ηχοσύστημα με Bluetooth & Σύστημα πλοήγησης
(Navigation), ηχεία και κεραία οροφής
Ηλεκτρονικό ρολόι
Θερμόμετρο εξωτερικής θερμοκρασίας
Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας
οδηγού και φώτων
Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό
Θήκες ποτηριών οδηγού - συνοδηγού
Πλαφονιέρα φωτισμού καμπίνας οδήγησης και
χώρου φόρτωσης
Σκιάδιο οδηγού – συνοδηγού
Χειρολαβή και ντουλάπι αποθήκευσης στην
πλευρά του συνοδηγού
Μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι μεταξύ
θαλάμου οδήγησης και χώρου φόρτωσης
με θυρίδα μεταφοράς μεγάλου μήκους
αντικειμένων (στην πλευρά του συνοδηγού)
Ρεζερβουάρ : καυσίμου 80 λίτρων,
AdBlue 23.3 λίτρων
Παροχή 12V στην καμπίνα οδήγησης
Ξύλινη επένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης
Άγκιστρα πρόσδεσης στο δάπεδο και στα πλαϊνά
του χώρου φόρτωσης
Κλειδαριά πίσω πόρτας ώστε να μένει ανοικτή
την ώρα οδήγησης (μόνο στην έκδοση H1)

Ασφάλεια
Σύστημα ABS με EBD και ESP
Start & Stop (στην έκδοση με 145PS)
Αισθητήρες παρκαρίσματος (πίσω) και Φώτα
ημέρας
Cruise control (option, στην έκδοση με 145PS)
Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού
Δισκόφρενα εμπρός - πίσω
Ηλεκτρικές κλειδαριές
Αισθητήρες φώτων και βροχής
Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες
Immobilizer

5ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
NISSAN (LCV)

ΧΡΩΜΑΤΑ

H Nissan προσφέρει τώρα στάνταρ Πανευρωπαϊκή, 5ετή Εγγύηση Κατασκευαστή για όλη την LCV γκάµα τησ*.
Είναι κάτι παραπάνω από µία απλή εγγύηση και περιλαµβάνει:
5ετή ή 160.000 Km Εγγύηση Κατασκευαστή
Καινούριου Αυτοκινήτου
5ετή Εγγύηση βαφήσ - καλύπτει τη βαφή του αµαξώµατοσ
5ετή Εγγύηση Γνήσιων Ανταλλακτικών & Αξεσουάρ Nissan
5ετή Οδική Βοήθεια

GLACIER WHITE (S)
WHI

MAGMA RED (S)
RMB

ΖΑΝΤΕΣ

ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 16”

MERCURY GREY (M)
GRP

JET BLACK (M)
BLK

BLUE PANORAMA (M)
B43

12ετή Εγγύηση Αντιδιαβρωτικήσ Προστασίασ
Είναι πλήρωσ µεταβιβάσιµη
Σε συνδυασµό µε διαστήµατα service 24 µηνών ή 30.000 Km για τουσ κινητήρεσ Diesel, εκτόσ από 5 χρόνια
ξεγνοιασιάσ, επωφελείστε και από το χαµηλό λειτουργικό κόστοσ.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΟΧΩΝ

ΣΤΗ NISSAN,
ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

Εσείσ πυροδοτείτε τη φαντασία µασ. Εσείσ τροφοδοτείτε την εφευρετικότητά µασ. Εσείσ µασ προκαλείτε να
αλλάζουµε τουσ κανόνεσ και να καινοτοµούµε. Και στη Nissan, καινοτοµία δεν σηµαίνει µόνο προσθήκεσ και
επεκτάσεισ. Σηµαίνει ότι ξεπερνάµε τα όρια και αµφισβητούµε το κατεστηµένο. Σηµαίνει ότι δηµιουργούµε
πρωτοποριακέσ λύσεισ για να ικανοποιήσουµε τισ πιο απαιτητικέσ και ρεαλιστικέσ επιθυµίεσ σασ. Στη Nissan,
σχεδιάζουµε αυτοκίνητα, αξεσουάρ και υπηρεσίεσ που ξεφεύγουν από τα καθιερωµένα – κάνοντασ το πρακτικό
συναρπαστικό και το αντίστροφο - για να σασ προσφέρουµε καθηµερινά µία απολαυστική οδηγική εµπειρία.

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ JAVA
(VAN) BLUE - DARK GREY

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
MUSKADE (COMBI)
GREY - DARK GREY

* 5ετήσ/160.000km (όποιο από τα δύο προηγηθεί ) Εγγύηση Κατασκευαστή για τη σειρά LCV.
Απεριόριστη χιλιοµετρική κάλυψη για Εγγυήσεισ Βαφήσ, Γνήσιων Ανταλλακτικών & Αξεσουάρ Nissan,
Οδικήσ Βοήθειασ & Αντιδιαβρωτικήσ Προστασίασ.

Internet address: www.nissan.gr

Γενική Αντιπροσωπεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα Τηλ. 210 3479700
Μοναστηρίου 177-179, 546 27 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 551930

*5-Ετής/ 160.000 km (όποιο από τα δύο προηγηθεί) Εγγύηση Κατασκευαστή για τη σειρά LCV
* Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου κατά το χρόνο
εκτύπωσης. Το έντυπο ενδέχεται να παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την
πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε
αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές, τον εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση
χωρίς προειδοποίηση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων
εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές
αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή
αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφή συγκατάθεση της Nissan International. Τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τις εταιρείες του ομίλου Nissan.
NV300 2020FG

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου:

