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ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΚΛΗΡΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ

Μεγιστοποιήστε την εντυπωσιακή ικανότητα φορτίου του NV300
με αυτές τις εξωτερικές και εσωτερικές σχάρες οροφής. Μετά
προστατεύστε το από τη μετατόπιση φορτίων και τα αδιάκριτα
βλέμματα με ανθεκτικές, ξύλινες επενδύσεις και αντιολισθητικό
πάτωμα και γρίλιες προστασίας θυρών.
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Αντιολισθητικό
ξύλινο πάτωμα
βαρέως τύπου(93)
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Στο εξώφυλλο: NV300 σε Z10
Red με ατσάλινη σχάρα
οροφής και3 μπάρες (121).

1 - Αλουμινένια σχάρα οροφής
και σκάλα (125, 129)
2 – Προστατευτικές γρίλιες
παραθύρων δύο πίσω
θυρών(114)
3 – Θόλοι τροχών βαρέως τύπου(86)
4 – Ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου(87)

Εσωτερική σχάρα οροφής(62)
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Μπάρα εσωτερικού φωτισμού LED ramp (29)
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ΦΤ
ΤΑ
1

1 – Αλουμινένιες μπάρες οροφής(123)

Λασπωτήρες εμπρός & πίσω (110, 111)
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Προστατευτικά λαβών θυρών(118)

Προστασία δύο πίσω θυρών(117)

* Διατίθεντ
έκδοση
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ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ.

Κάντε την δουλειά σας εύκολη με αξεσουάρ
όπως σκαλοπάτια, σκάλες, σχάρες και μπάρες
οροφής. Επιλέξτε προστατευτικά αμαξώματος
για να διαφυλάξετε την ελκυστική εμφάνιση του
NV300 σας, ακόμα και στο σκληρό περιβάλλον
της πόλης.

2

2 – Ατσάλινη σχάρα οροφής και
σκάλα (135, 137)
3 – Πλαϊνά πάνελ βαρέως τύπου(78)
4 – Σκάλα από γαλβανιζέ ατσάλι
(γκρι) για δύο πίσω πόρτες(133)
5 – Στάνταρ ξύλινο πάτωμα

(101)
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3
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* Διατίθενται ανάλογα με την
έκδοση
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Οριζόντ
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ΟΛΟΙ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥΣ.

Το NV300 είναι βασικός παίκτης της ομάδας σας
κυρίως εάν είναι εξοπλισμένο με αυτά τα πρακτικά
αξεσουάρ. Με αυτά μπορείτε να οργανώσετε τους
αποθηκευτικούς σας χώρους, να ρυμουλκήσετε έξτρα
φορτία και να κάνετε το παρκάρισμα ευκολότερο
και ασφαλέστερο.

1 – Διαχωριστικό πλέγμα (64)
2 – Σύστημα υποστήριξης εμπρός και πίσω
παρκαρίσματος(08, 09)

2

*Διατίθενται ανάλογα με την
έκδοση

Οριζόντιο δίχτυ χώρου αποσκευών(61)
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Κιτ αφαιρούμενου κοτσαδόρου(40)

Κάμερα οπισθοπορείας(10)
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ΗΚ
ΕΙΚ

Κάλυμμα καθισμάτων Super Aquila (26)

Κάλυμμα καθισμάτων Aquila r(19)

1

2

360 βάση Smartphone (35)

4
Βάση ταμπλέτας Universal

(37)

5
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΙΚΟΝΑ

Συνδυάστε το NV300 σας με αυτά τα πρακτικά
αξεσουάρ και απολαύστε μέγιστη απόδοση, άνεση
και πρακτικότητα. Είναι σίγουρα ο καλύτερος
τρόπος για να εντυπωσιάσετε τους πελάτες σας.

1 – Εκτροπείς αέρα (112)
2 – Χρωμιωμένα καλύμματα
καθρεπτών(18)
3 – Προβολείς ομίχλης(04)
4 – Πλαϊνό σκαλοπάτι

(53)

5 - Μοκέτες: στάνταρ, βελούδινες,
ελαστικά πατάκια (65, 66, 69)

1

2

3
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200 mm

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

(01) Συναγερμός για οχήματα με εργοστασιακό εξοπλισμό
(02) Συναγερμός για οχήματα χωρίς εργοστασιακό εξοπλισμό
(03) Μονάδα Anti-lift για συναγερμό (ανίχνευση ανεπιθύμητων
κινήσεων αμαξώματος)

KE25200QH1
KE25200QH2
KE25599963

FOG LAMPS
(04)

Προβολείς ομίχλης

ΖΑΝΤΕΣ

(05) OE Ζάντα αλουμινίου 17"
(06) Μπουλόνια ασφαλείας
(07) Κεντρικά καπάκια Nissan

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

(08)
Σύστημα πίσω παρκαρίσματος
(09)
Σύστημα εμπρός παρκαρίσματος
(10)
Κάμερα οπισθοπορείας
(11) Διακόπτης για αισθητήρα πίσω παρκαρίσματος
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

ΣΚΙΑΔΙΑ

Σκιάδια δύο πίσω θυρών
L1 σκιάδια πλαϊνών παραθύρων
L2 σκιάδια πλαϊνών παραθύρων
Ανοιγόμενο σκιάδιο πλαϊνού παραθύρου (σειρά 2)
Μη ανοιγόμενα σκιάδια πλαϊνών παραθύρων (σειρά 2)
Σκιάδιο πίσω πόρτας

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
Χρωμιωμένα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών (σε 2 τεμαχίων)

KE62200QH1
4030000Q2M
KE40900QH1
4036100Q0A
KE51100QH1
KE51200QH1
KE28400QH1
KE51100QH2
KE96600QH1
KE96600QH2
KE96600QH3
KE96600QH4
KE96600QH5
KE96600QH6
KE96000QH1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
(19)
Καλύμματα εμπρός καθισμάτων Aquila (2 εμπρός καθίσματα)
(20) Καλύμματα εμπρός καθισμάτων Aquila (Κάθισμα οδηγού + 1/1
LCV πάγκος συνοδηγού + 3 προσκέφαλα)
(21) Καλύμματα εμπρός καθισμάτων Aquila (Κάθισμα οδηγού +
"Mobile Office" πάγκος συνοδηγού + 2 προσκέφαλα
(22) Καλύμματα εμπρός καθισμάτων Aquila (Κάθισμα οδηγού + 1/1
OV πάγκος συνοδηγού + 3 προσκέφαλα)
(23) Καλύμματα εμπρός καθισμάτων Aquila (Κάθισμα οδηγού +
πάγκος συνοδηγού με 1 πλάτη / 2 θέσεις + 3 προσκέφαλα)
(24) Καλύμματα πίσω καθισμάτων Aquila (2/3 1/3 πάγκος συνοδηγού
σειρά 2)
(25) Καλύμματα πίσω καθισμάτων Aquila (1/1 πάγκος συνοδηγού
σειρά 3)
(26)
Καλύμματα εμπρός καθισμάτων Superaquila (2 εμπρός
καθίσματα)
(27) Καλύμματα εμπρός καθισμάτων Superaquila (Κάθισμα οδηγού
+ 1/1 OV πάγκος συνοδηγού)
(28) Καλύμματα εμπρός καθισμάτων Superaquila (Κάθισμα οδηγού
+ "Mobile Office" πάγκος συνοδηγού + 2 προσκέφαλα)
(29)
2 LCV Ράμπες φωτισμού LED
(30) Λαμπτήρες LED
(31) Πακέτο φωτισμού (2 ράμπες + λαμπτήρες
(32) Κρεμάστρα
(33) Ψυγείο - 20L
(34) Βάση Smartphone λαβή 360 Λευκή
(35)
Βάση Smartphone λαβή 360 (Μαύρη)
(36) Βάση Smartphone Μαγνητική
(37) Θήκη ταμπλέτας Universal (Μαύρη)
(38) Φωτιζόμενο σταχτοδοχείο
(39) Σταχτοδοχείο
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KE86000QH0
KE86000QH1
KE86000QH2
KE86000QH3
KE86000QH4

(89) Ξύλιν
(90) Ξύλινο
(91) Ξύλιν
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)

KE86000QH7
KE86000QH8
KE86000QH9
KS26000Q011
KS26000Q021
KS26000Q031
KS872999001
KS930000801
KS289360WH1
KS289360BL1
KS289AVMBL1
KS289TH0BL1
F880089926
9653600Q0A

Κιτ αφαιρούμενου κοτσαδόρου
Κιτ κοτσαδόρου χωρίς μπίλια
Μπίλια κοτσαδόρου
Βραχίονας κοτσαδόρου - 4 οπών
Γάντζος ρυμούλκησης - 4 οπών
Διπλό σύστημα πρόσδεσης - 2 οπών
Διπλό σύστημα πρόσδεσης - 4 οπών
Κιτ με βίδες για διπλό σύστημα πρόσδεσης δύο οπών
Κιτ με βίδες για βάσεις κοτσαδόρου με 2 ή 4 οπές
Κιτ με βίδες για μπάρα κοτσαδόρου, γάτζος ρυμούλκησης
4 οπών, σύστημα πρόσδεσης 4 οπών
Πλεξούδα κοτσαδόρου 7 επαφών
Πλεξούδα κοτσαδόρου 13 επαφών
L1 πλαϊνά σκαλοπάτια, μεταλλικά - αριστερή πλευρά
πλαϊνά σκαλοπάτια, μεταλλικά - δεξιά πλευρά
L2 πλαϊνά σκαλοπάτια, μεταλλικά - αριστερή πλευρά
L2 πλαϊνά σκαλοπάτια, μεταλλικά - δεξιά πλευρά
TEK Αντάπτορας πλεξούδας 7 επαφών σε 13 επαφές
TEK Αντάπτορας πλεξούδας 13 επαφών σε 7 επαφές
TEK Αντάπτορας πλεξούδας 13 σε 7 επαφές και 12 μακριά έκδοση

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

(59) Κάλυμμα χώρου αποσκευών
(60) Προστασία χώρου αποκευών από λεκέδες (PC)
(61)
Οριζόντιο δίχτυ αποθήκευσης χώρου αποσκευών
(62)
Εσωτερική σχάρα οροφής
(63) Διαχωριστικό πλέγμα (PC)
(64)
Διαχωριστικό πλέγμα και διαχωριστικό
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

KE86000QH5
KE86000QH6

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(72)
(73)
(74)
(75)

KE50000QH1
KE50000QH0
KE50000QDB
KE50000QDJ
KE50000QDD
KE50000QDL
KE50000QDK
KE50000QDM
KE50000QDH
KE50000QDG
KE50500QH7
KE50500QH3
93837-00Q0A
93836-00Q0A
93837-00Q0B
93836-00Q0B
KE50589941
KE50589951
KE50589961
KE96500QH1
KE96500QH2
KE96600QBB
KE96200QH1
KE96400QH1
KE96400QH2

ΜΟΚΕΤΕΣ
Στάνταρ υφασμάτινες μοκέτες - εμπρός σειρά (2 τεμάχια)
Βελούδινες μοκέτες (σειρά 1)
Βελούδινες μοκέτες (σειρά 2)
Βελούδινες μοκέτες (σειρά 3)
Ελαστικά πατάκια (σειρά 1)
Ελαστικά πατάκια (σειρά 2)
Ελαστικά πατάκια (σειρά 3)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

L1 πακέτο πλαστικού πατώματος (εμπρός και πίσω τμήμα)
L2 πακέτο πλαστικού πατώματος (εμπρός και πίσω τμήμα)
Πλαϊνά πάνελ βαρέως τύπου (L2H1 L2H2 1 δεξιά συρόμενη πόρτα)
Πλαϊνά πάνελ βαρέως τύπου (L2H1 L2H2 1 αριστερή,
συρόμενη πόρτα)
(76) Πλαϊνά πάνελ βαρέως τύπου (L2H1 L2H2 2 συρόμενες πόρτες)
(77) Πλαϊνά πάνελ βαρέως τύπου (L1H1 L1H2 2 συρόμενες πόρτες)
(78)
Πλαϊνά πάνελ βαρέως τύπου (L1H1 L1H2 1 δεξιά συρόμενη πόρτα)
(79) Πλαϊνά πάνελ βαρέως τύπου (L1H1 L1H2 1 αριστερή
συρόμενη πόρτα)
(80) Στάνταρ πλαϊνά πάνελ (L1H1 L1H2 1 δεξιά συρόμενη πόρτα)
(81) Στάνταρ πλαϊνά πάνελ (L1H1 L1H2 1 αριστερή συρόμενη πόρτα)
(82) Στάνταρ πλαϊνά πάνελ (L2H1 L2H2 1 δεξιά συρόμενη πόρτα)
(83) Στάνταρ πλαϊνά πάνελ (L2H1 L2H2 1 αριστερή συρόμενη πόρτα)
(84) Στάνταρ πλαϊνά πάνελ (L1H1 L1H2 2 συρόμενες πόρτες)
(85) Στάνταρ πλαϊνά πάνελ (L2H1 L2H2 2 συρόμενες πόρτες)
(86)
Θόλος τροχού βαρέως τύπου
(87)
Ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L1 1 δεξιά συρόμενη πόρτα)
(88) Ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L1 1 αριστερή συρόμενη πόρτα)

KE74600QH0
KE74600QH2
KE74700QH2
KE74700QH3
KE74100QH9
KE74200QH9
KE74400QH9
KE68000QH1
KE68000QH2
KE68000QH3
KE68000QH4
KE68000QH5
KE68000QH6
KE68000QH7
KE68000QH8
KE68000QHA
KE68000QHB
KE68000QHC
KE68000QHD
KE68000QHE
KE68000QHF
KE69000QH1
KE69000QH2
KE69000QH3
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(92) Ξύλιν
(93)
Αντ
sliding
(94) Αντιο
door w
(95) Αντιο
συρόμ
(96) Αντιο
συρόμ
(97) Αντιο
πόρτε
(98) Αντιο
πόρτε
(99) L1 στά
(100) L2 στά
(101)
Στά
(102) Στάντ
(103) Στάντ
(104) Στάντ
(105) Στάντ
(106) Στάντ
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)

ΠΡΟ

Προστ
Προστ
Πακέτ
Λασ
Λασ
Εκτ
Προστ
Προ
Προστ
Προστ
Προ
Προ
Προστ

ΣΥΣΤ

(120) Σχάρα
(121)

Η1 α

(122) Η2 ατ
(123)

Η1 α

(124) Η2 αλ
(125)
L1H
πίσω
(126) L1H2 α
πίσω
(127) L2H1 α
πίσω
(128) L2H2 α
πίσω
(129)
L1H

(130) L1H2 α

(131) L2H1 α

(132) L2H2 α
(133)
L1H
ανοιγ
(134) L1H2 &
ανοιγ
(135)
L1H
(136) L2H2 α
πίσω

E50000QH1
E50000QH0
E50000QDB
E50000QDJ
E50000QDD
E50000QDL
E50000QDK
E50000QDM
E50000QDH

E50000QDG

E50500QH7
E50500QH3
3837-00Q0A
3836-00Q0A
3837-00Q0B
3836-00Q0B
KE50589941
KE50589951
KE50589961

KE96500QH1
E96500QH2
E96600QBB
KE96200QH1
KE96400QH1
E96400QH2

4600QH0
4600QH2
74700QH2
74700QH3
74100QH9
4200QH9
4400QH9

E68000QH1
E68000QH2
E68000QH3

E68000QH4

E68000QH5

E68000QH6

E68000QH7

E68000QH8

E68000QHA
E68000QHB
E68000QHC
E68000QHD
E68000QHE
E68000QHF
E69000QH1
E69000QH2
E69000QH3

198 mm

(89) Ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L2 1 δεξιά συρόμενη πόρτα)
(90) Ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L2 1 αριστερή συρόμενη πόρτα)
(91) Ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L1 2 συρόμενες πόρτες)
(92) Ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L2 2 συρόμενες πόρτες)
(93)
Αντιολισθητικό ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L1 1 right
sliding door without floor hook)
(94) Αντιολισθητικό ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L1 1 left sliding
door without floor hook)
(95) Αντιολισθητικό ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L2 1 δεξιά
συρόμενη πόρτα χωρίς γάντζο πατώματος)
(96) Αντιολισθητικό ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L2 1 αριστερή
συρόμενη πόρτα χωρίς γάντζο πατώματος)
(97) Αντιολισθητικό ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L1 2 συρόμενες
πόρτες χωρίς γάντζο πατώματος)
(98) Αντιολισθητικό ξύλινο πάτωμα βαρέως τύπου (L2 2 συρόμενες
πόρτες χωρίς γάντζο πατώματος)
(99) L1 στάνταρ ξύλινο προστατευτικό θόλου τροχού
(100) L2 στάνταρ ξύλινο προστατευτικό θόλου τροχού
(101)
Στάνταρ ξύλινο πάτωμα (L1 1 δεξιά συρόμενη πόρτα)
(102) Στάνταρ ξύλινο πάτωμα (L2 1 δεξιά συρόμενη πόρτα)
(103) Στάνταρ ξύλινο πάτωμα (L1 1 αριστερή συρόμενη πόρτα)
(104) Στάνταρ ξύλινο πάτωμα (L2 1 αριστερή συρόμενη πόρτα)
(105) Στάνταρ ξύλινο πάτωμα (L1 2 συρόμενες πόρτες)
(106) Στάνταρ ξύλινο πάτωμα (L2 2 συρόμενες πόρτες)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Προστατευτικά θόλων τροχών, πίσω
Προστατευτικά θόλων τροχών, εμπρός
Πακέτο προστατευτικών θόλων τροχών (εμπρός + πίσω)
Λασπωτήρες εμπρός
Λασπωτήρες πίσω
Εκτροπείς αέρα
Προστατευτική γρίλια παραθύρων πίσω πόρτας
Προστατευτική γρίλια παραθύρων πίσω θυρών
Προστατευτική γρίλια παραθύρου δεξιάς συρόμενης πόρτας
Προστατευτική γρίλια παραθύρου αριστερής συρόμενης πόρτας
Προστασία δύο πίσω θυρών
Προστατευτικά λαβών θυρών, μπροστά και πίσω
Προστατευτικό εισόδου χώρου αποσκευών

KE69000QH4
KE69000QH5
KE69000QH6
KE69000QH7
KE69000QHA
KE69000QHB

(121)

Η1 ατσάλινες μπάρες οροφής

KE69000QHD
KE69000QHE

(146)

KE69000QHC

KE69000QHF

(147)

KE69000QHG
KE69000QHH
KE69000QHI
KE69000QHK
KE69000QHJ
KE69000QHL
KE69000QHM
KE69000QHN

(148)

KE76000QH1
KE76000QH2
KE76000QH3
KE78800QH1
KE78800QH2
KE80000QH1
KE96800QH1
KE96800QH2
KE96800QH3
KE96800QH4
KE96800QHA
KE96800QHB
KE96700QH1

KS73860100
KE73000QH1

(122) Η2 ατσάλινες μπάρες οροφής

KE73000QH2
KE73000QH3

(124) Η2 αλουμινένιες μπάρες οροφής
(125)
L1H1 αλουμινένια σχάρα οροφής για διπλές ανοιγόμενες
πίσω πόρτες και πίσω πόρτα
(126) L1H2 αλουμινένια σχάρα οροφής για διπλές ανοιγόμενες
πίσω πόρτες
(127) L2H1 αλουμινένια σχάρα οροφής για διπλές ανοιγόμενες
πίσω πόρτες και πίσω πόρτα
(128) L2H2 αλουμινένια σχάρα οροφής για διπλές ανοιγόμενες
πίσω πόρτες
(129)
L1H1 αλουμινένια σκάλα για διπλές ανοιγόμενες πίσω πόρτες

KE73000QH4

(151)
(152)

(154)

L1H1 ατσάλινη σκάλα για διπλές, ανοιγόμενες πίσω πόρτες
L1H2 ατσάλινη σκάλα για διπλές, ανοιγόμενες πίσω πόρτες
L2H1 ατσάλινη σκάλα για διπλές, ανοιγόμενες πίσω πόρτες
L2H2 ατσάλινη σκάλα για διπλές, ανοιγόμενες πίσω πόρτες
L1H1 & L2H1 σκάλα από εποξικό ατσάλι (μαύρη) για διπλές πίσω
πόρτες
L1H2 & L2H2 σκάλα από εποξικό ατσάλι (μαύρη) για διπλές
πίσω πόρτες
L1H1 ατσάλινη σχάρα οροφής για διπλές ανοιγόμενες πίσω πόρτες
L2H1 ατσάλινη σχάρα οροφής για διπλές ανοιγόμενες πίσω πόρτες
Σχάρα ποδηλάτου - Στήριξη στον κοτσαδόρο 7 επαφών 2 ποδήλατα - Αναδιπλούμενη - Euroride
Σχάρα ποδηλάτου - Στήριξη στον κοτσαδόρο 13 επαφών 3 ποδήλατα - Αναδιπλούμενη - Euroway G2
Σχάρα ποδηλάτου - Στήριξη στον κοτσαδόρο 7 επαφών 2 ποδήλατα - Αναδιπλούμενη - Euroride
Σχάρα ποδηλάτου - Στήριξη στον κοτσαδόρο 7 επαφών 3 ποδήλατα - Αναδιπλούμενη - Euroride
Σχάρα ποδηλάτου Hangon - Στήριξη στον κοτσαδόρο 2 Ποδήλατα - Xpress 970
Σχάρα ποδηλάτου Hangon - Στήριξη στον κοτσαδόρο 3 Ποδήλατα - Αναδιπλούμενη -Hangon 972
Αξεσουάρ σχάρας ποδηλάτου Hangon: Βάση για πινακίδα
κυκλοφορίας 7 επαφών
Αξεσουάρ σχάρας ποδηλάτου Hangon: Αντάπτορας πλαισίου
Αξεσουάρ σχάρας ποδηλάτου Hangon: Κλείδωμα 538
(αντικλεπτική)
Πολυτελής σχάρα ποδηλάτου

(155) Ατσάλινη σχάρα ποδηλάτου
(156) Μικρή Μπαγκαζιέρα Οροφής - Μαύρη - Ταχυσύνδεσμος
-Διπλό Άνοιγμα
(157) Μεσαία Μπαγκαζιέρα Οροφής - Μαύρη - Ταχυσύνδεσμος
-Διπλό Άνοιγμα
(158) Μεγάλη Μπαγκαζιέρα οροφής - Μαύρη - Ταχυσύνδεσμος
-Διπλό Άνοιγμα
(159) Μπαγκαζιέρα οροφής Ranger 90
(160) Σχάρα σκι για μέχρι 7 ζευγάρια, συρόμενη
(161) Αντάπτορας ράγας T για σχάρα ποδηλάτου
(162)
(163)
(164)
(165)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Φαρμακείο (μαλακό κουτί)
Φαρμακείο (σκληρό κουτί)
Γιλέκο ασφαλείας x1
Πακέτο ασφαλείας (Φαρμακείο, x1 γιλέκο, x1 προειδοποιητικό
τρίγωνο)
(166) Πακέτο ασφαλείας (Φαρμακείο, x1 γιλέκο, x1 προειδοποιητικά
τρίγωνα)
(167) Προειδοποιητικό τρίγωνο
(168) Προειδοποιητικό τρίγωνο (διπλό)

KE73800QHO
KE73800QHP
KE73800QHQ
KE73800QHR
KE73800QHS
KE73800QHT
KE73800QHK
KE73800QHM
KE73870213
KS73871313
KE73870207
KE73870307
KS73875200
KS73875300
KE73875001
KS73875002
KS73875003
KE73880010
KE738080100
KE734380BK
KE734480BK
KE734630BK
KE734RAN90
KE73899996
KE73799933
KE93000007
KE93000008
KE93000061
KE93000022
KE93000023
KE93000011
KE93000012

KE73800QHA
KE73800QHB
KE73800QHC
KE73800QHD
KE73800QHE

(130) L1H2 αλουμινένια σκάλα για διπλές ανοιγόμενες πίσω πόρτες

KE73800QHF

(131) L2H1 αλουμινένια σκάλα για διπλές ανοιγόμενες πίσω πόρτες

KE73800QHG

(132) L2H2 αλουμινένια σκάλα για διπλές ανοιγόμενες πίσω πόρτες
(133)
L1H1 & L2H1 σκάλα από γαλβανιζέ ατσάλι (γκρι) για διπλές
ανοιγόμενες πίσω πόρτες
(134) L1H2 & L2H2 σκάλα από γαλβανιζέ ατσάλι (γκρι) για διπλές
ανοιγόμενες πίσω πόρτες
(135)
L1H1 ατσάλινη σκάλα για διπλές, ανοιγόμενες πίσω πόρτες
(136) L2H2 ατσάλινη σχάρα οροφής για διπλές ανοιγόμενες
πίσω πόρτες

KE73800QHH
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(149)
(150)

(153)

(123)

Η1 αλουμινένιες μπάρες οροφής

(142)
(143)
(144)
(145)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(120) Σχάρα σωληνώσεων στις μπάρες οροφής

(137)
(138)
(139)
(140)
(141)

KE73800QHI
KE73800QHJ
KE73800QHL
KE73800QHN

Απευθυνθείτε στους συμβούλους πωλήσεων που σας εξυπηρετούν οι οποίοι θα σας
ενημερώσουν για τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στo χρηματοδοτικό πρόγραμμα
της Nissan και επωφεληθείτε από τη χρηματοδοτική λύση που ικανοποιεί άριστα
τις ανάγκες σας
Γνήσια Αξεσουάρ Nissan
5 χρόνια ή 160.000 Km τοποθέτηση σε PDI από εμπόρους Nissan (Ανταλλακτικά και
Εργασία) 12 μήνες τοποθέτηση από τρίτους ή τον πελάτη (Μόνον Ανταλλακτικά /
απεριόριστη χιλιομετρική κάλυψη)
Εγκεκριμένα Αξεσουάρ Nissan
2 χρόνια ή 100.000 Km τοποθέτηση σε PDI από εμπόρους Nissan (Ανταλλακτικά και
Εργασία) 12 μήνες τοποθέτηση από τρίτους ή τον πελάτη (Μόνον Ανταλλακτικά /
απεριόριστη χιλιομετρική κάλυψη)
Αξεσουάρ Nissan
3 χρόνια ή 100.000 Km τοποθέτηση σε PDI από εμπόρους Nissan (Ανταλλακτικά και
Εργασία) 12 μήνες τοποθέτηση από τρίτους ή τον πελάτη (Μόνον Ανταλλακτικά /
απεριόριστη χιλιομετρική κάλυψη)
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E73800QHO
E73800QHP
E73800QHQ
E73800QHR

E73800QHS

E73800QHT

E73800QHK
E73800QHM

KE73870213

S73871313

KE73870207

KE73870307

73875200

73875300

KE73875001

73875002

73875003

KE73880010

P
D

E738080100

KE734380BK

KE734480BK

KE734630BK

E734RAN90
KE73899996
KE73799933

E93000007
E93000008
KE93000061

KE93000022

E93000023

KE93000011
KE93000012

οίοι θα σας
πρόγραμμα
εί άριστα

ακτικά και
ακτικά /

ακτικά και
ακτικά /

ακτικά και
ακτικά /
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NISSAN
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης Nissan σας
επιτρέπει να επεκτείνετε την εγγύηση του NV300
σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για
περισσότερα χιλιόμετρα. Χάρη στην ποικιλία των
διαθέσιμων επιλογών μπορείτε να επιλέξετε το
πλέον κατάλληλο Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης
που ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ανταλλακτικού
στα πλαίσια κάλυψής του από το Πρόγραμμα
Επέκτασης Εγγύησης χρησιμοποιούνται μόνο
Γνήσια Ανταλλακτικά Nissan ενώ έμπειροι τεχνικοί
με άριστη γνώση του αυτοκινήτου σας θα του
προσφέρουν την φροντίδα που του αξίζει.
Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης εξασφαλίζει
ξεγνοιασιά σε εσάς και τους επόμενους ιδιοκτήτες
του αυτοκινήτου, καθώς είναι συνδεδεμένο με το
αυτοκίνητο και επομένως μεταβιβάζεται στο νέο
ιδιοκτήτη σε περίπτωση πώλησης.
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Ακολου

*5-Eτήσ / 1

Έγινε κάθε
εκτύπωσησ
την πολιτικ
σε αλλαγέσ
επίσηµοι έ
ο τοπικόσ
χρησιµοπο
αποχρώσε
η µερική ή

198 mm

ς
300

Internet address: www.nissan.gr

ων
ο
ησης

τικού
Γενική Αντιπροσωπεία

ικοί

ζει
ήτες
το
έο

Ακολουθήστε μας σε :

Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα
Τηλ. 210 3479700
Μοναστηρίου 177-179,
54627 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 551930

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

*5-Eτήσ / 160.000 Km (όποιο από τα δύο προηγηθεί) Εγγύηση Κατασκευαστή για τη γκάµα LCV
Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχοµένου αυτού του εντύπου την εποχή
εκτύπωσησ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2016). Το έντυπο 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 και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. Οι
επίσηµοι έµποροι Nissan θα ενηµερωθούν για τισ µετατροπέσ αυτέσ το συντοµότερο δυνατό. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι
ο τοπικόσ σασ επίσηµοσ έµποροσ Nissan γνωρίζει τα νέα δεδοµένα. Λόγω των περιορισµών των µεθόδων εκτύπωσησ που
χρησιµοποιούνται, τα χρώµατα που εµφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τισ πραγµατικέσ
αποχρώσεισ τησ βαφήσ και των υλικών τησ ταπετσαρίασ που χρησιµοποιούνται. ∆ιατηρούµε όλα τα δικαιώµατα. Απαγορεύεται
η µερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίσ την έγγραφη συγκατάθεση τησ Nissan International.
Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίσ χλωρίνη– NV300ACC2016BG – Τυπωµένο στη EU.
∆ηµιουργία DESIGNORY, Γαλλία Παραγωγή eg+ worldwide, Γαλλία - Tηλ. : +33 1 49 09 25 35.
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