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Öka på den enorma lastkapaciteten hos NV300 
ännu mer med takräcken, både invändigt och 
utvändigt. Och se också till att skydda lasten från 
att glida och förhindra nyfikna blickar med hjälp  
av kraftig träinredning, ett halkfritt golv och 
skyddsgaller för dörrarna.

KLART FÖR JOBB, 
INIFRÅN OCH UT.

Antislip extra 
slitstarkt trägolv(93)

På omslaget: NV300 i RMB 
Red och utrustad med 
lastbärare i stål med tre 
bågar(121).

1 - Takräcke och takbrygga, 
aluminium (125, 129)

2 - Hängda dörrar bak med 
skyddsgaller för fönsterna(114)

3 - Extra slitstarka hjulhus(86)

4 - Extra slitstarkt trägolv(87)

Invändigt takräcke(62) LCV LED-ramp(29)
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Dörrhandtagsskydd(118) Skydd för hängda dörrar(117)Stänkskydd, fram och bak(110, 111)

Med tillbehör som fotsteg, stege, takräcke och 
taklastbågar blir tuffa jobb riktigt enkla. Skaffa 
tillbehör som skyddar karossen, så ser du till att 
din NV300 alltid ser lika snygg ut, även om du  
kör i tät och tuff storstadstrafik.

BYGGD FÖR 
TUFFA JOBB OCH 
ETT TUFFT LIV.

1 - Taklastbågar, aluminium(123)

2 - Takräcke och takbrygga, stål(135, 137)

3 - Extra slitstarka sidopaneler(78)

4 - Stege av galvaniserat stål (grå), för 
hängda dörrar(133)

5 - Trägolv för normalt bruk(101)
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Bagageutrymmesnät, horisontellt(61) Dragkopplingssats, löstagbar(40) Backkamera(10) 

1 - Skiljegaller och avdelare(64)

2 - Parkeringssystem, fram och bak(08, 09) 

NV300 är stjärnan i din laguppställning, särskilt 
när den är utrustad med dessa praktiska tillbehör. 
De skapar ordning och reda i lastutrymmet, 
hjälper dig att ta med extra last på släp och gör 
det enklare och säkrare för dig att parkera.

FANTASTISK ATT 
HA MED I LAGET.
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Sätesklädsel Super Aquila(26) 

Hållare för smartphone(35)

Universalhållare för surfplatta (37)

Sätesklädsel Aquila(19)

1 - Vindavvisare(112)

2 - Kromade backspegelkåpor(18) 
3 - Dimljus(04)

4 – Sidofotsteg(53)

5 - Mattor: standard, velour,  
gummi(65, 66, 69)

Utrusta din NV300 med praktiska tillbehör 
som ökar effektiviteten och ger dig  
ännu bättre komfort och bekvämlighet.  
Det är definitivt rätt sätt att imponera  
på dina kunder. 

NÄR DU VILL GÖRA 
BRA AFFÄRER SKA 
DU SE BRA UT.
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LARM
(01) Billarm för bilar med förberedelse från fabrik KE25200QH1
(02) Billarm för bilar utan förberedelse från fabrik KE25200QH2
(03) Lyft/bärgningssensor för billarm (i kombination med 

originalbillarm) KE25599963

DIMLJUS
(04)  Dimljus KE62200QH1

FÄLGAR
(05) 17" lättmetallfälgar 4030000Q2M
(06) Låsbara hjulmuttrar för stål- och lättmetallfälgar (sats om 4 st) KE40900QH1
(07) Navkåpa (1 stycke) 4036100Q0A

ASSISTANS
(08)  Parkeringsassistans bak KE51100QH1
(09)  Parkeringsassistans fram KE51200QH1
(10)  Backkamera KE28400QH1
(11) Knapp för urkoppling av parkeringssensor bak KE51100QH2

SOLSKYDD
(12) Solskydd för hängda dörrar bak KE96600QH1
(13) Solskydd för sidorutor (L1) KE96600QH2
(14) Solskydd för sidorutor (L2) KE96600QH3
(15) Solskydd för öppningsbar sidoruta (rad 2) KE96600QH4
(16) Solskydd för ej öppningsbar sidoruta (rad 2) KE96600QH5
(17) Solskydd för bakluckan KE96600QH6

SPEGELKÅPOR
(18)  Kromade backspegelkåpor (sats om 2) KE96000QH1

PRAKTISKA TILLBEHÖR - INTERIÖR
(19)  Sätesklädsel Aquila fram (2 framsäten) KE86000QH0
(20) Sätesklädsel Aquila fram (förarsäte + 1/1 LCV-passagerarsoffa + 

3 nackskydd) KE86000QH1

(21) Sätesklädsel Aquila fram (förarsäte + "Mobile Office"-
passagerarsoffa + 2 nackskydd) KE86000QH2

(22) Sätesklädsel Aquila fram (förarsäte + 1/1 OV-passagerarsoffa + 
3 nackskydd) KE86000QH3

(23) Sätesklädsel Aquila fram (förarsäte + 1 rygg / 2-sitsig 
passagerarsoffa + 3 nackskydd) KE86000QH4

(24) Sätesklädsel Aquila bak (2/3 1/3 passagerarsoffa rad 2) KE86000QH5
(25) Sätesklädsel Aquila bak (1/1 passagerarsoffa rad 3) KE86000QH6
(26)  Sätesklädsel Super Aquila fram (2 framsäten) KE86000QH7
(27) Sätesklädsel Super Aquila fram (förarsäte + 1/1 OV-passagerarsoffa) KE86000QH8
(28) Sätesklädsel Super Aquila fram (förarsäte + "Mobile Office"-

passagerarsoffa + 2 nackskydd) KE86000QH9

(29)  2 LED-ramper för lastutrymmet KS26000Q01 
(30) LED-lampor KS26000Q02 
(31) Belysningspaket (2 ramper + lampor för lastutrymmet) KS26000Q03 
(32) Klädhängare (på framstolens baksida) KS87299900 
(33) Kylbox, 20 lit KS93000080 
(34) Smartphone-hållare 360 grip (White) KS289360WH 
(35)  Smartphone-hållare 360 grip (Black) KS289360BL 
(36) Smartphone-hållare Magnet KS289AVMBL 
(37)  Universalhållare för surfplatta (Black) KS289TH0BL 
(38) Askkopp, med belysning F880089926
(39) Askkopp 9653600Q0A

PRAKTISKA TILLBEHÖR - EXTERIÖR
(40)  Dragkopplingssats, avtagbar krok KE50000QH1
(41) Dragkopplingssats, utan kula KE50000QH0
(42) Dragkula (endast för enkelhjul dragkrokar (KE500-00Q01; 

KE500-00Q03;KE500-00Q04). Monteringssats ingår). KE50000QDB

(43) Duplexkoppling med kula och sprint (2 monteringssatser 
måste beställas!) KE50000QDJ

(44) Dragkrok KE50000QDD
(45) Kopplingskrok (2 hål) KE50000QDL
(46) Krok med kula (4 hål) KE50000QDK
(47) Monteringssats 3 (för KE50000QDL) KE50000QDM
(48) Monteringssats 2 (för KE50000QDJ // innehållande: 2 koniska 

bultar) KE50000QDH

(49) Monteringssats 1 (för KE500-00QDK // innehållande: 4 bultar) KE50000QDG
(50) Elsats för dragkoppling, 7-stifts KE50500QH7
(51) Elsats för dragkoppling, 13-stifts KE50500QH3
(52) Sidofotsteg, metal - vänster (L1) 93837-00Q0A
(53)  Sidofotsteg, metal - höger (L1) 93836-00Q0A
(54) Sidofotsteg, metal - vänster (L2) 93837-00Q0B
(55) Sidofotsteg, metal - höger (L2) 93836-00Q0B
(56) Adapterkabel, 7-polig till 13-polig KE50589941
(57) Adapterkabel, 13-polig till 7-polig KE50589951
(58) Adapterkabel LÅNG, 13-polig till 7-polig + 12S KE50589961

BAGAGERUM
(59) Bagagerumsmatta KE96500QH1
(60) Smutsskydd för bagageutrymmet (endast för personbil) KE96500QH2
(61)  Förvaringsnät, horisontalt KE96600QBB
(62)  Invändigt takräcke (L1) KE96200QH1
(63) Skiljegaller (endast för personbil) KE96400QH1
(64)  Skiljegaller och avdelare (endast för personbil) KE96400QH2

MATTOR
(65)  Textilmattor, standard - fram (2 st.) KE74600QH0 
(66)  Velourmattor, standard (rad 1) KE74600QH2 
(67) Velourmattor, standard (rad 2) KE74700QH2 
(68) Velourmattor, standard (rad 3) KE74700QH3 
(69)  Gummimattor (rad 1) KE74100QH9 
(70) Gummimattor (rad 2) KE74200QH9 
(71) Gummimattor (rad 3) KE74400QH9 

INTERIÖR
(72) Plastgolvspaket (främre och bakre del - L1) KE68000QH1
(73) Plastgolvspaket (främre och bakre del - L2) KE68000QH2
(74) Extra slitstarka sidopaneler (L2H1 L2H2 1 skjutdörr på h sida) KE68000QH3
(75) Extra slitstarka sidopaneler (L2H1 L2H2 1 skjutdörr på v sida) KE68000QH4
(76) Extra slitstarka sidopaneler (L2H1 L2H2 2 skjutdörrar) KE68000QH5
(77) Extra slitstarka sidopaneler (L1H1 L1H2 2 skjutdörrar) KE68000QH6
(78)  Extra slitstarka sidopaneler (L1H1 L1H2 1 skjutdörr på h sida) KE68000QH7
(79) Extra slitstarka sidopaneler (L1H1 L1H2 1 skjutdörr på v sida) KE68000QH8
(80) Sidopaneler, för normalt bruk (L1H1 L1H2 1 skjutdörr på h sida) KE68000QHA
(81) Sidopaneler, för normalt bruk (L1H1 L1H2 1 skjutdörr på v sida) KE68000QHB
(82) Sidopaneler, för normalt bruk (L2H1 L2H2 1 skjutdörr på h sida) KE68000QHC
(83) Sidopaneler, för normalt bruk (L2H1 L2H2 1 skjutdörr på v sida) KE68000QHD

(84) Sidopaneler, för normalt bruk (L1H1 L1H2 2 skjutdörrar) KE68000QHE
(85) Sidopaneler, för normalt bruk (L2H1 L2H2 2 skjutdörrar) KE68000QHF
(86)  Extra slitstarka skärmkantslister KE69000QH1
(87)  Extra slitstarkt trägolv (L1 1 skjutdörr på h sida) KE69000QH2
(88) Extra slitstarkt trägolv (L1 1 skjutdörr på v sida) KE69000QH3
(89) Extra slitstarkt trägolv (L2 1 skjutdörr på h sida) KE69000QH4
(90) Extra slitstarkt trägolv (L2 1 skjutdörr på v sida) KE69000QH5
(91) Extra slitstarkt trägolv (L1 2 skjutdörrar) KE69000QH6
(92) Extra slitstarkt trägolv (L2 2 skjutdörrar) KE69000QH7
(93)  Antislip extra slitstarkt trägolv (L1 1 skjutdörr på h sida,  

utan golvkrok) KE69000QHA

(94) Antislip extra slitstarkt trägolv (L1 1 skjutdörr på v sida,  
utan golvkrok) KE69000QHB

(95) Antislip extra slitstarkt trägolv (L2 1 skjutdörr på h sida,  
utan golvkrok) KE69000QHC

(96) Antislip extra slitstarkt trägolv (L2 1 skjutdörr på v sida,  
utan golvkrok) KE69000QHD

(97) Antislip extra slitstarkt trägolv (L1 2 skjutdörrar, utan golvkrok) KE69000QHE
(98) Antislip extra slitstarkt trägolv (L2 2 skjutdörrar, utan golvkrok) KE69000QHF
(99) Hjulhusskydd av trä, för normalt bruk (L1) KE69000QHG

(100) Hjulhusskydd av trä, för normalt bruk (L2) KE69000QHH
(101)  Trägolv, för normalt bruk (L1 1 skjutdörr på h sida) KE69000QHI
(102) Trägolv, för normalt bruk (L2 1 skjutdörr på h sida) KE69000QHK
(103) Trägolv, för normalt bruk (L1 1 skjutdörr på v sida) KE69000QHJ
(104) Trägolv, för normalt bruk (L2 1 skjutdörr på v sida) KE69000QHL
(105) Trägolv, för normalt bruk (L1 2 skjutdörrar) KE69000QHM
(106) Trägolv, för normalt bruk (L2 2 skjutdörrar) KE69000QHN

EXTERIÖR
(107) Skärmkantslister bak KE76000QH1
(108) Skärmkantslister fram KE76000QH2
(109) Skärmkantslister, paket (fram + bak) KE76000QH3
(110)  Stänkskydd - fram KE78800QH1
(111)  Stänkskydd - bak KE78800QH2
(112)  Vindavvisare för motorhuven KE80000QH1
(113) Skyddsgaller för ruta i bakluckan KE96800QH1
(114)  Skyddsgaller för ruta i hängda dörrar bak KE96800QH2
(115) Skyddsgaller för ruta i skjutdörr på h sida KE96800QH3
(116) Skyddsgaller för ruta i skjutdörr på v sida KE96800QH4
(117)  Skydd för hängda dörrar KE96800QHA
(118)  Dörrhandtagsskydd fram och bak KE96800QHB
(119) Lastkantsskydd KE96700QH1

LASTBÅGAR
(120) Rörhållare, kompatibel med takräcke eller lastbågar. KS73860100 
(121)  Taklastbåge, stål (H1), 1 st. KE73000QH1
(122) Taklastbåge, stål (H2), 1 st. KE73000QH2
(123)  Taklastbåge, aluminium (H1), 1 st. KE73000QH3
(124) Taklastbåge, aluminium (H2), 1 st. KE73000QH4
(125)  Taklastbåge, aluminium, för hängda dörrar bak och 

baklucka (L1H1) KE73800QHA

(126) Taklastbåge, aluminium, för hängda dörrar bak (L1H2) KE73800QHB
(127) Taklastbåge, aluminium, för hängda dörrar bak och baklucka (L2H1) KE73800QHC
(128) Taklastbåge, aluminium, för hängda dörrar bak (L2H2) KE73800QHD
(129)  Takbrygga, aluminium, för hängda dörrar bak (L1H1) KE73800QHE
(130) Takbrygga, aluminium, för hängda dörrar bak (L1H2) KE73800QHF
(131) Takbrygga, aluminium, för hängda dörrar bak (L2H1) KE73800QHG

(132) Takbrygga, aluminium, för hängda dörrar bak (L2H2) KE73800QHH
(133)  Stege - grå, av galvaniserat stål, för hängda dörrar bak  

(L1H1 och L2H1) KE73800QHI

(134) Stege - grå, av galvaniserat stål, för hängda dörrar bak  
(L1H2 och L2H2) KE73800QHJ

(135)  Takräcke, stål, för hängda dörrar bak (L1H2) KE73800QHL
(136) Takräcke, stål, för hängda dörrar bak (L2H2) KE73800QHN
(137)  Takbrygga, stål, för hängda dörrar bak (L1H1) KE73800QHO
(138) Takbrygga, stål, för hängda dörrar bak (L1H2) KE73800QHP
(139) Takbrygga, stål, för hängda dörrar bak (L2H1) KE73800QHQ
(140) Takbrygga, stål, för hängda dörrar bak (L2H2) KE73800QHR
(141) Stege - svart epoxy stål, för hängda dörrar bak (L1H1 och L2H1) KE73800QHS
(142) Stege - svart epoxy, stål, för hängda dörrar bak (L1H2 och L2H2) KE73800QHT
(143) Takräcke, stål, för hängda dörrar bak (L1H1) KE73800QHK
(144) Takräcke, stål, för hängda dörrar bak (L2H1) KE73800QHM
(145) Cykelhållare för dragkrok, 13-polig (2 cyklar) KE73870213
(146) Cykelhållare, för montering på dragkoppling, 13-stifts - 3 cyklar 

- fällbar - Euroway G2 KS73871313 

(147) Cykelhållare för dragkrok, 7-polig (2 cyklar) KE73870207
(148) Cykelhållare för dragkrok, 7-polig (3 cyklar) KE73870307
(149) Cykelhållare för dragkoppling - 2 cyklar - Xpress 970 KS73875200 
(150) Cykelhållare för dragkoppling - 3 cyklar - fällbar - Hangon 972 KS73875300 
(151) Cykelhållare, påhängs; tillval: Nummerplåtshållare kompatibel 

med 7-stiftsuttag KE73875001

(152) Cykelhållare, påhängs; tillval: Ramadapter KS73875002 
(153) Cykelhållare, påhängs; tillval: Thule lås 957 (stöldskydd) KS73875003 
(154) Cykelhållare, lyx KE73880010
(155) Cykelhållare, stål  KE738080100
(156) Takbox, Small - Black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734380BK
(157) Takbox, Medium - Black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734480BK
(158) Takbox, Large - Black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734630BK
(159) Takbox ”Ranger 90” (340 l / 1100x800x400mm / 75 kg) KE734RAN90
(160) Skidhållare, för upp till 6 par, skjutbar KE73899996
(161) T-spårsadapter för cykelhållare ( KE738-80100) KE73799933

SÄKERHET
(162) Första hjälpen-kit (väska) KE93000007
(163) Första hjälpen-kit (låda) KE93000008
(164) Säkerhetsväst (x1) KE93000061
(165) Säkerhetspaket KE93000022
(166) Säkerhetspaket (x2 varningstrianglar) KE93000023
(167) Varningstriangel KE93000011
(168) Varningstriangel (2x) KE93000012

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Fråga din säljare om vilka tillbehör som du kan lägga till och hur du ska lägga upp 
finansieringen av din Nissan så att det passar dig.
Nissan Originaltillbehör 
5 år eller 160 000 km om tillbehören monteras vid PDI av Nissan-återförsäljare  
(delar och arbete), 12 månader om monteringen gjorts av tredje part eller av kunden 
(endast delar / obegränsad körsträcka).

Av Nissan godkända tillbehör 
2 år eller 160 000 km om tillbehören monteras vid PDI av Nissan-återförsäljare  
(delar och arbete), 12 månader om monteringen gjorts av tredje part eller av kunden 
(endast delar / obegränsad körsträcka).

 Nissan Tillbehör 
3 år eller 100 000 km, om tillbehören monterats vid PDI av Nissan-återförsäljare  
(delar och arbete) 
12 månader om monterade av återförsäljaren, 3:e part eller av kunden  
(endast själva delarna / obegränsad körsträcka)
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Följ Nissan NV300 på:
Åf-stämpel:

Besök vår webbsida www.nissan.com/nv300

*5 år / 160 000 km (det som inträffar först) fabriksgaranti för hela LCV-sortimentet (utom e-NV200: 5 år / 100 000 km fabriksgaranti 
för EV-systemdelar, 5 år / 100 000 km för resten av fordonet)

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (dec 2016). Denna 
broschyr är framtagen med bilder på prototypmodeller som visats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt 
förbättra sina produkter, förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs 
och avbildas i denna broschyr. Nissan-återförsäljare kommer att snarast möjligt underrättas i sådana fall av modifieringar. Din 
lokala Nissan-återförsäljare kan ge dig uppdaterad information. På grund av begränsningar i tryckprocessen kan de färger som 
visas i denna broschyr avvika något från de faktiska färgerna på lack och inredningsmaterial. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet 
i denna broschyr får ej reproduceras, vare sig i sin helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY16 NV300 BROCHURE GEA 12/2016 – Tryckt i EU.
Framtagen av DESIGNORY, Frankrike och tillverkad av eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

NISSAN
FÖRLÄNGD GARANTI

Med Nissans förlängda garanti gäller garantin för din 
NV300 under längre tid eller en längre körsträcka. 
Tack vare flera olika alternativa avtal kan du välja det 
som passar dina behov bäst.

Vid en eventuell reparation används endast Nissan 
Originaldelar och dessa monteras av välutbildade 
Nissan-mekaniker. 

Nissans förlängda garanti gör att du inte behöver 
känna minsta oro, och inte heller eventuella ägare av 
bilen efter dig, eftersom den förlängda garantin kan 
föras över till den nya ägaren om du säljer bilen privat.

 

 

NISSAN
SERVICEAVTAL

Ge din NV300 den omvårdnad den förtjänar med 
Nissan Serviceavtal. Du får kontroll över dina kostnader 
med ett fast pris, som garanteras av Nissan under 
hela avtalsperioden. 

Nissan Serviceavtal ger dig möjlighet att välja en fast 
servicekostnad i upp till 8 år. 

Nissan Serviceavtal täcker alla normala serviceåtgärder 
som behövs för din NV300 och kan också täcka alla 
nödvändiga slitagedelar så att du slipper oroa dig  
det minsta.

Dra fördel av Nissan Originaldelar monterade av 
välutbildade mekaniker.

En väl underhållen bil har ett mycket högre 
andrahandsvärde. Och om du skulle sälja din Nissan 
innan avtalet löper ut, kommer den nya ägaren att få 
dra fördel av det under den återstående avtalstiden.
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