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ORIGINELE ACCESSOIRES
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Zorg voor een prima bescherming met stevige rubberen tapijten 
en zetelhoezen in stof, een plastic vloer- en deurbescherming 
en een heavy duty allesdrager met 3 stangen of een bagagerek.

KLAAR VOOR ACTIE
1_Allesdrager, 3 stangen* (55)

2_Sidebars (49)

3_Plastic bescherming voor klapdeuren, 
complete bescherming in 4 delen (34)

4_Bagagerek* (58)

5_ Windschermen (53)

Op de cover: Spatlappen vooraan 
en achteraan (51)(52), stalen allesdrager met 
2 stangen* (54), Zero Emission Sticker 
(Dark Grey) (05)

* Max laadvermogen 100 kg
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Zetelhoezen in textiel (eco-materiaal) (10) Plastic vloerbescherming(43) en kofferdrempelplaat (11) Drempelplaat(09) en rubberen tapijten (28)
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NETJES EN ORDELIJK
Doe uw leveringen netjes en ordelijk, met een parkeersysteem 
vooraan en achteraan, organiseer uw goederen met een 
scheidingsnet en bescherm ze tegen al te nieuwsgierige blikken 
met een raster voor de hatchbackdeur.
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1_ Flankstrips (50)

2_ Spatlappen vooraan  
en achteraan (51)(52)

3_Plastic bescherming  
voor klapdeuren - onderste 

gedeelte in 2 delen (35)

4_ Beschermraster voor  
de hatchbackdeur (44)

5_Windschermen (53)

6_Parkeersysteem vooraan  
en achteraan (06)(08)

Beschermraster schuifdeur (48) Stangensysteem voor multi-verdeelnet (27)
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COMPLEET UITGERUST
Maak uw eNV200 nog waardevoller met originele Nissan-accessoires. 
Smartphone- en tablethouders, beschermende trunkliners en tapijten... 
allemaal op maat ontworpen om aan uw behoeften te voldoen.

1_Zero Emission Sticker (Donkergrijs) (05)

2_Spatlappen vooraan en achteraan (51)(52)

3_Smartphonehouder met 360-grip (wit) (12)

4_Universele tablethouder (zwart) (15)
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1_ Tapijten: rubber (28) en textiel (30)

2_ Slotmoeren (03)

3_Bagagenet (56)

4_Koffertapijt zonder oren (33)

5_Soepele trunkliner (25)

6_Drempelplaten (09) en 
standaardmat in textiel (30)

7_Harde trunkliner (24)

8_Veiligheidspakket (62)

9_Hondenscherm (23)
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Vraag de verkoper of de accessoires opgenomen kunnen worden in uw Nissan-fi nancieringsovereenkomst en maak 
gebruik van een fi nancieringsplan dat u past.
Originele Nissan-accessoires 
3 jaar of 100.000 km indien geïnstalleerd vóór levering door een Nissan-verdeler (onderdelen en werkloon)
12 maanden indien geïnstalleerd door een derde partij of door de klant zelf (enkel onderdelen / onbeperkt aantal km) 

 Door Nissan goedgekeurde accessoires 
2 jaar of 100.000 km indien geïnstalleerd vóór levering door een Nissan-verdeler (onderdelen en werkloon)
12 maanden indien geïnstalleerd door een derde partij of door de klant zelf (enkel onderdelen / onbeperkt aantal km)

BESTEL
INFORMATIE

ALUMINIUM VELGEN
(01) Originele alu velg (1) 40300-4FA1A

(02) Origineel wieldeksel 40315-4FA0A

(03)  Slotmoeren KE409-89951

IDENTIFICATIE
(04) Zero Emission-sticker - Lichtgrijs voor donkere kleuren: zwart, rood, … G6820-4FA0A

(05)  Zero Emission-sticker - Donkergrijs voor lichte kleuren: wit, zilvergrijs, … G6820-4FA0B

TECHNOLOGISCHE HULPACCESSOIRES
(06)  Parkeersysteem vooraan (basiskit) KE512-99901

(07) Parkeersysteem vooraan (subkit) KE512-99930

(08)  Parkeersysteem achteraan KE511-99903

PRAKTISCHE ACCESSOIRES IN DE WAGEN
(09)  Drempelplaten - vooraan KE967-4F000

(10)  Zetelhoezen (voorzetels) in textiel (eco-materiaal) KE860-4F000

(11)  Kofferdrempelplaat KE967-4F020

(12)  Smartphonehouder 360-grip (wit) KS289-360WH 

(13) Smartphonehouder 360-grip (zwart) KS289-360BL 

(14) Smartphonehouder U-grip (zwart) KS289-UG0BL 

(15)  Universele tablethouder (zwart) KS289-TH0BL 

(16) Wegneembare asbak F8800-89925

(17) Telefoon-/bekerhouder + beschermhoesje KE930-00300

(18) Haakje H4937-4FA00

(19) Armsteun in zwart textiel (enkelvoudige set met 1 adapter) LHD KS877-JX100 

(20) Armsteun in zwart vinyl (enkelvoudige set met 1 adapter) LHD KS877-JX103 

(21) Armsteun met opbergruimte in zwart textiel 
(enkelvoudige set met 1 adapter) LHD KS877-JX111 

(22) Armsteun met opbergruimte in zwart vinyl 
(enkelvoudige set met 1 adapter) LHD KS877-JX113 

OPBERG- EN SCHEIDINGSOPLOSSINGEN
(23)  Hondenscherm - scheidingsrek KE964-4F000

(24)  Harde trunkliner KE965-4F0H0

(25)  Soepele trunkliner KE965-4F0S0

(26) Multi-verdeelnet H4935-4FA00

(27)  Stangensysteem voor multi-verdeelnet H3885-4FA00

TAPIJTEN
(28)  Set rubberen tapijten, vooraan LHD - niet-COLD2 & COLD2 KE748-4F089

(29) Set rubberen tapijten, vooraan en achteraan LHD - niet-COLD2 & 
COLD2 KE748-4F189

(30)  Set standaardtapijten in textiel, vooraan LHD - niet-COLD2 & COLD2 KE745-4F001

(31) Set standaardtapijten in textiel, vooraan en achteraan LHD - 
niet-COLD2 & COLD2 KE745-4F201

(32) Koffertapijt met oren KE840-4F001

(33)  Koffertapijt zonder oren KE840-4F000

INTERIEURBESCHERMING
(34)  Plastic bescherming voor klapdeuren - complete bescherming in 4 delen KE680-JX130

(35)  Plastic bescherming voor klapdeuren - onderste gedeelte in 2 delen KE680-JX131

(36) Beschermende bekleding voor klapdeuren KE547-JX082

(37) Beschermmrasters voor klapdeuren KE968-JX100

(38) Plastic bescherming voor hatchbackdeur - complete bescherming in 2 delen KE680-JX230

(39) Plastic bescherming voor onderste gedeelte hatchbackdeur - 
bescherming uit 1 stuk KE680-JX231

(40) Beschermende bekleding voor hatchbackdeur KE547-JX081

(41) Beschermraster voor scheidingsruit KE968-JX400

(42) Originele zijrail + extra ankerpunten voor interieurrail (set van 2 stuks) KE935-4F000

(43)  Vloerbescherming in plastic KE680-4F050

(44)  Beschermraster voor hatchbackdeur achteraan KE968-JX200

(45) Beschermkit achterpaneel: uit 2 delen KE680-JX020

(46) Plastic bescherming voor schuifdeur - complete bescherming in 4 delen KE680-JX010

(47) Plastic bescherming voor onderste gedeelte schuifdeur - gedeeltelijke 
bescherming in 2 delen KE680-JX011

(48)  Beschermraster schuifdeur (LH/RH 2 stuks) KE968-JX300

BESCHERMING BUITENKANT
(49)  Sidebars KE543-JX010

(50)  Flankstrips KE760-JX020

(51)  Spatlappen (set van 2), vooraan KE788-4F085

(52)  Spatlappen (set van 2), achteraan KE788-4F086

(53)  Windschermen (set van 2), vooraan KE800-JX010

BAGAGEDRAGERS
(54)  Stalen allesdrager (2 stangen, normaal gebruik) KE730-JX002

(55)  Allesdrager (3 stangen, professioneel gebruik) KE730-JX003

(56)  Bagagenet KE966-75R00

(57) Horizontaal bagagenet KE966-74R00

(58)  Bagagerek (klapdeuren of hatchbackdeur) G3520-4FA00

VEILIGHEID
(59) Kit eerste hulp (plastic doos) KE930-00021

(60) Kit eerste hulp (zakje) KE930-00026

(61) Veiligheidsvest KE930-00111

(62)  Veiligheidspakket (1 gevarendriehoek) KE930-00028

(63) Veiligheidspakket (2 gevarendriehoeken) KE930-00029

(64) Gevarendriehoek KE930-00017

(65) Set gevarendriehoeken (2 stuks) KE930-00018

VERLENGDE WAARBORG

Verlengde Waarborg Nissan 5* betekent dat u langer 
(in tijd of in kilometers) van uw e-NV200-waarborg gebruik 
kunt maken.

De waaier aan beschikbare contracten is zo uitgebreid 
dat u er vast datgene uithaalt dat het best overeenkomt met 
uw behoeften.

Onze grondig opgeleide technici kennen uw wagen als 
geen ander en ze maken uitsluitend gebruik van Originele 
Nissan-Onderdelen.

De Verlengde waarborg NISSAN 5* geeft u het geruststellende 
gevoel dat eventuele onverwachte ongelukken opgelost 
zullen worden en hij kan overgedragen worden indien u de 
wagen privé verkoopt.

Uw Verlengde waarborg Nissan 5* houdt ook een bijkomende 
wegassistentie in voor de duur van uw polis. De dekking 
geldt in heel Europa, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

PROMO ROUTINE 
ONDERHOUDSCONTRACT

Geef uw e-NV200 de zorg die hij verdient, met een Nissan 
Routine Onderhoudscontract, waarmee u bovendien op lange 
termijn geld bespaart.

Onze routine onderhoudscontracten dekken alle standaard-
onderhoudsbeurten voor uw e-NV200.

Met onze Routine Onderhoudscontracten heeft u zelfs de 
mogelijkheid uw onderhoudskosten voor maximum 5 jaar vast 
te leggen.

Uw Routine Onderhoudscontract dekt alle nazichten en 
vervangingen die voorgeschreven zijn volgens het specifi eke 
onderhoudsschema van uw Nissan.

U heeft het voordeel dat enkel Originele Nissan-onderdelen 
worden gebruikt en dat die worden geïnstalleerd door onze 
grondig opgeleide technici.

Een goed onderhouden wagen heeft een hogere 
doorverkoopwaarde.

En als u uw Nissan verkoopt voordat de dekking afl oopt 
heeft de nieuwe eigenaar recht op het resterende gedeelte 
van het contract.
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Bezoek ook onze website: www.nissan.be

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, om ervoor te zorgen dat de inhoud correct was op het ogenblik dat ze werd gedrukt (juni 
2014). Voor de productie ervan is onder meer gebruik gemaakt van prototypes die op autosalons werden tentoongesteld. Aangezien Nissan 
ernaar streeft zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor de specificaties van de producten en 
voertuigen die in deze publicatie beschreven en afgebeeld zijn, te allen tijde te veranderen. De Nissan-verdelers worden zo snel mogelijk van 
dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler voor de recentste informatie. Rekening houdend met de 
beperkingen van de gebruikte drukprocédés is het mogelijk dat de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de eigenlijke kleuren van de 
carrosserie en de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure is verboden zonder 
de schriftelijke toestemming van Nissan Europe. 

Uw Nissan-verdeler:

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – e-NV200 MY14 P&A BROC BE NL 06/2014 – Gedrukt in de EU.
Creatie: NEW BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37 - productie: eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Volg de Nissan e-NV200 op:
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