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UITRUSTING EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR

PRIMASTAR COMBI

ACENTA

dCi 150 Stop&Start MT6

dCi 150 Stop&Start AT6

N-CONNECTA

dCi 150 Stop&Start MT6

dCi 150 Stop&Start AT6

dCi 170 Stop&Start AT6

TEKNA

dCi 150 Stop&Start MT6

dCi 150 Stop&Start AT6

dCi 170 Stop&Start AT6

PRIMASTAR  COMBI



      NV300 COMBI

ACENTA 34 535.00 41 787.35

N-CONNECTA 35 685.00 43 178.85

TEKNA 36 985.00 44 751.85

ACENTA 35 535.00 42 997.35

N-CONNECTA 36 685.00 44 388.85

TEKNA 37 985.00 45 961.85

ACENTA 36 785.00 44 509.85

N-CONNECTA 37 935.00 45 901.35

TEKNA 39 235.00 47 474.35

N-CONNECTA 38 935.00 47 111.35

TEKNA 40 235.00 48 684.35

ACENTA 37 785.00 45 719.85

N-CONNECTA 38 935.00 47 111.35

TEKNA 40 235.00 48 684.35

N-CONNECTA 39 935.00 48 321.35

TEKNA 41 235.00 49 894.35

    FINITIONS***

    OPTIONS

 450.00  544.50

 250.00  302.50

 350.00  423.50

 100.00  121.00

 400.00  484.00

 100.00  121.00

* Bij de homologatie

*** Niet-uitputtende lijst van opties ter indicatie: het is mogelijk dat bepaalde vermelde opties niet beschikbaar zijn.

Navigatiesysteem NissanConnect (N-CONNECTA)

Passagierssstoel in hoogte/lengte verstelbaar (8 plaatsen)

Trekhaak 13-polig (8 bedraad )

Achterklep met raam

(1)Sinds 1 september 2018 wordt voor nieuwe voertuigen typegoedkeuring verleend op basis van de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP), die in de plaats is gekomen 

van de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC). 

De volgens de WLTP-procedure berekende gegevens over brandstofverbruik en CO2-emissies variëren naargelang van de uitrusting en de gekozen opties. Sinds 1 maart 2020 wordt bij de registratie van 

voertuigen rekening gehouden met de WLTP-CO2-emissies en wordt de boete berekend op basis van de WLTP-CO2-emissies. Alle brandstofverbruik- en CO2-uitstootcijfers zijn te vinden op nissan.co.uk en 

Metaalverf

Donker getinte zijramen (ACENTA / N-CONNECTA)

TEKNA

N-CONNECTA + Dodehoekdetectie, waarschuwing bij lijnoverschrijding, vermoeidheidspreventiesysteem voor de bestuurder, intelligente noodstop, waarschuwing voor 

veiligheidsafstand, automatisch grootlicht/dimlicht, verkeersbordherkenning en waarschuwing voor snelheidslimiet,  parkeerhulp voor en aan de zijkant, LED 

cabineverlichting, inductielader, privacy glass achterruiten, bumpers/buitenspiegels en achterlichtstijlen in carrosseriekleur, 17" lichtmetalen velgen, lederen stuurwiel 

en versnellingspook

N-CONNECTA
ACENTA + 8" touchscreen, NissanConnect navigatiesysteem, Apple Car Play en Android Auto, achteruitrijcamera, "Intelligent Key" keyless entry en start systeem 

elektrische en automatische buitenspiegels, boordcomputer met 4,2" TFT kleurendisplay, imitatielederen stuurwiel, lade in dashboardkastje.

ACENTA

ABS met AFU en EBD, ESP met hill-start assist, TPMS (tyre pressure loss sensor), LED-koplampen met automatische activering, bestuurdersairbag, passagiers-, voor- en 

zijairbags, reservewiel, manuele airconditioning voor en achter met pollenfilter, achteruitrijradars, elektrisch verstelbare verwarmde buitenspiegels, 3-knops sleutel met 

centrale vergrendeling, elektrische ramen voor met impulsbediening bestuurderszijde, boordcomputer, MP3 DAB radio met stuurwielbediening en Bluetooth® 

handsfree systeem, cruise control - snelheidsbegrenzer, opbergbakken, opbergruimte onder de passagiersstoel, regensensor, LED mistlampen voor

L2H1

2.0 dCi 150 S/S

2.0 dCi 170 S/S

L2H1

9

182 - 202

L1H1

186 - 208
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       PRIMASTAR COMBI

GAMMA  Euro6d-full

Versie Motorisatie MMTA Versie Plaatsen

CO2

g/km

 WLTP (2)

(min / max)

Prijs

Excl. btw

GAMMA

OPTIES

AFWERKING***



ABS / EBD /ESP / Extended Grip

Bestuurders- en passagiersairbags (voor en zij) Imitatieleer stuurwiel

Hill start assist

Elektronische startonderbreker

3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme Elektrische en automatische buitenspiegels

2 ISOFIX-bevestigingen op de tweede zitrij

Reservewiel Audio/Radiosysteem met 8" touch screen 

Bandenspanningscontrolesysteem 

(TPMS)

Aanpasbare interface

Apple Carplay & Android Auto

Spraak commando's

Mistachterlicht 6 luidsprekers

Achteruitkijk camera

Elektrische stuurbekrachtiging Tripcomputer met 4,2" TFT-kleurendisplay

Centrale vergrendeling en openen van deuren op afstand NissanConnect navigatiesysteem

Voor en achter manuele airconditioning met pollenfilter 

In hoogte verstelbare hoofdsteunen voor en achter Handschoenenkastje "lade"

Vaste ramen op de derde rij zitplaatsen

Rechter en linker zijdeuren / openende ramen

180° openende  achterdeuren met raam

Achterruit met ontdooifunctie en ruitenwisser

driedimensionale bestuurdersstoel (lendensteun + armleuning)

2-zit bijrijdersbank ( met opbergvak)

2de rij zitplaatsen : 3stoelen met armleuning - zetel moet 30/60

Stoelen 3e rij: 3 verwijderbare en neerklapbare stoelen met armleuningen

Elektrisch verwarmde buitenspiegels

Elektrisch bedienbare voorruiten (bestuurderszijde)

12V-stopcontacten op dashboard en 2e zitrij 

2 USB-aansluitingen in het middelste dashboardkastje

In hoogte verstelbaar stuur

Bagagehoes

Buitentemperatuursensor

UITRUSTING ACENTA +

PRIMASTAR COMBI

ACENTA N-CONNECTA 

Veiligheid

Stijl

Technologie

Zichtbaarheid

Zichtbaarheid

LED-koplampen (in hoogte verstelbaar) met automatische ontsteking

Comfort

LED mistlampen

Stijl

Donkergrijze stoffen bekleding

Korrelige bumpers, buitenspiegels en achterlichten

Centrale deurvergrendeling ( 3 knoppen)

Boordcomputer met 3,5" monochroom multifunctioneel display 

Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening

DAB MP3 radio met stuurwielbediening, Bluetooth connectiviteit 

Eco-modus knop 

Hersluitbare dashboard compartimenten

Opbergruimte in de voorste deur

Gekoeld handschoenenkastje

Technologie

Comfort

Opslag

16" stalen wielen met geïntegreerde wieldoppen



Verkeersbordherkenning + waarschuwing voor de bestuurder

LED cabineverlichting

Inductie Lader

Metaal verf

Getinte achterruiten (ACENTA / N-CONNECTA)

Trekhaak 13-polig (8 bedraad )

Achterklep met raam

Enkele passagiersstoel voorin met lendenverstelling en armsteun (8 zitplaatsen)

PRIMASTAR COMBI
TEKNA

UITRUSTING N-CONNECTA +

Veiligheid

Stijl

Comfort

Dodehoekdetectie

Detectie lijnoverschrijding

Parkeerhulp vooraan en aan de zijkant (4 radars vooraan / 4 radars aan de zijkant)

Automatische omschakeling grootlicht/dimlicht

Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder

Intelligent noodstopsysteem / waarschuwing voor veilige afstand

Technologie

Getinte achterruiten 

In carrosseriekleur gespoten voorbumper, buitenspiegels en achterlichtstijlen 

OPTIES

17" lichtmetalen velgen

Lederen stuurwiel en pook



STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES
■  VEILIGHEID

ABS (antiblokkeerremsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)

ESP (Electronic Stability Program) met AFU (Emergency Brake Assist)

Extended Grip

Hulp bij zijwind

Bestuurders- en passagiersairbags (voor en zij)

Elektronische startonderbreker

3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme

2 ISOFIX-bevestigingen op de tweede zitrij

Reservewiel

TPMS (automatisch bandenspanningscontrolesysteem)

Trekhaak 13-polig (8 bedraad )

Dodehoekdetectie

Detectie lijnoverschrijding

Preventiesysteem tegen vermoeidheid van de bestuurder

Intelligent noodstopsysteem

Veilige Afstand Waarschuwing

Verkeersbordherkenning en Waarschuwing voor de bestuurder

■ ZICHTBAARHEID

LED-koplampen met automatische inschakeling - in hoogte verstelbaar

Regensensor

Mistachterlicht

LED mistlampen voor

Automatische dimlicht/grootlicht

■ STIJL

Donkergrijze stoffen bekleding 

Voor- en achterbumpers, buitenspiegels en lichtbalken in korrel

In carrosseriekleur gespoten voorbumper, buitenspiegels en 

achterlichtstijlen
16" stalen wielen met geïntegreerde wielsierlijsten

17" lichtmetalen velgen

Getinte achterruiten

Imitatieleer stuurwiel

Lederen stuurwiel en pook

Metallic verf

Speciale verf op aanvraag (5 stuks minimum)

■  COMFORT

Elektrische stuurbekrachtiging

Centrale vergrendeling en openen van deuren op afstand 

Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels 

Elektrische en automatische buitenspiegels

Elektrisch bedienbare voorruiten met impulsbediening aan bestuurderszijde 

Driedimensionale bestuurdersstoel met lendensteunverstelling en armsteun 

In-dashboard geïntegreerde versnellingspook 

In hoogte verstelbaar stuurwiel

Manuele airconditioning met pollenfilter ( voor en achter)

In hoogte verstelbare hoofdsteunen voor en achter

Vaste ramen op de 3e rij stoelen

Schuifdeuren aan de zijkant met schuiframen

Glazen achterdeuren 180°  met achterruitontdooier en ruitenwissers

Achterklep met raam

2-zitsbank voorpassagier met opbergruimte onder de stoel

Enkele passagiersstoel voorin met lendenverstelling en armsteun (8 

zitplaatsen)

2e rij zitplaatsen: 3 zitplaatsen met armleuningen - 1 zitplaats rechts 

verwijderbaar 30/60

3e zitrij: 3 verwijderbare en neerklapbare stoelen met armleuningen

LED-verlichting in de cabine

12V-stopcontact op dashboard en 2e zitrij

2 USB-aansluitingen in het centrale dashboardkastje

RIJDEN
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STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

■  TECHNOLOGIE

Centrale deurvergrendeling ( 3 knoppen)

Intelligent Key" sleutelvrij toegangs- en startsysteem (met Start/Stop-knop 

en vergrendeling op afstand)

In het dashboard geplaatste schakelindicator

Boordcomputer met 3,5" monochroom multifunctioneel display

Boordcomputer met multifunctioneel TFT-kleurenscherm van 4,2"

Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening

Parkeersensoren

Achteruitrijcamera

Parkeerhulp vooraan en opzij (4 radars vooraan / 4 radars opzij)

DAB MP3 radio met stuurwielbediening, Bluetooth® connectiviteit en USB 

aansluiting

8 touch screen audio/radio systeem 

- Aanpasbare interface

- compatibel met Apple CarPlay® en Android Auto®

- Spraakgestuurde bediening

- 6 luidsprekers

NissanConnect navigatiesysteem

Inductielader (compatibele smartphone vereist)

Eco-Mode knop

Buitentemperatuursensor

80-liter brandstoftank

24,7-liter AdBlue® tank

■ OPSLAG EN LADEN

Opbergvak bestuurderszijde

Opbergvakken aan passagierszijde

2 afsluitbare compartimenten op dashboard

Opbergruimte onder passagiersstoel

Gekoeld handschoenenkastje

Gekoeld handschoenkastje "Lade"

Bagagehoes

■  OPTIES

Metallic verf

Getinte achterruiten

Trekhaak 13-polig (8 bedraad )

Achterklep met raam

Enkele passagiersstoel voorin met lendenverstelling en armsteun (8 

zitplaatsen)

NissanConnect navigatiesysteem

l Standaard  O Optie   - Niet beschikbaar  P Optie in pakket
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dCi 150 MT6 dCi 150 AT6 dCi 170 AT6 dCi 150 MT6 dCi 150 AT6 dCi 170 AT6

■  MODEL

■  MOTORISATIE

cm
3

kW (ch) / tr/min 125 (170) aan 3 500 125 (170) aan 3 500

Nm / tr/min 380 aan 1 500 380 aan 1 500

Liter

Liter

■  TRANSMISSIE

Manueel (6 vitesses) Manueel (6 vitesses)

■  DIRECTIE

m

■  CHASSIS

■  GEWICHT & EXTERNE AFMETINGEN

kg 1,980 2,001

kg 1,905 1,926

kg 1,115 1,144

kg 3,020 3,070

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg 2 500 / 750 2 500 / 750

kg

■  AFMETINGEN LAADRUIMTE

mm

mm

mm

mm

m3

m3

mm

vloer)
mm

vloer)
mm

mm

mm

mm

■  PRESTATIES(1)

km/h 186 186

■  CONVENTIONEEL VERBRUIK (WLTP-NORM)(3)

l/100 km 7,0 - 7,7 7,0 - 7,7

g/km 182 - 202 182 - 202

178 178

2 ans / 30 000 km

7,1 - 7,9 7,1 - 7,9

186 - 208 186 - 208

1,388

736 1,136

1,662

1,268

1.0 1.8

2.5 3.4

552

906

997

1,283

1,380

1,295

2,005 2,026

1,930 1,951

1,120 1,119

3,050 3,070

5,080 5,480

1 856 / 2 312

1,970

3,098 3,498

1 014 / 968

1 615 / 1 628

160

1700 / 750 1700 / 750

200

Elektrisch bediend

12,4 / 12,8 13,8 / 14,3

Pseudo MacPherson / Mono-lame

ABS / EBD / ESP / EBA

Voor: geventileerde schijven 296 mm / Achter: massieve schijven 280 mm Elektrisch ondersteund

Voor : 28 mm / Achter : 12 mm

Standaard: 215/65 R16 (Acenta / N-Connecta) - 215/60 R17 (Tekna)

Auto (6 rapports) Auto (6 rapports)

2 (voor)

Rechtstreeks via gemeenschappelijke helling

Euro 6D-full

Deeltjesfilter + Injectie van AdBlue

Ja

80

 NISSAN PRIMASTAR COMBI

(1) Overeenkomstig Richtlijn 1999/94/EG. Opties, onderhoudscondities, rijtechniek, wegomstandigheden en atmosferische omstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden.

(2) Op de vroegste van de twee termijnen.

(3) Sinds 1 september 2018 wordt voor nieuwe voertuigen typegoedkeuring verleend op basis van de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP), een realistischer 

testprocedure die in de plaats is gekomen van de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC). Het brandstofverbruik en de CO2-emissies die volgens de WLTP-procedure worden gemeten, zijn in veel gevallen hoger 

dan die welke volgens de NEDC (oude testprocedure) worden gemeten. De volgens de WLTP-procedure berekende gegevens over brandstofverbruik en CO2-emissies variëren naargelang van de 

uitrusting en de gekozen opties. Alle cijfers over brandstofverbruik en CO2-uitstoot zijn te vinden op

nissan.co.uk. Malus berekend op basis van WLTP-gegevens. WLTP-gegevens onder voorbehoud van goedkeuring.

L1H1 L2H1

1 bestuurder en 4 tot 8 passagiers

4 cylinders

Diesel

1,997

110 (150) aan 3 500 110 (150) aan 3 500

350 aan 1 500 350 aan 1 500

16 ventielen

Ketting

Enkele turbo met variabele geometrie

24.7



UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT

5 JAAR GARANTIE OF 160.000 KM*

Dit is veel meer dan zo maar een garantie:

5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper

5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf

5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires

12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie

Volledig overdraagbaar

www.nissan.be

* 5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bestelwagen assortiment (met 

uitzondering van de Nissan e-NV200: 

5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig). 

12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het 

spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie voor meer informatie het 

Nissan-garantieboekje.

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van 

publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf januari 2019. In overeenstemming met het beleid van de 

onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties 

en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie 

en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van 

dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele 

informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de 

schriftelijke toestemming van Nissan.

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment 

bestelwagens en pick-up (behalve E-NV200)*.

5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten 

niet-gedekt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, 

verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren hebt u niet alleen 5 jaar lang 

gemoedsrust, 

maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.


