
NISSAN NV200 VAN

VÝNIMOČNÁ KAPACITA 
NÁKLADNÉHO PRIESTORU - Miesto 
pre dve europalety!
NV200 bolo navrhnuté pre maximálny nákladný 
priestor tým, že optimalizuje vnútorné priestory:
- Špeciálna konštrukcia
- Nákladový priestor 4,2 m3 (1,5m x 1,36 m x 2m)
- Užitočné zaťaženie až do 795 kg
- 524 mm výška podlahy nákladného priestoru

od 10 820€ + DPH

Zľava pre podnikateľov a firmy už pri kúpe 1 vozidla

STVORENÝ PRE MESTO
- NV200 má polomer otáčania 5,3 m (od obrubníka po 
obrubník) a kompaktná celková dĺžka 4,4 m vám 
poskytuje výhodu pri prekonávaní nástrah a výziev 
cestnej premávky
- Sedadlo vodiča je pri NV200 položené vyššie, než má 
konkurencia , čo umožňuje vidieť do väčšej diaľky

Záruka výrobcu 5 rokov, alebo 160 000 km 
na ľahké úžitkové vozidlá (s výnimkou e-
NV200: záruka výrobcu 5 rokov / 100 000 km 
na elektrické komponenty, 3 roky / 100 000 
km na zvyšné komponenty vozidla).



Motor Výkon Prevodovka Predajná cena v 
EUR bez DPH

Predajná cena v 
EUR s DPH

Predajná cena v 
EUR bez DPH

Predajná cena v 
EUR s DPH

Predajná cena v 
EUR bez DPH

Predajná cena v 
EUR s DPH

Predajná cena v 
EUR bez DPH

Predajná cena v 
EUR s DPH

1.6 benzínový 110 k (81 kW) 5 M/T 11 860 14 232 12 590 15 108 13 000 15 600 13 680 16 416

1.5 dCi 90 k (66 kW) 5 M/T 13 360 16 032 14 080 16 896 14 490 17 388 15 170 18 204

1.5 dCi 110 k (81 kW) 6 M/T - - 14 610 17 532 15 020 18 024 15 700 18 840

Ľavé posuvné dvere bez okna

Zadná parkovacia kamera + hmlové svetlá

CLARION navigačný systém

Metalický lak

+ 40 000 km (5 rokov alebo 200 000 km)

+ 90 000 km (5 rokov alebo 250 000 km)
Nissan
Predĺžená záruka1-

540

705

40 48

Mrežovaná deliaca priečka s pravým sklopným sedadlom
(nie je možné kombinovať s plnou kovovou deliacou priečkou)

Plná deliaca kovová priečka s oknom + Otváracie dvojkrídlové zadné dvere s oknom, tónované do zelena
(nie je možné kombinovať s mrežovanou deliacou priečkou)

400 480

S SZákladný lak (Biela QM1 alebo Červená Z10)

VISIA ACENTA ACENTA PREMIUM TEKNA

190 228

Predajná cena v 
EUR bez DPH

Predajná cena v
EUR s DPH

100 120

440 528

70 84

NISSAN NV200 VAN | ŠTANDARDNÉ CENY

NISSAN NV200 VAN | VÝBAVA NA ŽELANIE

1- Produkt je oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Nissan International Insurance Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. NISSAN Poistenie predĺženej záruky je 

poistným produktom. Pre podrobnejšie informácie si prosím preštudujte informačnú brožúru a Všeobecné podmienky, ktoré sú k dispozícii u autorizovaných predajcov a opravcov Nissan.

S - štandard



ABS + EBD    

ESP    

Airbag vodiča    

Airbag spolujazdca -   

Predné bočné airbagy - -  

Brzdový asistent    

Plnohodnotné rezervné koleso    

Imobilizér    

Posilňovač riadenia    

Zadné hmlové svetlá    

Predné hmlové svetlá -   

3-bodové bezpečnostné pásy s predpínačom a obmedzovačom sily    

Varovný signál nezapnutých bezpečnostných pásov (vodič)    

Predný a zadný stabilizátor    

14" oceľové disky kolies (pneumatiky - 175/70 R14)    -

14" disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky - 175/70 R14) - - - 

Nárazníky v čiernej farbe / Farebný nárazník /   - /   - /   - -/   

Čierne kľučky dverí     

Čierne vonkajšie spätné zrkadlá    

Kryty diskov kolies    -

Halogénové svetlomety s manuálnym nastavením sklonu    

Pravé posuvné dvere    

Asymetrické zadné dvere s otváraním 180° bez okna    

Bočné steny nákladného priestoru bez okien    

-   

Ochrana podlahy - dlhá    

Deliaca priečka    

Posuvné háčiky -   

Ľavé posuvné dvere -   

Manuálna klimatizácia -   

Automatická klimatizácia - - - 

-   

Zadná parkovacia kamera -   

CLARION navigačný systém - - - 

Palubný počítač s multifunkčným displejom    

Tempomat -   

Obmedzovač rýchlosti -   

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním    

I-kľúč + Automatické svetlá a stierače - - - 

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá    

Vyhrievané sedadlá + vonkajšie spätné zrkadlá - -  

6 hákov na uchytenie siete  na podlahe    

Posuvné háčiky -   

Funkcia ovládania okien na jeden dotyk na strane vodiča    

Peľový filter    

Zásuvka 12V (1x)    

Strešná anténa    

Popolník    

2 držiaky na nápoje    

Stredová konzola s odkladacím priestorom    

Odkladací priestor pod sedadlom    

- štandard,   - voliteľný, - nie je k dispozícii, (M) metalický lak

Biela  - QM1 

Strieborná (M) - KL0 

Šedá (M) - K51 

Čierna (M) - GN0 

Červená - Z10 

Modrá (M) - BW9 

Odkladacie priestory

Bezpečnosť

Exteriér

Dvere / Nákladný priestor

Interiér / Komfort a Technická výbava

Farby karosérie VISIA / ACENTA /
ACENTA PREMIUM / TEKNA

Plná deliaca kovová priečka s oknom + Otváracie dvojkrídlové zadné dvere s oknom 

VISIA ACENTA ACENTA 
PREMIUM TEKNA

2 DIN Audio (FM/AM rádio, CD- MP3, USB Bluetooth, AUX konektor) s ovládaním na volante

NV200 VAN | VÝBAVA

QM1

KL0

K51

GN0 BW9

Z10



VERZIA 1.6 (HR16)

Výbava

Počet sedadiel

MOTOR
Počet valcov

Počet ventilov na valec 4

Zdvihový objem cm3 1598

Vŕtanie x zdvih mm 78,0 x 83,6

k (kW) 90 (66) 110 (81) 110 (81)

min-1 6000

Nm 200 240 153

min-1 4400

Kompresný pomer 10,7

Palivo benzín

Príprava paliva

Akumulátor 12V Ah

HNACIE ÚSTROJENSTVO
Spojka

Prevodovka

Počet prevodových stupňov 5 6 5

Poháňaná náprava

PODVOZOK

Riadenie

Brzdový systém (podľa výbavy)

Disky kolies 

Pneumatiky

SPOTREBA PALIVA A EMISIE
Mesto l/100 km 5,7 5,5 8,8

Mimo mesta l/100 km 4,6 4,6 6,3

Kombinovaná l/100 km 5,0 4,9 7,2

CO2  emisie (kombinované) g/km 131 130 166

JAZDNÉ VLASTNOSTI
Maximálna rýchlosť km/h 158 169 165

obrysový m

 stopový m

HMOTNOSTI
Celková hmotnosť kg

Pohotovostná hmotnosť */** min. kg 1260 1274 1205

 Užitočná hmotnosť ** max. kg 740 726 795

predná kg 957 969 897

zadná kg 1043 1031 1103

brzdeného kg

nebrzdeného kg

* Bez vodiča, s plnou nádržou paliva.

** Môže sa meniť vzhľadom na stupeň výbavy.

CELKOVÉ ROZMERY
Dĺžka mm

Šírka so spätnými zrkadlami mm

 Šírka bez spätných zrkadiel mm

Celková výška min.   v nezaťaženom stave mm

Rázvor náprav mm

vpredu mm

vzadu mm

vpredu mm

vzadu mm

Svetlá výška (v nezaťaženom stave) mm

ROZMERY BATOŽINOVÉHO / NÁKLADNÉHO PRIESTORU
Dĺžka mm

Šírka mm

Výška mm

Minimálna šírka medzi vnútornými blatníkmi mm

 Výška nakladacej hrany (v nezaťaženom stave) mm

 Objem nákladného priestoru m3

šírka mm

výška mm

šírka mm

výška mm

PALIVOVÁ NÁDRŽ
l

Min. priemer otáčania

2000

1.5 dCi (K9K)

2

1461

76,0 x 80,5

4000

predná

175/70 R 14

Visia / Acenta / Acenta Premium / Tekna

predné - kotúčové, zadné - bubnové, ABS, EBD a brzdový asistent

10,6

11,1

2

4

14 × 5.5J

1100

640

1490

1510

835

840

4400

2011

1695

1860

2725

Max. výkon motora

Max. krútiaci moment

manuálna

suchá

2000

diesel

Commonrail

60

15,5

hrebeňové s posilňovačom

tuhá náprava, listové pružiny, tlmiče pruženia, priečny skrutný stabilizátor

nezávislé, typu McPherson, odpružené vinutými pružinami, priečny skrutný stabilizátor
Zavesenie kolies

vpredu

vzadu

4,2

1228

Posuvné dvere

Zadné dvere

55

693

1171

1262

158

1500

1358

524

2040

1220

Zaťaženie náprav

Max. hmotnosť prívesu

Previs

Rozchod kolies

Objem palivovej nádrže

NV200 VAN | TECHNICKÉ ÚDAJE



NISSAN ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA

NISSAN INSURANCE

 Konkurencieschopné poistenie vozidla
 Všetky opravy sú vykonávané autorizovanými servismi Nissan
 Používanie iba originálnych náhradných dielov Nissan

 Zahrnuté krytie poistných udalostí vrámci celej EÚ

YOU+NISSAN

Dostupnosť niektorých doplnkov, príslušenstva alebo služieb môže byť obmedzená v závislosti od podmienok lokálneho trhu.

Ponuka sa vzťahuje pre podnikateľov a firmy. Nissan Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
* Údaje sú uvedené s DPH

Nissan Financovanie ponúka širokú škálu flexibilných programov financovania, aby vyhovovali potrebám našich maloobchodných a firemných 
zákazníkov. Poskytujeme pridané zabezpečenie k Vašej zmluve o financovaní s uceleným sortimentom ochranných plánov splátok. Pre viac 
informácií sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu Nissan.

Nissan Insurance (poistenie vozidla) bolo navrhnuté tak, aby vlastníkovi vozidla Nissan zaistilo čo najviac zo svojho krytia poistných udalostí.
Nissan Insurance sa môže pochváliť napríklad nasledujúcimi výhodami:

 Možnosť používať náhradné vozidlo po celú dobu trvania akýchkoľvek opráv, ak využívate služby autorizovaného servisu (v závislosti od 
dostupnosti)

 Nissan poistenie - bez spoluúčasti klienta pri likvidácii poistnej udalosti v autorizovanej servisnej sieti značky Nissan v 
Slovenskej republike.

You+Nissan je privilegované miesto pre majiteľov vozidiel značky Nissan, kde môžete nájsť ponuky, služby a informácie. 
Pre získanie Vašej špeciálnej ponuky, navštívte našu webstránku www.nissan.sk

Vyššie uvedená tabuľka špeciálneho financovania Nissan obsahuje reprezentatívne príklady financovania. Viac informácií o možnostiach a podmienkach financovania získate u 
autorizovaných predajcov Nissan.

Všetky ceny sú vrátane 20% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií 
uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 01.01.2019 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Uvedené údaje majú iba informačný 
charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.  Ceny príslušenstva nezahŕňajú 
ceny montáže a montážneho materiálu. 
Zľava pre fleetových zákazníkov je platná len pre nasledujúce kategórie: (1) ktorúkoľvek spoločnosť zaregistrovanú s výpisom z obchodného registra alebo majúcu úradne potvrdenú 
prihlášku do registra, alebo (2) akéhokoľvek živnostníka so živnostenským listom. Ponuka platí u participujúcich autorizovaných predajcov Nissan.

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 10 347,40 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným 
poistením 324,80 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 230,60 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,34 %. Celková čiastka, 
ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 11 984,76 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 10 045 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným 
poistením 315,39 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 223,86 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,36 %. Celková čiastka, 
ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 11 639,26 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan 0% navýšenie splátok :  Pri financovanej hodnote 9 087,40 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným 
poistením 285,60 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 202,52 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,47 %. Celková čiastka, 
ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 10 545,48 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan Sales Central & Eastern Europe
organizačná zložka
IČO: 35 936 916
DIČ: 2022012762

IČ DPH: SK2022012762
Einsteinova 24

85101 Bratislava
Slovenská republika

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava
I., odd.: Po, vl.č.: 1296/B

Váš autorizovaný predajca

NV200 VAN | FINANCOVANIE

Príklady financovania

Výbava
1.5 dCi 90 k

VISIA
1.5 dCi 90 k

ACENTA PREMIUM
1.5 dCi 110 k

ACENTA PREMIUM

Predajná cena 14 232 € 15 600 € 16 032 €

Akontácia 3 894,60 € 4 305 € 4 434,60 €

Financovaná hodnota 9 087,40 € 10 045 € 10 347,40 €

Doba splácania 36 mesiacov 36 mesiacov 36 mesiacov

Administratívny poplatok 202,52 € 223,86 € 230,60 €

Úrokova sadzba (RPMN) 0% ( 10,47%) 0% ( 10,36%) 0% ( 10,34%)

Lízingové splátky s KASKO poistením 285,60 € 315,39 € 324,80 €

Celková čiastka s KASKO poistením 10 545,48 € 11 639,26 € 11 984,76 €

NV200 Van
Nissan Finance 0%



NISSAN NV200 FRIDGE
CHLADIARENSKÉ VOZIDLO

Táto verzia je plne prispôsobená náročným požiadavkám v 
oblasti dopravy mrazeného tovaru. Chladiace jednotky sú 
v súlade s najvyššími štandardmi technických riešení 
a umožňujú chladenie až do ‐10°C  a pritom máte stále 
k dispozícií 2,2 m3 nákladného priestoru.

Na chladiarenskú nádstavbu aj chladiacu jednotku platí 5‐ročná 
záruka. Servis a údržbu chladiarenskej nádstavby zabezpečujú 
predajcovia Nissan a údržbu chladiacej jednotky zabezpečujú 
spoločnosti Carrier alebo Diavia.

Záruka výrobcu 5 rokov, alebo 160 000 km na ľahké úžitkové vozidlá (s výnimkou e‐NV200: záruka výrobcu 5 rokov / 100 000 km na elektrické 
komponenty, 3 roky / 100 000 km na zvyšné komponenty vozidla).



Motor Výkon Prevodovka Cena 
bez DPH

Cena
s DPH

1.5 dCi  89 k (66kW) 5 M/T 14 160 16 992

1.5 dCi 110 k (81kW) 6 M/T 14 685 17 622

1.5 dCi  89 k (66kW) 5 M/T 19 620 23 544

1.5 dCi 110 k (81kW) 6 M/T 20 140 24 168

Izolácia nákladného priestoru

Jednotka pre reguláciu teploty

Napájacia zásuvka

Polyester-polyuretánové panely pre vysokú tepelnú účinnosť a maximálnu izoláciu chladiaceho priestoru (2,2m³)

ATP certifikácia (certifikát bude doručený spoločnosťou Gruau pre každú krajinu) a WVTA homologizácia

Airbag spolujazdca + bočné airbagy

Dostupné farby: rovnaké ako pre bežné prevedenie NV200 Van (chladiaca jednotka je vždy biela)

Chladiace / 
mraziace 
jednotky:

Cena 
bez DPH

Cena
s DPH

Horizontálne police (pri verzii bez posuvných bočných dverí) 105 126

Police na stene vozidla (pri verzii s posuvnými bočnými dverami) 105 126

Pravé bočné posuvné dvere 2 575 3 090

Zimný balík (vyhrievané sedadlá a vonkajšie spätné zrkadlá) 240 288

Zadná parkovacia kamera + predné hmlové svetlá 40 48

Metalický lak 400 480

Carrier Neos / Diavia Rolle

Všetky ceny sú uvádzané ako ceny bez DPH ako aj ceny vrátane 20% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales 
CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 01.01.2019 do odvolania alebo do vydania 
nového cenníka. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny 
sadzby dane z pridanej hodnoty. Ceny príslušenstva nezahŕňajú ceny montáže a montážneho materiálu.

Berte prosím na vedomie, že zásoby vozidiel ponúkaných v rámci tejto propagačnej ponuky sú obmedzené a že každý zákazník má právo kúpiť iba jedno vozidlo za podmienok 
ponúkaných v rámci tejto ponuky.

ACENTA

Chladiaca jednotka

-

-

Carrier Neos / Diavia Rolle

NISSAN NV200 FRIDGE | ŠTANDARDNÉ CENY

VÝBAVA (NV200 Van alebo Acenta +)

NISSAN NV200 FRIDGE | VÝBAVA NA ŽELANIE

Carrier Neos 100

do 0°C
Aerodynamický dizajn

Diavia Rolle 2000

do -10°C
Štandardné rozmery, 
vysoký výkon



Chladiaca jednotka Carrier Neos 100 Diavia Rolle 2000

149 kg Celková výška vozidla 1 940 mm 2 125 mm

2,2 m³ Hmotnosť 65,7 Kg 62,5 kg

1152 mm Chladiaci výkon 1138 W v 0°C

1239 mm Kategória izolácie FNA

1736 mm Teplota do 0°C do -10° C

1078 mm

1013 mm x 636 mm

1061 mm x 1069 mm

Chladiarenská nadstavba

Hmotnosť

Objem nákladného priestoru

Max. výška 707 W v 0° C 
609 W v -10° C

Max. šírka s posuvnými dverami: FNA
bez posuvných dverí: FRB

Zadné dvere

Max. dĺžka

Min. šírka medzi podbehmi kolies

Posuvné bočné dvere

NISSAN NV200 FRIDGE | TECHNICKÉ ÚDAJE

NISSAN NV200 FRIDGE | DOPLNKOVÁ VÝBAVA

Jednotka pre reguláciu 
teploty

Napájacia zásuvka

V polovici výšky umiestnená  
horizontálna prepážka

Chladiaca jednotka -
Carrier Neos 100 (0°C)

Pravé bočné posuvné dvere

Flexibilná bočná polica

Chladiaca jednotka -
Diavia Rolle 2000 (-10°C)


