NISSAN NV200
NV200 FRIDGE
Z CHŁODNIĄ

Dostosowany do rygorystycznych wymogów branży
spożywczej, pojazd ten spełnia najwyższe standardy techniczne
oraz może chłodzić przewożone towary do -10°C – a Ty nadal
masz do dyspozycji 2,2 m3 przestrzeni ładunkowej.
3-letnia gwarancja na komorę izolacyjną oraz jednostkę
chłodzącą.
Przeglądy i naprawy komory izolacyjnej będą dokonywane
przez Autoryzowane Serwisy Nissana, z kolei jednostka
chłodząca będzie obsługiwana przez firmę Carrier.

www.nissan.pl

CENY PODSTAWOWE
ACENTA
Silnik

Moc

Skrzynia biegów

Drzwi boczne
przesuwne

Jednostka
chłodząca

netto

brutto

1.5 dCi diesel

89 KM (66 kW)

5 M/T

1

-

75 100

92 373

1.5 dCi diesel

110 KM (81 kW)

6 M/T

1

-

78 300

96 309

1.5 dCi diesel

110 KM (81 kW)

6 M/T

-

Carrier Neos

89 600

110 208

1.5 dCi diesel

110 KM (81 kW)

6 M/T

1

Carrier Neos

89 600

110 208

WYPOSAŻENIE (NV200
(NV200 Van Acenta +)
Poduszki powietrzne: pazażera, boczne i kurtynowe
Kamera cofania + Lampy przeciwmgłowe
Izolowana komora
Urządzenie sterujące temperaturą
Zasilanie prądem przemiennym
Półka poprzeczna (w wersji bez drzwi przesuwnych) lub boczna półka składana (w wersji z drzwiami przsuwnymi)
Poliestrowo-poliuretanowe ściany zapewniają maksymalną izolację oraz optymalną pojemność komory chłodniczej (2,2m³)
Certyfikat ATP oraz homologacja WVTA
Dostępne kolory: standardowa gama NV200 VAN. Jednostka chłodząca występuje wyłącznie w kolorze białym.

Dostępne jednostki chłodzące: Carrier Neos 100

Do 0°C
Aerodynamiczny kształt

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Podgrzewane siedzenia i lusterka zewnętrzne
Lakier metalik

netto

brutto

773

951

1 350

1 661

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Nissan Sales CEE Kft.
zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT.
Niniejszy cennik obowiązuje od 01/05/2015 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy.
Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów montażu i
materiałów z tym związanych.

NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy
KRS - 242329

Twój Dealer Nissan

DANE TECHNICZNE
Izolowana komora

Jednostka chłodząca

Carrier Neos 100

Waga

149 kg

Całkowita wysokość

1940 mm

Poj. ładunku (maks.)

2,2 m³

Waga

65,7 kg

Maksymalna wysokość

1152 mm

Pobór prądu

1138 W, przy 0°C

Maksymalna szerokość

1239 mm

Kategoria izolacji

FNA**

Maksymalna długość

1736 mm

Temperatura

Do 0°C

Szerokość między wnękami kół

1078 mm

Drzwi przesuwne

1013 mm x 636 mm

Tylne drzwi

1061 mm x 1069 mm

WYPOSAŻENIE ZABUDOWY

Urządzenie sterujące
temperaturą

Zasilanie klimatyzacji

Możliwość podziału komory
chłodniczej na dwie części
poprzeczną półką

Modułowa półka

Jednostka chłodząca
Carrier Neos 100 (0°C)

Prawe drzwi przesuwne

