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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

14/5/2019 
 

Το νέο NV250, έρχεται για να ενισχύσει την γκάμα των 
επαγγελματικών οχημάτων της Nissan.   

 

Εμπλουτίζοντας την γκάμα των επαγγελματικών της οχημάτων 
με το νέο NV250, η Nissan προσφέρει στον σύγχρονο 

επαγγελματία ένα όχημα με βελτιωμένη ασφάλεια και 
αξιοπιστία, χάρη στις τεχνολογίες του  Nissan Intelligent 

Mobility και  συνοδευόμενο από την  κορυφαία εγγύηση πέντε 
ετών / 160.000 χλμ. 

 
Οι ιδιοκτήτες του νέου NV250, θα έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν μέσα  από μια ευρεία γκάμα  εκδόσεων σε κινητήρες 

και  διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων, σε δύο μήκη 
αμαξώματος και με μια ολοκληρωμένη σειρά μετατροπών.  Το 

νέο βαν θα είναι  διαθέσιμο ως Panel, Crew και ως Combi,  για 
βέλτιστη πρακτικότητα και λειτουργικότητα. 

 
Το NV250 θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη από τον ερχόμενο 

Σεπτέμβριο.  
 

Στα πρόσθετα βασικά χαρακτηριστικά του NV250,  
περιλαμβάνονται: 

 
- 800 κιλά ωφέλιμο φορτίο και δύο μήκη αμαξώματος, 

βελτιώνοντας τις δυνατότητες μεταφοράς φορτίων για 
απρόσκοπτες παραδόσεις.  

 

- Συμμόρφωση  μετ το πρότυπο Euro6D-Temp για μειωμένες 
εκπομπές CO2 και βελτιστοποιημένη απόδοση καυσίμου, 

γεγονός που μεταφράζεται ως  χαμηλότερο λειτουργικό  
κόστος.  

 



 

- Βελτιωμένη ευελιξία χάρη σε ένα ευρύ φάσμα μετατροπών. Οι 

μετατροπές περιλαμβάνουν ξύλινη επένδυση στο πάτωμα του 
χώρου φόρτωσης, πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσω της 

πίσω πόρτας και προαιρετικό εξοπλισμό, όπως η ψυκτική 
μονάδα. 

 

- Πολυάριθμες ενσωματωμένες τεχνολογίες του  Nissan 
Intelligent Mobility, συμπεριλαμβανομένων των  Hill Start Assist 

και Extended Grip. 
 

- Η κορυφαία εγγύηση πέντε ετών  / 160.000 χλμ, που 
προσφέρεται ως στάνταρ. 

 
Ο Paolo D'Ettore, Διευθυντής του τομέα Ελαφρών 

Επαγγελματικών Οχημάτων της Nissan Europe, δήλωσε ότι "Το 
νέο Nissan NV250 είναι το τέλειο μικρό φορτηγό, για μικρές 

επιχειρήσεις με μεγάλες φιλοδοξίες. Παρέχοντας στους 
επαγγελματίες  τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατάλληλη για 

αυτούς έκδοση, το NV250 ενθαρρύνει την ευελιξία στις 
παραδόσεις προϊόντων, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη 

άνεση για τον αυτοκινητιστή”.   

 
Η έκδοση του Panel προσφέρεται σε δύο μήκη αμαξώματος (L1 

/ L2) και διαθέτει αρκετές διαμορφώσεις καθισμάτων, ενώ η 
έκδοση πλήρους μήκους (L2) έρχεται με  4 καθίσματα και ένα 

ευμετάβλητο διαχωριστικό για τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου 
χώρου φόρτωσης.  Με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά,  

γίνεται αντιληπτό ότι το NV250 μπορεί να χειριστεί τα πάντα, 
από τις γρήγορες αστικές παραδόσεις,  έως τη μεταφορά 

ογκωδών  υλικών για εργοτάξια. 
 

Η επιβατική έκδοση Combi, είναι διαθέσιμη στην ενιαίου μήκους 
έκδοση L1, με χωρητικότητα πέντε θέσεων. Η μεγαλύτερη 

δυνατή άνεση για τους επιβαίνοντες, καθώς  και ο άφθονος 
χώρος αποσκευών την καθιστούν ιδανική επιλογή για 

οικογενειακές περιπέτειες,  ή για την μεταφορά εξοπλισμού για 

υπαίθρια αθλήματα.  
 

Το NV250 κινείται από τον  αποδεδειγμένα  αποτελεσματικό 
πετρελαιοκινητήρα 1,5 λίτρων, διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές 

εκδόσεις ισχύος.  
 



 

Χαρακτηριστικά 

 

 Combi Crew Cab Panel Van 

Διαστάσεις L1: 
Συνολικό  

Μήκος: 4.28m 

Πλάτος : 1.83m 
Ύψος :1.80m 
 
 
 

L2: 
Συνολικό  

Μήκος: 4.67m 

Πλάτος: 1.83m 
Ύψος :1.80m 
 
Μήκος Χώρου 
Φόρτωσης: 

1.43/2.0m 
 
*ευμετάβλητο 
διαχωριστικό 

L1: 
Συνολικό  

Μήκος: 4.28m 

Πλάτος: 1.83m 
Ύψος :1.80m 
 
Μήκος Χώρου 
Φόρτωσης: 

1.73/2.5m 
 
L2: 
Συνολικό 
Μήκος : 4.67m 
Πλάτος: 1.83m 
Ύψος :1.80m 

 
Μήκος Χώρου 

Φόρτωσης: 
2.11/2.87m 
 

Κινητήρας: 1.5 L Diesel 

 
Επιλογές  
Ισχύος: 
80 HP (59kW) 
95 HP (70kW) 
115 HP (85kW) 

1.5 L Diesel 

 
Επιλογές 
Ισχύος: 
95 HP (70kW) 
115 HP (85kW) 

1.5 L Diesel 

 
Επιλογές 
Ισχύος: 
80 HP (59kW) 
95 HP (70kW) 
115 HP (85kW) 

Ωφέλιμο 
φορτίο: 

 740kg L1: 650kg 
L2: 800kg 

Ωφέλιμος 

όγκος 
φόρτωσης: 

0.6/2.6m³ 

 

2.4/3.6m³ 

 

L1: 3.0/3.5m³ 

L2: 4.0/4.6m³ 

Καθίσματα 
επιβαινόντων 
(εμπρός): 

2 2 2/3 

Καθίσματα 
επιβαινόντων  

(πίσω): 

3 2  

Κατανάλωση 
Καυσίμου, 
μικτός κύκλος 
(l/100):                                          

4.6-4.8 95HP: 4.4-5.0 
115HP: 4.6-5.0 

80HP: 4.4-4.7 
95HP: 4.4-5.0 
115HP: 4.6-5.0 

CO2 (g/km) 

 
NEDC BT 
VLOW/VHIGH 

120-126 

 

95HP: 116-131 

115HP: 121-131 

80HP: 116-125 

95HP: 116-131 
115HP: 121-131 
 
(Τιμές L1 ) 

Εγγύηση : 5 Έτη / 160,000χλμ  



 

 

Το NV250 συμπληρώνει με τον πλέον ιδανικό τρόπο την γκάμα 
των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Nissan, δίπλα στο 

e-NV200, το πρωτοποριακό, αμιγώς ηλεκτροκίνητο βαν 
μηδενικών εκπομπών ρύπων,  που εξοπλίζεται με μια νέα 

μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα 

(Συνδυασμένος Κύκλος WLTP). 
 

Βίντεο με το νέο NV250, μπορείτε να δείτε στο 
https://youtu.be/S0shTA6BBew  

 
 

https://youtu.be/S0shTA6BBew

