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Nissan
Oferta reforçada com furgão compacto NV250
A Nissan vai reforçar a sua oferta de comerciais ligeiros, a partir de setembro, com a
introdução do furgão compacto, que se destina a substituir as versões de combustão do
NV200. A nova proposta da Nissan partilha a mesma plataforma e motorizações com o
Renault Kangoo, mas estará disponível em apenas dois comprimentos de carroçaria (L1 e
L2), com 4,28 metros e 4,67 metros, respetivamente.

O NV250 será comercializado em versões de carroçaria: furgão, com dois ou três lugares
dianteiros, nos dois comprimentos de carroçaria, oferecendo volumes úteis de carga de 3,0
m3 a 4,6 m3 e capacidades úteis de 650 kg e 800 kg. A gama inclui uma versão de
passageiros de cinco lugares, baseada na variante de chassis longo (L2), que disponibiliza
divisórias multiposições para um espaço de carga versátil. A oferta é complementada por
uma variante Combi, com lotação para cinco pessoas, proposta com base na variante de
chassis normal (L1), que está vocacionada para uma utilização familiar ou o transporte de
equipamento para desportos de ar livre.
No capítulo mecânico, o NV250 será comercializado em três motorizações diesel de 1,5
litros, com níveis de potência de 80 cv, 95 cv e 115 cv, que já cumprem a norma de
emissões Euro 6d-TEMP, que entra em vigor no próximo mês de setembro.
O novo furgão compacto da Nissan vai disponibilizar várias tecnologias de Mobilidade
Inteligente da marca japonesa, incluindo o arranque assistido em subidas e aderência

melhorada. Outro dos seus argumentos reside nas variadas possibilidades de conversões,
desde painéis em madeira no compartimento de carga, passando por unidades de
refrigeração ou plataforma de acesso para cadeira de rodas.
O Nissan NV250 beneficiará ainda de uma garantia de fábrica de cinco anos ou 160 mil
quilómetros, tal como sucede com a restante gama de veículos comerciais da marca
japonesa.
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