
Model Uitvoering Versnellingsbak Zitplaatsen Motor

VISIA incl. 6,6 kW lader 26,070.00 5,474.70 0.00 31,544.70

OPTIMA incl. 6.6 kW lader en Quick Charger 28,085.00 5,897.85 0.00 33,982.85

BUSINESS incl. 6.6 kW lader en Quick Charger 29,410.00 6,176.10 0.00 35,586.10

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

BTW 21% BPM

Consumenten 

adviesprijs incl. 

BPM/BTW

250.00 52.50 0.00 302.50

150.00 31.50 0.00 181.50

200.00 42.00 0.00 242.00

300.00 63.00 0.00 363.00

Bedrag

excl. BTW
BTW 21% Legekosten** Totaal (incl. BTW)

Kosten rijklaar maken incl. 32A laadkabel*** 865.35 181.72 48.98 1,096.05

Afleverpakket**** 128.10 26.90 nvt 155.00
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Consumentenprijs

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

BTW 21%  BPM 

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW
e-NV200 VAN 4 deuren (met 1 schuifdeur rechts)

e
-N

V
2

0
0

 V
A

N

Elektrisch 80kW / 109pk 
Automaat 2 100% Elektrisch

Uitvoering Uitrusting

VISIA
ABS, EBD, EBA, ESP, bestuurdersairbag, verstelbare bestuurdersstoel, verstelbaar stuurwiel, centrale portiervergrendeling met I-key, stalen tussenschot, 2 achterdeuren 60/40, startonderbreker, radio voorbereiding, 15 inch stalen 

velgen met wieldoppen, 6 haken in laadruimte, volwaardig reservewiel, 6,6 kW lader en EVSE-kabel

OPTIMA VISIA + elektrische ramen, elektrische spiegels, cruise control en snelheidsbegrenzer, radio-cd met bluetooth , stuurwielbediening, sjorhaken op rails en mistlampen, automatische airconditioning en Quick Charger

DISCLAIMER
DE BPM

Per 1 januari 1993 is de wet op de belasting personen wagens en motorrijwielen “1992” (BPM)

ingevoerd.

BPM TARIEF BESTELAUTO’S

De BPM wordt berekend over de netto catalogus prijs. De BPM voor 2017 bedraagt:

De grondslag bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs minus € 1,283 voor de benzinemodellen, en 37,7% van de netto

catalogusprijs plus € 273 voor de dieselmodellen. Volledig elektrische modellen zijn volledig vrijgesteld van BPM.

Indien van toepassing is de korting voor een roetfilter verwerkt in de BPM berekening.

DE BTW (21%)

De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGBIJDRAGE: 

VOOR ALLE MODELLEN € 42,50 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de verwijderingsbijdrage een vrijwillige bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 

Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een initiatief van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA 

en STIBA). De doelstelling van ARN is niet langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post shredder scheiding wordt 

ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van de RAI Vereniging wordt een verwijderingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in 

rekening gebracht om het project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te dragen.                                                                

**LEGESKOSTEN

De legeskosten voor het aanvragen van een kenteken bedragen € 39 en zijn vrijgesteld van BTW. De legeskosten voor de tenaamstelling van het kenteken deel 

1b op het postkantoor bedragen € 9,98 waarvan € 6,06 BTW vrij en € 3,92 incl. BTW

***KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

Kosten rijklaar maken omvatten: administratiekosten, transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en 32A laadkabel..

Voor de meest recente informatie gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan dealer. Eventuele wijzigingen en/of (druk)fouten voorbehouden aan 

Nissan Nederland.

****AFLEVERPAKKET

Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, lightstick, originele 

Nissan mattenset

BUSINESS OPTIMA + licht- en regensensor, stoelverwarming en stuurverwarming, laadvloerbescherming rubber, Carwings EV IT / navigatiesysteem met achteruitrijcamera en Quick Charger
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e
s Opties op e-NV200 VAN:

Metallic lak

Ramenpakket: Achterdeuren met ramen, ruitenwisser, verwarming, tussenschot met raam en achteruitkijkspiegel  (alleen op OPTIMA en BUSINESS met 4 deuren en BUSINESS met 5 deuren)

Tweede schuifdeur (links)  (op OPTIMA en BUSINESS)

Zij- en passagierairbag (op OPTIMA en BUSINESS)
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