
NISSAN PRIMASTAR
Dubbele cabine



MERGED 
PERFECTION

De ideale oplossing

Een Nissan Primastar met een dubbele cabine van Snoeks is de ideale oplossing voor het 
veilig, comfortabel en efficiënt vervoeren van zowel personen als materialen. 

Ontwikkeld met Nissan

De dubbele cabine van Snoeks voor de Nissan Primastar is in nauwe samenwerking met 
Nissan ontwikkeld. Hierdoor voldoen de Snoeks cabines niet alleen aan de Europeese 
eisen op het gebied van veiligheid, maar ook aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van 
de fabrikant. 

Merged Perfection

De dubbele cabine reeks is specifiek ontworpen voor de Nissan Primastar en sluit 
daardoor naadloos aan op het voertuig en het design van de voorcabine. Dat is wat wij 
bedoelen met “Merged Perfection”.

DUBBELE CABINE
Nissan Primastar



UNIEKE VOORDELEN
Nissan Primastar dubbele cabine

1. Maximaal comfort

Een Primastar met dubbele cabine 
biedt standaard comfort voor drie extra 
passagiers.

2. Praktisch ingericht

Uw passagiers kunnen kleine materialen 
en handbagage makkelijk kwijt in de 
handige opbergvakken in de bankring 
en in de zijwand. 

3. Optimale veiligheid

Vanzelfsprekend voldoet de 
dubbele cabine aan de Europeese 
veiligheidseisen. Zo zijn alle zitplaatsen 
voorzien van 3-puntsgordels en 
functionele hoofdsteunen de buitenste 
zitplaatsen van ISOFIX en Top Tether.

4. Lange objecten

Door de practische ruimte onder de 
bank in de laadruimte kunt u eenvoudig 
lange objecten vervoeren. 

 

5. Connectiviteit

Laad uw telefoon of laptop op met behulp 
van de 12V-aansluitingen. 

6. Uw visitekaartje 
 
Van welke kant u hem ook bekijkt, de 
Primastar dubbele cabine ziet er stijlvol 
uit en sluit volledig aan op het design 
van uw Nissan Primastar.  
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Comfort

• Drie individuele zitplaatsen met twee armleggers en twee klapzetels 
(opbergvak onder de zetels)

• Verstelbare hoofdsteunen
• 3-punts veiligheidsgordel op alle zitplaatsen
• ISOFIX en Top Tether op de buitenste zitplaatsen
• Bankring met opbergruimte en 12V aansluiting
• Doorlaadmogelijkheid onder de bank
• Slijtvaste vloer en instap bekleding
• Luxe zijwandbekleding inclusief opbergvakken en een bekerhouder
• Stoffen hemelbekleding met verlichting

UITRUSTINGSNIVEAU
Nissan Primastar dubbele cabine
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BASISVOERTUIG & MOGELIJKHEDENBASISVOERTUIG & MOGELIJKHEDEN

BANKSTOFFEN

Black Java

*    Gemeten t.o.v. midden van bestuurdersstoel in achterste positie.

Notitie: 
Dubbele cabine ombouw gewicht is circa 105KG
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BASISVOERTUIG
Acenta o
N-Connecta o

SCHUIFDEUR
Schuifdeur rechts o
Schuifdeur links X
Schuifdeur links en rechts o

RAMEN
Ramen af fabriek o
Geen ramen af fabriek  ∆

OVERIG
Bijrijdersstoel o
Bijrijdersbank o

DAKHOOGTE
H1 o
H2 X

o Beschikbaar
∆ Beschikbaar tegen meerprijs
x Niet beschikbaar
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