
NISSAN EVALIA
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De EVALIA is klaar voor alles wat uw gezin van hem verwacht: het vervoeren van een groep joelende 

kinderen, een paar fietsen of met zijn allen met de hond naar het strand. Ruim, stevig en gemaakt voor 

fun met het gezin, dat is de EVALIA: geknipt voor elk plan dat u maar kunt bedenken.

EVALIA. Voor de hele familie
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De EVALIA, waar tot zeven volwaardige zitplaatsen in een ruim en helder interieur kunnen worden ondergebracht, zit 

boordevol gezinsvriendelijke ideeën.

Zo zijn er neerklapbare tafeltjes met ingebouwde bekerhouders voor de passagiers op de tweede zitrij, ideaal voor 

een snelle hap onderweg. Een lange rit voor de boeg naar de camping? Op de 12V-aansluiting  kunt u spelletjes of 

een laptop aansluiten. En u heeft bergruimte te over voor de spullen die absoluut mee moeten. En maakt u zich geen 

zorgen over plakkerige handen of een druppend ijsje: de EVALIA heeft een gemakkelijk te reinigen bekleding die net 

zo gezinsbestendig is.

WOONKAMER VOOR HET GEZIN
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U heeft een trip naar zee gepland, u wilt een vriend helpen verhuizen of u wilt wat planten kopen in het 

tuincentrum. Geen probleem. De EVALIA is klaar voor het leven dat vol verrassingen zit.

ONBEPERKT VEELZIJDIG 
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De EVALIA kan snel en makkelijk worden aangepast aan de dingen waar u op een bepaald moment mee 

bezig bent. 

MAKKELIJK IN TE PASSEN IN UW LEVEN 

1

4

2

5

3

6

 

1 - 7-zits 900l laadruimte 2 - 6-zits 1.550l laadruimte
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5 - 3-zits tot 1.30m laadhoogte 6 - 2-zits 2.900l laadruimte

3 - 5-zits 2.200l laadruimte 4 - 4-zits tot 2,80m laadlengte 
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Bedieningsknoppen voor elektrische 
spiegels en voor het instellen van de 
koplamphoogte 

Stuurwiel en instrumentenpaneel Airconditioning en radio/cd-speler
Handgeschakelde versnellingsbak met  
5 of 6 versnellingen

Airconditioning en bekerhouders voor 
passagiers op de 3de zitrij

Regen- en lichtsensoren

12V-aansluiting voor passagiers op  
de 2de zitrij

Centrale opbergconsoleOpbergvakken in het dashboard 
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Groot handschoenenkastje … …en een verborgen compartiment

Verborgen lade onder de stoel van de 
voorste passagier

Klaptafeltjes voor de passagiers op  
de 2de zitrij

2 stoelopbergvakken voor passagiers 
van de 2de zitrij

1 literfleshouder in de schuifdeuren

Opbergvak in de deuren

Opbergruimte in de kofferruimte 
tevens voor gevarendriehoek 

Handgreep
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Het slimme design van de EVALIA biedt heel wat binnenruimte in een compacte buitenkant. Als u rijdt, dan 

voelt de Evalia beweeglijk en wendbaar aan, waardoor drukke straten veel minder een beproeving worden. 

Hij past ook makkelijker in kleine parkeerplaatsen dan u zou denken! De  benzine- of dieselmotoren zijn 

heel zuinig, maar bieden toch genoeg pit voor de drukke spits of de snelweg.

VERRASSEND COMPACT EN WENDBAAR 
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TOTALE LENGTE: 4.4M

TOTALE 
HOOGTE: 

1,86M

TOTALE  
BREEDTE: 1,69M

De lage vloer van de EVALIA 
maakt van in- en uitstappen kin-
derspel.

De EVALIA heeft een indruk-
wekkend kleine draaicirkel van 
10,4m. In combinatie met zijn 
lengte van 4,4m wil dat zeggen 
dat u met gemak kunt manoeu-
vreren in de drukste straten en 
op de kleinste plekjes.

10,4m

COMPACT, MET AANZIENLIJKE MOGELIJKHEDEN

De optionele achteruitrijcamera vergemakkelijkt 
parkeren in kleine parkeerruimtes. Op het scherm 
in het dashboard krijgt u een fraai beeld in kleur van 
de ruimte achter u. Hij geeft u zelfs richtlijnen aan 
waarmee u de EVALIA perfect kunt inparkeren. 

De EVALIA is net geen 1,9 m hoog en is dus laag 
genoeg om de meeste parkeergarages met meerde-
re verdiepingen of met een hoogtebeperking in te 
kunnen, dit in tegenstelling tot veel van zijn rivalen.

PARKEERGARAGE VRIENDELIJK

EEN DUIDELIJK 
ZICHT

KLEINE 
DRAAICIRKEL

MAKKELIJKE INSTAP

ACHTERUITRIJCAMERA

847mm

667mm

384mm

373mm

De hoge zitpositie van de EVALIA 
biedt u een comfortabele kijk op 
de directe omgeving. Het dash-
board is naar de bestuurder toe 
georiënteerd waardoor u alles 
kunt overzien en meteen alle 
essentiële informatie krijgt.
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De EVALIA heeft alles mee om nieuwe bestemmingen gemakkelijk en met veel plezier te ontdekken. De duidelijke en 

multifunctionele boordcomputer laat zien hoeveel toeren de motor maakt, wat het gemiddelde en actuele 

brandstofverbruik is en hoeveel kilometer u nog kunt afleggen. En er is ook nog de Intelligent Key (standaard of 

optioneel afhankelijk van de gekozen uitvoering). Die blijft gewoon in uw zak zitten wanneer u de deuren vergrendelt 

of ontgrendelt en de motor start. Kan het nog simpeler? Wat dacht u van koplampen die vanzelf gaan branden 

wanneer het donker wordt, en ruitenwissers die automatisch inschakelen wanneer het regent. 

RIJ EN ONTDEK
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w!Touchscreen van 5", optimale routes, muziek en verkeersinfo en zelfs uw telefoonboek.
w!Kaarten in 2D of 3D, automatisch inzoomen op points-of-interest, stembegeleiding in 9 europese talen.
w! De cd-speler kan elk formaat lezen en doorbladeren en uw netwerk openen via de handsfree Bluetooth®-

connectiviteit.
w! U hebt toegang tot uw favorieten op uw iPod, mp3-speler of USB- stick via het touchcreen van Nissan Connect.
w!U ziet wat er allemaal achter u gebeurt via de achteruitrijcamera.

U kunt kiezen voor een  1,6l-benzinemotor van 81kW (110pk) en een koppel van 153Nm of één van de 
"#$OâG&L%WXUERGLHVHOV&JRHG&YRRU&'(N:&)*+SN,&RI&*"N:&)""-SN,.&%HLGH&PRWRUHQ&]LMQ&ELM]RQGHU&]XLQLJ#&]RGDW& 
u minder hoeft uit te geven aan brandstof en u langere afstanden kunt rijden met één tank. 
De multifunctionele display laat u weten wanneer u het beste kunt schakelen, zodat u nog zuiniger kunt rijden.

NISSAN CONNECT

ZUINIGE KRACHT

Airbags voor bestuurder en voorste passagier

64KW (89PK)
of
81KW (110PK)

1.5 DCI
81KW (110PK)

Zie meer, hoor meer, weet meer met Nissan Connect, uw volledig geïntegreerde systeem voor navigatie, 
communicatie en audio-entertainment.

Net als u, willen wij ook dat u zich veilig voelt in de 
EVALIA. Daarom hebben we hem uitgerust met ver-
schillende actieve veiligheidssystemen, zoals ABS 
met elektronische remkrachtverdeling (EBD), rem-
bekrachtiging die uw remkracht vergroot, en een sta-
biliteitscontrole systeem. Airbags voor bestuurder en 
voorste passagier zijn standaard, net als de gor-
delspanners voorin. En voor nog meer bescherming, 
kunt u ook zijairbags voorin en een elektronische 
stabiliteitsbescherming (ESP) toevoegen.

 

EEN VEILIG GEVOEL

1.6 

Benzine
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De speciaal ontworpen en perfect passende accessoires bieden u nog meer mogelijkheden, voor 

avontuurlijke uitstapjes met het gezin of gewoon voor het dagelijkse rijden in alle comfort. Dakkoffers, 

fietsdragers, op maat gemaakte tenten, vloermatten en gezinsbestendige vloerovertrekken, ze dragen 

allemaal hun steentje bij om u optimaal van uw vrije tijd en van de indrukwekkende mogelijkheden van de 

EVALIA te laten genieten.

MIJN OPMERKELIJKE EN VEELZIJDIGE EVALIA
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Autobescherming Vloermatten in stof en rubber Kofferbak verdeler Houder voor gsm/beker
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OPTIES VISIA:

w)DPLO\&3DFN/&KDQGPDWLJH&DLUFRQGLWLRQLQJ&&0&1H&ULM&LQNODSEDUH&VWRHOHQ
w+DQGPDWLJH&DLUFRQGLWLRQLQJ

OPTIES ACENTA:

w6HFXULW\&3DFN/&(63&0&]LMDLUEDJV
w&1LVVDQ&&RQQHFW/&JHÑQWHJUHHUG&V\VWHHP&YRRU&QDYLJDWLH#&FRPPXQLFDWLH&HQ& 

audio-entertainment
w$XWRPDWLVFKH&DLUFRQGLWLRQLQJ
w/RRN&3DFN/&OLFKWPHWDOHQ&YHOJHQ&0&PLVWODPSHQ
w1H&ULM&LQNODSEDUH&VWRHOHQ

OPTIES

KLEUREN EN BEKLEDING

VISIA:

w$%6&HQ&(%'
w%HVWXXUGHU%&HQ&SDVVDJLHUVDLUEDJ
w%RRUGFRPSXWHU
w&5DGLR&&'&031&PHW&EHGLHQLQJ&DDQ&

het stuur
w*HÑQWHJUHHUG&EOXHWRRWK&V\VWHHP
w86%%DDQVOXLWLQJ
w(OHNWULVFKH&UDPHQ
w&&HQWUDOH&GHXUYHUJUHQGHOLQJ&PHW&

afstandsbediening
w&(OHNWULVFKH&HQ&YHUZDUPEDUH&

spiegels
w3ULYDF\&JODVV&RS&DFKWHUUDPHQ
w&%XPSHU#&KDQGJUHSHQ&HQ&VSLHJHOV& 

in kleur
w,62),;

ACENTA: VISIA +

w+DQGPDWLJH&DLUFRQGLWLRQLQJ
w/LFKW%&HQ&UHJHQVHQVRU
w$FKWHUXLWULMFDPHUD
w&UXLVH&FRQWURO&HQ&VSHHG&OLPLWHU
w,%NH\

UITVOERINGEN:VISIA / ACENTA 

AchteruitrijcameraMistlampeni-Key

 

A32 Red Metallic

QM1 White SolidKL0 Silver MetallicK51 Grey Metallic

GN0 Black Solid

Z10 Red Metallic BW9 Dark Blue Metallic

Donkergrijze/blauwe 
binnenbekledingFAD Blue Green Metallic
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3 JAAR GARANTIE 

12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit

ONDERHOUDSBEURT OM DE 30.000 KM

100% GEZINSBESTENDIG
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X-TRAILNOTE QASHQAI+2

Wij zien SHIFT_ als een uitnodiging. Om ook maar alles wat vertrouwd overkomt, uit te 

dagen. Om onze geest open te stellen voor het ongewone. Om die vragen te stellen die 

niemand anders stelt. En om antwoorden te vinden die niemand anders kan vinden. Bij Nissan 

doen we dit elke dag. En het stuurt alles wat we doen. Het resultaat is een gamma voertuigen 

die een pure, vastberaden afwisseling van het alledaagse herbergen.

Bezoek onze website op:

www.nissan.nl

We hebben er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan (juli 2011). Deze brochure werd gerealiseerd met prototypevoertuigen die werden tentoongesteld op autosalons. In overeenstemming met het beleid 

YDQ!GH!RQGHUQHPLQJ!RPWUHQW!KHW!YRRUWGXUHQG!YHUEHWHUHQ!YDQ!KDDU!SURGXFWHQ"!EHKRXGW!1LVVDQ!(XURSD!]LFK!KHW!UHFKW!YRRU!RP!WH!DOOHQ!WLMGH!GH!VSHFL˛FDWLHV!HQ!YRHUWXLJHQ!WH!YHUDQGHUHQ"!EHVFKUHYHQ!HQ!JHWRRQG!LQ!GH]H!SXEOLFDWLH#!1LVVDQ$GHDOHUV!]XOOHQ!]R!VQHO!PRJHOLMN!RS!
GH!KRRJWH!ZRUGHQ!JHEUDFKW!YDQ!GHUJHOLMNH!YHUDQGHULQJHQ#!1HHP!FRQWDFW!RS!PHW!XZ!SODDWVHOLMNH!1LVVDQ$GHDOHU!ZDQQHHU!X!GH!UHFHQWVWH!LQIRUPDWLH!ZHQVW!WH!RQWYDQJHQ#!'RRU!GH!EHSHUNLQJHQ!YDQ!GH!JHEUXLNWH!GUXNSURFHGËV!NXQQHQ!GH!NOHXUHQ!GLH!ZRUGHQ!JHWRRQG!LQ!GH]H!
brochure, licht verschillen van de daadwerkelijke kleuren van de gebruikte lak en binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure is verboden zonder de schriftelijke toelating van Nissan Europa. 

'H]H! EURFKXUH! LV! JHPDDNW! YDQ! FKORRUYULM! SDSLHU!x! %&'(%))!x!&$71(9$%*))! $!*HGUXNW! LQ! GH!(8#
*HFUHÍHUG! GRRU!1(:!52%,1621!&5($35(66"! )UDQNULMN!x! 7HO#+! ,--! )! *%! .(! -&! -&!(Q! JHSURGXFHHUG! GRRU!($*5$3+,&6?)5$1&("! )UDQNULMN!x! 7HO#+! ,--! )! */! %/! (0! -0! -0

Uw Nissan dealer:
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NISSAN 

NV200 EVALIA 

STANDAARDUITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS 

MOTOREN EN UITVOERINGEN VISIA ACENTA CONNECT EDITION

1.6 Benz. 110 pk • • •
1.5dCi 90 pk • • •
1.5dCi 110 pk - • •



NISSAN NV200 EVALIA
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

 VISIA

Q�STIJL

Q Blauw-grijze antivlekbekleding

Q Bumper (voor), deurgrepen en spiegels in  

koetswerkkleur

Q Vast raam in zijschuifdeuren

Q�COMFORT

Q Handmatige airconditioning

Q Stuurbekrachtiging

Q In hoogte verstelbaar stuur

Q Elektrische ramen (voor), elektrische buitenspiegels

Q Tweede rij inklapbare stoelen 2/3 1/3 met  

ISOFIX-bevestiging

Q Bekerhouders

Q Centrale bergruimte en bergruimte aan  

passagierskant

Q 2 zijschuifdeuren met veiligheidsstand

Q Bagage-afdekking (icm 5-zitplaatsen uitvoering)

Q Schuifruit in ramen van de zijschuifdeuren

Q�VEILIGHEID

Q ABS + EBD + noodremhulp

Q ESP

Q EHS (Easy Hill Start)

Q TPMS (bandendruk controle)

Q Cruise control en speed limiter

Q Volwaardig reservewiel

Q Airbag bestuurder en passagier

Q zij- en gordijnairbags

Q�TECHNOLOGIE

Q Radio CD MP3 met geïntegreerd Bluetooth-systeem,  

USB, 4 luidsprekers en bediening aan het stuur

Q Multifunctioneel scherm met boordcomputer

Q Elektronisch antistartsysteem

Q Centrale deurvergrendeling

Q�OPTIE

Q 3de rij stoelen, inklapbaar naar de zijkant

 ACENTA 
 Uitrusting VISIA +
Q�STIJL

Q 14” Lichtmetalen velgen

Q Privacy glass achter

Q�COMFORT

Q Automatische airconditioning

Q Licht- en regensensor

Q Achteruitrijcamera

Q�TECHNOLOGIE

Q  Intelligente sleutel 'I-Key'

Q�VEILIGHEID

Q   Mistlampen voor

Q�OPTIE

Q 3de rij stoelen, inklapbaar naar de zijkant

 CONNECT EDITION 
 Uitrusting ACENTA +
Q�TECHNOLOGIE

Q� .ISSAN#ONNECT��'EÃNTEGREERD�NAVIGATIE�EN� 
communicatiesysteem met 5” touchscreen  
(navigatiesysteem met kaart van Europa, verkeers- 
informatie, 5" touchscreen display, radio met RDS,  
MP3-CD-speler AEC Bluetooth en geïntegreerde  
achteruitrijcamera met kleurenscherm).

Q�OPTIE

Q 3de rij stoelen, inklapbaar naar de zijkant



NISSAN NV200 EVALIA
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

   VISIA  ACENTA CONNECT EDITION 
■ VEILIGHEID
Q ABS (Antiblokkeringssysteem van de remmen)  ● ● ●

Q Cruise Control en speed limiter  ● ● ●

Q EBD (Elektronische remkrachtverdeler)  ● ● ●

Q Elektronische noodremhulp  ● ● ●

Q ESP uitschakelbaar (elektronisch stabiliteitssysteem)  ● ● ●

Q Airbag bestuurder  ● ● ●

Q Airbag passagier  ● ● ●

Q TPMS (bandendruk controle)  ● ● ●

Q Zij-airbags  ● ● ●

Q Gordijnairbags  ● ● ●

Q Elektronisch antistart systeem  ● ● ●

Q 3-puntsveiligheidsgordels met automatisch oprolsysteem  ● ● ●

Q ISOFIX bevestigingspunten op 2de rij stoelen  ● ● ●

Q Opbergruimte voor gevarendriehoek in de laadruimte  ● ● ●

Q Volwaardig reservewiel  ● ● ●

Q 2 Zijschuifdeuren met veiligheidsstand  ● ● ●

■ STIJL
Q Radiatorrooster in chroom  ● ● ●

Q Voorbumpers, handgrepen en spiegels in koetswerkkleur  ● ● ●

Q Privacy Glass (achter)  - ● ●

Q 14’’ velgen met wieldeksels  ● - -

Q 14’’ lichtmetalen velgen  - ● ●

Q Specifieke bekleding met anti-vlekstof  ● ● ●

■ ZICHTBAARHEID
Q Mistlampen voor  - ● ●

Q Mistlamp achter  ● ● ●

Q Lichtsensor  - ● ●

Q Elektrische hoogteregeling van de lichten  ● ● ●

Q Regensensor  - ● ●

Q Elektrische buitenspiegels  ● ● ●

■ COMFORT
Rijcomfort

Q Stuurbekrachtiging  ● ● ●

Q In hoogte verstelbaar stuur  ● ● ●

Q In lengte verstelbare bestuurderszetel  ● ● ●

Q Boordcomputer  ● ● ●

Bergruimte

Q Opbergvak onder bestuurderszetel  ● ● ●

Q Deurvakken  ● ● ●

Q Bekerhouders voor de passagiers op de derde rij (icm optie 3de zetelrij)  ● ● ●

Q Flessenhouder in de schuifdeur  ● ● ●

Q Opbergruimte boven het dashboard  ● ● ●

Q Opbergnetjes achter de voorste stoelen  ● ● ●



● Standaard
❍ Optie
- Niet beschikbaar

NISSAN NV200 EVALIA 
STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

   VISIA  ACENTA CONNECT EDITION 
■ AAN BOORD

Q 3e zitrij  ❍ ❍ ❍

Q In hoogte verstelbare hoofdsteunen  ● ● ●

Q Elektrische ramen (voor) met impulsbediening bestuurder  ● ● ●

Q Handmatige airconditioning  ● - -

Q Automatische airconditioning  - ● ●

Q Centrale deurvergrendeling via schakelaar binnenin  ● ● ●

Q Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening  ● ● ●

Q Detectie of deuren gesloten zijn  ● ● ●

Q Verlichting van de cabine  ● ● ●

Q Verlichting in bagageruimte  ● ● ●

Q 12V/120W aansluiting voor de passagiers op de 2e rij  ● ● ●

Q Zonneklep met kaarthouder bestuurder en passagier  ● ● ●

Q Tafeltje voor de passagiers op de tweede rij  ● ● ●

Q Schuifruit in ramen van de zijschuifdeuren  ● ● ●

■ TECHNOLOGIE
Q Achteruitrijcamera  - ● ● (NissanConnect)

Q «I-key», openen en starten zonder sleutel  - ● ●

Q Radio CD MP3 met geïntegreerd Bluetooth-systeem, USB, 
 4 luidsprekers en bediening aan het stuur  

● ● ●

Q NissanConnect  
 (navigatiesysteem met kaart van Europa, verkeersinformatie, 5" touchscreen display, radio met RDS,  - - ● 
 MP3-CD-speler AEC Bluetooth en geïntegreerde achteruitrijcamera met kleurenscherm)



NISSAN NV200 EVALIA
TECHNISCHE GEGEVENS

(1) Het leeggewicht wordt gedefinieerd wanneer het voertuig klaar is om te rijden met een volle inhoud van de tank zonder bestuurder aan boord.
(2) Volgens richtlijn 80/1268/EEG, laatste amendement 2004/3/EU

NV200 EVALIA 1.6  Benz. 110 pk NV200 EVALIA 1.5 dCi 90 pk NV200 EVALIA 1.5 dCi 110 pk
Q MODEL 5 plaatsen 7 plaatsen 5 plaatsen 7 plaatsen 5 plaatsen 7 plaatsen
Q Versnellingsbak Handgeschakeld

Q Aantal deuren 5

Q MOTOR

Q Aantal cilinders 4

Q Aantal kleppen per cilinder 4 2

Q Cilinderinhoud cm3 1598 1461

Q Maximaal vermogen pk / (kW) 110pk (81KW) 90pk (66kW) 110pk (81KW)

Q Toeren per minuut tr 6000 4000 4000

Q Maximaal koppel bij toerental Nm / tr 153 / 4400 200 / 2000 240 / 2000

Q Compressieverhouding 10,1 15.5 15,2

Q Inspuiting elektronisch  Common rail-inspuiting

Q Accu/dynamo Amp 60Ah / 120 50Ah / 150 50Ah / 150

Q TRANSMISSIE
Q Versnellingsbak 5  versnellingen 5  versnellingen 6  versnellingen

Q Aangedreven wielen 2 voor

Q CHASSIS
Q Ophanging Vooraan Onafhankelijk, McPherson-veerpoten

Achteraan Starre as achter met enkele bladveer

Q Stuurinrichting Tandheugel en elektrische bekrachtiging

Q Remsysteem Schijven voor, trommel achter, ABS, EBD en noodremhulp

Q Wielmaat 14×5.5J

Q Bandenmaat Std 175/70R14C

Q GEWICHT EN ALGEMENE AFMETINGEN
Q Maximaal voertuiggewicht in beladen toestand (GVW) Kg 1980 2060 2080

Q Massa ledig gewicht(1) Kg 1311 1352 1376 1417 1390 1431

Q Max. laadvermogen Kg 669 628 684 643 690 649

Q Max. gewicht op de as voor/achter Kg 960/1120 960/1120 1010 / 1120 1010 / 1120 1010 / 1120 1010/1120

Q Maximaal gewicht aanhanger geremd/ongeremd Kg 1100 / 640

Q Lengte mm 4400

Q Breedte (inclusief buitenspiegels) mm 2011

Q Totale breedte (exclusief buitenspiegels) mm 1695

Q Min. hoogte (ongeladen) mm 1860

Q Wielbasis mm 2725

Q Overhang (voor) mm 835

Q Overhang (achter) mm 840

Q Spoorbreedte (voor) mm 1490

Q Spoorbreedte (achter) mm 1510

Q Bodemvrijheid (ongeladen) mm 158

Q Inhoud van de brandstoftank liter 55

Q GEWICHTEN EN AFMETINGEN LAADRUIMTE
Q Maximale laaddrempel (ongeladen) mm 524

Q ,AADVOLUME�IN�DEZE�CONlGURATIE����� ��ZITPLAATSEN������������ Liter 900

6 zitplaatsen Liter 1550

5 zitplaatsen Liter 2000

2 zitplaatsen Liter 2900

Q :IJSCHUIFDEUR��"REEDTE mm 693

Q :IJSCHUIFDEUR��(OOGTE mm 1171

Q /PENSLAANDE�ACHTERDEUR��"REEDTE mm 1262

Q /PENSLAANDE�ACHTERDEUR��(OOGTE mm 1228

Q VERBRUIK EN PRESTATIES
Q Verbruik binnen-/buiten bebouwde kom/gecombineerd(2) l/100 Km 9,1 / 6,3 / 7,3 5,9 / 4,4 / 4,9 5,7 / 4,5 / 4,9

Q Uitstoot(2) CO2 g/Km 169 130 130

Q Topsnelheid Km/u 165 158 169

Q Min. draaicirkel (stoeprand tot stoeprand) m 10,6



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan (december 2014). Deze brochure werd geproduceerd aan de hand van prototypes die op autosalons werden 
tentoongesteld. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven 
en afgebeeld, aan te passen. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-dealers om de meest actuele informatie te 
ontvangen. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure verschillen van de werkelijke kleuren van het koetswerk en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure 
mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

TDSNV200NLE1214 - Deze leaflet hoort bij de brochure NV200 - Gedrukt in België.
Ontwerp door Typoweb.

Bezoek onze website: 

www.nissan.nl
Dealerstempel



Model Motor Uitvoering Zitplaatsen CO2 Label

VISIA 169 E 14.043,80 2.949,20 10.152,00 27.145,00

ACENTA 169 E 14.742,15 3.095,85 10.152,00 27.990,00

CONNECT EDITION 169 E 15.341,32 3.221,68 10.152,00 28.715,00

VISIA 133 E 16.220,66 3.406,34 10.593,00 30.220,00

ACENTA 133 E 16.923,14 3.553,86 10.593,00 31.070,00

CONNECT EDITION 133 E 17.522,31 3.679,69 10.593,00 31.795,00

ACENTA 130 E 17.550,41 3.685,59 9.999,00 31.235,00

CONNECT EDITION 130 E 18.153,72 3.812,28 9.999,00 31.965,00

Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTW
BTW bedrag  BPM bedrag

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

247,93 52,07 0,00 300,00

537,19 112,81 0,00 650,00

Kosten rijklaar 
maken

excl. BTW
BTW bedrag Legekosten Totaal (incl. BTW)

Kosten rijklaar maken** 538,84 113,16 39,00 691,00

Afleverpakket*** 144,63 30,37 nvt 175,00
*  Prijzen excl. verwijderingsbijdrage/kosten rijklaar maken. Alle prijzen zijn in euro's en afgerond op hele euro's.

*** Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset
De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken deel II op het postkantoor bedragen € 9,70 waarvan € 6,- BTW vrij en € 3,70 incl. BTW
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RECYCLINGBIJDRAGE: 
VOOR ALLE MODELLEN € 45,00 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.

DE BPM
Per 1 januari 1993 is de wet op de belasting personen wagens en motorrijwielen “1992” (BPM)
ingevoerd.
BPM TARIEF PERSONENAUTO’S
De BPM voor 2015 bedraagt:
Met ingang van 2013 bestaat de BPM uit een hoofdcomponent: Deze gebaseerd op grond van absolute CO2
uitstoot.
De grondslag voor 2015 is een CO2-afhankelijke dieseltoeslag van € 86,00, per gram CO2-uitstoot boven de 70 g/km voor de 
dieselmodellen.
De CO2 uitstoot wordt per gram belast door middel van “schijven”; het tarief per schijf varieert
van € 6 per g/km in de eerste tot € 434 g/km in de vijfde schijf.
Een vrijstelling van de BPM geldt alleen voor Elektrische voertuigen (uitstoot 0 gram)
Met ingang van 1-1-2010 worden de relatieve energielabels At/mG niet langer verwerkt in
de BPM berekening.
De BPM wordt op hele Euro’s (naar beneden) afgerond op het kenteken afgedrukt, maar is
voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.
BPM APART VERMELDEN OP DE FACTUUR
Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag
worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het
oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de
factuur te bewaren.
DE BTW (21%)
De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

Opties:

DISCLAIMER

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken deel 1. (€ 39,00 BTW-vrij)

Derde rij inklapbare stoelen

ACENTA

NISSAN PRIJSLIJST juli 2015 (Euro6)

Consumentenprijs

Metallic lak

BTW bedrag  BPM bedrag
Netto catalogus 
adviesprijs excl. 

BPM/BTW

Consumenten 
adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

1.6 Benzine 110PK 

1.5dCi 90PK Diesel

VISIA + automatische airconditioning, licht- en regensensor, I-key, achteruitrijcamera, start knop

CONNECT 
EDITION

ACENTA + Nissan Connect navigatiesysteem

1.5dCi 110PK Diesel

Uitvoering Uitrusting

VISIA
ABS, EBD, EBA, ESP, TPMS (bandenspanningcontrolesysteem), bestuurders- en passagiersairbag, zijairbags en gordijnairbags, handmatige airconditioning, 
boordcomputer, startonderbreker, radio voorbereiding, 14 inch stalen velgen, reservewiel, elektrische ramen, elektrische spiegels, centrale portiervergrendeling, 
cruise control en snelheidsbegrenzer, radio-cd met bluetooth , stuurwielbediening, schuifraam in de zijdeuren, 14 inch LM-velgen en mistlampen
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