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EVALIA, 
GEZINSBESTENDIG.
DE EVALIA IS KLAAR VOOR ALLES WAT
UW GEZIN HEM MAAR VOOR DE WIELEN
KAN GOOIEN: joelende kinderen, een collectie
fietsen, modderpoten of een plots vakantiegevoel. 
Ruim, stevig en gemaakt voor fun met het gezin, 
dat is de EVALIA: geknipt voor elk plannetje dat  
u maar in het hoofd heeft.





LEEFRUIMTE
VOOR HET GEZIN
DE EVALIA, WAAR TOT VIJF OF ZEVEN* 
VOLWAARDIGE ZETELS in een ruim en helder 
interieur zijn ondergebracht, zit boordevol 
gezinsvriendelijke ideetjes. Zo zijn er neerklapbare 
tafeltjes met ingebouwde bekerhouders voor de 
passagiers op de tweede rij, ideaal voor een snelle  
beet onderweg. Een lange rit voor de boeg naar de 
camping? Op het 12V-stopcontact kunt u spelletjes  
of een laptop aansluiten. En u hebt 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 makkelijk  
te reinigen bekleding die net zo gezinsbestendig is.

* In optie



ONBEPERKT 
VEELZIJDIG
U HEBT EEN TRIP NAAR ZEE 
GEPLAND. U wil een vriend helpen 
verhuizen. Of u moet wat boompjes
kopen in het tuincentrum. Geen 
probleem. De EVALIA is klaar voor het 
leven dat vol verrassingen zit.





VERRASSEND 
COMPACT EN WENDBAAR
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 wel zou denken!  
De levendige benzine- of dieselmotoren zijn heel zuinig, maar bieden toch genoeg pit voor de drukke spits 
of de snelweg.



TOTALE LENGTE: 4.4M

TOTALE HOOGTE: 
1.86M

TOTALE BREEDTE: 
1.69M

Een kleine stap voor de 
mensheid: de lage vloer van de 
EVALIA maakt van in- en 
uitstappen kinderspel.

De EVALIA heeft een indrukwekkend kleine draaicirkel van 10,6 m  
(tussen stoepranden). In combinatie met zijn lengte van 4,4m wil dat zeggen  
dat u makkelijk en met een gerust gemoed kunt manoeuvreren in de  
drukste straten en op de kleinste plekjes.

5.3M

COMPACT, 
MET AANZIENLIJKE 
MOGELIJKHEDEN

De achteruitrijcamera, standaard vanaf het Connect Edition afwerkingsniveau, 
vergemakkelijkt parkeren in kleine parkeerruimtes. Op het dashboardscherm 
krijgt u een fraai beeld in kleur van de ruimte achter u. Het geeft u zelfs 
richtlijnen waarmee u de EVALIA perfect in positie kunt brengen.

De EVALIA is net geen 1,9 m hoog en is dus laag genoeg om de meeste 
parkeergarages met meerdere verdiepingen of met een hoogtebeperking te 
gebruiken, in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten.

PARKINGVRIENDELIJK

EEN DUIDELIJK ZICHT

KLEINE DRAAICIRKEL

MAKKELIJKE INSTAPACHTERUITRIJCAMERA

847MM

667MM
384MM

373MM

De hoge rijpositie van de EVALIA biedt 
u een comfortabele kijk op de 
onmiddellijke omgeving. 
Het dashboard staat naar de 
bestuurder toe georiënteerd waardoor 
die alles in de gaten kan houden en 
meteen alle essentiële informatie krijgt.



Bedieningsknoppen voor
elektrische spiegels en voor het
instellen van de koplamphoogte

Start/Stop knop  
(in combinatie met I-Key)

Automatische airconditioning en 
NissanConnect navigatiesysteem

Manuele versnellingsbak  
met 5 of 6 verhoudingen  
(volgens motorversie)

A/C en bekerhouder voor
passagiers op de 3e rij  
(indien aanwezig)Automatisch ruitenwisser- en koplampsysteem Centrale opbergconsole

I-Key

MAKKELIJK
AAN TE PASSEN AAN UW LEVEN
DE EVALIA kan snel en makkelijk worden aangepast aan de dingen 
waar u op een bepaald moment mee bezig bent.*

* Uitrusting op deze pagina’s afhankelijk van versie/afwerkingsniveau.



12V-aansluiting voor passagiers op de 2e rij

Groot handschoenenkastje ... … en geheim compartiment

Verborgen lade onder de zetel van de  
voorste passagier

Stuurwiel en combimeter
Vliegtuigtafeltjes voor de passagiers  
op de 2e zetelrij 750ml-fleshouders in de schuifdeuren

Opbergruimte in het dashboard

Opbergruimte in de koffer en
veiligheidsdriehoek

Deurhandvat



1
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2

5

3
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1 - 900L laadruimte met 7 zitplaatsen

2 - 1.550L laadruimte met 6 zitplaatsen

VERRASSEND
FLEXIBEL
ONTWORPEN OM ZICH UW IN EEN HANDOMDRAAI AAN UW BEHOEFTEN AAN TE PASSEN.
DE VERSCHILLENDE ZETELCOMBINATIES GEVEN U VOLDOENDE RUIMTE VOOR AL
UW ACTIVITEITEN.



5 - 1,30M laadhoogte met 3 zitplaatsen 6 - 2.900L laadruimte met 2 zitplaatsen

3 - 2.200L laadruimte met 5 zitplaatsen

4 - 2,80M laadruimte met 4 zitplaatsen



NISSAN
CONNECT
ZIE MEER, HOOR MEER, WEET MEER met  
NissanConnect, uw volledig geïntegreerde systeem voor 
navigatie, communicatie en audio-entertainment. Aanraakscherm 
van 5”, optimale routes, muziek en wegeninfo en zelfs uw 
telefoonboek. Kaarten in 2D of 3D, automatisch inzoomen op 
points-of-interest, stembegeleiding in 9 talen in Europa. De 
cd-speler kan elk formaat lezen en doorbladeren en uw netwerk 
openen via de handenvrije Bluetooth®-connectiviteit. U hebt 
toegang tot uw favorieten op uw iPod, mp3-speler of USB- 
stick via het aanraakscherm van NissanConnect. U ziet wat 
er allemaal gebeurt via de achteruitrijcamera.

ZUINIGE
KRACHT
U KUNT KIEZEN voor een 1,6-benzinemotor van 81kW (110PK) of één 
van de 1,5 dCi-turbodiesels goed voor 66kW (90PK) of 81kW (110PK). 
Beide motoren zijn bijzonder zuinig, zodat 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 best schakelt,  
zodat u nog zuiniger kunt rijden.

EEN VEILIG 
GEVOEL
NET ALS U, WILLEN OOK WIJ DAT IEDEREEN
ZICH VEILIG KAN VOELEN AAN BOORD VAN DE
EVALIA. Daarom hebben we hem uitgerust met 
verschillende actieve veiligheidssystemen, zoals ABS met 
elektronische remkrachtverdeling (EBD), noodremhulp 
(BAS) en stabiliteitscontrole (ESP). Airbags voor 
bestuurder en passagier vooraan, zijdelingse airbags en 
gordijnairbags zijn standaard. Voor nog meer veiligheid 
zijn ook de cruise control en snelheidsbegrenzer met 
bediening aan het stuur standaard.

Airbags voor bestuurder en voorste passagier

81KW (110PK)

1.6 BENZINE

66KW (90PK)  
or 81KW (110PK)

1.5 DCI



RIJ 
EN ONTDEK

DE EVALIA HEEFT ALLES MEE OM
NIEUWE BESTEMMINGEN makkelijk en met

veel plezier te ontdekken. De duidelijke en
multifunctionele boordcomputer laat zien wat het 

gemiddelde en actuele brandstofverbruik is en 
hoeveel kilometer u nog kunt afleggen. En er is 
ook nog de Intelligent Key*. Die blijft gewoon in 
uw zak zitten wanneer u de deuren vergrendelt 

of ontgrendelt en de motor start. Kan het nog 
simpeler! Of wat dacht u van koplampen die 

vanzelf gaan branden wanneer het donker  
wordt, en ruitenwissers die automatisch in  

gang schieten wanneer het regent*.* Afhankelijk van versie/afwerkingsniveau.



3

2

1



4 6

5

Autobescherming

1) Bagagerek met dakrails
2) Zijdelingse  

beschermingsstrips
3) Zijdelingse 

bumperbescherming

4) Tapijten textiel en rubber
5) Afneembare trekhaak
6) Bescherming bagageruimte

MIJN OPMERKELIJKE
EN AANPASBARE EVALIA
DE SPECIAAL ONTWORPEN, en perfect passende accessoires 
bieden u nog meer mogelijkheden, voor avontuurlijke uitstappen met het 
gezin of gewoon voor het dagdagelijkse rijden in alle comfort. Dakkoffers, 
fietsdragers, op maat gemaakte tenten, vloermatten en gezinsbestendige
kofferbakbeschermingen, ze dragen allemaal hun steentje bij om u optimaal 
van uw vrije tijd en van de indrukwekkende mogelijkheden van de EVALIA 
te laten genieten.



K L E U R E N

Dark Blue 
BW9 / M

Silver
KL0 / M

Dark Grey 
K51 / M

Black 
GN0 / M

Pearl White
QAB / P 

White 
QM1 / S

Red 
Z10 / S

Brown
CAP / M 

S: SOLID - M: METALLIC - P: PEARL



GRIJS-BLAUW

B I N N E N B E K L E D I N G

VISIA

• ABS + EBD + noodremhulp

• ESP

• Bestuurders-, passagiers en 
gordijnairbags

• Manuele airconditioning

• Elektrische ruiten vooraan met 
impulsbediening voor de bestuurder

• 14” stalen velgen met sierwieldeksels

• Gedeeltelijk openende ruiten in de 
zijdelingse schuifdeuren

• Cruise control en snelheidsbegrenzer

• Boordcomputer

• Radio CD MP3 met Bluetooth en 
bediening op het stuur

• Elektrisch verstelbare buitenspiegels

• Centrale deurvergrendeling met 
afstandsbediening

• 2e zetelrij 2/3 - 1/3 neerklapbaar met 
Isofix bevestigingspunten

ACENTA
= VISIA +

• Automatische koplampen en ruitenwissers

• Achteruitrijcamera op multifunctioneel 
scherm

• Automatische airconditioning

• 14” lichtemetalen velgen

•  I-Key (intelligente sleutel)

• Privacy glass

• Schuifruit in ramen van de zijschuifdeuren

• Mistlampen vooraan

CONNECT EDITION
= ACENTA +

• NissanConnect navigatiesysteem met 
geïntegreerd audiosysteem en 5” 
aanraakkleurenscherm

U I T R U S T I N G S N I V E A U S

NISSAN EVALIA 
BIEDT U:

3 JAAR WAARBORG (TOT 100.000 KM; 
WAT EERST BEREIKT WORDT)

12 JAAR WAARBORG OP PERFORATIE 
INGEVOLGE CORROSIE

ONDERHOUDSINTERVAL VAN  
30.000 KM OF JAARLIJKS VOOR 
BENZINE & DIESEL (1.5dCi EURO 5)

U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert onze vernieuwingszin. U inspireert ons 
om de regels te veranderen en te innoveren. En bij Nissan is innovatie meer dan 
toevoegingen en uitbreidingen. We tasten de grenzen af om het status quo 
opnieuw uit te vinden. We ontwikkelen onverwachte oplossingen om uw wildste 
en meest pragmatische wensen in te vullen. Bij Nissan ontwerpen we auto’s, 
accessoires en services die breken met de traditie en maken we het praktische 
opwindend en het opwindende praktisch om u dag na dag nog meer rijplezier te 
verzekeren.

U BRENGT HET BESTE IN ONS NAAR BOVEN.



We hebben er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan (september 2014). Deze brochure werd 
gerealiseerd met prototypevoertuigen die werden tentoongesteld op autosalons. In overeenstemming met het beleid van de onderneming omtrent het 
voortdurend verbeteren van haar producten, behoudt Nissan International zich het recht voor om te allen tijde de specificaties en voertuigen te veranderen, 
beschreven en getoond in deze publicatie. Nissan dealers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van dergelijke veranderingen. Neem contact 
op met uw plaatselijke Nissan-dealer wanneer u de recentste informatie wenst te ontvangen. Door de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen 
de kleuren die worden getoond in deze 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 International.

Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier – 09/2014 – CATNEVAL0914 - Gedrukt in de EU.

B e z o e k  o n z e  w e b s i t e  o p  :  w w w . n i s s a n . b e

Follow Nissan EVALIA on:
Uw verdeler:



NISSAN NV200 EVALIA GAMMA 2015
TECHNISCHE SPECIFICATIES

(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
MODEL 5 plaatsen 7 plaatsen 5 plaatsen 7 plaatsen 5 plaatsen 7 plaatsen

Versnellingsbak Handgeschakeld

Aantal deuren 5

MOTOR

Aantal cilinders 4

Aantal kleppen per cilinder 4 2

Cilinderinhoud cm3 1598 1461

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

Toeren per minuut tr 6000 4000 4000

Maximaal koppel Nm / tr 153 / 4400 200 / 2000 240 / 2000

Compressieverhouding 10,1 15.5 15,2

Inspuiting elektronisch  Common rail-inspuiting

Batterij/alternator Amp 60Ah / 120 50Ah / 150 50Ah / 150

TRANSMISSIE

Versnellingsbak Type 5  versnellingen 5  versnellingen 6  versnellingen

Aangedreven wielen Voor

CHASSIS

Ophanging Vooraan Onafhankelijk, McPherson-veerpoten

Achteraan Starre as achter met enkele bladveer

Stuurinrichting Tandheugel en elektrische bekrachtiging

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

Velgen 14×5.5J

Banden Std 175/70R14C

GEWICHT EN ALGEMENE AFMETINGEN

Maximaal voertuiggewicht in beladen toestand (MTM) Kg 1980 2060 2080

Leeggewicht(1) Kg 1311 1352 1376 1417 1390 1431

Maximale belasting Kg 669 628 684 643 690 649

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

Maximaal gewicht aanhanger geremd/ongeremd Kg 1100 / 640

Lengte mm 4400

Breedte (inclusief buitenspiegels) mm 2011

Totale breedte (exclusief spiegels) mm 1695

Min. hoogte (leeg) mm 1860

Wielbasis mm 2725

Overhang (voor) mm 835

Overhang (achter) mm 840

Spoorbreedte (voor) mm 1490

Spoorbreedte (achter) mm 1510

Bodemvrijheid (leeg) mm 158

Inhoud van de tank liter 55

GEWICHTEN EN AFMETINGEN LAADRUIMTE

Maximale laaddrempel (leeg) mm 524

Liter 900

6 zitplaatsen Liter 1550

5 zitplaatsen Liter 2000

2 zitplaatsen Liter 2900

mm 693

mm 1171

mm 1262

mm 1228

VERBRUIK(2) EN PRESTATIES

Stadsverbruik/verbruik buiten de stad/gemengd(2) l/100 Km 9,1 / 6,3 / 7,3 5,9 / 4,4 / 4,9 5,7 / 4,5 / 4,9

Uitstoot(2) CO2 g/Km 169 130 130

Topsnelheid Km/u 165 158 169

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 (november 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-verdelers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te 
ontvangen. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren in deze brochure lichtjes 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.

SPENEVA1114 – Gedrukt in België.
Ontwerp door Typoweb.

Bezoek onze website: 

www.nissan.be

www.nissan.lu

Uw Nissan-verdeler:



NISSAN 

NV200 EVALIA 
GAMMA 2015

STANDAARDUITRUSTING EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

GAMMA VISIA ACENTA CONNECT EDITION

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



NISSAN NV200 EVALIA GAMMA 2015
STANDAARDUITRUSTING

 VISIA

STIJL

 Blauw-grijze antivlekbekleding

 Bumper (voor), deurgrepen en spiegels in  

koetswerkkleur

 Vast raam in zijschuifdeuren

COMFORT

  Manuele airconditioning

 Stuurbekrachtiging

 In hoogte verstelbaar stuur

 Elektrische ruiten (voor), elektrische buitenspiegels

 Tweede rij inklapbare stoelen 2/3 1/3 met  

ISOFIX-bevestiging

 Bekerhouders

 Centrale bergruimte en bergruimte aan  

passagierskant

 2 zijschuifdeuren met veiligheidsstand

 Bagage-afdekking (icm 5-zitplaatsen uitvoering)

VEILIGHEID

 ABS + EBD + noodremhulp

 ESP

 EHS (Easy Hill Start)

 TPMS (bandendruk controle)

 Snelheidsbegrenzer en cruise control

 Reservewiel normale maat

 Airbag bestuurder en passagier

 Laterale- en gordijnairbags

TECHNOLOGIE

 Radio CD MP3 met geïntegreerd Bluetooth-systeem,  

4 luidsprekers en bediening aan het stuur

 Multifunctioneel weergavescherm met boordcomputer

 Elektronisch antistartsysteem

 Centrale deurvergrendeling

OPTIE

 3de rij stoelen, inklapbaar naar de zijkant

 ACENTA 
 Uitrusting VISIA +

STIJL

 14” Lichtmetalen velgen

 Privacy glass achter

COMFORT

 Automatische airconditioning

 Lichtsensor

 Regensensor

 Achteruitrijcamera

 Schuifruit in ramen van de zijschuifdeuren

TECHNOLOGIE

  I-Key (openen en starten zonder sleutel)

VEILIGHEID

   Mistlampen vooraan

OPTIE

 3de rij stoelen, inklapbaar naar de zijkant

 CONNECT EDITION 
 Uitrusting ACENTA +

TECHNOLOGIE

 
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).

OPTIE

 3de rij stoelen, inklapbaar naar de zijkant



NISSAN NV200 EVALIA GAMMA 2015
STANDAARDUITRUSTING

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

 Cruise Control en snelheidsbegrenzer   ● ● ●

 EBD (Elektronische remkrachtverdeler)  ● ● ●

 Elektronische noodremhulp  ● ● ●

 ESP uitschakelbaar (elektronisch stabiliteitssysteem)  ● ● ●

 Airbag bestuurder  ● ● ●

 Airbag passagier  ● ● ●

 TPMS (bandendruk controle)  ● ● ●

 Zij-airbags  ● ● ●

 Gordijnairbags  ● ● ●

 Elektronisch antistart systeem  ● ● ●

 3-puntsveiligheidsgordels met automatisch oprolsysteem  ● ● ●

 ISOFIX bevestigingspunten op 2de rij stoelen  ● ● ●

 Opbergruimte voor gevarendriehoek in de laadruimte  ● ● ●

 Reservewiel  ● ● ●

 2 Zijschuifdeuren met veiligheidsstand  ● ● ●

■ STIJL
 Radiatorrooster in chroom  ● ● ●

 Voorbumpers, handgrepen en spiegels in koetswerkkleur  ● ● ●

 Privacy Glass (achter)  ● ● ●

 14’’ velgen met wieldeksels  ● - -

 14’’ lichtmetalen velgen  - ● ●

 Specifieke bekleding met anti-vlekstof  ● ● ●

■ ZICHTBAARHEID
 Mistlampen vooraan  - ● ●

 Mistlamp achteraan  ● ● ●

 Lichtsensor  - ● ●

 Elektrische hoogteregeling van de lichten  ● ● ●

 Regensensor  - ● ●

 Elektrische buitenspiegels  ● ● ●

■ COMFORT
Rijcomfort

 Stuurbekrachtiging  ● ● ●

 In hoogte verstelbaar stuur  ● ● ●

 In lengte verstelbare bestuurderszetel  ● ● ●

 Boordcomputer  ● ● ●

Bergruimte

 Opbergvak onder bestuurderszetel  ● ● ●

 Deurvakken  ● ● ●

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

 Flessenhouder in de schuifdeur  ● ● ●

 Opbergruimte boven het dashboard  ● ● ●

 Opbergnetjes achter de voorste stoelen  ● ● ●



● Standaard uitvoering
❍ Optie
- Niet beschikbaar

NISSAN NV200 EVALIA GAMMA 2015 
STANDAARDUITRUSTING

   EVALIA  ACENTA CONNECT EDITION 
■ LEVEN AAN BOORD

 3e zetelrij  ❍ ❍ ❍

 In hoogte verstelbare hoofdsteunen  ● ● ●

 Elektrische ramen (voor) met impulsbediening bestuurder  ● ● ●

 Manuele airconditioning  ● - -

 Automatische airconditioning  - ● ●

 Centrale deurvergrendeling via schakelaar binnenin  ● ● ●

 Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening  ● ● ●

 Detectie of deuren gesloten zijn  ● ● ●

 Verlichting van de cabine  ● ● ●

 Kofferverlichting  ● ● ●

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

 Zonneklep met kaarthouder bestuurder en passagier  ● ● ●

 Tafeltje voor de passagiers op de tweede rij  ● ● ●

 Schuifruit op zijschuifdeur  ● ● ●

■ TECHNOLOGIE
 Achteruitrijcamera  - ● ● (NissanConnect)

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

 Radio CD MP3 met bediening aan het stuur, Bluetooth, Aux-ingang voor MP3 speler, 4 luidsprekers, 
 bediening aan het stuur  

● ● ●

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


	Nissan_Brochure_NV200 EVALIA_BEFL_on B2B portal
	LCV_TDS_NV200 Evalia MY15_BEFL_FINAL

