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Vůz NV200 EVALIA je připraven na vše, co ho s rodinou může potkat: neposedné děti, hromada jízdních 
kol, zablácené tlapky a nápady ve stylu „jedeme k vodě!“. Prostorný, odolný a předurčený pro zábavu s 
rodinou – to je vůz NV200 EVALIA: speciálně vytvořen pro cokoli, co se chystáte podniknout.

NV200 EVALIA, RODINĚ ODOLNÝ.
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Až sedm plnohodnotných sedadel ve velkém a prosluněném interiéru – to je vůz NV200 EVALIA, plný 
nápadů pro rodinu. Sklopné stolečky s vestavěnými držáky na nápoje pro cestující na druhé řadě sedadel 
jsou ideální pro rychlou svačinu na cestě. Cesta k vodě se táhne? Máte zde 12 V zásuvku pro připojení 
her nebo notebooku. A k tomu spoustu úložných prostor pro vše, co prostě musíte vzít s sebou. Nemusíte 
si dělat starosti s ulepenými dlaněmi nebo roztátou zmrzlinou. NV200 EVALIA má hladké, otíratelné 
čalounění, které odolá i početné rodině.

RODINNÝ OBÝVACÍ POKOJ
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* Některé prvky výbavy nemusí být v zemích střední a východní Evropy dostupné.

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka a ovládání sklonu 
světlometů

- Volant a přístrojový panel - Objemná palubní schránka...- Automatická klimatizace - ... a tajná schránka
- Pěti- nebo šestistupňová automatická 
převodovka

- Klimatizace prostoru vzadu a držák 
nápojů pro cestující ve třetí řadě sedadel- Automatické stěrače a světlomety

- Skrytá zásuvka pod sedadlem 
spolujezdce vpředu

- Zásuvka 12 V pro cestující ve druhé řadě 
sedadel

- Výsuvné stolky pro cestující ve druhé 
řadě sedadel

- Dvě kapsy na zadní straně opěradel pro 
cestující ve druhé řadě sedadel

- Držáky na litrovou láhev v posuvných 
dveřích

- Dveřní kapsa

- Úložný prostor ve středové konzole
- Zavazadlový prostor a výstražný 
trojúhelník- Úložný prostor v přístrojové desce - Madla dveří
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Vyrazte k vodě. Pomozte příteli se stěhováním. Odvezte ze zahradního centra plný vůz malých stromků. 
Odbočte a sledujte, kam vás cesta zavede. Vůz NV200 EVALIA je připraven na život plný překvapení.

NEOMEZENÁ VŠESTRANNOST

Strana 1    |    Strana 2

Představení    |    Interiéru    |    Všestrannost     |    Kompaktní    |    Výkonnost    |    Příslušenství    |    Verze a rozměry Vytisknout    |    Zavřít



Vůz NV200 EVALIA se rychle a snadno přizpůsobí všemu, co dnes chcete dělat. 

SNADNO ZAPADNE DO VAŠEHO ŽIVOTA
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4

2

5

3

6

5 - 3 sedadla, výška nákladu až 1,3 m 6 - 2 sedadla, nákladový prostor 2900 l

3 - 5 sedadel, nákladový prostor 2200 l 4 - 4 sedadla, délka nákladu až 2,8 m

1 - 7 sedadel, nákladový prostor 900 l 2 - 6 sedadel, nákladový prostor 1550 l
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Chytré provedení vozu NV200 EVALIA poskytuje spoustu vnitřního prostoru při kompaktních vnějších 
rozměrech. Při jízdě vám proto připadá živý, čiperný a snadno ovladatelný a rušné ulice už nejsou takový 
problém. Navíc se vejde do mnohem menších parkovacích míst, než byste si troufli myslet! Živé zážehové 
nebo vznětové motory jsou příjemně úsporné, ale přesto mají dostatečný výkon, který potřebujete v 
dopravní špičce nebo na dálnici. 

PŘEKVAPIVĚ KOMPAKTNÍ A ŽIVÝ

CELKOVÁ DÉLKA: 4,4 m

CELKOVÁ
VÝŠKA:
1,86 m

CELKOVÁ 
ŠÍŘKA: 1,69 m

Je to malý krok pro člověka: 
nízká podlaha vozu NV200 
EVALIA usnadňuje nastupování 
a vystupování.

NV200 EVALIA má pozoru-
hodně malý poloměr otáčení 
5,2�m. Společně s celkovou dél-
kou jen 4,4 m to znamená, že i 
v přeplněných uličkách můžete 
manévrovat snadno a sebejistě. 

5,2 M

KOMPAKTNÍ, S ŠIROKÝMI MOŽNOSTMI

Zadní kamera usnadňuje zacouvání do malých 
parkovacích stání. Displej na přístrojovém panelu 
ukazuje v reálných barvách situaci za vozem a navíc 
pomocí vodicích linií pomáhá nasměrovat vůz 
NV200 EVALIA přesně tam, kde jej chcete mít.

S výškou pod 1,9� m je vůz NV200 EVALIA 
dostatečně nízký na to, aby mohl vjet do většiny 
vícepatrových a výškově omezených parkovacích 
zařízení – na rozdíl od jeho vyšších konkurentů.

VHODNÝ PRO PARKOVACÍ DOMY

ŠIROKÝ VÝHLED MALÝ POLOMĚR 
OTÁČENÍ

SNADNÉ 
NASTUPOVÁNÍ

ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA

847 mm

667 mm

384 mm

373 mm

Vysoká pozice při řízení vozu 
NV200 EVALIA vám poskytuje 
vynikající výhled do všech stran. 
Přístrojová deska je nakloněná 
tak, aby byla příhodně ve vašem 
zorném poli a na první pohled 
nabízela nezbytné údaje.
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Vůz NV200 EVALIA je vybaven tak, aby objevování nových míst bylo snadné a zábavné. Jeho přehledný 
multifunkční palubní počítač zobrazuje otáčky motoru, průměrnou a okamžitou spotřebu paliva a dojezd. 
A pak je zde inteligentní klíč. Zůstává v kapse, když odemykáte a zamykáte dveře a startujete motor. Může 
být něco jednoduššího? 

•  Pětipalcový dotykový displej zobrazuje optimální trasy, údaje o přehrávané hudbě, výstražná upozornění a 
dokonce i váš telefonní seznam.

•  2D či 3D mapy a automatické přibližování nejdůležitějších cílů s hlasovou navigací po celé Evropě 
v devíti jazycích.

• Přehrávač CD dokáže číst jakýkoli formát a díky hands-free připojení Bluetooth® se můžete připojit ke své síti.
•  Displej systému Nissan Connect nabízí přístup k oblíbeným položkám na zařízení iPod, MP3 přehrávači 

nebo USB.
• Pomocí zadní kamery vidíte, jak to vypadá za vámi.

Můžete si zvolit mezi 1,6l zážehovým motorem o výkonu 81 kW (110 k) a točivým momentem 153�Nm a 
1,5l turbodieselem dCi o výkonu 81 kW (110 k). Oba motory mají nízkou spotřebu, takže vás palivo stojí 
méně a mezi zastávkami u pumpy ujedete více. 
Multifunkční displej navrhuje nejlepší okamžik k přeřazení, takže můžete jezdit ještě úsporněji.

JEZDĚTE A OBJEVUJTE

NISSAN CONNECT

VÝKONNÝ A ÚSPORNÝ

Airbagy na místě řidiče a spolujezdce

81 kW (110 k)
1.5 DCI

81 kW (110 k)
1.6 

Díky plně integrovanému navigačnímu a komunikačnímu audiosystému Nissan Connect můžete více vidět, 
více slyšet a více vědět.

Stejně jako vy, i my chceme, aby se každý ve voze 
NV200 EVALIA cítil bezpečně. Proto jsme jej 
vybavili několika systémy aktivní bezpečnosti, 
včetně systému ABS s elektronickým rozdělovačem 
brzdné síly (EBD) a brzdovým asistentem, které 
zvyšují brzdný účinek, a systému pro řízení stability. 
Standardně je vůz vybaven airbagy ř idiče a 
spolujezdce vpředu a předpínači pásů na předních 
sedadlech. A pro ještě větší ochranu je zde 
elektronický stabilizační program (ESP).

POCIT BEZPEČÍ
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Tato speciálně navržená a na míru vytvořená příslušenství vám nabízejí ještě více možností – pro rodinná 
dobrodružství, nebo prostě pro snadnější každodenní ježdění. Od střešních boxů, stojanů na kola a stanu 
na míru, až po koberečky a podlahové krytiny odolné vůči rodinnému využívání. Pomohou vám nejlépe 
využít váš volný čas a všechny možnosti vozu NV200 EVALIA.

MŮJ ÚŽASNÝ A PŘIZPŮSOBIVÝ VŮZ NV200 EVALIA

       

* Některé prvky výbavy nemusí být v zemích střední a východní Evropy dostupné.

Ochrana vozu Tkané a gumové koberečky Dělicí příčka zavazadlového 
prostoru

Vložka pro mobilní telefon 
do držáku na nápoje
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VÝBAVA

BARVY A ČALOUNĚNÍ

• ZÁRUKA TŘI ROKY NEBO 100 TIS. KM
• DVANÁCTILETÁ ZÁRUKA PROTI PROREZIVĚNÍ
• SERVISNÍ INTERVAL 30 000 KM NEBO 12 MĚSÍCŮ

100% RODINĚ ODOLNÝ

A32 Metalická červená

QM1 BíláKL0 Metalická stříbrnáK51 Metalická šedá

GN0 Černá

Z10 Metalická červená BW9 Metalická tmavě modrá

FAD Metalická modrozelená Tmavě šedé / modré čalounění

Inteligentní klíč Mlhovky Zadní parkovací kamera 

• Inteligentní klíč a centrální zamykání s imobilizérem
• Lakovaná vnější zrcátka, kliky a nárazníky
• Palubní počítač s multifunkčním displejem
• ABS + EBD + ESP
• Čelní a boční airbagy řidiče i spolujezdce
•  Nissan Connect (Navigační system, rádio/CD, MP3 USB, Bluetooth a zadní 

parkovací kamera)
• 5 dveří
• Zadní výklopné dveře
• Elektricky ovládaná okna (přední)
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Vyhřívaná sedadla
• Mlhovky
• Tempomat a omezovač rychlosti
• Kola z lehkých slitin

VOLITELNÁ VÝBAVA
• Třetí řada sedadel s automatickou klimatizací
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X-TRAILNOTE QASHQAI+2

Zásady SHIFT_ jsou pro nás výzvou. K tomu, abychom nově defi novali to, co se již omrzelo. 
Abychom vám nabídli něco nového. Abychom položili otázky, které nikoho jiného nenapadly. 
A abychom našli odpovědi, které nikdo jiný odpovědět nemůže. U Nissanu takto postupujeme 
každý den. Odráží se to ve všem, co děláme. Výsledkem je nabídka vozidel představující úplný 
a nekompromisní odklon od toho, co je běžné.

Navštivte naši webovou stránku: 

www.nissan.cz

Před vydáním této publikace do tisku (duben 2011) byla velice pečlivě prověřena správnost jejího obsahu. Tato brožura byla vydána za účelem představení prototypů vozů vystavovaných na autosalonech. V souladu s politikou společnosti založené 
na neustálém zlepšování jejích produktů, si společnost Nissan International vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace a vozy popsané a vyobrazené v této publikaci. Prodejci vozů Nissan budou o všech těchto změnách informováni co nejdříve. 
Ověřte si prosím u svého místního prodejce vozů Nissan aktuální informace. V důsledku omezení vzniklých použitými tiskovými postupy se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných barev laků a materiálů použitých v interiéru. 
Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku písařských chyb či chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí být v našem regionu nabízena. Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, kožená sedadla od Nissanu jsou potažena přírodní 
kůží (myslí se vlastní materiál, nikoliv jeho zpracování) na místech, která přicházejí do styku s tělem řidiče či pasažérů. Pro ostatní části čalounění sedadel je použita umělá kůže, která v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například 
nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt. Údaje o dostupnosti jazykových verzí Nissan Connect vám poskytnou 
prodejci Nissan. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování této brožury či jejích částí bez písemného souhlasu společnosti Nissan International je zakázáno. Zobrazení je pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené 
výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Spotřeba: 5,5 - 7,3 l/100 km; emise CO

2
: 144 - 169 g/km. Dovozcem je společnost NISSAN Sales CEE Kft. (Maďarsko, 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající 

prostřednictvím Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, Česká republika, IČ: 27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 51598.

Tato brožura je vyrobena z papíru běleného bez použití chlóru – 04/2011 – Vytištěno v EU. 
Navrhla společnost NEW ROBINSON CREAPRESS – Francie – Tel.: +33 1 40 62 37 37 a vyrobila společnost E GRAPHICS\FRANCE, Francie – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Razítko prodejce:
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