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SKVĚLÉ ŘEŠENÍ
PRO CELOU RODINU
Nissan EVALIA je rodinný vůz přesně pro vás:
• tovární záruka na 5 let / 160 000 km*
• obří nákladový prostor s 5 nebo 7 sedadly
• objem zavazadlového prostoru 870–2110 l
• široké možnosti uspořádání sedadel
a nákladového prostoru
• výjimečná praktičnost
• skvělá standardní a volitelná výbava
včetně zadní parkovací kamery
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ŽIVOTNÍ PROSTOR
PRO CELOU RODINU
EVALIA je nabitá nápady, které ocení zejména
rodiny.
• prostorný interiér se 7 plnohodnotnými sedadly
• druhá řada sedadel vybavená systémem ISOFIX
• posuvné dveře usnadňující přístup do vozidla i při
parkování ve stísněných prostorách
• spousta úložného prostoru
• systém NissanConnect, který vás informuje i baví
• 12voltová zásuvka, do níž lze připojit herní
zařízení nebo notebook
• čalounění, které se snadno čistí a ocení jej
zejména rodiny
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NEOMEZENÁ
VŠESTRANNOST
Potřebujete-li spoustu prostoru,
je pro vás EVALIA jako stvořená.
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SNADNÉ
NASTUPOVÁNÍ

ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA

SKVĚLÝ VÝHLED

384 mm
373 mm

667 mm

847 mm
Díky nízké podlaze nabízí
EVALIA snadné
nastupování i vystupování.

Volitelná zadní parkovací kamera vám
usnadní parkování ve stísněných prostorách.
Počínaje verzí Tekna se na obrazovku
systému NissanConnect promítá barevný
obraz oblasti za vozidlem. Díky tomu s
modelem NV200 EVALIA zajedete přesně
tam, kam potřebujete.

Díky vysokému posezu při řízení
budete mít z modelu EVALIA
optimální výhled na silnici i na
palubní desku.

MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ

DO KAŽDÉ GARÁŽE

5,3 m

Díky své výšce, která nedosahuje ani 1,9 m, bude mít EVALIA povolen
vjezd do většiny podzemních i jiných výškově omezených garáží.

EVALIA má průměr otáčení 10,6 m (od obrubníku k obrubníku)
při celkové délce pouhých 4,4 m. Díky tomu se můžete bez
problémů pohybovat v ulicích měst a snadno zaparkujete
i v těsných prostorách.

KOMPAKTNÍ, S VELKÝMI MOŽNOSTMI

KOMPAKTNÍ A HBITÁ

Celková výška:
1,86 m

• spousta prostoru v interiéru
• kompaktní vnější rozměry
• dynamičnost a snadná ovladatelnost
Celková šířka: 1,69 m
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SNADNO SE
PŘIZPŮSOBÍ
VAŠEMU
ŽIVOTNÍMU
STYLU
EVALIA se dokáže snadno
a rychle přizpůsobit jakékoli
vaší činnosti.

6stupňová manuální převodovka

multifunkční volant

velká odkládací přihrádka…

automatické stěrače a světlomety

klimatizace a držák nápojů pro třetí řadu
sedadel

odkládací přihrádka ve středové
konzole

elektrické ovládání vnějších zpětných
zrcátek a výškově nastavitelné
světlomety

klimatizace a systém NissanConnect

inteligentní klíč – odemykání dveří
a startovací tlačítko

Startovací tlačítko
(spojené s inteligentním klíčem)
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12V zásuvka u sedadel ve druhé řadě

… s diskrétním úložným prostorem

odkládací přihrádka v palubní desce

rozkládací stolek u sedadel ve druhé řadě

držák na 750 ml láhve v bočních
posuvných dveřích

skrytá vysouvací přihrádka
pod sedadlem spolujezdce

zavazadlový prostor

dveřní madla
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PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠIM
POTŘEBÁM
Zadní sedadla můžete sklopit do stran a získat tak spoustu místa
pro zavazadla. Ostatní sedadla lze sklápět samostatně a vytvořit
tak uličku či zcela plochou podlahu.

1

1) 7 sedadel, nákladový prostor 870 l

3) 5 sedadel, nákladový prostor 2 110 l

2

3

4

5

6

2) 6 sedadel a přesto obří nákladový prostor

4) 4 sedadla, ložná plocha až 2,8 metru

5) 3 sedadla, výška nákladu až 1,3 metru
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6) 2 sedadla, nákladový prostor 2 940 l
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BUĎTE STÁLE VE SPOJENÍ
DÍKY SYSTÉMU
NISSANCONNECT
•

PLNĚ INTEGROVANÝ NAVIGAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉM

•

OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU

•

5” DOTYKOVÝ DISPLEJ ZOBRAZUJÍCÍ OPTIMÁLNÍ TRASY, UPOZORNĚNÍ
TÝKAJÍCÍ SE HUDBY ČI INFORMACÍ, TELEFONNÍ SEZNAM A OSOBNÍ
SOUBORY

•

2D A 3D MAPY VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO
PŘIBLÍŽENÍ CÍLŮ

•

PŘEHRÁVÁNÍ VŠECH FORMÁTŮ CD

•

PODPORA ZAŘÍZENÍ IPOD, PŘEHRÁVAČŮ MP3 ČI USB ZAŘÍZENÍ

•

STREAMOVÁNÍ ZVUKU PŘES ROZHRANÍ BLUETOOTH®

•

RÁDIO A DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ

•

BEZPEČNÉ TELEFONOVÁNÍ DÍKY HANDS-FREE
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JEZDĚTE BEZPEČNĚ
Na multifunkčním panelu modelu EVALIA se zobrazují otáčky motoru, průměrná i aktuální spotřeba paliva
a dojezdová vzdálenost.
• Inteligentní klíč zamyká a odemyká dveře
• Čelní světlomety se automaticky zapnou, když se setmí.
• Stěrače se samy aktivují, jakmile začne pršet.
VÝKONNÝ A ÚSPORNÝ
Můžete si vybrat 1,6l zážehový motor s výkonem 81 kW (110
k) a točivým momentem 153 Nm nebo přeplňovaný 1,5l
vznětový motor dCi, který nabízí výkon 66 kW (90 k),
případně 81 kW (110 k). Oba motory vykazují nízkou spotřebu
paliva. Jezdit ještě úsporněji vám pomůže ukazatel na
multifunkčním displeji, který zobrazuje optimální okamžik
k přeřazení.
POCIT BEZPEČÍ
EVALIA je vybavena několika systémy aktivní a pasivní bezpečnosti:
• ABS s elektronickou distribucí brzdné síly (EBD)
• brzdový asistent zvyšující účinnost brzdění
• airbag řidiče a spolujezdce
• přední boční a hlavové airbagy
• předpínače bezpečnostních pásů předních sedadel
• systém elektronické stabilizace podvozku (ESP)
• tempomat s omezovačem rychlosti
• systém sledování tlaku v pneumatikách
ESP

1.5 dCI
66 kW (90 k)
nebo 81 kW (110 k)

1.6 zážehový
81 kW (110 k)

ABS

AIRBAGY ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
NV200 EVALIA

1

Příslušenství nabízí spoustu dalších možností pro
milovníky rodinných dobrodružství i řidiče, kteří
si chtějí usnadnit každodenní ježdění.

Ochranné prvky

4) Standardní, velurové a
pryžové podlahové rohože
5) Odnímatelné tažné zařízení,
7 pinové
6) Tvrdá vložka do
zavazadlového prostoru

2

3

5

1) Střešní nosič s boxem
2) Ochranné lišty dveří
3) Boční ochrana nárazníků
4
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BARVY

5LETÁ TOVÁRNÍ ZÁRUKA NA LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY NISSAN*
Společnost NISSAN nyní nabízí na model NV200 EVALIA* standardní 5letou tovární záruku.
Jedná se přitom o mnohem více než jen o záruku a zahrnuje také tyto položky:

LET
tmavě modrá
BW9 / M

stříbrná
KL0 / M

tmavě šedá
K51 / M

ZÁRUKA
Z
VÝROBCE
VÝRO

bílá
QM1 / S
NEBO

NA LEHKÉ UŽITKOVÉ
VOZY NISSAN

•

5letá záruka (nebo 160 000 km) na celý vůz

•

5letá záruka na lak – vztahuje se na lak karosérie

•

5letá záruka na originální díly a příslušenství
Nissan

•

asistenční služba na 5 let

•

12letá záruka proti prorezavění karosérie

•

záruka je plně převoditelná na dalšího majitele

Díky servisním intervalům vznětových i zážehových motorů 1 rok nebo 30 000 km budete
mít navíc i nízké provozní náklady.

černá
GN0 / M

červená
Z10 / S

bílá Pearl
QAB / P

bronzová
CAP / M

S: PASTELOVÁ – M: METALÍZA – P: PERLEŤOVÁ

KOLA

ČALOUNĚNÍ

DÍKY VÁM SE NEUSTÁLE ZLEPŠUJEME.
Vy jste naší inspirací. Motivujete nás k hledání stále důmyslnějších řešení. Podněcujete nás k
inovacím a změnám v zaběhnutých postupech. Nechceme se spokojit s pouhým vylepšováním
či rozšiřováním toho, co již existuje. Chceme posouvat a znovu definovat hranice možností.
Chceme nabízet originální řešení, která nám pomohou uspokojit vaše každodenní potřeby a
naplnit vaše nejodvážnější sny. Společnost Nissan navrhuje vozy, příslušenství a služby, které
mění zaběhnuté představy o možnostech automobilů. Abyste si skutečně vychutnali každou
jízdu, dodává funkčním prvkům kouzlo nevšedního a nevšední činí dokonale funkčním.

15” hliníková kola

modrá – tmavě šedá

* Tovární záruka: 5 let / 160 000 km (podle toho, co nastane dříve) na řadu užitkových vozů Nissan (s výjimkou modelu e-NV200, pro který platí tovární záruka 5 let /
100 000 km na speciální elektrické komponenty a 3 roky / 100 000 km na ostatní části vozu). Záruka na lak, originální náhradní díly a příslušenství Nissan, proti prorezavění
a nárok na asistenční službu nejsou omezeny počtem najetých kilometrů. Podrobnější informace o podmínkách, omezeních a výlukách záruky najdete v záruční knížce.
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Navštiv te naše webové stránky:
w w w.nissan.cz
Sledujte NV200 EVALIA na:

Tovární záruka na celou řadu užitkových vozů Nissan: 5 let / 160 000 km podle toho, co nastane dříve (s výjimkou
modelu e-NV200: 5 let / 100 000 km tovární záruka na díly systému elektrického pohonu, 3 roky / 100 000 km na
zbytek vozidla). Podrobnější informace o podmínkách, omezeních a výlukách záruky najdete v záruční knížce.
Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (leden 2016)
správný. Tato brožura byla vytvořena s využitím prototypových vozů vystavovaných na autosalonech. V souladu s
politikou soustavného zlepšování produktů si Nissan International vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace a
vozidla popisovaná a vyobrazená v této publikaci. Prodejci Nissan budou informováni o každé takové úpravě co
možná nejrychleji. Prosím, ověřte si u místního prodejce Nissan, že jste obdrželi nejaktuálnější informace. Z
důvodů limitů použitého tiskového procesu se mohou barvy uvedené v této brožuře mírně lišit od skutečných
barev použitých laků a interiérových dekorů. 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 posky tnout našim
zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt. Údaje o dostupnosti jazykových verzí Nissan Connect vám
poskytnou prodejci Nissan. Zobrazení je pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené
výlučně k informačním účelům a nemohou bý t považovány za návrh smlouvy. Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce celé této brožury nebo jakékoliv její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan International je
zakázána. Kombinovaná spotřeba: 4,9 – 7,3 l/100 km; kombinované emise CO 2 : 130 - 169 g/km. Dovozcem je
společnost Nissan Sales CEE Kft. (Maďarsko, 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající prostřednictvím Nissan
Sales CEE Kf t. - 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 51598.

Razítko dealera:

Tato brožura je vyrobena z papíru běleného bez použití chlóru – MY15 NV200 EVALIA BROCHURE LHD 01/2016 – Vytištěno v EU.
Grafická úprava: CLM BBDO, Francie – Tel.: +33 1 41 23 41 23, výroba: eg+ worldwide, Francie – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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