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EVALIA
TÅLER FAMILIEBESØG

EVALIA ER PARAT TIL ALT, hvad din familie 
måtte finde på at udsætte den for: sko på sæderne, 
cykler, hunde, potteplanter og strandsand. 
EVALIA er rummelig, hårdfør og bygget til den 
aktive families vekslende behov.

Bilerne I denne brochure kan være vist med ekstraudstyr.
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EN DAGLIGSTUE 
PÅ HJUL

MED OP TIL SYV SÆDER I VOKSENSTØRRELSE 
i et lyst interiør med højt til loftet er EVALIA indbegrebet 
af familievenlighed. Er der langt til campingpladsen? 
Der er også blevet plads til 12-V-udtag til den bærbare 
computer eller børnenes spillekonsoller. Plus en masse 
opbevaringsplads til alle de ting, du og familien umuligt 
kan være foruden. Og du kan tage det ganske roligt, 
hvis én af jer kommer til at spilde på sæderne: EVALIAs 
indtræk er lige til at tørre over med en klud.
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FLEKSIBILITET 
UDEN GRÆNSER

KØR EN TUR TIL STRANDEN. Hjælp en kammerat med 
at flytte. Hent træer til udplantning i dit lokale havecenter. 
Prøv at køre en anden vej og se, hvor skæbnen fører dig 
hen. EVALIA kan sagtens holde til en tilværelse fuld af 
overraskelser.
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UDVENDIG LÆNGDE: 
4400 MM

OUDVENDIG HØJDE: 
1850 MM

UDVENDIG BREDDE:
1695 MM

Et lille skridt for et menneske, et 
stort skridt for menneskeheden: 
Det lave gulv i EVALIA gør det 
nemt at stige ind og ud.

EVALIA har en venderadius på blot 10,6 m. Med en længde på 4,4 m kan du 
legende let mingelere bilen gennem tæt trafikerede gader og ind på snævre 
parkeringspladser. 

10,6 M

KOMPAKT MED UANEDE 
MULIGHEDER

Bakkameraet er standard, og gør det legende let at klemme bilen ind på selv 
meget små parkeringspladser. Skærmen på instrumentbrættet giver dig fuldt 
overblik over området bag dig, og de indlagte sigtelinjer hjælper dig med at 
klemme EVALIA ind, præcis hvor du vil.

Med en højde på under 1,9 m kan EVALIA køre ind i de fleste 
parkeringshuse og -kældre – husk det, når du sammenligner med 
konkurrerende modeller.

BEDSTE VEN MED PARKERINGSHUSENE

GODT UDSYN

LILLE VENDERADIUS

NEM IND- OG UDSTIGNINGBAKKAMERA

847 MM

667 MM
384 MM

373 MM

I EVALIA er førersædet højt placeret, 
så du har fornemt udsyn til alle sider. 
Instrumentbrættet er vinklet, så du ser 
det i den mest naturlige vinkel og med 
det samme kan aflæse vigtige 
informationer.

OVERRASKENDE
KOMPAKT OG SMIDIG

TAKKET VÆRE EVALIAS GENNEMTÆNKTE design har den masser af plads indvendigt på trods af 
et kompakt ydre. Så når du er ude at køre, vil du indse, hvor smidig, rap og betjeningsvenlig den er. 
Myldretidstrafikken klarer den som en leg. Og du kan klemme den ind på meget mindre parkeringspladser, 
end du er vant. De sprælske benzin- eller dieselmotorer giver god brændstoføkonomi både i 
myldretidstrafik og på motorvej.
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Kontrolpanel for forlygter og 
sidespejle 

Start/stop-knap
NissanConnect navigation,  og CD/
radio med Bluetooth

Manuel 5 eller 6 trinsgearkasse

Klimaanlæg og kopholdere
på 3. rækkeRegnsensor

12-V udtag ved 2. sæderække

Midterkonsol med
opbevaringsplads

I-key - nøglefri betjening

Stort handskerum… …med hemmeligt rum

Skjult bakke under forsæde i passagersiden

Ratkontakter og kombimeter
Flyborde til bagsædepassagererne 
på 2. sæderække Flaskeholdere i skydedørene

Opbevaringsplads på instrumentbrættet

Nødhjælpslomme med advarselstrekant

Ind- og udstigningsgreb

INDGÅR NEMT 
I DIT LIV

EVALIA kan hurtigt og nemt tilpasses til det, du skal netop i dag.
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1. 7 sæder, 900 L lastrum

2. 6 sæder, 1550 L lastrum 5. 3 sæder op til 130 cm højt gods 6. 2 sæder 2900 L lastrum

3. 5 sæder, 2200 L lastrum

4. 4 sæder, op til 280 cm langt gods

TILPASSER
SIG TIL DINE BEHOV

BILEN KAN TILPASSES TIL DINE OG DINE BØRNS BEHOV I EN HÅNDEVENDING TAKKET 
VÆRE DE FLEKSIBLE, MODULOPBYGGEDE SÆDER.
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KØR 
PÅ OPDAGELSE

EVALIA ER BYGGET, SÅ DET BLIVER EN 
VIRKELIG FORNØJELSE AT UDFORSKE 

STEDER, du aldrig har været før. 
Multifunktionsdisplayet viser dig omdrejningstal, 

gennemsnitligt og øjeblikkeligt brændstofforbrug 
samt afstand til bestemmelsesstedet. Vi skal 

forresten også nævne den intelligente nøgle. 
Du lader den bare ligge i lommen, mens du åbner 

og låser dørene og starter motoren. Så bliver 
det vist ikke meget nemmere.

NISSAN 
CONNECT
SE MERE, HØR MERE, VID MERE MED NISSAN 
CONNECT – DET FULDT INTEGREREDE NAVIGATIONS-, 
KOMMUNIKATIONS- OG MUSIKANLÆG. 
5"-touchscreen viser optimale ruter, musiktitler og 
trafikinformationer – samt dine telefonkontakter. Vælg mellem 
2D- og 3D-visning og zoom ind og ud efter behov. Talestyring 
på ni europæiske sprog. Cd-afspilleren kan håndtere alle 
gængse filformater, og så kan den bladre i numrene og tilsluttes 
til håndfrit Bluetooth®-udstyr. Vælg dine yndlingsnumre fra iPod, 
MP3-afspiller eller USB-drev via Nissan Connects knivskarpe 
trykskærm. Hold styr på omgivelserne med bakkameraet.

EN ØKONOMISK
KRAFTKARL
VÆLG MELLEM EN 1.6-L-benzinmotor på 81 kW (110 hk) og 153 Nm eller 
en 1.5-L-dCi turbodiesel på 81 kW (110 hk). Begge motorer er meget 
nøjsomme, så du bruger mindre på brændstof og kan køre længere mellem hver 
tankning. Multifunktionsdisplayet viser optimalt tidspunkt for gearskifte, så din 
kørsel bliver endnu mere økonomisk.

FØLELSEN 
AF SIKKERHED
VI ØNSKER LIGE SOM DU, AT ALLE SKAL FØLE 
SIG SIKRE I EVALIA. Derfor har vi udstyret den med 
mange aktive sikkerhedssystemer inkl. ABS med 
elektronisk bremsekraftfordeling (EBD), bremseassistent, 
som forstærker opbremsningen, og stabilitetskontrol. 
Foruden frontairbags til fører og forsædepassager er 
sideairbags foran, gardinairbags og selestrammere foran 
standardudstyr. Og som ekstra sikkerhed har alle 
EVALIA-versioner elektronisk stabilitetsprogram (ESP), 
fartpilot, hastighedsbegrænser og det nye 
dæktryksovervågningssystem.

Airbags og selestrammere ved forsæderne

81 kW (110 hk)

1.6 L
benzin

81 kW (110 hk)

1.5 L
diesel
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Udvendig beskyttelse

1) Tagspoiler

2) Side beskyttelses lister

3) Hjørne kofanger beskyttelse

4) Gulvmåtter i tekstil eller gummi

5) Aftageligt træk

6) Bagagerumsmåtte med delere

MIN FANTASTISKE,
ALSIDIGE EVALIA
DETTE SPECIALDESIGNEDE, skræddersyede tilbehør åbner endnu 
flere muligheder for dig – både til daglig, og når hele familien skal på 
stranden. Tagboks og, cykelholder sørger sammen med familievenlig 
gulvbelægning for, at du får maksimalt udbytte af din fritid og EVALIAs 
uforlignelige kvaliteter.

Telt er ikke tilgængeligt i alle lande. Spørg hos din forhandler.
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Dark Blue 
BW9 / M

Silver
KL0 / M

Dark Grey 
K51 / M

Black 
GN0 / M

Pearl White
QAB / M 

White 
QM1 / S

Red 
Z10 / S

Brown
CAP / M 

F A R V E R

Blå – 
MØRKEGRÅ

S T A N D A R D U D S T Y R

T R I M

• ABS + EBD

• ESP

• Airbags i fører- og passagerside

• Sideairbags

• Gardin airbags

• Indbygget kørecomputer

• Fire sikringskroge i lastrummet

• Nissan Connect

• Cd-radio med Bluetooth

• Automatisk klimaanlæg

• Fartpilot med fartbegrænser

• Aluminiumsfælge

• Elektriske sidespejle og sideruder

• Indfarvede kofangere

• Varme i forsæderne

Bakkamera Tågeforlygte Intelligent nøgle Automatisk klimaanlæg

U D S T Y R S V A R I A N T E R :  P R E M I U M

S: STANDARD – M: METALLAK 

Udstyrs niveauer varierer, hør nærmere hos din lokale forhandler.
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Du sætter vores fantasi i sving. Du pirrer vores genialitet. Du inspirerer os til at
blæse på reglerne og forny os. Og hos Nissan handler fornyelse ikke bare om at
tilføje en dingenot eller to til et eksisterende design – det handler om at pille hele 
puslespillet fra hinanden og samle det på en ny måde. Det handler om at udvikle 
overraskende løsninger, der opfylder dine på én gang vilde og yderst håndgribelige 
ønsker. Hos Nissan designer vi biler, tilbehør og ydelser, der bryder med vante 
forestillinger, så dagligdagen bliver spændende, og det spændende bliver 
dagligdags. Det er med til at give en fantastisk køreglæde hver dag.

DET ER FOLK SOM DIG, DER FÅR NISSAN TIL AT YDE SIT BEDSTE.

F R E D  I  S I N D E T  N Å R  D U  K Ø R E R .

NISSAN EVALIA HAR EN 
MASSE AT GIVE:

3 ÅRS GARANTI/100.000 KM

12 ÅRS GARANTI MOD 
GENNEMTÆRRING

30.000 KM SERVICEINTERVAL

SPECIALISERET NETVÆRK 
FOR VAREBILER
Nissan markedsfører det bredeste sortiment 
af varebiler i Europa og har siden 2007 haft et 
specialiseret netværk for erhvervskøretøjer 
omfattende de fleste europæiske lande. Vores 
forhandlere har været gennem omfattende 
uddannelse, så de kan yde optimal vejledning. 
Du kan derfor være tryg ved, at du får den 
EVALIA-variant, der bedst opfylder dine behov, 
samtidig med at du vil få tilbud om yderst 
fordelagtige finansieringsløsninger. Vi har 
udviklet varianter fra til mandskabskaniner og 
kassebiler, der udmærker sig ved deres 
uforlignelige kvalitet og konkurrencedygtighed. 
Servicekonsulenterne i Nissans eftermarkeds-
organisation er klædt på til at betjene dig 
optimalt i enhver henseende med stor 
forståelse for behovene i din branche og 
konkrete virksomhed. Dertil hører udvidet 

PAN EUROPÆISK SERVICE 
Ved køb af en ny EVALIA er du automatisk 
berettiget til fordelene ved vores paneuro-
pæiske vejhjælp døgnet rundt året rundt. 
Uanset hvor i Europa du måtte komme ud for 
et nedbrud, ringer du bare til vores nødtelefon-
nummer og du får vejhjælp med det samme.

3 ÅRS GARANTI SAMT NISSANS 5* 
UDVIDET TRYGHED
Du har forpligtet dig over for dine kunder og 
kan ikke tillade dig at svigte dem. Så hos Nis-
san gør vi alt, hvad der står i vores magt, for at 
hjælpe dig med at opfylde dine forpligtelser. 
Det gør vi med biler, der gør det, kunderne har 
anskaffet dem til: ruller ude på vejene og tje-
ner penge. EVALIA er gennem årene ombyg-
get og forbedret, så den udviser klassens 
førende pålidelighed med lange serviceinter-
valler og gennemprøvede og testede støtte-
ydelser. Du får service uden for normal arbejds-
tid, øremærkede mekanikere, erhvervscentre 
og lånebiler.

Med Nissan 5 * Udvidet tryghed får du ro i 
sindet i op til fem år: faste omkostninger 
giver dig forsikring mod inflation, altid 
originale Nissan-dele og selvfølgelig 
videresalgs værdi, når du skifter bilen. 
Du kan få Nissan 5 * Udvidet tryghed, så 
længe garantien for din bil er gyldig.

tryghed og vejhjælp. Kom ind og se udvalget 
af EVALIA-varianter, prøvekør et par stykker 

og få en grundig drøftelse af dine konkrete 
behov med én af Nissans salgskonsulenter 
med speciale i lette erhvervskøretøjer. 
Derefter vil du ikke være i tvivl om, hvad 

Nissan EVALIA kan gøre for den fortsatte 
udvikling af din virksomhed.

EFTERSALG
Det giver en masse besvær, hvis bilen bry-
der ned, og det kan få følger for din omsæt-
ning. Selvom bilen blot skal til service, med-
fører det stilstand og tabt indtjening. Hos 
Nissan er vi yderst bevidste om de vilkår, 
erhvervsdrivende arbejder under. Så vi gør 
vores bedste for at sikre, at din varebil er 
dér, hvor den hører hjemme: ude på vejen 
og tjene penge hjem til dig.

NISSANS SERVICEAFTALER**
Sammen med din Nissan-forhandler kan du 
skræddersy en Nissan Serviceaftale, der giver 
dig eftersyn og vedligeholdelse i en løbetid 
fastsat ved kilometerstand og tidsperiode, der er 
optimal for dine forhold. Med sådan en 
serviceaftale er du sikret ro i sjælen i bevidstheden 
om, at din EVALIA bliver passet og plejet af 
øremærkede Nissanmekanikere. Husk at aftale 
en service kontrak inden første service.

**Ikke tilgængelig i Danmark i øjeblikket.
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Følg Nissan EVALIA på:
Forhandlerens stempel

Nissan International har gjort alt for at sikre, at oplysningerne i brochuren var retvisende, da brochuren gik i trykken (december 2014). Illustrationerne i 
brochuren forestiller prototyper, der har været vist på biludstillinger. I overensstemmelse med virksomhedens politik med kontinuerlig produktforbedring 
forbeholder Nissan Europe sig ret til når som helst at ændre specifikationerne samt de biler, der er omtalt og illustreret i brochuren. Nissans forhandlere vil få 
besked om sådanne ændringer lige så snart, det er praktisk muligt. Kontakt én af Nissans forhandlere for at få de seneste, ajourførte oplysninger. 
Begrænsninger i den benyttede trykketeknik bevirker, at farverne i brochuren kan afvige en smule fra de virkelige farver på de illustrerede lakeringer og 
indvendige detaljer. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af brochuren må ikke gengives i sin helhed eller i uddrag uden forudgående skriftlig tilladelse fra 
Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir –EVALIA GEA 12/2014 – Trykt i EU. Udarbejdet af NEW BBDO, Frankrig – 
Tlf.: +33 1 40 62 37 37 og fremstillet af E-GRAPHICS\FRANCE, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

G å  i n d  p å  v o r e s  h j e m m e s i d e : w w w . n i s s a n . d k
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