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Når du kombinerer vores prisbelønnede NV200 med vores prisvindende 100% elektriske LEAF (som der 
allerede kører mere end 200.000 af på vejene), får du innovative fordele til din forretning. e-NV200 har 
præcis samme teknologi som Nissan LEAF. Når du kører 100 % elektrisk, kan du reducere dine driftsom-
kostninger drastisk på en helt ny måde, og du giver med det samme din virksomhed en ny miljøvenlig og 
bæredygtig profil. Med e-NV200 går din virksomhed ind i en helt ny æra.  Det bliver aldrig det samme at 
arbejde igen.

Få den, som du vil have den
Varerummet er funktionelt, og så er 
det alsidigt med skillevægge, hvorpå 
der nemt kan monteres hylder og 
beholdere m.m.

KLAR TIL AT ÆNDRE DIN FORRETNING?
GØR DIG KLAR TIL AT BLIVE ELEKTRISK.

Tag hele teamet med
I Combi har du plads til passagerer eller dit 
arbejdsteam. I e-NV200 er der god plads 
til 2 personer i varebilsversionerne og hele 
5-7 personer i Combi-versionerne, og så 
har du stadig et varerum på 0,87-4,20 m3.

Det er nemt at laste bilen
En af de største indvendige længder i klassen 
betyder, at du nemt kan have to europaller i 
bilens varerum. Batteriet er integreret i bilens 
bund, så du ikke går glip af noget varerums plads.
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REDUCER DINE OMKOSTNINGER. 
BOOST DIN EFFEKTIVITET. 
Forestil dig aldrig at skulle give penge ud til brændstof, olieskift eller service på gearkassen. Det er det, der sker, 
når du kører 100% elektrisk med e-NV200. Ud over at spare penge på lave driftsomkostninger sparer du også tid. 
Fordi du aldrig skal stoppe på tankstationen, og fordi der er langt mindre tid, hvor bilen er ude af drift på grund 
af vedligeholdelse. Det bedste af det hele er, at din utroligt omkostningseffektive bil er den mest miljøvenlige 
masseproducerede varebil på markedet  – så støjsvag og ren, at du kan køre med leveringer om natten i 
beboelsesområder og få adgang til beskyttede og indendørs områder. Endelig er der kommet en bil, som 
giver helt nye forretningsmuligheder.

INGEN
Benzin eller Diesel

Olieskift

Emissioner/CO2

LAVE
Driftsom-
kostninger 

Vedligeholdelse-
sudgifter

HØJ
Effektivitet: 
80 kW (107 hk)

Besparelse 
& fordele  
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*NEDC. Rækkevidden afhænger af vejrforholdene, temperaturen, terrænet og kørselsmønstret. 
  Der kan være udledt CO2 ved produktionen af den elektricitet bilen bruger
**Hurtig ladning op til 80% på kun 30 minutter.

170 km*
(NEDC)

på en
enkelt opladning

7
 timer

15
 timer

30
min.

LYN-
OPLADNING

HJEMME-
OPLADER

NORMAL 
OPLADNING

2 ekstra køreindstillinger 
for optimering af dit udvalg
Eco-indstillingen justerer automatisk 
responsen på accelerationen og 
airconditionanlægget med henblik på at 
minimere energiforbruget. B-indstillingen 
kan aktiveres, uanset om du kører i ”Eco” 
eller ej. ”B” øger ydelsen fra det 
regenererende bremsesystem. 

ARBEJD MED KRAFTEN FRA 100% ELEKTRICITET
Start dagen og vær klar til at køre afsted med en fuldt opladt firmabil, med en rækkevidde på op til 170 km* 
(NEDC) til alle dine leverancer, afhentninger, aftaler og leveringer. Nissan e-NV200 tilbyder dig 3 opladnings- 
funktioner: Du kan lade batteriet op på ca. 30 min. med en lynoplader ( eller på 7 timer med en hjemmeoplader 
- eller du kan bruge en almindelig stikkontakt hjemme eller på din arbejdsplads ved hjælp af det simple EVSE-
kabel: Du skal bare vælge den mulighed, der passer dig bedst. Og med det regenererende bremse-system er 
e-NV200 konstrueret til, at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine opladninger ved at føre strøm tilbage 
til batteriet, hver gang du kører i frigear, decelererer eller bremser. Det er fordelen ved stop-start-trafik.
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e-NV200 har en utroligt lille 
vendediameter på 11,2 m, der hjælper dig 
med at navigere på smalle veje og små 
parkeringspladser kombineret med, at du 
kan køre så tæt på pålæsnings- og 
leveringssteder som muligt.

Bakkamera gør små parkeringspladser 
nemmere. Denne funktion viser dig området 
bag bilen og giver dig retningslinjer, der 
hjælper dig med at placere din
e-NV200 præcis, hvor du ønsker den.

11.2 m
Klassens bedste benplads = mere komfort

Siddeposition som i en lastbil = bedre udsyn

Opvarmede sæder = mere komfort

Batteriplacering = lavt tyngdepunkt

BEDRE KØREOPLEVELSE, 
BEDRE ARBEJDSDAG
Intet kan sammenlignes med elkørsel, du kører helt uden motorstøj og vibrationer. Dertil kommer 
kabinen med fokus på føreren, som tilbyder klassens største og mest komfortable benplads ved 
førersædet og samtidigt er der højtplacerede sæder i stil med sæder i en lastbil, der giver dig et 
bedre udsyn. Du vil opleve mere glade, mindre trætte og mere selvsikre førere. Alt sammen med 
en komfortabel automatisk gearkasse, som giver ekstra køreglæde, og usædvanligt adrætte 
køreegenskaber (takket være et lavt tyngdepunkt og 15” fælge). Hele elbilens drejningsmoment 
er til rådighed med det samme, hvilket giver hurtig acceleration, og med en lille vendediameter 
og god manøvredygtighed kan e-NV200 blive din bedste kollega. 
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Det avancerede onlinesystem CARWINGS giver din virksomhed et 
stort forspring, fordi du kan registrere og udveksle vigtige data om 
din bilflåde digitalt.

•  Undgå det kedelige papirarbejde med digital registrering og logning af 
chaufførrapporterne.

•  Overvåg batteristatussen fra CARWINGS-hjemmesiden og/eller 
NissanConnect EV-appen.

•  Modtag meddelelser om fuldendt opladning og batteristatus i appen.

•  Fjernbetjen start og standsning af klimatiseringen af kabinen, og start 
opladning fra en bærbar enhed.

Ved at kigge på dit instrumentpanel vil du få alle de oplysninger, du 
har brug for, for at administrere din rækkevidde inklusiv opladnings-
status og energiforbrug.

REGISTRERER ALLE DE OPLYSNINGER, 
DU HAR BRUG FOR I DIT JOB

Resterende 
strøm

Estimeret 
rækkevidde

Strømmåler
Opladningsstatus
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*Ikke tilgængeligt til Van med gardinairbags.

Klap passagersædets 
ryglæn ned, så du får 
et robust og brugbart 
skriveunderlag i dit 
mobile kontor.*

Montering af transmissions-
systemet på ratstammen 
giver dig den plads, du 
har brug for, for at kunne 
multitaske.

Få masser af strøm med det 
samme med et 12V-udtag 
og USB-tilslutning.

En skærm gør så 
meget. Ændring i 
leveringsadressen? 
Få opdateringen via 
sms og fi nd så din 
rute på navigations-
systemet.

SKUFFEN UNDER SÆDET i passagersiden 
giver dig sikker opbevaring.

MIDTERKONSOLLEN er stor nok til at have en 
bærbar computer på – den er endda designet
til hængemapper.

ET MOBILT KONTOR, DER 
FUNGERER, UANSET HVOR 
DU ER.
e-NV200 har et imponerende udstyrsniveau.
Interiøret i e-NV200 er dedikeret til førere, der har brug for 
at få arbejdet gjort, mens de er undervejs. Kabinen virker 
både som en let anvendelig arbejdsplads med justerbare 
sæder og som alsidig opbevaring. Og med NissanConnect 
navigationssystem, håndfri telefoni og beskeder samt 
Bluetooth audio-streaming - hvem har 
så brug for et andet kontor?
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OPBEVARINGSKAPACITET MØDER
ALSIDIGHED I ET PERFEKT MATCH.
e-NV200 er designet til at opfylde mange forskellige behov. Vælg mellem to modeller – en Combi eller en Van. 
Begge har et alsidigt interiør, der gør det muligt for dig at konfigurere hylder, beholdere og sæder, så e-NV200 er 
skræddersyet til netop dine serviceydelser. Du kan endda vælge mellem 60/40 splitbagdøre med og uden ruder 
eller en bagklap. Desuden er den let at læsse takket være en usædvanligt lav læssehøjde bagest på kun 520 
mm.

TAG ET KIG PÅ UDVALGET

Den 7-personers e-NV200 Combi 
er beregnet til vækst.

Selv med 5 personer i bilen har 
e-NV200 Combi stadig plads til last.

Flade hjulkasser
gør det lettere 
at placere laste

6 bundmonterede 
D-formede fast-
gørelsesøjer har
en kapacitet på op 
til 509 kg.

2.04 m – tilstrækkelig længde bag forsæderne til to europaller

KLASSENS BEDSTE
Varerumskapacitet 
på 4,2 m3 
3.474 liter

645 kg nyttelast

1,22 m mellem hjulkasserne
1,50 m væg-til-væg
1,36 m indvendig højde

e-NV200 Van 
Har en af klassens bedste varerumsvolumener. 
Og samtidigt gør 60/40 splitbagdørene det let 
at læsse af og på.

60%40%
Til ekstra stor last. Til situationer 

med mindre last.

Plads til
to standard
europaller

60/40 
splitbagdøre

520 mm  læssehøjde bag

e-NV200 Combi 5-personers 
Combi har god plads til op til fem personer, og så har du 
oven i købet et varerum på 2,3 m3. Ind- og udstigning samt af- 
og pålæsning er nem med dobbelte skydedøre og bagklap.

Vælg den version, som passer bedst 
til din virksomhed. Hvis varerums-
kapaciteten er vigtigst, så er e-NV200 
Van svaret. Og hvis du vil have det 
bedste fra begge verdener, så er 
e-NV200 Combi med 5-7 
siddepladser svaret.

e-NV200 Combi 7-personers
Med syv sæder i fuld størrelse og masser af benplads og 
albueplads til hele mandskabet. 2. sæderække kan klappes ned, 
og de bageste sæder er spring-op-sæder. På den måde kan du 
få plads til genstande i mange forskellige størrelser og former.
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1_Tagbøjler, 3 bøjler
2_Sidebøjler
3_Stænklapper for og bag
4_Sidelister
5_Plastikbeskyttelse til 

splitbagdøre, komplet 
beskyttelse, 4 dele

6_Sædebetræk i stof, økologisk 
materiale

7_Beskyttelsesgrill til skydedøre
8_Gummimåtte
9_Bøjler til multiopdelingsnet
10_Plastikbeskyttelse til bund
  og indlæg til bagklap
11_Indstigningslister og 
    standardmåtte i stof
12_Bagagenet
13_Bagagerumsbakke i blød plast

GØR DIN E-NV200 FULDENDT MED NISSAN’S 
ORIGINALE TILBEHØR.  Uanset om det er sæde-
betræk i stof og beskyttelsesgrill til skydedøre eller 
gummimåtter og bagagerumsbeklædninger er de 
skræddersyede og designet med dine specifi kke 
behov i tankerne.

ORIGINALT NISSAN TILBEHØR 
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2011 mm

1755 mm

1858 mm

153,4 mm

2725 mm

4560 mm

FARVER

FÆLGE

UDSTYRSNIVEAU

VAN COMBI

15" alufælge 15" stålfælge med 
hjulkapsler

15" stålfælge

DIMENSIONER

White (S) - QM1 Silver (M) - KLO Grey (PM) - K51

Black (M) - GNO Light Blue (TPM) - RBMRed (S) - Z10
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Varebil med 1 skydedør

Varebil med 2 skydedøre med ruder

Varebil med 2 skydedøre

KARROSSERIVARIANTER

Combi med dobbel skydedøre med vinduer

Combi med bagklap*
*Fås også med 60/40 splitbagdøre

*For at se det fulde dækningsprogram og indhold af 5*udvidet  garanti refereres der til vores vilkår og betingelser af Nissan 5*garanti, 
hvilken er tilgængelig hos din Nissan forhandler. For yderligere information gå til www.nissan.dk

NISSAN Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at forlænge producentens garanti på 5 år/100 000 km* til en længere 
periode eller et højere kilometerantal. (Batteriets komponenter 5 år/100.000 km som standard). Vælg den aftale, der 
passer bedst til dit kørselsbehov. I tilfælde af en reparation anvendes der originale Nissan dele, der monteres af 
mekanikere, der er uddannet af Nissan. Og for at du kan have ro i sjælen, er Nissan Pan Europe Vejhjælp 24/7 inkluderet 
i mere end 40 europæiske lande(hvis det er aktuelt).

Hos Nissan ønsker vi, du skal have ro i sindet, når du kører bil. Hvis du skulle komme ud for et havari eller en ulykke, er 
Nissan Assistance altid klar til at hjælpe dig.
•  Nyd godt af Nissan Assistance i hele den periode, hvor din bil er omfattet af fabriksgarantien.  
   Vi vil gøre vores yderste for at hjælpe dig og din bil tilbage på vejen så hurtigt og problemfrit 
   som muligt – 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen... Gratis!
•  Nissan Assistance omfatter basisydelser og ekstra services der er gratis, uanset om årsagen 
   til havariet er en defekt omfattet af garantien, en ulykke eller er selvforskyldt.
•  Vi tager endnu et skridt for at styrke vores service: Hvis du får udført serviceeftersyn på et 
   autoriseret Nissan værksted, kan du nyde godt af 12 måneders Nissan Assistance fra den dag 
   du får udført serviceeftersynet - selv når fabriksgarantien er udløbet.

ASSISTANCE

UDVIDET  TRYGHED 

HOS NISSAN, FÅR DU DET 
BEDSTE FREM I OS.

Du tænder vores fantasi. Du provokere vores nytænkning. 
Du inspirere os til at ændre reglerne og være innovative. 
Og hos Nissan handler innovation ikke bare om, at tilføre 
og forlænge; det handler om, at udvikle uventede løsninger 
for at tilfredsstille dit vildeste og mest pragmatiske begær. 
Hos Nissan, designer vi biler, tilbehør og services der bryder 
normen - der gør det praktiske spændende og det 
spændende praktisk, for at tilbyde dig en mere spændende 
kørsels oplevelse hver eneste dag.

NISSAN e-NV200 
GIVER DIG:

Nissan tilbyder 5 års garanti (100.000 km) på alle 
el-bilsrelaterede komponenter og 3 års garanti 
(100.000 km) på standardkomponenter.

12 års garanti mod gennemtæring Nissans garanti 
på litiumbatteriet i e-NV200 beskytter også mod 
kapacitetstab på under 9 bars kapacitet (ud af 12) 
i en periode på 5 år (100.000 km).
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Følg Nissan e-NV200 på:

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

Forhandlerens stempel:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (SEPTEMBER 2016). Denne 
brochure er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstill inger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en 
kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de 
viste biler i denne brochure. Nissan-forhandlerne vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan-
forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne 
brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne 
brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir  – GEA BtoB e-NV200 BROC 08/2016– Trykt i EU.
Udarbejdet af CLM BBDO, Frankrig – Tlf.: +33 41 23 41 23 og fremstillet af EG+ Worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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