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OPLEV 100 % ELEKTRISK 
MOBILITET TIL DIN FAMILIE 
Tænk hvis du havde den ideelle familiebil med plads til 5, 6 eller 7 personer, med al den 
alsidighed du havde behov for, og som gav dig en helt ny form for køreglæde? 
Forestil dig så, at du aldrig ville have brug for benzin eller diesel og skulle bekymre dig 
om olieskift eller service på transmissionssystemet. Det er det der sker, når du kører 
100% elektrisk med e-NV200 Evalia. Vi har taget den samme innovative teknologi, som 
allerede har fået mere end 270.000 Nissan elbiler ud at køre på vejene, og så er alt 
dette kombineret med vores prisbelønnede varebil, NV200. Det betyder, at du kan 
starte dagen og være klar til at køre afsted, med fuld opladning og en rækkevidde på 
170 km (NEDC) til dine daglige gøremål og så er det helt uden CO2 udledning.   
Tag springet og sig farvel til benzin, diesel og olieskift. Få i stedet lave 
driftsomkostninger og vedligeholdelses udgifter.

170 KM
(NEDC) PÅ EN

ENKELT
OPLADNING*

15
 TIMER

30
MIN.

7
TIMER

HURTIG 
OPLADNING

HEMME- 
OPLADER

NORMAL 
OPLADNING

KØR I ECO-MODE OG B-INDSTILLING 
FOR AT FORLÆNGE DIN 
RÆKKEVIDDE YDERLIGERE.
”Eco” justerer automatisk 
accelerationen, responsen og 
airconditionanlægget med 
henblik på at minimere 
energiforbruget. ”B” øger den 
regenererende bremsefunktion. 
Samlet bidrager det til, at du får 
mest muligt ud af hver opladning.

*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.
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Ved at trykke på 
menuknappen Zero Emission 
får du omgående adgang til:

• estimeret rækkevidde

• nærmeste ladestationer

• eco-ruteplanlægning

• energiforbrug

• kørevaner og –historik

RESTERENDE 
LADETID

ESTIMERET 
RÆKKEVIDDE

STRØMMÅLER
OPLADNINGSSTATUS

ALTID TILKOBLET
Du behøver ikke at bevæge dig længere end til dit instrumentpanel, for at få alle de 
oplysninger du har brug for, til planlægning af din dag. Hold øje med din aktuelle opladning, 
den estimerede rækkevidde og hvor meget energi du bruger mens du kører, direkte på dit 
instrumentpanel. Nissan’s navigationssystem, Carwings, Zero Emission-menuen og audio-
funktionerne er alle placeret på din 7" touchscreen. Her kan du administrere din rækkevidde, 
beregne ruter, få trafikmeldinger i real-tid og sende håndfri sms-beskeder. Takket være 
Carwings kan du også være online med din e-NV200 ved at bruge din computer eller 
mobiltelefon, til at fjernstyre funktioner, såsom opladning og airconditionanlæg.
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TAL MED DIN EVALIA – DEN LYTTER.

• Planlæg din opladning til de 
tidspunkter der passer dig bedst

• opvarmning eller nedkøling af kabine
• se den resterende rækkevidde
• Tjek batteriets status

FRA DIN SMARTPHONE
Med den tilgængelige Nissan Connect EV   
app kan du koble dig op til Evalia for at  
starte og stoppe din opladning, få adgang  
til airconditionanlægget, se din resterende 
rækkevidde og modtage notifikationer   
og opdateringer.

• modtag de seneste trafikmeldinger
• se, hvor du ligger placeret med hensyn 

til energiforbrug
• find en ladestation

FRA DIN COMPUTER
Ud over alt det du kan gøre fra din telefon, kan du også 
logge på din   Carwings konto for at se din kørehistorik, 
planlægge din rute og tilmed se, hvordan du ligger  
placeret i henhold til din køreeffektivitet.

Den taler faktisk også til dig, som for eksempel når den sender dig en besked om, at den er 
fuldt opladt. Nissan Connect EV gør kommunikationen mulig med en smartphone app, som 
på afstand holder dig i kontakt med din Evalia. Du kan bede den om at gøre ting som f.eks. 
at påbegynde opladning eller tænde for varmen. Når du logger på Carwings fra din bærbare 
computer, vil du opdage endnu flere måder at gøre din 100 % elektriske kørsel både nem og 
sjov. Tjek din smartphone – det kan være din Evalia, der ringer.
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11,2 m
Placeringen af batteriet 
skaber et optimalt 
tyngdepunkt.

INGEN 
Støj

INGEN 
Vibrationer

NU BLIVER DET 
FOR ALVOR SJOVT AT KØRE BIL.
Intet kan sammenlignes med at køre elektrisk. 100% drejningsmoment med det samme, og helt jævn 
acceleration giver et sjovt nyt indspark på din daglige to-do-liste. Det lave tyngdepunkt og den lille 
vendediameter betyder køreegenskaber, der bider sig fast i svingene, og let kontrol på førersædet.  
Uden motorstøj eller vibrationer vil alle passagerer nyde den utrolig glidende og støjsvage køretur.   
Så når du kører ærinder eller kører uden for byen, vil kørsel i din Nissan e-NV200 blive en af dine 
foretrukne aktiviteter i løbet af dagen.
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Bagsædepassagererne 
kan opleve nydelsen 
ved komfortable 
klapborde med 
integreret kopholder.

Dobbeltstyret varme i 
forsæderne giver dig en varm 
velkomst på kolde dage.

FJERNBETJENING AF VARME  
OG VENTILATION   
Få den helt rigtige 
kabinetemperatur ved at bruge 
din smartphone eller den 
nøglefri betjening til 
fjernbetjening af varme- og 
ventilationssystemet. Det er en 
fremragende måde at spare på 
din opladning.

FORBLIV I DIN 
KOMFORTZONE
Alle får en god plads i denne rummelige, komfortable kabine, som 
har plads til 5, 6 eller 7 personer. Gennemtænkte detaljer, som har 
din familie i tankerne, såsom lav indstigningshøjde og mange 
smarte opbevaringsrum til de nødvendige ting, der altid skal med. 
Du vil kunne nyde godt af en varebils funktionalitet samtidig med, 
at du kan glæde dig over støjsvag kørsel i en el-bil – det er en ny 
form for familierum.
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Når det drejer sig om bagageopbevaring, er 
din e-NV200 imponerende alsidig. Så intet får 
lov til at komme i vejen for dine planer. Der er 
plads til, at 5, 6 eller 7 personer kan sidde 
meget komfortabelt og med massere af plads 
til deres bagage. Desuden er den let at læsse 
takket være en usædvanligt lav læssehøjde 
bagest på kun 53 cm.

BAGAGERUMS-
KAPACITET TIL 

ALLE DINE 
GØREMÅL GENNEMTÆNKT OPBEVARING

e-NV200 Evalia har 13 forskellige nyttige steder til 
opbevaring af dine ting inklusiv skjulte områder som  
skuffen under sædet og i midterkonsollen.

7-SÆDER 
Alt er muligt i e-NV200 Evalia
med 7-sæder. Du kan folde 3. 
og 2. sæderække og dermed 
gøre plads til al din bagage.

2 SÆDER
I 2-sæders-konfigurationen 
får du klassens bedste
opbevaringsplads  på 3,1 m3.  
Der er masser af plads til ekstra 
bagage, så du er klar til eventyr!

5 SÆDER
Med fem personer i bilen kan du 
stadig tage en stor kuffert med 
til hver af dem. Det svarer til 2,3 
m3 opbevaringsplads – og ellers
kan 2. sæderække foldes, så der
bliver endnu mere plads. Med 
passagersædets ryglæn foldet,
kan du endda transportere
genstande med en længde på 
op til 2,8 m.
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FORØG KAPACITETEN TIL 7 SÆDER.
7 sæder strækker sig endnu længere for, at give plads til dine behov og ønsker. Med 7 fuldgyldige 
sæder og masser af plads til både arme og ben kan du tage alle tropperne med ud på eventyr, lige 
så snart lysten melder sig. Ikke nok med det – takket være 2. sæderække med 60:40-splitsæde og 
3. sæderække med spring-op-sæder kan du transportere genstande i alle mulige former og 
størrelser i bilen. e-NV200 Evalia gør det hele legende let.

7 SÆDER
870 L OPBEVARINGSPLADS*

op til taget 
443 L OPBEVARINGSPLADS*

under bagagerumsafdækningen

6 SÆDER
1.550 L OPBEVARINGSPLADS

5 SÆDER
2.110 L OPBEVARINGSPLADS

4 SÆDER
OP TIL 2,80 M LASTLÆNGDE

3 SÆDER
OP TIL 1,30 M LÆSSEHØJDE

2 SÆDER
2.940 L OPBEVARINGSPLADS
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NISSAN SIKKERHED 
LAD DIG OMFAVNE 
AF TRYGHED.
Ville det ikke være fedt, hvis din selvtillid   
altid var i top uanset kørselssituationen?  
Nissans sikkerhedsteknologi er et udtryk   
for den dedikerede tilgang til sikkerhed, der er 
afgørende for konstruktionen og udviklingen  
af alle de biler, vi producerer. De funktioner,  
der beskrives her, er blot nogle ud af mange 
systemer i din Nissan, der hjælper med til   
at beskytte dig og dine passagerer ved at 
fokusere på tre nøgleområder: at holde øje  
med systemerne i din bil og omgivelserne,  
at hjælpe med at klare uventede situationer  
og at hjælpe med til at beskytte dig i tilfælde  
af en ulykke. 

AIRBAGS SOM STANDARD

SIKKERHEEEEEDDDDDDD
For at væreeee e eeeeeeeeeeeeeeee påppåpåpåpååpåpåååpåpååpåpåååpåpåååp dddddddddddddeneneenenenennene sssssssssikikkikikkikkikrererereree sssssssidididdiddiiddeeeeeee ererererereeererre EEEEEEEvavavavavavav lilililil aaaa
udstyret medededededdddddddddddedddeddeddeddeddddd sssssssssssssssseeeekekekeekkkeeekeeekkeekeke sssssssssss aiaiaaiaaiaiiirbrbrbrbbbbrrbbagaagagagagagaggs.s.s.s.sss

OPOPLELEV ESESP P
DeDeDeDeDeDeDeeDeDeDennnnnnnn eleleleleleele ekekekekekekekektrtttttt iske sstabib litetskontrol ESP 
omomomomomoommdadadadaaadadad nnnnnnnnnnnn erer vvvogognbanneseskikift i ssidste
øjøjøjøjøøjøjøjøjebebebebeebeeeblilillil k kkkkkk kkkk ogogogogogogogog pluudsdsdsdsdsdsdsdseleleeeeele iggggge oppoppbrbremeemsningeg r til 
glglglglglgllgglglgglggg idddididddenenenenene dededededdede ooooooooovevvevevvevevev rgrgrgrgggrganananananananangegegegegegegee......

Hill Start Assist Hvis du standser påå eeeennnn
stigning og skal sætte i gang igen, 
behøver du ikke bekymre dig. Hill Start 
Assist sørger for, at du ikke ruller tilbage 
ved at holde bremsetrykket i et par 
sekunder, hvilket giver dig tid til at flytte 
foden fra brremsepedalen til speederen.

SeSeSeSSeSe ddddetettetee ssstotootoorerereere bbbbbililililillelelelelelededededede BBBBBBakakakakakkakakakakamememememerarararaa
gøgøgøgøgg r r smsmsmsms åååå papapapaparkrkrkrkrkererererere ininininini gsgsgsgsgsplplplplplp adadadadadseseseseses rrrr mememmmerererer  
inininininiindbdbdbbbdd ydydydydyy eneenene dededeee... SkSkSkSkSkæræræræræræ mememememem nnnnn påpåpåpåpå dddddititititt 
ininniini ststsstts rururuumemmem ntnttntpapapapapanenenenenel l l l viviviviviseseseseser r r rr omomomomoområråråårårådededededet t tt
babababaagggg ddidid n n nnn bibibibillll sasasasasammmmmmmmmmenenenenen mmmmmedededed  
rerererer tntntntnininingsgsgsgslililinjnjnjnjnjererererer fffffororororor pppppararararkekekkkeririringngngg..  
DeDeDeeertrtrtrtililiil kkkkanananannan dddddu u u u u tititititilflflflfføjøjøjøjøjeeeee tototoototoo kkkkononono veveevekskskssksee e eee
vivviidvdvdvdvininninininkekekekekekelslslslsssidididididesesesesesespepepepepep jljljljlj e,e,e,e, oooooog g g dudududdudu hhhhararar aaaaaltltlttlt, , 
hvhvhvvhvadadadadaad ddddduuuuu hahahahahahar r r rr brbrbrbrbrugugugug fffffororororr fffororo aaat t ttt kukukkukk nnnnnnnnnne e eee 
nynynynynyn dedededede ssssstøtøtøtøtørrrrrrrrr e e e eee udududdudsysysysysysyn,,n,n,n mmmmererere e e sisisisisikrkrkrkrkre ee ee
vovovovovovovovovvov gngngngngngngggg bababababaneneneneneen sksksksks ififift tt t ogoggogo pppparararrrkekekekekeriririringngngngng, , , dededededer rrrr 
erre llletetettttetete sssssssssomomomomomomomomoo eeeeennnnn leleleg.g.g...gg

44 444 444 sksksksksksks ivivivivivvebebebebebebrerereeeeeremsmsmsmsmsmmssererererererer oooooooogggggg
brbbrememmseseasasassisisssisis stststststenenenenenene ttttt II IIII momomomomomomodsdsdsdsdsdsætætætætætætææ ninininininingngngngnggngg 
tititt lll nonnoglglglgggg e ee kokokokokookokoonknknknknknknkknkkurururururururuuru rererererereererererererentntntntntnnttntntntntntntereeererererererrer eeeeeeeeerrrr rr EEvEEvEEvEvEvEv lllalala iiiaiaiaaa  
udududududududdud ttsttststststyryryryryry etetetetett mmmmmmedededded ssskikkik veveveebrbrrememememmseseseseser rrrr hehehehehelelelelele 
vevevevevejejejejejen n n nnn rururururrundndndndndt tt fofofofoor rr r atatatatt sssikikkrerere eeenn gogogogog dddddd
brbrbrbrbrbbrb ememememememee sesesesessses efefeffefeeffffeffefeektktktktkt. OgOgOgOOggg hhhhhhhvivivivivivisss sss ss dudududududududu hhhhhhhhararararararararara
brbrbbbbbrbrbrbrbruguguguggugug fffffffffforororororoor aaaaaaattttt ttrtrtrtrtrædædædædædædædeee eeeee krkrkrkrkrkrrkrafafafafafafaafaftitititititttigtgtgtgtgtgt pppppppåå ååå å
brbrbrbrbrbrbrbrb emememememememe sesesesesesen,n,n,n, rrrregegegeggiisisisissstrtrtrtrere erere
brbrbrbrbrbremememememmemseseseseseeseasasasasaassisisisis stststststenenennntetett nnn enne  
nønønønønønønøødsdsdsdsddsdsititititittittuauauauauau tititt ononononoo oooooog g gggg titititit lflflffføjøjøjøjøjøjerererererr   
auauauauautototototomamamamm titit skskskss mmmmmmakakakakkaksisisissisis mamamamamamaalllll
brbbbbrbbremememmmseseseseseekrkrkrkrkrkrk afafafaffafa t.t.t.tt.t

IRRRRBB
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1 _ Tagbøjler, 2 bøjler

2 _ Zero emission-mærkat

3 _ Stænklapper for og bag

4 _ Smartphone-holder 360

greb (hvid)

5 _ Universel tablet-holder

(sort)

6 _ Indstigningslister og

standardmåtte i tekstil

7 _ Bagagerumsbakke i 
blød plast

8 _ Bagagenet

9 _ Bagagerumsmåtte

10 _ Hårdt 
bagagerumsindsats

11 _ Hundegitter

GØR DIN e-NV200 EVALIA FULDENDT MED NISSAN’S 
ORIGINALE TILBEHØR. Uanset om det er bløde 
bagagerumsbeklædninger, nyttige tabletholdere eller 
bagagenet er de skræddersyede og designet med 
dine specifikke behov i tankerne.

ORIGINALT NISSAN TILBEHØR
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WHITE (S) - QM1 SILVER (M) - KLO GREY (PM) - K51

PEARL WHITE (3P) - QAB LIGHT BLUE (TPM) - RBMRED (S) - Z10 DARK BLUE (P) - BW9

BLACK (M) - GN0

FARVER

15” ALUFÆLGE

FÆLGEUDSTYRSNIVEAU

DARK (K)

HØJT

LIGHT (W)

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.

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 europæisk Vejhjælp 24/7 inkluderet i mere end 40 europæiske lande(hvis 
det er aktuelt).

SERVICEAFTALE

UDVIDET TRYGHED

Udvendig design    |    Indvendig design    |    Teknologi og Ydelse    |    Rummelighed    |    Sikkerhed    |    Accessories og Udstyrsniveauer Udskriv   |    Stige ud

Side 1    |    Side 2



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.

*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 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).

SE DIG IKKE TILBAGE 
FREMTIDEN ER TÆTTERE       
PÅ END DU TROR. 
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Følg Nissan e-NV200 Evalia på:
Forhandlerstempel

Besøg vores hjemmeside på: Nissan.dk

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (Juni 2017). Denne 
brochure er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. 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 BtoC ENV200 BROC   06/2017 – 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.
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