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EVALIA 
PERE KINDEL
EVALIA ON VALMIS TALUMA KÕIKE 
TEGUSA PEREKONNAGA KAASNEVAT: 
hüplevaid lapsi, kuhja jalgrattaid, suure sõbra 
mudaseid käpajälgi ning alalist valmisolekut 
sõiduks randa ja maale. Ruumikas ja tugev 
pereauto EVALIA on loodud kõigeks selleks, 
mida Te järgmisena teha tahate.
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PEREKONNA
ELUKESKKOND
SEITSE TÄISMÕÕDUS ISTET, suur ja valgusküllane 
interjöör, EVALIA on täis peresõbralikke ideid.
Pikk sõita suvitama? Seal on 12V pistikupesa mängudele 
või sülearvutile. Pluss palju panipaiku neile esemetele, 
mida te kindalsti peate kaasa võtma. Ja ärge muretsege 
kleepuvate käte või sulava jäätise pärast: EVALIA kergesti 
puhastatavad salongimaterjalid on perekonna kindlad.
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ÄÄRETULT
MITMEKÜLGNE
SÕITKE KOGU PEREGA RANDA. Aidake naabril 
kolida. Ostke aianduskeskusest kas või kogu auto 
istikuid täis. Vaadake ringi ja te näete, mida see auto 
veel teha suudab. EVALIA on valmis alati üllatama.
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PIKKUS: 4,40 M

KÕRGUS: 
1,86 M

LAIUS: 1,69 M

See on üks väike samm 
inimkonna jaoks: EVALIA 
madal põhi lihtsustab sisse- ja 
väljapääsu.

EVALIA pöörderaadius on vaid 10,6 meetrit. Koos vaid 4,4-meetrise pikkusega 
võimaldab see lihtsalt ja kindlalt manööverdada nii tihedalt hõivatud tänavatel kui 
ka kitsastes kohtades.

10,6 M

KOMPAKTNE, 
KUID SUURTE 
VÕIMALUSTEGA

Tahavaatekaamera hõlbustab lipsamist kitsastesse parkimiskohtadesse. 
Armatuurlauas paiknev värviline ekraan näitab kogu tagumist ala ja ekraanil 
paiknevad parkimist abistavad piirjooned suunavad EVALIA just sinna 
kuhu vaja.

Vähem kui 1,9 m kõrgune EVALIA on piisavalt madal ja mahub – erinevalt 
oma kõrgematest konkurentidest – enamikku parkimismajadesse ning 
kõrguspiiranguga parklatesse.

PARKLASÕBRALIK

HEA NÄHTAVUS

VÄIKE PÖÖRDERAADIUS

LIHTNE SISENEDATAHAVAATEKAAMERA

847 MM

667 MM
384 MM

373 MM

EVALIA kõrge juhtimisasend annab 
kogu ümbrusest täieliku ülevaate. 
Armtuurlaud on mugavalt juhi poole 
kallutatud ja esitab selgelt kogu 
olulise teabe.

ÜLLATAVALT
KOMPAKTNE JA VÄLE
EVALIA NUTIKAS KUJUNDUS peidab kompaktsete mõõtmete sisse rikkaliku siseruumi. Sõites on 
see ergas, väle ja lihtsalt juhitav, hõivatud tänavad ei ole mingi katsumus. Auto mahub ka märksa 
kitsamale parkimiskohale kui esialgu näib! Nobedad bensiini- või diiselmootorid on meeldivalt säästlikud, 
kuid piisavalt suutlikud tipptunni- ja kiirteesõitudeks.
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VARUSTUS
Küljepeeglite asendi ja esitulede 
kõrguse elektrilised juhtnupud

Stopp/Start käivitus 
(seotud I-Keyga)Konditsioneer ja NissanConnect

Kuuekäiguline manuaalne
käigukast

Kliimaseade ja kolmanda rea
reisija topsihoidikAutomaatsed päevasõidutuled

Teise rea reisijate 12 V pistikupesa

Keskkonsooli hoiulaegas

Intelligentne süütevõti (I-Key)

Suur kindatasku… …ja varjatud hoiulaegas

Esiistme all paiknev peidetud sahtel

Rooliratas ja näidikute paneel Klapplaud tagumise istmerea reisijatele Lükandukses paiknev 1 liitrise pudeli pesa

Esipaneeli kaarditasku

Pakiruumi laegas ja ohukolmnurk

Uksepiilarile kinnitatud käepide
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1. 7 istet, 900 liitrit kaubaruumi

2. 6 istet, 1550 liitrit kaubaruumi 5. 3 istet, kaubaruumi kõrgus kuni 1,3 m 6. 2 istet, 2900 liitrit kaubaruumi

3. 5 istet, 2200 liitrit kaubaruumi

4. 4 istet, kaubaruumi pikkus kuni 2,8 m

PAINDLIK
VASTAVALT TEIE NÕUDMISTELE
LOODUD KOHANEMA TEIE MEELEOLUGA VAID KIIRE KÄELIIGUTUSE ABIL 
EVALIA MOODULISTMED ANNAVAD TEILE PIISAVALT MÄNGURUUMI.
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SÕIDA 
JA AVASTA

EVALIA ON VARUSTATUD UUTE REISISIHTIDE 
LIHTSAKS JA LÕBUSAKS AVASTAMISEKS. 

Mitmeotstarbeline armatuurlaua arvuti näitab mootori 
pöörlemissagedust, keskmist ja jooksvat 

kütusekulu ning läbisõiduvaru. Inteligentne võti on 
standardvarustuses. Uste lukustamiseks või 

avamiseks ja mootori käivitamiseks ei ole vaja seda 
taskust välja võtta. Mis oleks sellest lihtsam?

NISSAN 
CONNECT
SISSEEHITATUD UNIVERSAALNE NAVIGATSIOONI, 
SIDE- JA MEELELAHUTUSSÜSTEEM NissanConnect 
võimaldab teil rohkem näha, kuulda ning teada saada. 5-tolline 
puuteekraan näitab teekonda, muusikavalikut ja hoiatusteavet 
ning isegi isiklikku telefoniraamatut. Kogu Euroopa 2D või 3D 
kaardid ja sihtmärkide automaatne suumimine koos 
hääljuhendamisega üheksas keeles. CD mängija võib mängida 
kõiki formaate ja tänu Bluetooth®-i käedvabad süsteemile 
saate surfata kogu võrgus. Kuulake lemmiklugusid iPodist, 
MP3-mängijast või USB-mälupulgalt – kõiki neid 
seadmeid saate juhtida NissanConnect puuteekraani abil. 
Tahavaatekaamera abil saate hinnata olukorda.

VÕIMSUS
JA SÄÄSTLIKKUS
TE VÕITE VALIDA 1.6-liitrise bensiinimootori võimsusega 81 kW (110 hj) 
ja pöördemomendiga 153 Nm või 1.5-liitrise dCi turbodiiselmootori võimsusega 
81 kW (110 hj). Mõlemad mootorid on väikese kütusekuluga ja seega pika 
tankimisvahemikuga. Mitmeotstarbeline ekraan soovitab parimaid käiguvahetuse 
hetki, mis võimaldab sõita veelgi säästlikumalt.

OHUTUS
NAGU TEIE,  SOOVIME KA MEIE, ET KÕIK 
TUNNEKSID END EVALIAGA SÕITES OHUTULT.  
Seepärast oleme selle varustanud mitme aktiivse 
ohutussüsteemiga, nagu ABS koos elektroonilise 
pidurdusjõu jaoturiga (EBD), pidurdamise tõhusust 
suurendav pidurivõimendi ja stabiilsuskontroll. Peale selle 
kuuluvad standardvarustusse nii juhi ja kõrvalistuja 
turvapadjad kui ka külgturvapadjad ja turvakardinad ning 
turvavööde eelpingutid. Veelgi suurema turvalisuse 
tagamiseks on EVALIAS ka elektrooniline stabiilsuskaitse 
(ESP), kiirushoidik ja  piirik ning rehvirõhu jälgimissüsteem.

Juhi ja kõrvalistuja turvapadjad

81 kW (110 hj)

1.6 P

81 kW (110 hj)

1,5 dCi
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Auto kaitsed

1) Katuseraamid
2) Kaitseliistud
3) Põrkeraua nurgakaitsmed

4) Kummist ja tekstiilist 
põrandamatid.

5) Eemaldatava haagisekonks, 
7 klemmi

6) Pakiruumi vahesein

IMEPÄRANE,
KOHANDATAV EVALIA
ERIKUJUNDUSEGA JA TÄPSELT sobitatud tarvikud pakuvad 
veelgi enam võimalusi nii pereseiklusteks kui ka igapäevaseks sõitmiseks. 
Katuseboksid, rattaraamid ja oma telk, põrandamatid ja peresõbralikud 
põrandakatted – kõik selleks, et puhkuseaeg ning EVALIA silmapaistvad 
omadused paistaksid veelgi paremini välja.

Tagaluugi telk ei ole saadaval kõigil turgudel. Palun uurige saadavust oma edasimüüja juurest.
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Dark Blue 
BW9 / M

Silver
KL0 / M

Dark Grey 
K51 / M

Black 
GN0 / M

Pearl White
QAB / P 

White 
QM1 / S

Red 
Z10 / S

Brown
CAP / M 

S: ühevärviline – M: metallik – P: pärlmutter

V Ä R V I D

Tumehall/sinine polster

S T A N D A R D V A R U S T U S

S A L O N G I V I I M I S T L U S

• ABS + EBD

• Juhi ja kõrvalistuja turvapadjad

• Külgmised turvapadjad

•  Esimese rea reisijate 
turvakardinad

• Pardaarvuti

• 4 kaubaruumi silmust

• NissanConnect

• ESP

• Raadio CD & Bluetooth

• Automaatne kliimaseade

•  Püsikiirusehoidik koos 
kiirusepiirikuga

• Valuveljed

•  Elektrilised peeglid ja 
aknatõstukid 

• Värvitud põrkrauad

•  Soojendusega istmed 
(eesmised) 

Tahavaatekaamera Udutuli Intelligentne võti
Automaatne 
kliimaseade

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

Varustustasemed võivad muutuda, värskeima info 
saate oma edasimüüja juurest.
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Te õhutate meie kujutlusvõimet. Te soodustate meie leidlikkust. Te inspireerite 
meid muutma reegleid ja olema innovaatilised. Ning Nissanis pole innovatsioon 
mitte üksnes lisandused ja laiendused, vaid ka piiri ületamine hetkeolukorra 
uuesti loomiseks. See on ootamatute lahenduste loomine teie suurimate ja 
pragmaatilisimate vajaduste rahuldamiseks. Nissanis kujundame me autosid, 
lisatarvikuid ja teenuseid, mis murravad vormi, tehes praktilise põnevaks ja 
põneva praktiliseks, et pakkuda teile iga päev tujutõstvat sõidukogemust.

NISSANIS TOOTE MEIST PARIMA ESILE.

T O O M E  H I N G E R A H U  S Õ I T M I S E L E

NISSAN EVALIA 
PAKUB TEILE:

3-AASTANE GARANTII

12-AASTANE ROOSTEKINDLUSE 
GARANTII

HOOLDUSVÄLP 30 000 KM

SPETSIAALNE VÄIKEKAUBIKUTE 
VÕRK
Euroopas kõige laiemat väikekaubikute vali-
kut pakkuval Nissanil on alates 2007. aas-
tast väikekaubikutele spetsialiseerunud võrk 
enamikul Euroopa turgudel. Meie müüjad on 
koolitatud pakkuma teie ärivajadustele sobi-
vaimat EVALIA varianti, sh konkurentsivõi-
melisi fi nantslahendusi. Oleme välja arenda-
nud nõudepõhised teisendused, mis 
vastavad teie kõrgeimatele ootustele nii 
kvaliteedi kui ka konkurentsi osas. Meie 
müügijärgse hoolduse nõustajad on valmis 
teid kõige paremal viisil teenindama, mõistes 
teie ettevõtluspiiranguid ning pakkudes 
laiendatud garantiid ja teeäärseid abiprog-
ramme teie ärivajaduste tagamiseks. Tut-
vuge meie EVALIA liiniga, testige seda ja 

malik ja teie sõiduk on mõne tunni pärast 
endiselt liikumisvõimetu, pakume teile kind-
lasti saateautot niipea kui võimalik või vajalik, 
öömajutust ja teie viimist sihtkohta või tagasi 
baasi. We will also recover your immobilised 
vehicle. Samuti parandame teie rikkis sõi-
duki. Lisaks ärge unustage Nissan Kindlus-
tust, mis on saadaval kõigile Nissani mude-
litele. Nissan Kindlustust kasutades 
remonditakse teie sõiduk alati ametlikus 
Nissani keskuses.

3-AASTANE GARANTII JA LAIENDATUD 
GARANTII
Teie võtate endale klientide ees kohustusi. 
Ja te ei saa lubada nende mittetäitmist. 
Niisiis teeme me Nissanis kõik võimaliku, et 
aidata teil neid kohustusi täita sõidukitega, 
mis on just seal, kus soovite – teel ja tööl. 
EVALIA on projekteeritud ja täiustatud 
aastate vältel, et saavutada esmaklassiline 
töökindlus pikkade hooldusintervallide ning 
proovitud ja testitud tugiteenustega, näiteks 
pikem hooldusvälp, asjatundlikud töötajad, 
ärikeskused ja saatesõidukid.
Nissani 5* pikendatud garantiiga saate 
hingerahu kuni viieks aastaks. Lisaks 
hingerahule on ka järelturuväärtus kõrgem, 
kui hakkate autot uue vastu vahetama. Te 
saate Nissani 5* pikendatud garantiid 
soetada kuniks teie autol on kehtiv garantii.

rääkige kõigist oma vajadustest meie väike-
kaubikutele spetsialiseerunud müügime-

hele – te veendute, et Nissan EVALIA 
saab teie ettevõtte arendamisel abiks 
olla.

TEIE NISSAN VÄÄRIB PARIMAT
Kui teie auto katki läheb, on see tülikas. Kui 
aga kaubik katki läheb, on see teie ettevõt-
tele tõsine hoop. Isegi hoolduseks kavan-
datud aeg on seisak, mil kaubik kasumit ei 
teeni. Nissan mõistab neid keerulisi ärilisi 
tõsiasju. Seetõttu pakume teile ainult pari-
mat: hoolduseks ja remonttöödeks Nissani 
ametlik teenindus, kus töötavad Nissani 
poolt koolitatud mehaanikud ja kasutatakse 
Nissani originaal varuosi, millel on vähemalt 
ühe aastane garantii. 

ÜLE-EUROOPALINE HOOLDUS
Uue EVALIA ostmine annab teile automaat-
selt õiguse meie üle-euroopalisele teeäär-
sele abile 24 tundi ööpäevas, 7 päeva näda-
las, 365 päeva aastas. Ükskõik kus te 
Euroopas reisite, rikke korral võite helistada 
lihtsalt meie hädaabikeskusse. Teile antakse 
viivitamatut teeäärset abi, et aidata teil oma 
teekonda otsekohe jätkata. Kui see pole või-
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Jälgige Nissan EVALIAT:
Edasimüüja

Oleme teinud kõik endast oleneva, et selles trükises esitatud teave oleks trükkimineku hetkel (detsember 2014) täpne ja ajakohane. Trükise koostamisel oleme 
tuginenud autonäitustel esitletud prototüüpautode andmetele. Seoses toodete pideva täiustamisega on Nissan Europe’il õigus muuta käesolevas trükises 
kirjeldatud ja esitletud sõidukite andmeid igal ajal. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige Nissani edasimüüjalt 
kõige värskemat teavet. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused 
kaitstud. Käesoleva trükise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud

Brošüür on trükitud kloorivabale paberile. EVALIA GEA 12/2014. Trükitud Euroopa Liidus. Koostaja: NEW BBDO, Prantsusmaa, tel +331 4062 3737. 
Tootja: E-GRAPHICS\FRANCE, Prantsusmaa, tel +331 4909 2535.

K ü l a s t a g e  m e i e  v e e b i l e h t e :  w w w . n i s s a n . e e
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