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170 KM
(homologeeritud sõiduulatus 

uues Euroopa sõidutsüklis)

ÜHEAINSA 
LAADIMISEGA*

4
 TUNDI

12
 TUNDI

30
MIN

KIIRLAADIMINE KODU-
LAADIJAGA**

TAVA-
LAADIMINE

ÖKOREŽIIMIL JA B-REŽIIMIL SÕITES 
ON SÕIDUULATUS VEELGI SUUREM. 
Ökorežiimil reguleerib sõiduk 
kiirendust ja kliimaseadet 
eesmärgiga optimeerida 
energiatarbimist. B-režiimil 
kasutatakse ulatuslikult 
regeneratiivset pidurdamist. 
Need nutikad lahendused aitavad 
teil igast laadimisest viimast võtta.

*Uus Euroopa sõidutsükkel (NEDC). Läbisõidu ulatus sõltub ilmastikuoludest, temperatuurist, sõiduharjumustest, maastikust ja marsruudist. 
**Selleks läheb vaja 6,6 kW laadijaga sõidukit ja 32 A kodulaadimiskomplekti.

AVASTAGE ENDA JAOKS UUS 
TÄISELEKTRILINE PEREAUTO 
Kuidas oleks omada ideaalset pereautot, milles on ruumi viiele, kuuele või seitsmele, 
mis vastab kõikidele teie vajadustele ja pakub täiesti uudset sõidunaudingut? Nüüd 
kujutage ette, et teil ei ole enam kunagi vaja bensiinijaamas käia ega õlivahetuse või 
käigukasti hoolduse pärast muretseda. See kõik on võimalik, kui valite täiesti uue 
täiselektrilise e-NV200 Evalia. Kasutasime auhindadega pärjatud kaubiku NV200 juures 
sedasama uuenduslikku tehnoloogiat, mis kuulub rohkem kui 270 000 teedel vurava 
Nissani elektrisõiduki varustusse. See tähendab, et täiesti täis laetud akuga saate läbida 
170 km (homologeeritud sõiduulatus uues Euroopa sõidutsüklis) heitmevabalt, mida on 
enam kui küllalt kõigiks päevasteks asjatoimetusteks.  Tehke enda ja oma pere elus 
kardinaalne muudatus ja jätke bensiiniga hüvasti. Kõige sellega kaasneb 
märkimisväärne sääst.
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Vajutades nullemissiooni 
nuppu, kuvatakse teile kohe:

• hinnanguline sõiduulatus;

• lähimad laadimisjaamad;

• säästliku teekonna 
planeerimine;

• energiakasutus;

• sõiduharjumused ja ajalugu.

ALLES JÄÄNUD 
AKUVÕIMSUS

HINNANGULINE 
SÕIDUULATUS

ENERGIANÄIDIK
LAADIMISINFO

ALATI VÕRGUS
Kogu päevaplaanide tegemiseks vajalik info on alati teie käeulatuses – armatuurlaual. 
Info aku laetuse, hinnangulise alles jäänud sõiduulatuse ja hetke energiatarbimise 
kohta saate soovi korral otse näidikupaneelile kuvada. Nissani navigatsioonisüsteemi, 
CARWINGSi, nullemissiooni menüüd ja helisüsteemi saab juhtida ühest kohast – 178 mm 
värviliselt puuteekraanilt. Siin saate hallata sõiduulatust, arvutada teekondi, ja hankida 
reaalajas liiklusinfot. Tänu CARWINGSile saate ühendada oma e-NV200 arvuti või 
mobiiltelefoniga ning juhtida mitmesuguseid funktsioone, näiteks laadimist ja 
kliimaseadet, distantsilt.
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RÄÄKIGE OMA EVALIAGA – TA KUULAB

• Laadimise alustamine või lõpetamine

• Salongi soojendamine või jahutamine

• Alles jäänud sõiduulatuse kontrollimine

• Aku laadimisinfo kontrollimine

NUTITELEFONILT
NissanConnect EV rakenduse abil saate panna 
oma Evalia laadima või katkestada laadimise, 
juhtida kliimaseadet, vaadata sõiduulatust 
ning lasta endale edastada teateid ja uudiseid.

• Kontrollige, kui optimaalne on teie energiakasutus

• Otsige laadimisjaama

ARVUTIST
Peale nende võimaluste, mida pakub telefon, saate oma 
CARWINGSi kontole arvuti kaudu sisse logides vaadata 
sõiduajalugu, planeerida teekondi ning koguni võrrelda oma 
sõidustiili efektiivsust teiste Evalia omanike omaga.

Ning räägib teile vastu. Nii näiteks saadab sõiduk teile sõbraliku sõnumi, kui on laadimise 
lõpetanud. CARWINGS ja spetsiaalne nutitelefoni rakendus võimaldavad teil oma Evaliaga 
vestelda, distantsilt suhelda ja talle palveid edastada, näiteks „Alusta laadimist” või „Lülita 
soojendus sisse”. Kui te aga logite sülearvuti kaudu CARWINGSi sisse, avastate veel hulga 
mugavaid ja lõbusaid võimalusi, mida teie täiselektriline sõiduk pakub. Kontrollige oma 
nutitelefoni – võib-olla Evalia helistab teile.
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11,2 m
Aku läbimõeldud paigutus 
loob sõidukile optimaalse 
raskuskeskme.

EI MINGIT 
Müra

EI MINGIT 
Vibratsiooni

KAS MÄLETATE AEGU, MIL SÕITMINE 
OLI TÕELISELT NAUDITAV? NEED 
AJAD ON TAGASI
Elektriautoga sõitmine on enneolematu kogemus. Maksimaalne pöördemoment igal kiirusel 
ja sujuv kiirendus muudavad igapäevase asjaajamise tõeliselt nauditavaks tegevuseks. 
Madal raskuskese ja väike pöörderaadius tagavad kurvides väga hea juhitavuse ja 
stabiilsuse. Kuna mootorimüra ja vibratsioon puuduvad, saavad kõik sõitjad nautida 
hämmastavalt sujuvat ja vaikset sõitu. Niisiis, ükskõik kas ajate linnas asju või peate linnast 
välja sõitma, tunnid Nissan e-NV200 roolis moodustavad lemmikosa teie päevast.
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Teisel istmereal 
sõitjate käsutuses 
on mugavad 
klapplauad koos 
sisseehitatud 
topsihoidikutega.

Esiistmete eraldi reguleeritav 
soojendus muudab külma ilmaga 
elu tunduvalt mugavamaks.

KLIIMASEADME JUHTIMINE 
DISTANTSILT  
Nutitelefoni või intelligentse 
võtme abil saate saata sõiduki 
kliimaseadmele eemalt teate, nii 
et sõidukisse jõudes on salongis 
sobiv temperatuur. See on 
suurepärane võimalus 
sõiduulatust suurendada.

KÕIK TUNNEVAD END MUGAVALT
Avaras mugavas salongis, mis mahutab viis, kuus või seitse sõitjat, tunnevad 
kõik end hästi. Sel väga hoolikalt läbimõeldud pereautol on madalad lävepakud 
ja hulgaliselt nutikaid panipaiku kõigi asjade jaoks, mida võib reisil pidevalt vaja 
minna. Teie päralt on meeldivalt vaikne elektriauto, mis on ruumikas nagu 
kaubik – uus nauditav pereauto.
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Mis pakiruumi puutub, siis selle poolest on teie 
e-NV200 nii uskumatult mitmekülgne, et ükski 
plaan ei jää ruumipuuduse tõttu teostamata. 
Mahutab väga mugavalt viis, kuus või seitse 
inimest ja ruumi on rohkelt ka nende pagasile. 
Tänu erakordselt madalale, kõigest 53 cm 
kõrgusele pakiruumi lävepakule on esemete 
peale- ja mahalaadimine väga kerge.

PAKIRUUM 
MAHUTAB KÕIK 

VAJALIKU
NUTIKAD PANIPAIGAD
e-NV200 salongis on asjade paigutamiseks tervelt 13
kasulikku panipaika. Mitu kohta, näiteks see istmealune
sahtel ja keskkonsooli laegas, võimaldavad esemed 
kõrvaliste pilkude eest varjule panna.

SEITSMEKOHALINE MUDEL
e-NV200 seitsmekohalises
mudelis on kõik võimalik. Te 
saate kolmanda ja teise rea 
istmed kokku klappida, et
kogu teie pagasile ruumi 
juurde teha.

2 ISTET 
Kui kasutuses on kaks istet, on 
teil oma klassi mahukaim, 3,1 
m3 suurune pakiruum, näiteks 
kolm mägijalgratast, millelt ei
ole tarvis esirattaid ära võtta.
Kõigiks seiklusteks valmis!

5 ISTET 
Kõik viis reisijat saavad
endale suure kohvri kaasa 
võtta, sest pakiruum on
tervelt 2,3 m3 suur – või
klappige kokku teine 
istmerida, et veelgi rohkem 
ruumi juurde saada. Kui juhi 
kõrvaliste alla klappida,
mahuvad sõidukisse ära kuni 
2,8 m pikkused esemed.
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SEITSMEKOHALINE MUDEL ON 
VÕIMALUSTEROHKEM
Seitsmekohalises mudelis on nähtud veelgi rohkem vaeva teie vajaduste ja soovide rahuldamiseks. 
Tänu seitsmele täismõõdus istmele ning rohkele jala- ja käeruumile võite viia kõik sugulased 
seiklema, millal iganes teil selleks tuju tekib. Peale selle saate tänu teise rea 60:40 suhtega 
kokkuklapitavatele istmetele ja ülestõstetavatele kolmanda rea istmetele kaasa võtta igasuguse 
kuju ja suurusega esemeid. e-NV200 saab selle kõigega hõlpsalt hakkama.

SEITSE ISTET
870 L KAUBARUUM*

kuni laeni
443 L KAUBARUUM*
pakiruumi katte all

KUUS ISTET
1550 L KAUBARUUM

VIIS ISTET
2110 L KAUBARUUM

NELI ISTET
KAUBARUUMI PIKKUS

KUNI 2,8 M

KOLM ISTET
KAUBARUUMI KÕRGUS

KUNI 1,3 M

KAKS ISTET
2940 L KAUBARUUM
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NISSANI OHUTUS 
HANKIGE ENDALE 
KINDLUSTUNNE
Kas poleks lahe, kui teid saadaks reisidel täielik 
kindlustunne? Nissan lähtub iga sõiduki 
projekteerimisel ja väljaarendamisel igakülgsest 
ohutusest. Järgnevalt kirjeldatud lahendused 
on vaid mõned Nissani paljudest 
ohutussüsteemidest, mis kaitsevad teid, 
keskendudes kolmele põhiaspektile: hoida 
sõiduki süsteemidel ja ümbrusel silm peal, 
abistada juhti ootamatutes olukordades ning 
aidata tagada avarii korral reisijate ohutus.

STANDARDVARUSTUSES 
KUUS TURVAPATJA

TURVAPADDDDDDDDDIII
Sõitjate kaiiiitttttststsstststsststttststtstttstttttttttstt mmmmmmmimmimimiimiimmmmimmmmmm sesesesesessesesesses ksksksksksskskss ooooooonnnnn EvEvEvEvEvvEvEEvalalallalalala iaiaiaiaiaaaia vvvvvvvvvvvararararrraaa ususususususu tutututuut sesesesesesesessessssssss
kuus turvapapapaaaaaaaaaaaaaapapaaaaaaaaaaatjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtja.aa.a.a.a.a.a.a.aaaaaaa

TUTUTVTVUGGE E ESE P-P GA  
ElElElElEEElElElElekekekekekekekeke trtrtrtrtrtrtrrilililililiillinininninininne eeeeee stabiilsusu kontroll muudab järsud 
rarararararr jajajajjjajaaavavavavavavavavahhehhehhehhh tuuuuseses d ja äkkkkpipidud rdusu ed sujjuvamaks.

Nõlvaltstardiabi Kui olete kallakul
peatunud ja tahate uuesti liikuma hakatataaa, , 
siis ärge muretsege. Nõlvaltstardiabi aitab 
teid, hoides paar sekundit pidurit all ja 
takistades sel moel sõidukil tahapoole 
veeremast, et teil jääks aega jalg 
piduripedaala ilt gaasipedaalile tõsta.

NaNaNNaNaNNaN ututututigiggigii e e e tetetetet rvrvrvrvvikikikkikkpipipipipip ltltltlttl iiiii
TaTaTaTaTaT hahahhaavavavvaatattaatememememme ononononoo ititititittororororor lllllihihihhihi tststststsususususuu tatatatat b bbbbb
kikikikikikk tststsststst asasasastetetetesssssseee kokokokokohththththttadadadadadadesesesesessesesesese pppppararararrkikikkiimimimimm stststs  
mämämämärkrkrkimimimimisissvävääväärärärärärseseseseseltltltltlt. . . . ArArArArArmamamamamaatutututuut ururruruurlalalaal uauauuau  
ekekekekkrararar ananaan nnnnnäiäiäiäiäiä tatatatatab b b b b pipipipipiltltltltlti i i i i auauauauaua tototototo ttttagagagagagaa
tototototoimimmimuvuvuvvasasassst t tt t nininininingngngngng kkkkkuvuvuvuvu ababababb pppillildiddileelee kkkkaa
papapaap rkrkrkrkimimimmisisisissjujujujujujuhihihihihiseseseseses d.d.d.d.d LLLLLisisisissakakakkakks s papapap kukuukub b b
sõssõõõõidididdukukukukuuk llllaiaiaiaiaiiaaaaa vavavavavav atatatatata enenenene urururuuu kakakakakak mmmmmõlõlõllõ emememalalalaaaa e e eee
küküküküüljljljljjelelelele e,e,e,e,, sssssamamamamammutututututiiii onononoo vvvvvarararaa ususustutusesesesees sssss
kukukukukuk mememememerprprprprpeeeeeeeeeeglglglglglg idididdid. . . TäTäTäTäTäänunununun ssselelelleleleleleeee ooooonnnnn jujujujujuhihihihihilllll
vävävävävävävävävväv gagagagagagagggg hhhhheaeaeaeaeaaea nnnnnähähähähtatatatavuvuvuv s,s,ss sssõiõiõiõiõ dududddudurararaajajajajaa  
vavaaheheheheetattatatatatatatatat mimmimimmimmmm nenenenene ooooon nn ohohoohhho ututututtumumumumum nnnnninininining g g g g 
paparkrkkkimii innnnneeee e tõtõtõtõtõtõõelelelisisssselelle t t t tt hõhõhõhõhõlblblblblbususususus.

NNNeNeNNNNeellilililili kkkkkketetetetete asasasasassa pipipipipipipp dudududududuud ririririririit t t t t ttt jajajajajajja ppppppidididididurururururiaiaiaiaaabibibibi 
ErEErininnevevallalt tt mõmõmmõõmõneneneneneeestststststs kkkkkkkononnononono kukukukukukuk rererererereeendndndndndndisisisisisstttttt
ononon EEEvavaalillia aa a aaaa kõkõkkõkõkõkõkõigigiigigigigigiggigggggilillililililillil rrrrrrrrrrratatatatatataatatatatatatasasasasasasasasasasasastttetttteteteteteteteeelllllllll tõõtõtõtõõõtõtõtõtõtõhhhuhuhuhuhusasasasaddddd
kkkkkekkekekekekekeekettttattatatataspspspspsps idididididdurururururrididididd. . . KuKuKuuuii teteeeilil ttttekekekekekibibibibb 
vavavavavajajajajajadudududududusssss äkäkäkäkäkkpkpkpkppididididurururururdudududuseseseksksksks, , tatattajujujujuj bb bbbb
pipipipipipipipp dududududududd riririririabababababaabbiiiii hähähähähhäädadadaddaaolololo ukukukukukkukororororooro dadadadadadadadaa nnnnnnninininiinininngggggggggg
rararararararakkkekkkekekekeke dnddndndnddndnndabababababab aaaututututututtomomomomomommomaaaaaaaaaaaaaatstststststssttsseleleleleleleeltttttt
mamamamamamamamamakskksksksksksksiiimimimimimimaaaaaaaalllslslslsls tetetetett ppiddddurru dudusjsjsjsjõuõuõuõuõuõõ dududududuud ..

STASTATAAAT NNNNN
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1 _ Katuseraam, 2 risttala

2 _ Nullemissiooni kleebis

3 _ Porikaitsmed ees ja taga

4 _ Nutitelefoni hoidik, 360 
kraadi (valge)

5 _ Universaalne tahvelarvuti 
hoidik (must)

6 _ Lävepakuliist ja 
standardne tekstiilist 
põrandamatt

7 _ Pakiruumi pehme 
põrandamatt

8 _ Pakivõrk

9 _ Pakiruumi matt

10 _ Pakiruumi kõva     
 põhjakate

11 _ Koeravõre

TÄIENDAGE OMA e-NV200-T NISSANI 
ORIGINAALLISAVARUSTUSEGA. Pakiruumi pehme 
põrandamatt, tahvelarvuti hoidikud ja pakivõrgud – 
kõik on spetsiaalselt selle mudeli jaoks välja 
töötatud ning sobituvad ideaalselt.

ORIGINAALLISAVARUSTUST
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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

VÄRVID

15-TOLLISED VALUVELJED

VALUVELJEDSISUD

TUME (K)

KVALITEETKANGAS

HELE (W)

Tagage NISSAN+ HOOLDUSLEPINGU abil oma e-NV200’le vääriline hooldus ja säästke 
raha. Meie hooldusleping hõlmab kõiki e-NV200 tavapäraseid hooldusnõudeid. 
Meie hoolduskava annab teile võimaluse fikseerida hoolduskulud kuni 5 hoolduseks.
Nissan+ hooldusleping katab kõik Nissani hooldusgraafikus nõutavad kontrollid,
vahetused ja toimingud. Saage osa eelistest, mis kaasnevad meie väljaõppinud
mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade kasutamisega. Hästi hooldatud
sõidukil on suurem järelturuväärtus. Kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu,
saab uus omanik kasu järelejäänud lepingust.

HOOLDUSLEPING+

Välimus    |    Sisemus    |    Tehnoloogia ja Suutlikus    |    Ruumikus    |    Turvalisus    |    Lisavarustus ja Varustus Prindi   |    Loobu

Lehekülg 1    |    Lehekülg 2



TEIE TOOTE VÄLJA NISSANI PARIMAD OMADUSED.

Teie toidate meie kujutlusvõimet. Teie kutsute meis esile leidlikkust. 
Teie inspireerite meid muutma reegleid ja looma uuendusi. Nissanis 
ei seisne innovatsioon ainult lisades ja laiendustes, eesmärk on 
ületada piire ja muuta praegust olukorda. Innovatsioon seisneb 
ootamatute lahenduste väljatöötamises, et rahuldada teie kõige 
julgemaid ja pragmaatilisemaid soove. Nissan loob teedrajavaid
sõidukeid, lisatarvikuid ja teenuseid, mis muudavad praktilise 
põnevaks ja põneva praktiliseks, et pakkuda teile iga päev
veelgi suuremat sõidurõõmu.

NISSAN e-NV200 PAKUB TEILE:
5-aastane / 100 000 km garantiid, 
mis katab järgmist.

• Elektrilised osad: 5-aastane / 100 000 km 
tehasegarantii (olenevalt sellest, kumb varem 
täitub)

• Aku mahutavus: 5-aastane / 100 000 km 
tehasegarantii (olenevalt sellest, kumb varem 
täitub)

• Korrosioon: 12-aastane tehasegarantii
• Kereosad: 3-aastane / 100 000 km tehasegarantii 

(olenevalt sellest, kumb varem täitub)
•  Värv: 3-aastane tehasegarantii
•  Mehaanilised komponendid: 3-aastane / 100 000 

km tehasegarantii + 2 aastat Nissan 5* pikendatud 
garantii (olenevalt sellest, kumb varem täitub)

•  Maanteeabi: 3-aastane / 100 000 km 
tehasegarantii + 2 aastat Nissan 5* pikendatud 
garantii (olenevalt sellest, kumb varem täitub)
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Jälgige Nissan e-NV200-t:
Edasimüüja märk

Külastage meie veebilehte: www.nissan.ee

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal ( juuni 2017) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel 
esitletud prototüüpautode andmetele. Seoses toodete pideva täiustamisega on Nissan Europe’il õigus muuta 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.
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