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Ühendades auhindadega pärjatud kaubiku NV200 auhindadega pärjatud täiselektrilise LEAF-iga 
(mida on teedel juba üle 230 000), saame murrangulise ja uuendusliku mudeli, mis vastab suurepäraselt 
ettevõtete vajadustele. e-NV200 kasutab täpselt sama tehnoloogiat mis Nissan LEAF. Investeering tasub 
end kohe algusest peale ära, sest täiselektriline sõiduk võimaldab jooksvaid kulusid märkimisväärselt 
vähendada ning annab teie ärile uue keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku suuna. E-NV200-ga algab teie 
ettevõtte jaoks uus ajastu. Töö olemus muutub jäädavalt.

Kohandage endale sobival viisil
Sõiduki kaubaruum on funktsionaalne ja 
mitmekülgne. Tänu siledatele seintele saab 
kaubaruumi hõlpsasti paigaldada riiuleid 
või kaste.

KAS OLETE VALMIS OMA ÄRI MUUTMA?
VALIGE ELEKTRIAUTO

Kogu meeskond kaasa!
Sobib nii reisijate kui ka töötajate 
transportimiseks. e-NV200-t saab 
kasutada hõlpsasti nii kaheistmelise 
kaubiku kui ka viie- kuni seitmeistmelise 
Combi mudelina. Kaubaruumi maht on 
sel juhul vastavalt 4,20 või 0,87 m3.

Kerge laadida
Tänu oma klassi pikimale salongile 
mahutab kaubaruum hõlpsasti kaks euroalust. 
Suure kaubaruumi tagamiseks on aku 
paigaldatud põrandasse.
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KÄRPIGE KULUSID. TÕHUSTAGE OMA TEGEVUST
Kujutlege, et te ei pea enam kunagi kulutama sentigi kütusele, õlivahetusele ega käigukasti hooldusele. 
Kui valite täiselektrilise e-NV200, siis saab see reaalsuseks. Tänu väikestele jooksvatele kuludele säästate raha, 
aga ka aega. Te ei pea enam kunagi tanklas peatuma, lisaks kulub hooldusele palju vähem aega. Mis kõige parem, 
teie uskumatult säästlik sõiduk on turul pakutavatest seeriamudelitest kõige keskkonnahoidlikum – nii vaikne 
ja puhas, et võite öösel rahumeeli elurajoonides kaupa laiali vedada ning sõita suletud territooriumitele ja 
siseruumidesse, ilma et kedagi mootorimüraga häiriksite ja paiskaksite õhku CO2 heitmeid. Ning viimaks, 
see sõiduk pakub teile palju uusi ärivõimalusi.

LOOB UUSI ÄRIVÕIMALUSI
Kuna e-NV200 on heitmevaba 
sõiduk, millel mootorimüra puudub, 
saate sellega vabalt öisel ajal 
elurajoonides kaupa laiali vedada 
või kasutada sõidukit siseruumides 
ja kaitstud piirkondades. Ei teie ise 
oma töökeskkonnas ega ka teie 
kliendid ei pea enam taluma müra 
ega CO2 reostust.

EI MINGIT
bensiini ostmist

õlivahetust

heitmete 
õhkupaiskamist

VÄIKESED
jooksvad kulud

hoolduskulud

SUUR
tõhusus: 
80 kW (109 hj)

sääst ja kasu
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* Uus Euroopa sõidutsükkel (NEDC). Läbisõidu ulatus sõltub ilmastikuoludest, temperatuurist, maastikust ja sõidutsüklist.
**Kiirlaadimine 0-80% 30 minutiga.

170 km*
(NEDC)

üheainsa
laadimisega

4
 tundi**

12
tundi

30
min

KIIR-
LAADIMINE

KODU-
LAADIJAGA

TAVA-
LAADIMINE

Kaks täiendavat sõidurežiimi 
sõiduulatuse suurendamiseks
Ökorežiimil reguleerib sõiduk automaatselt 
kiirendust ja kliimaseadet eesmärgiga 
optimeerida energiatarbimist. Seega jääb 
sõitmiseks rohkem energiat. B-režiimi saab 
aktiveerida olenemata sellest, kas sõidate 
ökorežiimil või mitte. B-režiim tõhustab 
regeneratiivse pidurisüsteemi tööd. See on 
sisuliselt sama mis sisepõlemismootoriga 
autol mootoriga pidurdamine.

TÄISELEKTRILINE TÖÖVAHEND
Alustades päeva täiesti täis laetud akuga, on teie sõiduulatus 170 km* (NEDC-i järgi), millest piisab 
peaaegu kõigiks töisteks sõitudeks. Mudelil e-NV200 on kolm laadimisrežiimi: kiirlaadimisjaamas piisab 
kuni 80% ulatuses laadimiseks 30 minutist, spetsiaalse seinakarbiga** kulub laadimiseks neli tundi ning 
EVSE kaabliga tavalisest pistikupesast kodus või tööl kümme tundi. Teil tuleb lihtsalt valida endale 
sobivaim laadimisviis. Sõiduki regeneratiivne pidurisüsteem aitab võtta igast laadimisest viimast, 
laadides iga kord, kui vabakäigul sõidate, aeglustate või pidurdate, vabaneva energia arvel akut. 
Pidevate peatumistega linnaliikluses on sellest palju kasu.
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e-NV200 uskumatult väike 11,2 m 
pöördering tuleb kitsastel tänavatel ja 
parkimismajades kasuks ning hõlbustab 
tublisti ka laadimist ja kaubavedu.

Tahavaatemonitor Muudab kitsastesse 
kohtadesse parkimise hõlpsamaks. Ekraanile 
kuvatakse pilt sõiduki taga toimuvast koos 
parkimisjuhistega, mis aitavad e-NV200 
täpselt õigele kohale manööverdada.

11.2 m
Oma klassi avaraim jalaruum juhil = suurem mugavus

Kõrge iste nagu veoautos = suurepärasem nähtavus

Istmesoojendus = suurem mugavus

Aku paigutus = madal raskuskese

MÕNUSAM SÕITA, MÕNUSAM TÖÖPÄEV
Elektriautoga sõitmine on enneolematu kogemus: on väga eriline tunne sõita täiesti vaikselt, 
kuulmata mingit müra, tunnetamata mingit vibratsiooni. Lisades sellele juhi jaoks väga 
käepärase salongi, mis pakub oma klassi avaraimat jalaruumi, ning kõrge istekoha, mis tagab 
hea nähtavuse nagu veoautos, on selge, et sellises sõidukis on juht õnnelikum, puhanum ja 
enesekindlam. Sõidunaudingut lisab mugav automaatkäigukast. e-NV200 on sõidunaudingut 
suurendava automaatkäigukasti mugavuse ja erakordselt hea juhitavusega tänu madalale 
raskuskeskmele ja 15-tollistele velgedele. See sõiduk pakub elektriautole iseloomulikult 
maksimaalset pöördemomenti igal kiirusel, tagades seeläbi jõulise ja sujuva kiirenduse, ning 
väike pöörderaadius annab sõidukile hea manööverdusvõime. Seega võib e-NV200-st saada 
teie parim meeskonnaliige.
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CARWINGSi tipptasemel telemaatikasüsteem lisab teie ärile hoogu, 
võimaldades teil oma autoparki digitaalselt jälgida ja sellega 
tähtsat infot vahetada.

•  Digitaalne jälgimine ja digitaalsed aruanded kõrvaldavad vajaduse 
vaevalise paberitöö järele.

•  CARWINGSi veebilehelt ja NissanConnect EV rakenduse kaudu saate 
jälgida aku laetust.

•  Sõnumid laadimise lõpetamise ja aku oleku kohta saabuvad teie 
telefonile.

•  Distantsilt saab sisse ja välja lülitada kliimaseadet ning alustada 
laadimist mobiiltelefoni vahendusel.

Piisab ühest pilgust näidikupaneelile, et hankida kogu vajalik info 
sõiduulatuse, laadimise ja energiakasutuse kohta.

JÄLGIGE KOGU TÖÖKS 
VAJALIKKU INFOT

Alles jäänud 
akuvõimsus

Hinnanguline 
sõiduulatus

Energianäidik
Laadimisinfo
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* Pole saadaval turvakardinatega kaubiku korral.

Kui keerate kõrvalistme 
seljatoe alla, moodustub 
sellest kindel ja mugav 
kirjutusalus.*

Roolisambale paigutatud 
käigukast jätab vajalikeks 
tegevusteks rohkem ruumi.
Juhi käsutuses on ka 12 V 
pistikupesa ja USB-pesa.

Üks ekraan 
suudab väga palju. 
Kas sihtkoha aadress 
muutus? Tekstsõnum 
annab muudatusest 
teada, navigatsiooni-
süsteem aitab leida 
uue marsruudi.

ISTMEALUNE SAHTEL kõrvalistme all võimaldab
väärtuslikud esemed turvaliselt pilgu alt ära panna.

KESKKONSOOL on piisavalt suur, et mahutada
sülearvutit, ning dokumendikaustade jaoks
nagu loodud.

MOBIILNE KONTOR, 
MIS ON ALATI TEIEGA 
KAASAS
e-NV200 üllatab oma varustuse rohkusega.
eSõiduki salong on suunatud juhtidele, kes peavad 
tegema tööd käigupealt. Juhikoht on töötamiseks 
väga mugav, sest istet saab paindlikult reguleerida, 
samuti on juhi käsutuses hulgaliselt panipaiku. 
Kui lisada sellele navigatsioonisüsteem NissanConnect, 
mis pakub võimalust kasutada telefoni käed-vabad 
süsteemi ja heli voogedastust Bluetoothi kaudu ning 
saata tekstsõnumeid, siis tõepoolest polegi muud 
kontorit enam vaja!
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MAHUKAS PAGASIRUUM 
JA PAINDLIK SALONG
e-NV200 vastab väga mitmesugustele vajadustele. Valida saab kahe mudeli vahel. 
Mõlemal on paindlik ja mitmekülgne salong, kuhu saab paigutada riiuleid ja kaste 
ning kus saab istmeid vajaduse järgi ümber paigutada. Valikus on nii aknata ja 
aknaga tagumised paarisuksed kui ka tagaluuk. Tänu erakordselt madalale, 
kõigest 520 mm kõrgusele pagasiruumi lävepakule on esemete peale- ja 
mahalaadimine väga kerge.

SUURENDAGE KONKURENTSIVÕIMET

puhul kogu meeskond kaasa: e-NV200
Combi kaubik on mõeldud kasvama.

Isegi kui sõidukis on viis reisijat, 
on e-NV200 Combis piisavalt ruumi 
ka kaubale.

Lamedad rattakoo-
pad hõlbustavad 
koorma paigutamist.

Kuus põranda külge 
kinnitatud D-kujulist 
koorma-aasa 
kannatavad kuni 
509 kg raskust.

2.04 m – esiistmete taha jääv kaubaruum mahutab kaks euroalust

OMA KLASSI PARIM
4.2 m3 kaubaruum

645 kg
kandevõime

1,22 m rattakoobaste vahe
1,5 m seinast seinani
1,36 m kõrge

e-NV200 Van 
e-NV200 pakub oma klassi mahukaimat pagasiruumi. 
Tänu 60/40 suhtega avanevatele tagaustele on kauba 
peale- ja mahalaadimine väga lihtne.

60%40%
laiemate 

esemete jaoks
kitsastes oludes 
tegutsemiseks

Mahutab vabalt kaks
euroalust ja ruumi
jääb veel ülegi.

60/40 
suhtega 

tagauksed

520 mm 
pagasiuumi lävepakk

Viiekohaline e-NV200 Combi 
Combi versioon mahutab mugavalt kuni viis inimest ja tervelt 
2,3 m3 kaupa. Kaks külgmist liugust ja tagaluuk muudavad 
sisenemise/väljumise ja pakkide laadimise väga mugavaks.

Valige oma äritegevusega 
kõige paremini sobiv versioon. 
Kui kaubaruum on teile esma-
tähtis, on e-NV200 kaubik just 
see, mida vajate. Mõlema maailma 
parimate omaduste tagamiseks 
on viie- kuni seitsmekohaline 
e-NV200 Combi just teile 
sobiv lahendus.

Seitsmekohaline e-NV200 Combi 
Seitsme täismõõdus istmega sõidukis, kus on ohtralt jala- ja käeruumi 
kogu meeskonnale, saab teise istmerea kokkuklappimisel ja tagaistmete 
ülestõstmisel luua nutika ruumi suuremõõtmelistele esemetele.
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1_Katuseraam, 3 risttala
2_Küljerauad
3_Porikaitsmed ees ja taga
4_Kere küljeliistud
5_Tagumiste paarisuste 

plastkaitse, täielik kaitse, 
neljaosaline

6_Tekstiilist istmekatted, 
ökoloogiline materjal

7_Liugukse kaitsevõre

8_Kummimatt
9_Kinnituslatid pagasiruumi
    eraldusvõrgu jaoks
10_Pagasiruumi põranda ja 

lävepaku plastkaitse
11_Lävepakuliist ja standardne 
    tekstiilist põrandamatt
12_Pagasivõrk
13_Pagasiruumi pehme 
     põrandamatt

TÄIENDAGE OMA E-NV200 NISSANI ORIGINAALLISA-
VARUSTUSEGA. Kõik alates tekstiilist istmekatetest ja 
liuguste kaitseliistudest ning lõpetades kummimattide 
ja pagasiruumi põhjakatetega on spetsiaalselt selle 
mudeli jaoks loodud ning istuvad perfektselt.

NISSANI ORIGINAALLISAVARUSTUST
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2011 mm

1755 mm

1858 mm

153,4 mm

2725 mm

4560 mm

VÄRVID

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

Black (M) - GNO Light Blue (TPM) - RBMRed (S) - Z10

VALUVELJED

SISUD

VAN COMBI

15-tollised valuveljed 15-tollised terasveljed 
ilukilpidega

15-tollised terasveljed

MÕÕTMED
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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)

Ühepoolse liuguksega kaubik

Kahepoolse liugukse, klaasitud akende ja klaasipuhastitega kaubik

Kahepoolse liuguksega kaubik

KEREVARIANDID

Kahepoolse liugukse ja aknaga Evalia

Tagaustega Combi*
*Saadaval ka akendega tagauksed

*For the complete coverage and content of the 5*extended warranty refer to the terms and conditions of Nissan 5* 
warranty which are available at your Nissan dealer. More details under www.nissan.fi

NISSAN+ HOOLDUSLEPING on parim viis pakkuda oma uuele Nissan e-NV200-le hooldust, mida see väärib! 
Kui toote auto meie esindusse, vahetame selle kuluosad ja vedelikud vastavalt Nissani ametlikule 
hooldusgraafi kule ning teeme teie meelerahu tagamiseks põhjaliku tehnilise kontrolli. Meelerahu on omaette 
väärtus. Nissani hoolduslepinguga on teile hoolduskulud ette teada. Teie auto on alati heas korras ja teie 
eelarve püsib muutumatuna. Võite sõlmida Nissani hoolduslepingu kolme, nelja või viie hoolduse katmiseks.

HOOLDUSLEPING

TEIE AITATE MEIL OMA PARIMAD 
OMADUSED ESILE TUUA

Teie sütitate meie kujutlusvõimet. Teie sunnite 
meid leidlikkusele. Teie inspireerite meid 
reegleid muutma ja uuendusi tegema. 
Innovatsioon ei ole Nissani jaoks mitte lihtsalt 
täiendamine ja laiendamine, vaid piiride 
ületamine ja status quo ümberkujundamine. 
Me loome ootamatuid lahendusi, et täita teie 
kõige pöörasemad ja pragmaatilisemad 
soovid. Nissan pakub sõidukeid, lisavarustust 
ja teenuseid, mis lõhuvad tavaarusaamu – me 
muudame praktilise meelierutavaks ja 
meelierutava praktiliseks, et teie igapäevane 
sõidukogemus oleks põnevam ja nauditavam.
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Jälg e-NV200:

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

Edasimüüja tempel:

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal (august 2016) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud 
autonäitustel esitletud prototüüpautode andmetele. Kuna tooteid pidevalt täiustatakse, 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 tehtud kloorivabast paberist.  GEA BtoB e-NV200 BROC   08/2016. Trükitud Euroopa Liidus.
Autor: CLM BBDO, Prantsusmaa – Tel.: +33 1 41 23 41 23 Tootja:  EG+ Worldwide, Prantsusmaa – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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