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Tämän esitteen tiedot ovat yleiseurooppalaisia eivätkä kaikilta osin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa. 
Tarkemmat tiedot saatavilla kaikilta Nissan -jälleenmyyjiltä.

NV200 EVALIA
NV200 EVALIA on suunniteltu perheen arkeen: 
mukaan mahtuvat niin lapset, koirat kuin 
polkupyörätkin. NV200 EVALIA on tilava, kestävä 
ja soveltuu erinomaisesti perheen erilaisiin 
aktiviteetteihin.
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PERHEEN
OLOHUONE
TILAVASSA, RAIKKAAN VÄRISESSÄ 
MATKUSTAMOSSA ON JOPA seitsemän istuinta, 
eivätkä NV200 EVALIAn perheominaisuudet siihen lopu.
Toisen rivin matkustajille on mukitelineelliset alastaitettavat 
pöydät matkaeväiden syöntiä varten. 
Onko leirintäalueelle pitkä matka? Takana on 12 V:n 
pistoke pelikonsolia tai kannettavaa tietokonetta varten. 
Sekä runsaasti tilaa tavaroille, jotka haluaa ottaa mukaan. 
Tahmeista käsistä tai pudonneista jäätelöpalloista 
ei myöskään tarvitse hermostua: NV200 EVALIAn 
puhtaaksi pyyhkäistävä verhoilu on suunniteltu kestämään 
perhe-elämää.
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RAJATONTA
MONIPUOLISUUTTA
TEE RETKI RANNIKOLLE. Auta ystävää muutossa. 
Kuljeta peräkontillinen puuntaimia tai katso mihin 
satunnainen risteys sinut vie. NV200 EVALIA on valmis 
yllätykselliseen elämään.
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KOKONAISPITUUS: 
4,40 M

KOKONAISKORKEUS: 
1,86 M

KOKONAISLEVEYS: 
1,69 M

Matalan lattian ansiosta sisään 
on helppo astua.

Kääntösäde on vakuuttavan pieni: 10,6 metriä. Kun kokonaispituuskin on vain 
4,4 metriä, autoa on helppo käsitellä ruuhkaisilla kaduilla, ja sen voi ajaa 
ahtaisiinkin paikkoihin huoletta.

10,6 M

KOMPAKTI KOKO 
ANTAA 
MAHDOLLISUUKSIA

Peruutuskamera kuuluu NV200 EVALIAn vakiovarusteisiin, ja sen avulla 
autolla on helppo puikahtaa pieneenkin pysäköintitilaan. Kojelaudan 
näytössä on nelivärinen takanäkymä, jonka ohjeviivojen avulla voit peruuttaa 
NV200 EVALIAn haluamaasi paikkaan.

Alle 1,9 metrin korkuinen NV200 EVALIA mahtuu useimpiin monikerroksisiin ja 
auton korkeutta rajoittaviin parkkihalleihin – toisin kuin korkeammat haastajansa.

PARKKIHALLEIHIN SOPIVA

SELKEÄ NÄKYVYYS

PIENI KÄÄNTÖSÄDE

HELPPO SISÄÄNKÄYNTIPERUUTUSKAMERA

847 MM

667 MM
384 MM

373 MM

Korkea ajoasento takaa hyvän 
näkyvyyden joka suuntaan. Kojelauta 
on kallistettu siten, että se on 
mukavasti näkölinjalla ja tärkeät tiedot 
näkee yhdellä silmäyksellä.

YLLÄTTÄVÄN 
KOMPAKTI JA KETTERÄ
NV200 EVALIAN nokkela rakenne mahdollistaa runsaat sisätilat yhdistettyinä kompakteihin ulkomittoihin. 
Auto on ajettavuudeltaan ketterä, vikkelä ja helppo hallita, myös kaupungin sokkeloissa. 
Se mahtuu pienempiin pysäköintitiloihin kuin osaat kuvitellakaan! Tehokas bensiini- tai dieselmoottori 
on taloudellinen ja pitää auton vauhdissa myös ruuhka-ajossa ja moottoritiellä.
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Sähkötoimiset sivupeilit ja
ajovalojen korkeussäätö

Moottorin käynnistyspainike 
(yhdistetty älyavaimeen) 

Ilmastointi ja NissanConnect 
navigointi-, viihde- ja audiojärjestelmä

Viisi- tai kuusiportainen 
manuaalivaihteisto

Ilmastointi ja mukiteline 3. rivin
matkustajilleAjovalo- ja tuulilasinpyyhkijäautomatiikka

12 V pistoke 2. rivin matkustajille

Keskikonsolin säilytyslokero

Älyavain

Avara hansikaslokero… …ja salalokero

Piilolaatikko etumatkustajan istuimen alla

Monitoimiohjauspyörä Etuistuimien selkänojissa taittuvat pöydät Pullonpidikkeet liukuovissa

Kojelaudan säilytyslokero

Tavaratilan varastolokero ja varoituskolmio

Tukeva ovenkahva

VARUSTEET
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6

1. 7 istuinta ja 900 l tavaratilaa

2. 6 istuinta ja 1 550 l tavaratilaa 5. 3 istuinta ja jopa 1,3 metriä korkea tavaratila 6. 2 istuinta ja 2 900 l tavaratilaa

3. 5 istuinta ja 2 200 l tavaratilaa

4. 4 istuinta ja jopa 2,8 metrin pituinen tavaratila

TEHTY
ELÄMISTÄ VARTEN
NV200 EVALIA MUKAUTUU NOPEASTI JA VAIVATTOMASTI TILANTEESEEN 
KUIN TILANTEESEEN.
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AJA 
JA LÖYDÄ

NV200 EVALIALLA UUSIEN REITTIEN 
LÖYTÄMINEN ON VAIVATONTA ja hauskaa. 
Sen selkeä ja monipuolinen ajotietokone näyttää 

kierrosluvun, keskimääräisen ja hetkellisen 
polttoaineenkulutuksen sekä matkan, johon 
polttoaine riittää. Autossa on myös älyavain. 

Sen voi pitää taskussa kun ovet lukitaan ja 
avataan tai kun moottori käynnistetään. Kätevää! 

NISSANCONNECT 

TÄYSIN INTEGROIDUN NissanConnect- navigointi-, 
viestintä- ja äänijärjestelmän ansiosta näet enemmän, kuulet 
enemmän ja tiedät enemmän. 5 tuuman kosketusnäyttö 
esittää optimaaliset reitit, musiikkitiedostot ja jopa 
puhelinmuistion. 2D- tai 3D-kartassa on automaattinen 
tarkennus tärkeisiin kohteisiin ja puheopastus 9 kielellä 
kaikkialla Euroopassa. CD-soitin tukee kaikkia formaatteja 
ja Bluetooth®- ja handsfree-järjestelmät auttavat pitämään 
yhteyttä. iPod- tai MP3-soittimen ja USB-muistitikun sisällön 
hallinta on helppoa NissanConnectin kosketusnäytön avulla. 
Peruutuskamera näyttää, mitä takanasi tapahtuu.

TALOUDELLISTA
TEHOA
VALITTAVANASI ON 1.6 litran bensiinimoottori, joka tuottaa 110 hv 
tehoa ja 153 Nm vääntöä tai 1.5 litran dCi-turbodiesel, jonka teho on 110 hv. 
Kummankin moottorin kulutus on pieni, joten säästät rahaa ja tankkaat 
harvemmin. Monitoiminäyttö ehdottaa parhaan hetken vaihtaa vaihdetta, 
jotta voit ajaa entistäkin taloudellisemmin.

TURVALLINEN 
OLO
MATKUSTAJATURVALLISUUS ON NV200 
EVALIASSA ETUSIJALLA. Kattavat aktiiviset 
turvajärjestelmät kuten ABS-järjestelmä ja elektroninen 
jarruvoiman jako (EBD), hätäjarrutehostin, joka lisää 
jarrutusvoimaa tarvittaessa, sekä ajovakauden 
hallintajärjestelmä turvaavat matkasi. Kuljettajan ja 
etumatkustajan turvatyynyt, sivuturvatyynyt, 
ikkunaturvaverhot ja etuturvavöiden esikiristimet ovat 
vakiovarusteita. Lisäturvaa tuovat myös vakiovarusteena 
olevat ESP-ajonvakautusjärjestelmä, 
vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin sekä uusi 
rengaspaineiden valvontajärjestelmä.

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt

81 kW, 110 hv

1.6i

81 kW, 110 hv

1.5 dCi
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3

4 6

5

2

1

Autoilua helpottavat ominaisuudet

1) Taakkateline, terästä, 
3 poikkitankoa

2) Kylkilistat
3) Etu-ja takapuskurien suojalistat

4) Kankaiset ja kumiset lattiamatot
5) Irrotettava vetokoukku, 

7-napainen sähkösarja
6) Tavaratilan välipohja

HÄMMÄSTYTTÄVÄ
JA MUKAUTUVA NV200 EVALIA
NÄMÄ VARTA VASTEN NV200 EVALIAAN suunnitellut 
lisävarusteet avaavat uusia mahdollisuuksia perheen seikkailuihin tai 
arkikäyttöön. Kuljetuslaatikot, pyörätelineet, lattiamatot ja kestävät 
lattiasuojukset auttavat ottamaan kaiken irti vapaa-ajasta ja auton 
vaikuttavista ominaisuuksista.

Osa kuvan varusteista ei ole saatavilla Suomessa
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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: SOLID-perusväri - M: METALLIC-metalliväri - P: PEARL-helmiäisväri

V Ä R I T 

Tummanharmaa/sininen tekstiiliverhoilu

V A K I O V A R U S T E E T 

V E R H O I L U T

• ABS + EBD

•  Kuljettajan ja etumatkustajan 
turvatyynyt

•  Turvaverhot eturivin 
matkustajille

• Ajotietokone

• 4 tavaratilan lattiakoukkua 

• ESP

• NissanConnect

•  Radio/CD-soitin 
Bluetoothilla

• Automaattiset ajovalot

• Automaattinen ilmastointi

•  Vakionopeudensäädin 
ja nopeudenrajoitin

• Kevytmetallivanteet

•  Sähkötoimiset peilit 
ja ikkunat

•  Sivuturvatyynyt 
etumatkustajille

• Maalatut puskurit

• Lämmitetyt etuistuimet

Peruutuskamera Etusumuvalot
Älyavain (avaimeton 
järjestelmä)

Automaattinen 
ilmastointi

M A L L I T :  P R E M I U M
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* Huolenpitosopimus ei toistaiseksi saatavilla Suomessa.

Saat mielikuvituksemme lentämään. Herätät nerokkuutemme. Innostat meidät 
muuttamaan sääntöjä ja tekemään innovaatioita. Nissanin innovaatiossa ei ole 
kyse pelkästään lisäyksistä tai laajennuksista, vaan rajojen rikkomisesta ja uuden 
luomisesta. Haluamme kehittää yllättäviä ratkaisuja, jotka täyttävät käytännön 
tarpeesi ja hurjimmatkin toiveesi. Nissan suunnittelee mullistavia autoja, 
lisävarusteita ja palveluja. Tekemällä käytännöllisestä jännittävää ja jännittävästä 
käytännöllistä, pystymme tarjoamaan entistä riemukkaamman ajoelämyksen 
joka päivä.

SINÄ TUOT ESIIN PARHAAT PUOLEMME.

M I E L E N R A U H A A  A U T O I L U U N

NISSAN NV200 EVALIA 
TARJOAA SINULLE:

3 VUODEN TAKUU

12 VUODEN 
PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU

HUOLTOVÄLI 30 000 KM

KATTAVA HYÖTYAJONEUVOVERKOS-
TO
Asiantuntevat jälleenmyyjämme osaavat suo-
sitella sinulle juuri tarpeitasi vastaavaa 
NV200 EVALIA -mallia, ja lisäksi voit hyödyn-
tää Nissanin kattavat rahoitusratkaisut. Huol-
toneuvojamme tarjoavat asiantuntevaa palve-
lua, ymmärtävät asiakkaidemme yksilöllisiä 
vaatimuksia sekä tarjoavat laajennetut takuu- 
ja tiepalveluohjelmat. Tutustu NV200 EVA-
LIA-mallistoon ja kysy jälleenmyyjiltämme 
lisätietoja juuri sinulle sopivasta ajoneuvosta. 
Takaamme, että vakuutut Nissan NV200 
EVALIAn ominaisuuksista.

3 VUODEN TAKUU JA
NISSAN 5* JATKOTURVA
NV200 EVALIA on suunniteltu ja kehitetty 
vuosien työn tuloksena. Sen ansiosta voimme 
tarjota luokkansa parhaan luotettavuuden, 
pitkät huoltovälit ja testatut huoltopalvelut.

Nissan 5* Jatkoturva jatkaa takuun antamaa 
mielenrauhaa kattaen keskeisten mekaanis-
ten ja sähköisten osien rikkoutumiset jopa 
viidenteen vuoteen asti. Nissan 5* Jatko-
turva tulee voimaan uuden auton takuun 
umpeutuessa, ja siihen kuuluu Nissan Pan 
Europe -tiepalvelu. Nissan 5* Jatkoturvan 
voit hankkia niin kauan kun autosi takuu 
on voimassa.

NISSANISI ANSAITSEE PARASTA
Me Nissanilla ymmärrämme, miten tärkeää 

on pitää auto tiellä ja vieläpä huippukun-
nossa. Haluamme tarjota sinulle vain 
parasta! Käytössäsi on valtuutettu Nis-
san-huolto, jossa malleihimme koulutetut 

mekaanikomme suorittavat tietysti alkupe-
räisillä Nissan-varaosilla kaikki autosi ylläpi-
toon ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet.

NISSAN HUOLENPITOSOPIMUS*
Kun solmit jälleenmyyjäsi kanssa Nissan 
Huolenpitosopimuksen varmistat sinun liike-
toiminnallesi parhaiten sopivan huolenpidon. 
Sopimus voidaan räätälöidä sinulle sopivaksi 
ja se sisältää määräaikaishuollot sekä muun 
ylläpidon kiinteää kuukausimaksua vastaan. 
Muista hankkia Nissan Huolenpitosopimus 
ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa  
(1 v. / 30 000 km).

NISSAN VAKUUTUS!
Muista myös markkinoiden kattavin vakuu-
tus kaikille Nissan-malleille. Nissan Vakuu-
tus takaa, että autosi vauriokorjataan aina 
valtuutetussa Nissan-huollossa.
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Seuraa Nissan NV200 EVALIAa:
Jälleenmyyjän leima:

Olemme tehneet parhaamme, jotta tämän julkaisun sisältö olisi virheetön painohetkellä (joulukuussa 2014). Esitteessä on käytetty automessuilla esiteltäviä 
autojen prototyyppejä. Koska pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, Nissan Europe pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tässä esitteessä 
esiteltyjä ja kuvattuja tietoja ja autoja. Nissanin jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. Tuoreimmat tiedot saat siis paikalliselta 
Nissan-jälleenmyyjältä. Painoteknisisten rajoitusten takia tässä esitteessä näkyvät värit voivat hieman erota autoissa käytettyjen maalien ja sisämateriaalien 
todellisista sävyistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen jäljentäminen kokonaan tai osittain ilman Nissan Europen kirjallista lupaa on kiellettyä. 

Esite on valmistettu kloorittomasta paperista – EVALIA GEA 12/2014 – Painettu EU:ssa. Suunnittelu: NEW BBDO, 
Ranska – puh. +33 1 40 62 37 37 Valmistus: E-GRAPHICS\FRANCE, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.

T e r v e t u l o a  s i v u s t o l l e m m e :  w w w . n i s s a n . f i
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