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Yhdistämällä palkitut mallimme, NV200:n ja 100-prosenttisesti sähköisen LEAFin 
(jo yli 200 000 myytyä autoa), saat käänteentekevien innovaatioidemme hyödyt yrityksellesi.
e-NV200:ssa ja Nissan LEAFissä käytetään täsmälleen samaa teknologiaa. Yrityksellesi tämä 
tuottaa voittoa heti alusta alkaen: 100-prosenttisesti sähköinen autokanta alentaa välittömästi 
käyttökustannuksia ja antaa yrityksellesi ympäristön kannalta kestävän toimintasuunnan. 
e-NV200 aloittaa uuden aikakauden liiketoiminnassasi. Sähköautot uudistavat yrityksesi imagon.

Varustele auto mielesi mukaan
Tavaratila on käytännöllinen ja 
monipuolinen. Tasaisille seinustoille 
on helppo kiinnittää telineitä ja 
säilytyslaatikoita.

UUTTA VIRTAA LIIKETOIMINTAASI - OLETKO VALMIS?
VALMISTAUDU SÄHKÖISEEN MUUTOKSEEN.

Työporukka matkustaa mukana
Ota matkustajia tai koko työporukka mukaan. 
2 henkilöä (pakettiauto) ja 5–7 henkilöä (Combi-
versio) matkustaa mukavasti e-NV200:ssa ja 
kuormatilaa jää edelleen vapaaksi 0,87–4,2 m3.

Helppo kuormattavuus
Luokkansa pisimpiin kuuluvan sisätilan ansiosta 
kuormatilaan saadaan helposti lastattua kaksi 
eurolavaa. Kuormatilasta on saatu mahdollisimman 
avara sijoittamalla akusto lattian alle.
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KUSTANNUKSET ALAS. TEHOKKUUS KATTOON.
Kuvittele tilannetta, jossa et enää maksa polttoaine-, öljynvaihto- ja vaihteistohuoltolaskuja. Tämä toteutuu, 
kun vaihdat täysin sähköiseen e-NV200:een. Alhaisten käyttökustannusten ansiosta säästät rahaa ja tämän 
lisäksi säästät myös aikaa. Koska tankkaamiselle ei ole tarvetta ja huoltoihin kuluu paljon vähemmän aikaa, 
ajoneuvon seisonta-ajat jäävät lyhyiksi. Mikä parasta: käytössäsi on markkinoiden kustannustehokkain, 
ympäristön huomioon ottava pakettiauto. Hiljaisella ja puhdaskäyntisellä autolla voit tarvittaessa ajaa vaikka 
sisällä tai suljetuissa tiloissa, kuten kaivoksissa. Saat käyttöösi ajoneuvon, joka avaa uusia ovia liiketoiminnallesi.

UUDET LIIKETOIMINTA-
MAHDOLLISUUDET 
Nollapäästöinen e-NV200 on 
lähes äänetön, joten voit suorittaa 
esimerkiksi jakelutehtäviä asuinalueilla 
myös öiseen aikaan ketään häiritse-
mättä. Ei enää moottorimelua, eikä 
hiilidioksidipäästöjä työympäristössäsi 
tai asiakastiloissa.

EI LAINKAAN
Bensiiniä/dieseliä

Öljynvaihtoja

Päästöjä

VÄHÄN
Käyttökustannuksia

Huoltokäyntejä

SUURI
Tehokkuus: 
80 kW (109hv)

Säästö ja hyödyt 
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*NEDC: toimintamatka riippuu ajoneuvon ja kuorman painosta, sääolosuhteista, lämpötilasta, maastosta ja ajosyklistä.
**4 tunnin latauksessa autossa on oltava 6,6 kW:n laturi ja latauspisteenä kotilatausasema. (Latausaika 3,3 kW:n vakiolaturilla on 7 tuntia.) 
  Latausaika voi vaihdella riippuen ajoneuvon kunnosta ja muista tekijöistä, kuten akun lämpötilasta.

170 km*
(NEDC)

yhdellä
latauksella

4
 h

15
h

30
min

PIKA-
LATAUKSELLA

KOTILATAUS-
LAITTEELLA

NORMAALI-
LATAUKSELLA

2 ajotilaa, joiden avulla 
lisäät toimintamatkaa
Eko-tila säätää automaattisesti 
kaasupolkimen vastetta ja ilmastointi-
järjestelmää siten, että energiankulutus 
on mahdollisimman pieni. Kaikki säästetty 
energia pidentää toimintamatkaasi. B-asetus 
voidaan kytkeä käyttöön Eko-tilan käytöstä 
riippumatta. B-asetus nostaa jarrutus-
energian talteenoton tehoa. Se toimii saman 
periaatteen mukaisesti kuin polttomoottori 
moottorijarrutuksen yhteydessä.

TEE TÖITÄ SATAPROSENTTISEN SÄHKÖISESTI
Aloita työt sataprosenttisella akkulatauksella, jolla voit ajaa jopa 170 kilometriä* (NEDC) jakelu-, keräily-, 
asiakastapaamis- ja toimitusajoja. Nissan e-NV200:ssa on kolme lataustapaa, joista voit valita itsellesi 
parhaiten sopivan: jopa 80-prosenttinen 30 minuutin pikalataus, 4 tunnin lataus latausasemasta** 
tai lataus tavallisesta pistorasiasta EVSE-kaapelilla. e-NV200:n regeneratiivinen jarrutusjärjestelmä 
kerää talteen energiaa jokaisen moottorijarrutuksen, hidastuksen ja jarrutuksen yhteydessä, jotta 
toimintamatka olisi mahdollisimman pitkä. Paljon pysähdyksiä ja liikkeellelähtöjä sisältävä ajo kerää 
aktiivisesti virtaa takaisin akkuihin.
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e-NV200:n kääntöympyrän halkaisija on vain 
11,2 metriä: autoa on helppo käsitellä myös 
kapeilla kaduilla ja ahtailla pysäköintialueilla 
ja saat sen mahdollisimman lähelle lastaus- 
ja jakelukohdetta.

Peruutuskamera helpottaa 
pysäköintiä ahtaissa pysäköintitiloissa. 
Peruutuskamera näyttää näkymän taakse 
ja esittää apuviivojen avulla ohjauslinjan, 
jonka avulla voit paikoittaa e-NV200:n 
täsmälleen haluamallesi paikalle.

11.2 m
Luokkansa kärkeä oleva kuljettajan jalkatila 
= enemmän mukavuutta

Kuorma-automainen istuma-asento 
= parempi näkyvyys

Istuinlämmitys = parantaa mukavuutta

Akkujen sijainti = painopiste alhaalla

MUKAVAMPAA AJAMISTA, 
TEHOKKAAMPI TYÖPÄIVÄ
Sähköauton ratissa tunnet liukuvasi hiljaa pitkin maisemia: ilman moottorimelua tai 
tärisevää autoa. Ajokokemus on ylivoimainen. Kun tähän lisätään kuljettajan ehdoilla 
suunniteltu ohjaamo, jossa on yksi luokkansa suurimpia jalkatiloja ja erinomainen näkyvyys 
kuorma-automaisen korkean istuma-asennon ansiosta, lopputuloksena on tyytyväisempi 
ja virkeämpi kuljettaja, joka luottaa autoonsa. Automaattivaihteiston ajomukavuus on osa 
ajonautintoa. Poikkeuksellisen ketterä käsiteltävyys (alhaalla olevan painopisteen ja 15” 
pyörien ansiosta), välittömästi käytössä oleva sähköauton vääntö, jonka ansiosta auto 
kiihtyy nopeasti ja portaattomasti, sekä pieni kääntösäde, joka helpottaa pysäköimistä, 
ovat kaikki tekijöitä, joiden ansiosta e-NV200:sta tulee paras kumppani työkeikoillesi. 
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CARWINGS-telematiikkajärjestelmä vie liiketoimintaasi 
vauhdikkaasti eteenpäin: saat siitä ajoneuvokantaasi koskevia 
jäljitettäviä ja siirrettäviä tietoja elektronisessa muodossa.

•  kuljettajaraporttien jäljitettävyys ja elektroninen kirjaaminen 
järjestelmään vähentävät työlästä paperikirjanpitoa

•  akun tilan seuraaminen CARWINGS-sivustolla ja 
NissanConnect EV -sovelluksessa

•  latauksen täyttymisen ja akkutilan hälytysten vastaanotto

•  akkulatauksen ja ilmastoinnin etäohjaus mobiililaitteella.

Kuljettaja saa mittaristosta yhdellä silmäyksellä kaikki tärkeät 
tiedot toimintamatkasta, latauksen tilasta ja energiankäytöstä.

SEURAA KAIKKIA TYÖSSÄ 
TARVITTAVIA TIETOJA

Jäljellä oleva 
akkuvaraus

Arvioitu 
toimintamatka

Tehomittari
Latauksen tila
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*Ei saatavissa pakettiautoon, jossa on turvaverhot

Matkustajanistuimen 
selkänoja taittuu 
tukevaksi ja tasaiseksi 
kirjoitusalustaksi.*

Ohjauspyörän sivussa 
oleva vaihteenvalitsin 
vapauttaa jalkatilaa.
Ohjaamossa on monipuoliset 
liitäntämahdollisuudet 12 V:n 
pistorasian ja USB-liitännän 
ansiosta.

Kaikki tiedot samasta 
näytöstä. Muuttuiko 
jakeluosoite? Saat 
päivitetyt tiedot 
tekstiviestillä ja 
navigointijärjestelmä 
opastaa sinut perille.

MATKUSTAJAN ISTUIMEN ALLA
OLEVASSA VETOLAATIKOSSA 
tavarasi säilyvät turvassa.

KESKIKONSOLI on tarpeeksi suuri kannettavan 
tietokoneen säilytykseen , jonka lisäksi sinne
mahtuvat myös tärkeät paperisi ja kansiosi.

LIIKKUVA TOIMISTO 
KÄYTÖSSÄ KAIKKIALLA, 
MINNE MENETKIN
e-NV200:ssa on monipuolinen varustevalikoima. 
Sen ohjaamo on suunniteltu kuljettajien tarpeiden 
mukaan: töitä ja raportointia joudutaan tekemään 
myös liikkeellä oltaessa. Matkustamotilan koko kasvaa 
helppokäyttöiseksi työtilaksi säädettävien istuimien ja 
muunneltavan tavaratilan ansiosta. NissanConnect-
sovelluksen navigointiominaisuudet, hands-free-
puhelinvalmius ja tekstiviestiominaisuus sekä Bluetooth 
Streaming Audio -toiminto mahdollistavat ajoneuvon 
hyödyntämisen liikkuvana toimistona – ehkä muita 
toimistoja ei enää tarvitakaan?
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KUORMAUSKAPASITEETIN JA MUUNNELTAVUUDEN 
TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ.
e-NV200 on suunniteltu monipuolista käyttöä varten. Valittavana on kaksi versiota. Niissä molemmissa on 
muuntuvat sisätilat, jotka voit rakentaa liiketoimintasi tarpeiden mukaisesti ja kiinnittää tarvittavia telineitä, 
säilytyslaatikoita ja istuimia. Takaoveksi voit valita joko pariovet (ikkunalliset tai umpiovet) tai takaluukun. 
Kuormien käsiteltävyyttä parantaa myös poikkeuksellisen matala 52 cm:n kuormauskynnys.

VALITSE ITSELLESI PARAS VAIHTOEHTO

7-paikkaisen version ansiosta voit ottaa 
mukaan koko tiimin: e-NV200 Combi 
-pakettiauton suunnittelussa kasvu on
otettu huomioon.

Vaikka kyydissä olisi 5 henkilöä, 
e-NV200 Combissa on silti tarpeeksi 
tilaa tavaroille.

Matala kori
mahdollistaa
kuorman lastauksen
vaivattomammin.

Lattiaan on asennettu
kuusi kuormansidonta-
lenkkiä, joiden 
kapasiteetti on 509 kg.

2,04 m kuormatilan pituus etuistuimien takana riittää kahdelle eurolavalle

YKSI LUOKKANSA PARHAISTA:
4.2 m3 kuormauskapasiteetti

645 kg:n kantavuus

1,22 m lattian leveys 
pyöräkoteloiden välissä

1,50 m sisätilan leveys

1,36 m sisätilan korkeus

e-NV200 Van 
e-NV200:ssa on yksi kokoluokkansa suurimmista 
kuormakapasiteeteista ja kuomatiloista. 
Kuormaaminen on helppoa 60/40-suhteessa 
kääntyvien takaovien ansiosta.

60%40%
leveämmille 

kuormille. 
tiukempiin 
tilanteisiin.

Mukaan mahtuu
kaksi vakiokokoista
eurolavaa - ja tilaa
jää vielä.

60/40 
-suhteessa 

kääntyvät takaovet

52 cm 
lastauskynnyksen korkeus takana

e-NV200 Combi, 5-paikkainen 
Combi-mallissa on reilunkokoiset istuintilat viidelle 
hengelle ja 2,3 m3 kuormatilaa. Autoon siirtyminen 
ja siitä poistuminen sekä pakkaaminen on helppoa 
kahden liukuoven ja takaluukun ansiosta.

Valitse malli, joka soveltuu 
parhaiten liiketoimintaasi. 
Jos kuormatila on ensiarvoisen 
tärkeää, e-NV200 Van on oikea 
vaihtoehto. Yhdistä molempien 
mallien parhaat puolet 
valitsemalla e-NV200 Combi, 
jossa istuinpaikkoja on 5–7.

e-NV200 Combi, 7-paikkainen 
7 täysikokoisen istuimen ja reilun jalka- ja istuintilan 
ansiosta tilaa on koko porukalle. Toinen istuinrivi taittuu 
alas ja takaistuimet nousevat seinää vasten, joten saat 
reilusti tilaa isokokoisille esineille.
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1_3-tankoinen taakkateline
2_Teräksiset kylkiputket
3_Roiskeläpät edessä ja takana
4_Kylkilistasarja
5_Pariovien muovisuojukset, 

täydellinen 4-osainen 
suojussarja

6_Istuinsuojat luontoystävällistä 
tekstiiliä

7_Liukuoven suojaverkko
8_Kumimattosarja
9_Tavaratilan poikkitanko
10_Muovinen lattiasuojus

ja tavaratilan suojalista
11_Kynnyslista ja tekstiilimatto
12_Tavaraverkko
13_Pehmeä tavaratilan 

muotomatto

TÄYDENNÄ E-NV200-MALLIN VARUSTETASOA 
ALKUPERÄISILLÄ NISSAN-LISÄVARUSTEILLA. 
Lisävarusteet on räätälöity ja valmistettu 
mallikohtaisesti ja ne on suunniteltu asiakkaan 
erityistarpeita vastaaviksi, olivatpa kysymyksessä 
sitten istuinsuojat, liukuovien suojaverkot, 
kumimattosarjat tai tavaratilan suojukset.

ALKUPERÄISIÄ NISSAN-LISÄVARUSTEITA 
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2011 mm

1755 mm

1858 mm

153,4 mm

2725 mm

4560 mm

VÄRIT

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

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

KEVYTMETALLIVANTEET

VERHOILUT

VAN COMBI

15" kevytmetallivanteet 15" teräsvanteiden 
koristekapselit

15" teräsvanteet

MITAT
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NISSAN e-NV200 
TARJOAA:

Nissan tarjoaa 5 vuoden / 100 000 km:n
takuun kaikille sähköauton komponenteille
ja 3 vuoden / 100 000 km:n takuun
vakiokomponenteille.

12 vuoden puhkiruostumattomuustakuu.
5 vuoden / 100 000 km:n takuu Nissan
e-NV200:n litiumakun kapasiteettihäviölle
alle 9 palkkiin (9/12).

Pakettiauto, yksi liukuovi

Pakettiauto, kaksi liukuovea, lasit ja lasinpyyhkijät

Pakettiauto, kaksi liukuovea

KORIVAIHTOEHDOT

Pakettiauto, kaksi ikkunallista liukuovea

Pakettiauto, kaksi liukuovea, combi-versio ja tavaratilan luukku*
*Saatavana myös ikkunalliset pariovet

*Lisätietoja tehdastakuun ja 5  Jatkoturvan ehdoista ja kattavuuksista löydät takuukirjasta sekä Nissan 5  Jatkoturva 
sähköautoille sopimusehdoista.

Nissan 5  Jatkoturvan avulla voit jatkaa 5 vuoden / 100 000 km:n valmistajan takuun vuosi- tai 
kilometrimäärää. (Akun osille 5 vuotta tai 100 000 km vakiona.) Voit valita saatavissa olevien sopimusten 
valikoimasta tarpeisiisi parhaiten sopivan vaihtoehdon. Nissanin koulutetut mekaanikot tekevät 
mahdolliset korjaukset, joissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä Nissan-osia. Mielenrauhan sinulle 
takaa ympärivuorokautinen, yleiseurooppalainen Nissan Assistance –tiepalvelu.

Nissan Huoltosopimus on paras tapa tarjota Nissan e-NV200:lle sen arvoista huoltoa!
Tarjoamme asiantuntevaa Nissan-huoltoa kiinteään hintaan: pysyt jatkuvasti ajan tasalla 
huoltokustannuksista. Kun tuot ajoneuvosi Nissan-merkkihuoltoon, teemme ajoneuvosi 
määräaikaishuollot ja tarkastukset Nissanin määrittämän huolto-ohjelman mukaan. Tämä takaa 
jatkuvan käyttövarmuuden. Kokonaisbudjetti ja huolto-ohjelma pysyvät jatkuvasti hallinnassa: Nissan 
ilmoittaa sinulle seuraavasta määräaikaishuollosta ja ehdottaa aikoja, joista voit valita parhaiten 
sopivan. Nissan Huoltosopimuksen voi ostaa 3, 4 tai 5 huollon pituisena.

HUOLTOSOPIMUS

5  JATKOTURVA

NISSAN - TUOT PARHAAT
PUOLEMME ESIIN.

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.
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Seuraa Nissan e-NV200:aa:

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

Jälleenmyyjän leima:

Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana (marraskuussa 2016). Tämä 
esite on laadittu prototyyppiajoneuvojen pohjalta, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan 
tuotteitaan, Nissan Europe pidättää oikeuden tehdä tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa. 
Nissan-jälleenmyyjil le i lmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan-
jälleenmyyjältä. Käytettyjen painoprosessien rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman maalipinnan ja käytettyjen 
sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman Nissan 
Europen kirjallisesti antamaa lupaa.

Esite on valmistettu kloorittomasta paperista – GEA BtoB e-NV200 BROC 08/2016 – Painettu EU:ssa.
Valmistus: CLM BBDO, Ranska – puh. +33 41 23 41 23. Valmistus: EG+ Worldwide, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.
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