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TUTUSTU 100% SÄHKÖISEEN 
PERHEAUTOMALLISTOON 
Oletko joskus ajatellut, että haluaisit 5-, 6- tai jopa 7-hengen perheauton, jossa on 
erinomaiset ajo-ominaisuudet ja jota voit muunnella tarpeidesi mukaan? Kuvittele, ettei 
uudella autollasi tarvitsisi koskaan pysähtyä tankkaamaan polttoainetta, huolehtia 
öljynvaihdoista tai vaihteistohuolloista. Tämä muuttuu todeksi, kun vaihdat täysin 
sähköiseen e-NV200 Evaliaan. Yhdistimme palkitun NV200-pakettiauton ja 
innovatiivisen sähköautoteknologian, joka on käytössä jo yli 270 000:ssa Nissan-
sähköautossa eri puolilla maailmaa. Voit siis aloittaa päivän täyteen ladatulla akulla ja 
ajaa jopa 170 km täysin CO2-päästöttömästi (NEDC), mikä riittää hyvin jokapäiväisten 
askareidesi hoitamiseen. Kun vaihdat perheesi kulkuneuvoksi sähköauton, voit sanoa 
hyvästit bensalaskuille. Sähköauto on erittäin kustannustehokas: käyttökustannukset 
ovat jopa 4 kertaa edullisemmat kuin normaalissa polttoainekäyttöisessä autossa.

170 KM
(NEDC) YHDELLÄ
LATAUKSELLA*

4
 TUNTIA

15
 TUNTIA

30
MINUUTTIA

PIKALATAUS KOTILATAUS-
LAITE**

NORMAALI- 
LATAUS

EKO-TILA JA B-ASETUS PIDENTÄVÄT 
TOIMINTAMATKAA ENTISESTÄÄN.
Eko-tila säätää automaattisesti 
kaasupolkimen vastetta ja 
ilmastointijärjestelmää siten, että 
energiankulutus olisi 
mahdollisimman pieni. B-asetus 
tehostaa jarrutusenergian 
talteenottoa, jonka avulla voit 
pidentää sähköautosi 
toimintamatkaa. Näiden kahden 
järjestelmän ansiosta akun varaustila 
kestää mahdollisimman pitkään.

*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.
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Zero Emission -painikkeella 
saat heti näytöllesi 
seuraavat tiedot:

• arvioidun toimintamatkan

• lähimmät latauspisteet

• ekologisimman 
reittisuunnitelman

• akun lataustilan

• ajotapaa koskevat tiedot 
ja käyttöhistorian.

JÄLJELLÄ OLEVA 
AKKUVARAUS

ARVIOITU 
TOIMINTAMATKA

TEHOMITTARI
LATAUKSEN TILA 

PYSY JATKUVASTI YHTEYKSISSÄ
Saat hyödyllistä tietoa päiväsi suunnitteluun suoraan kojelaudastasi. Mittaristossa on 
omat välilehdet hetkellisen kulutuksen, arvioidun jäljellä olevan toimintamatkan ja 
kokonaiskulutuksen tiedoille. Saat Nissan Carwings-navigointijärjestelmän, Zero 
Emission-valikon ja audiojärjestelmän tiedot samasta paikasta, läpimitaltaan 17,8 cm:n 
kosketusvärinäytöstä. Näytön avulla voit hallita ajomatkan tietoja ja arvioida reittejä. Voit 
käyttää tietokonetta tai mobiililaitetta esimerkiksi akunlatauksen tai ilmastoinnin 
ohjaamisessa Carwings-järjestelmän etätoimintojen avulla.
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PUHU e-NV200 EVALIALLE – SE KUUNTELEE.

• latauksen käynnistys tai lopetus
• sisätilan lämmitys tai jäähdytys
• toimintamatka
• akun tilan tarkistus

ÄLYPUHELIMELLA.
NissanConnect EV-sovelluksen avulla otat 
yhdeyden Evaliaan ja voit käynnistää tai 
lopettaa latauksen, säätää ilmastointilaitetta, 
nähdä toimintamatkan tiedot sekä saada 
ilmoituksia ja päivityksiä.

• saat uusimmat ajoraportit
• voit verrata energiankulutustasi muiden 

sähköautoilijoiden kulutukseen
• löydät latauspisteet

TIETOKONEELLA.
Kirjauduttuasi tietokoneella Carwings-tilillesi saat 
älypuhelinsovelluksen näkymän lisäksi näkyviin ajohistoriasi 
ja voit suunnitella omia reittejäsi. Lisäksi pystyt vertaamaan 
oman ajotapasi taloudellisuutta ja energiankulutustasi 
muiden e-NV200 Evalia –omistajien  tuloksiin.

Evalia myös vastaa sinulle. Se esimerkiksi lähettää tekstiviesti-ilmoituksen, kun lataus on 
päättynyt. Tietojen vaihto on mahdollista Carwings-järjestelmän ja NissanConnect EV 
-älypuhelinsovelluksen avulla: etäyhteydellä Evaliaan voit antaa esimerkiksi lataus- tai 
lämmityskäskyn. Carwings-järjestelmän monipuolisilla sovelluksilla teet 100-prosenttisesta 
sähköautoilusta helppoa ja hauskaa. Tarkista älypuhelimesi, Evaliallasi voi olla sanottavaa.
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11,2 m
e-NV200 Evalian painopiste 
on ajomukavuutta ajatellen 
optimaalinen, sillä akut on 
sijoitettu lattian alle. 

EI 
Melua

EI 
Tärinää

KOKEILE. JA MUISTAT MITEN HAUSKAA 
AJAMINEN VOIKAAN OLLA.
Mikään ei voita sähköautolla ajamisen iloa. Heti käytössä oleva vääntö ja portaaton 
kiihtyvyys tekevät arkisestakin ajosta miellyttävää. Alhaalla olevan painopisteen ja pienen kääntösäteen 
ansiosta autoa on helppo hallita tiukimmissakin kurveissa. Ei moottorimelua, ei tärinää – kaikki matkustajat 
saavat nauttia hämmästyttävän pehmeästä ja hiljaisesta matkanteosta. Olitpa sitten asioimassa 
kaupungilla tai viettämässä vapaa-aikaa, Nissan e-NV200:lla ajamisesta tulee yksi päiväsi huippuhetkistä.
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Toisen rivin 
matkustajilla on 
käytössään 
mukitelineillä 
varustetut 
taittopöydät.

Etuistuinten lämmityksessä on 
kaksi voimakkuutta. Lämmitetyt 
etuistuimet tekevät ajamisesta 
miellyttävää kylmänäkin päivänä. 

ILMASTOINNIN ETÄOHJAUS  
Voit säätää matkustamon 
lämpötilan mieleiseksesi 
etukäteen älypuhelimella tai 
älyavaimella. Näin pidät 
akkulatauksen jatkuvasti 
optimaalisella tasolla.

TILAA JA MATKUSTUS-
MUKAVUUTTA KAIKILLE.
Jokaisella on reilusti istumatilaa tilavassa ja mukavassa 
matkustamossa, johon sopii 5, 6 tai 7 matkustajaa. Autossa on lisäksi 
tarkasti harkittuja yksityiskohtia, jotka tekevät perhematkailusta 
miellyttävää: autoon nousua helpottaa matala askelkorkeus ja 
säilytyslokeroita on kaikkien ulottuvilla. Käytössäsi ovat kaikki tila-
auton hyvät käyttöominaisuudet ja sähköauton ajomukavuus. 
Perheautoilun uusi aikakausi on alkanut.
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e-NV200 on kuormien kuljetuksen suhteen 
erittäin monipuolinen: matkasuunnitelmia ei 
tarvitse muuttaa sen takia, että kaikki tavarat 
eivät mahtuisi autoon. Autossa matkustaa 
mukavasti viisi, kuusi tai seitsemän henkeä ja 
matkatavaroidenkin jälkeen autoosi jää reilusti 
tilaa. Lisäksi kuormaus takana käy helposti, kun 
kuormauskynnys on vain 53 cm.

TILAA JOKA 
LÄHTÖÖN.

HARKITTUA SÄILYTYSTILAA
e-NV200:ssa on 13 käytännöllisesti sijoitettua 
säilytyslokeroa, joissa voit säilyttää tarpeellisia tavaroitasi. 
Näitä ovat mm. etuistuimen alla oleva vetolaatikko ja
keskikonsolin säilytyslokero.

7-PAIKKAINEN
Kaikki on mahdollista
7-paikkaisella e-NV200:lla.
Taittamalla toisen ja
kolmannen rivin istuimet
saat enemmän tilaa
kuljetettaville tavaroille.

2 ISTUINTA 
Kahdella istuimella
käytettävissäsi on luokkansa
kärkeä oleva kuormatila,
hulppeat 3,1 m3. Tavaratilaan
mahtuu vaikkapa kaksi 
maastopyörää eturenkaita 
irroittamatta. Olet valmiina
seikkailuun!

5 ISTUINTA 
e-NV200:een mahtuu 5
matkustajaa ja heidän 
suurikokoiset
matkalaukkunsa. 
Kuormatilaa on tällöin
kokonaiset 2,3 m3 – vielä
enemmän tilaa saat
taittamalla toisen rivin 
istuimet alas. Jos taitat 
etumatkustajan istuimen
taakse, voit kuljettaa jopa 
2,8 metrin pituisia tavaroita.
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KASVATA KAPASITEETTIA 
VALITSEMALLA 7-PAIKKAINEN e-NV200
7-paikkainen versio huomioi tarpeesi ja toivomuksesi vieläkin paremmin. Seitsemän täysikokoisen 
istuimen ja reilun jalka- ja olkatilan ansiosta voit lähteä mille tahansa reissulle koko porukalla. 
Toisen rivin istuimet taittuvat alas suhteessa 6:4, ja kolmannen rivin istuimet voi nostaa ylös, joten 
kyytiin mahtuu kaiken muotoista ja kokoista tavaraa. e-NV200 kantaa kaiken ongelmitta.

7 PAIKKAA
870 L KUORMATILAA*

kattoon saakka 
443 L KUORMATILAA*

tavaratilan näkösuojan alla

6 PAIKKAA
1 550 L KUORMATILAA

5 PAIKKAA
2 110 L KUORMATILAA

4 PAIKKAA
KUORMAN PITUUS

JOPA 2,80 M

3 PAIKKAA
KUORMAN KORKEUS

JOPA 1,30 M

2 PAIKKAA
2 940 L KUORMATILAA
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NISSAN SAFETY 
YMPÄRÖI ITSESI 
LUOTTAMUKSELLA
Eikö olisikin miellyttävää tietää, että voit 
luottaa autosi turvallisuuteen aina kuin olet 
liikenteessä? Nissanin turvallisuusteknologiat 
ottavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
luotettavaan autoiluun. Turvallisuus otetaan 
huomioon jokaisen valmistamamme ajoneuvon 
suunnittelu- ja kehitystyössä. Toiminnot, kuten 
ajoneuvon järjestelmien ja ympäristön valvonta, 
odottamattomien tilanteiden käsittely ja 
matkustajien pitäminen turvassa 
onnettomuuden sattuessa auttavat 
suojaamaan sinua ja muita.

TURVATYYNYÄ VAKIONA

TURVATYYYYYYYYNYNYNYNYYNN TTT
Evaliassa onononnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnn kkkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sisisisssisiss tttttttturururururuuruu vavavavavvavv tytytytytyytyytyttyynynynynynynynynyäyäyäyäyäyääyäyää ---- tttttttururururururu vavavavavv aaaaaaaaa
jokaiselle maaaaaaatatatatatatatttatatataaataaaaaata kkukukukukukukuuuuukkuukukkkukkkkuk ststststststststststssss ajajajajajajaajaaa alalalalalalaaa leleeleelelee..

ESESP-P-AJA OVOVAKAKAUA DENHALLINTA 
AjAjAjAjAjAjAAjAjAjA ovovovovovovovovo akakakakakakakakauauauauauauaua denhala lintn ajärjestelmä auttaa auton 
hahahahahahah llllllllinnnnnnni nanananananananasssaaaa äkä illisisssää kakaistann vaihdoissa tai 
vovovovovovoovovoimimimmimmimakakakakakkakkakaka kakakakakakakakk issaaa jjjjjjjjararararararara rururrur tuksssisisiissasaa.

Mäkilähtöavustin Mäkilähtöavustimemeeen n n n
ansiosta liikkeellelähtö rinteestä on
helpompaa. Mäkilähtöavustin pitää yllä
jarrupainetta muutamien sekuntien ajan 
ja estää ajoneuvon liukumisen taaksepäin. 
Näin kuljettajalla on aikaa siirtää jalka
jarrupolkimeelta kaasupolkimelle.

LaLaLLaLLaLL ajajaja akakkakaa uvuvvuvaaaaaaaaa PPPPPererererere uuuuuuuuuuu tututututusksksksksks amamamamamerereererananananana  
avavavavava ululu lalaaal uuskskksskalalallalalaaat t tt t t pypypypypyp säsäsäsäsäkökökökökök idididddä ä ääää auauauaua totototot n nn n
ahahahahahaha tatataatat amamamama papapapp ananananankikikikikinnnnnn papapapapapaikikikikikkakakakakaananananan. 
KoKoKoKoKojejejej lalalaaudududdu ananana nnnnäyäyäyäyäytötötötötöstststststäääää nänänänänääetetetett aaaaaautututututonoonon 
tatatataakakakak nananna oooooleleleleevavavavavan n n nn tititititilalalalalannnnn jajajajajaj aaaapupupuupuvivvivv ivvvivatataa
nänänänänäytytyty tätätävävävääät t tt oioioioioikekekekekeananananan ooooohjhjhjjjjhjauauaauslslslinninnjaajaan.n.n.. 
PePePeerururururuututututusususususkakakakakak mememememem rarararara nnnnnäyäyäyäyyäytttttttt ääääääää
momomoomm leleeeemmmmmmmmmmmmm ananananana pppppuououououuolelelelleisisisissseteteteet kkkkkkuououououolllllleeeeeee t t t
kukukukuulmlmlmlmmatatatattt jjjjjaaaaa kukukukukuk pepepepeperararaaat t tt sisisissivuvvuvuv tatataususssstatataatatapepepeepeilililillitittitt 
papapapapap rararararantntntntntavavavavavatatatatatt ooooosasasasaaltltltltlttaaaaaaaaaa n nnn nänänääkykyykyyvyvyvyvyvyytytytytyttätätätätä 
sisisiisiisisisissivuvuvuvuvuvuvvv ililililllelelelele... NäNäNäNäNäN ididddenenenn aaaavuvuv lllllll a a a kakakakakaisisisstatataannnn
vavaaihhihihhtatatatatatatatamimimimimimimmimm nenenenenen nnnn jajajjaja pppppysysysysyyy äkäkäkäkköiöiöiöiöintntntntnti i i ii ononononon 
tuturvrvalaa liseeeesempmpmpmpmppmmm aaaaaaaaa jjjjaaaa
vavaivivatattotomamamaam mmpmpmpmppm aaaa..

44 444 444 lelelelelel vyvyvyvyvyyyjajajajajarrrrrrr uauauauauauauua jjjjjjjaaaaaa
hähähätäätääjajajarrrrrututu ususuuusususteteteeteeehohohohohohoststststsststinininininn EvEvEvEvEvEvalalalalalalaa iaiaiaiaiasssssssssss aaaaaaa
ononon lllevevyjyjyjyjyjyjararararaarara rurururururuuutttttt ttt kakakakakakkakakakaaaikikikikikikkikkikikkisisisisissisisisisisisissasasasasasasasasasasasas pppppppppp ööyöyööyööyöyöyöyöyö iriririrrisssssssäää,ää,ä, 
mimimmimimimimimikkäkäkäkkäkäkäkäkää tttttakakakakakkaaaaaaaaaaa lllluouuuotettetet ttttttavava anananann 
jajajajajarrrrrrrrrrutututututtususuususustetetetettehohohoh nnnnn kakakakakaikikkikisisisssasasa ttttilililananantetetteteisisiissssasaasasa.
ÄkÄkÄkÄkÄkÄkÄkÄ kikikikikikik jajajajajajaaj rrrrrrrrrrrututututtuutusussusstititittilalalaaantntnttnteieieieee sssssssssssssaaaaaaaa apapapapapapapapapapunununununununnnunasasasasasasassaasasiiiiiiii
ononononononon mmmmmmmyöööyöyöyöyöyyöyyössss s s hähähähähähh tätätätätätääjajajajajaajaj rrrrrrrrrrrrututututututututusususususussuusustetetetetetttehohohohohohostststststsstinininininninn, ,, ,, ,
jojojojojojojojoojj nkknknknknknknkaaaaaaa tttutututututunnnnnnnniisisisisistititittimemeem tttt hahah vavaititititsesesesesess vavavavavaav t t tttt
hähähähähähätätätätätätääjajajajajajjajarrrrrrrrrrrr ututututuutususususustitititt laaantntn eeeee t.tt JJJärärä jejejeestststststteleleleleelmämämämämämä  
käkääkäkäkäkäkäytytytytytyyttätätätätäätääääääää sisisiss llllloioioioioo nnnnnn auauaauuutotototoomamamamamamm atatatatatattititititititisesesesesesestststststtti i i i
sususususuurururuurininnntatatattt mmmmmahahahhdododododollllllllllllisisisisiistatatatatatat  
jajaaajajarrrrrrututuutttusususuusvovovovovovov immimimimimmaaaaaaaaaaaaaaa....

VVVV
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3

3

3

3

4

8

6
5

9
10 11

7

1 _ 2-tankoinen taakkateline

2 _ Zero emission -tarra

3 _ Roiskeläpät edessä ja 
takana

4 _ Älypuhelinteline, 360 
(uudelleenkiinnittettävä, 
valkoinen)

5 _ Tablettiteline, yleismalli, 
musta

6 _ Kynnyslista ja 
tekstiilimatot

7 _ Pehmeä tavaratilan 
muotomatto

8 _ Tavaratilan verkko

9 _ Tavaratilan matto

10 _ Kova tavaratilan   
  muotomatto

11 _ Koirakalteri

TÄYDENNÄ E-NV200-MALLISI ALKUPERÄISILLÄ 
NISSAN-LISÄVARUSTEILLA. Lisävarusteet on 
räätälöity ja valmistettu mallikohtaisesti ja ne on 
suunniteltu erityistarpeitasi vastaaviksi: olivatpa 
kysymyksessä sitten pehmeät tavaratilan 
muotomatot, tablettitietokoneen pidike tai 
matkatavaraverkko.

ALKUPERÄISIÄ NISSAN-LISÄVARUSTEITA 
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WHITE (S) - QM1 SILVER (M) - KLO GREY (M) - K51

PEARL WHITE (M) - QAB LIGHT BLUE (M) - RBM

S = PERUSVÄRI
M = METALLIVÄRI

RED (S) - Z10 DARK BLUE (M) - BW9

BLACK (M) - GN0

VÄRIT

15” KEVYTMETALLIVANTEET

KEVYTMETALLIVANTEETVERHOILUT

DARK (K)

PREMIUM

LIGHT (W)

Nissan Huoltosopimus on paras tapa tarjota uudelle Nissan e-NV200:lle sen arvoista 
huoltoa! Tarjoamme asiantuntevaa Nissan-huoltoa vakiohintaan, joten pysyt jatkuvasti 
ajan tasalla huoltokustannuksista. Kun tuot autosi valtuutettuun Nissan-huoltoon, 
vaihdamme autoon tarvittavat osat Nissanin huolto-ohjelman mukaisesti ja teemme 
tarpeelliset tarkastukset. Tämä takaa jatkuvan käyttövarmuuden. Kokonaisbudjetti ja 
huolto-ohjelma pysyvät jatkuvasti hallinnassasi: Nissan ilmoittaa sinulle seuraavasta 
määräaikaishuollosta ja ehdottaa aikoja, josta voit valita parhaiten sinulle sopivan.

HUOLTOSOPIMUS

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 joukosta parhaiten tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon. 
Nissanin koulutetut mekaanikot tekevät mahdolliset korjaustyöt, joissa käytetään 
ainoastaan alkuperäisiä Nissan-osia. Mielenrauhan sinulle takaa ympärivuorokautinen, 
yleiseurooppalainen Nissan Assistance -tiepalvelu.

JATKOTURVA
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NISSAN-ASIAKAS - 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.

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

NISSAN e-NV200 TARJOAA SINULLE:
5 vuoden / 100 000 km:n takuun kaikille 
sähköauton komponenteille ja 3 vuoden / 
100 000 km:n takuun vakiokomponenteille.

12 vuoden puhkiruostumattomuustakuun.

Nissan e-NV200 litium-iomiakun takuu 
suojaa myös kapasiteetin supistumiselta 9 
palkin alle (12 palkista) e-NV200:n 
kapasiteettimittarin perusteella 5 vuoden / 
100 000 kilometrin ajan.*
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Seuraa Nissan e-NV200:aa:
Jälleenmyyjän leima

Tervetuloa sivustollemme: www.nissan.fi

Olemme tehneet parhaamme, jotta tämän julkaisun sisältö olisi virheetön painohetkellä (kesäkuussa 2017). 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 saa paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. Painoteknisten 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 kloorittomalle paperille – GEA BtoB e-NV200 BROC   06/2017 – Painettu EU:ssa.
Valmistus: NEW BBDO, Ranska – puh. +33 1 40 62 37 37. Valmistus: E-GRAPHICS\FRANCE, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.
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