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SUSIPAŽINKITE SU NAUJUOJU 
ELEKTRINIU ŠEIMYNINIU 
AUTOMOBILIU 
Įsivaizduokite, jei turėtumėte idealų šeimyninį autobusiuką, kuriame laisvai tilptų 
nuo 5 iki 7 žmonių, kuris būtų ypač funkcionalus ir teiktų iki šiol nepatirtą vairavimo 
malonumą? Tik pagalvokite, jei važiuojant tokiu automobiliu niekuomet nereikėtų stoti 
degalinėse įsipilti benzino, rūpintis alyvos keitimu ar transmisijos technine priežiūra? 
Toks automobilis jau yra. Visus šiuos privalumus jums siūlo visiškai naujas vien elektra 
varomas „e-NV200 Evalia“. Mes pasitelkėme tokias pat technologijas, kurios yra įdiegtos 
jau daugiau nei 270 000 “Nissan” elektromobilių, ir pritaikėme jas pripažinimą pelniusiam 
„NV200“ furgonui. Pilnai įkrauto akumuliatoriaus užteks sutvarkyti visus reikalus, o 
nuvažiuosite net iki 170 km (pagal NEDC), ir jokių emisijų.) Pakeiskite savo ir savo 
šeimos požiūrį ir jūs galėsite pamiršti benziną.

170 KM
(pagal NEDC) su pilnai 

įkrautu akumuliatoriumi*
4
VAL.

ĮKRAUNAMA
PER

12
VAL.

ĮKRAUNAMA
PER

30
MIN.

NAUDOJANT 
GREITĄJĮ 
KROVIKLĮ

KRAUNANT
BUITINIU

ĮKROVIKLIU**

KRAUNANT IŠ 
BUITINIO 220V 

TINKLO

VAŽIUOJANT „ECO“ IR „B“ REŽIMU, 
VAŽIAVIMO ATSTUMĄ GALIMA DAR 
PADIDINTI.
Važiuojant „Eco“ režimu, automatiškai 
pakoreguojama reakcija į 
akceleratorių ir klimato kontrolės 
sistemos veikimas, taip iki minimumo 
sumažinant naudojamus energijos 
srautus. „B“ režimas padidina 
regeneracinio stabdymo jėgą. Abu šie 
režimai lemia maksimalų efektyvumą.

* Patvirtinta remiantis NEDC. Nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo pasirinkto greičio, oro sąlygų, temperatūros, vairavimo įpročių, kelio dangos ir maršruto.  
** Modeliai su 6,6 kW krovikliu ir turint 32 A buitinę krovimo stotelę.
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Spustelėjus „Zero Emission“ 
mygtuką, galima greitai 
peržiūrėti šiuos duomenis:

• apytikslis kelionės 
atstumas;

• artimiausios krovimo 
stotelės paieška;

• ekologiško maršruto 
planavimas;

• energijos sąnaudos;

• informacija apie vairavimo 
įpročius ir istorija.

AKUMULIATORIAUS 
ĮKROVOS LIKUTIS

APYTIKSLIS 
ATSTUMAS

GALIOS MATUOKLIS
ĮKROVIMO BŪKLĖ

NUOLAT PALAIKYKITE RYŠĮ
Kad ir kur važiuotumėte, jūs visuomet galite sužinoti jums reikiamą informaciją. Prietaisų 
skydelyje vairuojant galite stebėti esamą akumuliatoriaus įkrovimo lygį, apytikslį kelionės 
atstumą ir galios srautus. „Nissan“ navigacijos sistema „CARWINGS“, „Zero Emission“ 
meniu ir garso sistemos parinktys – viskas vienoje vietoje. Visa tai galima valdyti 178 mm 
spalvotame liečiamajame ekrane. Čia jūs galite sekti savo kelionės atstumą, nustatyti 
maršrutą, atnaujinti realią eismo informaciją ir siųsti tekstines žinutes naudojantis 
laisvųjų rankų įranga.„CARWINGS“ sistemos pagalba jūs taip pat galite susieti savo 
„e-NV200“ automobilį su kompiuteriu ar mobiliuoju prietaisu, kad galėtumėte tam tikras 
funkcijas valdyti nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, akumuliatoriaus krovimą, klimato kontrolės 
sistemą ir pan.
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VALDYKITE „EVALIA“ BŪKĘ 
NUOTOLINIU BŪDU.

• Įjunkite arba išjunkite krovimą.
• Pašildykite arba atvėsinkite saloną.
• Sužinokite, kokį atstumą galite 

nuvažiuoti.
• Patikrinkite akumuliatoriaus būklę.

IŠ SAVO IŠMANIOJO TELEFONO
Įdiegus „NissanConnect EV“ programėlę jūs 
galite prisijungti prie savo „Evalia“ automobilio 
ir įjungti arba išjungti krovimą, valdyti klimato 
kontrolės sistemą, matyti kelionės atstumą, 
gauti įspėjimus ir atnaujinimus.

• Gaukite naujausius eismo pranešimus.
• Sužinokite, kiek energijos suvartojate vairuodami.
• Raskite krovimo stotelę.

IŠ SAVO KOMPIUTERIO
Šalia visų funkcijų, kuriomis galite pasinaudoti iš savo 
telefono, jūs taip pat galite tiesiogiai prisijungti prie 
„CARWINGS“ paskyros ir peržiūrėti savo vairavimo istoriją, 
nustatyti kelionės maršrutą ir netgi sužinoti, koks yra jūsų  
vairavimo efektyvumas, lyginant su kitais „Evalia“ savininkais.

Jūs galite palaikyti ryšį su savo „Evalia“ nuotoliniu būdu ir taip duoti kai kuriuos nurodymus 
(pvz., pradėti krovimą arba įjungti šildymo sistemą). Prisijungę prie „CARWINGS“ sistemos 
savo per programėlę „NissanConnect EV” savo išmaniajame arba kompiuteryje, jūs atrasite 
dar daugiau dalykų, kurie užtikrins lengvesnę  ir smagesnę  kelionę  elektromobiliu.
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11,2 m
Akumuliatoriaus montavimo 
vieta užtikrina optimalų svorio 
centrą.

NESKLEIDŽIA 
Triukšmo

NESKLEIDŽIA 
Vibracijos

PRISIMINKITE, KADA VAIRAVIMAS
IŠ TIESŲ BUVO TOKS SMAGUS? 
SVEIKI SUGRĮŽĘ!
Nieko nėra geresnio už važiavimą elektromobiliu. 100 % sukimo momentas vos tik 
pajudėjus ir staigus pagreitėjimas jūsų vairavimo kasdienybei suteikia naujų įspūdžių. Žemas 
svorio centras ir mažas apsisukimo spindulys užtikrina lengvesnį automobilio valdymą. Be 
to, šiam automobiliui nebūdingas variklio skleidžiamas triukšmas ir vibracija, todėl keleiviai 
gali mėgautis nuostabiai tylia ir ramia aplinka. Taigi visai nesvarbu, ar ketinate tvarkyti 
darbo reikalus, ar leistis į miesto pramogas - važiavimas „Nissan e-NV200“ jums taps vienu 
mėgstamiausių dienos užsiėmimų.
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Antrojoje eilėje 
sėdintiems 
keleiviams siūlomi 
atlenkiami padėklai 
su integruotais 
gėrimo laikikliais.

Dviejų zonų šildomos priekinės 
sėdynės suteikia jaukumo 
šaltomis dienomis.

NUOTOLINIS ŠILDYMO, VĖDINIMO 
IR ORO KONDICIONAVIMO 
SISTEMOS VALDYMAS  
Nustatykite salono temperatūrą 
prieš įlipdami į automobilį 
naudojant savo išmanųjį 
telefoną arba elektroninį raktą. 
Tai leidžia nuotoliniu būdu 
valdyti automobilio šildymo, 
vėdinimo ir oro kondicionavimo 
sistemą. Tai puikus energijos 
taupymo būdas.

KIEKVIENAM SUTEIKTA 
KOMFORTO ZONA
Erdviame ir komfortiškai įrengtame elektromobilio salone, kuriame telpa nuo 5 
iki 7 žmonių, kiekvienas jausis patogiai. Kruopščiai apgalvotos detalės 
pritaikytos jūsų šeimos poreikiams (pvz., žemos grindys ir daug sumaniai 
įrengtų dėtuvių įvairiems daiktams laikyti). Jums siūlomas furgonui būdingas 
funkcionalumas ir malonus tylus riedėjimas, kuriuo išsiskiria elektra varomas 
automobilis. Tai nauja šeimyninės erdvės koncepcija.
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„e-NV200“  patogu gabenti ir krovinius. Tai 
ypač funkcionalus elektromobilis, kuris padės 
įgyvendinti bet kokius jūsų sumanymus. 
Patogiai susėdus 5–7 žmonėms, dar lieka daug 
vietos bagažui. Be to, dėl ypač žemo krovinių 
skyriaus grindų aukščio (53 cm) krovinius 
lengva sukrauti.

UNIVERSALUS
KROVINIŲ

SKYRIUS
SUMANIAI ĮRENGTOS DĖTUVĖS
„e-NV200“ elektromobilyje įrengta 13 skirtingų naudingų
dėtuvių įvairioms smulkmenoms sudėti. Tarp jų yra ir 
slapti skyreliai, tokie kaip stalčius po sėdyne ir centrinėje 
konsolėje.

SEPTYNVIETĖ VERSIJA.  
Septynviečio „e-NV200“
modelio galimybės yra
beribės. Nulenkę trečiosios ir
antrosios eilių sėdynes, 
galite padaryti daugiau
vietos ir sukrauti įvairius
krovinius.

DVI SĖDYNĖS 
Su dviem sėdynėmis krovinių
skyriaus talpa siekia 3,1 m3. Tai
didžiausias klasėje rodiklis. Čia 
telpa trys kalnų dviračiai su
nenuimtais priekiniais ratais.
Pasiruoškite nuotykiams!

PENKIOS SĖDYNĖS 
Automobilyje sėdint
penkiems žmonėms, dar lieka 
vietos penkiems dideliems jų 
lagaminams. Automobilio su 
tokia sėdynių kombinacija
krovinių skyriaus talpa – 2,3 
m3. Nulenkus antrosios eilės 
sėdynes, atsiveria dar
didesnė erdvė. Nulenkus 
priekinio keleivio sėdynę, 
galima gabenti iki 2,8 m ilgio 
krovinius.

Išorės dizainas    |    Vidaus dizainas    |    Technologija ir Eksploatacinės savybės    |    Vidaus erdvė    |    Saugumas    |    Aksesuarai ir Lygis  Sapusdinti   |    Išeiti

Sivu 1    |    Sivu 2



SEPTYNVIETĖ VERSIJA ATVERIA DAR 
DAUGIAU GALIMYBIŲ
Septynvietis modelis išpildys visus jūsų troškimus. Čia įrengtos septynios normalaus dydžio 
sėdynės ir palikta daug vietos keleivių kojoms bei pečiams. Todėl šiuo automobiliu visuomet 
smagu leistis į nuotykius su gausia savo šeimyna. Be to, antroji eilė yra dalijama 6:4 santykiu, todėl 
galima gabenti pačių įvairiausių formų ir matmenų krovinius. „e-NV200“ lengvai susidoroja su 
įvairiomis užduotimis.

7 VIETOS
KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA* – 

870 l (iki stogo) 
KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA* – 

443 l (iki uždangalo)

6 VIETOS
KROVINIŲ SKYRIAUS 

TALPA – 1550 L

5 VIETOS
KROVINIŲ SKYRIAUS 

TALPA – 2110 L

4 VIETOS
KROVINIŲ SKYRIAUS ILGIS 

– IKI 2,8 M

3 VIETOS
KROVINIŲ SKYRIAUS

ILGIS – IKI 1,3 M

2 VIETOS
KROVINIŲ SKYRIAUS

TALPA – 2940 L
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„NISSAN“ SAUGOS ĮRANGA: 
BŪKITE UŽTIKRINTI 
SAVIMI.
Turbūt sutinkate, jog būtų puiku vairuojant nuolat 
jausti pasitikėjimą savimi? „Nissan“ saugos 
technologijos užtikrina visapusišką apsaugą. Šio 
požiūrio mes laikomės kiekvieno savo 
automobilio projektavimo ir tobulinimo proceso 
metu. Čia aprašytos tik kelios iš daugelio jūsų 
„Nissan“ automobilyje įrengtų sistemų. Visa 
saugos įranga sutelkta į tris pagrindines sritis: 
automobilio sistemų ir aplinkos stebėjimas, 
pagalba  netikėtose situacijose ir saugumo 
užtikrinimas įvykus avarijai.

ŠEŠIOS STANDARTINĖS
SAUGOS ORO PAGALVĖS

ORO SAUGGGGGGGOSOSOSOSSOO PPAGAGALALVĖVĖS.S  
Jūsų sauguuuuuuuuuuuuuuumumummumumumummumumumumumumummuumumuuummm iii i i iii užužužužžužužuužu tititititittt krkrkrkrkrkrkrkrk ininininini tititititiit „„„„„EvEvEvvEvEvEvEEvalalalalallaa iaiaiaaaiaaaiaii ““““
montuojamooooooooooooooooooooooooooosssssssssssssss šešešešešešeeeeešešešeššešešešššššš šišišiššišššiššiš osososososososososo ssssssauauaauauauauauaugogogogooggoogossssss ororororoo o oo ooooooo papapaapaapappagagagagagagagag lvlvvvvlvlvėsėsėsėsėsėsėsėsės.....

PAPATITIRKR ITTE E ESSP PRIVALUMUS.  
ElElElElEEElElElElekekekekekekekeke trtrtrtrtrtrtrrononononononononininiiiininė stababillumu o kontrolės 
sisisississ stststssststtememememememmme aaaaaaaaa papaaadeded da suvvalaldydyti 
auauauauauauuauautototototootomomomomomomomomomomm bibibibibibbibb lį: stttaiaiaiaiaiaiaiaigigigigigigigg aiaa  rikiuiuuuojojanana tis į kitą 
jujjujujujujuujujujujuujuososossossostątątątątąt , , ,, jijijjijijj aaaakikikikikikikkiimimimmmmm rkrkrkrkrkrkrkksnsnsnsnsnsnsns iuiuiuiuiuiuiuiu pppppppppristtttabababababdododo rratatusus, , 
kakakakakakakakakakaakakkkakakkkakaaak dddddddddddddddd auaauuauauaauauauutototototooomomomomomobibibibibbibibibibibbb lililililililis s ssss s s šišišišššiiiššlillililil ktktktktktktkttkk ų ųų ų ų ųų ststststststststabillusususususususs...

Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistemmmma.a.a.a
Nesijaudinkite, jei sustojus įkalnėje tenka
vėl pajudėti. Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje
sistema neleidžia automobiliui riedėti 
atgal kelias sekundes palaikydama slėgį
stabdžių sistemoje, kol perkeliate koją nuo 
stabdžio ant akceleratoriaus pedalo.

AiAAiAiAA škškšškkš usususuu vvvvaiaiaiiaizdzdzdzddasasasasasa ...... SSSSSuuuuu auauauauaua tototototomomomommomobibbibb lylylyl jejejej  
momomomomoom ntntnttnttuououoojajaamamamamamam gggggalalalalala inininininioioioioioi vvvvvaiaiaiaia zdzdzdzdzdooo oo
kakakakakakamemememerararaa aaanknknkkkštštštštštososososos ssssstototototovėvėvėvėvėjijijijijiimomomomomoo
aiaiaaikškškšk tetetelėlėėėės ss s s dadadadadad ugugugugugiaiaiaiaiauuuuu neneneneneekekekekekelslslslsl  
prprprprp obobobo lelelemųmųmųųmų. . . PrPrPrPrPrieieieieietatatatataisisisisisų ų ų ų ų sksksksskydydydelelelliooioo 
ekekekke rarararaneneneeee rrrrrodododododo omomomomommasasasasas aaaaaututututu omomomomomoo oboboo ilililioio gggggalalalalale eee e
esesese ananannnntitittittis s sss vavavavavaaizizizizizzdadadadadadas s s sss iririiri pppppatatatatatateieieieieikikikikik amamamamamososos
didididid nananananamimimimiminėnėnėnėnėsssss nununununuororororo odododododososossoso , , kakakaipipp ssssstataatat tytytytyytitititt
auauauauaua tototototomomomomomom bibibibib lįįlįlįlįį. . .. TaTaTaTaT ipipipippp ppppppatatatata bbbūtūttūtininaaaaa
papaaaapapapapapapp mimimimimminėnėnėnėnėtititititit dddddduuuu plplpplatatatta auauaua s s s mamamammatytytytymomomomomo 
kakakkampmpmpmppppm oooo,oo,o,o,o iiiiiiišgšgšgšgššgšš auauauauaubtbtbbtususususssus ššššononononono inininininioioioioio vvvvvaiaiaiaiaizdzdzdzdzdooooo
veveididrorr dėėdėėėlilillilil ususususussuu .... ViViVVV sasassaa ššššši i i i i įrįrįrįrįrananananangagagagaga 
užužtitikrkrinina a gegegeegeg rereeeesnsnsssnį į įį mamamamamatototototomumumumumumąmąmąmąmąmą, , ,,,
sasaugugų ų eeeisismmomoom jjjjjuuouuoou stststososooo kkkkkeieieieieitittititimąmąmąmąmąmą iiiirrrr
lelengngvąvą auttttooommmmmo oboobobobbbiliilllioioio ssssstataaatytytytytymąmąmąmąmą....

KKKeKeKKKKeetutututututuriiriririri ddddddisisisiisiskikikikikikikik nininininiiaiaiaiaiaiaia sssssssstatatatatatat bdbdbdbdbdbdžižižižižiiaiaiaiaiai iiiirrrrr
papagagag lbblbinininė ė ė stststststababababababdydydydydydyymomomomomomom ssssssisisisissisistetetetetetett mamamamamam ..
PrPrPPrieieiiešišiššingngnggggaiaaiaiaaiaia nnnnnnnneieieieeieieieiei kkkkkkkkkkkaiaiaiaiaiiaiaiaiaiaai kkkkkkkkkkkkkururururururururururururu iiiiuiiuiuuiuiuiuiuuuososososososososeeeeee
kkkkkikkikikikkikikittttuttutututuosososososo e ee e e šišišišiš ososososoos kkkklallaasėsėsėės sss
auauauauautototototomomomomommobibibibib lililiuououooosesesesee, , „E„E„E„E„E„ vavavavalililia“a“aa  
fufufufufufufuurgrgrgrgrgrgrggonononononnoneeeee momomommomontntnttntuouououojajajajaajaj mimimimimimmi vvvvvvvisisisisisisissiiiiii
dididididddididididi kkskkkkskskskskskiiiniinininnininniniaiiaiaiaiaiaiii i ii ststststststabababababbbdždždždždžžžiaiaiaiaiaaiaiii,ii,ii,, uuuuuuužtžtžtžtžtžtžžtžtikikikikikikiikririririririnananananaanantntntntnttntysysysysysysysyyyyyy  
itititititititittinininininininin eeeeeeefefffefefefefektktkktktktktktyvyvyvyvųųųųų ststststs ababababbdydydyymąmą. . 
PaPaPaPaPaPagagagagagaagalblblblblbbinininininnii ė ė ė ė ė stststststababaaa dydyddd momom ssisssteteeemamamamaamaa    
įsįįsįsįsįssijijijijijijjununununununu gigigigigigggg aaaaaa avavavavaaraarara innnniniuiuiu aaatvtvtvtvvtvejejejejeje u,u,u,u,u,u   
rererereeagagagagagguouououoodadaadamamamama įįįįįį ssssstatatatatataaigigigigiggų ų ųų ų ų ststststststststabababababababdždžddždždždžioioioooo 
pepepeppeppedadaddaaalolooooo pppppppasasasasassaspapapapapapapaududududududu imimimimimimmąąąąąąą iriririrrir 
auauuuutotoootooomamamaamamatitititititit škškškškškškkaiaiaiaiaiaii iiiiikikikikikiki mmmmmmmakakakakkakaka sisisiss mumumumumumm momomom  
papapapapadidiiiddd dididdiinananaaana sssssstatatatatatabdbdbdbdbdbdb ymymymymmymymo o o o o o jėjėjėjėjėjėjėgągągągągągąą..

ŠEŠŠEŠŠŠŠE
SAUSAUSAUUUUSA
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1 _ Bagažinės laikiklis (su 2 
skersiniais)

2 _ „Zero Emission“ lipdukas

3 _ Priekiniai ir galiniai 
purvasargiai

4 _ Išmaniojo telefono 
laikiklis, pasukamas 360º 
kampu (baltas)

5 _ Universalus planšetės 
laikiklis ( juodas)

6 _ Slenksčio apsauga ir 
standartinis tekstilės 
kilimėlis

7 _ Minkštas bagažinės 
įklotas

8 _ Bagažo tvirtinimo 
tinklelis

9 _ Bagažinės kilimėlis

10 _ Kietas bagažinės    
 įklotas

11 _ Bagažinės skyriaus 
petvara

SAVO „E-NV200“ PAPILDYKITE ORIGINALIAIS 
„NISSAN“ AKSESUARAIS. Nuo minkšto bagažinės 
įkloto iki patogaus planšetės laikiklio ir bagažo 
tvirtinimo tinklo – viskas pagaminta ir specialiai 
pritaikyta  jūsų poreikiams.

„NISSAN“ AKSESUARŲ KOMPLEKTAS
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SPALVOS

15 COLIŲ LENGVOJO 
LYDINIO RATLANKIAI

RATLANKIAIAPDAILA

TAMSI (K) ŠVIESI (W)

„NISSAN“ serviso sutartis – geriausias būdas tinkamai pasirūpinti savo naujuoju „Nissan 
e-NV200“ automobiliu. Jis tikrai to vertas! Jūsų „Nissan“ automobilis bus tinkamai 
prižiūrimas ilgus metus už fiksuotą kainą. Jums atgabenus automobilį į mūsų atstovybę 
mes pakeisime dalis ir skysčius, kaip numatyta oficialioje „Nissan“ techninės priežiūros 
programoje ir atliksime sistemų funkcionalumo patikrą - galėsite vairuoti ramiai ir 
saugiai. Tai jums padės kontroliuoti biudžetą ir planuoti savo laiką. „Nissan“ jums primins 
apie artėjančius techninės profilaktikos darbus, pasiūlys tinkamiausią apsilankymo laiką 
ir rekomenduos papildomas techninės priežiūros paslaugas.

SERVISO SUTARTIS““

„NISSAN“ suteikia galimybę pratęsti 3 metų arba 100 000 km ridos gamintojo 
garantiją ilgesniam laikui. (išskyrus akumuliatoriaus komponentus). Pasirinkite 
geriausiai jūsų vairavimo poreikius atitinkantį sutarties variantą. Remontuojant 
automobilį, bus naudojamos tik originalios „Nissan“ dalys, o remonto darbus atliks 
kvalifikuoti „Nissan“ meistrai.

Tam, kad visuomet jaustumėtės saugūs kelyje, į sutartį įtrauktos pagalbos kelyje 
paslauga Nissan Assistance, kuri teikiama visoje Europoje be poilsio dienų, ištisą 
parą.

PRATĘSTA GARANTIJA““

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
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JŪS SKATINATE „NISSAN“ TOBULĖTI

Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę ir skatinate skleistis mūsų kūrybiškumui. 
Vardan jūsų mes esame pasiryžę keisti taisykles ir kurti naujoves. 
„Nissan“ naujovės nėra vien papildymai ir priedai. Mes pasirengę griauti 
nusistovėjusią tvarką, nustatyti naujus standartus ir ieškoti netikėtų 
sprendimų, kurie patenkintų jūsų slapčiausius ir praktiškiausius 
troškimus. „Nissan“ kuria stereotipus laužančius automobilius bei 
aksesuarus ir siūlo nestandartines paslaugas. Mes siekiame praktiškus 
dalykus paversti maloniais, o malonius – praktiškais tam, kad kasdien 
sėdėdami už automobilio vairo patirtumėte dar daugiau smagių 
akimirkų.

*Išsamią informaciją apie gamyklinę ir pratęstą garaniją bei jos taikymo sąlygas galite sužinoti visose 
,,Nissan» atstovybėse arba mūsų interneto svetainėje www.nissan.lt

„NISSAN e-NV200“ JUMS SIŪLO:

• 5 metų / 100 000 km ridos garantiją 
visiems specialiems elektromobilio 
komponentams ir 3 metų arba 100 000

• km ridos gamintojo garantiją + dviejų 
metų pratęstą Nissan 5* garantiją 
visoms standartinėms dalims.

• Taip pat taikoma 12 metų garantija nuo 
korozijos.

• „Nissan e-NV200“ ličio jonų 
akumuliatoriui taikoma 5 metų /  100 
000 km ridos garantija. Tai apsauga 
nuo akumuliatoriaus talpos 
sumažėjimo, kai talpos lygis nukrinta 
žemiau 9 padalos (iš 12 esamų).
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Sekite naujienas apie „e-NV200“:
Atstovybės antspaudas:

Apsilankykite mūsų svetainėje: www.nissan.lt

Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2017 m. liepos mėn.) būtų teisingas. Šioje 
brošiūroje publikuojamos automobilių parodose demonstruotų prototipų nuotraukos. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat 
tobulinti savo gaminius, „Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas 
ir jų nuotraukas. „Nissan“ prekybos atstovams bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos 
teiraukitės vietinėje „Nissan“ prekybos atstovybėje. Dėl spausdinimo procesų netobulumo šioje brošiūroje pateiktų iliustracijų 
spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų išorės ir vidaus apdailos medžiagų spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti 
šią brošiūrą ar jos dalį be raštiško „Nissan Europe“ leidimo.

Brošiūra pagaminta iš popieriaus, kuriame nėra chloro. GEA BtoC ENV200 BROC, 07/2017 Spausdinta ES.
Leidėjai: „NEW BBDO“, Prancūzija, tel. +33 1 40 62 37 37, ir „E-GRAPHICS\FRANCE“, Prancūzija, tel. +33 1 49 09 25 35.
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