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Sujungus tarpusavyje pripažintą „NV200“ su apdovanotuoju vien elektra varomu 
„LEAF“ (keliais rieda jau 250.000 šių elektromobilių), galima gauti jūsų verslo poreikiams pritaikytą 
inovatyvų derinį. „e-NV200“ elektromobilyje įdiegta tokia pati technologija, kaip ir „Nissan LEAF“. 
Ši investicija atsiperka iš karto. Iš tiesų vien elektra varomas automobilis – visiškai naujas būdas iki 
minimumo sumažinti eksploatacines išlaidas, per akimirksnį pasukant ekologiško ir tvaraus verslo 
linkme. „e-NV200“ – naujas puslapis jūsų verslo istorijoje.

Pasirinkite sau tinkamą variantą
Furgono krovinių skyrius yra funkcionalus 
ir universalus. Prie plokščių sienų lengva 
pritvirtinti lentynas ir dėžes.

AR PASIRENGĘ VERSLO PERMAINOMS?
RINKITĖS ELEKTROMOBILĮ.

Pasiimkite visą komandą
Galite gabenti keleivius ar savo darbo 
kolegas. „e-NV200“ automobilyje gali 
patogiai sėdėti 2 (furgono versijoje) arba 
5–7 („Combi“ versijoje) žmonės, kroviniams 
liekant 0,87–4,2 m3 erdvės.

Lengva gabenti krovinius
Šio elektromobilio vidaus ilgis yra didžiausias 
klasėje: jo krovinių skyriuje lengvai telpa du 
europinio standarto padėklai. Grindyse integruoto 
akumuliatoriaus dėka atsiveria didesnė krovinių 
skyriaus erdvė.
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MAŽESNĖS IŠLAIDOS, DIDESNIS EFEKTYVUMAS
Įsivaizduokite, kad jums niekuomet nereikia pirkti kuro, keisti alyvos ar rūpintis transmisijos technine priežiūra. 
Vien elektra varomas „e-NV200“ jus gali išlaisvinti nuo šios naštos. Jūs sutaupysite ne tik pinigų dėl mažesnių 
eksploatacinių išlaidų, bet ir laiko. Juk jums niekuomet nereikės sustoti degalinėje ir ilgai gaišti dėl techninės 
priežiūros darbų. Didžiausias pranašumas yra tas, kad jūsų nepaprastai efektyvus automobilis yra labiausiai 
aplinką tausojantis masinės gamybos furgonas visoje rinkoje. Jis be galo tyliai rieda ir neišskiria teršalų, todėl 
jūs galite ramiai gabenti krovinius gyvenamųjų namų rajonuose naktį ir patekti į saugomas bei uždaras teritorijas. 
Tai jūsų darbinis automobilis, kuris atveria naujus verslo horizontus.

NAUJOS VERSLO PERSPEKTYVOS 
„e-NV200“ – automobilis, kuris neišskiria 
nė gramo teršalų ir kuriam nebūdingas 
variklio skleidžiamas garsas. Taigi jūs 
galite ramiai darbuotis naktį gyvenamųjų 
namų rajonuose, saugomose ir uždarose 
teritorijose. Jokio triukšmo ir išskiriamo 
anglies dvideginio jūsų darbo ir jūsų 
klientų aplinkoje.

JOKIO
benzino

alyvos keitimo

teršalų išskyrimo

MAŽOS
eksploatacinės 
išlaidos

techninės 
priežiūros išlaidos

IŠSISKIRIA
efektyvumu – 
80 kW (107 AG)

ekonomija ir 
privalumais 
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* Remiantis NEDC. Nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo oro sąlygų, temperatūros, kelio dangos ir važiavimo būdo.
**Greitas įkrovimas iki 80% net per 30 minučių. 4 valandų įkrovimo laikas reikalauja automobilio su 6,6 kW krovikliu ir papildomo namų įkrovimo įrenginio.
   (Įkrovimo laikas su standartiniu 3,3 kW krovikliu 7 valandos). Įkrovimo laikas gali skirtis, dėl transporto priemonės techninio stovio, oro sąlygų ir kitų veiksnių, 
   tokių kaip srovės įtampa, aplinkos ir baterijos temperatūrą.

170 km*
(NEDC)
viena įkrova

4
    val.**

Įkraunama 
per

30
min.

Įkraunama 
per

12
val.

NAUDOJANT 
GREITĄJĮ 
KROVIKLĮ

KRAUNANT 
BUITINIU 

ĮKROVIKLIU

NAUDOJANT 
STANDARTINĮ 

KROVIKLĮ

Du papildomi 
važiavimo režimai
Važiuojant „Eco“ režimu, automatiš-
kai pakoreguojama reakcija į akcele-
ratorių ir klimato kontrolės veikimas, 
kad būtų iki minimumo sumažinti 
energijos srautai. Tai optimalus 
darbo režimas. „B“ režimą galima 
įjungti nepriklausomai nuo to, ar 
yra nustatytas „Eco“ režimas ar ne. 
„B“ režimas padidina regenaracinio 
stabdymo jėgą. Šis režimas atitinka 
stabdymo varikliu funkciją, naudoja-
mą automobiliuose su vidaus 
degimo varikliu.

DIRBKITE SĖDĖDAMI VIEN UŽ ELEKTRA 
VAROMO AUTOMOBILIO VAIRO.
Pradėkite dieną su pilnai įkrautu akumuliatoriumi, kuris leis nuvažiuoti 170 km* (pagal NEDC) ir padės 
atlikti visus numatytus darbus. „Nissan e-NV200“ siūlo tris įkrovimo režimus. Naudojantis greituoju 
krovikliu, akumuliatorių iki 80 proc. galima įkrauti beveik per pusvalandį, o su buitiniu įkrovikliu** – per 
4 valandas. Jį galima įkrauti ir įjungus į bet kokį standartinį kištukinį lizdą namuose ar darbe naudojant 
EVSE laidą. Jums tereikia pasirinkti patogiausią būdą. „e-NV200“ elektromobilyje montuojama 
regeneracinė stabdymo sistema, kuri užtikrina efektyvų energijos naudojimą po kiekvieno įkrovimo. 
Mažinant greitį ar stabdant susidariusi energija regeneruojama ir perduodama atgal į akumuliatorių. 
Tai didelis privalumas užstrigus miesto kamščiuose, kai tenka dažnai stabdyti.
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„e-NV200“ pasižymi itin mažu apsisukimo 
diametru (11,2 m). Tai padeda lengviau 
manevruoti siaurose gatvėse bei ankštose 
aikštelėse ir leidžia arčiau privažiuoti prie 
krovimo vietos.

Galinio vaizdo kamera. Su šia įranga 
ankštos stovėjimo aikštelės daugiau 
nekels nepatogumų. Automobilyje 
montuojama galinio vaizdo kamera rodo 
už automobilio esantį vaizdą ir pateikia 
dinamines nuorodas, kurios padeda 
pastatyti „e-NV200“ ten, kur norite.

11.2 m
Didžiausia klasėje erdvė vairuotojo kojoms su-
teikia daugiau komforto.

Sunkvežimiui būdinga aukšta sėdėjimo padėtis 
leidžia geriau matyti vaizdą.

Šildomos sėdynės užtikrina didesnį komfortą.

Dėl sumaniai įrengto akumuliatoriaus automobilis 
išsiskiria žemu svorio centru.

GERESNĖS VAŽIAVIMO SĄLYGOS 
– GERESNĖ DARBO DIENA
Nieko nėra geresnio už važiavimą elektromobiliu, kai galima mėgautis ramiu riedėjimu, 
negirdint jokio variklio keliamo triukšmo ir nejaučiant vibracijų. Šiuos privalumus papildo 
vairuotojui pritaikyta kabina, išsiskirianti didžiausia klasėje erdve kojoms ir sunkvežimiui 
būdinga aukšta sėdėjimo padėtimi, kuri užtikrina geresnį matomumą. Todėl vairuotojas 
jaučiasi patogiau ir labiau pasitiki savimi vairuodamas, be to, mažiau pavargsta. Tai dar ne 
viskas. „e-NV200“ išsiskiria komfortiška automatine transmisija, leidžiančia patirti didesnį 
vairavimo malonumą, nepriekaištingu valdymu (dėka žemo svorio centro ir 15 colių ratlankių), 
elektromobiliui būdingu sukimo momentu, kuris lemia greitą ir sklandų pagreitėjimą, bei 
lengvesnį manevravimą užtikrinančiu mažu apsisukimo spinduliu. Su šiais privalumais 
„e-NV200“ taps geriausiu jūsų darbo partneriu. 
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Pažangi telematinė „CARWINGS“ sistema padeda lengviau 
organizuoti savo veiklą: jūs galite sekti ir keisti svarbius 
automobilių parko duomenis.

•  Atsikratykite varginančio popierizmo skaitmeniniu būdu sekdami ir 
registruodami vairuotojų ataskaitas.

•  „CARWINGS“ svetainėje ir „NissanConnect EV“ galite stebėti 
akumuliatoriaus būklę.

•  Galite gauti įspėjimus apie akumuliatoriaus krovimo baigimą ir jo būklę.

•  Naudodamiesi mobiliuoju prietaisu, galite nuotoliniu būdu įjungti ir 
išjungti klimato kontrolės sistemą ir aktyvuoti krovimo funkciją.

Žvilgtelėję į prietaisų skydelį jūs galite sužinoti visą būtiną informaciją ir 
taip kontroliuoti kelionės atstumą,akumuliatoriaus įkrovos būklę ir 
energijos sąnaudas.

STEBĖKITE VISĄ INFORMACIJĄ, 
KURIOS JUMS REIKIA DIRBANT

Akumuliatoriaus 
įkrovos likutis

Apytikslis 
kelionės 
atstumas

Galios matuoklis
Įkrovos būklė

Sapusdinti   |   Išeiti
Sivu 1    |    Sivu 2

Įvadas    |    Išorės dizainas    |    Vidaus dizainas    |    Bagažinės tūris    |      Aksesuarai    |    Lygis ir išmatavimai



* Nekomplektuojama furgono versijose su 
užuolaidinėmis oro saugos pagalvėmis.

Nulenktas keleivio sėdynės 
atlošas virsta tvirtu,patogiu 
ir lygiu pagrindu, ant kurio 
galima rašyti.*

Ant vairo kolonėlės 
sumontuoti transmisijos 
valdikliai palieka daug 
laisvos vietos kitai 
papildomai įrangai.
Priekyje siūlomas 12 V 
elektros lizdas ir USB jungtis.

Vienas ekranas gali 
nuveikti labai daug. 
Pakeisti pristatymo 
adresą? Atsisiųskite 
atnaujinimus 
tekstine žinute 
ir susiraskite 
maršrutą navigacijos 
sistemoje.

SLANKIOJAMAJAME STALČIUJE 
PO KELEIVIO SĖDYNE galima saugiai
paslėpti įvairius daiktus.

CENTRINĖJE KONSOLĖJE telpa nešiojamasis
kompiuteris. Ji netgi pritaikyta segtuvui laikyti.

MOBILUS BIURAS, 
VEIKIANTIS VISUR, 
KUR BEVAŽIUOTUMĖTE.
„e-NV200“ siūlo neįtikėtino lygio įrangą.
 „e-NV200“ vidus sukurtas atsižvelgiant į vairuotojų, kurie 
turi atlikti darbus važiuodami, poreikius. Kabina išsiskiria 
darbui pritaikyta aplinka bei didele reguliuojamų sėdynių 
konfigūracijų gausa ir įvairiapusiškomis daiktų laikymo 
galimybėmis. „NissanConnect“ sistema siūlo navigacijos ir 
laisvųjų rankų įrangą, kad būtų galima skambinti, taip pat 
srautinę garso transliaciją per „Bluetooth“. Ar galima rasti 
dar geresnį biurą?
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TELPA NEŠIOJAMASIS KOMPIUTERIS. 
JI NETGI PRITAIKYTA SEGTUVUI LAIKYTI.
„e-NV200“ patenkins įvairius poreikius. Turimos versijos išsiskiria universaliu vidumi: priklausomai nuo teikiamų 
paslaugų, galite atitinkamai išdėstyti krovinių lentynas, dėžes ir sėdynes. Taip pat galima rinktis atveriamas į 
šonus duris be langų ar su langais arba atvožiamą bagažinės dangtį. Ypač žemos krovinių skyriaus grindys 
(520 mm) padeda sukrauti ir iškrauti krovinius be ypatingų pastangų.

PRANOKITE KONKURENTUS

Septynvietėje versijoje tilps visa darbo 
komanda: „e-NV200 Combi“ gali lanksčiai 
prisitaikyti prie įvairių poreikių.

Net susėdus penkiems žmonėms, 
„e-NV200 Combi“ lieka pakankamai 
vietos bagažui.

Lygių sienų ratų
arkos leidžia lengviau
ir patogiau išdėstyti 
krovinius.

Šeši grindyse 
montuojami D 
formos tvirtinimo 
žiedai pritaikyti 
509 kg apkrovai.

2.04 m –  tokio krovinių skyriaus ilgio už priekinių sėdynių visiškai 
pakanka tam,kad būtų galima lengvai sukrauti du europinio 
standarto padėklus.

DIDŽIAUSIA KLASĖJE
Krovinių skyriaus talpa – 4,2 m³
Naudingoji apkrova –

645 kg

Atstumas tarp ratų arkų – 1,22 m
Plotis tarp sienų – 1,50 m
Aukštis nuo grindų – 1,36 m

„e-NV200 Van“ 
„e-NV200“ siūlo maksimalią bagažinės talpą. Šiuo požiūriu jis 
pranoksta visus savo klasės atstovus. Dėl 60/40 santykiu 
padalintų galinių durų, lengva pakrauti ir iškrauti didelius ir 
mažus krovinius.

60 proc.40 proc.
dalis, skirta 
platesniems 
kroviniams

skirta 
siauresniems 

kroviniams

Galima lengvai
sudėti du europinio 
standarto padėklus.

60/40 
santykiu dalijamos 

galinės durys

520 mm rear load height

Penkiavietė „e-NV200 Combi“ versija
„Combi“ automobilyje patogiai susėdus penkiems žmonėms, dar 
lieka 2,3 m3 erdvės kroviniams. Dvejos šoninės slankiojamosios 
durys ir galinės durys leidžia patogiai įlipti ir išlipti bei sukrauti ir 
iškrauti daiktus.

Pasirinkite modelį, kuris 
labiausiai tinka prie jūsų darbo 
profilio. Jei pirmenybę teikiate 
krovinių skyriaus talpai, rinkitės 
„e-NV200” furgoną. Norintiems 
patirti optimaliai suderintas 
furgono ir elektromobilio 
ypatybes rekomenduojame 
penkių arba septynių vietų 
„e-NV200 Combi“ versiją.

Septynvietė „e-NV200 Combi“ versija
Septynias normalaus dydžio sėdynes ir daug erdvės keleivių 
kojoms bei pečiams siūlanti versija gali puikiai pasitarnauti 
gabenant darbuotojus. Nulenkus antrosios eilės sėdynes ir pakėlus 
galines sėdynes, galima padaryti daugiau vietos transportuojant 
masyvius krovinius.
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1_Bagažinės laikiklis 
(su 3 skersiniais)

2_Šoniniai slenksčiai
3_Priekiniai ir galiniai 

purvasargiai
4_Kėbulo šoninės juostos
5_Durų plastikinė apsauga 

(4 dalių)
6_Tekstilės sėdynių apmušalai 

(eko medžiaga)

7_Slankiojančių durų 
    apsauginės grotelės
8_Guminis kilimėlis
9_Tinklas su skersiniais
10_Plastikinė grindų apsauga ir 

bagažinės slenksčio apsauga
11_Slenksčio apsauga ir 
    standartinis tekstilės kilimėlis
12_Bagažo tvirtinimo tinklas
13_Minkštas bagažinės įklotas

SAVO „e-NV200“ PAPILDYKITE ORIGINALIAIS „NISSAN“ 
AKSESUARAIS. Nuo tekstilės sėdynių apmušalų ir 
slankiojančių durų apsauginių grotelių iki guminių 
kilimėlių ir bagažinės įkloto – viskas pagaminta ir 
specialiai pritaikyta jūsų poreikiams.

ORIGINALIŲ „NISSAN“ AKSESUARŲ KOMPLEKTAS
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2011 mm

1755 mm

1858 mm

153,4 mm

2725 mm

4560 mm

SPALVOS

RATLANKIAI

APDAILA

VAN COMBI

15 colių lengvojo 
lydinio ratlankiai

15 colių plieniniai 
ratlankiai su gaubtais

15 colių plieniniai 
ratlankiai

IŠMATAVIMAI:

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

Black (M) - GNO Light Blue (TPM) - RBMRed (S) - Z10
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„NISSAN E-NV200“ JUMS SIŪLO:
5 metų / 100 000 km ridos garantiją visiems
specialiems elektromobilio komponentams.

3 metų arba 100 000 km ridos gamyklinę +2 metai ,
,Nissan 5*” pratęstą garantiją visoms standartinėms 
automobilio dalims.

Ličio jonų akumuliatoriui taikoma garantija 
akumuliatoriaus talpos sumažėjimui, kai talpos 
lygis nukrinta žemiau 9 padalos (iš 12 esamų).

12 metų garantija nuo korozijos.

Pagalbos kelyje paslauga įeina į gamyklinę 3 metų 
arba 100 000 km ridos garantiją ir 2 metų ,,Nissan 5*” 
pratęstą garantiją.

Gamyklininė grantija kėbulo dalims: 
3 metai arba 100 000 km.

Garantija dažytiems paviršiams: 3 metai.

Furgonas su vieneriomis slankiojančiomis durimis

Furgonas su dvejomis slankiojančiomis durimis, langais ir valytuvu

5 metų ir iki 100 000 km ,,e-NV200» garantiją sudaro 3 metų / 100 000km gamyklinė garantija ir +2 metai ,,Nissan 5*» 
išplėstinės garantijos. Smulkėsnę informaciją apie gamyklinę ir ,,Nissan 5*» pratęstą garantrijas galite rasti artimiausioje 
,,Nissan» atstovybėje arba svetainėje adresu www.nissan.lt.

KĖBULO TIPAI

Su dvejomis slankiojančiomis durimis ir langais

Furgonas su dvejomis slankiojančiomis durimis ir durimis ir „Combi“ tipo langais.

„NISSAN“ serviso sutartis – geriausias būdas tinkamai pasirūpinti savo naujuoju „Nissan e-NV200“ 
elektromobiliu. Jis to tikrai vertas! Jums atgabenus automobilį į mūsų atstovybę mes pakeisime dalis ir 
skysčius, kaip numatyta ofi cialioje „Nissan“ techninės priežiūros programoje ir atliksime sistemų 
funkcionalumo patikrą
Ramybės jausmas yra didelė vertybė. Pasirašę „Nissan“ serviso sutartis, iš anksto žinosite techninės 
priežiūros išlaidas. Jūsų automobilis visuomet bus geros būklės, o biudžetas išliks stabilus. Jūs galite 
įsigyti „Nissan“ serviso sutartį, pasirinkdami nuo 3 iki 5 techninių patikrų.

SERVISO SUTARTIS

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.

‘‘‘‘

Sivu 1    |    Sivu 2
Sapusdinti   |   IšeitiĮvadas    |    Išorės dizainas    |    Vidaus dizainas    |    Bagažinės tūris    |      Aksesuarai    |    Lygis ir išmatavimai



Sekite naujienas:

A p s i l a n k y k i t e  m ū s ų  s v e t a i n ė j e :  w w w . n i s s a n . l t

Atstovybės antspaudas:

Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2016 m. RUGPJŪČIO 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 BtoB ENV200 BROC, 08/2016 - Spausdinta ES.
Leidėjai: „CLM BBDO“, Prancūzija, tel. +33 41 23 41 23, ir „EG+ Worldwide “, Prancūzija, tel. +33 1 49 09 25 35.
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