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EVALIA 
SUKURTAS ŠEIMAI
Į „EVALIA“ TILPS VISKAS: energingi vaikai, 
keli dviračiai, purvini batai ir tas įkvepiantis 
šūksnis „vykime į paplūdimį dabar“. Talpus, 
patvarus ir sukurtas šeimos malonumams – tai yra 
„EVALIA“: specialiai sukurtas taip, kad neribotų 
Jūsų laisvės.

 



ŠEIMOS
SVETAINĖ
Į “EVALIA” TELPA IKI SEPTYNIŲ NORMALAUS 
dydžio sėdynių, o erdviame ir šviesiame salone galima 
pastebėti šeimai tinkančių dalykų. Antroje sėdynių eilėje 
rasite atlenkiamus padėkliukus su integruotais puodelių 
laikikliais - puikiai tiks visiems norintiems užkąsti kelyje. 
Iki stovyklavietės laukia ilga kelionė? Yra 12 V lizdas,  
kad galėtumėte prijungti žaidimų konsolę ar nešiojamąjį 
kompiuterį. Be to, vietos tikrai pakaks visiems daiktams, 
kuriuos tiesiog būtina pasiimti. Ir tikrai nereikės jaudintis 
dėl lipnių rankų ar ištiškusių ledų: „EVALIA“ sėdynių 
apmušalus lengvai išvalysite – o tai yra dar viena šeimai 
tinkanti savybė.

 



NERIBOTAS
UNIVERSALUMAS
KELIAUKITE Į PAJŪRĮ. Padėkite persikraustyti draugui. 
Prikraukite bagažinę mažų medelių iš sodo. Apsisukite 
kelyje ir pažiūrėkite, kur galėtumėte nuvažiuoti. „EVALIA“ 
yra paruoštas staigmenų kupinam gyvenimui.

 



BENDRASIS ILIGIS: 4,40 M

BENDRASIS 
AUKŠTIS: 

1,86 M

BENDRASIS  
PLOTIS: 1,69 M

Tai vienas svarbus žmonijos 
žingsnis į priekį: „EVALIA“ 
žemos grindys leidžia lengvai  
įlipti ir išlipti.

„EVALIA“ apsisukimo diametras yra vos 10,6 m. Pridėjus 4,4 m bendrąjį ilgį 
pasiekiamas puikus manevringumas, tad puikiai ir patikimai jausitės perpildytose 
gatvėse arba siaurose erdvėse.

10,6 M

KOMPAKTIŠKAS, SU 
DAUGYBE GALIMYBIŲ

Galinio vaizdo kamera leidžia lengviau tilpti į mažas stovėjimo vietas. Prietaisų 
skydelio ekrane galite matyti spalvotą vaizdą iš galo, o virtualių nuorodų dėka 
galite pastatyti savo „EVALIA“ tiksliai ten, kur norite.

Kadangi „EVALIA“ aukštis yra mažiau nei 1,9 m, automobilis yra pakankamai 
žemas, kad jį būtų galima statyti kelių aukštų ar riboto aukščio automobilių 
stovėjimo aikštelėse – priešingai nei aukštesnius konkurentus.

TINKAMAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖMS

AIŠKIAI MATYKITE

NEDIDELIS APSISUKIMO SPINDULYS

LENGVA ĮLIPTIGALINIO VAIZDO KAMERA

847 MM

667 MM
384 MM

373 MM

„EVALIA“ aukšta vairavimo padėtis 
suteikia gerą kelio matomumą..  
Prietaisų skydelis įrengtas taip, kad visi 
prietaisai būtų aiškiai matomi 
vairuotojui.

STEBĖTINAI
KOMPAKTIŠKAS IR JUDRUS
„EVALIA“ SUMANAUS DIZAINO DĖKA kompaktiškai atrodančio automobilio viduje yra daug vietos. 
Važiuojant automobilis yra judrus, vikrus ir lengvai valdomas, o užkimštos gatvės lengvai įveikiamos. 
Statymui reikia daug mažiau vietos, nei galėtumėte įsivaizduoti! Gyvybingi benzininiai arba dyzeliniai varikliai 
pasižymi ekonomija, tiek piko valandomis, tiek važiuojant greitkeliu.

 



ĮRANGA
Elektra reguliuojamų durų 
veidrodėlių valdikliai ir priekinių 
žibintų aukščio reguliatoriai

„Start/Stop“ užvedimo 
sistema (sujungta su 
elektroniniu raktu)

Oro kondicionierius ir 
„NissanConnect“ sistema

Šešių pavarų
mechaninė greičių dėžė

Kondicionierius ir 3-iosios eilės
keleivių puodelių laikiklisAutomatiniai valytuvai ir dienos šviesos

12 V maitinimo lizdas 2-osios eilės keleiviams

Daiktadėžė centrinėje konsolėje

Elektroninis raktas

Didelė pirštinių daiktadėžė... ...ir slaptas daiktų laikymo skyrelis

Slaptas stalčiukas po priekine keleivio sėdyne

Vairas ir borto kompiuteris
Atlenkiamas staliukas antrosios sėdynių 
eilės keleiviams

750 ml talpos butelio laikikliai atstumiamose
šoninėse duryse

Daiktadėžė priekinėje panelėje

Saugykla bagažinėje ir signalinis trikampis 

Laikymosi rankena duryse
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1. 7 sėdynės, 900 l talpos bagažinė

2. 6 sėdynės, 1550 l talpos bagažinė 5. 3 sėdynės, iki 1,30 m aukščio bagažinė 6. 2 sėdynės, 2900 l talpos bagažinė

3. 5 sėdynės, 2200 l talpos bagažinė

4. 4 sėdynės, iki 2,80 m ilgio bagažinė

PAKLŪSTA
JŪSŲ NORAMS
SUKURTAS TAIP, KAD PRISITAIKO PRIE JŪSŲ NUOTAIKOS IR VISOS ŠEIMOS POREIKIŲ. 
NESIVARŽYDAMI KEISKITE „EVALIA“ VIDAUS ERDVĘ.

 



VAŽIUOKITE 
IR ATRASKITE

„EVALIA“ YRA ĮRENGTAS TAIP,  
KAD LENGVAI IR SMAGIAI ATRASTUMĖTE 

naujas vietas. Aiškiame prietaisų skydelio 
kompiuteryje su daugybe funkcijų matysite variklio 
sūkius, vidutines ir momentines degalų sąnaudas 

bei likusį nuvažiuoti atstumą. Taip pat yra 
elektroninis raktas. Jis lieka jūsų kišenėje, kol jūs 
užrakinate ir atrakinate duris bei užvedate variklį. 

Kas gali būti dar paprasčiau?

„NISSAN
CONNECT“
PAMATYKITE DAUGIAU, IŠGIRSKITE DAUGIAU, 
sužinokite daugiau su „Nissan Connect“ – visiškai integruota 
navigacijos, ryšių ir garso bei pramogų sistema. 5 colių 
jutikliniame ekrane matysite optimalius maršrutus, informaciją 
apie muziką bei įspėjimus ir netgi savo telefonų knygą. 2D ar 
3D žemėlapiai ir automatinis vietų priartinimas, balso pagalba 
9 Europos kalbomis. CD grotuvas gali nuskaityti bet kokį 
formatą, naršykite ir prisijunkite su „Bluetooth®“ laisvų rankų 
įranga. Pasiekite mėgstamą kūrinį iš „iPod“, MP3 grotuvo  
ar USB atmintinės per „Nissan Connect“ jutiklinį ekraną. 
Matykite iš galo esančias kliūtis per galinio vaizdo kamerą.

GALIA
IR EKONOMIJA
GALITE RINKTIS 1.6 l benzininį 81 kW (110 AG) variklį su 153 NM sukimo 
momentu arba 1.5 l dCi turbo dyzelinį 81 kW (110 AG) variklį. Abu varikliai yra 
ekonomiški, tad degalams išleisite mažiau ir nepapildę degalų nuvažiuosite 
toliau. Daugiafunkciniame ekrane indikatorius patars, kada laikas perjungti 
pavarą, tad važiuosite dar ekonomiškiau.

JAUSKITĖS
SAUGŪS
KAIP IR JŪS, MES NORIME, KAD VISI „EVALIA“ 
KELEIVIAI JAUSTŲSI SAUGŪS. Todėl šiame 
automobilyje mes įrengėme keletą aktyviosios saugos 
sistemų, tarp jų stabdžių antiblokavimo (ABS) ir 
elektroninę stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) sistemas, 
taip pat pagalbinio stabdymo sistemą, kuri padidina 
stabdymo efektyvumą, ir stabilumo kontrolės sistemą. Be 
to, kaip standartinė įranga montuojamos ne tik vairuotojo 
ir priekinio keleivio, bet ir šoninės priekyje bei 
užuolaidinės oro saugos pagalvės, taip pat priekinių 
saugos diržų įtempikliai. Dar didesniam saugumui 
užtikrinti „EVALIA“ visuomet komplektuojama elektroninė 
stabilumo sistema (ESP), pastovaus greičio palaikymo 
sistema su greičio ribotuvu ir naujoji padangų slėgio 
kontrolės sistema.

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės

81 kW (110 AG)

1.6 P

81 kW (110 AG)

1.5 dCi
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Automobilio apsaugos

1) Stogo skersiniai
2) Šoninės apsauginės juostos
3) Bamperių kampų apsauginės 

juostos

4) Tekstilės ir gumos grindų 
kilimėliai

5) Nuimamas vilkimo kablys. 
7 kontaktų (TEK)

6) Bagažinės skyriaus padalinimas

MANO NUOSTABUSIS
IR PUIKIAI PRITAIKOMAS „EVALIA“
ŠIE PRIEDAI PALENGVINS jūsų gyvenimą ieškant nuotykių su šeima, 
ar tiesiog kiekvieną dieną. Pradedant stogo bagažine ir dviračių laikikliu, 
baigiant grindų kilimėliais. Mėgaukitės savo laisvalaikiu ir įspūdingomis 
„EVALIA“ savybėmis be rūpesčių.

*Palapinė neparduodama Lietuvos rinkoje.



S P A L V O S

Tamsiai pilka / MĖLYNA APDAILA

S T A N D A R T I N Ė  Į R A N G A

A P D A I L A

• ABS + EBD 

•  Vairuotojo ir priekinio 
keleivio oro saugos pagalvės

•  4 kroviniams skirti  
grindų kabliai

• ESP 

• ”NissanConnect” sistema

•  Radijas su CD ir  
“Bluetooth” sistema

•  Automatinės dienos šviesos

• Automatinis kondicionierius 

•  Pastovaus greičio palaikymo 
ir greičio ribojimo sistemos

• Kėbulo spalvos bamperiai

• Šildomos sėdynės

•  Užuolaidinės saugos oro 
pagalvės montuojamos 
visuose modeliuose

Galinio vaizdo kamera Rūko žibintas Elektroninis raktas

 
Automatinis 
kondicionierius

M O D E L I A I :  P R E M I U M

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: Paprasta danga – M: Metalizuota danga – P: Perlamutro danga

Įranga gali skirtis priklausomai nuo rinkos, prašome kreiptis į Nissan atstovybę dėl tikslesnės informacijos.



Jūs sužadinate mūsų vaizduotę. Dėl jūsų mes esame išradingi. Jūs įkvepiate mus 
keisti taisykles ir siekti naujovių. O „Nissan“ įmonėje naujovės nėra vien priedai ir 
patobulinimai, tai galimybė peržengti ribas ir pakeisti dabartį. Mes siekiame 
sukurti netikėtus sprendimus, kad būtų patenkinti beprotiški ir praktiški jūsų 
norai. „Nissan“ įmonėje mes kuriame automobilius, priedus ir siūlome paslaugas, 
kurios radikaliai keičia pasaulį – mūsų automobiliai yra praktiški ir funkcionalūs, 
todėl galėsite džiaugtis kiekviena vairavimo diena.

JŪS SKATINATE MUS TOBULĖTI.

V A I R U O K I T E  B E  R Ū P E S Č I Ų

„NISSAN EVALIA“ 
JUMS SIŪLO

3 METŲ GARANTIJA

12 METŲ APSAUGOS NUO 
KIAURYMINĖS KOROZIJOS 
GARANTIJA

30 000 KM TECHNINĖS 
PRIEŽIŪROS INTERVALAS

SPECIALIZUOTAS LENGVŲJŲ 
KOMERCINIŲ TRANSPORTO 
PRIEMONIŲ TINKLAS
„Nissan“, galėdama pasiūlyti plačiausią len-
gvųjų komercinių transporto priemonių 
(LKTP) asortimentą Europoje, nuo 2007 m. 
pradėjo vystyti specializuotą LKTP tinklą 
daugelyje Europos rinkų. Mūsų prekybos 
atstovai yra apmokyti pasiūlyti jums labiau-
siai jūsų verslui tinkamus „EVALIA“ mode-
lius bei užtikrinti konkurencingus finansa-
v imo sprendimus .  Gal ime pasiū ly t i 
specifiniams poreikiams pritaikytas modi-
fikacijas, kurios patenkins jūsų kokybės ir 
konkurencingumo poreikius. Teikdami pas-
laugas, mūsų paslaugų po pardavimo kon-
sultantai atsižvelgs į jūsų verslo specifiką ir 

3 METŲ GARANTIJA IR NISSAN 5* 
IŠPLĖSTINĖ  GARANTIJA
„EVALIA“ buvo kurta ir tobulinama ilgus 
metus, kad būtų pasiektas geriausiais visoje 
klasėje patikimumas ir galimybė prailginti 
techninės priežiūros intervalus. Be to, užti-
kriname išbandytas palaikymo paslaugas: 
remontą po darbo valandų, specialistų kon-
sultacijas, verslo centrus bei pakaitines 
transporto priemones.

NISSAN 5* Išplėstinė Garantija užtikrina 
Jums penkerių metų aptarnavimo paslaugą 
su fiksuotais įkainiais, kurių neįtakoja inflia-
cija, naudojamos tik originalios “Nissan” 
dalys, užtikrinama aukšta automobilio liku-
tinė vertė antrinėje rinkoje.

pasiūlys ilgesnį garantijos laikotarpį arba 
pagalbos kelyje programas, kad jūsų 

verslui nieko netrūktų. Susipažinkite su 
mūsų „EVALIA“ modeliais, išbandykite 
juos ir aptarkite savo reikalavimus su 
mūsų LKTP pardavėjais. Jūs įsitikinsite, 

kad „Nissan EVALIA“ gali prisidėti prie 
jūsų verslo plėtros.

JŪSŲ NISSAN NUSIPELNO  
GERIAUSIO
Mes, „Nissan“, suprantame, kaip yra svarbu, 
kad automobilis būtų techniškai tvarkingas, 
todėl siūlome tik geriausią autorizuotų ser-
viso atstovų tinklą. Jūsų „ Nissan“ aptarnaus 
kvalifikuoti meistrai, naudosime tik origina-
lias „Nissan“ dalis, kurioms suteikiame net 
iki vienerių metų garantiją. 

NISSAN EUROPINĖ PAGALBA KELYJE
Nusipirkę naują „EVALIA“ galėsite naudotis 
mūsų visoje Europoje, 24 val. per parą, 7 die-
nas per savaitę ir 365 dienas per metus tei-
kiama pagalbos kelyje paslauga. Nepamirškite 
ir „Nissan“ draudimo, kuris garantuos, kad Jūsų 
„Nissan“ bus remontuojamas ir aptarnaujamas 
tik autorizuotame „Nissan“ servise.

 



Sekite naujienas apie „Nissan EVALIA“:
Prekybos atstovo spaudas:

Imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2014/12) 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“ atstovybėms bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios 
informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ 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. EVALIA GEA, 2014 m. gruodžio mėn. 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.

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


