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Apvienojot mūsu godalgoto furgonu – NV200 ar mūsu godalgoto, 100% elektrisko Nissan LEAF, ar 
kuru pa ceļiem visā pasaulē brauc jau vairāk nekā 230 000 autovadītāju, Jūs savam biznesam iegūstat 
revolucionāras un inovatīvas priekšrocības. e-NV200 ir aprīkots ar tieši tām pašām tehnoloģijām, kas ir 
Nissan LEAF. Automobilis sāk atmaksāties jau no tā iegādes brīža, jo braukšana, izmantojot tikai un vienīgi 
elektrību, dāvā pilnīgi jaunu veidu, kā ievērojami samazināt automobiļa ekspluatācijas izmaksas, vienlaikus 
acumirklī dāvājot Jūsu uzņēmumam jaunu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu virzienu. Ar e-NV200 Jūs savam 
biznesam atklājat jaunu ēru. Jūsu darbs vairs nekad nebūs tāds kā agrāk.

Pielāgojiet to atbilstoši 
savām vajadzībām!
Kravas telpa ir praktiska un viegli 
pielāgojama un, pateicoties līdzenajām 
sienām, ir viegli uzstādīt arī dažādus 
kravas pārvadāšanas aksesuārus.

VAI JŪS ESAT GATAVI PĀRVEIDOT SAVU BIZNESU?
PĀREJIET UZ ELEKTRĪBU!

Ņemiet līdzi visu savu komandu!
Ar ērtībām pārvadājiet pasažierus vai visu savu 
brigādi! e-NV200 Van versijā var ērti sasēsties 
2 braucēji, savukārt Combi versijā – 5 līdz 7 
braucēji, un kravas telpa joprojām piedāvā no 
0,87 līdz 4,20 m3 vietas kravai.

Iekraujiet kravu viegli!
Segmentā vadošie automobiļa iekšējā garuma 
parametri nozīmē to, ka e-NV200 kravas telpā 
viegli varēsiet ievietot 2 eiropaletes. Akumulators ir 
iebūvēts automobiļa grīdā, tādējādi nodrošinot plašu 
kravas telpu.
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SAMAZINIET IZMAKSAS! PALIELINIET EFEKTIVITĀTI!
Iztēlojieties, ka Jums nekad vairs nebūtu jātērē nauda par degvielu, automobiļa eļļas maiņu vai transmisijas apkopi! 
Tieši tas notiek, kad pārejat uz 100% elektrisko e-NV200. Neskaitot finansiālo ietaupījumu, pateicoties mazajām 
automobiļa ekspluatācijas izmaksām, Jūs ietaupāt arī laiku, jo Jums nekad vairs nebūs jāapmeklē degvielas uzpildes 
stacijas, kā arī automobiļa dīkstāves tehnisko apkopju dēļ būs krietni vien īsākas, bet vislabākais – Jūsu neticami 
izmaksu efektīvais automobilis ir arī videi visdraudzīgākais plašražošanas furgons, kas pieejams tirgū – tik kluss un 
“tīrs”, ka Jūs varat piegādāt preces dzīvojamo māju rajonos arī naktī un varat tikt ielaisti arī ierobežotas pieejas vai 
iekštelpu zonās. e-NV200 ir automobilis, kas Jūsu biznesam dāvās jaunas iespējas.

JAUNU BIZNESA 
IZDEVĪBU RADĪŠANA.  
Tā kā e-NV200 ir nulles izmešu 
automobilis, kas nerada dzinēja troksni, 
Jūs varat nodrošināt klusas piegādes 
dzīvojamo māju rajonos naktīs, tikt 
ielaisti iekštelpu un aizsargātās zonās. 
Vairs nekāda trokšņa un CO2 piesārņo-
juma Jūsu un Jūsu klientu darba vidē!

BEZ
Degvielas

Eļļas maiņas

Kaitīgajiem izmešiem

ZEMI
Ekspluatācijas 
izdevumi 

Uzturēšanas 
izdevumi

AUGSTA
Efektivitāte: 80 
kW (107 ZS)

Ietaupījumi un 
priekšrocības 
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*NEDC – jaunais Eiropas braukšanas cikls. Nobraucamais attālums ir atkarīgs no laika apstākļiem, gaisa temperatūras, braukšanas paradumiem, reljefa un maršruta.
**Ātrā uzlāde līdz pat 80% aptuveni 30 minūšu laikā. Automobiļa uzlādei 4 stundu laikā nepieciešams automobilis, kas ir aprīkots ar 6,6 kW lādētāju, un 32 A uzlādes ierīce mājās vai  
   darbavietā (automobiļa uzlāde ar standarta 3,3 kW lādētāju ir 7 stundas). Automobiļa uzlādes laiks ir atkarīgs no automobiļa stāvokļa un citiem faktoriem, piemēram, no elektriskās 
   strāvas, apkārtējās vides apstākļiem un automobiļa akumulatora temperatūras.

170 km*
(NEDC)

ar vienu uzlādes reizi 
nobraucamais attālums

4
stundas

12
  stundas**

30
minūtes

ĀTRĀ 
UZLĀDE**

AR UZLĀDES 
IERĪCI MĀJĀS VAI 

DARBAVIETĀ**

STANDARTA 
UZLĀDE**

2 papildu braukšanas režīmi, 
lai nobraucamais attālums 
būtu maksimāli garš.
„ECO” braukšanas režīms automātiski 
noregulē akseleratora reakciju un klimata 
kontroles sistēmu, lai enerģijas patēriņš būtu 
minimāls. „B” braukšanas režīmu var ieslēgt gan 
reizē ar „ECO” braukšanas režīmu, gan atsevišķi. 
„B” braukšanas režīms vairos reģeneratīvās 
bremzēšanas sistēmas spēku. Tas darbojas 
tāpat kā automobiļos ar iekšdedzes dzinēju 
notiek bremzēšana ar dzinēju.

STRĀDĀJIET AR 100% ELEKTRISKU JAUDU!
Sāciet dienu, gatavi doties ceļā ar pilnībā uzlādētu automobili – ar 170 km* (NEDC) nobraucamo 
attālumu preču saņemšanai, piegādei un lai tiktos ar klientiem! Nissan e-NV200 piedāvā 3 automobiļa 
uzlādes veidus: izmantojot ātro uzlādi, akumulatoru līdz 80% iespējams uzlādēt aptuveni 30 minūšu 
laikā, ar uzlādes iekārtu mājās vai darbavietā** – 4 stundu laikā, bet, izmantojot EVSE kabeli – no 
jebkuras parastās elektrības rozetes mājās vai darbavietā. Jums ir tikai jāizvēlas Jums visērtākais 
automobiļa uzlādes veids. Turklāt e-NV200 reģeneratīvās bremzēšanas sistēma palīdzēs Jums 
maksimāli izmantot katru uzlādi, jo, braucot lejupceļā vai bremzējot, tā atgūst jaudu un saglabā to 
automobiļa akumulatorā. Tā ir satiksmes sastrēgumu pozitīvā puse.
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e-NV200 ir neticami mazs – 11,2 m 
apgriešanās diametrs, kas palīdz pārvietoties 
pa šaurām pilsētas ieliņām un stāvvietām, kā 
arī piebraukt pēc iespējas tuvāk, lai veiktu 
iekraušanu un preču piegādi.

Atpakaļskata kamera. Tā šauras stāvvietas 
padara viesmīlīgākas. Šī pieejamā funkcija 
parāda skatu automobiļa aizmugurē un 
piedāvā vadlīnijas e-NV200 novietošanai 
tieši tur, kur Jūs to vēlaties.

11.2 m
Segmentā vadošie parametri autovadītāja kājām 
paredzētajai vietai = vairāk komforta.

Augstu novietoti sēdekļi = lieliska redzamība.

Apsildāmi sēdekļi = vairāk komforta.

Akumulatora novietojums = zems smaguma centrs.

LABĀKS BRAUCIENS, LABĀKA DARBA DIENA
Nekas nespēj līdzināties braucienam ar elektroautomobili – sajūtām, kad tas klusām “slīd” 
bez dzinēja trokšņa un vibrācijām. Tam pieskaitiet uz autovadītāju koncentrēto automobiļa 
salonu, kas dāvā segmentā plašāko telpu kājām, un augstu novietotos automobiļa sēdekļus, 
kas nodrošina izcilu redzamību, un Jūs iegūsiet laimīgākus, mazāk nogurušus un 
pārliecinātākus šoferus! Pateicoties automātiskās pārnesumkārbas dāvātajām ērtībām, 
kas vairo braukšanas prieku, un automobiļa izcilajam izveicīgumam (pateicoties zemajam 
smaguma centram un 15” diskiem), acumirklīgajai elektroautomobiļa griezei, kas nodrošina 
ātru un vienmērīgu paātrinājumu, un nelielajam apgriešanās diametram, kas atvieglo 
manevru veikšanu, e-NV200 var kļūt par Jūsu komandas labāko spēlētāju. 
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CARWINGS modernā telemātikas sistēma palīdz straujai 
biznesa izaugsmei, jo ļauj Jums digitāli sekot līdzi un 
dalīties ar svarīgākajiem sava autoparka datiem.

•  Samaziniet apnicīgo darbu ar dokumentiem, 
digitāli apkopojot un analizējot autovadītāju atskaites!

•  Aplūkojiet automobiļa akumulatora statusu CARWINGS sistēmā 
savā datorā vai NissanConnect EV aplikācijā savā viedtālrunī!

•  Saņemiet paziņojumus par automobiļa 
uzlādes beigām un akumulatora statusu!

•  Ieslēdziet vai izslēdziet klimata kontroli vai sāciet automobiļa 
uzlādi attālināti, pārvaldot to no sava viedtālruņa!

Uzmetot vien skatienu automobiļa mērinstrumentu panelim, Jūs saņemat 
visu informāciju, kas Jums nepieciešama, lai pārzinātu nobraucamo 
attālumu, tostarp uzlādes statusu un enerģijas izmantojumu.

PĀRRAUGIET VISU INFORMĀCIJU, 
KAS NEPIECIEŠAMA JŪSU DARBAM!

Atlikušais 
akumulatora 
uzlādes līmenis 

Aprēķinātais 
atlikušais 
nobraucamais 
attālums

Jaudas rādītājs

Uzlādes stāvoklis
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* Nav pieejams Van versijā ar aizkaru tipa drošības gaisa spilveniem.

Nolokiet pasažiera 
sēdekļa atzveltni, iegūstot 
stabilu un parocīgu virsmu 
darbam ar dokumentiem!*

Transmisijas novietojums 
uz stūres statņa dāvā vairāk 
telpas ikdienas uzdevumu 
veikšanai.

Iegūstiet neierobežotu 
strāvas padevi automobiļa 
kabīnē, izmantojot 12 V un 
USB pieslēgvietas!

Viens ekrāns spēj 
paveikt tik daudz. 
Mainījusies piegādes 
adrese? Saņemiet 
jauno adresi īsziņas 
formātā, tad 
sastādiet maršrutu 
navigācijas sistēmā!

ATVILKTNE ZEM SĒDEKĻA.
Tā atrodas priekšējā pasažiera pusē un dāvā
drošu vietu, kur noglabāt dažādus priekšmetus.

CENTRĀLĀ KONSOLE.
Tā ir pietiekami liela, lai uz tās novietotu klēpjdatoru,
– tās dizains ļauj izmantot pat dokumentu mapītes.

MOBILAIS BIROJS, KURĀ 
STRĀDĀT JEBKUR, KUR 
JŪS DODATIES
e-NV200 piedāvā pārsteidzoši augsta līmeņa aprīkojumu. 
e-NV200 salona radīšanu iedvesmojuši autovadītāji, kam 
darbs jāpadara, esot ceļā. Automobiļa salonā ir divreiz vairāk 
viegli izmantojamas vietas darbam – ar viegli pielāgojamām 
sēdvietām un daudzveidīgiem uzglabāšanas nodalījumiem. 
Ar NissanConnect integrēto navigācijas sistēmu, brīvroku 
tālruņa sistēmu un Bluetooth audio straumēšanu, kam gan 
vēl vajadzīgs parastais birojs?
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PERFEKTS KRAVAS IETILPĪBAS UN 
DAUDZVEIDĪBAS APVIENOJUMS
e-NV200 ir radīts, lai apmierinātu daudz vajadzību. Izvēlieties vienu no divām e-NV200 versijām! 
Abas ir plaši pielāgojamas, ļaujot Jums konfigurēt kravas izvietošanu un sēdvietas, lai vislabāk atbilstu Jūsu 
darba vajadzībām. Jūs pat varat izvēlēties uz sāniem atveramas – franču tipa aizmugures durvis ar paneļiem 
vai logiem vai uz augšu atveramas aizmugures durvis. Turklāt, pateicoties nepārspējami zemajam 520 mm 
kravas iekraušanas augstumam aizmugurē, iekraut kravu ir ļoti viegli.

PĀRSPĒJIET KONKURENTUS!

savu komandu! e-NV200 Combi ir furgons,i
kas ir paredzēts izaugsmei.

Pat ar 5 cilvēkiem automobiļa salonā 
e-NV200 Combi joprojām ir pietiekami i
daudz vietas arī kravai.

Plakanās riteņu
ailes atvieglo
kravas novietošanu.

6 grīdā iebūvētas
„D” formas riņķu 
stiprinājuma vietas 
paredzētas 509 kg.

2,04 m – pietiekami garš, lai aiz priekšējiem sēdekļiem novietotu 2 eiropaletes

LABĀKĀ SEGMENTĀ 
4,2 m3 kravas ietilpība

770 kg kravnesība

1,22 m attālums 
starp riteņu arkām

1,50 m attālums no 
sienas līdz sienai

1,36 m izsliešanās 
augstums

e-NV200 Van. 
Maksimālai kravas telpai e-NV200 
dāvā segmentā labāko kravas ietilpību. 
Aizmugures durvju 60/40 sadalījums 
atvieglo kravas iekraušanu un izkraušanu.

60%40%
platākai 
kravai

šaurākām 
situācijām

Ietilpst 2 eiropaletes, 
un vieta vēl paliek pāri

60/40 
aizmugures 

durvju dalījums

520 mm 
kravas iekraušanas augstums 
aizmugurē

e-NV200 Combi ar 5 sēdvietām.
e-NV200 Combi var ērti uzņemt līdz 5 cilvēkiem, 2,3 m3 

telpas veltot kravai. Dubultās bīdāmās sānu durvis un 
uz augšu atveramās durvis aizmugurē nodrošina 
vieglu iekāpšanu, izkāpšanu un kravas iekraušanu.

Izvēlieties e-NV200 versiju, 
kas ir vislabāk piemērota Jūsu 
uzņēmējdarbībai! Ja Jūsu 
prioritāte ir plaša kravas telpa, 
izvēlieties e-NV200 Van versiju, 
savukārt, lai iegūtu labāko no 
abām “pasaulēm” – gan kravas, 
gan pasažieru pārvadāšanai 
e-NV200 Combi ar 5 vai 7 
sēdvietām būs īstā izvēle. 

e-NV200 Combi ar 7 sēdvietām. 
Šī versija nodrošina 7 pilna izmēra sēdvietas, daudz vietas 
visu pasažieru kājām un pleciem. Otrās rindas sēdekļi ir 
nolokāmi, bet aizmugures sēdekļi ir paceļami, izveidojot 
atjautīgu telpu dažādu priekšmetu novietošanai.
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1_Jumta kravas turētājs, 3 stieņi;
2_Sānu stieņi;
3_Dubļusargi priekšā 
   un aizmugurē;
4_Automobiļa virsbūves 
   sānu uzlikas;
5_Franču tipa durvju 

aizsarguzlikas no plastmasas, 
pilns komplekts no 4 daļām;

6_Tekstila sēdekļu pārvalki no 
ekoloģiska materiāla;

7_Bīdāmo sānu durvju 
aizsargreste;

8_Automobiļa salona 
   paklājiņi no gumijas;
9_Sistēmas stieņi 
    daudznodalījumu tīklam;
10_Automobiļa grīdas aizsarguzlika 
    no plastmasas un kravas nodalījuma
    sliekšņa aizsarguzlika;
11_Sliekšņa aizsarguzlika un 
    standarta, tekstila paklājiņš;
12_Bagāžas nodalījuma tīkls;
13_Mīkstais kravas 
     nodalījuma paklājs.

PILNVEIDOJIET SAVU e-NV200 AR 
NISSAN ORIĢINĀLAJIEM AKSESUĀRIEM! 
No tekstila sēdekļu pārvalkiem un bīdāmo sānu 
durvju aizsargrestēm līdz gumijas paklājiņiem un 
bagāžas nodalījuma ieliktņiem – viss ir izgatavots 
tieši e-NV200, precīzs līdz milimetram un radīts, 
domājot par Jūsu vajadzībām.

NISSAN AKSESUĀRU KOMPLEKTS 

Printet   |   IzietIevads    |    Automobiļa ārējais dizains    |    Automobiļa salona dizains    |    Kravas ietilpība    |      Aksesuāri    |    Aprīkojuma līmeņi un izmēri



2011 mm

1755 mm

1858 mm

153,4 mm

2725 mm

4560 mm

KRĀSAS

DISKI

APDARES

VAN COMBI

15" vieglmetāla diski 15" tērauda diski
ar disku uzlikām

15" tērauda diski

IZMĒRI

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 PIEDĀVĀ:
5 gadu / 100 000 km garantiju*, kas ietver:

• 5 gadu / 100 000 km ražotāja garantiju elektroautomobiļa komponentiem;

• 5 gadu / 100 000 km litija jonu akumulatora kapacitātes ražotāja garantiju, kas 
garantē, ka akumulators saglabās jaudu vismaz 9 no 12 iedaļu līmenī saskaņā ar 
akumulatora jaudas līmeņa rādījumu, kas attēlots automobiļa mērinstrumentu 
panelī 5 gadus / 100 000 km;

• 12 gadu ražotāja garantiju pret caurrūsēšanu korozijas dēļ;

• 3 gadu / 100 000 km ražotāja garantiju un 2 gadu Nissan 5  pagarināto 
garantiju automobiļa mehāniskajiem komponentiem;

• 3 gadu / 100 000 km ražotāja garantijas un 2 gadu Nissan 5  pagarinātās 
garantijas nodrošinātus Nissan Assistance – Nissan tehniskās palīdzības 
dienesta pakalpojumus;

• 3 gadu / 100 000 km ražotāja garantiju automobiļa virsbūves daļām;

• 3 gadu ražotāja garantiju automobiļa virsbūves krāsojumam.

Van ar vienām bīdāmajām sānu durvīm.

Van ar divām bīdāmajām sānu durvīm, 
logiem un logu stiklu tīrītājiem.

Van ar divām bīdāmajām sānu durvīm.

AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES VERSIJAS

Evalia ar divām bīdāmajām sānu durvīm un logu.

Combi ar uz augšu atveramajām aizmugures durvīm.*
*Pieejama arī versija ar franču tipa aizmugures durvīm.

*Nissan e-NV200 5 gadu / 100 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) garantija sastāv no 3 gadu / 100 000 km ražotāja standarta 
garantijas un 2 gadu Nissan 5  pagarinātās garantijas. Pilnu informāciju par garantijas segumu un Nissan 5  pagarinātās garantijas 
noteikumus un nosacījumus Jūs varat saņemt pie sava Nissan dīlera. Plašāka informācija pieejama: www.nissan.lv.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ir labākais veids, kā nodrošināt Jūsu Nissan e-NV200 tādu apkopi, 
kādu tas ir pelnījis. Ja atvedīsiet savu Nissan automobili tehniskajai apkopei uz ofi ciālu Nissan servisu, mēs 
nomainīsim rezerves daļas un šķidrumus saskaņā ar Nissan ofi ciālo tehnisko apkopju grafi ku un veiksim visas 
nepieciešamās pārbaudes. Sirdsmiers ir liela vērtība. Ar servisa un tehniskās apkopes līgumu Jūs jau iepriekš 
zināsiet, cik izmaksās automobiļa tehniskās apkopes. Jūsu automobilis vienmēr būs lieliskā stāvoklī, un Jūsu 
budžets – paredzams un stabils. Jūs varat iegādāties Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu, iekļaujot 
tajā 3, 4 vai 5 automobiļa tehniskās apkopes.

SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS 

JŪS ATMODINĀT LABĀKO, 
KAS IR MŪSOS!

Jūs iekvēlināt mūsu iztēli. Jūs provocējat 
mūsu izdomu. Jūs iedvesmojat mūs mainīt 
ierastos noteikumus un radīt jaunas 
inovācijas. Nissan inovācijas nenozīmē tikai 
papildinājumus un uzlabojumus, tās nozīmē 
tradicionālo pieņēmumu pārkāpšanu un 
jaunu harmoniju atrašanu. Tās nozīmē 
negaidītu r isinājumu attīst īšanu, lai 
apmierinātu Jūsu mežonīgākās un arī 
pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido un 
piedāvā automobiļus, aksesuārus un 
pakalpojumus, kas lauž stereotipus – padarot 
praktisko aizraujošu un aizraujošo praktisku 
–, tādējādi dāvājot Jums vairāk braukšanas 
prieka katru dienu.
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Sekojiet Nissan e-NV200:

A p m e k l ē j i e t  m ū s u  m ā j a s  l a p u :  w w w . n i s s a n . l v

Dīlera zīmogs:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2016. gada augustā). Šajā 
brošūrā izmantoti automobiļu prototipi, kas izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot savus produktus, 
Nissan Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks 
informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Sakarā ar 
poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un 
apdares materiālu krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas atļaujas no Nissan 
Europe puses ir aizliegta.

Šīs brošūras izgatavošanā izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru. – GEA BtoB e-NV200 BROC 08/2016 – Drukāts ES.
Autors: „CLM BBDO”, Francija – Tālr.: +33 41 23 41 23; izgatavotājs: „EG+ Worldwide”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.
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