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ATKLĀJIET SAVAS ĢIMENES JAUNO, 
100% ELEKTRISKO MOBILITĀTI!  
Kā būtu, ja Jums piederētu ideāls ģimenes furgons ar vietu 5, 6 vai 7 cilvēkiem, visu 
nepieciešamo daudzpusību un pilnīgi jaunu braukšanas prieku? Tagad iztēlojieties, kā 
būtu, ja Jums nekad vairs nebūtu jāapstājas, lai uzpildītu degvielu, un nebūtu 
jāuztraucas par eļļas maiņu vai transmisijas apkopi! Tas viss ir iespējams, ja brauksiet ar 
100% elektrisko, pilnīgi jauno e-NV200 Evalia. Mēs izmantojām tās pašas inovatīvās 
tehnoloģijas, pateicoties kurām pa ceļiem visā pasaulē brauc jau vairāk nekā 270 000 
Nissan elektrisko automobiļu, un apvienojām tās ar mūsu godalgoto furgonu – NV200. 
Tas nozīmē, ka Jūs varat sākt dienu braukšanai pilnībā gatavi – ar pilnībā uzlādētu 
akumulatoru – un izmantot 170 km (NEDC) ar vienu uzlādes reizi nobraucamo attālumu 
visām savām ikdienas darīšanām.

170 km
(NEDC) ar vienu uzlādes 

reizi nobraucamais 
attālums*

4
STUNDAS

12
STUNDAS

30
MINŪTES

ĀTRĀ UZLĀDE** AR UZLĀDES 
IERĪCI MĀJĀS**

STANDARTA 
UZLĀDE**

IZMANTOJIET „ECO” UN „B” BRAUKŠANAS 
REŽĪMUS, LAI NOBRAUCAMAIS ATTĀLUMS 
BŪTU VĒL LIELĀKS!
„ECO” braukšanas režīms automātiski 
noregulē akselerācijas atsaucību un 
klimata kontroles sistēmu, lai 
samazinātu enerģijas patēriņu.  
„B” braukšanas režīms pastiprina 
reģeneratīvās bremzēšanas spēku.  
Abi kopā tie palīdz maksimāli efektīvi 
izmantot katru automobiļa uzlādi.

*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 (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.
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Nospiežot nulles izmešu 
(„Zero Emission”) pogu, Jūs 
acumirklī varat:

• Uzzināt aprēķināto, 
atlikušo nobraucamo 
attālumu;

• Apskatīt tuvāko uzlādes 
staciju atrašanās vietas;

• Izplānot „eco” maršrutu;

• Apskatīt enerģijas 
izlietojumu;

• Izpētīt savus braukšanas 
paradumus un vēsturi.

ATLIKUŠAIS 
AKUMULATORA 
UZLĀDES LĪMENIS

APRĒĶINĀTAIS, 
ATLIKUŠAIS 
NOBRAUCAMAIS 
ATTĀLUMS

JAUDAS RĀDĪTĀJS
UZLĀDES STĀVOKLIS 

ESIET VIENMĒR SASNIEDZAMS!
Lai saņemtu visu informāciju par savas dienas plāniem, Jums ir tikai jāuzmet skatiens 
mērinstrumentu panelim. Uzlādes līmeņa grafiki, atlikušais nobraucamais attālums, jaudas 
patēriņš brauciena laikā – viss tiek attēlots automobiļa mērinstrumentu panelī. Jūs varat 
piekļūt Nissan navigācijas sistēmai, CARWINGS, nulles izmešu („Zero Emission”) izvēlnei un 
audio vadībai vienuviet – 7" krāsainajā, skārienjutīgajā ekrānā. Šeit Jūs varat sekot līdzi 
nobraucamajam attālumam un sastādīt braukšanas maršrutus. Pateicoties CARWINGS, 
Jūs varat pieslēgties savam e-NV200 Evalia, izmantojot datoru vai mobilās ierīces, 
lai dažas funkcijas kontrolētu attālināti, piemēram, uzlādi, klimata kontroli un citas. 
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SAZINIETIES AR SAVU    
e-NV200 EVALIA!

• Sāciet vai pārtrauciet automobiļa uzlādi!
• Uzsildiet vai atdzesējiet automobiļa salonu!
• Uzziniet nobraucamo attālumu!
• Pārbaudiet akumulatora uzlādes statusu!

NO JŪSU VIEDTĀLRUŅA.
Ar NissanConnect EV aplikāciju viedtālrunim 
Jūs varat pieslēgties e-NV200 Evalia, lai sāktu 
vai pārtrauktu automobiļa uzlādi un klimata 
kontroli, uzzinātu nobraucamo attālumu un 
saņemtu brīdinājumus un jaunumus.

• Aplūkojiet savu reitingu enerģijas patēriņa ziņā!
• Atrodiet automobiļa uzlādes stacijas!

NO JŪSU DATORA.
Papildus visam, ko varat paveikt no sava viedtālruņa, ieejiet 
savā CARWINGS kontā tiešsaistē, lai uzzinātu savu braucienu 
vēsturi, izplānotu maršrutu un pat aplūkotu savu braukšanas 
efektivitātes reitingu citu e-NV200 Evalia īpašnieku vidū!

Jūsu e-NV200 Evalia Jums arī atbildēs. Piemēram, nosūtot Jums draudzīgu paziņojumu, 
kad automobiļa uzlāde būs pabeigta. CARWINGS ar NissanConnect EV viedtālruņa 
aplikācijas palīdzību saziņu ar automobili padara iespējamu, jo aplikācija ļauj Jums 
attālināti sazināties ar savu e-NV200 Evalia un, piemēram, palūgt sākt uzlādi vai ieslēgt 
apsildi. Kad Jūs apmeklēsiet CARWINGS savā datorā, Jūs atklāsiet vēl vairāk veidu, kā 
100% elektrisko braukšanu padarīt vieglu un patīkamu. Ieskatieties savā viedtālrunī – 
varbūt Jums ziņo Jūsu e-NV200 Evalia!
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11,2 m
Akumulatora novietojums 
rada optimālu smaguma 
centru.

BEZ 
trokšņa

BEZ 
vibrācijām

VAI ATCERATIES, KAD VĒL 
BRAUKŠANA IR SAGĀDĀJUSI TĀDU 
PRIEKU? LAIPNI LŪGTI!
Nekas nelīdzinās braukšanai ar elektrisku automobili. 100% acumirklīgas griezes un   
līgans paātrinājums ikdienas darbu sarakstu papildina ar prieku un jaunu aizrautību.   
Zemais smaguma centrs un mazais apgriešanās diametrs nozīmē precīzu vadāmību un 
vieglu kontroli no autovadītāja sēdekļa. Turklāt, tā kā nav ne dzinēja trokšņa, ne vibrāciju, 
ikviens braucējs var izbaudīt pārsteidzoši vienmērīgo un kluso braucienu. Vai darba 
darīšanās, vai izklaides braucienos, braukšana ar Jūsu Nissan e-NV200 Evalia kļūs par  
vienu no dienas labākajām daļām!
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2. sēdekļu rindas 
pasažieri var 
izbaudīt parocīgos, 
pielokāmos 
galdiņus ar 
iebūvētiem dzērienu 
turētājiem.

Atsevišķi kontrolējamie, 
apsildāmie priekšējie 
sēdekļi omulīgi sagaidīs 
Jūs aukstās dienās.

ATTĀLINĀTĀ KLIMATA KONTROLE.
Izmantojot viedtālruni vai 
inteliģento atslēgu, Jūs varat 
attālināti kontrolēt automobiļa 
apsildi un atdzesēšanu, pirms 
iekāpšanas automobilī 
noregulējot automobiļa salona 
gaisa temperatūru. Tas ir lielisks 
veids, kā ietaupīt enerģiju!

IKVIENAM NODROŠINĀTS 
KOMFORTS
Šajā plašajā, ērtajā automobiļa salonā ikviens no 5, 6 vai 7 pasažieriem saņems 
vislabāko sēdvietu. Viss ir rūpīgi izplānots, domājot par Jūsu ģimeni – iekāpšanas 
augstums ir zems, un automobiļa salons ir pilns atjautīgi izvietotu uzglabāšanas 
nodalījumu visiem ikdienā nepieciešamajiem sīkumiem. Jūs saņemat furgona 
funkcionalitāti kopā ar patīkami kluso elektroautomobiļa braucienu – tā ir jauna 
veida telpa ģimenei.
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Kad runa ir par kravu, Jūsu e-NV200 Evalia ir tik 
neticami daudzpusīgs, ka nekas nestāsies ceļā 
Jūsu plāniem. Jūs ar ērtībām sasēdināsiet piecus, 
sešus vai septiņus braucējus, un paliks vēl plaša 
vieta visai viņu bagāžai. Turklāt to būs ļoti viegli 
iekraut, pateicoties ārkārtīgi zemajam – 53 cm 
bagāžas nodalījuma slieksnim.

BAGĀŽAS TELPA 
VISAM, KAS JUMS 

VAJADZĪGS
PĀRDOMĀTA UZGLABĀŠANA.
e-NV200 Evalia ir 13 dažādi, praktiski uzglabāšanas a
nodalījumi, kur novietot priekšmetus, tostarp slēpti
nodalījumi zem sēdekļa un centrālajā konsolē.

7 SĒDVIETAS. 
e-NV200 Evalia versijā ar 7 a
sēdvietām ir iespējams viss. 
Jūs varat nolocīt 2. un 3. 
rindas sēdekļus, lai bagāžas 
nodalījums atbilstu visām
Jūsu prasībām attiecībā uz
tā ietilpību.

2 SĒDVIETAS.
Divu sēdvietu konfigurācijā 
Jūs saņemsiet segmentā
labāko – 3,1 m3 kravas 
ietilpību. Tie ir trīs kalnu 
velosipēdi neizjauktā stāvoklī. 
Gatavi piedzīvojumiem!

5 SĒDVIETAS. 
Pat ar 5 braucējiem 
automobiļa salonā katrs no 
viņiem joprojām var paņemt 
līdzi arī lielu ceļasomu.   
Tas nozīmē 2,3 m3 bagāžas
nodalījuma telpu – vai nolokiet 
otrās rindas sēdekļus, lai 
izveidotu vēl plašāku telpu! 
Ar nolocītu priekšējā pasažiera
sēdekli Jūs varat pārvadāt pat 
līdz 2,8 m garus priekšmetus.
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PAPLAŠINIET SAVAS IESPĒJAS    
AR 7 SĒDVIETĀM!
7 sēdvietas vēl labāk apmierina Jūsu vajadzības un vēlmes. Ar 7 pilnvērtīgām sēdvietām, kas dāvā 
plašu telpu pasažieru kājām un rokām, Jūs varat doties pretī piedzīvojumiem kopā ar visu savu 
ģimeni, kad vien rodas tāda vēlēšanās. Vēl vairāk, pateicoties 2. rindas sēdekļiem ar 60:40 dalījumu 
un 3. rindas nolokāmajiem sēdekļiem, Jūs varat pārvadāt jebkuras formas un izmēra kravu. 
e-NV200 Evalia to padara par tīro izpriecu.

7 SĒDVIETAS
870 L BAGĀŽAS TELPA* 

līdz jumtam 
443 L BAGĀŽAS TELPA* 
zem bagāžas pārsega

6 SĒDVIETAS
1550 L BAGĀŽAS TELPA

5 SĒDVIETAS
2110 L BAGĀŽAS TELPA

4 SĒDVIETAS
LĪDZ 2,80 M KRAVAS GARUMS

3 SĒDVIETAS
LĪDZ 1,30 M KRAVAS 

GARUMS

2 SĒDVIETAS
2940 L BAGĀŽAS TELPA
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NISSAN DROŠĪBA 
AR PĀRLIECĪBU
Vai nebūtu lieliski, ja Jums jebkurā brauciena  
brīdī būtu pietiekami daudz pārliecības?   
Nissan drošības tehnoloģijas ir visaptveroša 
pieeja drošībai, kas caurvij katra mūsu būvētā 
automobiļa konstruēšanas un pilnveidošanas 
procesu. Šeit aprakstītās funkcijas un iezīmes ir 
tikai dažas no daudzām, ar ko ir aprīkots Jūsu 
Nissan automobilis un kas palīdz aizsargāt Jūs  
un Jūsu pasažierus, koncentrējoties uz trīs 
galvenajām jomām: tās pieskata Jūsu automobiļa 
sistēmas un apkārtni, palīdz pārvarēt negaidītas 
situācijas un pasargā Jūs negadījuma gadījumā.

6 DROŠĪBAS GAISA 
SPILVENI STANDARTA 

APRĪKOJUMĀ

DROŠĪBASSSSSSS GGGGAIAIAIAA SASA SSPIILVLVENENI.I  
Katram gaddddddddddddddddddddddddddddddījījījījījījījījīījīījījījīīīīī uuumumumumumummmmmmmuummmuuumummuu amamamamamamammama eeeeeeeee-N-N-N-N-N- V2V2V2V2V22V2VV20000000000000000 EvEvEvEvEvEvEEvEvvE alalalalalalaala iaiaiaiaiaiaia iiiiir r rrraaa
aprīkots ar ssseseseseseseeeeeeeeseesessseeseseeešišišišišišišišišššišišššiššišš eeeemememmmmeeeeeemmmmeeemeee dddddddrorororororororr šīšīšīšīšīššīššīš bababababababbas s s sss gagagagagaag isisssissssaaaaaaaaaa spspspspspspsss ililililililvvveveveveeevev ninininininininn emememmemmmmememeee ....

IZIZBABAUDU IEIET T ESE P!  PP
ElElElElEEElElElElekekekekekekekeke trtrtrtrtrtrtrrononononononononisisisiiisiskā staabib lil tātes programma 
pēpēpēēpēpēpēēp ddēdēdēdēdēdēēējājājāājājājājājā bbbrīīžažažžža braukšašananas s josls u maiņu
unununununununun sssssstrtrttrtrtrtrauauauauauauauauaaujujujujujujujujju apspsspssstātātātātātātātāšašaššašš noss pappapap dadad ra ppar 
īlīīlīlīīīlīīlīlīīīgagagaggagagagag nininininin emememmeemm mmmmmmmmmananananaaaaa evevevevevvevevririririririrr emememememememm....

Palīgsistēma braukšanas uzsāsāāākškškškškšannnana aiaiaiiaiaiaiaa  
kāpumā. Ja esat apstājies kalna pupuscsccsceļeļeeļā,āāā  
un Jums ir atkal jāatsāk braukt, 
neraizējieties! Palīgsistēma braukšanas
uzsākšanai kāpumā neļaus automobilim 
ripot atpakaļ, neatlaižot bremzes vēl 
vairākas sekundes, kas Jums ļaus 
pārvietot kāju no bremžu uz 
akseleratora pedāli.

GūGūGūGūGG ststststieieieett plplplplpp ašašašašša ākākākākāku u u u uu rererereredzdzdzdzdzd eseseseseslolololoookukukukuk !!!!
PiPiPiPiPiPP eeeeeeeeee jajajajamāmmāmām aaaatptptptptpakakakakakkaļaļaļaļaļa skskskskskkatatatatataaaaa kakakakakamememememerarararra
šašašašaššaurururasasas sstātāāvvvvvvvvieieieieetatatatatas s s s s papapapapadadadadadaararararara    
viviviviieseseese mīmmīlīlīīīīgāgāgāgāgāākakakakakas.s.s.s.s. EEEEEkrkrkrkrkrānānānānāns s s sss
mēmēmēmmērirrinsnsnstrtrtrt umumumummu enenenenentututututu ppppppanananananelelele ī īī ī papaparārārāādadadad  
skskskks atatataa u uu aiaiaiaiaia zmzmzmzmzmuguguguguggurururururē ē ē ē ē ununununun ppppppieieeedādādd vāvāvvā 
vavavaadldlddlīnīnnīnīnīnī ijijijijjijasasasasas, , , , ,, lalalalalaaiiiii auauauauauutotototot momomommomobibibibibilililill nnnnnovovovovo ieieietotooottt tututuutu 
ststststs āvāvāvāvvāvviviviviv etetetetete ā.ā.ā.ā.ā. PPPPPPieieieieieskskskskskaiaiaia titititietetetette tttamamam vvvvvēlēlēēēl ddddivivivvvususususus 
plplplpplpp atatatatatleleleleleeņķņķņķņķņķaaaaa sāsāsāsāsās nunununu ssssskakakakakatatatata uuun n n izizzzzlilililiekekekekektototototos ss s s 
spspppppspspspspsppogogogogogoguļuļuļuļuļususususussus, , , , unununuu JJJJumummumss būbūbūūūs s s ss vivivvivisssssssss, , kakakakakas s s ss 
neenepipipipiececececcececec eieieieeieieieieiešašašašaššašš msmsmsmsms, , lalal iiii bababababaudududududītītītītītuuuuu izizizizizcicicicicilululululu   
reredzdzzammībībbībībību,u,u,u ddddddrororošušušuššu bbbbbrararararaukukukukukšašašašašanananananas s s s s jojojojooj slslslslsluuuuu
mamaiņiņuu unun eeeeleleeelll memmmmeeentntntttārārārārāru u u uu auauauauautototototomomomomomom bibibibiiļaļaļaļaa 
nonovivietetošoššanannuuuuu ststststts āvāvāvviviv etetetetā!ā!ā!āā
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brbbrememmzēēzēšašašananannnananas s ss s s papapapapap līlīlīlīlīlīīgsgssgsgsgsg isisisisissi tētētētēētētēmamamamamamamm ....
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JaJJJaJJaJaJaJaJa JJJJJJJJJumumumumummummumsss s ss nenenenenenn piipipipippp ececececececcieieieieieeiešašašašašaašašamsmsmsmsmsmsmmsmsm bbbbbbrerererereremzmzmzmzmzzmmzētētētētētētētē  
vēvēvēvēvēvēvēvēvēlllll l l l l spspspspspspspēēēcēcēcēcēcēcīīīīgīgīgīgākākākākākākāk, bbrbbrbrbrb ememe zēzēēz šašananananaaaas ssss
papapapapapap līlīlīlīlīl gsgsgsgsgsgsgsisisississstētētētēēētēmamamamama nnnotototoo eie ksss āāārkrkkārārārrtatatatataas s s s ss 
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1 _ Jumta bagāžnieks, 2 stieņi;

2 _ Nulles izmešu “Zero 
Emission” uzlīme;

3 _ Dubļusargi priekšā un 
aizmugurē;

4 _ Viedtālruņa turētājs 
(White);

5 _ Universāls planšetdatora 
turētājs (Black);

6 _ Sliekšņa aizsarguzlika  
un standarta, tekstila 
paklājiņš;

7 _ Mīkstais bagāžas 
nodalījuma paklājs;

8 _ Bagāžas nodalījuma 
tīkls;

9 _ Bagāžas nodalījuma 
paklājs;

10 _ Cietais bagāžas 
nodalījuma paklājs;

11 _ Suņa aizsargtīkls.

PILNVEIDOJIET SAVU e-NV200 EVALIA AR 
NISSAN ORIĢINĀLAJIEM AKSESUĀRIEM! No 
mīksta bagāžas nodalījuma paklāja līdz 
parocīgam planšetdatora turētājam un bagāžas 
nodalījuma tīklam – viss ir izgatavots īpaši šim 
automobilim, precīzs līdz milimetram un radīts, 
domājot par Jūsu vajadzībām.

AKSESUĀRU KOMPLEKTS
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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

KRĀSAS

15" VIEGLMETĀLA DISKI

VIEGLMETĀLA DISKIAPDARES

DARK (K) WHITE (W)

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ir labākais veids, kā nodrošināt Jūsu 
Nissan e-NV200 Evalia tādu apkopi, kādu tas ir pelnījis!
•  Mēs parūpēsimies par Jūsu Nissan automobili, vienlaikus nodrošinot nemainīgas 
 tehnisko apkopju cenas vēl vairākus gadus uz priekšu.
•  Ja atvedīsiet savu Nissan automobili tehniskajai apkopei uz oficiālu Nissan servisu, 
 mēs nomainīsim automobiļa rezerves daļas un šķidrumus saskaņā ar Nissan 
 oficiālo tehnisko apkopju grafiku un veiksim pārbaudes, lai Jūsu braucieni būtu 
 bezrūpīgi.
•  Jums būs pilnīga kontrole pār tehnisko apkopju budžetu un plāniem, Nissan 
 informēs Jūs, kad tuvosies tehniskās apkopes, un piedāvās visērtākos 
 pakalpojumus un servisa laikus.

SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS
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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 risinājumu attīstīšanu, 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.

*Nissan e-NV200 Evalia 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 e-NV200 EVALIA 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.
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Sekojiet Nissan e-NV200 Evalia:
Dīlera zīmogs:

Apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.nissan.lv

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2017. gada jūnijs). 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 BtoC e-NV200 BROC 06/2017 – Drukāts ES.
Autors: „NEW BBDO”, Francija – Tālr.: +33 1 40 62 37 37; izgatavotājs: „E-GRAPHICS\FRANCE”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Automobiļa ārējais dizains    |    Automobiļa salona dizains    |    Tehnoloģijas un Sniegums    |    Automobiļa salona ietilpība    |    Drošība    |    Aksesuāri un Aprīkojuma līmeņi Printet   |    Iziet


	final_DK 1
	final_DK 2
	final_DK 3
	final_DK 4
	final_DK 5
	final_DK 6
	final_DK 7
	final_DK 8
	final_DK 9
	final_DK 10
	final_DK 11
	final_DK 12
	final_DK 13

	Bouton1: 


