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EVALIA
PIEMĒROTA ĢIMENEI.
EVALIA IR GATAVA VISIEM 
IZAICINĀJUMIEM, ko Jūsu ģimene varētu tai likt 
(pr)iekšā: mazajiem palaidņiem, pāris velosipēdiem, 
dubļaino ķepu īpašniekiem, kā arī tam nemiera 
garam, kas Jums liek tūlīt pat traukties uz pludmali. 
Ietilpīga, izturīga un radīta ģimenes izpriecām - lūk, 
tāda ir EVALIA: īpaši izveidota tam, lai Jūs varētu 
darīt, ko vien vēlaties.
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GLUŽI KĀ
DZĪVOJAMĀ ISTABA.
AR LĪDZ PAT SEPTIŅĀM PIEAUGUŠO IZMĒRA 
vietām plašā, spilgtā interjerā - EVALIA ir piesātināta 
ar ģimenei draudzīgām idejām. Garš ceļš līdz 
kempingam? Automašīnas salonā ir 12 V kontaktligzda, 
kurai iespējams pievienot spēļu konsoli vai klēpjdatoru, 
kā arī - daudz uzglabāšanas nodalījumu, kur salikt visas 
nepieciešamās lietas. Jums nebūs jāsatraucas arī par 
lipīgo roku nospiedumiem vai izkusuša saldējuma 
traipiem: EVALIA ir ģimenei piemērota, viegli notīrāma 
salona apdare.
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BEZGALĪGA
DAUDZPUSĪBA.
DOTIES IZBRAUCIENĀ UZ PIEKRASTI. Izpalīdzēt 
draugam pārvākties uz citu dzīvesvietu. Piekraut pilnu 
bagāžas nodalījumu ar telpaugiem no dārzkopības veikala. 
Izvēlieties pats, un tad jau redzēsiet, kas no tā sanāks. 
EVALIA ir gatava dzīvei, kurā ir daudz vairāk pārsteigumu.
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KOPĒJAIS GARUMS: 
4,40 M

KOPĒJAIS 
AUGSTUMS: 

1,86 M

KOPĒJAIS PLATUMS: 
1,69 M

Tas prasa vien nieka solīti: 
EVALIA zemā grīda padara 
vieglu iekāpšanu un izkāpšanu.

EVALIA ir iespaidīgi mazs – 10,6 m pagriešanās rādiuss. Apvienojumā ar tikai 
4,4 m kopējo garumu, tas nozīmē, ka Jūs varat viegli un droši manevrēt pa 
pārblīvētām ielām un šaurām vietām.

10,6 M

KOMPAKTA, AR 
PLAŠĀM IESPĒJĀM.

Atpakaļskata kamera dod iespēju vieglāk iespraukties šaurās autostāvvietās. 
Tās paneļa displejā ir redzams daudzkrāsains automašīnas aizmugures zonas 
attēls, un tiek sniegti norādījumi, lai palīdzētu Jums novietot EVALIA tieši tur, 
kur vēlaties.

Būdama zemāka par 1,9 m, EVALIA, atšķirībā no tās augstākajiem konkurentiem, 
ir pietiekami zema, lai ar to varētu iebraukt lielākajā daļā daudzstāvu autostāvvietu 
un autostāvvietās ar augstuma ierobežojumiem.

DRAUDZĪGA AUTOSTĀVVIETĀM.

LABA REDZAMĪBA.

MAZS PAGRIEŠANĀS RĀDIUSS.

ĒRTA IEKĀPŠANA.ATPAKAĻSKATA KAMERA.

847 MM

667 MM
384 MM

373 MM

EVALIA augstā autovadītāja sēdvietas 
pozīcija nodrošina Jums lielisku 
redzamību. Panelis ir novietots tā, 
lai tas ērti atrastos Jūsu redzeslokā, 
nodrošinot acumirklīgu būtiskas 
informācijas nolasīšanu.

PĀRSTEIDZOŠI
KOMPAKTA UN VEIKLA.
EVALIA PRASMĪGI VEIDOTAIS dizains apvieno kompaktu eksterjeru un plašu interjeru, tādēļ Jums, 
braucot ar to, rodas sajūta, ka automobilis ir ātrs, veikls un viegli vadāms, padarot braukšanu satiksmes 
pilnajās ielās ērtāku. EVALIA spēj arī ietilpt mazākās autostāvvietās, kā Jūs varētu iedomāties! Ņiprie 
benzīna vai dīzeļdegvielas dzinēji sniedz iespēju ietaupīt, vienlaikus nodrošinot visu nepieciešamo gan 
sastrēgumstundai, gan ātrai satiksmei.
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Elektriski vadāmi sānu spoguļi
un priekšējie lukturi ar regulējamu 
augstumu.

Dzinēja iedarbināšanas poga.
Gaisa kondicionēšanas sistēma, radio 
un CD atskaņotājs ar Bluetooth sistēmu.

5 vai 6 pakāpju manuālā
pārnesumkārba.

Gaisa kondicionēšanas sistēma
un glāžu turētāji 3. rindas
pasažieriem.

Stikla tīrītāji ar lietus sensoru 
un lukturi ar krēslas sensoru.

12 V kontaktligzda 2. rindas pasažieriem.

Uzglabāšanas nodalījumi
centrālajā konsolē.

Inteliģentā atslēga.

Liels cimdu nodalījums... ...un slepenais uzglabāšanas nodalījums.

Slēptā atvilktne zem priekšējā pasažiera sēdekļa.

Stūre un kombinētais mēraparāts. Paplātes tipa galdiņš 2. sēdekļu rindas pasažieriem. 1 l pudeļu turētāji bīdāmajās sānu durvīs.

Uzglabāšanas nodalījumi panelī.

Bagāžas nodalījums un brīdinājuma trijstūris.

Rokturis, kur pieturēties.

APRĪKOJUMS.
EVALIA ir ātri un viegli pielāgojama visam, lai ko arī Jūs darītu.
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1. 7 sēdvietas, 900 l bagāžas telpa.

2. 6 sēdvietas, 1 500 l bagāžas telpa. 5. 3 sēdvietas, līdz pat 1,3 m bagāžas telpas augstums. 6. 2 sēdvietas, 2 900 l bagāžas telpa.

3. 5 sēdvietas, 2 200 l bagāžas telpa.

4. 4 sēdvietas, līdz pat 2,8 m bagāžas telpas garums.

PIELĀGOŠANĀS SPĒJA
JŪSU VAJADZĪBĀM.
RADĪTA, LAI PIELĀGOTOS JŪSU NOSKAŅOJUMAM UN MAINĪTOS PĒC ROKAS 
PIESKĀRIENA, EVALIA MODULĀRĀ SĒDEKĻU SISTĒMA DOD JUMS DAUDZ IESPĒJU 
EKSPERIMENTĒŠANAI.
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BRAUCIET 
UN ATKLĀJIET!

EVALIA IR APRĪKOTA TĀ, LAI JAUNU 
GALAMĒRĶU ATKLĀŠANA būtu viegla un 

sagādātu prieku. Tās viegli uztveramais, 
daudzfunkcionālais paneļa dators rāda dzinēja 

apgriezienus, vidējo un aktuālo degvielas 
patēriņu, kā arī atlikušo degvielas daudzumu bākā. 
Tai ir arī inteliģentā atslēga standarta aprīkojumā. 

Tā paliek Jūsu kabatā, kamēr Jūs aizslēdzat un 
atslēdzat durvis, un iedarbināt dzinēju. Kas var 

būt vēl vienkāršāks?

NISSANCONNECT.
REDZIET VAIRĀK, DZIRDIET VAIRĀK, UZZINIET 
VAIRĀK AR NissanConnect - Jūsu pilnībā integrēto navigācijas, 
komunikācijas un audio-izklaides sistēmu. 5 collu skārienjutīgais 
ekrāns parāda optimālo maršrutu, mūzikas un informatīvos 
brīdinājumus un pat Jūsu tālruņa kontaktu sarakstu. 2D vai 
3D kartes un automātiska tālummaiņa galvenajiem objektiem 
ar balss vadību 9 Eiropas valodās. CD atskaņotājs var nolasīt 
jebkuru mūzikas ierakstu formātu un, pateicoties Bluetooth® 
brīvroku tehnoloģijai, pārlūkot un atvērt Jūsu tīklu. Piekļūstiet 
savai iemīļotākajai mūzikai iPod, MP3 atskaņotājā vai USB 
zibatmiņā, izmantojot NissanConnect skārienjūtīgo ekrānu. 
Skatieties, kas notiek automašīnas aizmugurē, izmantojot 
atpakaļskata kameru.

JAUDA
UN TAUPĪGUMS.
JŪS VARAT IZVĒLĒTIES 1.6 l benzīna dzinēju, kas nodrošina 81 kW 
(110 ZS) jaudu un 153 Nm griezes momentu vai 1.5 l dCi turbo dīzeļa dzinēju, 
kas arī sasniedz 81 kW (110 ZS). Abi dzinēji nodrošina mazu degvielas 
patēriņu, lai Jūs varētu tērēt mazāk naudas degvielai un retāk uzpildīt 
degvielas bāku. Daudzfunkcionālais displejs parāda īsto brīdi pārnesuma 
maiņai, lai Jūs varētu braukt vēl ekonomiskāk.

DROŠĪBAS
SAJŪTA.
TĀPAT KĀ JŪS, MĒS VĒLAMIES, LAI EVALIA 
SALONĀ IKVIENS JUSTOS DROŠI. Tāpēc mēs to 
esam aprīkojuši ar vairākām aktīvās drošības sistēmām, 
tostarp ABS ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali 
(EBD), bremzēšanas palīgsistēmu, kas palielina bremžu 
spiedienu, un stabilitātes kontroli. Papildus tam standarta 
aprīkojumā ietilpst ne vien drošības gaisa spilveni 
autovadītājam un priekšā sēdošajam pasažierim, bet arī 
priekšējie sānu un aizkarveida drošības gaisa spilveni, kā arī 
priekšējo sēdekļu drošības jostu spriegotāji. Vēl lielākai 
drošībai EVALIA vienmēr ir aprīkota ar elektronisko 
stabilitātes programmu (ESP), kruīza kontroli un ātruma 
ierobežotāju, kā arī ar jauno riepu gaisa spiediena kontroles 
sistēmu (TPMS).

Autovadītāja un priekšējā pasažiera drošības gaisa spilveni.

81 kW (110 ZS)

1.6 L BENZĪNA 
DZINĒJS

81 kW (110 ZS)

1.5 L dCi 
DĪZEĻDZINĒJS
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Automobiļa aizsardzības komplekts.

1) Jumta bagāžas stieņi.
2) Sānu uzlikas.
3) Bampera stūru aizsarguzlikas.

4) Tekstila un gumijas salona 
paklājiņi.

5) Noņemams piekabes āķis, 
7 tapu TEK.

6) Bagāžnieka zemgrīdas 
nodalījums.

MANA APBRĪNOJAMĀ,
PIELĀGOJAMĀ EVALIA.
ŠIE SPECIĀLI IZSTRĀDĀTIE, īpaši pielāgotie aksesuāri sniedz Jums 
vēl vairāk iespēju – gan piedzīvojumiem kopā ar ģimeni, gan vienkārši vieglākai 
ikdienas braukšanai. Sākot no jumta bagāžnieka un velosipēdu turētāja, līdz 
pat salona paklājiņiem un ģimenei piemērotiem grīdas segumiem, tie palīdzēs 
Jums maksimāli izbaudīt savu brīvo laiku un EVALIA sniegtās iespējas.

*Automobiļa telts nav pārdošanā Latvijā.
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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 – tīrtoņa krāsojums; M – metālisks krāsojums; P – perlamutra krāsojums.

K R Ā S A S

Tumši pelēka / zila
AUTOMOBIĻA SALONA APDARE

S T A N D A R T A  A P R Ī K O J U M S

A P D A R E

PREMIUM

• ABS ar EBD;

•  Autovadītāja un priekšējā 
pasažiera drošības gaisa 
spilveni;

•  Borta dators;

• ESP;

• 4 grīdas āķi kravai; 

• NissanConnect;

•  Radio un CD atskaņotājs & 
Bluetooth;

•  Automātisks dienas gaismu pieslēgums;

•  Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma;

•  Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs;

• Vieglmetāla diski;

•  Elektriski vadāmi sānu spoguļi un logi;

• Sānu drošības gaisa spilveni;

• Krāsoti bamperi;

• Apsildāmi priekšējie sēdekļi;

•  Aizkarveida drošības gaisa spilveni.

Atpakaļskata kamera. Miglas lukturis. Inteliģentā atslēga.

Automātiskā gaisa
kondicionēšanas 
sistēma.

A P R Ī K O J U M A  L Ī M E N I S

Aprīkojuma līmeņi un automobiļa aprīkojums var mainīties. Lūdzu, sazinieties ar savu 
Nissan dīleri, lai uzzinātu aktuālāko informāciju!
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Jūs rosināt mūsu iztēli. Jūs provocējat mūsu izdomu. Jūs iedvesmojat mūs uz 
ierastā maiņu un inovācijām. Nissan inovācijas nozīmē ne tikai papildinājumus un 
uzlabojumus, tās nozīmē tradicionālā maiņu un jaunas harmonijas atrašanu. Tās 
nozīmē negaidītu risinājumu attīstīšanu, lai apmierinātu Jūsu trakākās un arī 
pragmatiskākās vēlmes. Nissan rada automašīnas, to aksesuārus un sniedz 
pakalpojumus, kas lauž stereotipus, padarot praktiskas lietas iztēli rosinošas un 
iztēli rosinošas lietas – praktiskas, tādejādi ik dienu dāvājot Jums vairāk 
braukšanas prieka.

JŪS ATMODINĀT LABĀKO, KAS IR NISSAN!

K L I E N T U  A P K A L P O Š A N A

NISSAN EVALIA JUMS 
SNIEDZ:

3 GADU GARANTIJU.

12 GADU GARANTIJU PRET 
CAURRŪSĒŠANU.

TEHNISKĀS APKOPES INTERVĀLU 
IK PĒC 30 000 KM. 

SPECIALIZĒTS LCV – VIEGLO 
KOMERCTRANSPORTLĪDZEKĻU 
TĪKLS.
Būdams ar visplašāko komerctransportlī-
dzekļu klāstu Eiropā, Nissan kopš 2007. 
gada uztur specializētu komerctransportlī-
dzekļu tīklu, kas aptver lielāko daļu Eiropas 
tirgu. Mūsu dīleri var piedāvāt Jums tādus 
komerctransportlīdzekļus, kas vislabāk 
atbilst Jūsu vajadzībām, tai skaitā, konkurēt-
spējīgus pirkuma fi nansēšanas risinājumus. 
Mūsu pēcpārdošanas apkalpošanas servisa 
konsultanti ir gatavi sniegt Jums viskvalita-
tīvāko pēcpārdošanas apkalpošanu, iedziļi-
nāties Jūsu vajadzībās un piedāvāt Jums 
pagarinātās garantijas un palīdzības ceļā 
programmas, lai apmierinātu Jūsu vajadzī-
bas. Iepazīstiet Nissan EVALIA, izmēģiniet 
to, apspriediet visas savas vajadzības ar 
mūsu dīleriem, un Jūs pārliecināsieties par 

Nissan EVALIA ir radīta un veidota, balsto-
ties uz daudzu gadu pieredzi un darbu, tādēļ 
mēs varam piedāvāt labāko automobiļa uzti-
camību tā segmentā, garus tehniskās apko-
pes intervālus, kā arī izmēģinātus un pārbau-
dītus atbalsta pakalpojumus, piemēram, 
ilgāku Nissan servisu darba laiku, augsti 
kvalifi cētus darbiniekus, biznesa centrus un 
servisa maiņas automašīnas.

Ar Nissan 5* pagarināto garantiju Jūs varat 
iegūt sirdsmieru līdz pat 5 gadiem, jo fi ksētās 
izmaksas sniedz Jums nodrošinājumu gan 
pret infl āciju, gan pārliecību, ka Jūsu auto-
mašīnai vienmēr tiks izmantotas oriģinālās 
Nissan rezerves daļas un, protams, tā sniegs 
augstāku Jūsu automašīnas tālākpārdoša-
nas vērtību. Jūs varat pagarināt savas auto-
mašīnas garantiju tikmēr, kamēr spēkā ir 
Jūsu automašīnas standarta garantija.

tās atbilstību Jūsu vajadzībām!

JŪSU NISSAN IR PELNĪJIS 
LABĀKO.
Mēs – Nissan zinām, cik svarīgi ir, lai 

Jūsu automašīna atrastos ceļā un būtu 
vislabākajā stāvoklī, tādēļ mēs piedāvājam 
Jums tikai to labāko – autorizētus Nissan 
servisu centrus, kur Nissan automašīnu 
tehniskās apkopes un remontus veic 
profesionāli apmācīti Nissan mehāniķi un, 
protams, oriģinālās Nissan rezerves daļas, 
kam ir vismaz viena gada garantija. 

NISSAN PAN EUROPE PALĪDZĪBAS 
DIENESTS.
Iegādājoties jaunu Nissan EVALIA, Jūs 
automātiski iegūsiet labumus, ko sniedz 
Nissan Pan Europe palīdzības dienests, 
nodrošinot Jūs ar palīdzību ceļā 24 stundas 
diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā. 
Atcerieties arī par visaptverošo automašīnas 
apdrošināšanu, ko piedāvā Nissan! Nissan 
Apdrošināšana nodrošina to, ka Jūsu auto-
mašīna vienmēr tiek remontēta autorizētajos 
Nissan servisa centros.

3 GADU GARANTIJA UN NISSAN 5* 
PAGARINĀTĀ GARANTIJA.
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Sekojiet Nissan EVALIA:
Dīlera zīmogs:

Ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka publicēšanas brīdī (2014. gada decembrī) šis materiāls saturētu pēc iespējas aktuālāku informāciju. Brošūrā ir 
attēloti automobiļu modeļu prototipi, kas ir demonstrēti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz produktu pilnveidošanu Nissan Europe 
patur tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā materiālā aprakstītās specifikācijas un automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par šīm izmaiņām, cik ātri vien 
iespējams. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri! Drukāšanas tehnoloģiju ierobežojumu dēļ šajā brošūrā redzamās krāsas 
var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un salona apdares krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Visas šīs brošūras vai tās daļas pavairošana 
bez Nissan International rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – EVALIA GEA 12/2014 – Iespiesta ES. Autors: „NEW BBDO”, Francija – 
Tālr.: +33 1 40 62 37 37; izgatavotājs: „E-GRAPHICS\FRANCE”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

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
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