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170 km
op één enkele lading

Uw actieradius kunt u zelfs nog vergroten als u in 
de Eco-modus of de B-modus gaat rijden. 
In de Eco-modus worden de respons op het 
gaspedaal en de werking van de airco zo 
ingesteld dat het energieverbruik tot een 
minimum wordt teruggebracht. In de B-modus 
wordt het regeneratieve remsysteem er nog meer 
bij betrokken. Met elkaar zorgt dit ervoor dat u 
het maximale kunt halen uit elke lading..
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ONTDEK DE NIEUWE MANIER OM MOBIEL TE 
ZIJN: ELEKTRISCH - MET HET HELE GEZIN
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Met één druk op de toets Zero 
Emission krijgt u direct 
toegang tot:

• het geschatte bereik

• de dichtstbijzijnde
laadstations

• het plannen van de eco-route 

• het energieverbruik

• uw rijstijl tot dusver

Resterende 
acculading

Geschat bereik

Snelheid
Laadtoestand

ALTIJD IN VERBINDING BLIJVEN
Voor alle informatie die u nodig heeft voor wat u die dag van plan bent, hoeft u alleen maar op 
het dashboard te kijken. Op het instrumentenpaneel wordt alles bijgehouden: hoeveel lading 
u nog aan boord heeft, de geschatte afstand die nog af te leggen is en hoeveel vermogen u 
verbruikt terwijl u rijdt. Vervolgens kunt u kijken op het eigen navigatiesysteem van Nissan, 
CARWINGS, kunt u gaan naar het menu Zero Emission of de diverse keuzemogelijkheden voor 
het audiosysteem bekijken. Allemaal op dat 7 inch aanraakscherm in kleur. Hier kunt u de 
gegevens organiseren met betrekking tot het bereik, voor het berekenen van routes, ontvangt 
u de nieuwste verkeersinformatie en kunt u handsfree berichten doorgeven. En via CARWINGS 
is er ook de mogelijkheid om met uw e-NV200 contact op te nemen vanaf uw computer 
of smartphone. Het kan immers reuze handig zijn soms om bepaalde functies op afstand te 
bedienen. Bijvoorbeeld om de auto zichzelf te laten opladen, of hem het interieur alvast te laten 
opwarmen of afkoelen. 
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U KUNT MET UW EVALIA PRATEN – HIJ KAN LUISTEREN.

•  plan het moment in dat het gunstigst 
is om te laden

• maak het interieur warm of koel

• bereken het resterende bereik

• controleer de toestand van de accu

VANAF UW SMARTPHONE.
Met de beschikbare CARWINGS app kunt u 
verbinding maken met uw Evalia om hem te 
laten beginnen met opladen, om de airco in te 
stellen, te zien wat uw actieradius nog is en 
om meldingen en updates te ontvangen.

• de nieuwste reisinformatie ontvangen

•  kijken hoe zuinig u rijdt vergeleken 
met anderen

• een laadstation zoeken

VANAF UW COMPUTER.
Bovenop wat u allemaal kunt doen vanaf uw smartphone, ziet u als u 
vanaf uw computer inlogt op uw CARWINGS-account hoe u tot 
dusver met de auto gereden heeft, hoe u uw route kunt plannen en zelfs 
hoe zuinig u rijdt in vergelijking met andere eigenaren van een Evalia.

En tegen u praten trouwens ook. Bijvoorbeeld als hij u op vriendelijke toon laat weten dat hij klaar is met 
opladen. CARWINGS maakt een gesprek op afstand mogelijk met uw Evalia, via een app voor uw smartphone. 
U kunt de auto dan bijvoorbeeld vragen te beginnen met opladen, of de verwarming aan te zetten. En als u 
inlogt op CARWINGS vanaf uw laptop, zult u nog meer manieren ontdekken om elektrisch rijden nog 
makkelijker en leuker te maken. Kijk even op uw smartphone – het kan zijn dat het uw Evalia is die daar belt.
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11.2 m
Draaicirkel

Door de plaatsing van de 
accu’s ligt het zwaartepunt 
zeer gunstig.

GEEN
Geluid 

KUNT U ZICH DIE TIJD HERINNEREN DAT AUTORIJDEN 
NOG LEUK WAS? WELKOM TERUG.
Er is niets zo fijn als elektrisch rijden. Meteen vanaf stilstand is al het koppel voor 100% paraat, en de naadloze acceleratie 
geeft een nieuwe kick terwijl u ijverig uw agenda afwerkt. Vanwege het lage zwaartepunt en de kleine draaicirkel is het zittend 
op de bestuurdersstoel heerlijk om de bocht door te gaan en te voelen dat u alles perfect onder controle heeft. Door de 
afwezigheid van motorlawaai en trillingen, kan iedereen die meerijdt genieten van deze ongekend soepele, stille manier van 
voortbewegen. Dus of u nu boodschappen voor iemand moet doen of een avondje aan het stappen bent, rijden met uw 
Nissan e-NV200 zal een van uw favoriete momenten van de dag worden.
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Voor de achterpassagiers 
zijn er opklaptafeltjes met 
ingebouwde bekerhouders.

De stoelverwarming voorin is 
op twee manieren te activeren 
en bereidt u een warm welkom 
op koude dagen. 

OP AFSTAND BEDIENBARE VERWARMING EN 
VENTILATIE Laat het interieur precies de goede 
temperatuur krijgen nog voor dat u instapt, 
door gebruik te maken van uw smartphone of 
iKey om de verwarming en ventilatie op afstand 
te bedienen. En het is tegelijk ook een mooie 
manier om de lading op peil te houden.

HOUDT IEDEREEN IN ZIJN 
COMFORTZONE.
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inininininin kkkkkkununununununt.t.t.t.t.t. EEEEEEEEEnnnnnnnn memememememm t t ttt t vivivivivivijfjfjfjfjfjf mmmmmmmenenenenensesesesesesennnnn n aaaaaaaaaaaaaaaaa nnn n nnnn bobobbobobobobobobobob orord d isis eer r nonogg ststeeeedsds 22,3,3 mm³³ ruruimimtete oovever r vovov oror dde e babagagage. 
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LAADRUIMTE VOOR AL UW BEZIGHEDEN.
Als het gaat om laadruimte, is uw e-NV200 zo universeel dat niets uw plannen in de weg staat. 
Wat u krijgt is een laadruimte van 3,1 m³, de beste waarde in zijn klasse. En groot genoeg voor 
wat u maar meebrengt, oppikt of opruimt. Toch kunt u vijf mensen een comfortabele zitplaats 
bieden en dan nog bagageruimte overhouden. Of u klapt de tweede zitrij neer voor nog meer 
ruimte. U kunt zelfs voorwerpen van 2,8 m lang meenemen, als u de voorste passagiersstoel 
inklapt. Bovendien is de ruimte gemakkelijk te beladen, dankzij een laadhoogte van 1,3 m.

Slim opbergen De e-NV200
beschikt over wel dertien handige 
opbergvakken. Daar zitten ook 
verborgen ruimtes bij, zoals deze 
onder een stoel gemonteerde 
schuiflade, en in de middenconsole.

5 stoelen Met vijf inzittenden kunt 
u nog steeds een grote koffer per 
persoon meenemen. Dat komt neer 
op een laadruimte van 2,1 m³.

2 stoelen
In de opstelling met twee stoelen, 
krijgt u een bagageruimte van
3,1 m³. Dat is genoeg voor drie 
mountainbikes, met de voorwielen 
er nog in. Klaar voor het avontuur!
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NISSAN VEILIGHEID 
OMRING UZELF MET 
VERTROUWEN.
Hoe cool zou het niet zijn als u het vertrouwen dat u 
hebben moet, ook echt had bij alles wat u maar 
tegenkomt onderweg? Het technisch veiligheidsconcept 
van Nissan stoelt op een alomvattende benadering die 
we hanteren bij de constructie en ontwikkeling van 
elk voertuig dat wij fabriceren. De hier beschreven 
voorzieningen vormen slechts een greep uit de vele 
veiligheidsvoorzieningen waar uw Nissan mee is uitgerust, 
allemaal bedoeld om de inzittenden te beschermen op 
drie belangrijke punten: een waakzaam oog op alle in uw 
auto ingebouwde systemen en op de omgeving, 
ondersteuning bij het opvangen van onverwachte situaties 
en een welkome bescherming als u onverhoopt toch bij 
een ongeval betrokken mocht raken.

STANDAARD AIR BAGS
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Hill Start Assist Als u gestopt bent terwiwiwiwijljljljl uuu 
een helling opreed, en u moet weer verder, 
dan is dat niet iets om u druk over te maken.
Hill Start Assist voorkomt dat u achteruit rolt, 
door de rem een paar seconden vast te houden. 
Daardoor heeft u genoeg tijd om uw voet van 
het rempede aal naar het gaspedaal te brengeg n.
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1_Dakdrager met twee stangen

2_Zero-emissionsticker

3_Spatlappen voor en achter

4_360° draaibare houder voor 
een smartphone (wit)

5_Universele tablethouder 
(zwart)

6_Instaplijsten en standaard mat 
van textiel

7_Bagageruimte met soepele 
bekleding

8_Bagagenet

9_Bagagemat

10_ Hondenrek

ORIGINELE NISSAN ACCESSOIRES
MAAK UW e-NV200 AF MET ORIGINELE NISSAN 
ACCESSOIRES. Van een soepele bekleding voor de 
bagageruimte tot handige tablethouders, bagagenetten 
en hondenrekken: alles is speciaal gemaakt voor uw 
Nissan, pasklaar te monteren en ontworpen met oog 
voor uw wensen.
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UITVOERING

15 inch stalen velgen 
met wieldeksels

15" lichtmetalen velgen

VELGENOVERZICHTBEKLEDING

Grey - Velours

Evalia met 2 schuifdeuren met ramen + achterklep met ramen.

White (S) - QM1 Silver (M) - KLO Light gray (M) - K51

White Pearl (M) - QAB Light Blue (M) - RBMBrisk (S) - Z10 Blue (P) - BW9

Black (M) - GNO

KLEUREN

M: Metallic - S: Solid

U BRENGT HET BESTE IN 
ONS NAAR BOVEN.

U prikkelt onze verbeelding. U maakt 
ons bij Nissan vindingrijk. U inspireert 
ons de regels te veranderen en alles op 
een nieuwe manier te doen. En bij 
Nissan is innovatie geen kwestie van 
even wat dingen toevoegen of uitbreiden, 
maar voorbij de getrokken streep 
durven gaan. Het is het durven 
o n t w i k k e l e n 
van het onverwachte, om te voldoen aan 
uw stoutste, maar o zo praktische 
dagdromen. Bij Nissan ontwerpen we 
auto’s, accessoires en vormen van 
service die vaste patronen doorbreken. 
Waardoor het praktische opwindend 
wordt en het opwindende praktisch. Met 
voor u elke dag opnieuw de ervaring 
van meer rijplezier.

NISSAN 5* stelt u in de gelegenheid de 
fabrieksgarantie van 3 jaar/100.000 km 
uit te breiden tot een langere periode of 
een hogere kilometerstand (geldt niet 
voor de accu).
Kies het contract dat het best bij uw 
rijgewoonten past.
Bij reparaties wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van originele Nissan-
onderdelen, gemonteerd door speciaal 
door Nissan opgeleide monteurs.
24/7 Pechhulp in geheel Europa is 
(indien van toepassing) bij de service 
inbegrepen – voor een gerust gevoel.

Het onderhoudscontract van Nissan is 
de beste manier om uw nieuwe Nissan 
ENV200 het onderhoud te geven dat 
hij verdient!
We zorgen goed voor uw Nissan, waarvoor 
we tarieven hanteren die over een lengte 
van jaren vast blijven liggen.
Wanneer u met uw auto naar ons 
dealerbedrijf komt, zullen we de onderdelen 
en vloeistoffen vervangen volgens het 
offi ciële onderhoudsschema van Nissan 
en voeren we controlebeurten uit, zodat 
u met een gerust hart op stap kunt.
Voor een volledig overzicht van de kosten 
en de planning zal Nissan u melden 
wanneer het tijd wordt om langs te komen 
en met u bespreken wat er het beste aan 
uw auto kan worden gedaan en wanneer.

ONDERHOUDSCONTRACTEN UITGEBREIDE GARANTIE

NISSAN e-NV200 BIEDT U:
Nissan geeft 5 jaar / 100.000 km garantie 
op alle componenten die specifi ek voor 
de EV zijn en 3 jaar / 100.000 km voor de 
standaard componenten. 

12 jaar garantie tegen roest van binnenuit.

De garantie die Nissan geeft op de lithium 
accu van de e-NV200 strekt zich ook uit 
tot een verlies van capaciteit tot beneden 
de 9 bar (van de 12) over een periode van 
5 jaar / 100.000 km.
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B e z o e k  o n z e  w e b s i t e  o p :  w w w . n i s s a n . n l

Wij hebben alles gedaan wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie bij het ter perse gaan (JULI 2014) correct is. Voor deze 
folder is gebruikgemaakt van afbeeldingen van prototypes zoals die op diverse autobeurzen te zien zijn geweest. In overeenstemming met het bedrijfsbeleid om 
haar producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europa zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de voertuigen en de 
specificaties daarvan, zoals die in deze publicatie worden beschreven en getoond. Nissan-dealers zullen van eventuele modificaties zo spoedig mogelijk op de 
hoogte worden gesteld. Voor de meest recente informatie gelieve u contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-dealer. Vanwege de beperkingen van het 
hiervoor toegepaste drukprocedé kunnen de in deze folder getoonde kleuren afwijken van de werkelijk gebruikte kleuren van de lak en de interieurbekleding. 
Alle rechten voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van deze folder zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze folder is gemaakt van chloorvrij papier – GEA BtoC ENV200 BROC 07/2014 – Printed in EU. 
Produced by NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Volg Nissan op:
Dealer stempel:
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NIssAN 

e-NV200
eVALIA

UiTRUsTing en Technische gegevens

GAMMA CONNeCT eDITION 5- of 7-zitplaatsen

 80 kW / 109 pk ●



CONNeCT eDITION 5- of 7-zitplaatsen
■ sTIJL

• Bumpers in carrosseriekleur

■ COMFORT

• Automatische airconditioning

• Elektrisch verstelbare buitenspiegels

• Elektrische ramen voor met impulsbediening bestuurderszijde

• Stoelverwarming en stuurverwarming

■ VeILIGheID

• Zij- en passagiersairbag

• Reservewiel (alleen i.c.m. 5 zitplaatsen)

• Mistlampen voor

• Licht- en regensensor

• Cruise Control en speed limiter met bediening op het stuur

■ TeChNOLOGIe

• Aanraakscherm voor Carwings navigatie met indicatie laadpunten  
   & mogelijkheid om een aantal functies vanaf de smartphone te bedienen

• Radio-CD MP3 met bediening op het stuur en Bluetooth, USB  
   en AUX aansluiting

• Bluetooth

■ eV UITRUsTING

• Snellader met batterijkoeling

• Laadsessies vanaf afstand via smartphone te bedienen

• 3,6 kW lader

• Meegeleverde laadkabel geschikt voor stopcontact, 6m lengte

■ OPTIes

• 6,6 kW lader

• Style Pack Getinte ramen achter, lichtmetalen velgen en achteruitrijcamera

UiTvOeRing nissAn e-nv200 evALiA



e-NV200

CONNeCT eDITION 5- of 7-zitplaatsen

■ VeILIGheID
• ABS (antiblokkeer remsysteem) ●

• EBD (elektronische remkrachtverdeling) ●

• ESP (elektronische stabiliteitscontrole), uitschakelbaar ●

• EBA (noodremhulp) ●

• Bestuurdersairbag ●

• Zij- en gordijnairbags ●

• Startonderbreker ●

• 3-punts veiligheidsgordels voor met gordelspanner ●

• Opbergruimte voor gevarendriehoek in de laadruimte ●

• ISOFIX op de 2e zitrij ●

• Schuifdeur links en rechts ●

• Cruise Control en speed limiter met bediening op het stuur ●

• Reservewiel (alleen i.c.m. 5 zitplaatsen) ●

■ sTIJL

  exterieur
• Stoffen bekleding in blauw & grijs ●

• Stalen velgen 15'' met volledige wieldeksels ●

• Lichtmetalen wielen 15'' p
• Achterklep ●

■ COMFORT

  Rijcomfort
• Stuurbekrachtiging ●

• In hoogte verstelbaar stuurwiel ●

• Multifunctioneel scherm met boordcomputer ●

• Eco Modus (lager stroomverbruik door beperking van het vermogen) ●

• B-Modus (In B-modus wordt meer energie teruggebracht naar de batterij wanneer u afremt.) ●

  Aan boord
• Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar ●

• Automatische airconditioning ●

• Cabineverlichting ●

• Verlichting in bagageruimte ●

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ●

• Waarschuwing indien een van de deuren niet is gesloten ●

• Elektrische ramen voor met impulsbediening bestuurderszijde ●

• 12 V / 120 W aansluiting in de middenconsole ●

• Zonneklep voor bestuurder en passagier met kaarthouder ●

• Handgreep om gemakkelijk uit te stappen vanuit de tweede zitrij ●

• Klaptafeltje aan de voorstoelen voor de passagiers op de tweede zitrij ●

• Schuiframen in de schuifdeuren links en rechts ●

  Opbergruimte
• Opbergruimte in deuren ●

• Opbergruimte onder de bestuurdersstoel ●

• Centrale opbergruimte tussen voorzetels : ●

• Bekerhouder in schuifdeur ●

• Opbergvak op het dashboard ●

• Opbergnetten achter de voorstoelen ●

UITRUsTING NIssAN e-NV200 eVALIA



e-NV200

CONNeCT eDITION 5- of 7-zitplaatsen

■ ZIChT eN VeRLIChTING
• Licht- en regensensor ●

• Mistlampen voor ●

• Mistachterlicht ●

• Elektrisch verstelbare buitenspiegels ●

■ TeChNOLOGIe
• Radio-CD MP3 met bediening op het stuur en Bluetooth, USB en AUX aansluiting ●

• Intelligente sleutel ('I-Key') ●

• Aanraakscherm voor Carwings navigatie met indicatie laadpunten & mogelijkheid om een aantal  
  functies vanaf de smartphone te bedienen ●

• Achteruitrijcamera p
■ LADeN
• Meegeleverde laadkabel, geschikt voor stopcontact, 6m lengte ●

• 3,6 kW lader ●

• Programmeerbaar laden ●

• Laadsessies vanaf afstand via smartphone te bedienen ●

• Op afstand  bedienbare airconditioning (via Intelligente sleutel ('I-Key') ●

• Snellader met batterijkoeling ●

■ PAKKeTTeN

• Style Pack
  Getinte ramen achter, lichtmetalen velgen en achteruitrijcamera

❍

• 6,6 kW lader ❍

UITRUsTING NIssAN e-NV200 eVALIA

● - Standaard
❍ - Optie
-   - Niet beschikbaar
p  - Pack



e-NV200 EVALIA
■ MODeL
• Aantal deuren 5
• Zitplaatsen 5 of 7

■ MOTOR
• Motorcode EM57
• Elektromotor type AC synchroon
• Maximaal vermogen kW(pk) 80 [109]
• Maximaal koppel Nm/tr/mn 254/ 0-3008 tr/min
• max t/min 10500
• Soort energie Elektrisch
■ ACCU
• Type Gelamineerde lithium-ion accu
• Voltage V 360
• Capaciteit kWh 24kWh, 48 modules
• Aantal cellen 192
■ OPLADeR
• On-board oplader kW 3.6 / 6.6 (optie snellader)
• Quick charger kW 50 (optie snellader)
• Oplaadsnoer EVSE 6 m lang -  3,5kg
■ AANDRIJVING
• Soort aandrijving Automatisch
• Versnellingsbak Enkele overbrenging met reductie
• Eindoverbrenging 9,301
• Wielaandrijving Voorwielaandrijving
■ ChAssIs
• Wielophanging Voor Onafhankelijk, type MacPherson

Achter Bladveren
• Stuurinrichting Elektrisch bekrachtigd
• Remsysteem Voor Regenererend - geventileerde schijven (CLZ31VE _283_28t)

Achter Geventileerde schijven (AD9VA+DS17 _292_16t)
• Stabiliteitcontrole systeem ESP (Standaard)
• Bandenmaat 185/65R15
■ GeWIChTeN & AFMeTINGeN
• Massa rijklaar kg 1614
• Massa ledig voertuig kg 1514
• Max. toelaatbaar voertuiggewicht kg 2220
• Max. toelaatbaar gewicht vooras kg 1180
• Max. toelaatbaar gewicht achteras kg 1200
• Max. toelaatbaar aanhangergewicht geremd kg 0
• Max. toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd kg 0
• Lengte mm 4560
• Breedte (incl. buitenspiegels) mm 2011
• Breedte (excl. buitenspiegels) mm 1755
• Hoogte (zonder belading) mm 1850
• Wielbasis mm 2725
• Overhang voor mm 987,2
• Overhang achter mm 846,6
• Spoorbreedte voor mm 1530
• Spoorbreedte achter mm 1530
• Bodemvrijheid (onbeladen) mm 153,4
■ LAADRUIMTe
• Max. lengte laadvloer (tot 2e stoelrij) mm 1060
• Max. breedte mm 1495
• Max. hoogte mm 1305
• Breedte tussen de wielkasten mm 1220
• Hoogte laadvloer (zonder belading) mm 523,5
• Laadvolume m3 2,1
• Zijschuifdeur                                                              Breedte mm 700

Hoogte mm 1171
• Openslaande achterdeur                                           Hoogte mm 1262

Hoogte mm 1228

■ PResTATIes
• Elektriciteitsverbruik Wh/km 165
• Actieradius (NEDC) km 170
• Uitstoot CO2 g/km 0
• Max. snelheid km/h 123
• Acceleratie 0-100 km/h sec 14
• Min. draaicirkel (tussen stoepranden) m 10,6

Technische gegevens 

*Massa ledig voertuig is massa rijklaar  - 100 kg. 
Opties kunnen invloed hebben op de gewichten.



UiTRUsTing en Technische gegevens

Nissan West europe sas

www.nissan.nl

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren en prijzen
door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers worden doorgegeven.
Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest recente informatie.

Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van onjuistheden of
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij
ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden
deze u toegezonden.
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