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Als u onze meermalen bekroonde NV200 combineert met de al minstens zo vaak onderscheiden 100% 
elektrische LEAF (waarvan er al meer dan 100.000 rondrijden), dan haalt u een baanbrekende techniek 
in huis. Met alle zakelijke voordelen vandien. De e-NV200 is voorzien van exact dezelfde technologie als 
de Nissan LEAF. Hij levert u vanaf het begin winst op. Het 100% elektrische rijden is immers een geheel 
nieuwe manier om de exploitatiekosten drastisch naar beneden te brengen. En u slaat met uw bedrijf 
onmiskenbaar een nieuwe richting in als het gaat om milieu en duurzaamheid. Met de e-NV200 treedt 
u met uw bedrijf een nieuw tijdperk binnen. Werken zal nooit meer hetzelfde zijn.

Deel alles in zoals u het wilt
De laadruimte is functioneel en variabel, met 
vlakke zijwanden waar gemakkelijk rekken en 
kratten aan te bevestigen zijn.

KLAAR VOOR DE OVERSTAP?
MAAK U GEREED VOOR HET 
ELEKTRISCHE RIJDEN.

Grote laadruimte
U kunt gasten mee laten instappen, of uw 
hele werkploeg. De e-NV200 biedt een 
comfortabele zitplek voor twee personen, 
en dan heeft u daarnaast nog altijd 4,2 m³ 
laadruimte tot uw beschikking.

Moeiteloos inladen
Met een laadvoerlengte die de grootste is in zijn 
klasse, passen er gemakkelijk twee europallets 
achterin. Onder de vloer die u deze royale laadruimte 
biedt, is de accu geïntegreerd.
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VERLAAG UW KOSTEN. VERHOOG UW EFFECTIVITEIT. 
Stelt u zich eens voor dat u nooit meer geld kwijt zou zijn aan brandstof, olie verversen of onderhoud aan de versnellingsbak. 
Want dat is de realiteit als u met de e-NV200 gaat voor 100% elektrisch. Bovendien is de auto ook lang niet zo vaak 
meer buiten bedrijf vanwege voorgeschreven onderhoudsbeurten. En het mooiste van alles is nog dat deze bedrijfswagen, 
die zo goedkoop in gebruik is, het meest milieuvriendelijk is van alle in serie geproduceerde wagens. Hij is zo stil en 
zo schoon dat u er tot laat in alle rust bestellingen mee kunt afleveren. Bovendien kunt u er terreinen mee op en zelfs 
loodsen mee in, waar normaal absoluut geen auto’s worden toegelaten. En tot slot is het ook een bedrijfswagen die 
nieuwe marktkansen voor uw bedrijf kan aanboren.

NIEUWE ZAKELIJKE 
MOGELIJKHEDEN SCHEPPEN 
Omdat de e-NV200 een voertuig 
is met nul uitstoot en zonder 
motorlawaai, kunt u in alle stilte 
‘s avonds laat nog bestellingen 
afleveren in rustige wijken. 
U mag bij veel meer bedrijven het 
terrein op en vaak zelfs helemaal naar 
binnen rijden. Kortom, geen lawaai 
en geen CO2-uitstoot meer in uw 
werkomgeving en voor uw klanten.

GEEN
Brandstof
Olie verversen
Uitstoot

GERINGE
Exploitatiekosten 
Onderhoudskosten

GROTE
Efficiency: 80 kW 
(109 pk)
Besparingen en 
voordelen 
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WERK MET DE KRACHT VAN 100% ELEKTRISCH.
170 km

op één
enkele lading

8
u.

10
u.

30 
min.

VIA DE 
SNELLADER

VIA HET 
LAADSTATION

KABEL + 
STOPCONTACT

2 extra rijstanden voor een zo groot 
mogelijk bereik
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. Dat is dus 
het soort vermogen waar goed mee te 
werken valt. De B-modus kan worden 
geactiveerd zonder dat u eerst naar de Eco-
modus hoeft over te schakelen. De B-modus 
zorgt ervoor dat het regeneratieve 
remsysteem nog meer bij de aandrijving 
betrokken wordt. Het werkt als de motorrem 
op een hogesnelheidstrein.
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Begin de dag prima voorbereid met een volgeladen accu, goed voor een bereik van (conform NEDC) 170 km
waarbinnen u al uw afspraken en leveringen kunt doen. De Nissan e-NV200 kunt u op drie verschillende
manieren opladen: in ongeveer 30 minuten tijd met de snellader, in acht uur met een laadstation en met de
EVSE-kabel aan het gewone stopcontact thuis of op de zaak in tien uur: u kunt zelf bepalen wat het makkelijkst
voor u is. En met het regeneratieve remsysteem is de e-NV200 zo geconstrueerd dat u het maximale kunt
halen uit elke lading, door vermogen terug te laten vloeien naar de accu. Dat gebeurt telkens als u op de
motor afremt of op de rem trapt. Daarmee laat het drukke stadsverkeer zich dan ook eens van een meer
aangename kant zien!

Introductie    |    Design exterieur    |    Design interieur    |    Accessoire    |    Kleuren en Afmeting Afdrukken   |    Uitgang



De e-NV200 heeft een ongelofelijk kleine 
draaicirkel van 11,2 m tussen muren, 
waardoor u hem door de nauwste straatjes 
kunt loodsen en kunt parkeren op plekken 
waar nog maar heel weinig ruimte is. 
Handig, want daardoor kunt u het punt 
van laden en lossen zo dicht mogelijk 
benaderen.

De achteruitrijcamera laat krappe parkeerplekken 
er ineens een stuk uitnodigender uitzien. Met 
deze als extra leverbare voorziening kunt u 
zien wat er zich achter u bevindt. De zichtlijnen 
die dan op het scherm worden geprojecteerd 
maken het gemakkelijk de e-NV200 precies 
daar neer te zetten waar u hem hebben wil.

11.2 m
Meeste beenruimte voor de bestuurder in zijn 
klasse = meer comfort

Een hoge zit = geweldig zicht
Stoelverwarming = meer comfort

Plaatsing accu’s = laag zwaartepunt

FIJNER RIJDEN IS FIJNER WERKEN.
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Er is niets zo fijn als elektrisch rijden. De sensatie van in stilte voort glijden, zonder motorlawaai
of trillingen. Tel daarbij op een cabine die geheel en al georiënteerd is op de chauffeur, met de
meeste beenruimte in zijn klasse en een hoge zit als in een vrachtwagen, voor optimaal zicht, en
het resultaat is een bestuurder die blijer, minder vermoeid en zekerder van zijn zaak is. En dat
allemaal ook nog eens met het comfort van een automatische transmissie die het rijden verder
veraangenaamt. Met het opvallend kwieke weggedrag (dankzij een laag zwaartepunt en de 15"
velgen), het hoge koppel dat direct beschikbaar is voor een soepele, vlotte acceleratie, en de
kleine draaicirkel voor gemakkelijk manoeuvreren, zou de e-NV200 wel eens kunnen uitgroeien
tot het meest gewaardeerde lid van uw hele ploeg.
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CARWINGS is een systeem met geavanceerde telematica dat u een 
grote voorsprong geeft op de concurrentie, omdat u hiermee gegevens 
op afstand kunt opvragen en uitwisselen.
• U kunt de toestand van de accu in de gaten houden via de website 

van CARWINGS en de bijbehorende app voor uw smartphone.
• Vergelijk uw eco-rijdprestaties met andere bestuurders.
• Het systeem geeft een melding als het laden is voltooid en als de 

accu leegraakt.
• Op afstand beginnen en stoppen met laden en de airco bedienen, 

vanaf uw smartphone of laptop.

Een vluchtige blik op het instrumentenpaneel is voldoende om alle info te 
krijgen over het bereik dat u nog hebt, hoe ver de accu nog geladen is en 
wat het energieverbruik is.

HOU OVERZICHT OP ALLE 
INFORMATIE DIE VAN BELANG 
IS VOOR UW WERK

Resterende 
acculading

Geschat bereik

Snelheid
Laadtoestand

Pagina 1    |    Pagina 2

Introductie    |    Design exterieur    |    Design interieur    |    Accessoire    |    Kleuren en Afmeting Afdrukken   |    Uitgang



EEN SCHUIFLADE ONDER DE STOEL van de bestuurder L
is een veilige plek om spullen op te bergen.

DE MIDDENCONSOLE is groot genoeg om er een
laptop op te plaatsen. Hij is zelfs zo ontworpen dat
er hangmappen in passen.

EEN MOBIEL KANTOOR
DAT OVERAL WAAR 
U ZICH MAAR BEVINDT 
KAN DRAAIEN.
De e-NV200 biedt een uitrusting van een onverwacht 
hoog niveau. Het interieur van de e-NV200 is ontworpen 
met bestuurders in gedachte die hun klussen snel willen 
klaren. Voorin de wagen is het ook een handige werkruimte, 
met ruim te verstellen stoelen en variabele opbergvakken. 
En met NissanConnect, compleet met navigatiesysteem 
en functies voor handsfree bellen en sms’en, plus Bluetooth 
streaming audio, heeft u eigenlijk helemaal geen kantoor 
meer nodig!

Klap de rugleuning van 
de passagiersstoel neer 
en u hebt een stevig en 
mooi vlak schrijfblad 
naast u.

Doordat de transmissie wordt 
bediend vanaf de stuurkolom, 
heeft u voorin alle ruimte.
Tevens heeft u de beschikking 
over een 12 Volts- en USB- 
aansluiting.

Wat er op één enkel 
scherm allemaal niet kan! 
Bezorgadres veranderd? 
Ontvang de update via een 
tekstbericht en laat het 
navigatiesysteem de nieuwe 
route berekenen.

* Niet leverbaar in Nederland
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1_ Dakdrager met drie stangen
2_ Sidebars
3_ Spatlappen voor en achter
4_ Profiellijsten opzij
5_ Kunststof bescherming voor 

de klapdeuren, volledige 
bescherming in twee delen

6_ Stoelhoezen van 
milieuvriendelijk materiaal

7_ Beschermrooster voor de 
schuifdeuren

8_ Rubber matten
9_ Meervoudig scheidingsnet met 

verschuifbare stangen
10_Kunststof beschermplaten voor 

de laadvloer en laaddrempel
11_Instaplijsten
12_Bagagenet
13_Soepele bekleding bagageruimte

MAAK UW E-NV200 AF MET ORIGINELE NISSAN ACCESSOIRES. 
Van stoelhoezen en roosters die de schuifdeuren beschermen tot en met 
matten en bekleding van de bagageruimte van rubber: alles is speciaal 
gemaakt, pasklaar te monteren en ontworpen met oog voor uw wensen.

ORIGINELE NISSAN ACCESSOIRES 
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U SPREEKT TOT ONZE 
VERBEELDING

U prikkelt onze vindingrijkheid. Uinspireert 
ons om de bakens te verzetten en te 
innoveren. En bij Nissan gaat innoveren 
verder dan wat extra toevoegingen of 
uitbreidingen. Het gaat erom onverwachte 
oplossingen te ontwikkelen om uw wensen 
en behoeften in te vullen. Bij Nissan 
ontwerpen we auto’s, accessoires en 
diensten die begaande paden verlaten en 
het praktische opwindend maken. Alles 
om u dagelijks meer te laten genieten van 
het autorijden.

Het onderhoudscontract van Nissan is 
de beste manier om uw nieuwe Nissan 
e-NV200 het onderhoud te geven dat 
hij verdient!
We zorgen goed voor uw Nissan en 
hanteren tarieven die over een lengte 
van jaren vast blijven liggen.
Wanneer u met uw auto naar onze dealer 
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.

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. 
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.

UITGEBREIDE GARANTIE ONDERHOUDSCONTRACTEN

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-ion accu van de e-NV200 
strekt zich ook uit tot een verlies 
van capaciteit tot beneden de 
9 (van de 12) over een periode van 
5 jaar / 100.000 km.
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E

A

B

C

D

KLEUREN

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

NEW Light Blue (M) - RBMRed (S) - Z10

Grey - Dark Grey

VELGENOVERZICHT

15" lichtmetalen velgen
*Niet beschikbaar in Nederland’

15" stalen velgen met 
wieldeksels

AFMETINGEN EN GEWICHTBEKLEDING

M - Metallic
S - Solid’

AFMETINGEN

A Lengte mm 4560

B Breedte (met spiegels) mm 2011

C Breedte (zonder spiegels) mm 1755

D Hoogte (onbeladen) mm 1860

E Wielbasis mm 2725

F Bodemvrijheid (onbeladen) mm 153,4



Volg Nissan via:

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

Dealer stempel:

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 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 BtoB e-NV200 BROC 07/2014 - Gedrukt in EU.
Samengesteld door NEW BBDO, Frankrijk - Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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NISSAN  

e-NV200
VAN

UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

Gamma VISIA ACENTA OPTIMA BUSINESS

 80 kW / 109 pk ● ● ● ●



VISIA 
■ STIJL

• 15" Stalen velgen

• EV Radiator grill

• Gesloten achterdeuren

• Zijschuifdeur rechts

■ COMFORT

• Handmatig verstelbare bestuurdersstoel

• 12V aansluiting

• In hoogte verstelbaar stuurwiel

• Eco modus

■ VEILIGHEID

• Airbag bestuurder

• ABS

• ESP

• Volledig metalen tussenschot

• Volwaardig reservewiel

■ TECHNOLOGIE

• I-Key

■ EV UITRUSTING

• Batterijlader 3,3kW

• EVSE laadkabel

■ OPTIES

• Tweede schuifdeur (links)

• 6,6kW lader

ACENTA
VISIA +

■ COMFORT

• Elektrische ramen

• Elektrische spiegels

■ VEILIGHEID

• Mistlampen

• Cruise control

• Sjorhaken op rails

■ TECHNOLOGIE

• Radio CD met aux&USB aansluiting

• Bluetooth

■ OPTIES

• Tweede schuifdeur (links)

• 6,6kW lader

• Zij- en passagiersairbag

OPTIMA 
ACENTA +

■ COMFORT

• Automatische airconditioning

■ OPTIES

• Tweede schuifdeur (links)

• 6,6kW lader

• Zij- en passagiersairbag

• Snellader met batterijkoeling

• Ramenpakket: Achterdeuren met ramen,  
   ruitenwisser, verwarming, tussenschot met  
   raam en achteruitkijkspiegel

BUSINESS
OPTIMA +

■ COMFORT

• Stoelverwarming en stuurverwarming

• Laadvloerbescherming rubber

■ VEILIGHEID

• Licht- en regensensor

■ TECHNOLOGIE
• Carwings EV IT / navigatiesysteem  
   met acheruitrijcamera

■ EV UITRUSTING

• Snellader met batterijkoeling

■ OPTIES

• Tweede schuifdeur (links)

• 6,6kW lader

• Zij- en passagiersairbag

• Ramenpakket: Achterdeuren met ramen,  
   ruitenwisser, verwarming, tussenschot met  
   raam en achteruitkijkspiegel

UITVOERINGEN NISSAN e-NV200 VAN



VISIA ACENTA OPTIMA BUSINESS

■ VEILIGHEID
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

❍ ❍ ❍

● ● ● ●

● ● ● ●

❍ ❍

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

■ STIJL
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

■ COMFORT

  Rijcomfort
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

  Aan boord
● ● ● ●

● ●

●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

  Opbergruimte
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

UITRUSTING NISSAN e-NV200 VAN



VISIA ACENTA OPTIMA BUSINESS

■ ZICHT EN VERLICHTING
●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

■ TECHNOLOGIE
● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

●

●

■ LADEN
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

● ● ● ●

❍ ●

■ PAKKETTEN
Ramenpakket:

p p

❍ ❍ ❍ ❍

UITRUSTING NISSAN e-NV200 VAN

● - Standaard
❍ - Optie
-   - Niet beschikbaar
p  - Pack
*   - Niet i.c.m. schuifdeur links



e-NV200 VAN
■ MODEL

2
■ MOTOR

■ ACCU

■ OPLADER

■ AANDRIJVING

■ CHASSIS

■ AFMETINGEN 4 DEUREN VISIA / ACENTA /OPTIMA 4 DEUREN BUSINESS 5 DEUREN

2220 2220

0 0 0
0 0 0

■ LAADRUIMTE

■ PRESTATIES

0

TECHNISCHE GEGEVENS



UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

Nissan West Europe sas

www.nissan.nl
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