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OPPDAG DEN NYE HELELEKTRISKE 
MOBILITETEN FOR DIN FAMILIE 
TeTenk ddegeg hhviviss dudu hhadaddede hhatattt dedenn idideeeellllee fafamimililiebebililenen mmeded ppplalassss ttilil ffemem,, seseksks eellllerer ssyvyvyv pperersosos nenen r,r,, aallll 
alallslsididigighehetetenn dudu hharar bbehehovov fforor oogg enen hhelelt t nyny ttypypeee kjkjørøregeglelededed .. OgOgg ttenenk k dedegg hvhvisis dduu ikikkeke ttrerengngtete åå 
ststststopopopopoppepepepepe ppppååå åå enenenenen bbbbenensisinsstatasjsjjjjononon iigjgjgjgjgjenen eellllerer bbbekekymymyyy rere ddegegeg ffforor ooljljjjeseskikik ftfft, , elelleleler r omomm sserervivicecec ppå å gigiirkrkasassesen.n. SSlilik k 
blblblbbliiir dddddetetetet hhhh iiviviss ss dddudu kkkkjøjøjøjøørerererrerrrr 10101010000000 %%%% elelelelekekekekktrtrtrtrtrisisisiskk k kk mememememem dddddd dedededeeennnnn heheheheltltlttltlt nnnnnnyeyeyeyeeye NNNNNisissisisssasasasasasann e-e-ee NVNVNVNVNVNV202020202000 00 EvEvEvEvEvE alalalaliaiaiaaia.. ViViViVVi bbbbbbrurururuktktktkteeeee dedededed nnnnn sasaasasasammmmmmmmmme eeee
ininnonovavatitiveve ttekeknonolologigig enen ssomomm aallllere edede e ee hahar sasattt ooveeev r r 1660 000 0 0 elbibileler r frfrf a a NiNiisssssanan ppå å åå veveveieieen,n,n ooogg kookombmbm ininnererrt t t
deden n memed d våvåv r r prprp isisbebeløløntntee NVV20200-0-vavarerebibil.l DDette bbettetyryr att dudu kkanannn staaartteee dadadad geg n memeddd fufuullladdadetet bbilil mmmedede een n 
rerekkkkkevevididdedede ppåå 171770 0 kmkm (gogodkdkkjejentnt NNEDEDC)C). Byttt  til elel ktrisks nå å til glgledde fofoff r hehh lele famamilieenn ogogog ssi iii fafarvrrvrvelelel ttill 
bebeb nsnsnn ininbibibiilelen.n.n OOOg g g i i i titit llllllegege ggg tititt ll alalaa tt dedetttte e fåfår r dudu mmeded ooptptptimalaa  kosostnadseeeeffektit viitet:t::t  energikkossstntnadada eneenen eer rr fif rerr  
gagagangngerere llavavererere e e e i i fofof rhrhololo dd titill dididin n nånåvæværerendndnn e e bibil.l.

Kjør i øko-modus og B-modus for å forlenge 

rekkevidden ytterligere. Øko-modus justerer 

akselerasjonsresponsen og klimakontrollsystemet 

automatisk for å minimalisere energiforbruket. 

B-modus øker det regenerative bremsenivået. 

Sammen bidrar de til at du får mest mulig ut av 

hver enkelt lading.HURTIG-
LADING

VEGGBOKS** NORMAL 
LADING

170 km
(godkjent NEDC) 

på en enkelt lading*

4
timer

30 
minutter

*NEDC. Rekkevidden avhenger av værforhold, temperatur, kjørevaner, terreng og kjørerute.
**Krever en bil utstyrt med 6,6 kW lader og 32A hjemmeladestasjon.

10
timer
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Med et trykk på Nullutslipp-

knappen har du umiddelbar 

tilgang til:

• beregnet rekkevidde

• ladestasjoner i nærheten

• øko-ruteplanlegging

• energiforbruk

• kjørevaner og -historikk

Gjenværende 

batterikapasitet

Gjenværende 

rekkevidde

Energimåler
Ladetilstand 

VÆR ALLTID TILKOBLET
På dashbordet får du all informasjonen du trenger for å planlegge dagen. Hold deg oppdatert 
om nåværende lading, beregnet rekkevidde og hvor mye strøm du bruker under kjøring. Gå til 
Nissan Navigation System, CARWINGS, nullutslippmenyen, og audiovalgene på den 178 mm 
store berøringsskjermen i farger. Her kan du styre rekkevidden, beregne ruter, og få 
trafikkoppdateringer i sanntid. Og takket være CARWINGS kan du også koble til din e-NV200 
ved hjelp av datamaskinen eller mobilenhet for å fjernstyre enkelte funksjoner, slik som f.eks. 
lading, klimakontroll, osv.
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SNAKK MED EVALIA - DEN LYTTER TIL DEG.

• starte eller stoppe ladingen

• varme opp eller kjøle ned kupeen

• lære din kjørbare distanse

• sjekke batteristatus

FRA SMARTTELEFONEN.
Med den tilgjengelige NissanConnect EV -appen 

kan du koble til Evalia for å starte eller stoppe 

ladingen, få tilgang til klimakontroll, 

se din rekkevidde samt motta varsler 

og oppdateringer.

• få de siste trafikkrapportene

• se på energiforbruket

• finn en ladestasjon

FRA DATAMASKINEN.
I tillegg til alt du kan gjøre fra telefonen kan du logge deg inn på din 

CARWINGS-kontoen online for å lære din kjørehistorikk, planlegge ruter 

og se hvor effektivt du kjører i forhold til andre Evalia-eiere.

Og den vil også snakke til deg. Den sender f.eks. en hyggelig melding til deg for å si ifra når ladingen 
er fullført. CARWINGS gjør konversasjonen mulig med en smarttelefonapplikasjon som lar deg holde 
fjernkontakt med Evalia og be den f.eks. om å starte ladingen eller slå på varmeanlegget. Og når du 
logger deg på CARWINGS fra den bærbare datamaskinen din vil du oppdage enda flere måter du kan 
gjøre helelektrisk kjøring enkelt og morsomt. Sjekk smarttelefonen – det kan hende at det er Evalia 
som ringer deg.

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Teknologi og Ytelse    |    Style og Tilbehør Print   |    Utgang

Side 1    |    Side 2    |    Side 3    |    Side 4    |    Side 5    |    Side 6



11.2 m
Batteriplasseringen skaper 
et optimalisert tyngdepunkt. 

HUSKER DU DA KJØRING
FAKTISK VAR GØY? VELKOMMEN TILBAKE.
Det er ingenting som er bedre enn å kjøre elektrisk. 100 % dreiemoment og sømløs 
akselerasjon gir en artig tilvekst på din liste over hverdagslige gjøremål. Lavt tyngdepunkt og liten svingradius betyr enklere 
kurvekjøring og full kontroll fra førersetet. Og uten støy eller vibrasjoner kan alle ombord nyte den fantastisk myke og 
stillegående kjøreturen. Når du gjør ærender eller kjører utenbys vil din Nissan e-NV200 raskt bli ett av dagens høydepunkter.

UTEN
Støy

UTEN
Vibrasjoner
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SØRGER FOR AT ALLE ER
I KOMFORTSONEN.
AlAlAlAllleleleee hhhharararrrrar ggggggododo pplalassss ii ddenennenenee rrrromoomomslsss igge og komfortabablele kkupupeeeenn –– enenten dedededet tt ererer sssnanakkkk oommm
fefefefem,m,m,m,m, sssssekekekekksssss eleleleleleee lelelelel r r r sysysysysyvv vvv pepepepepersrsonononererer. GjGjGjGjGjGjGjGjeneneneneneneneee nonomtmtenenktktee dedetataljljerer mmeded ttanankeke ppå å fafamimiliiilienenee ,, slsslikikik sssomomo ff..
ekekekkks.s.s.s.s lllllavavavavavav iiiiinnnnnnnnstststigigigignininingngngngngshshshsshøyøyøyyøyøyøyydedededededede ooooooggg g g g gggg smsmsmsmsmsmsmsmaaaararaa tt opopppbpbpbevevvararining g fofor viviktktigige e titingng dduu alalltltidid mmå å åå hahahh mmededd 
ddededededddeg.g.g.gg DDDDu u uu fåfåfåfåfår r rrrr ffufufuffufufunknknknknknkknknkn jjsjsjsjsjsjsjsjs ononononoooo lalalititetetenen ttilil eenn ststststororoo pppperererersososos nbnbn ilili ssamammemem nn memedd dedenn bebehahagegeliligege oooogggg
ststststtilililililili leleleleleleeegågågågågågågåggågågåenenenenenene ddedededddd kkjøjøriringngenen ffrara eenn elelbibilll –––– dedededen n n erererer eeeetttt heheheheltltltlt nnnnytytyty t tt ogogog aannnnererlelededes s fafamimililiememededlelemm.m.m

Passasjerene på 2. seterad har 
praktiske sammenleggbare 
brett med innebygget 
koppholder.

Oppvarming av forsetene 
med lav eller høy intensitet 
gir deg en koselig velkomst 
på kalde dager. 

FJERNSTYRING AV KLIMAANLEGGET 
Få riktig kupétemperatur rett før du setter deg 
i bilen ved å fjernstyre klimaanlegget med din 
smarttelefon eller i-Key. Dette er en flott måte 
å spare ladingen på.
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Når det gjelder last er din 
e-NV200 så allsidig at ingenting 
vil stå i veien for dine planer. 
Fem, seks eller syv personer 
sitter komfortabelt med god 
plass til bagasje. Lasting og 
lossing er også enkelt takket 
være den lave lastehøyden 
på 53 cm.

LASTEPLASS FOR ALLE 
TINGENE DINE.

Gjennomtenkt oppbevaring
e-NV200 har 13 ulike oppbevaringsplasser du kan lagre tingene  

dine i, inkludert skjulte områder slik som en skuff under setet og i 

midtkonsollen.

7-seter. 
Alt er mulig med e-NV200 

7-seter. Du kan legge ned 

setene på 2. og 3. seterad 

for å få enda bedre plass.

2 seter
I toseterkonfigurasjonen får 

du klasseledende 3,1 m3

lastevolum. Det er det

samme som tre offroad-

sykler med alle hjulene på. 

Klar for eventyr!

5 seter
Selv med fem personer om 

bord kan du fortsatt ta 

med deg en stor koffert til 

hver. Det tilsvarer 2,3 m3

lastekapasitet og du kan 

legge ned baksetene for å 

få enda bedre plass. Med 

nedfelt passasjersete foran 

har du plass til elementer 

som er opptil 2,8 m lange.
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ØKT KAPASITET MED 7-SETER.
7-seteren gir deg mer plass til det du trenger. Med 7 seter og god plass kan du ta med deg hele familien på 
langtur. I e-NV200 kan du dessuten ta med deg større gjenstander i alle former og fasonger takket være de 
nedfellbare baksetene.

7 SETER
870 L LASTEKAPASITET 

opptil taket 
443 L LASTEKAPASITET 
under oppbevaringshylle

6 SETER
1 550 L LASTEKAPASITET

5 SETER
2 110 L LASTEKAPASITET

4 SETER
OPPTIL 2,80 M LASTELENGDE

3 SETER
OPPTIL 1,30 M LASTEHØYDE

2 SETER
2 940 L LASTEKAPASITET
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NISSAN-SIKKERHET

OMGI DEG
MED TRYGGHET.
Ville det ikke vært flott om du kunne følt deg trygg under 
hele kjøreturen? Nissan sikkerhetsteknologi er en 
omfattende tilnærming til sikkerhet som er veiledende for 
all teknikk og utvikling av alle bilene vi produserer. 
Funksjonene som beskrives her er bare noen av 
funksjonene på din Nissan som bidrar til å beskytte deg 
og dine ved å fokusere på tre viktige områder: holde et 
øye med bilens systemer og omgivelser, assistanse ved 
håndtering av uventede situasjoner samt gi optimal 
sikkerhet for deg og dine passasjerer ved en eventuell 
kollisjon. 

KOLLISJONSPUTER 
SOM STANDARD

Kollisjonsppupupupuuuutetetetetetett FoFoFoFoFoooFFFF rrrr å ååååå vævævææævæærereree pppppååå dededeed nn sissis krkrkrkrrrk ee eee e sisisisisisisisidedededededededennnnnnnn ererrrerrerreeeee  

Evalia utstyrt mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmededeedededddddeeededeee ssssekekeeke s ssss kokokokk lllllissjojoonsnsnsnsspupuuputeteetet r.r

OpOpplplevev EESPP Elektronisk stabilitetskontroll gjør raske 

ununnunununnnananananamømøømøvevevevev r r til en sikkek r reaksjon.

Bakkestartassistent Ikke bekymre deg hvis

du må stoppe i en bakke og deretter kjøre

videre. Bakkestartassistenten gjør at du ikke 

ruller bakover ved å holde bremsetrykket i 

noen sekunder for å gi deg tid til å skifte fra 

bremsepedalen til gasspedalen.

SeSeS hhhvava ssomom sskjkjk ere bbbbbakkakakk bbbbbililililliilenenenenenenenen DeDeDeDeDeDeDeDet t t tt tt 

titilglgjejengngeleligigeeee ryryggggggekekeekkamamamamammererererererere aeaeaeaeaeaeaeaet tt t tttt gjgjggjgjgjgjørørørørørørørør ddddddddetetetetetetetet 

enene klklerere e å å papaaarkrkkkrkererrererre e.e.ee.e.ee SSSSSSSkjkjkjkjkjkjkjkjerererererererermemememememememennnnnnnn påpåpåpåpåpåpåpå  

dadad shshboborddrdrdeteetetettetet vvvvvvvisisisisisisissererererererrer hhhhhhhhvavavavavavavava ssssssssomomomomomomomom sssssssskjkjkjkjkjkjkjk erererererererer bbbbbbakakakakakakakak bbbbbbbilililililenenenene  

memeemed dddd fafafaffaaabrbrbrbrbrbrbbrb ikikikikikikikikkikikikkikikkik nnnnnnnnnnnnnnnnststststststststilililililililtetetetetetetete rrrrrrrreteteteteteete ninininininininingngngngngngnggslslslslslslslslinininininininjejejejejejejejerr rrrrrr fofofofofofofor r rr å å ååå

gjgjjørørrrørre eee papapapapapappp rkrkrkrkrkrkrkrkererererererererinininininininingegegegegegegegennnnnnnn enenenenenenenenklklklkklklkklererererereere.e.e.e.e.eee OOOOOOOgggggg memememeddddd

vividvvdvinnnnnkekekkkekelvlvlvvvvvisisisisisissisninininininininingngngngngngngng ffffffffrararararararar sssssssidididididididenenenenenne e eee ogogogo kkkononnoo vevvekskskksk e eeee

spspspeiiee l haahahahaaar rr rrr dudududududududu aaaaaaaaltltltltltltltl dddddddduuuuuuuu trtrtrtrtrtrttrenenenenenenenengegegegegeeeger rr fofofoffor rrrr bebebeb drdrdrd e ee sisiss ktkttkttk ,

trtrtrtrtrygyggygyygyggegegegeeeererererereeer sssssskkikikikikikikiftftftftftftftftininininiinining g g g g g gg avavavavavavavav ffffffffililililillilil ooooooog g gggg papapapaarkrkrkkrkereererrininnii g.g

4 4 skskivivebebbrererer msmsmsererer ooooggg
BrBrememseseasassisiststenent t t momotstsssetete nininingnggg tttililill 

enenenkekekeltltee anandrdree kokok nknknkururururu rerereerereentntntntntntererererererrr eeeeeeeeeerrrrrrrr EvEvEvEEEvEvEvEvEEv llalalalaalala iiiiaiaiaiaaiaaaa 

ututututuutststtststststtyrryryrryryryryyryryryrtttt tt t t t t mememememememememedddddddddd sksksksksksksks ivivivivvivv bebebebebbebrereeemsmssmsssererererrerer fffffffororororororor ppppppppålålålålålålålålitititititititteleleleeleleleligigigiggigigig 

brbrbrbrbrbrbrbremememememememmsisisisisisss ngngngngngngng. . OgOgOgOgOOgg hhhhviv s ss dududud bbbbbbrererereereeremmmsmsmsmssm ererrerre hhhhhhharararararaara ddtddtdtdtdt 

viviviviivivivilll lll ll BrBrBrBrBrBrBrBrememememememmmsesesesseseseseasasasasasasasassisisisisisisis ststststststssteneneneneenenenteteteteteeteennnnnnn anananananananantatatatatataata aaaaaaaat tt t t tt dedededededeedettttttt ererererererer 

enenenn nnnnnødødødøddsisisisiitutututuasasasasasasjojojojojojonnnn nn ogogogoogog vvvvvvililililil aaaaaauttututututomomomomomatatatatatisisisisskkk kk k 

brbrbbrrukukukuke eee mamamamaksksksksksimimimimimi alalaalalal bbbbbbrererrerereeemsmmssmsmsmssekekekekekekrararararaftftftftftt..

KOLKOL
SS
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ORIGINALT TILBEHØR FRA NISSAN

Gjør din e-NV200 EVALIA komplett med originalt tilbehør 

fra Nissan. Alt fra de myke bagasjeromsmattene til 

praktiske nettbrettholdere og bagasjeromsnett er laget 

etter mål, skreddersydd og designet med tanke på dine 

spesifikke behov.

1

2

3

3

3

3

1110

2

1_Lastestativ, sett av to

2_Klistremerke for nullutslipp

3_Skvettlapper foran og bak

4_Smarttelefonholder 360

grep (White)

5_Universal nettbrettholder

(Black)

6_Terskelplater og tekstil

standardmatte

7_Myk bagasjeromsmatte

8_Bagasjenett

9_Bagasjeromsmatte

10_Bagasje-inndeler

11_Hundegitter
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White (S) - QM1 Silver (M) - KL0 Light gray (PM) - K51

White (3P) - QAB Blue (TPM) - RBMRed (S) - Z10 Paris Blue (P) - BW9

Black (M) - GN0

FARGER

S: Solid - M: Metallic - P: Perlemor - 3P: 3-lags perlemor - TPM: Titan perlemor metallic - PM: Perlemor metallic

FORSIKRING 

Nissan Forsikring tilbyr topp forsikringsdekning for 
Nissan-merket. Vårt samarbeid sikrer at bilen din 
repareres med originaldeler fra Nissan på et 
autorisert Nissan-verksted. 

Du vil få rask og effektiv saksbehandling og vil 
alltid kunne snakke med noen som kjenner godt til 
Nissan og deres produkter. 

Nissan Forsikring skiller seg også ut når det 
kommer til egenandel og kompensasjon. 
Naturligvis på en måte som er fordelaktig for deg 
som kunde.

Vi gjør alt dette for at du skal føle deg trygg, få den 
beste forsikringsdekningen og hjelpen når du 
trenger det som mest!

NISSAN ASSISTANCE

Vi ønsker å gi deg problemfri kjøring. Ved et havari 
eller en ulykke vil Nissan Assistance alltid være 
beredt til å hjelpe deg. 

• Nissan Assistance tilbyr grunnleggende og andre 
tjenester, uansett om årsaken er feil/defekt, ulykke 
eller selvforskyldt skade.

 

• Over alt der vi har autoriserte Nissan-forhandlere 
i Europa, kan du nyte godt av 24/7-dekning, 365 
dager i året, til og med på ditt eget språk! Alt dette 
inkluderes i bilens  garanti.

 

• Vi går enda et skritt lenger. Når du utfører service 
hos din Nissan-forhandler kan du benytte deg av 
Nissan Assistance 12 måneder fra servicedato. 
Selv etter at garantiperioden har utløpt.

15” alufelger

ALUFELGER

INTERIØR

HØY KVALITET
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HOS NISSAN FÅR DU FRAM DET BESTE I OSS.

Du setter i gang fantasien vår. Du fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. Du 
inspirerer oss til å endre reglene og finne på nye ting. Og i Nissan er ikke 
innovasjon bare et spørsmål om tillegg og utvidelser; det handler om å bryte 
grenser for å finne opp status quo på nytt. Det dreier seg om å utvikle uventede 
løsninger for å tilfredsstille dine villeste og mest pragmatiske ønsker. I Nissan 
konstruerer vi biler, tilbehør og tjenester som bryter med mønsteret – gjør det 
praktiske spennende og det spennende praktisk for å kunne gi deg en mer 
spennende kjøreopplevelse hver eneste dag.

NISSAN e-NV200 TILBYR DEG 
FØLGENDE:
Nissan tilbyr 5 år/100 000 km garanti på 
hele bilen.

12 års garanti mot gjennomrusting.

Nissan e-NV200s litium-ion-batterigaranti 
beskytter også mot kapasitetstap under 
9 bar kapasitet (av 12) i en periode på 5 
år/100 000 km. 
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Forhandlerstempel:

B e s ø k  h j e m m e s i d e n  v å r  p å : 
w w w . n i s s a n . n o / e - n v 2 0 0 e v a l i a

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (September 2015). Denne brosjyren viser 
prototype-biler som er vist på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter forbeholder Nissan Europe seg 
retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen uten forvarsel. Nissan-forhandlerne vil bli informert om eventuelle 
endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i 
trykkeprosessen som brukes, kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele 
eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – GEA BtoC e-NV200 BROC   03/2015 – Trykt i EU.
Produsert av NEW BBDO, Frankrike – Tel.: +33 1 40 62 37 37 og produsert av E-GRAPHICS\FRANCE, Frankrike –Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Følg Nissan e-NV200 på:

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Teknologi og Ytelse    |    Style og Tilbehør Print   |    Utgang
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