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Når du kombinerer vår prisbelønte NV200 med vår prisbelønte helelektriske LEAF (allerede over 
100 000 biler på veiene) gir dette banebrytende og innovative fordeler for din virksomhet. Varebilen 
e-NV200 har nøyaktig den samme teknologien som Nissan LEAF. Det vil betale seg helt fra starten 
av ettersom å kjøre helelektrisk gir deg sterkt reduserte driftskostnader samtidig som du gjør 
din virksomhet mer miljøvennlig og bærekraftig. Med e-NV200 starter du en helt ny periode for din 
virksomhet. Du vil aldri jobbe på samme måte igjen.

Gjør det på din måte
Lasterommet bak er funksjonelt og allsidig, 
og kan tilpasses med fl ate vegger for enkel 
montering av stativer og hyller.

ER DU KLAR TIL Å FORANDRE PÅ DIN 
VIRKSOMHET? GJØR DEG KLAR TIL Å 
KJØRE ELEKTRISK.

Enkel lasting
Klasseledende interiørlengde betyr at du enkelt får 
plass til to europaller i lasterommet bak. Batteriene er 
integrert i gulvet som gir deg dette store lasterommet.
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REDUSER KOSTNADENE. ØK EFFEKTIVITETEN.
Tenk om du aldri trengte å bruke mer penger på drivstoff, oljeskift eller service på girkassen. Slik blir det hvis du 
kjører helelektrisk med den helt nye e-NV200. I tillegg til å spare penger gjennom lave driftskostnader vil du også 
spare tid. Ettersom du aldri trenger å stoppe på bensinstasjonen, og det er mindre nedetid for vedlikehold. Det beste 
av alt er at ditt utroligue kostnadseffektive kjøretøy er blant de mest miljøvennlige, masseproduserte varebilene på 
markedet. Den er så stillegående og ren at du kan foreta leveringer på nattestid og få tilgang til beskyttede områder, 
også innendørs. Dette er kort sagt et kjøretøy for din virksomhet som åpner nye forretningsmuligheter.

SKAPER NYE 
FORRETNINGSMULIGHETER 
Ettersom e-NV200 er et 
nullutslippskjøretøy uten motorstøy 
kan du fint foreta leveringer på 
nattestid i boligområder, 
innendørsområder og beskyttede 
områder. Ingen støy eller CO2-
forurensning hverken i ditt 
arbeidsmiljø eller for dine kunder.

UTEN
Bensin
Oljeskift
Utslipp

LAVE
Driftskostnader 
Vedlikeholds-
kostnader

HØY
Effektivitet: 80 kW 
(109 hk)
Besparelser og 
fordeler 
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UTFØR ARBEIDET MED ET HELELEKTRISK 
KJØRETØY.
StStart ddaaagegen nn mem dddd ffuullllladadada etett bbbbbillll mmmmedededed eeeen nnn n rerereekkkkkkkkkkkkkkkkeveevevevidiiiiii de påååå å 17711 00 kmkmkmkmkmkm ((NNEDCDCDCD ) for alle dinininne dadaglige e gjgjg øremål. NiNisssanan 
e-e-NVNV20200000 ttilblblbyryrr tttrererer uuliliikekkek  ladadaddeememmododododi:i:i: DDDDu u u u kakakakann nn lalalaladddddedddd i 300000 mim nuutttttteree mmed hurtigladepoororrteten,n, ii ffirire e titimem r med d enen 
vev ggggbobookkss oog påpåå vvvvaaanananliigegegee kkkkononontataatakktktk erereee hhhhjejejemmmmmmeeee eleleellelleleerr rr åpååpåpåpåpåp aaaaaaaaarrrrbrrbeie dspllp assaa senn ii 101  timer medd EVSSVSE-EE-kaaabebeeleleen: ddu trtrenengegerr 
bare åå fffinnnene mmete odene ssommmm fffununngegegeeg reeer rr bebebeeb sststts fffororoor dddegegge . Meeedd sittttttt rrrregeneereraaative bremseeesyssyys stememmm err r e-e-NNNNV200 uttviviklkletet 
foor å å hhjeelle pepe ddddegegeg tttillili åå fffå å å memeeestst mmululligiig ut t t avavav hhhveveev r r r eeenenkekeltltlt lada inggg vvvev d å sende strømmenenene  tilbabab keke ttilil bata teriet nnnnåråår ddu 
kjkjørøø err i fffrriri,, sesesesettteeerr nnnededed hhhasasastititiighghghg etetenenen eelllerere bbrereemsmmmmsm ereree . DeDeeD ttttt e e er en stor fordel i stopp-ogggg-k-kjøjør r trtrafafikikk.k.k.k

170 km**
på en

enkelt lading

4
timer *

10-12
timer

30 
minutte

HURTIGLADING HJEMMELADER NORMAL 
LADING

To ekstra kjøremodi for å optimalisere 
rekkevidden Øko-modus justerer 
akselerasjonsresponsen automatisk og 
klimakontrollsystemet minimaliserer 
energiforbruket. Dette er strøm du heller 
kan bruke i ditt arbeid. B-modus kan 
aktiveres enten du kjører med øko-
modus eller ikke. B-modus vil øke kraften 
på det regenerative bremsesystemet. Den 
fungerer akkurat som motorbremsen på 
en bil med forbrenningsmotor.

* Ved 6,6 kw lader og dedikert hjemmelader for den (Ladetid med standard lader på 3,6 kW er 8 timer.).
** I henhold til NEDC. Rekkevidden avhenger av vær, temperatur og føreforhold, topografi og kjøremønster.
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Varebilen e-NV200 har en svært liten 
svingradius på 10,6 m (fortauskant til 
fortauskant) som gjør det lettere i smale 
gater og på trange parkeringsplasser, 
samtidig som du kan kjøre så nært som 
mulig ved lasting og lossing.

Ryggekamera Gjør det enklere å parkere. 
Denne tilgjengelige funksjonen viser området 
bak deg og legger inn retningslinjer for å 
hjelpe deg med å plassere e-NV200 nøyaktig 
der du vil ha den.

10,6 m
Klasseledende beinplass for fører = bedre komfort

Lastebillignende sitteposisjon = god sikt

Oppvarmet sete = bedre komfort

Batteriplassering = lavt tyngdepunkt

BEDRE KJØRING GIR EN BEDRE 
ARBEIDSDAG.
Det er inggentingnngg ssssomomomom eeeerrr r bebebebedrddrdree e enennn ååå å kjkjkjkjørøree elelekkektrtrisiskk. FF lølelelseesen n avav åå gglili sstitillllee gjgjgjenenennoononommmm trtrtrtr fafafafikikikikkkkeken,n, 
ututenen mmototororststøyøy eellllerer vvibibrarasjsjononerer.. I I titillllegeggg gg fåfåår r dududu eeennn føføførerererfrfrfokokokokususert kuk pé med klassssele ededenendee
bebebeinininplplplasasass ss ogogogg hhhøyøyøyøy,, lalalalaststststebebebebilililillililligngngnenenddede ssitittetet poposis sjsjonon fforor bbededrere ssikikt.t. SSlilik k fåfår r vivi gglaadederere,,,,, mimmimimindndndndrereree tttrørørøøttttttt e 
ogog mmerer ppålålititeleligigee føførerererer . . AlAlll dedennnnee kokomfmforo teten n kommer ssamammemen nn n memememeddd d enenenen aaututomo atgirkasse som 
økøkerer kkjøjørereglglededenen yyttttererliligegere. Meed d d  svsvsvsværærærærtttt smsmsmsmididididiiigig kkkjjøjø iriringng ((tatakkkketet vværære e etet lava t tyngdepunkt ogog 115"5" 
hjjul),), uumiimimidddddddddelleelelbabababarttrtrtrt EEEEEllllmotor-drereieiemomomementnt fforor rrasaskk ogog mmykyk akskselelerasjon og litenn ssvingngraradidiusus fforor 
enenklklerere e mamanønøvrererining,g, vvilil ee-N-NV2V20000 kkana skskjeje bblil ddinn bbeste kkolllega på jobben. 
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CARWINGS avanserte telematikksystem bidrar til å hjelpe din virksomhet 
ved å la deg spore og utveksle viktig vognparkdata digitalt.
• Eliminerer kjedelig papirarbeid ved å spore og logge førerrapporter 

digitalt.
• Overvåker batteristatus og kjøretøyets posisjon i sanntid fra 

CARWINGS-nettstedet.
• Registrerer overskridelser av forhåndsinnstilt hastighet og identifiserer 

jevn kjøreatferd via smarttelefon. 
• Mottar varsler for fullendt lading og batteristatus.
• Fjernstyrer ladestart og -stopp samt klimakontroll fra en mobilenhet.

Med et blikk på instrumentpanelet vil du få all informasjonen du 
trenger for å kontrollere rekkevidde, inkludert ladestatus og energiforbruk.

OVERVÅK ALL INFORMASJONEN 
DU TRENGER FOR Å FORENKLE 
JOBBEN DIN

Gjenværende 
batterikapasitet

Beregnet 
rekkevidde

Energimåler
Ladetilstand
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SKYVESKUFFEN UNDER SETET på passasjersiden
gir deg en trygg måte å lagre tingene dine på.

MIDTKONSOLLEN er stor nok til å oppbevare en 
bærbar PC – den er til og med designet til å ha plass
til hengemapper.

ET MOBILT KONTOR SOM 
FUNGERER UANSETT HVOR 
DU BEFINNER DEG.
e-NV200 tilbyr et overraskende høyt utstyrsnivå. 
Interiøret i e-NV200 er inspirert av førere som må jobbe 
mens de er på farten. Kupeen kan gjøres om til en 
arbeidsplass som er enkel i bruk med justerbare seter og 
allsidig oppbevaring. Hvis du har NissanConnect med 
navigasjon, håndfrie samtaler og SMS samt strømming av 
musikk via Bluetooth behøver du ikke noe annet kontor.

Girvelger ved 
rattstammen gir deg 
plassen du trenger 
for å kunne gjøre fl ere 
oppgaver samtidig.

Få tilstrekkelig med strøm 
foran med 12 V strømuttak 
og USB-tilkobling.

En skjerm betyr så 
mye. Endring av 
leveringsadresse? 
Få oppdateringen via 
SMS, og fi nn deretter 
kjøreruten med 
navigasjonssystemet.
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LASTEKAPASITET OG 
ALLSIDIGHET HØRER SAMMEN.
e-NV200 er designet for å kunne imøtekomme ulike behov. Velg mellom to modeller, begge med et allsidig 
interiør som lar deg konfigurere stativer og hyller samt seter slik at den kan tilpasses etter behov. 
Du kan velge mellom sidehengslede bakdører med paneler eller vinduer, eller topphengslet bakluke. I tillegg 
er det enkelt å laste bilen takket være en svært lav lastehøyde bak på kun 520 mm.

e-NV200 Combi * 
Combi kan tilby komfortabel seteplass 
til opptil fem personer med 2,3 m3 
bagasjeromsplass. Doble skyvedører 
og en bakluke gir enkel inn-/utstigning 
og lasting.

Flate hjulbrønner 
gjør det enklere å 
stable last.

Seks gulvmonterte 
D-ringfester tåler 
opptil 509 kg.

2,04 m – lang nok til å gi plass til to europaller bak forsetene

BEST I SIN 
KLASSE, 4,2 m3 
lastevolum

645 kg nyttelast

1,22 m mellom hjulkassene
1,50 m vegg-til-vegg
1,36 m innvendig høyde

e-NV200 
For optimal lasteplass har e-NV200 det 
beste lastevolumet i sin klasse. Delte 
bakdører (60/40) gjør det enklere å laste 
og losse.

60%40%
For bredere last. For trangere forhold.

Du har plass til to
standard europaller 
og enda har du plass
til overs.

60/40 
delte bakdører

520 mm lastehøyde bak

* Markedsføres ikke i Norge.

Introduksjon    |    Utvendig design    |    Innvendig design    |    Lasterom    |     Tilbehør    |    Farger og Karosserivarianter Print   |   Utgang



1

5

2

4

3 3

6
7 8

9
11

10
12

1_ Lastestativ, sett med to
2_ Kanalrør
3_ Skvettlapper foran og bak
4_ Sidelister
5_ Plastbeskyttelse for vindusdør, 

komplett beskyttelse, 4 deler
6_ Setetrekk i tekstil av økomateriale

7_ Gummimatte
8_ Systemkrok for multiskillevegg
9_ Gulvbeskyttelse i plast og baklukelist
10_ Terskelplater og standard tekstilmatte
11_ Bagasjenett
12_ Myk bagasjeromsmatte

Gjør din e-NV200 komplett med originalt tilbehør fra 
Nissan. Alt fra setetrekk i tekstil og beskyttelsesgitter for 
skyvedører til gummimatter og bagasjeromsmatter er laget 
etter mål, skreddersydd og designet med tanke på dine 
spesifi kke behov.

ORIGINALT TILBEHØR FRA NISSAN
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153,4

2 725 mm

4 560 mm

2 011 mm

1 755 mm

1 858 mm

FARGER

White (S) - QM1 Silver (M) - KLO Grey (PM) - K51

Black (M) - GNO Blue (TPM) - RBMRed (S) - Z10

INTERIØR

Grey - Dark grey (VAN)

ALUFELGER

15" alufelger 15" stålfelgkapsler

MÅL

S: Solid 
M: Metallic 
TPM: Titan perlemor metallic
PM: Perlemor metallic

NISSAN e-NV200 TILBYR 
DEG FØLGENDE:
Nissan tilbyr 5 år/100 000 km på alle 
EV-dedikerte komponenter og 
5 år/100 000 km for standardkomponenter.

12 års antikorrosjonsgaranti.

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. 

SERVICEKONTRAKTER* 

NISSAN Servicekontrakt er den beste måten 
å gi din nye Nissan e-NV200 vedlikeholdet den 
fortjener!
Vi tar godt vare på din Nissan mens du har fast 
pris år etter år.
Når du bringer bilen til forhandleren vil vi skifte
 ut deler og væske i samsvar med Nissans 
offi sielle serviceplan, og utføre kontroller for 
problemfri kjøring.
Totalt budsjett og planstyring: Nissan vil informere 
deg om kontrolldatoer og foreslå best mulig 
service og tidspunkt for service på din bil.

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 
fi nne på nye ting. Og i Nissan er ikke 
innovasjon bare et spørsmål om tillegg 
og utvidelser; det handler om å bryte 
grenser for å fi nne 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..

Varebil med enkel/dobbel skyvedør og hele vinduer og vindusvisker

KAROSSERIVARIANTER

* Blir tilgjengelig i løpet av 2014
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Følg Nissan e-NV200 på:

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

Forhandlerstempel:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (JULI 2014). 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 BtoB ENV200 BROC 07/2014 – Trykt i EU.
Produsert av NEW BBDO, Frankrike – Tel.: +33 1 40 62 37 37 og produsert av eg+ worldwide, Frankrike –Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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