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OPPDAG DEN NYE HELELEKTRISKE 
MOBILITETEN FOR DIN FAMILIE  
Tenk deg hvis du hadde hatt den ideelle familiebilen med plass til fem, seks eller syv 
personer, all allsidigheten du har behov for og en helt ny type kjøreglede. Og tenk deg 
hvis du ikke trengte å stoppe på en bensinstasjon igjen eller bekymre deg for oljeskift, 
eller om service på girkassen. Slik blir det hvis du kjører 100 % elektrisk med Nissan 
e-NV200 Evalia. Vi brukte den samme innovative teknologien som allerede har satt over 
270 000 elbiler fra Nissan på veien, og kombinert den med vår prisbelønte NV200-
varebil. Dette betyr at du kan starte dagen med fulladet bil med en rekkevidde på 170 
km (godkjent NEDC).

170 KM
(godkjent NEDC) 

på en enkelt lading*
4

TIMER
12
TIMER

30
MINUTTER

HURTIGLADING VEGGBOKS** NORMAL 
LADING

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.

*NEDC. Rekkevidden avhenger av værforhold, temperatur, terreng og kjøremønster. **Hurtiglading opptil 80% på omlag 30 min. 4 timer ladetid krever bil med 6,6 kW 
lader og i tillegg tilpasset hjemmelader. (Ladetid med standard 3,3 kW laderer omlag 7 timer). Ladetid vil variere avhengig av bilens batteritilstand og andre faktorer 
som ladespenning, omgivelsestemperatur og batteritemperatur.
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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

BEREGNET 
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 kjøringen, på instrumentpanelet. Gå til Nissan Navigation System, CARWINGS, 
nullutslippmenyen, og audiovalgene på den 178 mm store berøringsskjermen i farger. 
Her kan du styre rekkevidden, beregne ruter, få trafikkoppdateringer i sanntid og bruke 
håndfri mobil. 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
• finne en ladestasjon

FRA DATAMASKINEN.
I tillegg til at du kan gjøre det meste fra telefonen kan du 
logge deg inn på din CARWINGS-konto 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 gir deg en beskjed.
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11,2 m
Batteriplasseringen skaper et 
optimalisert tyngdepunkt. 

UTEN 
Støy

UTEN 
Vibrasjoner

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 hverdagsgjøremål. 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.
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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.

SØRGER FOR AT ALLE ER I 
KOMFORTSONEN.
Alle har god plass i denne romslige og komfortable kupeen – enten 
det er snakk om fem, seks eller syv personer. Gjennomtenkte 
detaljer med tanke på familien, slik som f.eks. lav innstigningshøyde 
og smart oppbevaring for viktige ting du alltid må ha med deg. Du 
får funksjonaliteten til en stor personbil sammen med den 
behagelige og stillegående kjøringen fra en elbil – den er et helt 
nytt og annerledes familiemedlem.
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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.

SEKS KOLLISJONSPUTER 
SOM STANDARD

KOLLISJONNSNSNSNSNNNN PUPUPUPP TETE
For å være pppppppppppppppppppppppppppppå åå å ååååååååååååå dddddededededeeedeedddddd nnnnnnn sisisisisisisiss krkrkrkrkrkrkkreeeee sisississsss dededeededededdennnnnnn erererereeereer EEEEEEEvavavavavavav lilililiiaaaaa
utstyrt meddd seseseseseseseseseseseseseseseesssssses ksksksksksksssskskskskksksksskkk kkkkkkkkkkololooloolololo lilililiiilll sjsjsjsjsjsjjononoonononononspspspsppssppsputututtutututterererrrrr...

OPOPPLPLEVV EESPS  
ElElElElEEElElElElekekekekekekekeke trtrtrtrtrtrtrrononononononononisisisiiisisk stabbilittetskontroll gjør raske 
ununununununu nanananaaaanann mmmømømmømmm veveeerrr tit l en sikikkekerr reakksjon.

Bakkestartassistent Ikke bekymre dedeeeg g gg 
hvis du må stoppe i en bakke og derettererrr 
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.n

SeSeSeSeSeSeSS hhhhhhhhvavavavavavaa ssssssomomommoommo sssskjkjjkjkjkjjererr bbbakakakakak bbbbbililili enenenenen DDDDDetetetetett  
titititititilglglglglglglgjejejejejejengngngnngn eleleele igiige e eee ryryyygggggggekekekkekamamamammererererereraeaeaeaeaet t t t t gjgjgjgjgjg ørørørørør 
dedededeettttt enenene klklkklererree e e e å å å å papapapaparkrkrkrkrkerererererre.e.e.e.e SSSSSkjkjkjkjkjererererermememememem nnnn
påpåpåpåppåp dddddasasasaashbhbbh ororrororo dededededet t t tt vivivivivvv seseseseserr r r r hvhvhvhvhva a aa a sososososoommmm
skskskskskskkjejejjejeerr bababab k kk k bibibbileleeelennnnn mememememed d dd d
fafafafafaaabrbrbrbrbrikikkkkkkikikiik nnnnnnnn ststststs ililliltetetetee rrrrretetetetettninininininingngngngngslslslsslinininnnjejejeejer rrrr fofofoff r r åååå
gjgjgjggjg ørørørø e e e papaaparkrkrkerererrerinininningegegegegen n n n n enenenenene klklklklk erererre e.e.e.ee OOOOOggggg
mememeem ddd viviivv dvdvdvdvinininininkekekekekelvlvlvlvlvisisisisisnininininingngngngggg ffffrararara sssssidididdenenene eee
ogogoggo kkkkononono vevevevev kskskskskk e e ee e spspspspsppeieieieieie llll hahahahahar r rrr dududu aaltlttttt dddduuuuu
trtrtreneneenngegegegegegeger r r rr fofofofofof rrrrr bebebebebedrdrdrdrdrd e e e eee sisisisisiktktktktkt, , ,, trtrtrtrtrt ygygyggyggegeg rerer  
sksksks ifififtititittitingngngngnggn aaaaav v v v vv fififififif l l l ll ogogogogog pppparararararkekekekk ririringnngng..

44 444 444 sksksksksksks ivivivivivvebebebebebebrerereeeeeremsmsmsmsmsmmssererererererer oooooooogggggg
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BrBrBrBrBrBBrB ememememememee sesesesessseasasasasaa sisis stststststenenenene tetetetetennnnnnn anananannanntatatatatatatata aaaaaaattttt tt dededededededeedededetttttt t t erererererrerrerer 
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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 _ Bagasjeromsavdeler

11 _ Hundegitter

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.

ORIGINALT TILBEHØR FRA NISSAN 
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WHITE (S) - QM1 SILVER (M) - KLO GREY (PM) - K51

PEARL WHITE (3P) - QAB LIGHT BLUE (TPM) - RBMRED (S) - Z10 DARK BLUE (P) - BW9

BLACK (M) - GN0

FARGER

15” ALUFELGER

ALUFELGERINTERIØR

DARK (K)

HØY KVALITET

LIGHT (W)

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!

FORSIKRING

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.

ASSISTANCE
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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 litiumion-batterigaranti
beskytter også mot kapasitetstap under 9 
bar kapasitet (av 12) i en periode på 5 
år/100 000 km.

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.
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Følg Nissan e-NV200 på:
Forhandlerstempel

Besøk hjemmesiden vår på: www.nissan.no/env200

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (Juni 2017). 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   06/2017 – 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.
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