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EVALIA
FAMILIEVENNLIG
EVALIA ER KLAR FOR ALLE 
UTFORDRINGER familien kan tenkes å kaste mot 
den: Spretne unger, sykler, sølete poter og innfall av 
typen “la oss dra til stranden med en gang”. 
Romslig, tøff og konstruert for familiemoro, det er 
EVALIA: Spesialbygd for alt du vil gjøre.
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FAMILIENS
DAGLIGSTUE
MED OPP TIL SJU FULLVERDIGE SETER i et stort, 
lyst interiør er EVALIA fullpakket med familievennlige 
ideer. Det er sammenfoldbare bord med innebygde 
koppholdere for passasjerene i andre seterad, ideelle 
for en rask matbit underveis. Lang kjøretur til 
campingplassen? Det er et 12V uttak for innplugging av 
spillkonsoller eller en laptop. Pluss en masse 
oppbevaringsrom for alle tingene som bare ”må” være 
med. Og ikke vær redd for klissete hender eller issøl: 
EVALIA har et interiør som er lett å holde rent.
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UBEGRENSET
ALLSIDIGHET
TA EN TUR TIL KYSTEN. Hjelp en venn med å 
fl ytte. Fyll bagasjerommet med småtrær fra 
hagesenteret. 
Se hva som skjer rundt neste sving. EVALIA er klar for 
et liv som er fullt av overraskelser.
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TOTAL LENGDE: 4,40M

TOTAL
HØYDE:
1,86M

TOTAL BREDDE: 1,69M

Det er enkelt å komme inn i bilen: 
EVALIAs lave gulv gjør det 
enkelt å komme seg inn og ut.

EVALIA har en imponerende liten svingradius på bare 10.6m. Kombinert med en 
total lengde på 4,4m betyr dette at du kan manøvrere deg fram i smale gater og 
inn i trange steder enkelt og trygt.

10.6M

KOMPAKT, MED 
STORE MULIGHETER

Ryggekamera er standard utstyr og hjelper deg med å komme inn i små 
parkeringsplasser. Displayet på dashbordet viser et fargebilde av området 
bak deg og legger inn retningslinjer for å hjelpe deg med å plassere EVALIA 
nøyaktig der du vil ha den.

Med mindre enn 1,9m høyde er EVALIA lav nok til å komme inn i de fleste 
fleretasjes parkeringshus og parkeringsplasser med begrenset høyde – til 
forskjell fra dens høyere konkurrenter.

PARKERINGSHUSVENNLIG

SE KLART

LITEN SVINGRADIUS

ENKEL INNGANGRYGGEKAMERA

847MM

667MM
384MM

373MM

EVALIAs høye kjøreposisjon gir deg 
god sikt hele veien rundt. Dashbordet 
er vinklet slik at det er plassert 
komfortabelt i siktlinjen din og gir 
nøkkelinformasjon bare ved et blikk.

OVERRASKENDE
KOMPAKT OG SMIDIG
EVALIAS SMARTE DESIGN pakker en masse interiørplass inn i kompakte ytre mål. Så når du kjører 
oppleves den som smidig, kvikk og enkel å kjøre og gjør utfordringene med travle gater litt mindre. 
Den kommer seg inn i mindre parkeringsplasser enn du skulle tro! De livlige bensin- eller dieselmotorene 
er rimelige i bruk og har all den kraften som trengs for å håndtere rushtid og motorvei.
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UTSTYR
Brytere for elektrisk betjening av
sidespeil og høydekorreksjon av
hovedlyset

Start/stopp trykknapp 
(pga. I-key)Klimaanlegg og NissanConnect 

5 eller 6 trinns manuell girkasse

Klimaanlegg og koppholdere for
passasjerene i 3. seteradRegnsensor

12V strømuttak for passasjerene i 2. seterad

Midtplassert oppbevaringskonsoll

I-Key

Stort hanskerom… …og ikke synlig oppbevaringsrom

Skjult skuff under passasjersetet foran

Ratt og instrumenter Brettbord for passasjerene på 2. seterad 1L flaskeholdere i skyvedørene på sidene

Oppbevaringsrom i dashbordet

Bagasjeromoppbevaring og varseltrekant 

Hjelpehåndtak
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1. 7 seter, 900 l lastevolum

2. 6 seter, 1 550 l lastevolum 5. 3 seter, opptil 1,3 meters lastehøyde 6. 2 seter, 2 900 l lastevolum

3. 5 seter, 2 200 l lastevolum

4. 4 seter, opptil 2,8 meters lastelengde

PASSER
LETT INN I LIVET DITT
EVALIA TILPASSER SEG HURTIG OG ENKELT TIL DET DU SKAL GJØRE I DAG. EVALIAS 
MODULBASERTE SETEARRANGEMENT GIR DEG MASSE PLASS Å LEKE MED.
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KJØR 
OG OPPLEV

EVALIA ER UTSTYRT FOR Å GJØRE 
OPPDAGELSEN AV NYE REISEMÅL enkel og 

morsom. Den klare kjørecomputeren viser deg 
turtall, gjennomsnittlig og sanntids drivstofforbruk 

og den gjenværende kjørestrekningen. Den smarte 
intelligente nøkkelen ligger i lommen din mens du 
låser opp og igjen dørene, og starter eller stopper 

motoren. Hva kan være enklere enn det?

NISSAN 
CONNECT
SE MER, HØR MER, LÆR MER MED Nissan Connect, 
ditt helintegrerte navigasjons-, kommunikasjons- og 
lydunderholdningssystem. 5" berøringsskjerm som viser 
optimale kjøreruter, musikk og infovarsling, og til og med 
telefonboken din. 2D eller 3D kart og autozoom på viktige 
mål med stemmestyring på 9 språk. CD-spiller som 
kan lese alle formater, søke, åpne nettverket takket være 
Bluetooth® handsfree forbindelsen. Få tilgang til favorittene 
på Ipod-en, MP3-spilleren eller USB minnepinnen din via 
Nissan Connects høydefi nisjons berøringsskjerm. Se hva 
som skjer gjennom ryggekameraet.

KRAFT
MED ØKONOMI
DU KAN VELGE en 1.6L bensinmotor som utvikler 81KW (110Hk) og 
153NM dreiemoment eller en 1.5L dCi turbodiesel som utvikler 81KW 
(110Hk). Begge motorene har lavt forbruk slik at du kan bruke mindre på 
drivstoff og kjøre lenger mellom hver tankfylling. Multifunksjonsdisplayet 
presenterer forslag til når du skal skifte gir slik at du kan kjøre mer økonomisk.

FØL
DEG SIKKER
AKKURAT SOM DEG VIL ALLE FØLE SEG TRYGGE 
OMBORD I EVALIA. Derfor har vi har utstyrt kjøretøyet 
med en rekke aktive sikkerhetssystemer, inkludert ABS 
med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD), 
bremseassistent (Brake Assist) som øker bremsekomforten 
og stabilitetskontroll. I tillegg kommer alle kollisjonsputer 
foran, på siden og gardinkollisjonsputer samt forstramming 
av setebeltene foran, som standard. For å gi deg enda 
bedre beskyttelse er EVALIA alltid utstyrt med ESP, 
Cruisekontroll og Hastighetsbegrenser samt det nye 
dekktrykkovervåkingssystemet.

Kollisjonsputer for føreren og forsetepassasjeren

81KW (110Hk)

1.6 Bensin

81KW (110Hk)

1.5 dCi
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Beskyttelseslister

1) Lastestativ, stål 3 stenger
2) Sidelister, ikke kompatible m/

skyvedører
3) Hjørnebeskyttelse til støtfanger 

foran og bak

4) Teppesett og gummimatter
5)  Tilhengerfeste m/avtagbar 

kule, 7 pin TEK
6) Bagasjeromsdeler

MIN UTROLIGE,
TILPASNINGSDYKTIGE EVALIA
DET SPESIALUTVIKLEDE TILBEHØRET til bilen gir deg enda 
fl ere muligheter for familieeventyr, eller bare enklere kjøring i hverdagen. 
Fra takbokser og, sykkelstativer til gulvmatter og motstandsdyktig 
gulvbelegg vil det hjelpe deg med å få mest mulig ut av fritiden din og 
EVALIAs imponerende kapasitet.

Teltet er ikke tilgjengelig i alle markeder. Vennligst sjekk tilgjengelighet med din forhandler
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Dark Blue 
BW9 / M

Silver
KL0 / M

Dark Grey 
K51 / M

Black 
GN0 / M

Pearl White
QAB / P 

White 
QM1 / S

Red 
Z10 / S

Brown
CAP / M 

S: SOLID – M: METALLIC – P: PERLEMOR

F A R G E R

Mørk grått / blått interiør

S T A N D A R D E Q U I P M E N T S

I N T E R I Ø R

• ABS + EBD

•  Kollisjonsputer for fører og 
forsetepassasjer

• Sidekollisjonsgardiner

• Kjørecomputer

• 4 gulvmonterte lastekroker

• ESP

• Nissan Connect

• Radio/CD med Bluetooth®

• Regnsensor

•  Cruise-kontroll med 
hastighetsbegrenser

• Aluminiumsfelger

•  Elektrisk betjening av speil 
og vinduer

• Sidekollisjonsputer

• Oppvarmede forseter

• Lakkerte støtfangere

• ISOFIX monteringspunkter

Ryggekamera Tåkelys I-nøkkel Automatisk klimaanlegg

U T S T Y R S V E R S J O N E R :  P R E M I U M

Utstyrsnivået kan variere, vennligst kontakt din forhandler for mer informasjon.
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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 dreier seg om å bryte
grenser for å fi nne opp status quo på nytt. Det dreier seg om å utvikle uventede
løsninger for å tilfredsstille både dine villeste og mest jordnære ønsker. I Nissan
konstruerer vi biler, tilbehør og tjenester som bryter med formen – som gjør det
praktiske spennende og det spennende praktisk, for å kunne gi deg en mer
spennende kjøreopplevelse hver eneste dag.

HOS NISSAN ER DET DU SOM FÅR FRAM DET BESTE I OSS.

F O R  D I N  T R Y G G H E T

NISSAN EVALIA TILBYR:

5-ÅRS NYBILGARANTI

12 ÅRS ANTIRUSTGARANTI

30 000 KM SERVICE INTERVAL

PAN-EUROPISK SERVICE
Når du kjøper en ny EVALIA kvalifi serer 

du deg automatisk for fordelene i vår 
Paneuropeiske 24/7, 365 dagers 
veihjelp. Uansett hvor du kjører i Europa: 
Opplever du ufrivillig stans, ringer du 

bare vårt nødtelefonsenter og da vil du 
med en gang få veihjelp.
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Følg Nissan EVALIA på:
Forhandlerstempel:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre korrektheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (12/2014). 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. Alle rettigheter forbeholdes. Gjengivelse av hele eller deler av denne 
brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – EVALIA GEA 12/2014 – Trykt i EU. Utviklet av NEW BBDO, Frankrike – 
Tlf.: +33 1 40 62 37 37 og produsert av E-GRAPHICS\FRANCE, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

B e s ø k  v å r t  n e t t s t e d  p å :  w w w . n i s s a n . n o
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