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Jeżdżąc w trybie Eco oraz B, 
można jeszcze bardziej wydłużyć 
zasięg pojazdu. W trybie Eco 
reakcja na wciśnięcie pedału 
gazu jest optymalizowana przez 
komputer a klimatyzacja działa 
oszczędnie, minimalizując zuży-
cie energii. Tryb B zwiększa siłę 
hamowania rekuperacyjnego. 
Oba tryby pomagają w pełni 
wykorzystać energię z ładowa-
nia.
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ODKRYJ NOWĄ, W 100% ELEKTRYCZNĄ 
MOBILNOŚĆ DLA CAŁEJ RODZINY 
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1) Faktyczny zasięg może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: styl jazdy, sposób  ładowania, temperatura, typ nawierzchni, wiek akumulatora, ciśnienie w oponach, 
sposób serwisowania, ciężar ładunku itp. 2) Ładowanie od 0 do 80% za pomocą stałoprądowej szybkiej ładowarki 50 kW 3) Przy użyciu opcjonalnej ładowarki pokładowej 6,6 kW 
4)  Zalecane jest korzystanie z gniazdka podłączonego do dedykowanego obwodu.

*Zdjęcia są jedynie ilustracją
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Wystarczy spojrzeć na panel oprzyrządowania, aby uzyskać wszystkie 
informacje potrzebne do zarządzania zasięgiem, w tym dane dotyczące 
stanu naładowania akumulatora i zużycia energii.

PODRÓŻOWANIE 
W KOMFORTOWYCH WARUNKACH

Pozostała moc 
akumulatora

Szacunkowy 
zasięg

Wskaźnik energii
Stan naładowania 

Nissan e-NV200 może być wyposażony w 
inteligentny kluczyk, klimatyzację i wiele innych 
poprawiająch komfort podróżowania elementów 
i innowacyjnych systemów: automatyczną 
skrzynię biegów, asystenta podjazdu pod 
wzniesienie, ekran dotykowy 5,8” z nawigacją, 
podgrzewane koło kierownicy obite skórą czy 
podgrzewane przednie fotele. 
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11,13 m
Umiejscowienie akumulatora 
optymalizuje środek ciężkości 
pojazdu. 

BEZ
Hałasu

BEZ 
Drgań

PAMIĘTASZ CZASY, GDY PROWADZENIE SAMOCHODU
BYŁO PRZYJEMNOŚCIĄ? TE CZASY WŁAŚNIE WRÓCIŁY!
Jazda samochodem z napędem elektrycznym zapewnia wyjątkowe wrażenia. Dostępność 100% momentu obrotowego już 
w chwili ruszania i płynne przyspieszenie wniosą wiele emocji i powiew świeżości do codziennych obowiązków. Nisko 
umiejscowiony środek ciężkości i mały promień skrętu zapewniają doskonałe właściwości jezdne i łatwą kontrolę nad pojazdem. 
Z kolei brak hałasu i drgań ze strony silnika sprawi, że wszyscy pasażerowie będą mogli delektować się niezwykle płynną i 
cichą jazdą. Niezależnie od tego, czy załatwiasz codzienne sprawy, czy po prostu jedziesz do miasta, podróżowanie Nissanem 
e-NV200 stanie się jednym z najprzyjemniejszych punktów programu każdego dnia.

*Zdjęcia są jedynie ilustracją
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Indywidualnie sterowane 
podgrzewane fotele 
przednie witają przytulnym 
ciepłem w chłodne dni.  

KOMFORT
DLA WSZYSTKICH.
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* Zdjęcie ma charakter poglądowy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką dealerską. 
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Jeśli chodzi o przestrzeń bagażową, 

e-NV200 jest niewiarygodne 

wszechstronny, dzięki czemu 

pojemność samochodu nigdy nie 

stanie na przeszkodzie Twoim 

planom. Pojazdem może komfortowo 

podróżować pięć, sześć lub siedem 

osób oraz ich bagaże. Do tego 

wyjątkowo niska krawędź załadunku 

znajdująca się na wysokości 524 

mm znacznie ułatwia ładowanie.

PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
NA CAŁY EKWIPUNEK.

Przemyślane schowki
W e-NV200 znajduje się 13 przydatnych schowków, w tym również
w niewidocznych miejscach, na przykład pod siedzeniem i w konsoli
środkowej.

7 miejsc.
W 7-miejscowej wersji 
e-NV200 wszystko jest 
możliwe. Możesz złożyć 
drugi i trzeci rząd siedzeń, 
zyskując większą 
przestrzeń bagażową.

2 miejsca 
W wersji dwumiejscowej 
otrzymujesz największą w
klasie kubaturę przestrzeni 
ładunkowej wynoszącą 3,1
m3. To wystarczająco dużo, 
aby zabrać ze sobą trzy 
rowery górskie bez koniecz-
ności demontowania ich 
przednich kół. W sam raz 
na spotkanie z przygodą!

5 miejsc
Nawet jeśli w samochodzie 
jedzie pięć osób, każda może 
ze sobą zabrać dużą walizkę. 
To aż 2,3 m3 przestrzeni
bagażowej. Można również 
złożyć drugi rząd siedzeń,
aby uzyskać jeszcze więcej 
miejsca. Po złożeniu
przedniego fotela pasażera 
można przewozić przedmioty 
o długości do 2,8 m.  

*Zdjęcia są jedynie ilustracją
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ZWIĘKSZ SWOJE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI WERSJI 
7-MIEJSCOWEJ.
Wersja 7-miejscowa jeszcze pełniej zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby i pragnienia. Dzięki 7 pełnowymiarowym 

siedzeniom z mnóstwem przestrzeni na nogi i ramiona możesz zabrać ze sobą całą swoją paczkę i wyruszyć tam, 

dokąd poprowadzi Was nastrój. Ponadto drugi rząd siedzeń jest dzielony i składany w proporcji 6:4, a siedzenia 

w trzecim rzędzie można całkowicie zdemontować, co umożliwia zabranie ze sobą wszystkiego, czego zapragniesz. 

e-NV200 po prostu ułatwia życie.

7 MIEJSC
870 L PRZESTRZENI 

BAGAŻOWEJ* do sufitu 
443 L PRZESTRZENI 

BAGAŻOWEJ* pod tylną półką

6 MIEJSC
1550 L PRZESTRZENI 

BAGAŻOWEJ

5 MIEJSC
2110 L PRZESTRZENI 

BAGAŻOWEJ

4 MIEJSCA
MOŻLIWOŚĆ PRZEWOŻENIA 

PRZEDMIOTÓW DO 2,8 M 
DŁUGOŚCI

3 MIEJSCA
WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKU 

DO 1,3 M

2 MIEJSCA
2940 L PRZESTRZENI 

BAGAŻOWEJ

*Zdjęcia są jedynie ilustracją
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*Zdjęcia są jedynie ilustracją

BEZPIECZEŃSTWO W NISSANIE 

OTACZAJ SIĘ
PEWNOŚCIĄ.
Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś miał poczucie takiej 
pewności w każdej sytuacji na drodze? Technologia 
Safety Shield Nissana to kompleksowe podejście do 
bezpieczeństwa, określające zasady projektowania i 
konstruowania każdego pojazdu tej marki. Opisane poniżej 
funkcje to tylko przykłady wielu rozwiązań Nissana 
pomagających chronić Ciebie i Twoich najbliższych 
poprzez skupienie się na trzech obszarach: monitorowaniu 
systemów pojazdu i jego otoczenia, pomocy w 
nieoczekiwanych sytuacjach oraz zapewnieniu ochrony 
w razie wypadku. 

PODUSZEK POWIETRZNYCH W 
WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM
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System wspomagania ruszania pod gógóręrę 
Stoisz na podjeździe i musisz ruszyć 
ponownie? Żaden problem! System 
wspomagania ruszania pod górę zapobiega 
staczaniu się pojazdu w dół poprzez
wydłużenie działania hamulca o kilka sekund,
dając kierowcy czas na przeniesienie nogi z 
pedału hamulca na pedał przyspieszenia.
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1. Bagażnik z 2 pałąkami

2. Naklejka zero emisji

3. Osłony przeciwbłotne 
(przednia i tylna)

4.  Okrągły uchwyt na smartfon
(biały)

5.  Uniwersalny uchwyt na tablet
(czarny)

6. Listwy ochronne na progach 
i dywaniki tekstylne w wersji 
standardowej

7. Miękka wykładzina bagażnika

8. Siatka do mocowania bagażu

9. Wykładzina bagażnika

10. Twarda wykładzina bagażnika

11.  Kratka oddzielająca przestrzeń 
dla psa

ORYGINALNE AKCESORIA NISSANA 
Wybierz oryginalne akcesoria Nissana dla swojego e-NV200. 
Od wykładzin przestrzeni ładunkowej po praktyczne uchwyty 
na tablet, od siatek do mocowania bagażu po kraty pionowe 
dzielące bagażnik – wszystkie akcesoria zostały 
zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach.

*Zdjęcia są jedynie ilustracją
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KOŁA

SIEDZENIA 

niebieskie wykończenie

15-calowe felgi aluminiowe 

E

A

F

B

C

D

C

CAŁKOWITE 
WYMIARY

Biały (S) QM1

P= lakier perłowy  M= lakier metalizowany

Srebrny (M) KL0 Jasnoszary (PM) K51

Biały (3P) QAB Niebieski (TPM) RBMCzerwony (S) Z10 Niebieski (P) BW9

Czarny (M) GN0

KOLORY NADWOZIA
SILNIK

Maks. moc silnika 1) kW(KM) 80[109]/3008

Maks. moment obrotowy 1) Nm/min-1 254 /0-3008rpm

Maks. prędkość obrotowa 10500

Typ silnika Elektryczny

Rodzaj zapłonu Elektroniczny

UKŁAD NAPĘDOWY
Przełożenie przekładni końcowej 9,3010

Napęd Przód

AKUMULATOR

Typ Laminowany akumulator litowo-jonowy

Napięcie V Napięcie nominalne; 360 V

Pojemność kWh 24 kWh

Ładowanie Kw 3.6 kw

Czas ładowania godziny 7 

Ładowanie Kw 6.6 kw

Czas ładowania godziny 4 godziny (opcja)

ŁADOWARKA
Ładowarka pokładowa kW 3.6kW, 6.6kW(opcja)

Szybka ładowarka kW 50(opcja)

Czas ładowania 30 min (opcja)

WYMIARY

A Długość mm 4560

B Szerokość z lusterkami mm 2011

C Szerokość bez lusterek mm 1755

D Wysokość (bez obciążenia) mm 1858

E Rozstaw osi mm 2725

Zwis mm 987,2

mm 846,6

Rozstaw kół mm 1530

mm 1530

A Prześwit (bez obciążenia) mm 153,4

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie Niezależne, kolumna MacPhersona

Zawieszenie tylne Resor piórowy

Wspomaganie układu kierowniczego Elektryczne

Układ hamulcowy Hamulec rekuperacyjny

Hamulce przód CLZ31VE 283×28t

Hamulce tył AD9VA+DS17 292×16t

Rozmiar opon 185/65R15

WYMIARY PRZESTRZENI 
ŁADUNKOWEJ / ŁADUNKU

Maksymalna długość mm 2040

Maksymalna szerokość mm 1500 (1495 Evalia)

Maksymalna wysokość mm 1358 (1305 Evalia)

Minimalna szerokość między wnękami kół mm 1220

Wysokość platformy ładunkowej (bez ładunku) mm 523,5

5 miejsc m3 2,3

5 miejsc 2 rząd siedzeń złożony m3 3,1

7 miejsc do rolety przestrzeni bagażowej m3 0,44

7 miejsc do dachu m3 0,87

7 miejsc 3 rząd siedzeń złożony m3 2,11

7 miejsc, 2 i 3 rząd siedzeń złożony m3 2,94

Szerokość drzwi przesuwnych mm 700

Wysokość drzwi przesuwnych mm 1171

Szerokość drzwi tylnych mm 1262

Wysokość drzwi tylnych mm 1228
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RODZAJE NADWOZIA

* W procesie homologacji

Combi z podwójnymi drzwiami przesuwnymi i klapą tylną w standardzie, drzwi dwudzielne z tyłu dostępne opcjonalnie.

Nadwozie Combi
Grade Tekna

Liczba miejsc 5/7

MASY

Masa cakowita kg 2220

Masa własna kg 1701*

Ładowność maksymalna kg 519*

Dopuszczalne obciążenie osi przedniej kg 1180

                                               tylnej kg 1200

OSIĄGI

Zużycie energii 3) Wh/km 165

Zasięg (NEDC) 3) km 167

Poziom emisji CO2 (cykl mieszany) g/km 0

Prędkość maksymalna km/h 123

Przyspieszenie 0 - 100 km/h s 14

ORYGINALNE NISSAN AKCESORIA                     INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

WYPOSAŻENIE 
ZEWNĘTRZNE

Oryginalne wyposażenie (OE) 15 - calowe felgi alluminiowe 40300-4FA1A

Oryginalne wyposażenie (OE) osłony ozdobne 40315-4FA0A

Przyczepa stalowa (dwie tablice, do użytku codziennego) KE730-JX002

Przyczepa (trzy tablice, do użytku profesjonalnego) KE730-JX003

Bagażnik dachowy (klapa drzwi lub drzwi francuskie) G3520-4FA00

Słupki boczne naczepy KE543-JX010

Listwy boczne nadwozia KE760-JX020

Naklejka "Zero Emisji" - kolor ciemnoszary dla jasnego koloru aut (biały, srebrny itd..) G6820-4FA0A

Naklejka "Zero Emisji" - kolor jasnoszary dla ciemnego koloru aut (czarny, czerwony itd..) G6820-4FA0B

Zestaw przednich błotników KE788-4F085

Zestaw tylnych błotników KE788-4F086

Zestaw przednich i tylnych błotników (dla NML) KE788-4F080

Zestaw przednich deflektorów wiatru KE800-JX010

BEZPIECZEŃSTWO Nakrętki do felg kół KE409-89951

BEZPIECZEŃSTWO

Przedni system parkowania (główny zestaw) KE512-99901

Przedni system parkowania (dodatkowy zestaw) KE512-99930

Tylny system parkowania KE511-99903

WNĘTRZE

Listwy progowe przednie KE967-4F000

Wykładzina bagażnika KE967-4F020

Komplet dywaników gumowych KE748-4F189

Komplet dywaników tekstylnych KE745-4F201

Wykładzina bagażnika Passenger KE840-4F001

Wykładzina bagażnika Combi KE840-4F000

Miękka wykładzina bagażnika KE965-4F0H0

Twarda wykładzina bagażnika KE965-4F0S0

Krata pionowa do bagażnika Passenger KE964-4F000

                    OPIS                                     NUMER REFERENCYJNY
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Wybierając NISSANA e-NV200, 
ZYSKUJESZ NASTĘPUJĄCE 
KORZYŚCI:
Nissan oferuje gwarancję na 5 lat / 100 000 km* na 
wszystkie specjalne podzespoły elektryczne oraz gwarancję 
na 3 lata / 100 000 km na elementy standardowe i bez 
limitów w przypadku programu leasingu. 

12-letnia gwarancja antykorozyjna

Gwarancja na akumulator litowy w Nissanie e-NV200 chroni 
przed spadkiem pojemności poniżej 9 z 12 kresek przez 
okres 5 lat / 100 000 km. *W zależności, co nastąpi wcześniej.

PRZEDŁUŻONA  GWARANCJA NISSAN 5  umożliwia 

wydłużenie standardowego okresu gwarancyjnego, który 

wynosi 3 lata / 100 000 km* (z wyjątkiem akumulatora).

•  Możesz wybrać gwarancję pod kątem sposobu użytkowania 

pojazdu.

•  W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją stoso-

wane są wyłącznie oryginalne części Nissana, montowane 

przez wykwalifi kowanych mechaników.

Umowa serwisowa NISSANA to najlepszy sposób, aby zapewnić 

swojemu Nissanowi e-NV200 obsługę serwisową na odpowiednim 

poziomie!

•  Odpowiednio zajmiemy się Twoim Nissanem, a ponadto zapewnimy Ci 

niezmienione ceny usług serwisowych przez cały okres obowiązywania 

umowy.

•  Będziemy wymieniać części i płyny w Twoim pojeździe zgodnie z 

programem obsługi serwisowej Nissana oraz przeprowadzimy kontrole, 

które zagwarantują Ci spokój i bezpieczeństwo podczas podróży.

•  Zapewniając pełną kontrolę fi nansów i program obsługi serwisowej, 

fi rma Nissan będzie przypominać Ci o zbliżających się wizytach w 

serwisie i zaproponuje najlepsze usługi oraz termin ich wykonania.

UMOWY SERWISOWE  PRZEDŁUŻONA  GWARANCJA    

* W zależności co nastąpi wcześniej

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ Z NAS TO, CO NAJLEPSZE.

Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany zasad i wprowadzania innowacji. 

W Nissanie innowacja to nie tylko dodatki i rozszerzenia – to przekraczanie granic w celu stworzenia nowego status quo. 

To tworzenie nieoczekiwanych rozwiązań, spełniających i pragmatyczne, i nawet najbardziej szalone z Twoich pragnień.  

W Nissanie tworzymy samochody, akcesoria i usługi, które przełamują schemat, czyniąc praktyczne ekscytującym, 

a ekscytujące praktycznym, tak aby oferować Ci jeszcze większą przyjemność z jazdy każdego dnia.
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Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność treści niniejszej publikacji w momencie oddania do druku (listopad 2015 r.) . 
Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką 
nieustannego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych 
lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to 
będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Kolory przedstawione w 
broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie 
niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Zaprezentowane zdjęcia są jedynie ilustracją. Informacje i fakty zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom informacyjnym 
i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. Technologie, komponenty i akcesoria o których mowa w niniejszej publikacji 
mogą nie być zawarte w wyposażeniu standardowym pojazdu. Więcej informacji na temat Nissan e-NV200, w tym rozszerzonej 
gwarancji NISSAN 5* i umów serwisowych Nissan, można znaleźć na stronie www.nissan.pl lub u autoryzowanych dealerów Nissana.

Broszura – GEA BtoC e-NV200 BROC 08/2015 – Opracowanie: NEW BBDO, Francja – tel.: +33 1 40 62 37 37; produkcja: 
E-GRAPHICS\FRANCE, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35. 

Śledź Nissana e-NV200 w serwisach:
Pieczęć dealera:
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