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A associação do nosso premiado furgão NV200 e do nosso galardoado LEAF 100% elétrico 
(com mais de 200 000 unidades em circulação), cria vantagens aliciantes e inovadoras para 
o seu negócio. A e-NV200 partilha a mesma tecnologia do Nissan LEAF. É uma aposta vencedora 
desde o início, dado que a opção 100% elétrica lhe permite baixar drasticamente os custos de 
funcionamento e garantir ao seu negócio uma orientação ambiental, sustentável inteiramente nova. 
A e-NV200 inaugura uma nova era para o seu negócio. O trabalho nunca voltará a ser o mesmo.

CONFIGURAÇÃO À SUA MANEIRA
O espaço de carga traseiro é funcional e 
versátil, com paredes planas que permitem 
montar facilmente prateleiras e alvéolos.

ESTÁ PRONTO PARA MUDAR O SEU 
NEGÓCIO? PREPARE-SE PARA SE 
TORNAR ELÉTRICO.

ESPAÇO PARA TODA A EQUIPA
Quer transporte passageiros quer uma 
equipa de trabalho, a e-NV200 acomoda 
confortavelmente 2 pessoas na versão 
Furgão e de 5 a 7 na versão Combi e ainda 
tem 0,87 a 4,2 m3 de espaço de carga.

CARREGUE COM TODA A FACILIDADE
O comprimento interior ao nível dos 
melhores da indústria permite-lhe 
transportar facilmente duas euro-paletes 
na área de carga traseira. A bateria 
encontra-se integrada no piso, o que lhe 
proporciona uma grande área de carga.  
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DIMINUA OS SEUS CUSTOS.
MELHORE A SUA EFICIÊNCIA. 
Imagine nunca ter de gastar dinheiro em combustível, mudanças de óleo ou revisão da transmissão. 
É o que acontece com a sua e-NV200 100% elétrica. Além de poupar dinheiro em custos de funcionamento, 
poupa tempo no período de imobilização para revisões. E o melhor de tudo é que o seu veículo incrivelmente 
económico é o mais ecológico dos furgões de produção em série do mercado - tão silencioso e limpo que 
pode fazer entregas noturnas em zonas residenciais e ter acesso a áreas reservadas, sem causar qualquer 
perturbação. Finalmente, é um veículo comercial que abre novas perspetivas para o seu negócio.

CRIAÇÃO DE NOVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 
Por ser um veículo zero emissões 
com um motor totalmente 
silencioso, a e-NV200 permite-
lhe fazer entregas noturnas em 
áreas residenciais, interiores e 
protegidas. Acabou-se o ruído 
e a poluição com CO2 para os 
seus clientes e o seu ambiente 
de trabalho.

SEM
COMBUSTÍVEL
MUDANÇAS DE ÓLEO
EMISSÕES

BAIXO
CUSTO DE UTILIZAÇÃO 
MANUTENÇÃO

ALTA
EFICIÊNCIA:
80 KW (107 CV)
POUPANÇAS E BENEFÍCIOS 
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H

10 
H

30
MIN.

CARREGAMENTO 
RÁPIDO 

COM QUADRO 
DE PAREDE 

CARREGAMENTO 
NORMAL 

QUATRO MODOS DE CONDUÇÃO, PARA 
MAXIMIZAR A AUTONOMIA
O modo D é o mais adequado para a 
condução em autoestrada; a utilização do 
cruise control aumenta o consumo de energia. 
O modo ECO proporciona-lhe uma maior 
autonomia, ajustando automaticamente a 
resposta da aceleração resposta e o sistema 
de controlo da climatização. Isto sim, é 
potência útil para o seu trabalho. O modo B 
aumenta a eficácia do sistema de travagem 
regenerativa. Funciona como o travão-motor 
de um veículo ICE. Combinados, os modos B 
e Eco proporcionam-lhe uma maior autonomia, 
visto que utilizam a aceleração suave do modo 
Eco e a travagem regenerativa do modo B.

TRABALHE COM A POTÊNCIA DE 
UM VEÍCULO 100% ELÉTRICO.
Comece o seu dia pronto para sair, com uma carga completa que lhe proporciona 
uma autonomia de 170 km* (NEDC) para ir buscar e deixar pessoas, ir a reuniões e 
fazer recolhas e entregas. A Nissan e-NV200 oferece-lhe 3 modos de carregamento: 
Pode carregar a bateria até 80% em cerca de 30 minutos com a porta de carregamento 
rápido, ou totalmente em cerca de 4 horas, com um quadro de parede utilizando o 
carregador de bordo opcional de 6,6 kW ou em cerca de 10 horas com um cabo EVSE, 
utilizando uma tomada de eletricidade normal em casa ou no seu local de trabalho. 
Tudo o que precisa de fazer é escolher o modo de carregamento que mais lhe convém. 
E, com o sistema de travagem regenerativa, a e-NV200 foi concebida para o ajudar 
a aproveitar ao máximo cada carga, enviando a potência para a bateria sempre que 
esteja em descida, desaceleração ou travagem. 

170 KM*
(*NEDC)

COM UMA 
ÚNICA CARGA 
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 O diâmetro de viragem incrivelmente 
estreito da e-NV200, 11,2 m, ajuda-o a 
circular em ruas estreitas e zonas de 
estacionamento apertadas, bem como a 
encostar tão perto quanto possível para 
cargas e entregas.

O Monitor de Visão Traseira torna mais 
convidativas as manobras de estacionamento 
em lugares estreitos. Este equipamento 
disponível mostra-lhe uma vista da área atrás 
de si, sobrepondo linhas de orientação para o 
ajudar a posicionar a e-NV200 exatamente 
onde pretende. 

11,2 m
Maior espaço para as pernas do condutor da 
sua classe = mais conforto

Posição de condução elevada = maior visibilidade
Bancos aquecidos = mais conforto

Distribuição da bateria = baixo centro de gravidade

MELHOR CONDUÇÃO, MELHOR 
DIA DE TRABALHO.
Não há nada como a condução elétrica, a sensação de se estar a deslizar 
silenciosamente, sem qualquer ruído ou vibração por parte do motor. Acrescente 
a isto um habitáculo centrado no condutor com o maior espaço para as pernas 
e altura da sua classe, bem como a posição de condução elevada que lhe oferece 
uma maior visibilidade e terá condutores com aspeto mais feliz, menos cansados 
e mais confiantes. Tudo isto com o conforto de uma caixa de velocidades 
automática a contribuir para um maior prazer de condução, aliada a uma grande 
agilidade (graças ao baixo centro de gravidade e 15 rodas), binário de VE 
instantâneo para uma aceleração rápida e suave e um reduzido ângulo de 
viragem que facilita as manobras. A e-NV200 pode até mesmo tornar-se o melhor 
membro da sua equipa. 
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O avançado sistema telemático CARWINGS coloca o seu negócio 
quilómetros à frente, ao permitir-lhe acompanhar e trocar dados 
digitalmente.

• Liberte-se da aborrecida papelada, controlando e registando digitalmente os 
relatórios dos condutores.

• Supervisione o estado da bateria através do Webite do CARWINGS e da 
aplicação NissanConnect EV. 

• Receba notificações de conclusão de carregamento e estado da bateria.

• Inicie e pare remotamente o controlo de climatização e inicie o carregamento 
a partir de um dispositivo móvel.

MONITORIZE TODAS AS INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS PARA O SEU TRABALHO

Com um simples olhar para o seu painel de instrumentos proporciona-
lhe toda a informação de que necessita para gerir a sua autonomia, 
incluindo o nível de carga e o consumo de energia.

CARGA RESTANTE
DA BATERIA

AUTONOMIA 
ESTIMADA

INDICADOR DE 
POTÊNCIA

NÍVEL DE CARGA

A precisão dos mapas é fundamental 
para se manter um funcionamento 
ótimo do sistema de navegação. 
O programa Nissan MapCare™ é um 
serviço que lhe permite obter uma 
atualização de mapas gratuita por 
ano, durante 3 anos após a compra 
do veículo*. Para mais informações, 
contacte o seu concessionário 

ou visite o portal do proprietário YOU+Nissan 
http://youplus.nissan.pt

*Oferta disponível em toda gama Nissan equipada com o NissanConnect 
(à exceção do NV200 e do 370Z) produzidos a partir de 1 de maio de 2016. 
Os veículos que se encontram em stock mas foram produzidos antes de 
1 de maio de 2016 estão excluídos desta oferta.

 

3 ANOS

GRATUITA
ATUALIZAÇÃO

Mude o seu negócio    |    Tecnologia e performance    |    Versatilidade    |    Acessórios    |    Cores, revestimentos, jantes e especifi cações    |    Carroçaria e garantias  Imprimir   |    Sair

Autonomia e carga    |    Condução elétrica    |    Carwings



Rebata o banco do passageiro, 
para obter uma conveniente 
superfície plana para escrever.

A montagem da 
transmissão na coluna 
da direção abre o espaço 
necessário para um 
trabalho multitarefas. 
Usufrua à partida de muita 
energia com uma tomada 
de 12 V e uma ligação USB.

Um ecrã que faz 
tanto. Há uma 
alteração da 
morada de entrega? 
Obtenha a nova 
morada através de 
uma mensagem de 
texto e, em seguida, 
encontre o seu 
percurso no sistema 
de navegação.

A GAVETA DEBAIXO DO BANCO do passageiro da 
frente proporciona-lhe um lugar seguro para 
guardar objetos.

A CONSOLA CENTRAL é suficientemente espaçosa
para acomodar um computador portátil e foi 
concebida, inclusivamente, para colocar arquivos.

UM ESCRITÓRIO 
MÓVEL QUE O 
ACOMPANHA ONDE 
QUER QUE ESTEJA.
A e-NV200 oferece um nível de equipamento 
surpreendente. O seu design interior inspirou-
se em condutores que trabalham em movimento. 
A cabina proporciona um prático espaço de 
trabalho com amplos bancos ajustáveis e 
arrumação versátil. E com o sistema de navegação 
NissanConnect, telefone mãos-livres e envio 
de mensagens de texto e áudio via Bluetooth, 
quem precisa de outro escritório?
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60/40 
PORTAS 

TRASEIRAS 
ASSIMÉTRICAS

CAPACIDADE DE CARGA COMBINADA COM 
VERSATILIDADE, PARA UM AJUSTE PERFEITO. 
A e-NV200 foi concebida para ir ao encontro de uma variedade de necessidades. Escolha entre 
2 modelos, ambos com um interior versátil que lhe permite configurar prateleiras, cestos e bancos 
da forma que melhor se adapta aos seus serviços. Pode, inclusivamente, escolher entre portas 
deslizantes com ou sem janelas e porta da bagageira. Além disso, é fácil de carregar, graças a uma 
altura de carga traseira excecionalmente baixa, de 520 mm. 

COMPARE COM A CONCORRÊNCIA 

Leve toda a equipa a bordo na 
versão de 7 lugares: a e-NV200 
COMBI foi criada tendo em mente 
o crescimento. 

Mesmo com 5 pessoas a bordo, 
a e-NV200 Combi ainda tem espaço 
para carga. 

As cavas de roda 
planas facilitam 
o empilhamento
da carga.

Os 6 ganchos de
fixação em D 
suportam uma 
carga de 509 kg.

2,04 m - comprimento suficiente atrás dos bancos da frente para duas euro paletes 
2,8 m espaço para um escadote comprido (com a antepara rebatível opcional)

MELHOR DA SUA CLASSE 
Volume de carga de 4,2 m3

3474 litros 
Carga útil de 770 kg

1,22 m entre as cavas das rodas
1,50 m de parede a parede
1,36 m de altura interior 

e-NV200 FURGÃO
Para um máximo espaço de carga, a e-NV200 
proporciona-lhe o melhor volume de carga da sua 
classe. As portas traseiras com abertura 60/40 
facilitam os carregamentos e descarregamentos. 

40%
PARA 

SITUAÇÕES MAIS 
APERTADAS.

60%
PARA CARGAS MAIS 

VOLUMOSAS. 
Cabem duas euro-
paletes padrão e
sobra espaço

520 mm 
ALTURA DO PLANO DE CARGA 

TRASEIRO

e-NV200 COMBI DE 5 LUGARES
A Combi pode transportar confortavelmente até cinco 
pessoas com um espaço de carga de 2,3 metros cúbicos. 
As duas portas de correr e a porta da bagageira permitem 
um acesso fácil dos passageiros e um carregamento e 
descarregamento sem dificuldade.

Escolha a versão que melhor se 
adapta ao seu negócio. Se a sua 
prioridade for o espaço de carga, 
não precisa de procurar mais. 
A e-NV200 Furgão é a solução. 
Para usufruir do melhor dos dois 
mundos, a e-NV200 Combi é a 
resposta ideal, com a sua lotação 
de 5 a 7 passageiros. 

e-NV200 COMBI DE 7 LUGARES 
Oferece 7 lugares de tamanho completo e muito espaço 
para os braços e pernas de todos os ocupantes. Os bancos 
da 2.ª fila são rebatíveis e os da 3.ª arrumam-se por forma 
a criar um espaço engenhoso para objetos volumosos.
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1 _ 3 barras de tejadilho

2 _ Barras laterais

3 _ Palas das rodas dianteiras
e traseiras

4 _ Frisos laterais da carroçaria

5 _ Proteções de plástico nas 
portas, proteção completa 
em 2 peças

6 _ Capas de bancos em tecido 
ecológico

7 _ Grelha de proteção de porta 
de correr

8 _ Tapete de borracha

9 _ Rede divisória, barras do 
sistema de rede divisória

10 _ Proteção do piso em 
plástico e proteção de 
entrada da bagageira

11 _ Proteção de entrada e 
tapete padrão em tecido

12 _ Rede de bagagens

13 _ Revestimento macio da 
bagageira

Complete a sua e-NV200 com Acessórios Genuínos 
Nissan. Todos eles, desde capas de bancos em tecido 
até proteções de portas de correr, passando por 
tapetes de borracha e revestimentos da bagageira, 
foram construídos por medida, tendo em mente as 
suas necessidades específicas.

ACESSÓRIOS GENUÍNOS NISSAN

 

Mude o seu negócio    |    Tecnologia e performance    |    Versatilidade    |    Acessórios    |    Cores, revestimentos, jantes e especifi cações    |    Carroçaria e garantias Imprimir   |    Sair



B

C

D

F

E

A

CORES

BRANCO (S) QM1 PRATEADO (M) KL0 CINZENTO CLARO (PM) K51 PRETO (M) GN0

BRANCO (3P) QAB AZUL (TPM) RBMVERMELHO (S) Z10 AZUL (P) BW9

JANTES

ESTOFOS

FURGÃO COMBI

JANTES EM AÇO DE 15" TAMPÕES DE JANTES DE 
AÇO DE 15"

LIGA LEVE DE 15"

DIMENSÕES

  

MOTOR

Potência máxima do motor 1) kW(PS) 80
Binário máximo 1) Nm/min-1 254
RPM máximas 10500
Tipo de energia Eletricidade
Ignição Eletrónico

TRANSMISSÃO
Relação de caixa Redutor de caixa de 1 velocidade / 9.3010
Tração Dianteira

BATERIA

Tipo de bateria Iões de lítio
Voltagem V 360
Capacidade kWh 24 kWh
Carga normal Kw/hr 3.6kw/r
Tempo de carga Hours 4 hour ( opção ) 
Carga normal Kw/hr 6.6kw/r opção
Tempo de carga Hours 7 hour

RECARGA
Carregador de bordo kW 3.6kW, 6.6kW
Carregador rápido kW 50
Tempo de carga 30mn 

DIMENSÕES
under the vehicle 
technical drawing

Comprimento mm 4560
Largura com espelhos retrovisores mm 2011
Largura sem espelhos retrovisores mm 1755
Altura (vazio) mm 1858
Distância entre eixos mm 2725
Projeção dianteira mm 987,2
Projeção traseira mm 846,6
Via dianteira mm 1530
Via traseira mm 1530
Distância ao solo (em vazio) mm 153,4

CHASSIS

Suspensão  dianteira Independiente McPherson
 traseira Molas de laminas
Direção Assistida e elétrica

Sistema de travagem
Travão de disco no eixo dianteiro 

e traseiro. Servo-assistido. Sistema de 
travagem regenerativa.

Pneus 185/65R15

DIMENSÕES ZONA CARGA

Comprimento Máxima mm 2040
Largura Máxima mm 1500
Altura Máxima mm 1358
Largura mín.entre pisos de roda mm 1220
Altura do piso de carga ao solo (vazio) mm 523,5
Volume de carga m3 4,2
Porta de Correr (Largura) mm 700
Porta de Correr (Altura) mm 1171
Porta Traseira (Largura) mm 1262
Porta Traseira (Altura) mm 1228

Mude o seu negócio    |    Tecnologia e performance    |    Versatilidade    |    Acessórios    |    Cores, revestimentos, jantes e especifi cações    |    Carroçaria e garantias Imprimir   |    Sair



A NISSAN e-NV200 
OFERECE-LHE:
Para lhe proporcionar uma utilização do seu 
veículo com total paz de espírito, a e-NV200 
está agora coberta por uma garantia até 
5 ano / 100 000 km dos componentes mecânicos 
e elétricos, que inclui a Assistência Nissan. 

Para mais informações, contacte o seu 
concessionário e leia o folheto da garantia. 

Uma garantia de 12 anos anti-corrosão.

A garantia da bateria de lítio da Nissan e-NV200 
também o protege de perdas e capacidade 
abaixo de 9 barras (em 12) por um período de 
5 anos ou 100 000 km.

FURGÃO COM UMA PORTA DE CORRER

FURGÃO COM DUAS PORTAS DE CORRER, TOTALMENTE VIDRADO E 
COM LIMPA-VIDROS

FURGÃO COM DUAS PORTAS DESLIZANTES 

VARIANTES DE CARROÇARIA

LUDO COM DUAS PORTAS DE CORRER E JANELA

COMBI COM PORTA DE BAGAGEIRA*
*Também estão disponíveis versões com janelas francesas

FURGÃO (4 portas) FURGÃO (5 Portas) Combi Evalia

Nivel de Equipamneto Basic Professional Professional, 
Confort e Premium Professional Confort Basic Basic

Lugares 2 2 2 5 5 5 7

PESOS

Peso bruto (PTW) kg 2250 2220 2220 2220 2220 2220

Peso bruto por eixo (PTW) dianteiro kg 1071 1068 1073 1070 1072 1073 1059
 traseiro kg 1179 1152 1147 1150 1148 1147 1161
Peso em vazio kg 1480 1518 1542 1571 1606 1641 1677
Carga útil máxima kg 770 702 678 649 614 579 543
Peso total sobre o eixo (PAW)  dianteiro kg 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
 traseiro kg 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

PERFORMANCE

Consumo eléctrico Wh/km 165 165 165 165 165 165
Autonomia (NEDC) km 163 163 163 170 167 170*
Emissão de CO2 (combinado) g/km 0 0 0 0 0 0
Velocidade Máxima km/h 123 123 123 123 123 123
Aceleração de 0-100 km/h s 14 14 14 14 14 14

CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA 
Para um controlo do seu orçamento e paz de espírito permanentes, pode subscrever 
um Contrato de Manutenção Nissan, que cobre a manutenção periódica 
correspondente à quilometragem e ao período que mais convém ao seu negócio. 
Deste modo, poderá estar seguro de que a sua nova e-NV200 é cuidada por técnicos 
Nissan dedicados.

NA NISSAN, VOCÊ É A NOSSA 
FONTE DE INSPIRAÇÃO. 

Você desperta a nossa imaginação, provoca 
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as 
regras e a inovar. E para nós, inovação não 
é apenas adicionar coisas e suplementos. 
É derrubar barreiras para reinventar o status 
quo. É desenvolver soluções inéditas para 
satisfazer os seus desejos mais excêntricos 
e mais pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que 
quebram os moldes tradicionais para lhe 
oferecer uma experiencia de condução 
mais aliciante, todos os dias.

*Peças da carroçaria e pintura excluídas durante os 
anos 4 e 5. Aplicam-se os termos e exclusões 
correspondentes. Para mais informações, consulte 
os termos e condições da garantia alargada

 * O intervalo de autonomia real oscila entre os 80-120 km. Sob condições moderadas. A autonomia pode ser condicionada por vários factores como o estilo de condução, o estado 
do pavimento, temperatura exterior e uso do ar condicionado.
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Concessionário:

www.nissan.pt

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos desta publicação estejam corretos no momento da 
impressão (Julho 2017). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política 
da companhia de introdução de melhorias contínuas, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas 
e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente 
possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as 
limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores 
reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta 
publicação sem a autorização expressa da Nissan Europe.

GEA BtoB e-NV200 BROC jul/17 – Impresso na UE.
Criado por DESIGNORY, França, e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Siga-nos em: /NissanPortugal /NissanPortugal/NissanPortugal
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