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UPPTÄCK EN NY, 100% ELEKTRISK, 
RÖRELSEFRIHET FÖR DIN FAMILJ  
Tänk dig en familjebil med plats för upp till 7 passagerare, den flexibilitet du behöver 
och en helt ny körkänsla. Tänk dig även om du inte skulle behöva tanka, oroa dig för 
oljebyten eller service av växellådan. Allt detta blir verklighet om du väljer en 100% 
eldriven Nissan e-NV200 Evalia. Vi tog samma innovativa teknik som redan driver 
över 270.000 sålda Nissan-elbilar och kombinerade detta med vår prisbelönta NV200. 
Detta innebär att när du åker iväg med full laddning kommer du inte släppa ut några 
avgaser under färd och ha en räckvidd på upp till 170 km (NEDC körcykel). Gör en 
förändring för din familj och vår planet och sluta bekymra dig över bränslekostnader 
och annat oväsentligt.

Upp till 

170 KM
på en laddning*

4
TIMMAR

12
TIMMAR

30
MINUTER

SNABBLADDNING LADDBOX** NORMAL-
LADDNING

OM DU KÖR I ECO- ELLER B-LÄGE 
BLIR RÄCKVIDDEN ÄNNU LÄNGRE. 
ECO-läget justerar accelerationen 
och klimatanläggningen 
automatiskt för att minimera 
energiförbrukningen. B-läget ökar 
det regenerativa bromssystemets 
effektivitet och skickar tillbaka 
ström till batteriet. Det fungerar 
som en motorbroms, men i en elbil 
och ser till att du får ut så mycket 
som möjligt av varje laddning.

*170 km enligt NEDC (New European Driving Cycle). Beräknad räckvidd vid verklig körning är 100-160 km med ett fulladdat batteri på 24 kWh. Den faktiska 
räckvidden är beroende av olika faktorer som hastighet, körsätt, användandet av ACC/värme och övrig elektronisk utrustning, topografi etc.

**Med tillgång till ett strömuttag på 32A, utrusta din e-NV200 med en 6.6 kW-laddare (tillval) och skaffa en 32A laddbox – laddtid ca 4 tim. Strömuttag på 16A 
och en 16A laddbox – laddtid ca 7 timmar.
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Om du trycker på 
nollutsläppsknappen får du 
direktinformation om:

• beräknad räckvidd

• laddstationer i närheten

• planering av ekofärdväg

• energiförbrukning

• körvanor och -historik

ÅTERSTÅENDE 
BATTERILADDNING

BERÄKNAD 
RÄCKVIDD

EFFEKTMÄTARE
LADDSTATUS 

STÄNDIGT UPPKOPPLAD
All information du behöver finns direkt tillgänglig. Håll koll, via din färddator, på aktuell 
laddning, beräknad räckvidd och hur mycket energi du använder när du kör. Dessutom 
har du tillgång till Nissans navigationssystem  CARWINGS. Med nollutsläppsmeny och 
ljudfunktioner samlade på en plats, pekskärmen på 7’’, kan du ta fram färdvägar, få 
trafikinformation i realtid och använda handsfree-funktionen. Tack vare CARWINGS 
kan du även koppla upp dig till din e-NV200 med hjälp av din dator eller smartphone 
och fjärrstyra vissa funktioner, som exempelvis laddning, klimatanläggningen mm.
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PRATA MED DIN EVALIA – DEN LYSSNAR

• starta eller stoppa laddning
• värma upp eller kyla kupén
• ta reda på möjlig körsträcka med 

aktuell laddning
• kontrollera batteriets status

FRÅN DIN SMARTPHONE
Med NissanConnect EV-appen kan du koppla 
upp dig mot din Nissan Evalia för att starta 
och stoppa laddningen, kontrollera 
klimatanläggningen, se bilens räckvidd och få 
meddelanden och uppdateringar.

• Få den senaste trafikinformationen
• Se hur du ligger till med energiförbrukningen
• Hitta en laddstation

FRÅN DIN DATOR.
Utöver detta kan du från telefonen logga in på ditt 
CARWINGS-konto online för att få reda på körhistorik, 
planera din färdväg och till och med se hur effektiv din 
körning är jämfört med andra Evalia-ägare.

Och pratar även med dig. Exempelvis får du ett meddelande som talar om när laddningen är 
klar. CARWINGS gör kommunikationen möjlig med en smartphone-app (NissanConnect EV 
app) som gör att du kan ha kontakt med din Evalia via fjärrstyrning och be den att till 
exempel starta laddningen eller sätta på värmen. När du loggar in på CARWINGS hittar du 
ännu fler sätt att göra körningen enkel och rolig. Kolla telefonen – det kan vara din Evalia 
som hör av sig.
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11,2 m
Batteriets placering skapar en 
optimal tyngdpunkt. 

INGA 
Motorljud

INGA  
Vibrationer

KOMMER DU IHÅG NÄR KÖRNING FAKTISKT 
VAR ROLIGT? VÄLKOMMEN TILLBAKA
Inget går upp mot att köra elbil. 100% vridmoment direkt från start och steglös acceleration, ger en 
spännande och ny kick till de saker du gör i vardagen. Den låga tyngdpunkten och den snäva vändcirkeln, 
innebär bra väghållning och smidig manövrering i trånga miljöer. Alla i bilen kan njuta av en avslappnad 
och tyst körning eftersom motorljud eller vibrationer inte existerar. Oavsett om du bara ska utföra ett 
snabbt ärende eller åka lite längre, blir körningen med Nissan e-NV200 en av dagens höjdpunkter.
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Passagerarna i rad 
två har uppfällbara 
bord med inbyggda 
burkhållare.

Uppvärmda framsäten ger 
ett varmt välkomnande när 
det är kallt ute.

FJÄRRSTYRNING AV ACC - 
KLIMATANLÄGGNINGEN 
Få rätt temperatur i kupén innan 
du stiger in, genom att använda 
din smartphone eller iKey för att 
fjärrstyra din ACC . Det är ett bra 
sätt att bibehålla laddningen.

ALLA KAN HA SIN EGEN 
KOMFORTZON
Alla sitter bekvämt i en rymlig kupé med plats för fem, sex eller sju 
personer.  Smarta detaljer som har din familj i åtanke, exempelvis 
låg instegshöjd och mycket utrymme för allt som ska med. Du har 
tillgång till alla smarta funktioner, tillsammans med en trevlig och 
tyst körning – det är en ny typ av familjeutrymme.
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När det gäller bagageutrymme är e-NV200 
mångsidig och ingenting kommer i vägen 
för dina planer. Fem, sex eller sju personer 
sitter bekvämt och det finns mycket plats 
till bagage. Dessutom är det enkelt att 
lasta tack vare den extremt låga lasthöjden 
på 53 cm bak.

BAGAGEUTRYMME 
FÖR ALLT DU 

BEHÖVER GÖRA
FÖRVARING MED FINESS
e-NV200 har 13 olika platser där du kan förvara dina
saker, inklusive dolda utrymmen såsom denna låda under 
sätet och fack i mittkonsolen.

7-SITSIG.
Allt är möjligt med 7-sitsiga
e-NV200. Du kan fälla ned 
andra och tredje sätesraden 
för att göra mer plats, 
beroende på hur mycket 
bagage du vill få plats med.

2 SÄTEN 
Med två säten i bilen får du 
klassens största lastutrymme
på 3,1 m3. Det innebär tre 
mountain bikes med
påmonterade framhjul. 
Äventyret kan börja! 

5 SÄTEN
Med fem personer i bilen
finns det fortfarande plats 
för en stor resväska för var 
och en, med ett 
lastutrymme på 2,3 m3 –
eller fäll ned andra
sätesraden för att skapa 
ännu mer utrymme. Med 
passagerarstolen fram
nedfälld, får du plats för upp 
till 2,8 m långa föremål.
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UTÖKA DIN KAPACITET
MED 7 SITTPLATSER
Den 7-sitsiga versionen ger utökade transportmöjligheter. Med sju fullstora sittplatser och 
gott om plats för armar och ben, kan du ta hela släkten på äventyr när andan faller på. 
Tack vare att andra sätesraden kan fällas 60/40 och tredje raden kan fällas upp åt sidorna 
kan du även transportera gods av olika storlek vid behov. e-NV200 gör allt jobb enkelt.

7 SÄTEN
870 LIT. LASTUTRYMME*’ 

upp till tak 
443 LIT. LASTUTRYMME*

under insynsskydd

6 SÄTEN
1 550 LIT. LASTUTRYMME

5 SÄTEN
2 110 LIT. LASTUTRYMME

4 SÄTEN
UPP TILL 2,80 M LASTLÄNGD

3 SÄTEN
UPP TILL 1,30 M LASTHÖJD

2 SÄTEN
2 940 LIT. LASTUTRYMME
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NISSAN SAFETY 
OMGE DIG MED 
TRYGGHET
Nissan Safety Shield är ett omfattande 
program för ökad säkerhet och ligger bakom 
utvecklingen av alla bilar vi tillverkar. De 
funktioner som beskrivs här är bara några 
exempel på vad som finns i din Nissan. De olika 
säkerhetssystemen hjälper till att skydda dig, 
genom att fokusera på tre viktiga områden: De 
övervakar bilens omgivningar, de hjälper dig 
att manövrera bilen i oväntade situationer och 
de ökar skyddet för dig vid en eventuell olycka.

KROCKKUDDAR

SÄKRA KUUUUUDDDDDDDDDDDD AAAR
För att varaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pppppppppppppå å åå å å ååååååååååååå dededededededededdeddennnnnnnn säsäsääsäsääsässäs krkrkkrkrkrk aaaaaaaaaa sisisiisisisidadadadadaddad n nn nnnnnn hahahahahahaharrrrr
Evalia sex krorrorororoooooooooroooroororoorooorooockckckckckckckckkkckckkckckckkckckccc kkukukukukukukkukuuukkkkukk ddddddddddddddddddddd ararrararaar...

UPUPPLPLEVV EESPS  
ElElElElEEElElElElekekekekekekekeke trtrtrtrtrtrtrrononononononononisisisiiisisk stabbilittetskontroll som gör att 
fifififfififf lblblbbblblbytytyytytytytytty enenenenenenenenn i ssisisiistata sekunndedenn blirr smidigare.

Hjälp vid start i backe Du behövever rr ininini teeeett  
oroa dig om du stannat i en uppförsbsbbbacacacackeekkk  
och behöver starta igen. Systemet Hjälp p
vid start i backe, förhindrar att du rullar 
bakåt genom att bilen behåller 
bromstrycket i några sekunder. Det ger 
dig tid att flytta foten från broms- till 
gaspedalen.

SeSeSeSeSeSeSS hhhhhhhhelelelelelellhehehehehehetststssttsst bibibibbb ldldldldenenene  MeMeMMeMeeddddd
babababababackckckckckckkakakakakk memmememerararararan n blblbb iririr ddddetetetete eeeeenknknknknknklalalalalarererereree aaaaatttttttttt 
fifififickckckckckcc papapapp rkrkrkrkererreera.a.a SSSSkäkäkäkäk rmrmrmrmrmenenenenenn vvvvvvisisisisisararararar ssssssikikikikikiktetetetet nnnnn
bababababbab kåkåkåkk t tttt mememm ddddd hjhjhjhjhjälälälälälplplplplplp inininininjejejejejer.r.r.r.r DDDDDesesesesessususususus tototottommmmm
fififififfinnnnnnnnnss s dededed tttt sisiis dododododod vyvyvyvyvy mmmmmededededed vvvvvididididdvivivivvinknknknkelelelee  
ocococococcochhhhh kokokkookkk nvnvnvvvexexxexaaaa spspspspspegegegegegglalalalalaar r r rr ---- dududududu hhhhharararara  
alalalalaaa ltltltlltsåsåså aaallllt t ttt sososooommmmm krkrkrkrkrävävävävävs s ss ss föföföföför r rr atatatatatt tt tt fåfåfåfåfå
bäbäbäääb ttttttt rereree ssssikikikikkt,t,t,t,t, sssssäkäkäkäkäkrarararararererereree ffffffililililbybybybbyytetetetennn ocococoo hhhhh
smsmsmms idididdigigggaaraara e e eee papapapapaarkrkrkrkrkkerererererrinininining.g.g.g.g

BBBrBrBBBBrromomommomomsssssssssss kikikikkk vovovovovovovvor r r r r r påpåpåpåpåpåpå aaaaaaallllllllllaaaaaa hjhjhjhjhjululululuul ooooochchchchc  
BrBBromomo sasasssssisisiissstatatatataansnsnsnsnsns TiTiTiTiTTiTilllllllllll sssssskikikikikik llllllllllnananananann d d d d d d frfrfrfrfrf ånånånånånnå  
vivivissssssaa kokokonknknknknknknkururururururuu rerererererererererentntntntntnttntntntnnntererererereererererererr hhhhhhhhhhhharararararararr EEEEEEEEEvavavavavavalilililiiliaaa
skskskskskskskkskiiiiviivivivivbbbrbrbrbrbrb omomomomommsasasasasar rrr påpåååpåå aaallllla a a hjhjhjhjulululuu , , viviviviv lklklklklketetetetet 
gegegegegerrrrr tititititilllllll föföföfööföförlrlrlrlitiitititliliig g g gg brbrbrbrromomomomo seseses fffffffekekkeke t.t.tt OOOOOm mmmmm duduuudud  
bebebebebebebeb höhöhöhöhöhöh vevevevevvverrr r rr göögögöögögög rararaara eeeennn krkrkrkrkrkrafafafafafafaftititititititit gggggggggg
ininiiinininininbbbrbbbrbrbrbrbromomomomomommmomsnsnsnsnsnsniniinining,g,gg,gg,g kkkkkkkänänänänännänänneneneneneneenner rrrrr r brbrbrbrbrbbbromomomomomomsss-s-s-ss-
asasaasasasasasasassiisisisisisisis sttststststststanananananansesesesennnn avvavavvv eeen n nönöön dsdsssitittttttuauauauauatititititiit ononononono  
ocococococochhhhhh mamamamamaamaxixixixixximamamamamal lll brbrbrromomomo stts yryryrkakak  
akakakakakakakaktitititititt veveveveveverararararaasssss auauauuutototottoooomamammaaatitiitiskskskkskkkt.t.t.t.t.

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |    Innerutrymme    |    Säkerhet    |    Tillbehör och Utrustningsnivå  Printa   |    Att avsluta



1

2

2

3

3

3

3

4

8

6
5

9
10 11

7

1 _ Lasthållare, 2 st

2 _ Nollutsläppsdekal

3 _ Främre och bakre 
stänkskydd

4 _ Smartphone-hållare 360 
(vit)

5 _ Universalhållare för 
surfplatta (svart) 

6 _ Tröskelskydd och 
standardtextilmatta

7 _ Mjuk bagagerumsmatta

8 _ Bagagenät

9 _ Bagagerumsmatta

UTRUSTA DIN E-NV200 MED 
NISSAN ORIGINALTILLBEHÖR. 
Från mjuk bagagerumsmatta till 
universalhållare för surfplatta och 
bagagenät, som är specialutformade 
för att passa dina specifika önskemål.

MED NISSAN ORIGINALTILLBEHÖR
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WHITE (S) - QM1 SILVER (M) - KLO LIGHT GRAY (PM) - K51

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

BLACK (M) - GN0

FÄRGER

15” LÄTTMETALLFÄLGAR

LÄTTMETALLFÄLGARKLÄDSEL

DARK (K)

TYG

LIGHT (W)

NISSAN Servicekontrakt är det bästa sättet att ge din nya Nissan e-NV200 det 
underhåll den förtjänar! När du kommer in på service till någon av våra verkstäder, 
byter vi delar och vätskor enligt Nissans ordinarie serviceschema och utför olika 
kontroller. Trygghet är något värdefullt. Med Nissan Serviceavtal vet du hur mycket 
underhållet kommer att kosta i förväg. Din bil är alltid i prima skick och din budget 
stabil. Du kan teckna Nissan Serviceavtal så att det omfattar 3, 4 eller 5 servicetillfällen.

Förläng din garanti så att den gäller under längre tid. Nissan e-NV200 har 5 år/100 
000 km garanti på delar relaterade till eldrift (inkl. batteriet) som standard. Välj det 
alternativ som passar dig bäst. Behöver bilen repareras, används uteslutande Nissan 
Original-delar som monteras av specialutbildade Nissan-tekniker. För extra trygghet 
ingår vår 24/7 vägassistans i mer än 40 europeiska länder.

SERVICEAVTAL

TRYGGHETSPAKET
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NISSAN e-NV200 ERBJUDER DIG:
Nissan erbjuder en garanti på 5 år/100 
000 km på alla elbilskomponenter och 3 
år/100 000 km på alla 
standardkomponenter.

12 år rostskyddsgaranti.

Garantin på litiumbatteriet i Nissan 
e-NV200 skyddar även mot en 
kapacitetsförlust -minst 9 (av 12) staplar i 
batteriindikatorn vid fullladdat

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN ATT GÖRA VÅRT ALLRA BÄSTA.

Det är du som stimulerar vår fantasi. Det är du som sporrar vår 
uppfinningsrikedom. Det är du som inspirerar oss att bryta mot det invanda 
och vara innovativa, finna nya vägar. Och på Nissan handlar innovationer 
inte bara om komplement och nya tillägg utan om att ta steget fullt ut och 
återuppfinna status quo. Det handlar om att utveckla oväntade lösningar 
som tillmötesgår även dina allra vildaste och mest långtgående önskemål 
och behov. Vi på Nissan tar fram bilar, tillbehör och tjänster som bryter 
mönstret och är något utöver det vanliga, som gör det praktiska spännande 
och det spännande praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer fascinerande
körupplevelse, varje dag.

*Din återförsäljare kan ge dig fullständigt innehåll och omfattning i villkoren för 5 Trygghetspaket 
(Förlängd garanti).
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Följ Nissan e-NV200 på:
ÅF-stämpel

Besök vår hemsida: www.nissan.se

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (Juni 2017). Denna 
broschyr innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra 
sina produkter, förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och 
avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Hör med 
din Nissan-återförsäljare för att få den senaste informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas 
i broschyren avvika något från de faktiska. Samtliga rättigheter förbehålles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr 
är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – GEA BtoC e-NV200 BROC   06/2017 – Tryckt i EU.
Producerad av NEW BBDO, Frankrike – Tel.: +33 1 40 62 37 37 och tryckt hos E-GRAPHICS\FRANCE, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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