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Om du kombinerar vår prisbelönta transportbil Nissan NV200 med vår prisbelönta 100% eldrivna 
Nissan LEAF (över 230 000 rullar redan ute på vägarna), får du flera innovativa fördelar för din 
verksamhet. e-NV200 har samma teknologi som Nissan LEAF.  Det betalar sig redan från början. 
Att köra 100% eldrivet ger dig helt nya förutsättningar att minska driftskostnaderna samtidigt 
som du leder ditt företag in i en ny och hållbar riktning. Med e-NV200 öppnas nya möjligheter 
för ditt företag. Du kommer aldrig att arbeta på samma sätt igen.

Bestäm själv
Lastutrymmet bak är funktionellt och 
mångsidigt, med släta väggar där man 
enkelt kan montera hyllor och lådor.

ÄR DU REDO ATT FÖRÄNDRA DIN VERKSAMHET?
FÖRBERED DIG PÅ 100% ELDRIFT.

Få plats med hela teamet
Ta med en passagerare eller hela arbetslaget. 
Nissan e-NV200 har bekväma sittplatser för 
2 personer i skåp-versionen och 5-7 i Combi 
- och då fi nns det ändå kvar en lastvolym på 
mellan 0,87 till 4,20 m3.

Lasta enkelt
Klassledande längd invändigt innebär att du lätt 
får plats med två Euro-pallar i skåpet. Batteriet är 
placerat under golvet, vilket gör att lastutrymmets 
storlek inte påverkas.
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SÄNK DINA KOSTNADER OCH ÖKA DIN EFFEKTIVITET. 
Föreställ dig att du aldrig mer behöver lägga ut pengar på bränsle, oljebyte eller växellådsservice. Detta blir 
verklighet när du går över till 100% eldrift. Du sparar inte bara pengar på grund av låga körkostnader - du sparar 
även tid. Glöm alla besök på bensinstationen och underhållet av bilen går betydligt fortare. Det bästa av allt är att 
din kostnadseffektiva bil är den mest miljöanpassade, masstillverkade transportbilen på marknaden - så tyst och ren 
att du kan leverera varor i bostadsområden mitt i natten och har rätt att köra in i zoner och leveransplatser inomhus 
som är spärrade för andra. Sist, men inte minst, är detta en bil som öppnar nya affärsmöjligheter för ditt företag.

SKAPA NYA MÖJLIGHETER 
FÖR DIN VERKSAMHET 
Eftersom e-NV200 är ett noll-utsläpps-
fordon utan motorbuller, kan du utföra 
tysta leveranser nattetid i bostadsom-
råden, inomhus och i andra skyddade 
områden. Inget buller eller utsläpp i din 
arbetsmiljö eller för dina kunder.

INGA
Bränslen

Oljebyten

Utsläpp

LÅGA
Driftkostnader 

Underhållskostnader

HÖG
Effektivitet: 
80 kW (107 hk)

Besparing
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*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.

Upp till
170 km*

på en
laddning

4
timmar

12
timmar

30
minuters

SNABB-
LADDNING

LADDBOX** NORMAL-
LADDNING

2 extra körlägen för 
att maximera räckvidden
ECO-läget justerar acceleration och 
klimatanläggningen automatiskt för att 
minimera energiförbrukningen. B-läget kan 
aktiveras oavsett om du kör med ECO-läget 
eller ej. B-läget ökar det regenerativa broms-
systemets effektivitet och skickar tillbaka 
ström till batteriet.

ARBETA MED 100% ELDRIFT.
Börja dagen med en fulladdad bil och en räckvidd på hela 170 km* för alla leveranser, möten och olika 
typer av transporter. Nissan e-NV200 erbjuder dig tre laddalternativ: Du kan ladda upp till 80% på ca 
30 minuter med en snabbladdare, på fyra timmar med en 32A laddbox** eller med EVSE-kabel som 
du ansluter till ett vanligt vägguttag hemma eller på jobbet. Du väljer det sätt som passar dig bäst. 
Det regenererande bromssystemet hjälper dig att få ut mesta möjliga av varje laddning genom att 
skicka tillbaka ström till batteriet varje gång du släpper gaspedalen och motorbromsar eller 
använder bromspedalen. 
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e-NV200 har en snäv vändcirkel, bara 
11,2 meter, vilket hjälper dig att ta dig 
fram på trånga gator och manövrera bilen
i små utrymmen för att komma så nära
som möjligt när du ska lasta och lossa.

Backkameran gör det enklare att 
fickparkera. Funktionen visar hur 
det ser ut bakom bilen med inlagda 
guidningslinjer vilket gör att du 
enkelt kan placera din e-NV200 
precis där du vill.

11.2 m
Klassledande benutrymme för föraren 
= högre komfort

Hög förarposition som i en lastbil = bättre sikt

Eluppvärmda säten = högre komfort

Batteriplacering under golvet = låg tyngdpunkt

BÄTTRE KÖRNING FÖR 
EN BÄTTRE ARBETSDAG.
Inget går upp mot känslan när man tyst glider fram i en elbil och inte störs av 
motorbuller eller vibrationer. Lägg till en förarfokuserad interiör miljö med klassledande 
benutrymme och hög sittposition som ger bättre sikt och gladare, piggare och nöjdare 
förare. e-NV200 kanske blir din bästa medarbetare. Med en bekväm automatlåda, som 
gör det ännu roligare att köra, och smidiga köregenskaper, omedelbart EV-vridmoment 
för snabb och jämn acceleration samt en snäv vändcirkel som gör det enkelt att 
manövrera bilen i trånga utrymmen. 
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CARWINGS avancerade telematiksystem gör att du har full koll 
på din verksamhet genom att du kan spåra och utbyta viktig 
fleet-data digitalt.

•  Du slipper tröttsamt pappersarbete genom att spåra 
   och logga förarrapporter digitalt.

•  Du kan övervaka batteristatus från CARWINGS webbsida 
   och NissanConnect EV-appen.

•  Du får en signal när laddningen är klar och för batteristatus.

•  Du kan starta och stoppa klimatanläggningen och starta 
   laddning via fjärrstyrning från din mobil.

Du behöver bara titta på instrumentpanelen för att få 
all information du behöver för att hantera din räckvidd, 
till exempel laddstatus och energiförbrukning.

ÖVERVAKAR ALL INFORMATION 
SOM KRÄVS FÖR DITT JOBB

Återstående 
batteriladdning

Beräknad 
räckvidd

Effektmätare
Laddstatus
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*Gäller ej e-NV200 Skåp med sidokrockgardiner fram

Fäll ner passagerar-
ryggstödet och få en stabil 
och plan arbetsyta.*

Att växelväljaren
placeras på mittkonsolen 
ger mer utrymme 
mellan framstolarna.
Få massor av kraft från 
12V-strömförsörjningen 
och USB-anslutningen.

En skärm för allt. 
Ändrad leverans-
adress? 
Få uppdateringen via 
textmeddelande och 
hitta sedan vägen via 
navigationssystemet.

UTDRAGBAR LÅDA UNDER SÄTET
på passagerarsidan ger dig ett
säkert sätt att förvara dina saker.

MITTKONSOLEN är stor nog att rymma 
en laptop och/eller A4-mappar

ETT MOBILT KONTOR 
SOM FUNGERAR VART 
DU ÄN ÅKER.
e-NV200 erbjuder oväntad utrustning. 
Interiören i e-NV200 har utvecklats för förare som 
måste få arbete gjort när de är på väg. Förarplatsen 
fungerar även som ett praktiskt arbetsutrymme, 
med ett stort justerbart säte och mångsidig förvaring. 
Med NissanConnect navigationssystem, handsfree-
funktion och möjlighet till sms-meddelanden samt 
Bluetooth-audio streaming, varför skulle man behöva 
ett annat kontor?
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LASTKAPACITETEN HAR MÅNGA MÖJLIGHETER 
OCH GÅR ATT ANPASSA PERFEKT.
e-NV200 är utformad för att uppfylla många olika behov. Välj mellan 2 versioner (Skåp- eller passagerar-
version), båda med en mångsidig interiör som gör att du kan anpassa hyllor, lådor och säten så att de passar 
just för dig. Skåpversionen kommer med dubbla bakdörrar, Combi har dubbla glasade bakdörrar och familje-
bilen e-NV200 Evalia har en hel baklucka. Dessutom är det enkelt att lasta tack vare en låg lasthöjd bak på 
endast 520 mm.

KONKURRERA STORSLAGET

och ta med dig hela arbetslaget. e-NV200
Combi är en bil som du kan växa
tillsammans med.

Även med fem personer i bilen har e-NV200 
Combi gott om lastutrymme.

Plana hjulhus gör
det enklare att
stapla bagaget.

6 golvmonterade 
D-formade ringar
för spännband
klarar av 509 kg.

2,04 m lastläng –plats för 2 euro-pallar

GENERÖSA UTRYMMEN
4.2 m3 lastvolym

634  kg max. last

1,22 m mellan hjulhusen

1,50 m från vägg till vägg

1,36 m lasthöjd

e-NV200 Skåp 
När det gäller lastutrymme är det i e-NV200 
väldigt generöst (4,2 m3). Med dubbla bakdörrar 
som öppnas 60/40 blir det dessutom enkelt att 
lasta i och ur.

60%40%
För bredare last.För trånga 

utrymmen.

Två euro-pallar får 
plats - plus lite till.

60/40 
dubbla bakdörrar

52 cm  lasthöjd bak

e-NV200 Combi-5 
Combi har plats för upp till fem passagerare och ett last-
utrymme på 2,3 m3. Dubbla glasade skjutdörrar på sidorna 
och dubbla glasade bakdörrar med torkare gör det enkelt 
att gå in- och ur bilen samt att lasta och lossa.

Välj den version som passar 
din verksamhet bäst. Om last-
utrymme har högsta prioritet är 
e-NV200 Skåp det naturliga valet. 
Vill du ha det bästa av båda 
världar är e-NV200 Combi det 
rätta valet, med plats för fem, 
eller upp till sju personer. 

e-NV200 Combi-7  
Erbjuder bekväma sittplatser för upp till sju personer och 
gott om utrymme för alla. Andra sätesraden kan fällas och 
stolarna längst bak kan fällas åt sidan för att skapa 
lastutrymme för skrymmande föremål. 
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1_Lasthållare, 3 st
2_Side bars
3_Främre och bakre stänkskydd
4_Sidoskyddslister
5_Plastskydd för dubbla 

bakdörrar
6_Textilsätesöverdrag i 

ekomaterial
7_Skyddsgaller för skjutdörr

8_Gummimatta
9_Systemskenor för multifunktionsnät
10_Golvskydd i plast
     och lastkantsskydd
11_Tröskelskydd och 

standardtextilmatta
12_Bagagenät
13_Mjuk bagagerumsmatta

UTRUSTA DIN E-NV200 MED NISSAN ORIGINALTILLBEHÖR. 
Allt är anpassat och skräddarsytt för att uppfylla dina 
specifi ka behov, från textilsätesöverdrag och skyddsgaller
till skjutdörrar, gummimattor och bagagerumsmattor.

NISSAN ORIGINALTILLBEHÖR 
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2011 mm

1755 mm

1858 mm

153,4 mm

2725 mm

4560 mm

FÄRGER

FÄLGAR

KLÄDSEL

SKÅP COMBI

15" lättmetallfälgar 15" stålfälgar + navkåpor15" stålfälgar

MÅTT

White (S) - QM1 Silver (M) - KLO Grey (PM) - K51

Black (M) - GNO Light Blue (TPM) - RBMRed (S) - Z10
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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 
batteri - under en period av 5 år/100 000 km.

Lack: 3 år

Skåp med skjutdörr

Skåp med dubbla skjutdörrar och 
glasade bakdörrar med torkare 

Skåp med dubbla skjutdörrar

VERSIONER

Evalia med dubbla glasade skjutdörrar 
och hel glasad baklucka med torkare

Combi med dubbla glasade skjutdörrar 
och glasade bakdörrar med torkare

Din återförsäljare kan ge dig fullständigt innehåll och omfattning i villkoren för 5   Trygghetspaket (Förlängd garanti).

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.

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.

SERVICEAVTAL

TRYGGHETSPAKET

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.
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Följ Nissan e-NV200 på:

B e s ö k  v å r  h e m s i d a :  w w w . n i s s a n . s e

Åf-stämpel:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (dec 2016). Denna broschyr är 
framtagen med bilder på prototypmodeller som visats 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. Nissan-återförsäljare kommer att snarast möjligt underrättas i sådana fall av modifieringar. Din lokala Nissan-återförsäljare 
kan ge dig uppdaterad information. På grund av begränsningar i tryckprocessen kan de färger som visas i denna broschyr avvika något 
från de faktiska färgerna på lack och inredningsmaterial. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i denna broschyr får ej reproduceras, vare 
sig i sin helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – GEA BtoB e-NV200 BROC   05/2016– Tryckt i EU. Bajen SM-guld 2017.
Producerad av CLM BBDO, Frankrike – Tel.: +33 41 23 41 23 och tryckt hos EG+ Worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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