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EVALIA. 
EN BIL FÖR HELA FAMILJEN.
NISSAN EVALIA ÄR REDO FÖR ALLA 
UTMANINGAR: busiga barn, ett gäng cyklar, 
leriga hundtassar eller en spontan trip till stranden. 
Den är rymlig, oöm och byggd för familjeäventyr. 
EVALIA är helt enkelt specialbyggd för allt ni vill 
hitta på.
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Sida 1   |    Sida 2

FAMILJENS 
NYA VARDAGSRUM
MED UPP TILL 7 RIKTIGA SÄTEN i en stor och ljus 
kupé är Nissan EVALIA en bil full av familjevänliga lösningar.
Långt till campingplatsen? Det fi nns ett 12-voltsuttag där 
man kan koppla in sin spelkonsol eller en bärbar dator. 
Det fi nns även massor av förvaringsutrymme för allt det där 
man bara måste ha med sig. Du behöver heller inte oroa 
dig kladdiga barnfi ngrar eller rinnande glassar - klädseln 
i EVALIA är lätt att torka av och tål hela familjen.
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OBEGRÄNSADE 
MÖJLIGHETER
TA EN TUR UT TILL HAVET. Hjälp en kompis att 
fl ytta. Proppa lastutrymmet fullt med små träd från 
handelsträdgården. Ta en sväng och se var du hamnar. 
Nissan EVALIA är redo för alla upptåg.
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LÄNGD: 440 CM

HÖJD: 
186 CM

BREDD: 169 CM

”Ett litet steg för mänskligheten”. 
Det låga golvet i Nissan EVALIA 
gör det lätt att stiga i och ur.

EVALIA har en imponerande liten vändradie – endast 10,6 meter. 
I kombination med bilens längd på bara 4,4 m betyder detta att 
du lätt och säkert kan manövrera bilen i tät stadstrafik och på andra 
trånga platser. 

10,6 M

EN KOMPAKT BIL MED 
STORA MÖJLIGHETER

Den standardmonterade backkameran gör det enkelt att ta sig in i trånga 
parkeringsfickor. Färgdisplayen på instrumentpanelen visar området bakom 
bilen och lägger dessutom in hjälplinjer i bilden som gör det lättare för dig 
att styra EVALIA exakt dit du vill.

Med en höjd på endast 186 cm är EVALIA, till skillnad från sina mer 
högväxta rivaler, låg nog att ta sig in i de flesta P-hus där takhöjden 
är begränsad.f

PASSAR P-HUSET PERFEKT

KLARSYNT

LITEN VÄNDRADIE

LÄTT ATT STIGA I OCH URBACKKAMERA

847 MM

667 MM
384 MM

373 MM

Den höga körställningen i EVALIA ger 
mycket bra sikt runt om. 
Instrumentpanelen är vinklad mot 
föraren så att den ligger direkt i 
synfältet – det räcker med ett snabbt 
ögonkast för att snappa upp den 
viktigaste informationen.

FÖRVÅNANSVÄRT 
KOMPAKT OCH SMIDIG
NISSAN EVALIA HAR EN SMART DESIGN som erbjuder massor av plats trots sina kompakta 
yttermått. Det här gör att den känns smidig och lättkörd även i hetsig innerstadstrafi k. EVALIA kan också 
klämma in sig på förvånansvärt små parkeringsplatser! Den pigga bensin- eller dieselmotorn erbjuder bra 
bränsleekonomi och ändå tillräckligt med kraft för både rusningstrafi k och motorväg. 
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Reglage för de elektriskt
inställbara sidobackspeglarna och
höjdjustering av strålkastarna

Start/stopp-knapp 
(kopplad till i-Key)

Reglage för klimatanläggningen och 
Nissan Connect nav med CD/radio 
och Bluetooth®

5 eller 6-växlad manuell växellåda

Reglage för klimatanläggningen
samt mugghållare i den 3:e
sätesradenVindrutetorkare med regnsensor

12-voltsuttag i rad 2

Mittkonsol med förvaringsfack

I-Key – nyckelfritt låssystem

Stort handskfack… …med dolt förvaringsutrymme

Dold förvaringslåda under passagerarsätet fram

Ratt och kombiinstrument Nedfällbart bord för passagerarna i rad 2 Flaskhållare i skjutdörrarna

Förvaringsutrymme på instrumentpanelen

Förvaringsfack i bagageutrymmet och
varningstriangel 

Handtag för enklare i- och urstigning

UTRUSTNING
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1. 7 säten, lastutrymme: 900 liter

2. 6 säten, lastutrymme: 1 550 liter 5. 3 säten, lasthöjd: upp till 130 cm 6. 2 säten, lastutrymme: 2 900 liter

3. 5 säten, lastutrymme: 2 200 liter

4. 4 säten, lastlängd: upp till 280 cm

RÄTTAR SIG
EFTER DINA BEHOV
KONSTRUERAT FÖR ATT I EN ENKEL HANDVÄNDNING KUNNA ANPASSA SIG EFTER 
DET AKTUELLA BEHOVET, GER EVALIA:S MODULÄRA SÄTESKONCEPT DIG MASSOR AV 
UTRYMME ATT LEKA MED.
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KÖR
OCH UPPTÄCK

NISSAN EVALIAS HÖGA 
UTRUSTNINGSNIVÅ gör det enkelt och kul 

att upptäcka nya resmål. Det tydliga 
multifunktionsinstrumentet på instrumentpanelen 
visar dig varvtal, bränsleförbrukning (aktuell och 
snittförbrukning) och hur långt man kan köra på 

kvarvarande bränsle i tanken. Den har ett 
nyckelfritt låssystem, I-Key, som gör att du lugnt 

kan låta nyckeln ligga kvar i fi ckan eller 
handväskan och ändå öppna/låsa dörrarna och 
starta motorn. Kan det bli mer praktiskt än så? 

NISSAN 
CONNECT
NISSAN CONNECT SER TILL ATT DU HITTAR RÄTT, 
kan lyssna på det du vill och få relevant information. Det är ett 
helintegrerat navigations-, kommunikations- och ljudsystem. 
5 tums pekskärm som visar dig den optimala färdvägen, 
musikinformation, meddelanden och till och med din 
telefonbok. Kartor i 2D eller 3D med automatisk inzoomning på 
viktiga platser. En vänlig röst guidar dig rätt över hela Europa.
CD-spelaren kan läsa alla format och du kan bläddra, öppna 
ditt nätverk tack vare Bluetooth® handsfree. Plocka fram dina 
favoriter på din iPod, mp3-spelare eller ditt USB-minne – allt 
via Nissan Connects pekskärm. Se vad som händer bakom 
bilen med hjälp av backkameran.

STARK
MEN SNÅL
VÄLJ EN 1.5L DCI TURBODIESEL MED DPF - PARTIKELFILTER, 
på 110 hk och ett vridmoment på 240 Nm, eller en 1.6-liters bensinmotor på 
110 hk. Båda motorerna är snåla, så du kommer längre på varje tank och 
behöver lägga mindre pengar på bränsle. Multifunktionsdisplayen visar dig 
när det är dags att växla upp eller ner. Allt för att du ska kunna köra ännu 
mer ekonomiskt.

KÄNN 
DIG SÄKER
PRECIS SOM DU, VILL VI ATT MAN SKA KÄNNA 
SIG SÄKER I EN EVALIA. Därför har vi utrustat den med 
ett fl ertal aktiva säkerhetssystem som t.ex. låsningsfria 
bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), 
bromshjälp (BAS) som förstärker din inbromsning, liksom 
med stabilitetskontroll. Som standard fi nns inte bara 
krockkudde på förar- och passagerarplats fram, utan även 
sidokrockkuddar och sidokrockgardiner, samt bältessträckare 
fram. För ytterligare skydd är EVALIA alltid utrustad med 
elektroniskt antisladdsystem (ESP), farthållare med 
hastighetsbegränsare, samt det nya 
däcktrycksövervakningssystemet TPMS.

Krockkuddar för förare och framsätespassagerare

110 hk (81 kW), 153 Nm

1.6 lit. Bensin

110 hk (81 kW), 240 Nm

1.5 lit. dCi
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Skyddslister

1) Taklastbågar
2) Sidoskyddslister
3) Skyddslister för stötfångarhörn

4) Textil- och gummimattor
5) Löstagbar dragkoppling, 

7-stift
6) Bagagerumsskydd / avdelare

MIN FANTASTISKT
FLEXIBLA EVALIA
DE SPECIALTILLVERKADE TILLBEHÖREN ger dig ännu fl er 
möjligheter – för både familjeäventyren och vardagen. Med takboxar, 
cykelhållare, mattor och tåliga golvskydd får du ut det mesta av din fritid 
och av din Nissan EVALIA.



ACC – 
klimatanläggning
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L A C K

Mörkgrå / Blå klädsel

S T A N D A R D U T R U S T N I N G

K L Ä D S E L

PREMIUM, 
STANDARD-
UTRUSTNING

• ABS + EBD + BA

• ESP

•  Krockkudde på förar- och 
passagerarplats fram

• Sidokrockkuddar fram

• Sidokrockgardiner

•  Nissan Connect - 
navigationssystem

• Backkamera

• I-Key - nyckelfritt låssystem

•  ACC - klimatanläggning

• Radio/CD med Bluetooth®

• Vindrutetorkare med 
    regnsensor

• Lättmetallfälgar

•  Farthållare med 
hastighetsbegränsare

• Färddator 

•  Elmanövrerade & 
eluppvärmda 
sidobackspeglar

• Elektriska fönsterhissar fram

• Dimljus fram

• Eluppvärmda stolar (fram)

• Lackade stötfångare

Backkamera Dimljus fram
I-Key - nyckelfritt 
låssystem

ACC – 
klimatanläggning

M O D E L L V E R S I O N E R :

Förändringar kan ske gällande utrustning, vänligen kontakta din återförsäljare för mer information.

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: PEARL 
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Det är du som stimulerar vår fantasi. Du sporrar vår uppfi nningsrikedom. 
Du inspirerar oss att bryta mönster, vara innovativa och fi nna nya vägar. 
På Nissan handlar innovation inte bara om komplement och förbättringar utan 
om att våga ta steget fullt ut och återuppfi nna status quo. Det handlar om att 
producera oväntade lösningar som uppfyller dina allra vildaste, 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.

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

S K A P A  T R Y G G H E T  I  T R A F I K E N

NISSAN EVALIA 
LEVERERAS MED:

3 ÅR / 100,000 KM NYBILSGARANTI

12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

3 ÅR / 100,000 KM NISSAN PAN 
EUROPE VÄGASSISTANS

SERVICENÄTVERK FÖR 
TRANSPORTBILAR
Nissan har det bredaste sortimentet av lätta 
transportfordon i Europa och har sedan 
2007 ett nätverk med specialister på sådana 
fordon som spänner över större delen av den 
europeiska marknaden. Våra återförsäljare 
är utbildade att kunna erbjuda dig den 
EVALIA-version som passar din verksamhet 
bäst ,  ink lus ive konkur renskraf t iga 
fi nansiering slösningar. Vi har utvecklat adhoc- 
påbyggnader från tippfl ak till dubbelhytter 
och Volymskåp och alla uppfyller förstås 
dina krav både gällande kvalitet och konkur-
renskraft. Våra rådgivare för eftermarknads-
service fokuserar alltid på dina intressen och 
behov. De förstår verksamhetens krav och 

PANEUROPEISK SERVICE
Vid köpet av en ny Nissan EVALIA har du 
automatiskt kvalif icerat dig för vår 
Europavägassistans, dygnet om och året 
runt. Oavsett var i Europa du befi nner dig kan 
du enkelt ringa vår hjälptelefoncentral om du 
får stopp och du får omedelbar hjälp. Kom 
också ihåg den mest omfattande försäkringen 
för alla Nissan-modeller. Nissan Försäkring 
ser till att din bil alltid får reparationer hos en 
auktoriserad Nissan-verkstad.

3 ÅR NYBILSGARANTI OCH NISSAN 
5* TRYGGHETSPAKET
Du ger löften till dina kunder och vill förstås inte 
svika dem. Därför gör vi på Nissan allt vi kan för 
att hjälpa dig att klara dina åtaganden genom 
att se till att ditt arbetsredskap alltid rullar. 
EVALIA har konstruerats för att ha klassledande 
tillförlitlighet, med långa serviceintervaller och 
beprövat servicestöd, t.ex. utökade öppettider 
för service, specialistpersonal, företagscentraler 
och ersättningsfordon.
Med Nissan 5* Trygghetspaket får du lugn 
och ro i upp till fem år. Alltid Nissan orginaldelar 
och ett högre andrahandsvärde när du byter 
bil. Du kan få Nissan 5* Trygghetspaket så 
länge garantin på din bil är giltigt.

kan erbjuda förlängda garantier och 
vägassistans program som skyddar din 

verksamhet. Läs mer om vår Nissan 
EVALIA, testa den och diskutera dina 
behov med försäljare som är specialiserade 
på lätta transportfordon. Då kommer du 

upptäcka hur bra Nissan EVALIA kommer 
passa in i din verksamhet.

DIN NISSAN FÖRTJÄNAR DET BÄSTA
Vi på Nissan förstår hur viktigt det är att hålla 
en bil i arbete och i bra skick. Det är därför 
vi erbjuder bästa möjliga service på 
auktoriserade verkstäder, med personal som 
är utbildade för att ta hand om Nissans 
fordon. I och med att de endast använder sig 
av Nissans orginaldelar får man minst ett års 
garanti på utbytt reservdel.

NISSANS SERVICEAVTAL
Tillsammans med din Nissan-återförsäljare 
kan du upprätta ett serviceavtal som täcker 
service och underhåll för den vägsträcka och 
tidsperiod som bäst passar dina behov. Med 
detta avtal kan du vara säker på att din 
EVALIA tas om hand om av kunniga 
Nissan-tekniker.



Exteriör Design    |    Interiör Design    |    Teknik och Prestanda    |    Stil och Tillbehör Printa    |    Att avsluta

ÅF-stämpel:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (12/2014). Denna broschyr innehåller bilder på 
prototypbilar 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. 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 verkliga. 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 – EVALIA GEA 12/2014 – 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.

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

Följ Nissan EVALIA på:
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