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Az Eco vagy a B üzemmód kiválasztá-
sával tovább növelheti járműve hatótá-
volságát. Az Eco üzemmód automati-
kusan szabályozza a gyorsulási reakci-
ót és a légkondicionáló rendszert az 
energiafelhasználás minimalizálására. 
A B üzemmód növeli a regeneratív 
fékrendszer erejét. A két üzemmód 
együttes használatával a lehető leg-
többet hozhatja ki minden egyes fel-
töltésből.
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FEDEZZE FEL CSALÁDJÁVAL 
A 100%-BAN ELEKTROMOS MOBILITÁST!
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167 km
(NEDC-homológ 
mérésciklusban) 

egyetlen
feltöltéssel1)

NORMÁL TÖLTÉS
(OTTHONI CSAT-

LAKOZÓ)4)

1) Az áramfogyasztás az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték. Normál használatnál a tényleges tartomány számos tényező függvényében változhat, mint például a vezetési és 
töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartam, guminyomás, karbantartás, össztömeg stb. 
2) Töltés 80%-os töltöttségig 50 kW-os egyenáramú villámtöltő-állomásokon
3) Opcionális, 6,6 kW-os fedélzeti töltővel 4) Különálló vezeték alkalmazása ajánlott a fali csatlakozóhoz

A kép csak illusztráció
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Egyetlen pillantás a műszerfalra, és minden szükséges információt 
megtudhat a hatótávolság felméréséhez, beleértve a feltöltés állapotát 
és az energiafelhasználást.

UTAZZON KÉNYELMES 
KÖRNYEZETBEN!

Akkumulátor 
fennmaradó 
töltöttsége

Becsült 
hatótávolság

Teljesítménymérő
Feltöltés állapota 

A már megszokott prémium kényelmi 
szolgáltatások, mint az intelligens kulcs, a 
légkondicionáló és néhány további új megoldás 
már az alapfelszereltség része. Például az 
automata sebességváltó, a visszagurulásgátló 
vagy a navigációs rendszer,  5,8 colos 
érintőképrenyővel. Emellett a fűthető, 
bőrbevonatú kormánykerék és a fűtött első 
ülések is az Ön kényelmét szolgálják.
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11,13 m
Az akkumulátor elhelyezése 
optimális tömegközéppontot 
biztosít az autónak.

NINCS
Zaj

NINCS 
Rezgés

EMLÉKSZIK MÉG, AMIKOR A VEZETÉS VALÓDI ÉLMÉNYT 
NYÚJTOTT? KÖSZÖNTJÜK ISMÉT AZ ÉLMÉNYEK VILÁGÁBAN!
Elektromos autót vezetni semmihez sem fogható. Az indulás pillanatától kezdve rendelkezésre álló csúcsnyomaték és a zökkenőmentes 
gyorsulás új, izgalmas színt visz a mindennapi teendőkbe is. Az alacsony tömegközéppont és a szűk fordulókör együtt kivételes 
dinamikát és könnyű manőverezést biztosítanak. Emellett minden utas élvezheti a motorzaj és rezgések nélküli csendes suhanást. 
Így akár napi teendőit intézi, akár csak nekiindul a városnak, az e-NV200-ban töltött idő a nap egyik fénypontja lesz.
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A fűthető első ülések 
a hidegebb napokon is 
kellemes meleggel várják. 

KÉNYELEM MINDENKINEK,
AHOGY SZERETI!
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* A kép csak illusztráció. További információkért kérjük, keresse fel a legközelebbi Nissan márkakereskedőt. 
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Az e-NV200 hihetetlenül 

sokoldalú rakodási lehetőségeivel 

is gondoskodik róla, hogy semmi 

ne állhasson elképzelései útjába. 

Öt, hat vagy hét személy is 

kényelmesen elfér az összes 

csomaggal együtt. A kivételesen 

alacsony, 524 mm-es hátsó 

rakodási magasságnak 

köszönhetően gyerekjáték 

a bepakolás.

CSOMAGTÉR
BÁRMILYEN 

FELADATHOZ!

Ötletes tárolóhelyek
Az e-NV200-ban összesen 13 praktikusan elhelyezett tárolóhely áll
rendelkezésre, köztük a képen is látható, ülés alatti kihúzható
tárolórekesz, illetve a középkonzol rejtett tárolórekeszei.

7 ülés 
A hétszemélyessé alakított 
e-NV200 nem ismer 
lehetetlent. A második és 
harmadik üléssor székeinek 
lehajtásával ebben a
verzióban is további 
rakodóteret nyerhet.

2 ülés
Kétüléses elrendezésben 
kategóriacsúcsot jelentő 
3,1 m3-es rakodótér áll 
rendelkezésére, így három 
kerékpár is befér az első 
kerekek leszerelése nélkül. 
Kalandra fel!

5 ülés
Ha öten utaznak, még akkor 
is mindenki magával vihet 
egy nagy utazóbőröndöt. 
Ez összesen 2,3 m3 hasznos 
csomagteret jelent, amely a
második üléssor lehajtásával
még tovább növelhető. Az 
első utasülés lehajtásával 
emellett akár 2,8 m hosszú 
tárgyak szállítása is megold-
ható.  

*A kép csak illusztráció
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BŐVÍTSE LEHETŐSÉGEIT A HÉTÜLÉSES E-NV200-ZAL!
Hétüléses elrendezésben az autó még inkább kiszolgálja igényeit és kívánságait. A hét teljes értékű ülés és a tágas lábtér 

lehetővé teszi, hogy az egész társaság útra keljen, amikor csak kedvük tartja. A második üléssor 60:40 arányban osztottan 

lehajtható üléseinek, illetve a harmadik üléssor dönthető üléseinek köszönhetően az e-NV200-zal egyszerűvé válik 

a nagyobb méretű vagy eltérő alakú tárgyak szállítása is. 7 ÜLÉS
870 L CSOMAGTÉR-

KAPACITÁS a tetőig pakolva 
443 L CSOMAGTÉR-

KAPACITÁS a kalaptartóig

6 ÜLÉS
1550 L CSOMAGTÉR-

KAPACITÁS

5 ÜLÉS
2110 L CSOMAGTÉR-

KAPACITÁS

4 ÜLÉS
AKÁR 280 CM HOSSZÚ 
TÁRGYAK SZÁLLÍTÁSA

3 ÜLÉS
AKÁR 130 CM BELSŐ 
RAKODÓMAGASSÁG

2 ÜLÉS
2940 L CSOMAGTÉR-

KAPACITÁS

*A kép csak illusztráció
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*A kép csak illusztráció

NISSAN BIZTONSÁG 

VEGYE KÖRÜL MAGÁT
MAGABIZTOSSÁGGAL!
Képzelje csak el, milyen lenne, ha minden pillanatban 
tökéletes magabiztossággal vezethetné autóját! 
A Nissannál a biztonsági technológia olyan átfogó 
megközelítést jelent, amely minden általunk készített 
autó tervezését és fejlesztését áthatja. Az itt látható 
technológiák csak kis részét képezik annak a számtalan 
innovációnak, amelyek Nissan járművében az Ön és utasai 
biztonságát szolgálják. E technológiák három fő területre 
összpontosulnak: az autó rendszereinek és környezetének 
állandó figyelésére, a váratlan helyzetek kezelésének 
támogatására, valamint az Ön és utasai védelmére 
az esetleges balesetek esetén. 

LÉGZSÁK AZ 
ALAPFELSZERELTSÉGBEN
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TeTegygye e prpróbóbárára a aza EESPP-t – Az elektronikus
mememememememememmenenenenenenenenetststststststststatatatatatatatabibbbbbb lizáló-rene dsd zerrel az utolsó pillanatban
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Visszagurulás-gátló – Csak előre! A  
visszagurulás-gátló a lejtőn történő elindulást 
segíti. Segítségével nyerhető néhány értékes
másodperc az emelkedőnek felfelé történő 
elinduláskor, így nem fog hátragurulni, amikor
elengedi a féket.
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éppen memegfgfelele elelő ő őő nynynyomomomásásássú úú gugugugumimimimiabababbrororor ncncncsososokkkkkkalallal 
közlzlekekededdhehehessssssenenenn.. CsCsCsCsakakkkakak ffffigigigigyeyeyeljlljlje ee a a a dududuudadada  
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1. Tetőcsomagtartó 2 rúddal

2. Zero Emission matrica

3. Első és hátsó sárvédő gumik

4. 360 fokban forgatható 
okostelefon-tartó, fehér

5. Univerzális táblagéptartó, fekete

6. Küszöbborítás és 
normál textil szőnyeg

7. Puha csomagtértálca

8. Csomagtérháló

9. Csomagtérszőnyeg

10. Kemény csomagtértálca

11. Csomag térelválasztó

EREDETI NISSAN TARTOZÉKOK 
Egészítse ki e-NV200 modelljét eredeti Nissan tartozékokkal. 
A puha csomagtértálcától a praktikus táblagéptartókig, 
csomagtérhálókig és elválasztórácsokig minden személyre 
szabható, hogy tökéletesen illeszkedjen az Ön igényeihez.

*A kép csak illusztráció
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KERÉKTÁRCSÁK

ÜLÉSEK 

Kék kárpit

15" Könnyűfém keréktárcsa

E

A

F

B

C

D

C

MÉRETEK

Fehér (S) QM1

S – normál     M – metál     GY – gyöngyház 

Ezüst (M) KL0 Szürke (M) K51

Gyöngyházfehér (GY) QAB Türkizkék (M, GY) RBMPiros (S) Z10 Kék (GY) BW9

Fekete (M) GN0

SZÍNEK
MOTOR

Max. motorteljesítmény 1) kW (LE) 80[109]/3008

Max. nyomaték 1) Nm/perc-1 254 /0-3008 ford/perc

Max. fordulatszám 10500

Energiaforrás Elektromos áram

Gyújtás / Szívórendszer (Dízel) Elektronikus

ÁTTÉTELI ARÁNY
Áttételi arány 9,3010

Meghajtás típusa Elsőkerék

AKKUMULÁTOR

Típus Laminált lítium-ion

Feszültség V Névleges feszültség ; 360 V

Hengerűrtartalom kWh 24

Töltő kapacitása kW 3,6

Töltési idő óra 8

Töltő kapacitása kW 6.6 (opció)

Töltési idő óra 4

TÖLTŐ
Fedélzeti töltő kW 3.6, 6.6 (opció)

Villámtöltő kW 50

Töltési idő villámtöltővel perc 30 

MÉRETEK
a jármű műszaki rajzában 

megtalálhatók

A  Hosszúság mm 4560

B  Szélesség tükrökkel mm 2011

C  Szélesség tükrök nélkül mm 1755

D  Magasság (terheletlen) mm 1858

E  Tengelytáv mm 2725

Túlnyúlás – elöl mm 987,2

Túlnyúlás – hátul mm 846,6

Nyomtáv – elöl mm 1530

Nyomtáv – hátul mm 1530

F  Szabad magasság (terheletlen) mm 153,4

FUTÓMŰ

Felfüggesztés – első Független Mac Pherson rugóstag

Felfüggesztés – hátsó Csatolt hosszlengőkaros futómű

Kormánymű Elektromos szervokormány

Fékrendszer Elektro-hidrosztatikus működtető

Első fék Hűtött tárcsafékek, energia-visszatáplálással

Hátsó fék Hűtött tárcsafékek

Gumiabroncsok mérete 185/65R15

CSOMAGTÉR /
 RAKTÉR MÉRETEI

Legnagyobb hosszúság mm 2040

Legnagyobb szélesség mm 1500 (1495 Evalia)

Legnagyobb magasság mm 1358 (1305 Evalia)

Legkisebb szélesség a kerékívek között mm 1220

Raktérpadló magassága (terheletlen) mm 523,5

Rakodótérfogat - 5 ülés m3 2,3

Rakodótérfogat - 5 ülés, lehajtott 2. üléssor m3 3,1

Rakodótérfogat - 7 ülés, a kalaptartóig m3 0,44

Rakodótérfogat - 7 ülés, a tetőig m3 0,87

Rakodótérfogat - 7 ülés, lehajtott 3. üléssor m3 2,11

Rakodótérfogat - 7 ülés, lehajtott 2. és 3. üléssor m3 2,94

Tolóajtó – szélesség mm 700

Tolóajtó – magasság mm 1171

Hátsó ajtó – szélesség mm 1262

Hátsó ajtó – magasság mm 1228
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KAROSSZÉRIA-VÁLTOZATOK

Kombi két tolóajtóval és hátsó csomagtérajtóval alapfelszereltségként, valamint osztottan oldalra nyíló, 

aszimmetrikus, hátsó csomagtérajtókkal opcionálisan.

* Homologizáció függvénye

Felszereltségi szint Tekna

Ülések száma 5/7

Súly

Jármű megengedett összsúlya kg 2220

Legnagyobb megengedett terhelés elöl    kg 1073

Legnagyobb megengedett terhelés hátul    kg 1147

Menetkész tömeg kg 1701*

Legnagyobb hasznos teher kg 519*

Max. tengelyterhelés elöl                                                   kg 1180

Max. tengelyterhelés hátul                                                     kg 1200

Vontatmány legnagyobb tömege kg 0

TELJESÍTMÉNY

Áramfogyasztás 3) Wh/km 165

Hatótávolság (NEDC) 3) km 167

CO2-kibocsátás (vegyes) g/km 0

Max. sebesség km/h 123

Gyorsulás 0 - 100 km/h mp 14

EREDETI NISSAN TARTOZÉKOK                                                   MEGRENDELŐLAP

KÜLSŐ
KIEGÉSZÍTŐK

OE 15" könnyűfém keréktárcsa 40300-4FA1A

OE dísztárcsa 40315-4FA0A

Acél tetőcsomagtartó (2 rúd, általános használathoz) KE730-JX002

Acél tetőcsomagtartó (3 rúd, professzionális használathoz) KE730-JX003

Tetőcsomagtartó keret (két oldalra nyíló ajtókhoz, illetve felfelé nyíló ajtóhoz) G3520-4FA00

Oldalsó díszítőcső KE543-JX010

Oldalsó ajtóborítás KE760-JX020

Zero Emission matrica - Világos szürke szötét színekhez fekete, piros G6820-4FA0A

Zero Emission matrica - Sötét szürke világos színekhez fehér, szürke... G6820-4FA0B

Sárvédő gumi, első készlet KE788-4F085

Sárvédő gumi, hátsó készlet KE788-4F086

Sárvédő gumi, első és hátsó készlet (NML-hez) KE788-4F080

Szélterelő készlet, 2db KE800-JX010

BELSŐ 
KIEGÉSZÍTŐK

Csomagtértálca, kemény – csak a személyszállító változathoz KE965-4F0H0

Csomagtértálca, puha – kombi + személyszállító változathoz KE965-4F0S0

Csomagtér elválasztó – csak a személyszállító változathoz KE964-4F000

BELSŐ 
MEGJELENÉS

Első küszöbborítás KE967-4F000

Csomagtér küszöbborítás KE967-4F020

Gumiszőnyeg készlet, első és második sor – balkormányos modellekhez – kombi + személyszállító változathoz KE748-4F189

Gumiszőnyeg készlet, első és második sor – jobbkormányos modellekhez – kombi + személyszállító változathoz KE758-4F189

Standard szőnyeg készlet, első és második sor – balkormányos modellekhez – kombi + személyszállító változathoz KE745-4F201

Standard szőnyeg készlet, első és második sor – jobbkormányos modellekhez – kombi + személyszállító változathoz KE755-4F201

Csomagtér szőnyeg rögzítő fülekkel KE840-4F001

Csomagtér szőnyeg rögzítő fülek nélkül KE840-4F000

BIZTONSÁG/
VÉDELEM

Kerékőr anya, 4db KE409-89951

Első parkolóradar főkészlet KE512-99901

Első parkolóradar alkészlet KE512-99930

Hátsó parkolóradar KE511-99903

                       MEGNEVEZÉS                              HIVATKOZÁSI SZÁM
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KITERJESZTETT GARANCIA**

A NISSAN 5* Kiterjesztett Garancia 

lehetőséget nyújt a 3 éves vagy 100 000 

km-es gyártói garancia hosszabb időszakra vagy 

magasabb futásteljesítményre való 

kiterjesztésére. (Kivéve az akkumulátort).

•  Így kiválaszthatja az autóhasználati 

szokásainak leginkább megfelelő szerződést.

•  A javítások során csak eredeti Nissan 

alkatrészeket használunk, a beszerelést pedig 

képzett szerelők végzik.

KARBANTARTÁSI CSOMAG

Gondosan karbantartjuk Nissanját, az 

elkövetkező években pedig előre 

meghatározott áron biztosítjuk a garancia-

időszakon túli karbantartást.

•  Ha elhozza autóját márkakereskedésünkbe, 

kicseréljük a kopóalkatrészeket, a különböző 

folyadékokat a Nissan Karbantartási Csomag 

ütemterve szerint, valamint elvégezzük a 

különféle ellenőrzéseket, így biztosítva Önnek 

a nyugodt vezetést.

•  Teljes ellenőrzést gyakorolhat a költségek és 

az ütemezés felett.

A NISSANNÁL ÖN A LEGJOBBAT HOZZA KI BELŐLÜNK!

Beindítja képzeletünket. Eredeti gondolkodásra késztet minket. Arra ösztönöz, hogy átlépjük a határokat és innovatív módon 

gondolkodjunk. A Nissan számára az innováció nem pusztán kiegészítést vagy bővítést jelent: mi átlépjük a határokat, és 

újraértelmezzük a hagyományos megoldásokat. Olyan váratlan fejlesztésekkel állunk elő, amelyek a legvadabb vagy éppen

 a legpraktikusabb elvárásokat is kielégítik. Mi a Nissannál olyan autókat, tartozékokat és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek 

különleges tulajdonságaikkal izgalmassá varázsolják a praktikusat és praktikussá teszik az izgalmasat, hogy Ön nap mint 

nap maradéktalanul átélje a vezetés élményét.

A Nissan e-NV200 
A KÖVETKEZŐKET KÍNÁLJA:
A Nissan 5 év vagy 100 000 km garanciát kínál minden 
elektromos alkatrészre, 3 év vagy 100 000 km * garanciát minden 
normál alkatrészre, és korlátlan garanciát a lízingkonstrukciókra. 

12 év átrozsdásodás elleni garancia.

A Nissan e-NV200 lítium-ion akkumulátorára vonatkozó garancia 
védelmet nyújt a kapacitáscsökkenés ellen is: garanciát vállalunk 
arra, hogy 5 év vagy 100 000 km előtt * az akkumulátor kapacitása 
nem csökken 9 egység alá (a 12 egységről). 

*amelyik hamarabb bekövetkezik

**  A Nissan Kiterjesztett Garancia a Nissan International Insurance Ltd. által nyújtott 

biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben elérhető 

Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.
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A képek illusztrációk. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési 
ajánlatnak. Áramfogyasztás: 165 Wh/km*, CO

2
-kibocsátás: 0 g/km. Mindent elkövettünk annak érdekében, hogy a kiadvány a 

nyomdába adás időpontjában (2015. november) érvényes és pontos információkat tartalmazzon. A prospektusban szakmai 
rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési politikájával összhangban a Nissan 
Europe fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztathassa a jelen kiadványban ábrázolt és leírt járműveket, illetve azok 
műszaki adatait. Az esetleges változtatásról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb 
információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt 
előfordulhat, hogy a jelen prospektusban bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a kárpitok valódi színétől. 
Minden jog fenntartva. E kiadvány részben vagy egészben történő sokszorosítása a Nissan Europe írásbeli engedélye nélkül tilos.
A képek illusztrációk. A hirdetésben feltüntetett adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek szerződéses 
ajánlattételnek. A kiadványban feltüntetett egyes technológiák, alkatrészek és tartozékok nem minden esetben részei az 
alapfelszereltségnek. A Nissan e-NV200, a NISSAN 5* Kiterjesztett Garancia , valamint a Nissan 5* Karbantartási Csomag 
tekintetében további információkért látogasson el a www.nissan.hu weboldalra vagy a márkakereskedéseinkbe.

Ez a prospektus klórmentes papírból készült – GEA BtoB e-NV200 BROS.   10/2015 – A nyomtatás az EU-ban készült.
Tervezte a NEW BBDO Franciaországban – Tel.: +33 1 40 62 37 37. 

Előállította a TBWA\Budapest Magyarországon – Tel.: +36 1 279 28 00.

Kövesse a Nissan e-NV200 modellt itt:

A márkakereskedés bélyegzője:
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