NISSAN

e-NV200
EVALIA

ECO

ECO
RIJD IN DE ECO-MODUS EN B-MODUS
OM UW RIJBEREIK NOG TE VERGROTEN.
De ECO-modus past de respons van
het gaspedaal en de airconditioning
aan om het energieverbruik te
minimaliseren. De B-modus verhoogt
de energierecuperatie tijdens het
remmen. Samen helpen ze u om het
maximum uit elke laadbeurt te halen.
*Snel laden van 20% tot 80% in ongeveer 60 minuten.
Genoemde cijfers zijn voor een 40kWh-batterij. Tijd
afhankelijk van laadcondities, batterijtemperatuur en
omgevingstemperatuur tijdens het gebruik. Voor het
realiseren van de aangegeven oplaadtijd moet een
CHAdeMO snellader worden gebruikt.
** Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. De
WLTP-meetprocedure heeft als uitgangspunt dat de
testcondities de rijcondities in de praktijk zo dicht mogelijk
benaderen, waardoor de vastgestelde waarden realistischer
zullen uitvallen. Verschillende factoren kunnen het werkelijke
rijbereik beïnvloeden, zoals rijgedrag, de kwaliteit van de
weg, de weersomstandigheden (o.a. buitentemperatuur,
windkracht) en het gebruik van airconditioning/verwarming
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Allemaal samen

nog verder.

Beeld u eens in dat u de ideale bestelwagen had voor uw gezin, met plaats voor vijf, zes of zeven
inzittenden, alle veelzijdigheid die u nodig hebt en een ongekend rijplezier? Een auto die nooit moet
stoppen om te tanken en die een einde maakt aan oliewissels en transmissieonderhoud. Een droom?
Niet als u kiest voor de 100% elektrische e-NV200 Evalia. Met dezelfde batterijtechnologie als de
meermaals bekroonde, 100% elektrische nieuwe Nissan LEAF werpt de e-NV200 zich op als het ideale
voertuig voor uw gezinsuitstapjes. Wie de dag start met een volle batterij kan geheel emissievrij rijden
gedurende 200 kilometer (gemengde WLTP-cyclus), genoeg voor al uw to do’s.
Maak de overstap zodat u benzine vaarwel kunt zeggen.

NissanConnect
EV NAVIGATIE
Met een druk op de ‘Zero Emission’toets krijgt u onmiddellijk toegang tot:
Het geschatte rijbereik
Laadstations in de buurt
Ecologische routeplanning
Het energiegebruik
Rijgew oonten en geschiedenis

Blijf steeds

verbonden

LAADSTATUS
VERMOGENSMETER
GESCHAT RIJBEREIK

BATTERIJCAPACITEIT

Een blik op uw dashboard geeft u alle info die u nodig hebt
om uw dag te plannen. Het instrumentenpaneel informeert u
over de laadtoestand van de batterij, het geschatte rijbereik
en het vermogen dat u gebruikt tijdens het rijden. Raadpleeg
vervolgens het navigatiesysteem van Nissan, NissanConnect
EV, het ‘Zero Emission’-menu en de audio-opties op dezelfde
plaats: 7,0“ kleuren touchscreen.
Hier kunt u uw rijbereik beheren, routes berekenen, realtime
verkeersinformatie raadplegen en de handsfree Bluetoothfunctie gebruiken. En dankzij NissanConnect EV kunt u ook
vanaf uw computer of smartphone verbinding maken met
uw e-NV200 Evalia om bepaalde functies (laadproces,
klimaatregeling, enz.) van op afstand te beheren.

Blijf steeds verbonden
met uw e-NV200

VANAF UW SMARTPHONE. Met de
optionele NissanConnect EV-app kunt u
verbinding maken met uw e-NV200
Evalia om het laadproces te starten en
te stoppen, de klimaatregeling te
bedienen, uw rijbereik te raadplegen en
waarschuwingen en updates te
ontvangen.

en hij zal ook tegen u spreken. Zo stuurt hij u een vriendelijke melding
wanneer het laadproces voltooid is. De NissanConnect EV maakt ook
communicatie mogelijk, met een smartphone-app die u in staat stelt om van
op afstand contact te houden met uw e-NV200 Evalia en hem opdrachten te
geven, zoals het laadproces starten of de verwarming inschakelen. En
wanneer u zich op uw laptop aanmeldt bij uw NissanConnect EV-account
ontdekt u zelfs nog meer manieren om elektrisch rijden eenvoudiger en
leuker te maken. Houd uw smartphone in de gaten, misschien belt
uw Evalia...
Een laadstation
zoeken

De laatste ritverslagen
ontvangen

Bekijken hoe
u scoort qua
energieverbruik

VANAF UW COMPUTER. Bovenop alles wat u vanaf uw
smartphone doet, kunt u zich ook aanmelden bij uw online
NissanConnect EV-account om uw rijgeschiedenis te bekijken,
uw route te plannen en zelfs uw energieverbruik te vergelijken
met dat van andere Evalia-eigenaars.

Uw resterende
rijbereik raadplegen

De batterijstatus
controleren

Het interieur
opwarmen of afkoelen

Het laadproces
programmeren op het
ideale tijdstip

Uw rijgegevens
analyseren met uw
smartphone

Uw auto
zoeken

Herinnert u zich nog dat rijden ooit
een plezier was? WELKOM TERUG.
Elektrisch rijden is een waar genot. Het volledige koppel staat ter beschikking zodra u het
gaspedaal intrapt en de naadloze acceleraties geven uw dagelijkse to do-lijst een leuke nieuwe
kick. Het lage zwaartepunt en de korte draaicirkel vertalen zich in een uitstekend bochtengedrag
en eenvoudige controle. En door de afwezigheid van motorgeluiden of trillingen geniet iedereen
aan boord een uiterst soepele en stille rijervaring. Even boodschappen doen of een langere rit
buiten de stad? Rijden met uw Nissan e-NV200 Evalia wordt een van
uw favoriete momenten van de dag.

GEEN

Hill Start Assist U bent gestopt
op een helling en moet terug
vertrekken? Geen probleem. Hill
Start Assist voorkomt dat uw
auto achteruit rolt door de
remdruk enkele seconden aan
te houden, zodat u uw voet van
het rempedaal naar het
gaspedaal kunt verplaatsen.

Geluid

GEEN
Trillingen

TELLIGENT EMERGENCY
BRAKING

De plaatsing van de batterij
garandeert een optimaal zwaartepunt.
INTELLIGENT AROUND VIEW
MONITOR

HILL START
ASSIST

10.6 M

Houdt iedereen in zijn

comfortzone.

Iedereen krijgt een uitstekende plek in dit ruime,
comfortabele interieur met plaats voor vijf, zes of
zeven personen. Doordachte details die het leven
vereenvoudigen, zijn onder meer de lage
instaphoogte en de talloze uitgekiende
opbergvakken voor onmisbare voorwerpen die
steeds meereizen. De Evalia biedt u de functionaliteit
van een minibus in combinatie met de aangename
bedrijfsstilte van een elektrische auto. Zo werpt hij
zich op als een nieuw type van gezinsruimte.

De verwarmbare stoelen vooraan
met dubbele regeling
verwelkomen u in een behaaglijk
interieur op koude dagen.
Passagiers achteraan
beschikken over
handige klaptafeltjes
met een geïntegreerde
bekerhouder.
KLIMAATREGELING MET
AFSTANDSBEDIENING. Breng het
interieur op de ideale
temperatuur nog vóór u instapt
door de verwarming of
airconditioning te activeren
vanaf uw smartphone of iKey.
Een fantastische manier om uw
batterij op peil te houden.

Bagageruimte

voor al uw to do’s.

Op het vlak van bagage is uw e-NV200 Evalia uitermate veelzijdig, dus niets staat uw plannen nog
in de weg. Hij vervoert vijf, zes of zeven personen in alle comfort en met een zee aan ruimte voor
hun bagage of gereedschap. Bovendien laat hij zich vlot inladen dankzij de bijzonder lage
laaddrempel van 524 mm.
2 ZITPLAATSEN
In de tweezitsconfiguratie
geniet u een laadvolume van
3,1 m³, een record voor dit
segment. Zo kunt u drie
mountainbikes vervoeren
zonder de voorwielen los te
maken. Klaar voor het
avontuur!

5 ZITPLAATSEN
Zelfs met vijf personen aan boord
kunt u nog steeds een grote
reiskoffer voor elke inzittende
meenemen. Dat komt overeen met
1,9 m³. En voor nog meer ruimte
klapt u gewoon de tweede rij
stoelen neer. Wie ook de voorste
passagiersstoel neerklapt, kan
voorwerpen met een lengte tot
2,8 m vervoeren.

DOORDACHTE OPBERGVAKKEN
De e-NV200 Evalia heeft dertien verschillende
nuttige opbergvakken om uw voorwerpen te
bewaren, waaronder verborgen vakken, zoals
deze schuif onder de zitplaatsen en een vak
in de middenconsole.

7 ZITPLAATSEN
Alles is mogelijk in de
e-NV200 Evalia met zeven
plaatsen. U kunt de derde
en tweede rij stoelen
neerklappen om meer
ruimte te creëren voor al
uw bagagevereisten.

Versterk uw capaciteiten
met de zevenzitter.

De e-NV200 Evalia met zeven zitplaatsen gaat nog een stap verder om al uw behoeften en
wensen te vervullen. Met zeven volwaardige zitplaatsen en een massa been- en armruimte kunt
u een grote groep mee op avontuur nemen, waar uw humeur u ook brengt. Bovendien kunt u
dankzij de stoelen op de tweede zitrij die met een 60/40 verhouding kunnen worden
neergeklapt, en de uitklapbare stoelen op de derde rij, voorwerpen van alle vormen en
afmetingen vervoeren. De e-NV200 Evalia klaart probleemloos elke klus.

7 ZITPLAATSEN

870 LITER LAADRUIMTE
TOT AAN HET DAK
443 LITER LAADRUIMTE
ONDER DE BAGAGEAFDEKKING

4 ZITPLAATSEN

TOT 2,80 METER LAADLENGTE

3 ZITPLAATSEN

TOT 1,30 METER LAADHOOGTE

6 ZITPLAATSEN

1.550 LITER LAADRUIMTE

5 ZITPLAATSEN

2.110 LITER LAADRUIMTE

2 ZITPLAATSEN

2.940 LITER LAADRUIMTE

Nissan Safety

omring uzelf met gemoedsrust.

Zou het niet cool zijn om het vertrouwen te hebben dat u nodig hebt voor elk deel van uw
rit? Nissan’s veiligheidstechnologie is een complete veiligheidsbenadering die de technologie
in en ontwikkeling van al onze modellen regeert. De hier beschreven voorzieningen vormen
slechts een deel van de uitrusting waarmee Nissan u beschermt door zich te concentreren
op drie aspecten: de systemen van uw auto en de omgeving in het oog houden,
het rijgedrag in onverwachte situaties bijsturen en u beschermen wanneer
een ongeval niet kan worden vermeden.

INTELLIGENT
REAR VIEW
TOTAALBEELD
MIRROR
De standaard achteruitrijcamera
maakt
parkeren in krappe plaatsen eenvoudiger.
Uw dashboardscherm geeft het zicht
achter uw auto weer, inclusief richtlijnen,
om het parkeren te vergemakkelijken. Voeg
daar nog twee convexe breedhoekspiegels
aan toe en u hebt al het nodige om te
genieten van een beter zicht, veiligere
rijstrookwissels en eenvoudigere
parkeermanoeuvres.

INTELLIGENT EMERGENCY
VIER SCHIJFREMMEN
EN BRAKE ASSISTINTELLIGENT AROUND VIE
MONITOR
In tegenstellingBRAKING
tot bepaalde van zijn
concurrenten, beschikt de e-NV200 Evalia
over schijfremmen rondom voor een
geruststellend remvermogen. Brake Assist
detecteert bovendien wanneer u een
noodstop uitvoert en levert automatisch
de maximale remkracht.

6

ZES AIRBAGS
STANDAARD

ERVAAR HET ESP
De elektronische stabiliteitscontrole maakt
last-minute richtingsveranderingen en
snelle stops vloeiender.

AIRBAGS
Voor alle veiligheid is de e-NV200 Evalia
uitgerust met zes airbags.

Het volledige
gamma

1

Originele Nissan-accessoires

1 _ Smartphonehouder 360 grip (wit)
2 _ Universele tablethouder (zwart)

MAAK UW E-NV200 EVALIA COMPLEET MET ORIGINELE
NISSAN-ACCESSOIRES. Van kofferbeschermers tot
handige tablethouders, bagagenetten en
hondenschermen: al onze accessoires zijn op maat
gemaakt en ontworpen volgens uw specifieke behoeften.

3 _ Drempelplaten en standaard matten
4 _ Rubberen kofferbakmat
2

3

Spatlappen voor en achter
Imperiaal, twee stangen

4

5

5 _ Bagagenet
6 _ Kofferbakmat
7 _ Kofferbak organizer
8 _ Hondenscherm
6

7

8

KLEUREN

AFMETINGEN
D

WHITE (S) - QM1

SILVER (M) - KL0

LIGHT GREY (PM) - K51

BLACK (M) - GN0

B
C

RED (S) - Z10

BLUE (P) - BW9

BEKLEDINGEN

Stoffen
stoelbekleding
(zwart)

CARROSSERIE

ALGEMENE
AFMETINGEN

WHITE (3P) - QAB

VELGEN

Stoffen stoelbekleding
(licht)

E
A

A Lengte

mm

B Breedte (incl. buitenspiegels)

mm

2 011

C Breedte (excl. buitenspiegels)

mm

1 755

4 560

D Hoogte (zonder belading)

mm

1 858

E Wielbasis

mm

2 725

ONDERHOUDSCONTRACTEN
Voor een totale gemoedsrust en budgetcontrole kunt u een servicecontract van Nissan
ondertekenen. Dat dekt het periodieke onderhoud tot de gewenste looptijd en kilometerstand.
Zo weet u zeker dat uw nieuwe e-NV200 Evalia wordt onderhouden door specifiek opgeleide
Nissan-technici.

15" LICHTMETALEN
VELGEN

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN NAAR BOVEN.
U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de regels te veranderen en
te innoveren. En bij Nissan is innoveren meer dan toevoegingen en uitbreidingen. We tasten de grenzen af om
wat hetzelfde blijft opnieuw uit te vinden. Zo werken we verrassende oplossingen uit om aan uw gekste en
meest praktische wensen te beantwoorden. Bij Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires en diensten die
breken met de conventies. We maken het praktische opwindend en het opwindende praktisch om u dag na
dag nog meer rijplezier te verzekeren.

DE NISSAN e-NV200 EVALIA BIEDT U:
·		5 jaar/100.000 km garantie*
·		8 jaar/160.000 km garantie op de
batterij capaciteit **
*		5 jaar/100.000 km garantie, bestaat
uit 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar
gratis verlengde garantie. Vraag uw
dealer naar de voorwaarden.

**		De garantie op de Lithium-ION
batterij van de Nissan e-NV200 dekt
het risico van capaciteitsverlies
onder capaciteitsniveau 9 (van de 12)
zoals weergegeven op de
capaciteitsmeter van de e-NV200 en
dit gedurende 8 jaar/160.000 km.

Nissan Intelligent Mobility bepaalt alles wat we doen. Met
nieuwe technologie maken we van onze auto’s meer dan enkel
vervoersmiddelen. Samen maken we rijden zelfzekerder, meer
verbonden, en opwindender. Of het nu gaat om auto’s die samen met
u het rijden op zich nemen, of snelwegen die uw elektrische auto
opladen terwijl u erover rijdt, het zou allemaal zomaar kunnen in de zeer
nabije toekomst. En die toekomst krijgt nu reeds vorm in de Nissan waarmee
u vandaag rijdt.
Bezoek onze website op:
www.nissan.be
www.nissan.nl

Volg Nissan op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk
(Najaar 2018). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van
voortdurende productverbetering behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en
getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De verdelers van Nissan worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van
dergelijke wijzigingen. Bij uw plaatselijke Nissan-verdeler kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen
van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en
interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke
toestemming van Nissan Europe is verboden.
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MY18 ENV200 Najaar 2018 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

