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UITVOERINGEN NISSAN e-NV200 EVALIA

  CONNECT EDITION 5 of 7 zitplaatsen

STIJL

 Bumpers in carrosseriekleur

COMFORT

 Automatische airconditioning

 Elektrisch verstelbare buitenspiegels

 Elektrische ramen voor, met impulsbediening  
    bestuurderszijde

 Stoelverwarming en stuurverwarming

VEILIGHEID

 Zij- en passagiersairbag

 Reservewiel (alleen i.c.m. 5 zitplaatsen)

 Mistlampen voor

 Licht- en regensensor

 Cruise Control en speed limiter met bediening  

    op het stuur

TECHNOLOGIE

 Aanraakscherm voor Carwings navigatie met indicatie  

    laadpunten & mogelijkheid om een aantal functies  

    vanaf de smartphone te bedienen

 Radio-CD MP3 met bediening op het stuur en Bluetooth,  

    USB- en AUX-aansluiting

 Bluetooth

EV UITRUSTING

 Snellader met batterijkoeling

 Laadsessies vanaf afstand via smartphone te bedienen

 6,6 kW lader

 Meegeleverde laadkabel

 OPTIES

 STYLE PACK

 Getinte ramen achter, lichtmetalen velgen en  

 achteruitrijcamera
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■ VEILIGHEID
• ABS (antiblokkeer remsysteem)

• EBD (elektronische remkrachtverdeling)

• ESP (elektronische stabiliteitscontrole), uitschakelbaar

• EBA (noodremhulp)

• Bestuurdersairbag

• Zij- en gordijnairbags

• Startonderbreker

• 3-punts veiligheidsgordels voor met gordelspanner

• Opbergruimte voor gevarendriehoek in de laadruimte

• ISOFIX op de 2e zitrij

• Schuifdeur links en rechts

• Cruise Control en speed limiter met bediening op het stuur

• Reservewiel (alleen i.c.m. 5 zitplaatsen)

■ STIJL

Exterieur
• Stoffen bekleding in blauw & grijs

• Stalen velgen 15'' met volledige wieldeksels

• Lichtmetalen wielen 15'' P
• Achterklep

■ COMFORT

Rijcomfort
• Stuurbekrachtiging

• In hoogte verstelbaar stuurwiel

• Multifunctioneel scherm met boordcomputer

• Eco Modus (lager stroomverbruik door beperking van het vermogen)

• B-Modus (In B-modus wordt meer energie teruggebracht naar de batterij wanneer u afremt.)

Aan boord
• Handbediende airconditioning

• Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar

• Automatische airconditioning

• Cabineverlichting

• Verlichting in bagageruimte

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Waarschuwing indien een van de deuren niet is gesloten

• Elektrische ramen voor, met impulsbediening bestuurderszijde

• 12 V / 120 W aansluiting in de middenconsole

• Zonneklep voor bestuurder en passagier met kaarthouder

• Handgreep om gemakkelijk uit te stappen vanuit de tweede zitrij

• Klaptafeltje aan de voorstoelen voor de passagiers op de tweede zitrij 

• Schuiframen in de schuifdeuren links en rechts

Opbergruimte
• Opbergruimte in deuren

• Opbergruimte onder de bestuurdersstoel

• Centrale opbergruimte tussen voorzetels 

• Bekerhouder in schuifdeur

• Opbergvak op het dashboard

• Opbergnetten achter de voorstoelen

 
 = Standaard        = Optie       P = Onderdeel van een Pack       - = Niet beschikbaar     
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■ ZICHT EN VERLICHTING
• Licht- en regensensor

• Mistlampen voor

• Mistachterlicht

• Elektrisch verstelbare buitenspiegels

■ TECHNOLOGIE
• Radio-CD MP3 met bediening op het stuur en Bluetooth, USB- en AUX-aansluiting

• Intelligente sleutel ('I-Key')

• Aanraakscherm voor Carwings navigatie met indicatie laadpunten & mogelijkheid om een aantal functies vanaf de 
smartphone te bedienen

■ LADEN
• Meegeleverde laadkabel, geschikt voor stopcontact, 6m lengte

• 6,6 kW lader

• Programmeerbaar laden

• Laadsessies vanaf afstand via smartphone te bedienen 

• Op afstand  bedienbare airconditioning (via Intelligente sleutel ('I-Key'))

• Snellader met batterijkoeling

■ PAKKETTEN

• STYLE PACK 
Getinte ramen achter, lichtmetalen velgen en achteruitrijcamera P

 = Standaard        = Optie       P = Onderdeel van een Pack       - = Niet beschikbaar     



TECHNISCHE GEGEVENS e-NV200 EVALIA
■ MODEL
• Aantal deuren 5
• Zitplaatsen 5 of 7
■ MOTOR
• Motorcode EM57
• Elektromotor type AC synchroon
• Maximaal vermogen kW(pk) 80 [109]
• Maximaal koppel Nm/tr/mn 254/0-3008 tr/min
• Max. t/min 10500
• Soort energie Elektrisch
■ ACCU
• Type Gelamineerde lithium-ion accu
• Voltage V 360
• Capaciteit kWh 24kWh, 48 modules
• Aantal cellen 192
■ OPLADER
• On-board oplader kW 6,6
• Quick charger kW 50
• Oplaadsnoer EVSE 6 m lang - 3,5 kg
■ AANDRIJVING
• Soort aandrijving Automatisch
• Versnellingsbak Enkele overbrenging met reductie
• Eindoverbrenging 9,301
• Wielaandrijving Voorwielaandrijving
■ CHASSIS
• Wielophanging Voor Onafhankelijk, type MacPherson

Achter Bladveren
• Stuurinrichting Elektrisch bekrachtigd
• Remsysteem Voor Regenererend - geventileerde schijven (CLZ31VE_283_28t)

Achter Geventileerde schijven (AD11VE+DS17_292_16t)
• Stabiliteitcontrolesysteem ESP (Standaard)
• Bandenmaat 185/65R15
■ GEWICHTEN & AFMETINGEN
• Massa rijklaar kg 1614
• Massa ledig voertuig kg 1514
• Max. toelaatbaar voertuiggewicht kg 2220
• Max. toelaatbaar gewicht vooras kg 1180
• Max. toelaatbaar gewicht achteras kg 1200
• Max. toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd - 5p kg 140
• Max. toelaatbaar aanhangergewicht ongeremd - 7p kg 0
• Lengte mm 4560
• Breedte (incl. buitenspiegels) mm 2011
• Breedte (excl. buitenspiegels) mm 1755
• Hoogte (zonder belading) mm 1850
• Wielbasis mm 2725
• Overhang voor mm 987,2
• Overhang achter mm 846,6
• Spoorbreedte voor mm 1530
• Spoorbreedte achter mm 1530
• Bodemvrijheid (onbeladen) mm 153,4
■ LAADRUIMTE
• Max. lengte laadvloer (tot 2e stoelrij) mm 1060
• Max. breedte mm 1495
• Max. hoogte mm 1305
• Breedte tussen de wielkasten mm 1220
• Hoogte laadvloer (zonder belading) mm 523,5
• Laadvolume m3 2,1
• Zijschuifdeur  Breedte mm 700
    Hoogte  mm 1171
• Openslaande achterdeur   Breedte mm 1262
    Hoogte  mm 1228

■ PRESTATIES
• Elektriciteitsverbruik Wh/km 165
• Actieradius (NEDC) km 170
• Uitstoot CO2 g/km 0
• Max. snelheid km/h 123
• Acceleratie 0-100 km/h sec 14
• Min. draaicirkel (tussen stoepranden) m 10,6
Opties kunnen invloed hebben op de gewichten.



Bezoek onze website: 
www.nissan.nl

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren en prijzen door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers worden 
doorgegeven. Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest recente informatie. Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van onjuistheden 
of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en 
alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.


