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Er du klar til å endre din virksomhet?

gjør deg klar til å kjøre elektrisk.
Det finnes over 15 000 Nissan e-NV200 på europeiske veier, og det helelektriske kjøretøyet leveres
nå med et nytt batteri på 40 kWt! Med samme batteriteknologi som i nye prisbelønte og
helelektriske Nissan LEAF får du banebrytende og innovative forretningsfordeler. Du får fordeler fra
første kilometer, og helelektrisk kjøring gir deg en helt ny måte å redusere dine driftskostnader på.
Samtidig viser du at virksomheten din er både miljøvennlig og bærekraftig. Med e-NV200 starter
du en helt ny periode for din virksomhet. Du vil aldri jobbe på samme måte igjen.

ENKEL LASTING
Lasterommet i e-NV200 har god plass til to
europaller i lengderetningen, og lastemulighetene
er mange ettersom batteriet er integrert i gulvet.

GJØR DET PÅ DIN MÅTE
Lasterommet bak er funksjonelt og allsidig, og kan
tilpasses med flate vegger for enkel montering av
stativer og hyller.
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Jobben blir enklere
ECO
FIRE KJØREMODI FOR Å OPTIMALISERE
REKKEVIDDEN.
D-modus er best egnet for kjøring på motorvei.
Husk at bruk av cruisekontroll øker energiforbruket.
Øko-modus gir deg ekstra rekkevidde ved å justere
akselerasjonsresponsen og klimakontrollsystemet
automatisk. Vi har gjort det enklere å få jobben
gjort. B-modus vil øke kraften på det regenerative
bremsesystemet. Denne modusen fungerer som
motorbrems på en bil med forbrenningsmotor.
Kombinert bruk av B-modus og Øko-modus gir
deg optimal rekkevidde via myk akselerasjon (økomodus) og regenerativ bremsing (B-modus).

REKKEVIDDE
200 KM BLANDET KJØRING
301 KM BYKJØRING (WLTP)**
(WLTP)**

40 til
60 min*

7,5 t

21,5 t

Fra batterivarsel til
80 % med

Fra batterivarsel til
100 % med

Fra batterivarsel til
100 % med

HURTIGLADING

HJEMMELADER

VANLIG
STIKKONTAKT

med batteri på 40 KWT
Start dagen med fulladet bil og en rekkevidde fra 200 til 301 km**(WLTP) for alle dine daglige gjøremål.
Nissan e-NV200 tilbyr tre ulike lademodi: Du kan lade fra batterivarsel opptil 80 % på 40 til 60
minutter** via hurtigladeporten, eller fullade fra batterivarsel på 7,5 timer via hjemmelader.
Bilen har innebygd en lader som kan motta 6,6 kWt, og du lader fra batterivarsel til 100 % på 21,5
timer med EVSE-kabel og vanlig stikkontakt hjemme eller på arbeidsplassen. Velg lademodusen som
passer best for deg. Med sitt regenerative bremsesystem er e-NV200 utviklet for å hjelpe deg til å få
mest mulig ut av hver enkelt lading ved å sende strømmen tilbake til batteriet når du kjører i fri,
setter ned hastigheten eller bremser.

*Ladetid avhenger av ladeforhold, inkludert type hurtiglader og tilstand, batteristørrelse, utetemperatur og
batteritemperatur.
**Rekkevidden avhenger av flere faktorer som utstyrsnivå, utstyr, kjørestil, værforhold, last og topografi. WLTP (Worldwide
Harmonized Light Vehicles Test Procedure) er en ny laboratorietest som brukes til å måle drivstofforbruk og CO2-utslipp
samt annet forurensende utslipp fra personbiler. Rekkevidden er oppgitt til 275 km i henhold til den tidligere NEDC-syklusen.
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Reduser kostnadene.

Øk effektiviteten.
SKAPER NYE FORRETNINGSMULIGHETER
Ettersom e-NV200 er et nullutslippskjøretøy
uten motorstøy kan du fint foreta leveringer på
nattestid i boligområder, innendørsområder og
beskyttede områder. Både kunder og arbeidsmiljø
slipper unna støy og CO2-utslipp.

LAVE

INGEN HØY

DRIFTSKOSTNADER
VEDLIKEHOLD

BENSIN
OLJESKIFT
UTSLIPP
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EFFEKTIVITET:
80 KW (109 HK)
BESPARELSER
OG FORDELER
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Tenk om du aldri trengte å bruke mer penger på drivstoff, oljeskift eller service på girkassen.
Slik blir det hvis du kjører helelektrisk med helt nye e-NV200. I tillegg til å spare penger gjennom
lave driftskostnader vil du også spare tid. Ettersom du aldri trenger å stoppe på bensinstasjonen,
og det er mindre nedetid for vedlikehold. Det beste av alt er at ditt utrolig kostnadseffektive
kjøretøy er blant de mest miljøvennlige, masseproduserte varebilene på markedet.
Den er så stillegående og ren at du kan foreta leveringer på nattestid og få tilgang til beskyttede
områder, også innendørs. Dette er kort sagt et kjøretøy for din virksomhet som åpner nye
forretningsmuligheter.

Print | Utgang

Bedre kjøring gir en

bedre arbeidsdag.
Det er ingenting som er bedre enn å kjøre elektrisk. Følelsen av å gli stille gjennom
trafikken, uten motorstøy eller vibrasjoner. I tillegg får du en førerfokusert kupé med
klasseledende beinplass og høy sitteplass for bedre sikt. Slik får vi gladere, mindre trøtte
og mer pålitelige førere. Alt dette med komforten av automatgir som øker kjøregleden
og med svært smidig kjøring vil e-NV200 kanskje bli din beste kollega på jobben. I tillegg
får du et lavt tyngdepunkt og 15” hjul, liten svingradius og en akselerasjon som er EV-rask.
Hele arbeidsdagen blir mye enklere.

Klasseledende beinplass for fører = bedre komfort
Høy sitteplass = god sikt
Oppvarmet sete = bedre komfort
Batteriplassering = lavt tyngdepunkt

Ryggekamera Gjør det enklere å
parkere. Denne tilgjengelige funksjonen
viser området bak deg og legger inn
hjelpelinjer for å hjelpe deg med å
plassere e-NV200 nøyaktig der du
vil ha den.

e-NV200 har en svært liten svingradius på 11,1 m som gjør det lettere i
smale gater og på trange parkeringsplasser, samtidig som du kan kjøre
så nært som mulig ved lasting og lossing.

11.1 M
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NISSANCONNECT EV
Det avanserte telematikksystemet i NissanConnect
EV bidrar til å hjelpe din virksomhet ved å la deg
spore og utveksle data digitalt.
Digital sporing og oppfølging av kjøredata.
Overvåker batteristatus fra nettstedet og appen
til NissanConnect EV.

LADETILSTAND
STRØMMÅLER
BEREGNET REKKEVIDDE

Mottar varsler for fullendt lading og
batteristatus.

GJENVÆRENDE
BATTERIKAPASITET

Fjernstyrer ladestart og -stopp samt
klimakontroll fra en mobilenhet.
Med et blikk på instrumentpanelet vil du få all
informasjonen du trenger for å kontrollere
rekkevidde, inkludert ladestatus og energiforbruk.
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OVERVÅK ALL INFORMASJONEN
DU TRENGER FOR Å FORENKLE
JOBBEN DIN
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SKYVESKUFFEN UNDER SETET
på passasjersiden gir deg en trygg
måte å lagre tingene dine på.

En skjerm betyr så mye.
Endring av leveringsadresse?
Få oppdateringen via SMS,
og finn deretter kjøreruten
med navigasjonssystemet.

MIDTKONSOLLEN er stor nok til å
oppbevare en bærbar PC – den er
til og med utviklet med tanke på
hengemapper.
Legg ned passasjersetets seterygg
for å få et solid, praktisk og
flatt skriveunderlag.*

Et mobilt kontor som

fungerer uansett hvor du befinner deg.
e-NV200 tilbyr et overraskende høyt utstyrsnivå. Interiøret er inspirert av førere som må
jobbe mens de er på farten. Kupéen kan gjøres om til en arbeidsplass som er enkel i bruk med
justerbare seter og allsidig oppbevaring. Hvis du har NissanConnect EV med navigasjon, kan
du ha samtaler og SMS samt strømming av musikk via Bluetooth. Du behøver strengt tatt ikke
noe annet kontor!
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Girspaken høyt på midtkonsollen gir
deg plassen du trenger for å kunne
gjøre flere oppgaver samtidig. Få
tilstrekkelig med strøm foran med
12 V strømuttak og USB-tilkobling
*Ikke tilgjengelig for e-NV200
-modeller med sideairbag
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Lastekapasitet
og allsidighet hører sammen.
e-NV200 er designet for å kunne imøtekomme ulike behov som lar deg konfigurere stativer og
hyller slik at den kan tilpasses etter behov. Du kan velge mellom vindusdører med paneler eller
vinduer. I tillegg er det enkelt å laste bilen takket være en svært lav lastehøyde bak på kun 524 mm.

Du har plass
til to standard
europaller og
da har du
end
plass til overs

STORT
LASTEOMRÅDE

4.2 m3

2,0 m

lastevolum

lastelengde
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Flate hjulbrønner
gjør det enklere å
stable last.

Seks gulvmonterte
D-ringfester tåler
opptil 509 kg.

60/40
DELTE
BAKDØRER

1,22 m mellom hjulbuene
1,50 m vegg-til-vegg
1,36 m innvendig høyde
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40 %

60 %

FOR TRANGE
PLASSER

FOR BREDERE LAST

524 mm
LASTEHØYDE BAK
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Komplett sett

1

Sidelister

original tilbehør fra Nissan
1 _ Setetrekk i tekstil av økomateriale

GJØR DIN E-NV200 KOMPLETT MED ORIGINALT
TILBEHØR FRA NISSAN. Alt fra setetrekk i tekstil og
beskyttelsesgitter for skyvedører til gummimatter og
bagasjeromsmatter er laget etter mål, skreddersydd
og designet med tanke på dine spesifikke behov.

2 _ Beskyttelsesgitter til skyvedør
3 _ Gummimatter
4 _ Systemkrok for multiskillevegg

2
Lastestativ med tre holdere

3

Skvettlapper foran og bak

4

1

3

Plastbeskyttelse for
vindusdører, komplett
beskyttelse, 2 deler

3

4

5

5 _ Plastgulvbeskyttelse
og terskelplate
6 _ Terskelplate og standard
tekstilmatte
7 _ Bagasjenett
8 _ Soft bagasjeromsmatte

6

Kanalrør

7

8

2
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FORSIKRING

FARGER

White (S) - QM1

Silver (M) - KL0

Light GREY (PM) - K51

Black (M) - GN0

FELGER

Red (S) - Z10

NISSAN Forsikring tilbyr topp forsikringsdekning for Nissan-merket. Vårt samarbeid
sikrer at bilen din repareres med originaldeler fra Nissan på et autorisert Nissan-verksted.
Du vil få rask og effektiv saksbehandling og vil alltid kunne snakke med noen som
kjenner godt til Nissan og deres produkter. NISSAN Forsikring skiller seg også ut når
det kommer til egenandel og kompensasjon. Naturligvis på en måte som er fordelaktig
for deg som kunde. Vi gjør alt dette for at du skal føle deg trygg, få den beste
forsikringsdekningen og hjelpen når du trenger det som mest!

INTERIØRSTOFF

ASSISTANCE
Vi ønsker å gi deg problemfri kjøring. Ved et havari eller en ulykke vil NISSAN Assistance
alltid være beredt til å hjelpe deg.

•

NISSAN Assistance tilbyr grunnleggende og andre tjenester, uansett om årsaken er feil/defekt,

•

Over alt der vi har autoriserte Nissan-forhandlere i Europa, kan du nyte godt av 24/7-dekning,

•

Vi går enda et skritt lenger. Når du utfører service hos din Nissan-forhandler kan du benytte

ulykke eller selvforskyldt skade.
15" HJULKAPSLER

MØRKT INTERIØR

15" ALUFELGER

365 dager i året, til og med på ditt eget språk! Alt dette inkluderes i bilens garanti.

deg av Nissan Assistance 12 måneder fra servicedato. Selv etter at garantiperioden har utløpt.

DIMENSJONER
D

HOS NISSAN FÅR DU
FRAM DET BESTE I OSS.
Du setter i gang fantasien vår. Du fremprovoserer vår
bilfaglige ekspertise. Du inspirerer oss til å endre
B
C

DIMENSJONER

E
A

reglene og fi nne på nye ting. Og i Nissan er ikke
innovasjon bare et spørsmål om tillegg og utvidelser;
4 560

det handler om å bryte grenser for å fi nne opp status

mm

2 011

quo på nytt. Det dreier seg om å utvikle uventede

mm

1 755

løsninger for å tilfredsstille dine villeste og mest

mm

1 850

pragmatiske ønsker. I Nissan konstruerer vi biler,

mm

2 725

tilbehør og tjenester som bryter med mønsteret – gjør

A Lengde

mm

B Bredde med speil
C Bredde uten speil
D Høyde i kjøreklar stand
E Akselavstand

det praktiske spennende og det spennende praktisk
for å kunne gi deg en mer spennende kjøreopplevelse

NISSAN e-NV200
TILBYR DEG FØLGENDE:
Nissan tilbyr 5 år/100 000 km på alle
EV-dedikerte komponenter og 5 år/100 000 km
for standardkomponenter.
12 års antikorrosjonsgaranti.
Nissan e-NV200s litiumion-batterigaranti
beskytter også mot kapasitetstap under 9 bar
kapasitet (av 12) i en periode på 8 år/160 000 km.

hver eneste dag.
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Nissan Intelligent Mobility er viktig i alt vi gjør, og vi bruker nye
teknologier for å endre biler fra kjøremaskiner til partnere. Reisen
blir enda mer selvsikker, tilkoblet og spennende. Både selvkjørende
biler eller motorveier som lader elbilen under kjøring er nært
forestående. Og det er en fremtid som allerede tar form i Nissan-bilen du
kjører i dag.

Ønsker du deg en Nissan e-NV200? Besøk vårt nettsted for å lese mer:
www.nissan.no/biler/nye-biler/e-nv200

Forhandlerstempel:

Følg Nissan e-NV200 på:

Every effort has been made to ensure that the content of this publication is correct at the time of going to press (February 2018).
This brochure has been produced featuring prototype vehicles. In accordance with the company’s policy of continuously improving
its products, Nissan Europe reserves the right to change at any time the specification and the vehicles described and shown in this
publication. Nissan dealers will be informed of any such modifications as quickly as possible. Please check with your local Nissan
dealer to receive the most up-to-date information. Because of the limitations of the printing processes used, the colours shown in
this brochure may differ slightly from the actual colours of the paint and interior trim materials used. All rights reserved. Reproduction
in whole or part of this brochure without the written permission of Nissan Europe is forbidden.
Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY18 ENV200 BROSJYRE 05/2018 – Trykt i EU
Utviklet av DESIGNORY, Frankrike og produsert av EG+ Worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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