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ONTDEK NIEUWE 100 % 
ELEKTRISCHE MOBILITEIT  
VOOR HET HELE GEZIN
Wat dacht u van de ideale gezinswagen met plaats voor vijf, zes of zeven personen, 
een verbluffende veelzijdigheid en een totaal nieuwe rijervaring? Stel u voor dat u 
nooit meer naar het tankstation moet of moet denken aan oliewissels of onderhoud 
van de versnellingsbak. Onmogelijk? Niet als u kiest om 100 % elektrisch te rijden met 
de gloednieuwe e-NV200 Evalia. Als basis gebruikten we dezelfde innovatieve 
technologie waarmee we al ruim 200.000 elektrische Nissan-voertuigen op de weg 
hebben gezet. Deze combineerden we met onze bekroonde NV200 bestelwagen. Het 
resultaat? U kunt uw dag met een volle batterij beginnen en, zonder de geringste 
uitstoot, een afstand van 170 km (gehomologeerde NEDC) afleggen en uw hele 
to-dolijstje afwerken. Stap nu met het hele gezin over op 100 % elektrisch en tank 
nooit nog een liter brandstof.
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(32A)

RIJ NOG VERDER MET DE ECO-MODUS 
OF B-MODUS
De Eco-modus past de respons van 
het gaspedaal en de klimaatregeling 
automatisch aan voor een minimaal 
energieverbruik. De B-modus 
verhoogt de werking van het 
regeneratieve remsysteem. Samen 
zorgen ze ervoor dat u het maximum 
uit elke laadsessie (16A) haalt.



Als u op de 'Zero Emission' 
knop drukt, krijgt u direct 
toegang tot:

• het geschatte bereik

• laadpunten in de buurt

• milieuvriendelijke 
routeplanning

• uw energieverbruik

• uw rijgewoonten en -historiek

RESTEREND  
BATTERIJNIVEAU

GESCHAT BEREIK

ELEKTRICITEITSMETER
STATUS  VAN LAADSESSIE 

ALTIJD VERBONDEN
Werp een blik op uw dashboard en u krijgt direct alle informatie die u nodig hebt voor 
heel de dag. Het huidige laadniveau, het geschatte bereik, de verbruikte energie tijdens 
het rijden ... u vindt alle gegevens meteen terug op het instrumentenbord. Via het 
kleurenaanraakscherm van 178 mm hebt u bovendien toegang tot CARWINGS, het 
navigatiesysteem van Nissan, het 'Zero Emission' menu en tal van audiomogelijkheden. 
Praktisch toch? Hier kunt u uw rijbereik beheren, routes berekenen, realtime 
verkeersinformatie beluisteren en handsfree bellen. Dankzij CARWINGS kunt u bovendien 
op afstand bepaalde functies bedienen via uw computer of mobiele apparaat. Denk 
maar aan oplaadsessies, klimaatregeling en nog veel meer.



FREE
3 YEARS

UPDATE

SPREEK TEGEN UW EVALIA. HIJ IS EEN 
GOEDE LUISTERAAR.

• programmeer uw laadsessie 
wanneer het u het best past

• laat de cabine opwarmen of 
afkoelen

• bekijk uw rijbereik

• controleer de status van uw batterij

VIA UW SMARTPHONE.
Met de beschikbare NissanConnect EV-app  
blijft u verbonden met uw Evalia om 
laadsessies te starten en stoppen, de 
klimaatregeling te beheren, uw rijbereik te 
bekijken en waarschuwingen en updates te 
ontvangen.

• ontvang de meest recente rijrapporten

• kijk hoe goed u scoort in energieverbruik

• zoek een laadpunt

VIA UW COMPUTER.
Naast alles wat u via uw telefoon kunt doen, hebt u ook de 
mogelijkheid om u online bij uw CARWINGS-account aan te 
melden. Hier raadpleegt u uw rijhistoriek, plant u uw route 
en ziet u zelfs hoe zuinig u rijdt in vergelijking met andere 
Evalia-eigenaars.

En hij communiceert ook met u. Zo stuurt hij u bijvoorbeeld een vriendelijk berichtje 
wanneer het laden klaar is. CARWINGS neemt deze communicatie op zich: via de 
NissanConnect EV-app op uw smartphone blijft u op afstand verbonden met uw Evalia.  
Zo kan de app u vragen om bijvoorbeeld het voertuig op te laden of de verwarming in te 
schakelen. Wanneer u zich bij CARWINGS aanmeldt via uw laptop, ontdekt u beslist nog tal 
van andere manieren om 100 % elektrisch rijden nog gemakkelijker en leuker te maken. 
Houd uw smartphone in het oog; misschien hebt u uw Evalia aan de lijn.

Voor de best mogelijke 
werking van het 
navigatiesysteem  
zijn nauwkeurige kaarten 
van essentieel belang. Met 
het Nissan MapCare™-
programma krijgt u één 
gratis kaartupdate per jaar 
en dat gedurende drie jaar 

vanaf de aankoop*. Voor meer informatie 
raadpleegt u uw dealer of uw 
eigenaarscommunity YOU+Nissan  
http://www.nissan.uk/UK/uk/YouPlus.html

*Aanbieding op het hele Nissan gamma voorzien van  
NissanConnect (met uitzondering van de NV200 en 370Z) 
geproduceerd vanaf 1 mei 2016. Voertuigen op voorraad maar  
die vóór 1 mei 2016 zijn geproduceerd, komen niet in aanmerking 
voor deze aanbieding.



11,2 M
De uitgekiende plaatsing van 
de batterij levert een 
verbeterd zwaartepunt op.

GEEN 
geluid

GEEN 
trillingen

WEET U NOG HOE LEUK RIJDEN ECHT  
KAN ZIJN? BELEEF HET OPNIEUW.
Niets valt te vergelijken met elektrisch rijden. 100 % koppel en een naadloze acceleratie maken uw 
dagelijkse taken leuker en spannender. Door het lage zwaartepunt en de kleine draaicirkel kunt u als 
bestuurder rekenen op een vlotte wendbaarheid en gemakkelijke controle over de wagen. En zonder 
motorgeluiden en trillingen kan iedereen aan boord genieten van een verwonderlijk vlotte en rustige rit. 
Dus of u nu boodschappen doet of ver buiten de stad vertoeft, met uw eigen Nissan e-NV200 rijden 
wordt beslist een van uw meest favoriete bezigheden van de dag.



De passagiers op de 
tweede rij beschikken 
over een handig 
opklaptafeltje met  
een geïntegreerde 
bekerhouder.

De zetelverwarming 
vooraan met twee zones 
geeft u een warm welkom 
op koude dagen. 

AIRCO-BEDIENING OP AFSTAND  
Bedien de airco op afstand en zorg 
voor de ideale binnen-
temperatuur nog vóór u in de 
wagen stapt. Het is meteen ook 
een handige manier om uw lading 
op peil te houden.

IEDEREEN IN ZIJN  
COMFORTZONE
Iedereen heeft het beste plekje in dit ruime, comfortabele interieur 
met plaats voor vijf, zes of zeven personen. Tijdens het ontwerp 
stond het 'gezin' centraal met uitgekiende details als resultaat, zoals 
een lage instaphoogte en tal van slimme opbergmogelijkheden voor 
alle onmisbare spullen voor onderweg. U kunt rekenen op de 
veelzijdigheid van een bestelwagen in combinatie met de aangenaam 
stille rit van een elektrisch voertuig: dit is de nieuwe 'place to be' voor 
het hele gezin!



Op het gebied van laadruimte 
is uw e-NV200 bijzonder 
veelzijdig, zodat niets uw 
plannen in de weg kan staan. 
Ruim voldoende plaats voor 
vijf, zes of zeven inzittenden 
plus al hun bagage, die u 
bovendien moeiteloos inlaadt 
dankzij een uitzonderlijk lage 
laadhoogte van 1,3 m.

LAADRUIMTE 
VOOR HET HELE 

TO-DOLIJSTJE
UITSTEKENDE OPBERGMOGELIJKHEDEN
De e-NV200 beschikt over 13 verschillende praktische 
ruimten om uw spullen op te bergen, waaronder 
verborgen plekken zoals deze schuiflade onder de stoel 
en de middenconsole.

ZEVEN ZITPLAATSEN 
In de e-NV200 met zeven 
zitplaatsen is alles mogelijk. U 
hebt de mogelijkheid om de 
tweede en derde rij zetels neer 
te klappen voor een maximale 
laadruimte voor al uw bagage.

TWEE ZITPLAATSEN 
In de tweezitsconfiguratie hebt 
u een laadvolume van 3,1 m³, 
het grootste voor deze klasse. 
Dat zijn drie mountainbikes met 
voorwielen inbegrepen. Klaar 
voor het grote avontuur!

VIJF ZITPLAATSEN 
Met vijf inzittenden kunt u nog 
altijd – voor elke persoon – een 
grote koffer meenemen. Dat 
komt neer op 2,3 m³ laadruimte. 
Of u kunt de tweede rij 
neerklappen om nog meer 
ruimte te creëren. Wanneer u de 
zetel van de voorste passagier 
neerklapt, kunt u voorwerpen 
met een lengte tot zelfs 2,8 m 
vervoeren.



VERGROOT UW CAPACITEIT MET 
DE ZEVENZITTER
Onze zevenzitter gaat tot het uiterste om aan uw wensen en behoeften tegemoet 
te komen. Met zeven volwaardige plaatsen en meer dan voldoende been- en 
armruimte kunt u de hele groep mee op uitstap nemen wanneer u daar zin in hebt. 
Meer nog, dankzij de stoelen op de tweede rij die met een 6:4-verhouding kunnen 
worden neergeklapt, en de opverende stoelen op de derde rij, kunt u voorwerpen in 
alle maten en vormen transporteren. De e-NV200 klaart probleemloos elke klus.

7 ZITPLAATSEN
870L LAADRUIMTE TOT HET DAK

443L LAADRUIMTE ONDER 
AFDEKKING

6 ZITPLAATSEN
1550L LAADRUIMTE

5 ZITPLAATSEN
2110L LAADRUIMTE

4 ZITPLAATSEN
TOT 2,80M LAADLENGTE

3 ZITPLAATSEN
TOT 1,30M LAADHOOGTE

2 ZITPLAATSEN
2940L LAADRUIMTE



NISSAN VEILIGHEID 
OMRING UZELF 
MET VERTROUWEN
Zou het niet super zijn als u het nodige 
vertrouwen had voor elke uitdaging tijdens uw 
rit? De veiligheidstechnologie van Nissan 
benadert veiligheid vanuit een erg brede hoek; 
dit vormt de rode draad door de engineering 
en ontwikkeling van elk voertuig dat we 
bouwen. De omschreven functies zijn slechts 
enkele van de vele veiligheidsvoorzieningen 
waarop uw Nissan kan bogen. Ze dragen bij tot 
uw bescherming door te focussen op drie 
hoofdpunten: de voertuigsystemen en de 
omgeving goed in het oog houden, hulp 
bieden bij onverwachte situaties en u 
beschermen indien er, ondanks alles, toch een 
ongeval gebeurt.

STANDAARD AIRBAGS

VEILIGHEIDSKUSSEN 
Omdat veiligheid voorop staat, is de Evalia 
uitgerust met zes airbags.

ERVAAR DE ESP 
Met het elektrische stabiliteitsprogramma 
verlopen plotse rijstrookveranderingen en 
acuut stoppen op een vlottere manier.

Hill Start Assist Het voertuig staat stil op 
een helling en moet opnieuw vertrekken? 
Geen probleem. Met de Hill Start Assist rolt 
het voertuig niet achteruit doordat de rem 
een aantal seconden ingedrukt blijft zodat 
u de tijd hebt om uw voet van het 
rempedaal naar het gaspedaal te brengen.

Het grotere plaatje Met de 
beschikbare achteruitrijcamera 
durft u voortaan de uitdaging 
van een krappe parkeerplaats 
aan. Op het scherm op uw 
dashboard ziet u de omgeving 
achter uw voertuig en worden  
er richtlijnen voor parkeren 
weergegeven. Voeg hier twee 
bolvormige en groothoekspiegels 
aan toe en u heeft alles wat u 
nodig heeft voor een beter zicht, 
veiligere rijstrookveranderingen 
en parkeren in enkele tellen. 

Vier schijfremmen en 
remassistent Anders dan bij 
sommige concurrerende merken 
is de Evalia rondom volledig 
voorzien van schijfremmen voor 
een zelfverzekerde remkracht. En 
als u plots hard moet remmen, 
detecteert de remassistent een 
noodsituatie en past 
automatisch een maximale 
remkracht toe.
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1 _ Dakdrager met 2 balken

2 _ "Zero emission" sticker

3 _ Spatborden voor en  
  achter

4 _ 360° draaibare houder  
  voor smartphone (wit)

5 _ Universele tablethouder  
  (zwart)

6 _ Instaplijst en 
  standaardmat van textiel

7 _ Zachte kofferbekleding

8 _ Bagagenet

9 _ Koffermat

10 _ Harde kofferbekleding

11 _ Hondenrek

WERK UW e-NV200 HELEMAAL AF MET ORIGINELE 
NISSAN ACCESSOIRES. Van zachte laadruimtebekledingen 
en handige tablethouders tot bagagenetten en 
hondenrekken ... onze accessoires zijn stuk voor stuk 
speciaal voor uw Nissan gemaakt, klaar voor een 
onmiddellijke montage en ontworpen met het oog  
op uw specifieke behoeften.

ORIGINELE ACCESSOIRES VAN NISSAN

HET HELE PAKKET



WIT (S) - QM1 ZILVER (M) - KLO LICHTGRIJS (PM) - K51

WIT (3P) - QABROOD (S) - Z10 BLAUW (P) - BW9

ZWART (M) - GNO

KLEUREN

B

C

D

E
A

F

AFMETINGEN

15" LICHTMETALEN 
VELGEN

LICHTMETALEN 
VELGEN

BINNENBEKLEDING

DONKER (K) LICHT (W)

TOTALE AFMETINGEN
onderkant van voertuig  

technische tekening

A  Lengte mm 4560

B  Breedte met spiegels mm 2011

C  Breedte zonder spiegels mm 1755

D  Hoogte (zonder lading) mm 1858

E  Wielbasis mm 2725

Overhang voor mm 987,2

Overhang achter mm 846,6

Spoorbreedte voor mm 1530

Spoorbreedte achter mm 1530

F  Bodemvrijheid (zonder lading) mm 153,4



BIJ NISSAN HAALT U HET BESTE IN ONS NAAR BOVEN.

U wakkert onze verbeelding aan. U stimuleert onze vindingrijkheid. U 
inspireert ons om grenzen te verleggen en te innoveren. En bij Nissan gaat 
innovatie niet gewoon om het toevoegen en uitbreiden van producten; we 
willen net die stap verder gaan om de status quo een nieuwe dimensie te 
geven. We ontwikkelen verrassende oplossingen om tegemoet te kunnen 
komen aan uw stoutste en meest pragmatische wensen. Bij Nissan 
ontwerpen we voertuigen, accessoires en diensten die afwijken van het 
traditionele. We maken het praktische spannend en het spannende praktisch. 
Allemaal om u elke dag opnieuw een fantastische rijervaring te laten beleven.

Voor 100 % gemoedsrust en controle over uw budget kunt u een Nissan 
onderhoudscontract aangaan. Deze overeenkomst dekt uw periodiek onderhoud 
voor het aantal kilometers en de periode die het best bij uw activiteiten aansluiten. 
Zo bent u er zeker van dat uw nieuwe e-NV200 wordt onderhouden door speciaal 
opgeleide Nissan technici.

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Nissan biedt nu een garantie van 5 jaar op de e-NV200.
Dit is veel meer dan een garantie, en houdt in:

-  5 jaar of 100 000 km fabrieksgarantie op onderdelen die deel uitmaken van de 
elektrische aandrijving

-  5 jaar of 100 000 km fabrieksgarantie tegen capaciteitsverlies van de batterij 
 (verlies van meer dan 3 streepjes op de capaciteitsmeter)
-  3 jaar of 100 000 km fabrieksgarantie op alle andere onderdelen die geen deel 

uitmaken van de elektrische aandrijving, aangevuld met 2 jaar extra* garantie op 
de belangrijkste onderdelen

-  5 jaar, onbeperkte km pechhulp – dekt autopech, ongelukken en incidenten niet 
gedekt door de garantie zoals lekke band, verloren sleutels

-  3 jaar, onbeperkte km fabrieksgarantie op de carrosserielak
-  12 jaar, onbeperkte km fabrieksgarantie tegen perforatie van carrosseriepanelen 

a.g.v. corrosie.

Volledig overdraagbaar

* De uitvoerder van deze verlengde garantie is “Nissan International Insurance Ltd.” De totale 
garantiedekking is beperkt tot 100 000 km.

E-NV200 MET 5 JAAR GARANTIE



Volg Nissan e-NV200 op:

Bezoek onze website op: www.nissan.be
www.nissan.nl

Alle inspanningen werden geleverd om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan 
(december 2016). In deze brochure worden prototype voertuigen getoond die op autobeurzen zijn tentoongesteld. Overeenkomstig 
het bedrijfsbeleid om voortdurend onze producten te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om op elk ogenblik 
de specificaties en de voertuigen zoals omschreven en weergegeven in deze publicatie te wijzigen. Nissan dealers zullen zo snel 
mogelijk op de hoogte worden gebracht van zulke wijzigingen. Neem contact op met uw plaatselijke Nissan dealer voor de meest 
actuele informatie. Omwille van beperkingen tijdens het drukproces kunnen de kleuren die in deze brochure worden afgebeeld, 
enigszins verschillen van de eigenlijke lakkleuren en de gebruikte materialen voor de binnenafwerking. Alle rechten voorbehouden. 
De reproductie van de volledige brochure of een deel van deze brochure zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe 
is niet toegestaan.

Deze brochure is vervaardigd met chloorvrij papier – GEA BtoC e-NV200 BROC 12/2016 – Gedrukt in de EU.
Ontwikkeld door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.



GAMMA CONNECT EDITION

80 kW /  109 pk 

UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

NISSAN 
e-NV200 Evalia
5/7 ZITPLAATSEN



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



UITRUSTING NISSAN  
e-NV200 EVALIA CONNECT EDITION 5 of 7 zitplaatsen

■ 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     



UITRUSTING NISSAN  
e-NV200 EVALIA CONNECT EDITION 5- of 7- zitplaatsen

■ 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.




