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PRISLISTE

Variant Motor Rækkevidde

Grøn  ejerafgift 

pr. Halvår

Vejl. udsalgspris inkl. 

moms, reg.afg og levering 

kr.*

ARIYA 63 kWh

Advance 100% elektrisk 403 km 340 402 000

Evolve 100% elektrisk 398 km 340 436 000

ARIYA 87 kWh

Advance 100% elektrisk 533 km 340 447 000

Evolve 100% elektrisk 525 km 340 497 664

ARIYA 87 kWh e-4ORCE

Advance 100% elektrisk 500 km 340 480 064

Evolve 100% elektrisk 493 km 340 534 464

* Priser er inklusiv leveringsomkostninger 4280 kr inkl. moms. 

Alle priser er på nuværende kendte afgifter for 2023, hvorfor der tages forbehold for ændringer i registreringsafgiftsloven ift. 2023

Ekstraudstyr ADVANCE EVOLVE

Vejl. udsalgspris inkl. 

moms, reg.afg og levering 

kr.*

Standard lak

Metallak** 12 800

Premium lak** 17 600

2-tone metallak** 19 200

2-tone premium lak** 24 000

22 kW On-board lader (standard på alle versioner)

24 000

Grå indtræksfarve** 16 000

Nappa læderinteriør** - 17 600

20" alufælge med aero-hjulkapsel** 12 800

Ikke tilgængelig

Ekstraudstyr

Standard

Nissan Charge**

Offentlig ladeservice for Nissan elbilejere

*Priserne er vejledende og kan ændres uden forudgående varsel.

Transmission

Automatisk

Automatisk

Automatisk

**Priserne er vejledende og kan ændres uden forudgående varsel. Inkluderer 3 års gratis abonnement. Normal pris er 7,5 kr. Pr. Måned. Nissan 

Charge app´en er tilgængelig via App Store til iOS og gennem Google Play til Android. Tjenesten leveres af Plugsurfing.

ladebrik

alle de opladningsudbydere, der er en del af Nissans ladenetværk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Tech Pack: Head Up Display, BOSE audiosystem med 

10 højttalere , Intelligent bakspejl med kamera**

**Pris er vist inkl. afgift. Afhængigt af model og tilvalg kan det forekomme at der ikke skal betales registreringsafgift. Kontakt din lokale Nissan 

forhandler for tilbud af din ønskede konfiguration
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UDSTYR

Opladningsudstyr ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE

Ladekabel type 2

22 kW On-board oplader

Op til 130kW DC Opladning 

Temperaturstyring af batteriet (Både varme og køl)

Varmepumpe

Eksteriør

El-betjente sidespejle med memory og -tilt funktion - - -

LED forlygter med auto on/off

LED kørelys med  "Follow me home" funktion

LED tågeforlygter

LED-tågebaglygte

LED baglygte

Fuldautomatisk fjernlys - - -

Adaptivt lys med automatisk niveauregulering - - -

Sekventielle blinklys, for og bag - - -

Opvarmet forrude

Mørktonede ruder (sideruder bag og bagrude)

El-betjent panorama-glastag (kan åbnes) - - -

Hajfinneantenne

Satin chrome vindueslister - -

Mat chrome vindueslister - - - -

e-4ORCE Indstigningslister - - - -

e-4ORCE emblemer - - - -

Sikkerhed

Frontairbags, sideairbags og gardinairbags

Intelligent nødbremse bag og cross traffic alert

Intelligent nødbremse for, med fodgænger- og cyklistgenkendelse, 

samt vejkrydsassistent

Intelligent Forward Collision Warning

Elektrisk parkeringsbremse med auto-hold

Intelligent træthedsregistrering

Blind Spot Warning og Intelligent Blind Spot Intervention

Vognbaneassistent (I-LI)

Skiltegenkendelse

#N/A

ARIYA 63 kWt ARIYA 87 kWt ARIYA 87 kWt e-4ORCE
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UDSTYR

Teknologi
ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE

To 12.3" digitale skærme med swipe funktion inkl. navi

e-Pedal Step (crawl funktion v. stop)

DAB og audiosystem med 6 højttalere - - -

DAB og BOSE audiosystem med 10 højttalere 

Fjernstyrede tjenester og notifikationer + opkoblede tjenester

NissanConnect Services app (iOS, Android): kontrol af aircondition 

og opladning
1)

Nissan stemmekontrol

"Over The Air" softwareopdateringer til bilen

Trådløst Apple CarPlay® og Android Auto® 2)

Trådløs lader til smartphone

Bluetooth® med audiostreaming

USB Type-A & Type-C (for og bag)

12-V strømstik for

Intelligent nøgle med memoryfunktion - - -

Nøglefri betjening - - -

Køreindstillinger 2WD Standard/Eco/Sport

Køreindstillinger 4WD Standard/Eco/Sport/Snow - - - -

Adaptiv fartpilot (Intelligent Cruise Control)

Intelligent vognbaneassistent (Lane Keep Assist)

Traffic Jam Pilot

Parkeringssensor for og bag

Intelligent 360° Around View Monitor

ProPILOT Park - parkeringsassistent 3) - - -

Head Up Display

Bilalarm

_ Ikke tilgængelig

Ekstraudstyr

Standard

1) 1 års abonnement til NissanConnect Services data er inkluderet.

ARIYA 63 kWt ARIYA 87 kWt ARIYA 87 kWt e-4ORCE

2) Apple CarPlay er en funktion leveret af Apple Inc. Apple CarPlay er muligvis ikke tilgængelig i dit land. Android Auto er en funktion leveret af Google Inc. Android Auto er muligvis ikke tilgængelig i dit land. Af grunde uden 

for Nissans kontrol er Apple CarPlay og Android Auto muligvis ikke tilgængelig i dit land eller fungerer muligvis ikke med alle deres funktioner. Nissan fraskriver sig ethvert ansvar for utilgængeligheden eller ufuldstændige 

funktioner i Apple CarPlay og / eller Android Auto i dit køretøj.

3) ProPILOT er et avanceret førerassistent-system, men det kan ikke forhindre kollisioner. ProPILOT er et assistent-system, beregnet til at føreren har øjnene på vejen og hænderne på rattet. Systemet er udelukkende 

beregnet til anvendelse på motorvej. Det er til enhver tid førerens ansvar at være opmærksom, køre sikkert og være i stand til at tage kontrol med bilen uden varsel.
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UDSTYR

Interiør og komfort ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE

Automatisk 2-zoners klimaanlæg og  luft ventilation bag

Plasma Cluster Ion kupéfilter (Renser luften inde i bilen)

Opvarmet Læderrat

Højde- og længde justerbart rat - - -

Elektrisk højde- og længde justerbart rat med hukommelse - - -

Ventilerede (varme og afkøling) forsæder - - -

Opvarmede forsæder - - -

Opvarmede bagsæder - - -

Fører  lændestøtte

Lomme på  ryglæn og midterarmlæn bag

Midterkonsol - - -

Elektrisk midterkonsol, frem og tilbage - - -

Fleksibelt opbevaringsrum/bord til PC - - -

Elektrisk fleksibelt opbevaringsrum/bord til PC - - -

Elektrisk 6 vejs justering af fører og -passagersæde - - -

Elektrisk 8 vejs justering af fører og -passagersæde - - -

Foldbart splitbagsæde 60/40

LED Ambient belysning

Ambientebelysning langs instrumentpanel - - -

Regnsensor

Automatisk nedblændende og rammeløst spejl - - -

Intelligent bakspejl med kamera

Elektrisk åbning af bagklappen inkl. Hands-Free funktion

Elruder med one touch-funktion

Bagagerumsdeler 

Sæder

Black - delvis PVC/ Stofsæder - - -

Light grey - delvis PVC/ Stofsæder - - -

Black - delvis PVC / Synthetic Suede - - -

Light Grey - delvis PVC / Synthetic Suede - - -

Blue - Nappa lædersæder - - -

Dæk og fælge

19" alufælge med aero-hjulkapsler

20" Alufælge med aero-hjulkapsler

_ Ikke tilgængelig

Ekstraudstyr

Standard

ARIYA 63 kWt ARIYA 87 kWt ARIYA 87 kWt e-4ORCE
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SPECIFIKATIONER

Motor ARIYA 63 kWh  ARIYA 87 kWh ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Motortype Single Elektrisk motor Single Elektrisk motor Dual Elektrisk motor

Maks. Motorydelse 160 kW /214 hp 178 kW /238 hp 225 kW / 301 hp

Maks. Drejningmoment 300 nm 300 nm 600 nm

Energitype Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Gearkasse

Gearkasse type Automatisk Automatisk Automatisk

Træk 2WD 2WD 4WD

BATTERI

Type Lamineret lithium-ion

Spænding 352 V

Kapacitet 63 kWh net - 66 kWt total 87 kWh net- 91 kWt total 87 kWh net- 91 kWt total

Antal celler 192

On-board oplader op til 22kw op til 22kw op til 22kw

Maks effekt for DC opladning via CCS 

hurtigladningsstikket
op til 130 Kw

Ladekabel Mode-3 32 A Type2 cable

Performance

Acceleration 0-100 km/t 7,5 s 7,6 s 5,7 s

Tophastighed 160 km/t 160 km/t 200 km/t

Rækkevidde - bl. Kørsel (WLTP) up to 403 km (WLTP) up to 533 km (WLTP) up to 500 km (WLTP)

El-forbrug (WLTP) 176-178 181-184 193-195

g/km
0 g / km

Performance

Affjedring 

For McPherson affjedring

Bag Uafhængigt Multi-link

Bremsesystem Electro Hydrostatic Actuator

For Ventilerede bremseskiver

Bag Ventilerede bremseskiver

Styretøj Elektrisk servostyring

Nissan Garanti

Nybilsgaranti: 3 år / 100 000 km

Garanti på elbilskomponenter 5 år / 100 000 km

Batterikapacitets-garanti

Garanti mod gennemtæring 12 år

Lakgaranti 3 år

Nissan Assistance (vejhjælp) 3 år 

1) Værdierne er baseret på laboratorietests, som er foretaget i overensstemmelse med EU-lovgivning, der er lavet til, at biler kan sammenlignes. 

Informationen refererer ikke til den individuelle bil og er ikke en del af et tilbud. Disse tests er udført efter WLTP målemetoden. Tallene reflekterer 

ikke nødvendigvis reelt forbrug. Tilbehør, vedligeholdelse, kørselsadfærd, verjrforhold m.m. kan påvirke de faktiske værdier. Tallene er bestemt ud 

fra Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) test-cyklus..

Lithium-ion batteriet er garanteret mod kapacitetstab under ni barer (ud af tolv), som vist på 

bilens niveaumåler i en periode på 8 år eller 160 000 km.
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SPECIFIKATIONERKarrosseritype ARIYA 63 kWh  ARIYA 87 kWh ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Karrosseritype Coupé Crossover Coupé Crossover Coupé Crossover

Antal døre 5 5 5

Antal siddepladser 5 5 5

Mål ARIYA 63 kWh  ARIYA 87 kWh ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Længde, mm 4 595 mm 4 595 mm 4 595 mm

Bredde u. Sidespejle 1 850 mm 1 850 mm 1 850 mm

Bredde m. Sidespejle 2 172 mm 2 172 mm 2 172 mm

Højde, mm 1 660 mm 1 660 mm 1 660 mm

Akselafstand, mm 2 775 mm 2 775 mm 2 775 mm

Sporvidde foran, mm 1 585 mm

Sporvidde bag 1 585 mm

Frigang over jord, uden last 185 mm 180 mm 170 mm

Min. vendediameter 19" (mellem 

kantsten), m
10,8

Vægt / Kapacitet

Køreklar vægt 1980 2121 2259-2297

Bilens totalvægt, kg 2400 2530 2655

Maks. tagbelastning, kg 75 kg

Bagagerumsvolumen (VDA) 468 L 468 L 415 L

Anhængervægt, kg 750 kg 750 kg 1500 kg

2) Tekniske data kan ændres ved endelig typegodkendelse/homologering..
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FARVER OG INTERIØR

Standard lak, 0 kr

KBY

Ceramic Grey

KAD

Dark Metal 

Grey

Premium lak

DAP

Aurora Green
GAT

Pearl Black

2-tone metallak

XGJ

Akatsuki Copper/ 

Black

XGV

Warm Silver / 

Black

2-tone Premium lak

XGU

Blue Pearl / Black

XGG

Burgundy / 

Black

XGA

White Pearl / Black

Metallak

*Farverne er vejledende
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FARVER OG INTERIØR

Interiør

Advance 

tilvalg
Grå Delvis PVC/ Stofsæder

*Nogle sædedetaljer består ikke af læder eller syntetisk ruskind®

Evolve 

standard
Sort

Delvis PVC / Synthetic 

Suede

Evolve

tilvalg

Blå Nappa lædersæderEvolve tilvalg

Delvis PVC og Synthetic 

Suede
Grå

Indtræksfarve

Advance 

standard
Sort Delvis PVC/ Stofsæder

Udstyrsversion Indtrækstype

NISSAN ARIYA
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Tilbehør Varenr. *Vejledende pris inkl. moms & montering kr.

Fælge

19" vinter alufælge , Grå KB4095M400
Forhandleren kan oplyse den komplette 

pakkepris

19" vinter alufælge, Diamond Cut KB4095M400DS
Forhandleren kan oplyse den komplette 

pakkepris

Låsemøtrikker KE40989951  690

Indvendig beskyttelse

Eksklusive måtter G49005MP1B 2 140

Luksusmåtter KE7455M080 1 350

Gummimåtter KE7485M000 1 150

Velourmåtter KE7455M000  890

Bagagerumsafdækning KS9655M5E0 -

Vendbar bagagerumsbakke KE9655M0S0 1 100

Indstigningslister med lys, Premium G69505MP0A 4 520

Oplyste indstigningslister KE9675M543 2 790

Læssekantbeskyttelse KE9675M000 1 450

Justerbar bagagerumsopdeler i aluminium KE9645M510 3 080

Udvendig beskyttelse

Stænklapper, sæt til for & bag F38E05MS0A 2 260

Vindafvisere med kromfinish H08005MS0A 4 700

Vindafvisere med mørk forkromet finish H08005MS0B 4 700

Styling

Stylingplade for, Kobber K60105MS0C 4 880

Stylingplade bag, Kobber H59205MS0C 6 160

Stylingplade for, Dark Satin Chrome K60105MS0B 4 880

Stylingplade bag, Dark Satin Chrome H59205MS0B 6 160

Stylingplade for, Satin Chrome K60105MS0A 4 880

Stylingplade bag, Satin Chrome H59205MS0A 6 160

Indvendig belysning 1.+2. række B64005MP0A 4 430

Velkomstbelysning B66405MS0A 4 400

Tilbehør til tagbøjler

Tagbøjler, aluminium med hurtig fastgørelse KE7305M010 2 650

Cykelholder til tagbøjler, aluminium, til 1 cykel, inkluderer T-track adapter KB73880010 1 050

Medium tagboks - Sort - Hurtig fastgørelse - Dobbelt åbning KE734480BK 3 710

Stor tagboks - Sort - Hurtig fastgørelse - Dobbelt åbning KE734630BK 4 310

Tilbehør til anhængertræk

Cykelholder til anhængertræk - 2 cykler - Xpress 970 KS73875200  610

Cykelholder til anhængertræk - 3 cykler - vipbar - Hangon 972 KS73875300 1 010

Cykelholder til anhængertræk, 13-bens, 2 cykler - vipbar - Euroride KE73870213 3 710

Pakker til anhængertræk Varenr. *Vejledende pris inkl. moms & montering kr.

Aftageligt anhængertræk 13-ben kit (inkluderer sensor til håndfri betjening af bagklap, Elkit, 13-

bens og Adapter til elkit, 13-bens til 7-bens)

Forhandleren kan oplyse den komplette 

pakkepris

Alle billeder af tilbehør og detaljerede informationer om tilbehør kan findes i tilbehørsbrochuren.

*Tilbehørsinformationerne er kun en generel vejledning, og indholdet udgør på ingen måde et tilbud eller en bindende erklæring fra Nissans side. Vi har foretaget alle rimelige 

foranstaltninger for at sikre, at de indeholdte informationer er korrekte, men på grund af Nissans politik om kontinuerlige forbedringer af produkterne er alt indhold underlagt et 

forbehold for ændringer. Man skal især være opmærksom på følgende: Priserne er kun vejledende og omfatter ikke prisen for lakering, hvis det er aktuelt. De viste priser er inkl. moms 

og montering. Monteringspriserne hos de autoriserede Nissan forhandlere varierer, så du skal få den præcise pris inkl. montering oplyst hos din lokale Nissan forhandler. Tilbehør og 

ekstraudstyr monteret efter køb kan påvirke bilens elektriske forbrug og rækkevidde.

Alle billeder af tilbehør og detaljerede informationer om tilbehør kan findes i tilbehørsbrochuren.

18/10/2022

DK-25C-1943



Prisliste:

Bilens alder 0-12 mdr. 13-36 mdr. 0-12 mdr. 13-36 mdr. 0-12 mdr. 13-36 mdr.

ARIYA kr. 3 000 kr. 3 600 kr. 6 305 kr. 7 566 kr. 7 450 kr. 8 940

Prisliste gældende indtil videre. Nissan Nordic Europe forbeholder sig ret til at ændre priser uden yderligere varsel.

Du kan få flere informationer om Nissan 5★ Udvidet Tryghed hos din lokale Nissan forhandler eller ved at besøge vores 

hjemmeside nissan.dk

*Afhængigt af, hvad der først gør sig gældende.

4 år (3 + 1) / 100.000 km 5 år (3 + 2) / 100.000 km 5 år (3+2) / 150.000 km

■ 5 (3+2) år eller 150.000 km*

NISSAN EKSTRA SIKKERHED

NISSAN 5★ UDVIDET TRYGHED

■ Originale reservedele og uddannede mekanikere

■ Få ro i sindet i op til 5 år

■ Øger bilens gensalgsværdi

Flere kilometer uden bekymringer

Når du køber en ny eller en brugt Nissan, kan du også købe Nissan 5★ Udvidet Tryghed. Den giver dig ro i sindet i op til 5 år takket 

være dækningen mod mekaniske og elektriske fejl.  Nissan 5★ Udvidet Tryghed dækker efter udløb af fabriksgarantien (efter 3 år).

Aftalen er knyttet til bilen, så den kan overdrages til en ny ejer. Hvis du sælger din bil, mens Udvidet Tryghed stadig er gældende, 

overdrages til den sammen med bilen til den nye ejer. Derfor øger Udvidet Tryghed bilens gensalgsværdi. En gyldig Udvidet 

Tryghed er samtidig dokumentation for, at din Nissan er blevet vedligeholdt korrekt allerede fra de første kørte kilometer.

Du kan vælge den bedst egnede valgmulighed ud fra dine forhåbninger og kørselsvaner: 

■ 4 (3+1) år eller 100.000 km*

■ 5 (3+2) år eller 100.000 km*
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Du kan få flere informationer om Nissan Assistance  hos din lokale Nissan forhandler eller ved at besøge vores hjemmeside 

nissan.dk

NISSAN ASSISTANCE

■ Hvis du mod forventning skulle komme ud for et havari eller en ulykke, er Nissan Assistance  klar til at hjælpe dig

■ 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, i ca. 40 europæiske lande

■ Nissan Assistance  er automatisk gældende i den periode, hvor bilen er omfattet af fabriksgarantien, og derefter forlænger vi 

Nissan Assistance  uden beregning frem til næste periodiske serviceeftersyn, når du har fået udført serviceeftersyn på et 

autoriseret Nissan værksted.

Du elsker din Nissan, og vi her hos Nissan tænker på dig. Vi ønsker, at du skal nyde at køre bil med ro i sindet. Hvis du mod 

forventning skulle komme ud for et havari eller en ulykke, er Nissan Assistance  altid klar til at hjælpe dig.

Nyd godt af fordelene ved Nissan Assistance  i hele den periode, hvor bilen er omfattet af fabriksgarantien! Da du har fået udført 

serviceeftersyn på et autoriseret Nissan værksted, er det os en glæde at forlænge Nissan Assistance  uden beregning frem til 

næste periodiske serviceeftersyn. Selv når fabriksgarantien er udløbet.

Så ring til os først uanset, hvad der sker, så vil vi gøre vores yderste for at hjælpe dig og din bil tilbage på vejen så hurtigt og 
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Læs mere om 1 måned gratis Nissan Forsikring på nissanforsikring.dk 

I den første måned har du altid

■ Ansvar og kasko

■ Selvrisiko på 3.000 kr. på bonusbelastende skader

■ Lav selvrisiko på kun 1.500 kr. ved udskiftning af forrude

■ Gratis udbedring af stenslag

■ Din forsikring bliver skræddersyet til dine behov efter den første måned

NISSAN FORSIKRING

Fri Start fra Nissan Forsikring.

Din Nissan er født med Nissan Forsikring, og du kan skræddersy den til dit behov efter den første måned.  Forsikringen tilbydes til 

både nye og op til 8 år gamle biler.

Født med Forsikring

Du får 1 måned gratis forsikring hos din Nissan forhandler

■ Nissan forhandleren opretter din forsikring

■ Du bliver kontaktet af Nissan Forsikring inden for den første måned
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