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Over 15.000 biler på de europæiske veje – den 100 % eldrevne Nissan e-NV200 har  
fået mere power med det nye 40 kWh-batteri! Med samme batteriteknologi som i den 
prisbelønnede 100 % eldrevne nye Nissan LEAF får du banebrydende og innovative fordele  
for din virksomhed. Det betaler sig med det samme. Med 100 % elektrisk kørsel får du en  
helt nye måde til at reducere dine driftsomkostninger, mens din virksomhed straks bevæger  
sig i en miljøvenlig og bæredygtig retning. Med e-NV200 går din virksomhed ind i en helt  
ny æra. Arbejdet bliver aldrig det samme igen.

Er du klar til at ændre din virksomhed?
Gør dig klar til at blive elektrisk.

FÅ DEN, SOM DU VIL HAVE DEN
Varerummet er funktionelt og alsidigt med  
flade vægge, hvorpå der nemt kan monteres  
hylder og beholdere.

TAG HELE TEAMET MED
I e-NV200 er der god plads til passagerer eller dit 
arbejdsteam – 2 personer i varebilsversionerne og 
5-7 personer i Combi og Evalia-versionerne, og så 
har du stadig et varerum på 0,87-4,20 m3.

DET ER NEMT AT LASTE BILEN
Varerummet i e-NV200 rummer nemt to europaller 
i længden, og med batteriet integreret i bilens bund 
byder e-NV200 på et stort varerum.
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ECO

FIRE KØREPROGRAMMER TIL MAKSIMERING AF  
DIN BILS RÆKKEVIDDE. D-programmet er bedst 
egnet til motorvejskørsel – anvendelse af fartpiloten 
øger strømforbruget. Eco-programmet giver dig 
ekstra rækkevidde ved automatisk at tilpasse 
accelerationsresponsen og klimaanlægget.  
Se, det er noget, du kan bruge. B-programmet  
øger effekten af det regenererende bremsesystem.  
Den fungerer som motorbremse på en bil med 
forbrændingsmotor. B-programmet og Eco-
programmet giver dig den bedst mulige  
rækkevidde med de bløde accelerationer fra  
Eco-programmet og den regenererende 
bremsefunktion fra B-programmet.

*Tiden afhænger af opladningsforhold som eksempelvis hurtigopladerens type og  
tilstand, batteriets størrelse, udetemperaturen og batteriets temperatur ved anvendelsen.
**Rækkevidden vil variere afhængigt af flere faktorer som eksempelvis udstyrsversion, udstyr,  
kørestil, vejrforhold, last og topografi. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)  
er en ny laboratorietest til at måle personbilers brændstofforbrug og CO2-emissioner samt bilernes  
forurenende emissioner. I henhold til den tidligere testprocedure (NEDC) er rækkevidden 275 km.

40–60 
min*

Fra advarsel om lav 
batteristand  
til 80 % med  

HURTIGLADER

Fra advarsel om 
lav batteristand  

til 100 % med 
LADEBOKS

Fra advarsel om lav 
batteristand  
til 100 % med  

HUSHOLDNINGSSTIK

7,5 time 28 timer

RÆKKEVIDDE
200 KM VED BLANDET KØRSEL

301 KM VED BYKØRSEL

(WLTP-HOMOLOGERING)**

På arbejde med 40 kwh batteriets 
   præstationer og rækkevidde.
Start dagen og vær klar til at køre afsted med fuld opladning og en rækkevidde fra 200-301 km  
(WLTP-cyklus fra blandet kørsel til bykørsel)** til alle dine leverancer, afhentninger, aftaler og leveringer.  
Nissan e-NV200 tilbyder dig 3 opladningsfunktioner: Du kan lade batteriet op til 80 % fra advarsel om  
lav batteristand på ca. 40-60 min.* med en hurtiglader, fra advarsel om lav batteristand til 100 % på  
ca. 7,5 time med en ladeboks og bilens 6,6 kW-oplader eller fra advarsel om lav batteristand til 100 %  
på ca. 28 timer ved hjælp af EVSE-kabel og en almindelig stikkontakt derhjemme eller på arbejdspladsen.  
Du skal bare vælge den opladningsmulighed, der passer dig bedst.  Og med det regenererende 
bremsesystem er e-NV200 konstrueret til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine opladninger 
ved at føre strøm tilbage til batteriet, hver gang du kører i frigear, decelererer eller bremser.
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DU FÅR NYE FORRETNINGSMULIGHEDER 
Fordi e-NV200 er en nul-emissions-bil uden 
motorstøj, kan du uden at støje foretage 
natleveringer i beboelsesområder og bruge 
bilen i indendørs og beskyttede områder. 
Ikke mere støj og CO2-forurening for dine 
kunder og i dit arbejdsmiljø.

INGEN
BENZIN
OLIESKIFT
EMISSIONER

LAVE
DRIFTSOM- 
KOSTNINGER
VEDLIGEHOLDEL-
SESUDGIFTER

HØJ
EFFEKTIVITET:  
109 HK (80 KW)
BESPARELSER &  
FORDELE  

Reducer dine omkostninger. 
Øg din effektivitet.
Forestil dig, at du aldrig mere skal bruge penge på brændstof, olieskift eller gearkasseservice.  
Det er resultatet, når du begynder at køre 100 % elektrisk i e-NV200. Og ud over at spare  
penge takket være de lave driftsomkostninger sparer du også tid. For du behøver aldrig at 
standse ved en tankstation, og tiden i forbindelse med vedligeholdelse er meget kortere.  
Det bedste af det hele er, at din utroligt omkostningseffektive bil er den mest miljøvenlige 
masseproducerede varebil på markedet – den er så støjsvag og ren, at du kan køre med 
leveringer om natten i beboelsesområder og få adgang til beskyttede og indendørs områder 
uden at forstyrre. Endelig er der kommet en bil, som giver helt nye forretningsmuligheder.
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RearView Monitor gør små 
parkeringspladser mere tillokkende. 
Med denne funktion får du vist et 
billede af området bag bilen og 
hjælpelinjer, der hjælper dig med at 
styre din e-NV200 på plads, præcis  
hvor du ønsker det.

En bedre køreoplvelse, 
en bedre arbejdsdag.

Der er intet som at køre elektrisk – følelsen af at glide stille afsted uden motorstøj og  
vibrationer. Og dertil kan du lægge en førerorienteret kabine med klassens bedste benplads  
og en høj siddeposition som i en lastbil, hvilket forbedrer udsynet – alt i alt får du gladere,  
mindre trætte og mere trygge chauffører. Alt sammen med en komfortabel automatisk 
gearkasse, som giver ekstra køreglæde, og usædvanligt adrætte køreegenskaber (takket  
være et lavt tyngdepunkt og 15” fælge). Hele elbilens drejningsmoment er til rådighed med  
det samme, hvilket giver hurtig acceleration, og med en lille vendediameter og god 
manøvredygtighed kan e-NV200 blive din bedste kollega. 

11.1 M

e-NV200 har en utroligt lille vendediameter på 11,1 m, der hjælper dig 
med at navigere på smalle veje og små parkeringspladser kombineret 
med, at du kan køre så tæt på pålæsningssteder og  
leveringssteder som muligt.

Klassens bedste benplads = mere komfort

Siddeposition som i en lastbil = bedre udsyn 
Opvarmede sæder = mere komfort

Batteriplacering = lavt tyngdepunkt
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RESTERENDE 
BATTERIKAPACITETESTIMERET RÆKKEVIDDE

STRØMMÅLER

STATUS FOR BATTERIET

Med et enkelt blik på instrumentenheden har du  
alle de nødvendige informationer til at styre bilens 
rækkevidde – inklusive batteriets opladningsstatus 
og strømforbruget.

OVERVÅG ALLE DE 
INFORMATIONER, DU HAR  
BRUG FOR TIL ARBEJDET

NISSANCONNECT  
EV-NAVIGATION
Det avancerede multiemediesystem 
NissanConnect EV giver din virksomhed  
et stort forspring, fordi du kan registrere  
og udveksle data digitalt.

Registrer og følg op på køredata.

Overvåg batteristatus fra NissanConnect 
EV-hjemmesiden og NissanConnect EV-appen. 

Modtag meddelelser om fuldendt  
opladning og batteristatus.

Fjernbetjent start og standsning af klimatiseringen  
af kabinen, og start opladning fra en bærbar enhed.

1    |    
   |   
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Et mobilt kontor,   
som fungerer overalt.
e-NV200 byder på et overraskende højt udstyrsniveau. Det indvendige design bygger på 
inspiration fra chauffører, der skal arbejde, mens de er på farten. Cockpittet fungerer også 
som arbejdsplads med mange sædeindstillinger og alsidige opbevaringspladser. Og hvem  
har brug for mere, når man har NissanConnect med navigationssystem, håndfri 
telefonsamtaler samt Bluetooth-audiostreaming?

Klap passagersædets ryglæn 
frem, og du har en fast og plan 

overflade til at skrive på.*

Placeringen af gearvælgeren på 
ratstammen giver dig plads til at 
multitaske. Få masser af strømforsyning 
foran med 12 V-stik og USB-tilslutning.

Én skærm med mange funktioner. 
Ændring af leveringsadressen? 
Modtag ændringen via sms, og 
find ruten i navigationssystemet.

EN SKUFFE UNDER SÆDET 
passagersiden giver dig et sikkert 
sted at opbevare genstande.

MIDTERKONSOLLEN er stor  
nok til en laptop – den er endda  
designet til at kunne fastgøre 
hængende dokumenter.

*Ikke tilgængeligt til e-NV200 med side airbags. 

   |   
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ET UTROLIGT  
VARERUM

4.2 m3 
Varerums- 
kapacitet

2,0 m 
læsselængde

1,22 m mellem hjulkasserne
1,50 m mellem væggene
1,36 m lofthøjde

standardTo s
opaller eur
d pladsme

verskud.i ov

Vare/bagagerumskapatcitet  
kombineret med alsidighed på en perfekt måde.
e-NV200 er udviklet til at opfylde forskellige behov. Du kan vælge mellem varebils- eller personbilsversioner  
(Evalia og Combi) – begge byder på et alsidigt interiør, hvor du kan konfigurere hylder, beholdere og sæder,  
så kabinen bliver skræddersyet til dine arbejdsopgaver. Du kan vælge mellem fløjdøre med eller uden ruder. 
Desuden er den let at læsse takket være en usædvanligt lav læssehøjde bagest på kun 524 mm.

Flade hjulkasser  
gør det lettere at 
placere lasten.

6 bundmonterede 
fastgørelsessystemer 
med D-ringe med  
en kapacitet på  
op til 509 kg.

40 %
TIL SITUATIONER 

MED MERE 
TRANG PLADS.

60 %
TIL EKSTRA STOR LAST. 

 EN LÆSSEHØJDE BAGEST PÅ 

524 mm 

60/40 
-BAGDØRE
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originalt Nissan tilbehør  
FULDEND DIN e-NV200 MED ORIGINALT NISSAN 
TILBEHØR. Fra sædebetræk i stof og beskyttelsesgitre  
til skydedørene, gummimåtter og varerumsindsatser –  
alt sammen er skræddersyet til bilen og med tanke  
på dine specifikke behov.

Den komplette pakke

Tagbøjler, 3 bøjler

Stylingrør side

Plastikbeskyttelse  
til fløjdør – komplet 
beskyttelse, 2 dele

Stænklapper foran og bagpå

Sidelister  1

 2

 4

 76  8

 5

 3

1 _ Sædebetræk af stof,  
   økologisk materiale

2 _ Beskyttelsesgitter til skydedør

3 _ Gummimåtte

4 _ Multiopdelingsnet, systembøjler  
    til multiopdelingsnet

5 _ Plastikbeskyttelse  
   til bund og  

    læssekantbeskyttelse

6 _ Indstigningsliste og 
    standardmåtte i stof

7 _ Bagagenet

8 _ Varerumsbakke i blød plast

   |   
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B
C

D

C
E
A

White – S – QM1 Silver – M – KL0 Grey – PM – K51 Red – S – Z10Black – M – GN0

FARVER

FÆLGE INDTRÆK

MØRKT INDTRÆK15" ALUFÆLGE15” STÅLFÆLGE

MÅL

MÅL

A  Længde mm 4 560
B  Bredde m. sidespejle mm 2 011
C  Bredde u. sidespejle mm 1 755
D  Højde mm 1 850
E  Akselafstand mm 2 725

MED NISSAN e-NV200 FÅR DU:
• 3 års / 100.000 km nybilsgaranti

• 2 års / 100.000 km 5� Udvidet Tryghed 
- ydes automatisk i 2 år efter 
nybilsgarantiens udløb af Nissan 
International Insurance 

• 5 års / 100.000 km garanti på 
elbilskomponenter

• 8 års / 160.000 km batterikapacitets-
garanti. 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.

• 12 års garanti mod gennemtæring

Kontakt din forhandler og se flere  
detaljer i garantihæftet.

Hvis du ønsker total ro i sjælen og kontrol over budgettet, kan du oprette en Nissan Serviceaftale,  
som omfatter din periodiske vedligeholdelse inden for det kilometertal og den periode, der 
passer din virksomhed bedst. På den måde kan du sikre, at din nye e-NV200 bliver serviceret 
af dedikerede Nissan mekanikere.

SERVICEAFTALER 

DU FÅR DET BEDSTE  
FREM I OS HER HOS NISSAN.

Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer vores 
opfindsomhed. Du inspirerer os til at udfordre 
standarderne og skabe innovationer. Og hos 
Nissan handler innovation ikke blot om mere og 
større, det handler om at bryde grænser og 
sætte nye standarder. Det handler om at udvikle 
uventede løsninger, der opfylder dine vildeste og 
mest pragmatiske drømme. Hos Nissan udvik- 
ler vi biler, tilbehør og serviceydelser, der er 
banebrydende og gør det praktiske begejstrende 
og det begejstrende praktisk, så du kan få en 
sjovere køreoplevelse hver dag.

   |   
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Er du klar til en Nissan e-NV200? Besøg os online for at bestille

www.nissan.dk

Forhandlerens stempel:

Følg Nissan e-NV200 på:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (OKTOBER 2018).  
Denne brochure er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. 
en kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne 
og de viste biler i denne brochure. Nissan forhandlerne vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din 
lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen 
kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt 
at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY18 ENV200 LAUNCH BROCHURE  10/2018 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, og fremstillet af EG+ Worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Nissan Intelligent Mobility styrer alt, hvad vi foretager os.  
Vi anvender nye teknologier til at forvandle biler fra at  
være rene køremaskiner til at være regulære partnere.  
Takket være disse teknologier bliver køreturen mere tryg,  
opkoblet og spændende. Hvad enten vi snakker biler, som overtager 
en del af kørselsopgaven for dig, eller motorveje, som oplader din elbil,  
mens du kører. Så er det alt sammen noget, der vil blive en realitet  
inden for den nærmeste fremtid. Og det er en fremtid, som allerede  
har taget form i den Nissan, du kører i i dag.
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https://www.nissan.dk/biler/personbiler/e-nv200.html
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