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100 % eldrivna Nissan e-NV200, som i Europa har sålts i mer än 15 000 exemplar, har nu ännu 
mer kraft tack vare det nya 40kWh-batteriet! Med samma batteriteknologi som i prisbelönta, 
nya Nissan LEAF Zero Emission, får du innovativa fördelar som kan innebära ett genombrott för 
ditt företag. Det lönar sig från första sekunden. Genom att köra 100 % eldrivet sänker du dina 
driftskostnader dramatiskt samtidigt som din verksamhet får en ny, mer hållbar, inriktning.  
Med e-NV200 öppnas nya möjligheter. Ditt arbete kommer aldrig att bli sig likt igen.

Redo att förändra din verksamhet?
Förbered dig på att köra elektriskt.

FIXA DET PÅ DITT SÄTT
Lastutrymmet är praktiskt och flexibelt, med släta 
väggar där du enkelt kan montera förvaringshyllor 
och lådor.

FÅ PLATS MED HELA ARBETSLAGET
Ta med en passagerare eller hela arbetslaget.  
I e-NV200 Skåp åker två personer bekvämt och i 
Combi/Evalia finns plats för fem till sju passagerare. 
Och då finns det ändå kvar en lastvolym på mellan 
0,87 och 4,20 m3.

LASTA ENKELT
I e-NV200 Skåp, med en lastkapacitet på 4,20 m3, 
får du lätt in två Europallar. Batteriet är placerat 
under golvet och påverkar inte lastvolymen inne  
i skåpet.
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ECO

FYRA KÖRLÄGEN SOM MAXIMERAR RÄCKVIDDEN. 
D-läget passar bäst vid körning på motorväg. 
Eco-läge ger dig extra lång räckvidd genom att 
acceleration och klimatanläggningen stryps något.  
I B-läget ökas effekten i det regenererande broms- 
systemet. Det fungerar som en motorbroms 
på bilar med förbränningsmotor. En kombination  
av B-läge och Eco-läge ger bäst räckvidd.  
Det innebär att du får en jämn acceleration 
med Eco-läget och en ökad regenererande  
bromskraft med B-läget.

*Laddtiden är beroende av typ av snabbladdare, dess kondition,  
batteritemperatur och dess storlek liksom lufttemperaturen vid laddtillfället.
**Räckvidden är beroende av olika faktorer som utrustningsnivå, hastighet, körsätt, last, väderförhållanden, topografi etc. 
WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) är en ny testmetod som mäter personbilars förbrukning,  
CO2-utsläpp och övriga förorenande utsläpp. Räckvidd - blandad körning (WLTP): upp till 200 km. Räckvidd - stadskörning  
(WLTP): upp till 301 km. Enligt den tidigare testcykeln NEDC är räckvidden 275 km.

40 till
60 min.*

Från varning om låg 
batterikapacitet till 

80 % med en  
SNABBLADDARE

Från varning om låg 
batterikapacitet till 
100 % med en 32 A  

LADDBOX

Från varning om låg 
batterikapacitet till 

100 % från ett  
VÄGGUTTAG

7,5 tim 21,5 tim 

RÄCKVIDD
UPP TILL 200 KM BLANDAD KÖRNING

UPP TILL 301 KM STADSKÖRNING
(WLTP)**

Ett batteri på 40 kwh ger dig  
    kraft och räckvidd i arbetet.
Börja dagen med en fulladdad bil och en räckvidd på upp till 200 till 301 km* (blandad- eller stadskörning 
enligt WLTP-cykeln)**) för leveranser, möten och andra typer av transporter. Nissan e-NV200 erbjuder dig  
tre laddalternativ: Med en snabbladdare kan du ladda från varning om låg batterikapacitet upp till 80 % på 
omkring 40-60 minuter*. Med en 32A laddbox, från varning om låg batterikapacitet till 100 %, på 7,5 timmar 
via 6,6kWh-laddaren i bilen. Slutligen kan du använda den medföljande EVSE-kabeln och ladda från ett 
vanligt vägguttag, från varning om låg batterikapacitet till 100 %, på ca 21.5 timmar. Du väljer det sätt som 
passar dig bäst. Det regenererande bromssystemet i e-NV200 hjälper dig att få ut mesta möjliga av varje 
laddning genom att skicka tillbaka ström till batteriet varje gång du lättar på gaspedalen eller bromsar.
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SKAPA NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER  
Eftersom Nissan e-NV200 är en bil med noll 
utsläpp och utan motorbuller kan du utföra 
tysta leveranser nattetid i bostadsområden 
och du kan använda bilen inomhus och i 
kommande miljözoner. Slut på störande 
buller och luftföroreningar för dina  
kunder och dig själv.

INGA
BRÄNSLEN
OLJEBYTEN
UTSLÄPP

LÅGA
DRIFTSKOSTNADER 
UNDERHÅLLS-
KOSTNADER

HÖG
EFFEKTIVITET: 
80KW (109 HK)
SPARANDE OCH 
FÖRDELAR 

Sänk kostnaderna. 
Öka effektiviteten.
Tänk dig att aldrig mer behöva lägga ut pengar på bensin, diesel eller oljeservice. Det blir verklighet 
med 100 % eldrivna e-NV200. Du sparar inte bara pengar på lägre driftskostnader, du sparar även 
tid eftersom du laddar över natten och tiden för service blir kortare. Det bästa av allt är dock att 
din kostnadseffektiva bil är den mest miljöanpassade, masstillverkade transportbilen på 
marknaden! Den är så tyst och ren att du kan leverera varor i bostadsområden mitt i natten.  
Du kommer att kunna köra i kommande miljözoner och leverera på platser inomhus som är 
spärrade för andra. Kort sagt är detta en bil som öppnar nya affärsmöjligheter för ditt företag.
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Backkameran gör det mycket enklare 
att parkera på trånga platser. Kameran 
visar dig området bakom bilen och 
lägger dessutom in hjälplinjer som visar 
färdriktningen med aktuellt rattutslag.

Behaglig körning ger  
en behaglig arbetsdag.

Det finns inget bättre än att köra 100 % eldrivet. Den fantastiska känslan av att glida omkring,  
utan motorbuller och utan vibrationer är oslagbar! Förarplatsen är dessutom helt fokuserad på 
föraren och har generöst benutrymme och en hög, lastbilsliknande sittposition som ger bättre 
sikt. Du kan vara säker på att du möter förare som är gladare, tryggare och mindre trötta efter 
arbetspasset. Nissan e-NV200 kommer garanterat bli en uppskattad medarbetare i arbetslaget. 
Med en bekväm automatlåda och med smidiga köregenskaper (batteriet placerat under golvet 
ger låg tyngdpunkt), omedelbart vridmoment för snabb och jämn acceleration samt en snäv 
vändcirkel blir det enkelt att manövrera bilen på trånga platser.

11.1 M

e-NV200 har en snäv vändcirkel på endast 11,1 meter. Detta hjälper dig 
att ta dig fram i trånga miljöer och manövrera för att komma så nära 
som möjligt när du ska lasta eller lossa.

Generöst benutrymme för föraren = högre komfort

Hög sittposition = bättre sikt 
Eluppvärmda stolar och ratt = skönt på vintern

Batteriplacering = låg tyngdpunkt
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ÅTERSTÅENDE LADDNINGUPPSKATTAD RÄCKVIDD

EFFEKTMÄTARE

LADDSTATUS

Med en snabb blick på instrumentpanelen har du  
all information du behöver för att kontrollera din 
räckvidd, bland annat med hjälp av laddstatus  
och energianvändning.

ÖVERVAKAR ALL INFORMATION 
SOM KRÄVS FÖR DITT JOBB

NISSANCONNECT  
EV-NAVIGATION
NissanConnect EV:s avancerade telematiksystem 
gör att du har full koll på din verksamhet genom 
att du kan spåra och utbyta viktig  
fleet-data digitalt.

Övervakning av batteristatus från NissanConnect  
EV:s webbsida och NissanConnect EV-appen. 

Du får ett meddelande när laddningen är klar  
och för batteristatus.

Du kan starta och stoppa klimatanläggningen  
och starta laddning från din smartphone.

Sida 1    |     Sida 2
Printa   |   AvslutaInledning    |    Exteriör design    |    Interiör design    |    Lastvolym    |    Tillbehör    |    Utrustningsnivå och dimensioner



Ett mobilt kontor,   
till hands vart du än åker.
Nissan e-NV200 har en utrustningsnivå som överraskar. Interiören har utformats  
för förare som måste kunna arbeta även utanför kontoret. Sittplatserna fungerar som  
en praktisk arbetsplats med säten som kan ställas in på en mängd olika sätt och det finns 
massor av förvaringsutrymmen. Vem behöver vara på kontoret när man har NissanConnect 
navigationssystem, Bluetooth-audiostreaming och handsfree-funktion för samtal i bilen?

Fäll ner passagerarstolens ryggstöd 
och få en stabil arbetsyta.*

En skärm för allt. Ändrad 
leveransadress? När du får 
uppdateringen via ett sms kan du 
hitta rutten via navigationssystemet.

UTDRAGBAR LÅDA UNDER SÄTET   
på passagerarsidan ger dig en säker  
och dold förvaringsplats.

MITTKONSOLEN är stor nog  
att rymma en bärbar dator  
och arbetsmappar.

*Inte tillgängligt på versioner med sidokrockkuddar.
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GENERÖST 
LASTUTRYMME

4.2 m3 
lastvolym

2,0 m 
lastlängd

1,22 m mellan hjulhusen
1,50 m vägg till vägg
1,36 m lasthöjd

standard Två 
o-pallar fårEuro
ts - plus lite tillplat

Lastkapacitet 
med många möjligheter.
e-NV200 har utvecklats för att tillfredsställa en mängd olika behov och önskemål. Välj mellan två versioner,  
Skåp eller passagerarversionerna Evalia och Combi. Det går att få en mängd olika lösningar av interiören,  
du kan anpassa hyllor, lådor och säten så att det blir perfekt för dig. Du kan till och med välja mellan enkel- 
eller dubbla skjutdörrar (med eller utan fönster). Dessutom är det enkelt att lasta tack vare att lasthöjden  
bak endast är 524 mm.

Plana hjulhus gör det 
enklare att lasta.

6 lastöglor med en  
kapacitet på  
upp till 500 kg.

40 %
FÖR TRÅNGA 
UTRYMMEN.

60 %
FÖR BREDARE LAST. 524 mm 

LASTHÖJD BAK

60/40 
DUBBLA  

BAKDÖRRAR
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Nissan original tillbehör  
UTRUSTA DIN e-NV200 PRECIS SOM DU VILL HA DEN MED NISSAN 
ORIGINALTILLBEHÖR. Allt är anpassat och skräddarsytt för att 
uppfylla dina speciella behov, från sätesöverdrag och  
skyddsgaller för skjutdörrar till gummimattor  
och bagagerumsmattor.

Ett helt kit

Taklastbågar 3 st

Sidobågar

Skydd insida bakdörrar 
i plast, komplett skydd 
i två delar

Stänkskydd fram och bak

Sidoskyddslister  1

 2

 4

 76  8

 5

 3

1 _ Sätesöverdrag (textil), eco-material

2 _ Skyddsgaller till skjutdörr

3 _ Gummimatta

4 _ Systemskenor för multifunktionsnät

5 _ Golvskydd i plast och    
  ilastningsskydd

6 _ Instegsskydd och  
   textilmatta, standard

7 _ Bagagenät

8 _ Mjuk bagagerumsmatta
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B
C

D

C
E
A

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

FÄRGER

FÄLGAR KLÄDSEL

MÖRK KLÄDSEL15" LÄTTMETALLFÄLGAR15” STÅLFÄLGAR

MÅTT

MÅTT

A  Längd mm 4 560
B  Bredd inkl. sidobackspeglar mm 2 011
C  Bredd exkl. sidobackspeglar mm 1 755
D  Höjd mm 1 850
E  Hjulbas mm 2 725

NISSAN e-NV200 ERBJUDER DIG:
• 3 års / 100 000 km nybilsgaranti

• 2 års / 100 000 km 5� förlängd garanti 
  - kommer automatiskt i 2 år från Nissan  
  International försäkring efter att den ordinarie  
  3-åriga nybilsgarantin har upphört

• 5 års / 100 000 km garanti på  
  elbilskomponenter

• 8 års / 160 000 km garanti gällande  
  batterikapaciteten. Lithium-ion-batteriet har 
  en garanti gällande kapacitetsförlust under 9  
  staplar (av 12) som visas på kapacitetsmätaren.  
  Garantin gäller i 8 år / 160 000 km.

• 12-års rostskyddgaranti

• 3-års lackgaranti

• 5 års / 100 000 km Nissan Assistance

För att du ska känna dig helt lugn och ha full koll på ekonomin kan du teckna ett Nissan Serviceavtal, 
som täcker all schemalagd service för den körsträcka och tidsperiod som passar dig bäst. På så sätt 
kan du försäkra dig om att din nya e-NV200 servas av specialutbildade Nissan-tekniker.

*Hela listan över vilka delar som ingår i garantin samt innehållet 
i Nissan 5� Trygghetspaket, hittar du i Villkoren hos din Nissan-
återförsäljare. För mer information gå in på www.nissan.se.

SERVICEAVTAL 

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN 
ATT GÖRA VÅRT ALLRA BÄSTA.

Det är du som stimulerar vår fantasi. Du sporrar vår 
uppfinningsrikedom. Du inspirerar oss att bryta mönster, 
vara innovativa och finna nya vägar. På Nissan handlar 
innovation inte bara om komplement och förbättringar, 
utan om att våga ta steget fullt ut och återuppfinna 
status quo. Det handlar om att producera oväntade 
lösningar som uppfyller dina allra vildaste, mest 
långtgående önskemål och behov. Vi på Nissan tar 
fram bilar, tillbehör och tjänster som bryter mönstret - gör 
det praktiska spännande och det spännande praktiskt 
för att erbjuda dig en mer fascinerande körupplevelse 
varje dag.
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Är du redo för Nissan e-NV200? Besök oss online för att beställa.

www.nissan.se

Åf-stämpel:

Följ Nissan e-NV200 på:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (OKTOBER 2018).  
I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra 
specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissan-återförsäljare kommer att snarast möjligt 
underrättas i sådana fall av modifieringar. Din lokala Nissan-återförsäljare kan ge dig uppdaterad information. På grund av 
begränsningar i tryckprocessen kan de färger som visas i denna broschyr avvika något från de faktiska färgerna på lack och 
inredningsmaterial. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i denna broschyr får ej reproduceras, vare sig i sin helhet eller delar därav, 
utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY18 E-NV200 LANSERINGSBROSCHYR 10/2018 – Tryckt i EU. 
Framtagen av DESIGNORY, Frankrike och tillverkad av eg+ Worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Nissan Intelligent Mobility styr allt vi gör. Vi använder oss av  
ny teknologi för att omvandla bilar från att bara vara ett fordon 
för transporter till att vara vår partner. Tillsammans gör vi resan 
säkrare, mer uppkopplad och mer spännande. Oavsett om det är bilar 
som delar uppgiften att köra tillsammans med dig eller motorvägar som 
laddar din elbil medan du kör, så ligger det inom en nära framtid. Och det  
är en framtid som redan börjat bli verklighet i den Nissan du kör idag.
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https://www.nissan.se/fordon/fordon-utbud/e-nv200.html
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