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De 100% elektrische crossover. 
Een opwindende elektrische ervaring
De Nissan ARIYA brengt u nu al in de toekomst, met het hoogste niveau van Nissan 
prestaties, design en technologie. ARIYA past ook in uw leven en biedt vele keuzes, 
waaronder batterij, actieradius en tweewiel- of vierwielaandrijving - zodat u kunt genieten
van controle en vertrouwen op het hoogste niveau.
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U mag niet alleen vertrouwen op de comfortfuncties voor de bestuurder. Sommige functies werken mogelijk niet in alle situaties en omstandigheden. Snelheids- en 
andere beperkingen zijn van toepassing. Voor voorwaarden en bepalingen met betrekking tot Nissan-technologieën kunt u contact opnemen met uw Nissan-
concessiehouder of www.nissan.be.
Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie.

Slim, verbonden en intuïtief rijden
Stap in de wereld van ARIYA, en je zal nooit meer achterom willen kijken. Het is meer dan een 
100% elektrische crossover, ARIYA is de ultieme vorm van Nissan Intelligent Mobility.

Intelligente kracht 
Welke versie van de ARIYA u ook kiest, de rijervaring is soepel, stil en immens krachtig, 
dit is mogelijk door Nissans bewezen en steeds evoluerende batterij- en 
EV-aandrijflijntechnologie.

Slimme connectiviteit
Bestuur uw digitale wereld - uw compatibele apparaten en smart home - met uw stem. 
Veeg over uw navigatie om ze voor uw ogen te zien, of raak de subtiele maar elegante 
bedieningselementen van de ARIYA aan met haptische feedback. ARIYA nodigt u uit om 
op een geheel nieuwe manier met uw voertuig om te gaan.

Intelligent rijden
Autorijden had altijd al zo eenvoudig moeten zijn. Ontspan en laat ARIYA u assisteren bij 
het stoppen en optrekken, bij het nemen van bochten en zelfs bij het veranderen van 
rijstrook. Of leun achterover en laat ARIYA u naar uw volgende parkeerplaats brengen. 
Dit is hoe het is om geweldige technologie aan je zijde te hebben.
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Een gastvrije start
ARIYA verwelkomt u vanaf het 
begin met de memory seat-
functie. Voel je meteen op je 
gemak voordat je in je auto stapt.

Licht & schaduw
Een traditioneel Japans Kumiko 
patroon is verwerkt in 
verschillende elementen van 
de auto. In de deurinzetstukken 
speelt het tussen licht en 
schaduw.

Haptische aanraking
Het Japanse concept van sei, of 
"slimme behandeling van design 
of functie", wordt 
vertegenwoordigd door haptische 
bedieningselementen die een 
tactiele respons geven.

20" Lichtmetalen velgen met 
aero-afdekking
Laat een indruk achter met dit 
opvallende wielinzetstuk.Laat uw ARIYA de wereld verbazen

Word verrast door de superdunne LED-koplampen en kenmerkende - futuristische
details die aan de binnenkant worden weerspiegeld met sfeerverlichting en 
schakelaars die tot leven komen. Ingewikkelde Japanse Kumiko-patronen op de grille 
en deurinzetstukken laten zien dat traditie ook de toekomst kan inspireren.
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Ontspan dankzij het Japans geïnspireerd design
Met een vlakke vloer en een ontspannen, open sfeer is dit een compleet nieuw type auto-interieur. 
Het is ook een perfect uitgevoerde paradox - terwijl het design van de ARIYA een slanke buitenkant 
heeft, is het interieur een van de ruimste in zijn klasse. De Zero Gravity-voorzetels bieden voldoende 
steun voor een pittige, krachtige EV-rit, maar zijn toch comfortabel genoeg om er meer dan een 
paar minuten in door te brengen.

Open uw mogelijkheden
Trouw aan zijn crossover-status, is de Nissan ARIYA ontworpen om ruimte te maken 
voor alles wat op de agenda staat. Zelfs voor een groot gezin kan de royale 
laadruimte gemakkelijk de bagage voor een weekendje weg aan. Vergroot de 
laadruimte door gewoon de tweede rij neer te klappen. En als het tijd is voor een 
smerige boel, gebruik dan Nissans Full Trunk Protection om uw kofferbak te 
beschermen tegen morsen en modder. Nog een truc, voor het geval u uw handen 
vol heeft: een eenvoudige trap onder de bumper en de handsfree elektrische 
achterklep opent direct.

Tot

468L Tot 415L voor 
e-4ORCE

Flexibele koffer 
organiser

Handsfree elektrische 
achterklep

(zonder opgeklapte achterzetels)
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Haptische 
aanraakbediening

Geïntegreerde 
scherminterface

Spraakbediening ⁽¹⁾ Intelligente 
routeplanner ⁽¹⁾

Draadloze 
telefoonlader ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(1) Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie.
(2) Ontworpen volgens de Qi-oplaadstandaard & geoptimaliseerd voor Qi-gecertificeerde apparaten. 
Om gebruik te maken van de NissanConnect-diensten hebt u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich registreren en aanmelden bij NissanConnect 
Services-app met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Om de gratis NissanConnect Services-app te gebruiken, hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- 
of Android-besturingssysteem en een SIM-kaart met dataoptie met een bestaand of afzonderlijk mobieletelefooncontract tussen u en uw mobiele serviceprovider. Alle 
services zijn afhankelijk van de dekking van het mobiele netwerk.

Rijden, werken, gewoon 
ontspannen - alles is mogelijk 
Pas het unieke interieur van de ARIYA aan uw 
behoeften aan. Druk op een knop en zie hoe de 
elektrisch verschuifbare middenconsole ⁽¹⁾ naar 
achteren en naar voren schuift om uw ruimte te 
personaliseren. De ARIYA kan zelfs uw instellingen 
en die van andere bestuurders opslaan, voor nog 
meer gebruiksgemak. Voeg daar nog een EV-platform 
aan toe met een volledig vlakke vloer voor een 
lounge-achtig interieur, en de cabine van de ARIYA 
is de perfecte ruimte voor kostbare "me-time". 
Moet u opladen? ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Draadloos opladen voor uw 
compatibele smartphone houdt uw cabine opgeruimd 
en uw telefoon opgeladen tijdens het rijden.

Technologie die aansluit op uw zintuigen
De kans is groot dat u nog nooit zoiets als ARIYA heeft ervaren. 
De bedieningselementen lichten op wanneer u ze indrukt, reageren met haptische 
feedback, dimmen daarna en verdwijnen bijna in het sereen interieur van ARIYA. 
De geïntegreerde displayinterface heeft twee 12,3" breedbeeldschermen die 
adembenemend zijn om te zien en eenvoudig te gebruiken. De communicatie 
verloopt moeiteloos dankzij de nieuwe generatie stembediening. En met de 
intelligente routeplanner bent u altijd op de juiste weg en op tijd.
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(1) Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie.
(2) Head-up display is een handige optie die belangrijke informatie op de voorruit weergeeft, zodat u ze in het oog kunt houden terwijl u uw volledige aandacht op 
de weg houdt.
Om de NissanConnect-services te gebruiken, heeft u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich registreren en inloggen op NissanConnect met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord. Om de gratis Nissan Connect-app te gebruiken, hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-besturingssysteem 
en een simkaart met dataoptiemet een bestaand of afzonderlijk telefooncontract tussen u en uw mobiele serviceprovider. Alle services zijn onderhevig aan dekking van 
het mobiele netwerk. Het gebruik van NissanConnect-internet aan boord wordt mogelijk gemaakt via een geïntegreerde draadloze internetverbinding. Datapakketten 
worden verkregen via geselecteerde externe mobiele serviceproviders in overeenstemming met hun algemene voorwaarden (afhankelijk van de beschikbaarheid in 
uw land). Voor meer informatie kan u terecht op www.nissan.be of bij uw Nissan dealer.

(3) Intelligente routeplanner, geïntegreerde Alexa en spraakbesturing zijn gratis beschikbaar gedurende een periode van 12 maanden, daarna tegen betaling afhankelijk 
van model en/of versie.
(4) Gratis diensten (Nissan op Google Assistant*, Rijgeschiedenis & Analyse, Nissan Help & Assistance, Pechhulp) zijn gratis beschikbaar voor een periode van 7 jaar, 
afhankelijk van model en/of versie.
(5) WiFi aan boord van voertuigen is altijd een betalende dienst waarvoor een abonnement moet worden genomen.
(6) Apple CarPlay® en Android Auto™ zijn gratis beschikbaar, afhankelijk van model en/of versie.
(7) Alexa functies nog niet beschikbaar in België.
Het reactievermogen en het gebruik van de functie kan worden beïnvloed wanneer de auto een slecht signaal ontvangt. Zorg voor een optimaal gebruik dat uw auto 
een goede netwerkdekking heeft.
Sluit alleen een mobiele telefoon aan om NissanConnect te gebruiken als de auto veilig geparkeerd staat. Het gebruik van het systeem moet altijd in overeenstemming 
zijn met de lokale wetgeving. Gebruik het systeem alleen op een veilige manier. Gebruikers moeten zich bewust zijn van het potentieel van handsfree technologie om de 
aandacht van de weg af te leiden, wat van invloed kan zijn op de volledige controle over het voertuig.
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. Android Auto en het Android Auto logo zijn handelsmerken van Google LLC. 
Amazon, Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
*Google kondigde de stopzetting aan van de gesprekacties voor Google Assistant. Vanaf 13.06.2023 kunnen Google Assistant gebruikers niet langer thuis communiceren 
met compatibele auto's. De rest van de Google Assistant functionaliteit gaat gewoon door.

Creëer uw eigen digitale landschap

COMPATIBILITEIT MET GOOGLE ASSISTENT* EN ALEXA ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾
Gebruik de mogelijkheden van NissanConnect Services om uw voertuig op 
afstand in te stellen door middel van spraakopdrachten vanuit het comfort 
van uw huis.

ALEXA INGEBOUWD ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁷⁾
Gebruik uw slimme thuisapparaten, luister naar uw afspeellijsten via 
Amazon Music en doe ter plekke boodschappen.

Laat ARIYA uw leven vereenvoudigen 
ARIYA is uw partner wanneer u de wereld verkent, met verbonden technologie die uw rijervaring verbetert en 
vereenvoudigt. De kracht van spraak betekent dat u "Hallo Nissan" kunt zeggen, en ARIYA reageert op uw 
verzoek. Uw smart home en ARIYA kunnen ook naadloos met elkaar communiceren. En met de aanpasbare 
displays kunt u uw digitale touchpoints personaliseren voor uw eigen reis.

NISSAN STEMBEDIENING ⁽¹⁾ ⁽³⁾ 
Zeg "Hallo Nissan" om te bellen, sms’en 
te versturen, de radio te wijzigen of een 

bestemming in te stellen.

WIFI IN DE AUTO ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ 
Verander uw auto in een Wi-Fi-

hotspot® voor de ultieme 
connectiviteitservaring op de weg.

APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO™ ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾
Spiegel uw favoriete app op het 

touchscreen van uw auto.

Voor optimaal gebruik raden wij aan de 
originele kabel van de fabrikant te gebruiken.

GEÏNTEGREERD DISPLAY : De twee dynamische 12,3" schermdisplays vormen
één horizon. Rangschik uw display en personaliseer het naar uw voorkeur met 
muziek, kaarten en meer.

HEAD-UP DISPLAY ⁽¹⁾ ⁽²⁾ : Dit intuïtieve display plaatst belangrijke informatie 
binnen uw gezichtsveld - uw huidige snelheid, de snelheidslimiet en uw 
aankomende afslag zweven over de weg.

INTELLIGENT ROUTEPLANNER ⁽³⁾ : Plan uw reis vanaf elke plek, voeg hem toe aan 
uw agenda en synchroniseer hem op afstand met uw ARIYA. Intelligent Route 
Planner is beschikbaar op de NissanConnect Services smartphone-app en is 
ontworpen voor reizen met elektrische voertuigen. Factoren zoals resterende 
accuniveau, hellingsgraad van de weg en meer worden in overweging genomen 
om uw beste route te berekenen. Het infotainmentsysteem kan u onderweg 
naar oplaadpunten leiden en u zelfs op de hoogte brengen van hun 
beschikbaarheid voordat u aankomt.
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U mag niet alleen vertrouwen op de comfortfuncties voor de bestuurder. Sommige functies werken mogelijk niet in alle situaties en omstandigheden. 
Snelheids- en andere beperkingen zijn van toepassing. Voor voorwaarden en bepalingen met betrekking tot Nissan-technologieën kunt u contact 
opnemen met uw Nissan-concessiehouder of www.nissan.be

D U A L  M O T O R  I N T E G R A L E  T R A N S M I S S I E

Herontdek de ervaring van vierwielaandrijving. Nu 100% elektrisch.
ARIYA’s e-4ORCE All-Wheel Drive-technologie met dubbele motor biedt meer dan alleen ontzagwekkende 
stuwkracht en sensatie. e-40RCE vindt voortdurend een evenwicht tussen een uitgebalanceerde beweging 
voor verbazingwekkende soepelheid in het verkeer en nauwkeurige controle op uitdagende wegen.

ARIYA beweegt met moeiteloze kracht en snelheid. Moet u snel accelereren? e-4ORCE reageert vrijwel 
geruisloos en stuwt ARIYA op snelheid met opmerkelijke kracht en evenwicht.

Met een gewichtsverdeling van 50/50 en de mogelijkheid om remmen en accelereren nauwkeurig af te stemmen 
op elk van de vier wielen van ARIYA, straalt e-40RCE vertrouwen uit, onder alle weersomstandigheden.

Rijmodi
ARIYA heeft tot 4 rijmodi om in elke situatie de beste prestaties te leveren.

IN EEN CONFIGURATIE MET 2 WIELAANDRIJVING ZIJN 
3 RIJMODI BESCHIKBAAR:

MET DE e-4ORCE IS EEN EXTRA RIJMODUS 
BESCHIKBAAR:

STANDAARD SNEEUW
Geniet van de perfecte balans tussen 
responsieve prestaties en efficiënt rijden - 
ideaal voor al uw dagelijkse ritten.

Blijf in de winter zelfverzekerd en de baas, 
met soepele acceleratie vanaf de start voor 
betrouwbare grip in sneeuw en gladde 
omstandigheden.

ECO
Zachtere acceleratie voor betere zuinigheid
en lagere emissies. De ECO-modus is ideaal
voor langere avonturen

SPORT
Voel de opwindende prestaties, met krachtige 
acceleratie voor dynamischer rijgedrag.
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U mag niet alleen vertrouwen op de comfortfuncties voor de bestuurder. Sommige 
functies werken mogelijk niet in alle situaties en omstandigheden. Snelheids- en 
andere beperkingen zijn van toepassing. Voor voorwaarden en bepalingen met 
betrekking tot Nissan-technologieën kunt u contact opnemen met uw Nissan-
concessiehouder of www.nissan.be

INTELLIGENT 360° AROUND VIEW MONITOR
Biedt een virtuele 360° zicht van de auto in vogelvluchtperspectief 
om het manoeuvreren te vergemakkelijken. Het detecteert 
bewegende objecten in de omgeving voor stressvrij en 
zelfverzekerd rijden.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING
Dit systeem detecteert een remmende auto 2 voertuigen voor 
u om een ongeval met meerdere auto’s te voorkomen door een 
waarschuwing te geven.

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION
Versterk uw zicht: het systeem waarschuwt u als er zich voertuigen 
in de dode hoek schuin achter de auto bevinden en remt 
corrigerend af om de auto terug op de rijstrook te brengen als 
u probeert in het pad van een gedetecteerd voertuig te komen.

INTELLIGENT REAR VIEW MIRROR 
Met het Intelligent Rear View Mirror-systeem kunt u digitaal zien 
wat er achter de auto gebeurt dankzij een ingebouwde LCD-
monitor in de centrale spiegel.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
Houdt voortdurend de aanwezigheid van voertuigen, fietsers of 
voetgangers op uw weg in de gaten. Het systeem waarschuwt 
de bestuurder en remt af als er gevaar op komst is en als dat 
nodig is. Junction Assist verbetert de veiligheid op kruispunten 
door het risico van een botsing met tegemoetkomend verkeer 
te verminderen.

REAR AUTOMATIC BRAKING
Het systeem detecteert statische objecten en obstakels in 
achteruitrijdscènes en remt indien nodig om de kans op een 
aanrijding te verkleinen.

Veiligheid waarop u kan 
vertrouwen
ARIYA is ontworpen om u te beschermen met 
geavanceerde veiligheidstechnologieën. Systemen die 
de weg in de gaten houden, u waarschuwen voor 
gevaren en zelfs kunnen ingrijpen om een aanrijding 
te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.
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(1) ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal voertuigen. ProPILOT is een geavanceerde rijhulptechnologie, maar kan geen aanrijdingen voorkomen. ProPILOT is 
alleen bedoeld voor Eyes on/ Hands On op snelwegen (door vangrails gescheiden wegen). Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig 
te rijden, snelheidslimieten en een veilige snelheid toe te passen op basis van de wegomstandigheden en te allen tijde de controle over het voertuig te behouden. 
(2) Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie.
U mag niet alleen vertrouwen op de comfortfuncties voor de bestuurder. Sommige functies werken mogelijk niet in alle situaties en omstandigheden. Snelheids- 
en andere beperkingen zijn van toepassing. Voor voorwaarden en bepalingen met betrekking tot Nissan-technologieën kunt u contact opnemen met uw Nissan-
concessiehouder of www.nissan.be

Met ProPILOT bent u in veilige handen
ProPILOT met Navi-link ⁽¹⁾ : volgt niet alleen de verkeersstroom, maar helpt u ook om uw rijstrook gecentreerd te 
houden, zelfs in flauwe bochten. Door de koppeling met het navigatiesysteem kan het systeem ook anticiperen 
op wat er komen gaat - het detecteert snelheidslimietwijzigingen om uw rijgedrag daarop aan te passen en bij 
afritten helpt het u om te vertragen wanneer u de snelweg verlaat.

ProPILOT Park ⁽²⁾ : Krappe parkeerruimte? Druk op de ProPILOT Park knop ⁽²⁾ en ARIYA neemt het stuur, gaspedaal, 
remmen en rijden over. Kijk toe hoe ARIYA precies op de juiste plek glijdt - of u nu achterwaarts of parallel parkeert.

e-Pedal Step : Ervaar een meer intuïtieve manier van rijden: zo kunt u efficiënt gas geven en afremmen met één 
pedaal, terwijl het rempedaal ingeschakeld blijft om harder te remmen en volledig tot stilstand te komen.
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THUIS OPLADEN

U kunt uw auto aansluiten op een standaard 
stopcontact, net als een laptop of een ander apparaat, 
en de batterij wordt opgeladen wanneer dat nodig is. 
Maar de beste oplossing is een professioneel 
geïnstalleerde wallbox-oplader. Als uw woning een 
driefasige stroomvoorziening heeft, kan de ARIYA 
worden opgeladen met maximaal 22 kWh (met een 
optionele driefasige lader van 22 kWh) ⁽¹⁾.

SLIM OPLADEN

Plan het thuis opladen vanaf uw 
smartphone en kies tijden wanneer 
de elektriciteitstarieven lager zijn. 
Met de NissanConnect Services-app 
kunt u instellen dat het opladen begint 
terwijl u slaapt en vervolgens wakker 
wordt met een volledig opgeladen 
ARIYA, klaar om te vertrekken.

Opladen van de batterij (10-100%) in (u)

Wallbox — 22kW Wallbox — 7.4kW Stopcontact voor huis-
houdelijk gebruik - 2.3kW

63kWh 3,5u 10u 34,5u

87kWh 5u 13.5u 48u

(2) De vermelde cijfers gelden voor 63kWh en 87kWh batterijen. De oplaadsnelheid en oplaadtijd zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, waaronder het type 
oplader en de staat waarin deze verkeert, de accutemperatuur en de omgevingstemperatuur op de plaats van gebruik. In koude klimaten kan het nodig zijn de batterij 
te verwarmen om de snelheid van het snelladen te verhogen. De aangegeven snellaadtijd vereist het gebruik van een CCS 2-lader. De Nissan ARIYA is uitgerust met 
laadbeveiligingen om de batterij te beschermen tijdens herhaalde snellaadsessies in een korte tijdspanne. De tijd die nodig is voor opeenvolgende snellaadsessies kan 
langer duren als de accutemperatuur de accubewakingstechnologie activeert.

(1) Neem contact op met uw plaatselijke elektriciteitsleverancier om te zien wat 
er in uw regio beschikbaar is.

Met een gerust hart op reis
Deze verfijnde 100% elektrische crossover mag dan 
gloednieuw zijn, maar de ARIYA is doordrenkt met Nissans 
lange geschiedenis van knowhow in EV-ontwikkeling. Breng 
meer tijd op de weg door met geavanceerde 
batterijtechnologie die snel opladen mogelijk maakt, en ga 
waar de weg u ook brengt, met een Europawijd netwerk van 
oplaadstations. Of u nu kiest voor tweewielaandrijving of voor 
e-4ORCE all-wheel drive, laad op en ga op ontdekkingstocht.

ONDERWEG OPLADEN

Ga op weg met een breed scala aan oplaadmogelijkheden 
voor onderweg. Op meer dan 8.000 plaatsen in Europa kunt 
u een 480V CCS2-snellader (DC130kw) aansluiten en de 
batterij in slechts 30 minuten voor 20% tot 80% opladen ⁽²⁾

INTELLIGENTE ROUTEPLANNER

Intelligente routeplanner zal u begeleiden naar één van 
de oplaadpunten met de meest efficiënte routes & laders 
op weg naar uw eindbestemming.

NISSAN CHARGE APP

Ontvang door de Nissan Charge App toegang tot ons 
netwerk van meer dan 250.000 openbare oplaadpunten 
in heel Europa. U kunt de laders lokaliseren, info over de 
lader krijgen en uw laadsessie inclusief betaling in één 
app afronden.

IONITY ABONNEMENT

U hebt toegang tot het netwerk van IONITY; Europa’s 
grootste en snelste CCS-netwerk in heel Europa. Het 
voorziet ook in 100% hernieuwbare energiebronnen. 
De exclusieve prijzen voor IONITY zijn nu beschikbaar via 
maandelijkse abonnementen op de Nissan Charge App, 
zodat u kunt voldoen aan al uw behoeften, van af en toe 
EV rijden tot regelmatig lange EV-reizen maken.
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(1) De cijfers zijn bepaald volgens de nieuwe wereldwijd geharmoniseerde testcyclus voor lichte 
voertuigen (WLTP). De vermelde WLTP-cijfers zijn bedoeld om de vergelijking mogelijk te maken. 
De werkelijke rijresultaten kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de startbelasting van 
de batterij, na de registratie gemonteerde accessoires, weersomstandigheden, rijstijl en 
belasting van het voertuig.
(2) De vermelde cijfers gelden voor 63kWh en 87kWh batterijen. De oplaadsnelheid en oplaadtijd 
zijn afhankelijk van diverse omstandigheden, waaronder het type en de staat van de oplader, 
de accutemperatuur en de omgevingstemperatuur op de plaats van gebruik. In koude klimaten 
kan het nodig zijn de accu te verwarmen om de snelheid van het snelladen te verhogen. 
De aangegeven snellaadtijd vereist het gebruik van een CCS 2-lader. De Nissan ARIYA is uitgerust 
met laadbeveiligingen om de batterij te beschermen tijdens herhaalde snellaadsessies in een 
korte tijdspanne. De tijd die nodig is voor opeenvolgende snellaadsessies kan langer duren als 
de accutemperatuur de accubewakingstechnologie activeert.

* Gegevens in afwachting van WLTP holomogatie

TWEEWIELAANDRIJVING

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Batterijcapaciteit Batterijcapaciteit
63 kWh 87 kWh

WLTP gecombineerde cyclus bereik ⁽¹⁾ WLTP gecombineerde cyclus bereik ⁽¹⁾
Tot 403 km Tot 530 km*

Acceleratie [0-100 km/u] en topsnelheid Acceleratie [0-100 km/u] en topsnelheid
7.5 s - 160 km/u 7.6 s – 200 km/u

Vermogen en koppel Vermogen en koppel
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

Elektriciteitsverbruik ⁽²⁾
WLTP gecombineerde cyclus

Elektriciteitsverbruik ⁽²⁾
WLTP gecombineerde cyclus

17.6 kWh / 100 km 18.2 kWh / 100 km*

Max. laadvermogen ⁽³⁾ Max. laadvermogen ⁽³⁾

AC 7.4 kW (optioneel 22 kW) /DC 130 kW AC 7.4 kW (optioneel 22 kW) /DC 130 kW

VIERWIELAANDRIJVING

ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Batterijcapaciteit
87 kWh

WLTP gecombineerde cyclus bereik ⁽¹⁾
Tot 500 km*

Acceleratie [0-100 km/u] en topsnelheid
5.7 s – 200 km/h

Vermogen en koppel
225 kW - 600 Nm

Elektriciteitsverbruik ⁽²⁾
WLTP gecombineerde cyclus 
19.3 kWh / 100 km*

Max. laadvermogen

AC 7.4 kW (optioneel 22 kW) /DC 130 kW

Drie unieke versies van 
ARIYA die het rijden 
volledig veranderen
De schoonheid van de ARIYA zit niet alleen 
oppervlakkig. Het is een 100% elektrische 
coupé-crossover die verkrijgbaar is in drie 
verschillende persoonlijkheden. Of u nu op 
zoek bent naar opwindend rijplezier, 
avontuurlijke capaciteiten, lange afstanden 
of iets daartussenin, er is een ARIYA voor u.

Introductie    |    Design exterieur    |    Design interieur    |    Technologie en Prestaties    |    Stijl en accessoires     |    Personalisatie

Pagina 1    |    Pagina 2 

Afdrukken   |   Uitgang



A

B C D E

F G

(1) Verkrijgbaar in drie kleuren: Satin Chrome, Dark Satin Chrome & Copper.
(2) Maximaal trekvermogen van 750kg voor 2WD & 1500kg voor e-4ORCE.
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Onderhoudscontracten
Geef uw Nissan ARIYA de zorg die hij verdient 
met een Nissan Onderhoudscontract en bespaar 
geld op de lange termijn. Nissan 
Onderhoudscontract dekt alle geplande 
werkzaamheden die worden aanbevolen door 
Nissan en gespecificeerd in de 
eigenaarshandleiding en het garantieboekje. Met 
het onderhoudscontract weet u vanaf het begin 
hoeveel uw onderhoud gaat kosten en bent u 
beschermd tegen prijsinflatie. Kies de duur die 
aan uw behoeften voldoet en profiteer van het 
gebruik van originele Nissan-onderdelen, 
gemonteerd door onze getrainde technici, tegen 
een gereduceerde prijs. Een goed onderhouden 
voertuig heeft een hogere doorverkoopwaarde. 
Als u uw Nissan verkoopt voordat uw contract 
afloopt, wordt het onderhoudscontract 
overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Wacht 
dus niet langer en sluit een Nissan 
Onderhoudscontract af voor extra gemoedsrust!

Verlengde garantie
Nissan Verlengde Garantie biedt u de mogelijkheid 
om de garantie van 3 jaar/100.000 km te verlengen 
voor een langere periode of een groter aantal 
kilometers. Kies het contract dat het beste bij uw 
rijgedrag past. In geval van een reparatie worden 
alleen originele Nissan-onderdelen gebruikt en 
gemonteerd door Nissan-technici.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP 
MET UW NISSAN-DEALER OF -REPARATEUR

Comfortabeler.
Meer mogelijkheden. 
Persoonlijker.
Kies uit een brede waaier van originele 
accessoires om uw stijl te versterken en de ARIYA 
te beschermen. Van een trekhaak tot Styling 
items, Exclusieve Matten en nog veel meer om het 
unieke ARIYA design te benadrukken en u nog 
meer een luxe gevoel te geven.

Skihouder

Dakkofer

Fietsdrager

A- Dakdragers

B- Styling plaat vooraan ⁽¹⁾

C- Styling plaat achteraan ⁽¹⁾

D- Lichtmetalen velgen Diamond Cutt

E- Instapverlichting

F- Exclusieve tapijten

G- Omkeerbare kofferbakmat

H- Deurdrempels Premium 

I - Afneembare trekhaak ⁽²⁾

J - Kofferdrempel

K- In-Car Carrier

L- Volledige kofferbescherming

M- Thuislader AC
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AURORA GREEN
P - DAP

PEARL BLACK
P - GAT

GUN METALLIC
M - KAD

CERAMIC GREY
NM - KBY

MONO-TONE TWO-TONE

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

BURGUNDY
P - XGG

TINTED RED
M - XGD

WHITE PEARL
P - XGA

BLUE PEARL
P - XGU

WARM SILVER
M - XGV

Pearl black dak verkrijgbaar met de volgende carrosseriekleuren:

Kies ARIYA uit een reeks 
geraffineerde tinten.
Met een keuze uit 10 kleuren, waaronder 
zes two-tone kleuren, kunt u de ARIYA 
kiezen die bij uw stijl past. Het iconische 
parelzwarte dak geeft de ARIYA nog meer 
uitstraling, présence en attitude telkens 
wanneer u de straat op gaat.

NM: Niet-metaalkleur - M: Metaalkeur - P: Pearl
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Gedeeltelijk PVC/Stoffen zetels
ZWART

A

B

EXTERIEUR

TECHNOLOGIE

VEILIGHEID

OPLADEN

COMFORT

ADVANCE EVOLVE (ADVANCE UITRUSTING +)

E

GEPERSONALISEERD INTERIEUR

OPTION PACKS

T
EC

H
 P

A
C

K

SK
Y 

PA
C

K
 

EXTERIEUR TECHNOLOGIECOMFORT

WIELEN

19" lichtmetalen velgen 20" lichtmetalen velgen
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GEPERSONALISEERD INTERIEUR

WIELEN

(1) Alleen voor ARIYA e-4ORCE.
(2) 22kW lader is optioneel. De laders zijn afhankelijk van de grootte van de batterij.

AFMETINGEN

19" lichtmetalen velgen 20" lichtmetalen velgen
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- Automatische aan/uit LED-koplampen

- LED-dagrijlicht met follow me home-functie

- LED mistlampen voor en achter

- LED-achterlicht

- Rijmodi

- Parkeersensoren voor en achter

- Ruitenwissers met regensensor

- Automatische klimaatregeling met twee zones

- Plasma Cluster Ion Luchtzuiveraar

- DAB en audiosysteem met 6 luidsprekers

- Bluetooth® (telefoon en audio streaming)

- USB Type-A & Type-C (voor en achter)

- Dubbel 12,3" TFT-scherm met 
meterdisplay en navigatie

- e-Pedal Step 

- Draadloze Apple Carplay®* en 
bekabelde AndroidAuto™*

- Intelligente persoonlijke 
assistentietechnologie

- Draadloze telefoonoplader

- Intelligente 360° Around View 
Monitor

- Automatisch dimmende en 
frameloze spiegel

- Intelligente sleutel

- ProPILOT met Navi-Link

- NissanConnect services

- Elektronische parkeerrem met 
autohold

- Beveiliging en 
antidiefstalbeveiliging 
met autoalarm

- Traffic Jam Pilot

- Lane Keep Assist

- Verkeerstekenherkenning

- ProPILOT met Navi-Link

- Intelligent Driver Alertness

- Intelligente snelheidsregelaar

- Intelligente rijstrookassistentie

- Dodehoekwaarschuwing en 
Intelligente Dodehoekinterventie

- Noodrem achteraan en 
waarschuwing kruisend verkeer

- Airbags voor + zij- en 
gordijnairbags

- Intelligent Emergency Braking 
met voetgangersherkenning, 
fietsersdetectie

- Intelligente waarschuwing 
voor voorwaartse botsing

- Adaptief grootlicht en automatische 
niveauregeling

- Sequentiële richtingaanwijzers voor en 
achter

- Openend panoramisch zonnedak

- Slimme sleutel 

- Slimme achteruitkijkspiegel

- Head-Up display

- ProPILOT Park

- Intelligente 
achteruitkijkspiegel

- Head-Up Display

- BOSE®-systeem - 
10 luidsprekers

- Openend 
panoramisch 
zonnedak

- Laadkabel EVSE mode 2 10A

- Laadkabel Modus 3 32A

- 7,4 kW boordlader (22 kw als optie) ⁽²⁾

- Warmtepomp

- Grootlichtassistent

- Automatisch inklapbare verwarmde spiegels

- Haaievin antenne

- Privacy glas achteraan

- 12V-stopcontact vooraan

- Achterbankzakken en armsteun achteraan

- 60/40 deelbare achterbank

- Opbergvak voor bagageruimte en tonneauhoes in 
de kofferbak

- Middenconsole

- Lederen stuurwiel

- Verwarmd stuurwiel

- Elektrish achterklep

- Verwarmde voorruit

- e-4ORCE badge en bumpers ⁽¹⁾

- Verwarmde voorstoelen

- Lendensteunverstelling bestuurder

- Elektrisch bedienbare ramen

- Bestuurders- en passagiersstoel elektrisch 
regelbare in 6 standen

- Kantelbaar en telescopisch stuurwiel

- DAB en BOSE® geluidssysteem met 10-luidsprekers

- Flexibele opbergruimte in het midden

- Geventileerde (verwarmde en gekoelde) voorstoelen

- Verwarmde achterzetels

- 8-voudige elektrisch verstelbare bestuurders- en passagiersstoel met 
geheugen

- Kantel- en telescopisch stuurwiel met geheugen

- Elektrisch verschuifbare middenconsole

- Elektrisch geheugen spiegels met achteruitkantelfunctie

KIES UW ARIYA
STANDAARD UITRUSTINGEN PER VERSIE

A: Totale lengte: 4595 mm

B: Wielbasis: 2775 mm

C: Totale breedte: 1850 mm

D: Totale hoogte: 1660 mm

E: Bodemvrijheid: 170 - 185 mm
afhankelijk van de versie

Gedeeltelijk PVC/Stoffen zetels
ZWART

Gedeeltelijk PVC/Stoffen zetels
LICHT GRIJS

NAPPA lederen zetels
BLAUW
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Ontdek Nissan ARIYA op www.nissan.be
Volg de Nissan Juke op Facebook, Twitter en Youtube
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is op het moment van het ter perse gaan 
(september 2022).Deze brochure is geproduceerd met prototype voertuigen die tentoongesteld zijn op autoshows. Overeenkomstig 
het beleid van het bedrijf om zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om op elk moment 
de specificaties en de voertuigen die in deze publicatie worden beschreven en getoond, te wijzigen. Nissan consessiehouders zullen 
zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gesteld. Neem contact op met uw plaatselijke Nissan consessiehouder 
voor de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van de gebruikte drukprocessen, kunnen de in deze brochure getoonde 
kleuren enigszins afwijken van de werkelijke kleuren van de gebruikte verf- en interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Gehele 
of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden. Deze brochure is 
gemaakt van chloorvrij papier - MY22 ARIYA brochure 09/2022 - Gedrukt in EU. Gecreëerd door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd 
door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel: +33 1 49 09 25 35.
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