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De gloednieuwe 100% elektrische Nissan Townstar 
is de perfecte partner voor familieavonturen. 
Doordeweeks is hij ideaal voor het vervoer van 
kinderen, met voldoende ruimte voor vijf personen 
in alle rust zonder motorgeluid. En in het weekend 
biedt hij de ruimte en het gemak voor nog grotere 
avonturen. Dit alles tegen lagere gebruikskosten 
dan die van een benzineauto. Ontdek de unieke 
combinatie van een actieradius tot 285 km[1] 
waardoor de langste dagen geen probleem zijn en 
de emissievrije aandrijflijn[1][2] die u toegang geeft 
tot alle delen van de stad.

Maak de toekomst 
van uw gezin 
elektrisch

[1] De bereikcijfers zijn verkregen uit laboratoriumtests overeenkomstig met de 
EU-wetgeving en bedoeld om de verschillende voertuigtypes met elkaar te 
vergelijken. De informatie heeft geen betrekking op een bepaald individueel 
voertuig en maakt geen deel uit van het aanbod. De cijfers weerspiegelen 
mogelijk niet de werkelijke rijresultaten. Optionele uitrusting, onderhoud, rijgedrag 
en niet-technische factoren zoals weersomstandigheden kunnen de officiële 
resultaten beïnvloeden. De cijfers zijn vastgesteld volgens de nieuwe wereldwijd 
geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP).

[2]Vermogensverbruik (Wh/km): 180- 206; gecombineerde CO2-uitstoot (g/km): 
0. Geen CO2-uitstoot tijdens het rijden.
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LED-koplampen en dagrijlichten 

LED signature dagachterlichten 

LED-mistlampen vooraan met 
bochtverlichtingstechnologie[1] 

Lichtmetalen velgen met 
machinale afwerking[1]

Voorgrille met laadluik[2] 

Draag je gevoel voor avontuur 
aan de buitenkant
Gedurfd Japans design, robuuste lijnen en compacte 
afmetingen: de nieuwe Nissan Townstar heeft de looks om op 
te vallen en de proporties om erbij te horen. Dit maakt hem 
perfect voor parkeergarages of smalle straten in de stad.

[1] Functies beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, als standaard of alleen als optie.
[2] Model EV
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[1] Functies beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, als standaard of alleen als optie.

Elektrische parkeerrem

Verwarmingsschakelaar[1] 

10” digitale combimeter[1] 

Automatische versnellingspook[1]

Draadloos oplaadpunt[1] 

Het avontuur begint op het moment 
dat je erin springt
Welkom in een even stijlvol als praktisch interieur, met eersteklas 
materialen, een ergonomisch design en onvoorstelbare technologieën. 
De 10" digitale combimeter[1] toont u alle informatie op één plek. Voor 
een overzichtelijke en opgeruimde rijomgeving beschikt u bovendien 
over een innovatieve opbergruimte voor[1] en achter[1] (tot 49 liter). En 
niet te vergeten de mogelijkheid om uw smartphone draadloos op te 
laden[1] en dual-zone climate control[1]. Met de Nissan Townstar EV heeft 
U alles wat u nodig heeft altijd binnen handbereik. 

Klimaatregeling bi-zone[1]
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Doe alsof je thuis bent
Gezinnen reizen zelden licht. Daarom heeft de gloednieuwe Nissan 
Townstar 3 Isofix-punten voor kinderzitjes - één op de passagiersstoel 
voorin, de andere twee op de buitenste stoelen van de tweede rij. Dat 
betekent genoeg ruimte voor het hele gezin. Tegelijkertijd is er 
opbergruimte in het interieur voor al hun gadgets en is er ruimte in 
de kofferbak voor kinderwagens, reisbedjes en bagage. 

Voorste overhead opbergplank 

Passagier opberglade
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775L BAGAGERUIMTE TOT 3500L[2] MET 
OPGEKLAPTE ACHTERBANK

Alles is mogelijk
Vijf zitplaatsen, meerdere configuraties en veel ruimte - het interieur van de nieuwe Nissan Townstar is net zo 
flexibel als uw plannen. Leg de stoelen neer en laadt uw fiets in of leg die extra koffer erin voor een weekendje 
weg. Voor nog meer veelzijdigheid is de nieuwe Nissan Townstar’s hoedenplank stevig genoeg om er spullen op 
te leggen, waardoor er een bagageruimte ontstaat met twee nuttige ruimtes. Als de hoedenplank niet wordt 
gebruikt, kan hij achter de achterbank worden opgeborgen, zodat er weer ruimte overblijft voor grotere spullen 
en ook de elektrische oplaadkabel heeft een vaste plaats in de bagageruimte. Of het nu gaat om het schoolbezoek, 
het tuincentrum of een uitstapje naar het platteland, met de gloednieuwe Nissan Townstar is elk avontuur mogelijk.

[1] EV-model 
[2] Benzinemodel

Versie met benzinemotor: achterbank volledig opklapbaar voor een vlakke vloer.

EV-versie met opgeklapte achterbank 
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Intelligent, intuïtief, verbonden
Het 8" touchscreen[1] in de gloednieuwe Nissan Townstar geeft u 
toegang tot NissanConnect: via intuïtieve navigatie, geavanceerde 
technologiën en meer. Onze smartphone-app biedt een groeiend aantal 
diensten, waaronder deur-tot-deur-navigatie en de mogelijkheid om de 
klimaatregeling van uw Townstar op afstand in te schakelen[2][3]. Sluit uw 
telefoon aan om uw favoriete apps te gebruiken dankzij Apple CarPlay®[4] en 
Android Auto™[4], zodat u altijd[5] op de hoogte bent van de status van 
uw auto. U bent helemaal klaar voor uw dagelijkse bezigheden.

NAVIGATIE[1]

Vind moeiteloos uw weg met de 
geavanceerde navigatie: 3D-weergave, 
snelheidslimietbegeleiding, kruispuntaanzicht, 
real-time verkeersinformatie en een continue 
navigatie, zelfs zonder GPS-signaal, dankzij de 
interne gyroscoop van het systeem.

TOT 5 USB OPLAADPUNTEN[1]

Houd uw apparaten altijd verbonden en klaar 
voor gebruik, met 5 USB-oplaadpunten in de 
cabine voor extra gemak en praktische 
bruikbaarheid.

DRAADLOOS OPLAADPUNT[1]

Handig geplaatst aan de onderkant van het 
dashboard, de optionele draadloze 
oplaadfunctie helpt u aan een overzichtelijke 
en opgeruimde cabine zonder kabels. 

[1] Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, standaard of alleen als optie (tegen meerprijs). 
[2] Alleen EV-versie 
[3] Het aansluiten van een mobiele telefoon om NissanConnect te gebruiken mag alleen als de auto veilig geparkeerd staat. Het gebruik van het systeem moet altijd 
in overeenstemming zijn met de regels van The Highway Code. Bestuurders mogen het systeem alleen gebruiken wanneer dat veilig is. Gebruikers moeten zich
ervan bewust zijn dat handsfree technologie de aandacht van de weg kan afleiden, waardoor de volledige controle over het voertuig in het gedrang kan komen.
[4] Apple CarPlay® en Android Auto™ zijn gratis beschikbaar, afhankelijk van model en/of klasse. 
[5] Om de NissanConnect diensten te gebruiken heeft u een NissanConnect gebruikersaccount nodig en moet u zich registreren en aanmelden bij NissanConnect met uw
gebruikersnaam en wachtwoord. Om de gratis NissanConnect App te gebruiken, hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-besturingssysteem en
een simkaart met dataoptie met een bestaand of apart mobiel telefooncontract tussen u en uw mobiele serviceprovider. Alle diensten zijn afhankelijk van de dekking van het
mobiele netwerk. Het gebruik van NissanConnect on-board internet wordt mogelijk gemaakt via een geïntegreerde draadloze internetverbinding. Datapakketten moeten
worden verkregen via geselecteerde externe aanbieders van mobiele communicatie in overeenstemming met hun voorwaarden (afhankelijk van de beschikbaarheid in uw 
land).Voor meer informatie kunt u terecht op www.nissan.be of contact opnemen met uw Nissan-dealer. De reactiesnelheid en het gebruik van de functie kunnen worden
beïnvloed wanneer de auto een slecht signaal ontvangt. Voor optimaal gebruik moet u ervoor zorgen dat uw auto een goede netwerkdekking heeft.

Scan de code om de NissanConnect Services app te downloaden en te verbinden met uw Nieuwe Nissan.
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De kracht om een verschil te maken
Betrouwbare prestaties, indrukwekkende efficiëntie en afmetingen die aansluiten 
bij uw levensstijl. Ontdek krachtige motoren, veelzijdige ruimte en verhoudingen 
die precies goed zijn voor moeiteloos rijden in de stad of een roadtrip.

TOWNSTAR EV
Schoner, stiller en voordeliger met een bereik tot 285 km[1], wordt de 
gloednieuwe Nissan Townstar EV aangedreven door een accu van 45 kWh, 
gekoppeld aan een elektromotor van 122 pk/245 Nm.
Verkrijgbaar met een warmtepomp en vloeistofaccukoeling om cabinecomfort 
te bieden met optimale efficiëntie voor autonomie en op te laden.

DIG-T 130 BENZINEMOTOR 
Met betrouwbare acceleratie en genoeg prestaties om steile hellingen aan te 
kunnen, zelfs met volle belading, staat de efficiënte benzinemotor van de 
nieuwe Nissan Townstar helemaal achter u. Geniet van 130 pk vermogen en 
een gecombineerd brandstofverbruik van 6,6-7,0 ltr/100 km en een CO2-
uitstoot van 150-159 g/km (min/max) in de gecombineerde cyclus[1], dankzij een 
handgeschakelde 6-versnellingsbak met ECO-modus voor optimale efficiëntie.

[1] De actieradiuscijfers zijn verkregen uit laboratoriumtests in overeenstemming met de EU-wetgeving en zijn 
bedoeld ter vergelijking tussen de verschillende typen voertuigen. De informatie heeft geen betrekking op een 
bepaald individueel voertuig en maakt geen deel uit van het aanbod. De cijfers geven mogelijk niet de
werkelijke rijresultaten weer. Optionele uitrusting, onderhoud, rijgedrag en niet-technische factoren zoals
weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. De cijfers zijn vastgesteld volgens de
nieuwe wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP).
Vermogensverbruik (Wh/km): gecombineerd 180- 206; CO2-uitstoot gecombineerd (g/km): 0. 
Geen CO2-uitstoot tijdens het rijden.

THUIS OPLADEN (0-100%) 

Thuislader - Stopcontact 2.3 kW met mode 2 kabel 22u30min

Professionele AC lader voor thuis 7.3 kW met mode 3 kabel 7u

PUBLIEK OPLADEN (15-80%) 

AC 11kW met mode 3 kabel 2u40min 

AC 22kW met mode 3 kabel 1u30min 

DC snellader met geintegreerde kabel 37min
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Beschermend door zijn ontwerp
Zoals een extra paar ogen op de weg is de gloednieuwe Nissan Townstar 
uitgerust met geavanceerde veiligheidstechnologieën die u en uw gezin veilig 
houden voor maximale gemoedsrust. Met Nissan ProPILOT Assist[1][2] staat u 
er nooit alleen voor. Het werkt altijd op de achtergrond wanneer het 
geactiveerd is, houdt een oogje op de weg, klaar om te helpen met remmen, 
sturen of accelereren om u veilig, op koers en onder controle te houden 
wanneer het erop aankomt.
Systemen zoals Intelligent Emergency Braking[2] detecteren mogelijke gevaren 
voor u, of dat nu een auto, voetganger of fietser is, en waarschuwen u met 
een hoorbare en zichtbare waarschuwing om een aanrijding te voorkomen. 
Indien nodig kan het systeem zelfs remmen om het risico op een aanrijding 
te verminderen.

[1] ProPILOT Assist is beschikbaar op een beperkt aantal voertuigen. ProPILOT Assist is een Advanced Driver 
Assist-technologie, maar kan geen botsingen voorkomen. ProPILOT Assist is bedoeld voor �Eyes on/ Hands On� 
voor alleen snelwegen (door slagbomen 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 uitvoering, als standaard of alleen als optie (tegen meerprijs).

Design exterieur     |     Design interieur     |     Technologie en Prestaties     |     Accessoire Afdrukken     |     Uitgang
Pagina 1   |   Pagina 2   |   Pagina 3   |   Pagina 4



[1] Functie beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, als standaard of alleen als optie (tegen meerprijs).

Technologie die u helpt
Als u een hekel heeft aan parkeren, zal u dol zijn op de nieuwe Nissan Townstar. 
De Intelligent Around View Monitor[1] geeft u een 360° zicht op uw auto, met 
selecteerbare focus op de voorkant, achterkant en stoeprand. In combinatie 
met de parkeersensoren geeft dit u zowel een hoorbare als visuele gids om u te 
helpen vol vertrouwen elke parkeerplek in te nemen. De gloednieuwe Nissan 
Townstar heeft zelfs een volledig handsfree parkeersysteem[1] waardoor 
complex parkeren in de stad moeiteloos gaat.

LANE KEEP ASSIST[1]

Houdt u gecentreerd op de rijstrook door de besturing 
overeenkomstig aan te passen.

LANE DEPARTURE WARNING[1]  
Geeft de bestuurder een waarschuwing als hij de 
rijstrook begint te verlaten. Als het risico bestaat dat 
het voertuig onbedoeld de rijstrook verlaat, geeft het 
systeem visuele en hoorbare waarschuwingen om de 
bestuurder aan te sporen actie te ondernemen.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION[1]

Houdt de bestuurder op de hoogte van 
snelheidslimietwijzigingen en andere belangrijke 
weginformatie door snelheidslimiet- en 
waarschuwingsborden te detecteren terwijl u rijdt.

INTELLIGENT NOODREMMEN[1]

Controleert de omgeving voor de auto op voertuigen, 
voetgangers en fietsers en helpt zo schade door 
aanrijdingen te voorkomen of te beperken.

ACHTERUITRIJCAMERA.
Zie wat er vlak achter je is.

CAMERA RECHTS.
Druk op de schakelaar om de stoeprand te zien. 

FRONTCAMERA.
Krijg een gecombineerd zicht op de voorkant en 
langs boven om perfect te parkeren.

ZICHT RONDOM. 
Krijg een virtueel 360° vogelperspectief terwijl u 
manoeuvreert.

BLIND SPOT INTERVENTION[1]

Technologie die een oogje in het zeil houdt voor 
voertuigen in uw dode hoek en u een duwtje in de rug 
geeft als u zich in het pad van een voertuig in uw 
dode hoek begeeft.
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Helemaal van jezelf
Van fietsendragers en dakkoffers tot scheidingswanden 
en bagagenetten - creëer uw perfecte reispartner met 
accessoires om uw gloednieuwe Nissan Townstar te 
beschermen en te personaliseren.

TRANSPORT
A: Dakkoffer
B: Fietsendrager 
C: Dwarsgeplaatste dakstangen 
D: Afneembare trekhaak 

DESIGN
E: Lichtmetalen velgen 
F: Verchroomde spiegelkappen 
en deurgrepen 

COMFORT EN BESCHERMING 
G: Armsteun 
H: Velours vloermatten 
I: Rubberen vloermatten 
J: Horizontaal net 
K: Koffermat 
L: Tussenschot 

VEILIGHEID
M: Achteruitrijcamera 

EV OPLADEN
N: Thuislader AC

A

B

E
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TOWNSTAR

B

C

A
DF E

[1] 5 jaar / 160.000 km (wat het eerst komt) Fabrieksgarantie

Onderhoudscontracten 
Geef uw Nissan Townstar de zorg die hij 
verdient met een Nissan Onderhoudscontract 
en bespaar geld op de lange termijn. Nissan 
Onderhoudscontract dekt alle door Nissan 
aanbevolen en in de gebruikershandleiding en 
het garantieboekje gespecificeerde geplande 
werkzaamheden. Dankzij het 
onderhoudscontract weet u vanaf het begin 
hoeveel uw onderhoud gaat kosten en bent u 
beschermd tegen prijsinflatie. Naast de 
geplande werkzaamheden kunt u profiteren 
van de vervanging van slijtageonderdelen 
zoals ruitenwisserbladen of remblokken door 
een volledig onderhoudscontract af te sluiten. 
Kies de duur die uw behoeften dekt en 
profiteer van het gebruik van originele Nissan-
onderdelen die door onze getrainde technici 
worden gemonteerd, tegen een gereduceerde 
prijs. Een goed onderhouden auto heeft een 
grotere doorverkoopwaarde. Als u uw Nissan 
verkoopt voordat uw contract afloopt, wordt 
het Servicecontract overgedragen aan de 
nieuwe eigenaar. Wacht dus niet langer en 
neem een abonnement op een Nissan 
Servicecontract voor extra gemoedsrust!

Verlengde garantie 
Nissan Verlengde garantie geeft u de 
mogelijkheid om uw garantie te verlengen voor 
een langere periode of kilometers. Kies het 
contract dat het beste past bij uw rijgedrag. In 
geval van een reparatie worden alleen originele 
Nissan-onderdelen gebruikt en gemonteerd 
door Nissan opgeleide technici.

5 jaar of 160.000 km bumper-
tot-bumper bescherming[1] 
8 jaar of 160.000 km garantie 
op de gezondheidstoestand 
van de EV-accu 
(minder dan 70%)

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

BENZINE ELEKTRISCH

AFMETINGEN

A - Totale lengte (mm) 4486 4486

B - Totale breedte/breedte inclusief spiegels (mm) 1860/2159 1860/2159

C - Totale hoogte (mm)/met dakrails 1838 / 1893 1838 / 1893

D - Wielbasis (mm) 2716 2716

E - Overhang vooraan (mm) 960 960

F - Overhang achteraan (mm) 810 810

Breedte zijschuifdeur (mm) 615 615

Zijschuifdeur hoogte (mm) 1060 1060

Hoogte achterklep (mm)  1111 1111

Openingsbreedte op 100 mm van de laadvloer (mm) 1190 1190

LAADRUIMTE

Lengte op de vloer (achterkant achterbank tot deur) 
(mm)  1020 986 - 1126

Lengte laadruimte van achterkant voorstoelen tot 
achterdeur 1865 1830 - 1970

Max. lengte met 2e rij en opklapbare 
passagiersstoel voorin ingeklapt (mm) 2701 n/a

Breedte tussen wielkasten (mm)  1190 1190

Maximale breedte (mm)  1500 1500

Hoogte (mm)  1200 1200

Laaddrempel (mm)  594 594

Bagageruimte onder de hoedenplank (l) 775 745 - 850

Bagageruimte tot dak (l) 1200 1200

Laadvolume met 2e rij zitplaatsen ingeklapt (l) 2800 2590

Laadvolume met opgeklapte zitplaats 2e rij en 
voorpassagier opgeklapt (l) 3500 n/a

GEWICHTEN

Aantal passagiers 5 5

Laadvermogen zonder bestuurder (kg)  455 - 587 455 - 573

GVW (kg)  2062 2370

Max. trekvermogen (met geremde aanhanger) (kg)  1500  1500 

Max. trekvermogen (met ongeremde aanhanger) (kg)  750 750

Max. dakbelasting (kg)  80 80

MOTOR & AFMETINGENKLEUREN WIELEN AFWERKINGVERSIES

TEKNA

• Acenta uitrusting
 + Parkeersensoren vooraan & 
achteraan + camera 
 + LED-mistlampen vooraan
 + Deurgrepen & bumpers in 
carroseriekleur, hoogglans
zwarte spiegels
 + Intelligente sleutel
 + NissanConnect-display audio (8")
met Apple CarPlay/Android Auto
& Nissan Connected Services
 + Elektrische parkeerrem (EV)
 + Bi-zone Airconditioning met 
klimaatregeling en
luchtroosters achterin
 + Elektrisch bedienbare
ramen 2e rij

• N-Connecta uitrusting
 + 16" lichtmetalen velgen met 
machineafwerking
 + NissanConnect Navigatie 8"
 + Geïntegreerde Dakrails
 + Privacyglas achteraan
 + Verwarmde voorstoelen
 + Draadloze oplader voor
smartphone
 + Intelligent Around View Monitor

N-CONNECTA

• 16" stalen velgen met 
wieldoppen

• Airconditioning
• Mode 3 & Mode 2 laadkabel 

(enkel op EV)
• LED koplampen en 

dagrijverlichting
• Parkeerhulp achteraan
• Cruise control en 

snelheidsbegrenzer
• DAB-audiosysteem
• Intelligent noodstopsysteem
• Rijbaanassistent
• Waarschuwing dode hoek
• Voor-, zij- en gordijnairbags
• Instrumentenpaneel met

4,2" TFT-scherm

ACENTA

BENZINE VERSIE

100% ELEKTRISCHE VERSIE

VOORGRILLE

2 SOLIDE KLEUREN

ACENTA BEKLEDING: STOF 

N-CONNECTA / TEKNA
BEKLEDING: 
STOF/SYNTHETISCH LEDER

16" STALEN VELGEN

16" LICHTMETALEN VELGEN 
MET DIAMOND CUT

Highland Grey - KQA

Mineral White - QNG

Urban Grey - KPW

Casiopée Grey - KNG

Black - GNE

Carmin Red - NPF

4 METAAL KLEUREN 
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Duik in de gloednieuwe Nissan Townstar-ervaring: www.nissan.be
Volg Nissan Townstar 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 
(December 2022). In overeenstemming met het beleid van de onderneming om haar 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-dealers zullen zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gesteld. Neem contact op 
met uw plaatselijke Nissan-dealer 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 lak- 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 Townstar brochure 12/2022 - Gedrukt in EU. Gemaakt door DESIGNORY, 
Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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