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Vylaďený 100% elektrický crossover.
Vzrušující elektrický zážitek
Elektřina nám přínáší osvícení. Nissan ARIYA vás přenese do budoucnosti právě teď, 
s nejvyšší úrovní výkonu, designu a technologií Nissan. ARIYA se také snaží přizpůsobit 
vašemu životu a nabízí mnoho možností volby, včetně baterie, dojezdu a pohonu dvou 
nebo všech kol - abyste si mohli užívat ovládání a jistotu na zcela nové úrovni.
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Neměli byste se spoléhat pouze na komfortní funkce řidiče. Některé funkce nemusí fungovat za všech podmínek a okolností. Platí rychlostní a jiná omezení. Ohledně 
podmínek týkajících se technologií Nissan se obraťte na svého prodejce Nissan nebo na www.nissan.cz/experience-nissan/asistencni-technologie-ridice.html.
Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).

Váš inteligentní, propojený, intuitivní pohon
Vstupte do světa ARIYA a už se nikdy nebudete chtít ohlédnout zpět. ARIYA je víc než jen 
rafinovaný 100% elektrický crossover, který v sobě skrývá vzrušení, pohodlí a relaxaci.

Výkon, nově definovaný
Jezděte plynule a tiše s elektrickým pohonem. Nebojte se vyrazit na delší vzdálenost 
díky vysokému dojezdu modelu ARIYA a jeďte s jistotou díky novému unikátnímu systému 
pohonu všech kol e-4ORCE, který posouvá schopnosti elektromobilu do nových výšin.

Konektivita, znovu nabitá
Ovládejte hlasem svůj digitální svět - kompatibilní zařízení a chytrou domácnost. 
Přetáhněte si navigaci z centrálního displeje na displej přístrojové desky abyste ji měli 
přímo před očima, nebo se dotkněte jemných, elegantních ovládacích prvků modelu 
ARIYA s haptickou odezvou. ARIYA vás vyzývá k interakci s vaším vozidlem zcela 
novým způsobem.

Asistence, vylepšená
Proč jenom nebylo řízení tak snadné už dříve? Uvolněte se a nechte ARIYA, aby vám 
pomáhala při zastavování a rozjíždění, v mírných zatáčkách, a dokonce i při změně 
jízdního pruhu. Nebo se pohodlně usaďte a nechte ARIYA, aby sama zaparkovala. Takové 
to je mít na své straně skvělou technologii.
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Přivítání na palubě
ARIYA vás od začátku vítá funkcí 
paměťového sedadla. Ještě před 
nástupem do vozu se budete cítit 
uvolněně. 

Světlo a stín
Tradiční japonský vzor Kumiko je 
zakomponován do několika prvků 
vozu. V interiérových výplních 
dveří si pohrává světlo se stínem.

Haptický dotek
Japonský koncept Sei neboli 
"chytré zacházení s designem 
nebo funkcí" je reprezentováno 
haptickými ovládacími prvky, 
které poskytují hmatovou odezvu.

20" kola z lehkých slitin s 
aerodynamickým krytem
Zanechte dojem díky tomuto 
výraznému doplňku kol.

Nechte svou ARIYA ohromit svět
Ohromte je supertenkými LED světlomety a charakteristickými světelnými lamelami - 
futuristickými detaily, které se zrcadlí uvnitř s ambientním osvětlením a haptickými 
tlačítky, jejichž podsvícení je jakoby probouzí k životu. Propracovaný japonský vzor 
Kumiko na přední masce chladiče a výplních dveří ukazuje, že tradice může inspirovat 
i budoucnost.
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Hoďte se do ZENu s designem inspirovaným Japonskem
Tento interiér s rovnou podlahou a uvolněnou, relaxační atmosférou představuje zcela nový typ 
interiéru vozu. Je to také dokonale provedený paradox - zatímco design vozu ARIYA nabízí elegantní 
exteriér, uvnitř je jeho kabina jednou z nejprostornějších ve své třídě. Přední sedadla Zero Gravity 
poskytují dostatečnou oporu pro svižnou jízdu s vysokým výkonem typickým pro elektromobil, ale 
zároveň jsou dostatečně pohodlná, abyste v nich mohli strávit více než jen pár minut.

Otevřete se novým možnostem
V souladu se svým statusem crossoveru je ARIYA navržena tak, aby se do ní vešlo 
vše, co je na pořadu dne. Velkorysý zavazadlový prostor bez problémů pojme 
zavazadla na víkendový výlet i s plnou domácností. Chcete-li získat co nejvíce 
zavazadlového prostoru, stačí sklopit druhou řadu sedadel. A když přijde čas na 
nepořádek, použijte Kompletní ochranu zavazadalového prostoru Nissan, která 
ochrání váš kufr před politím a blátem. A ještě jeden trik pro případ, že máte plné 
ruce práce - stačí lehce kopnout pod nárazník a elektricky ovládané dveře 
zavazadlového prostoru se samy otevřou.

AŽ

468L až 415L 
pro e-4ORCE

Flexibilní 
organizér 
zavazadlového 
prostoru

Elektricky 
ovládané dveře 
zavazadlového 
prostoru

(bez sklopených sedadel)
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Haptické 
dotykové ovládání

Integrované 
rozhraní displeje

Inteligentní technologie 
osobní asistence⁽¹⁾

Inteligentní 
plánovač tras⁽¹⁾

Bezdrátové nabíjení 
mobilních zařízení⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).
(2) Technologie byla navržena podle standardu nabíjení Qi a optimalizována pro zařízení s certifikací Qi. 
Pro využívání služeb NissanConnect potřebujete uživatelský účet NissanConnect a musíte se zaregistrovat a přihlásit do aplikace NissanConnect Services pomocí 
uživatelského jména a hesla. K používání bezplatné aplikace NissanConnect Services potřebujete chytrý telefon s kompatibilním operačním systémem iOS nebo Android 
a SIM kartu s možností přenosu dat se stávající nebo samostatnou smlouvou s vaším poskytovatelem mobilních služeb. Všechny služby jsou závislé na pokrytí mobilní sítí.

Jezděte, pracujte, nebo prostě 
jen odpočívejte - záleží na vás
Přizpůsobte jedinečný interiér vozu ARIYA svým 
potřebám. Stiskněte tlačítko a sledujte, jak se jeho 
elektricky posuvná středová konzola⁽¹⁾ pohybuje 
dozadu a dopředu a přizpůsobte si tak svůj prostor. 
ARIYA může dokonce uložit vaše nastavení a 
nastavení dalších řidičů pro ještě větší pohodlí. Nová 
EV platforma umožňující zcela plochou konstrukci 
podlahy vytváří prostorný interiér připomínající 
obývací pokoj. Udělejte si čas "pro sebe", kabina vozu 
ARIYA k tomu vyloženě vybízí. Potřebujete dobít?⁽¹⁾⁽²⁾
Díky bezdrátovému nabíjení kompatibilního chytrého 
telefonu budete mít v kabině uklizeno a telefon na 
cestách vždy nabitý. 

Technologie, která se napojí na vaše smysly
Je pravděpodobné, že jste nikdy nezažili nic podobného jako ARIYA. Namísto 
tradičních tlačítek se ovládací prvky po stisknutí rozsvítí, reagují haptickou zpětnou 
vazbou a poté opět ztmavnou a téměř splynou v poklidně navrženém interiéru 
vozu ARIYA. Integrované rozhraní displeje je vybaveno dvěma 12,3" obrazovkami, které 
jsou úchvatné na pohled a jednoduché na ovládání. Komunikace je bezproblémová 
díky technologii inteligentní osobní asistence nové generace⁽¹⁾. A díky inteligentnímu 
plánovači tras⁽¹⁾ můžete zůstat na trase a dodržovat časový plán.
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(1) Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).
(2) Head-up displej je praktická funkce, která zobrazuje klíčové informace na čelním skle, abyste je měli na očích a zároveň se mohli plně věnovat řízení.

Pro využívání služeb NissanConnect potřebujete uživatelský účet NissanConnect a musíte se zaregistrovat a přihlásit do služby NissanConnect pomocí uživatelského 
jména a hesla. K používání bezplatné aplikace NissanConnect potřebujete chytrý telefon s kompatibilním operačním systémem iOS nebo Android a SIM kartu s 
možností přenosu dat se stávající nebo samostatnou smlouvou o mobilním telefonu mezi vámi a vaším poskytovatelem mobilních služeb. Všechny služby jsou závislé 
na pokrytí mobilní sítí. Využívání palubního internetu NissanConnect je umožněno prostřednictvím integrovaného bezdrátového připojení k internetu. Datové balíčky je 
třeba získat prostřednictvím vybraných externích poskytovatelů mobilní komunikace v souladu s jejich podmínkami (v závislosti na dostupnosti ve vaší zemi). Další 
informace naleznete na www.nissan.cz a u svého prodejce Nissan.

(3) Inteligentní plánovač tras, vestavěná Alexa a hlasové ovládání jsou k dispozici zdarma po dobu 3 let a poté jsou k dispozici za poplatek v závislosti na modelu a/nebo 
stupni výbavy. Další informace získáte u svého prodejce Nissan nebo na 800 23 23 23/zakaznickalinka@nissan.cz.
(4) Bezplatné služby (Nissan na Google Assistant, Historie a Analýza jízd, Nissan Asistence a nápověda, Asistenční služba) jsou k dispozici zdarma po dobu 7 let v 
závislosti na modelu a/nebo výbavě. Další informace získáte u svého prodejce Nissan nebo na 800 23 23 23/zakaznickalinka@nissan.cz.
(5) Apple CarPlay® a Android Auto™ jsou k dispozici zdarma v závislosti na modelu a/nebo stupni výbavy. Další informace získáte u svého prodejce Nissan nebo na 
800 23 23 23/zakaznickalinka@nissan.cz. Android Auto™ je k dispozici pouze prostřednictvím kabelového připojení.
(6) Funkce nemusí být k dispozici hned od uvedení vozidla na český trh.

Reakce a používání funkce může být ovlivněno, pokud vůz přijímá špatný signál. Pro optimální použití se ujistěte, že je vůz v dobrém pokrytí sítě.
Připojení mobilního telefonu k používání systému NissanConnect by mělo být prováděno pouze tehdy, když je vůz bezpečně zaparkován. Používání systému by mělo být 
vždy v souladu s pravidly silničního provozu. Řidiči by měli systém používat pouze tehdy, když je to bezpečné. Uživatelé by si měli být vědomi toho, že technologie hands-
free může odvádět pozornost od jízdy, což by mohlo mít vliv na plnou kontrolu nad vozidlem.
Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Android Auto a logo Android Auto jsou ochranné známky společnosti 
Google LLC.
Amazon, Alexa a všechny související značky jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, inc. nebo jejích přidružených společností.

Vytvořte si vlastní digitální prostředí

KOMPATIBILITA S ASISTENTEM GOOGLE A ALEXOU⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
Využijte možnosti služeb NissanConnect Services pro automobily a 
nastavte své vozidlo na dálku hlasovým příkazem z pohodlí domova.

ZABUDOVANÁ ALEXA⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁶⁾
Používejte zařízení chytré domácnosti, poslouchejte své playlisty 
prostřednictvím služby Amazon Music nebo nakupujte odkudkoli, přímo ze 
svého vozu.

Nechte ARIYA zjednodušit váš život
ARIYA je vaším partnerem při objevování světa s propojenou technologií, která zlepšuje a zjednodušuje vaše 
zážitky z jízdy. Díky síle řeči můžete říct "Hello Nissan" a ARIYA na váš požadavek odpoví. Vaše chytrá 
domácnost a ARIYA spolu mohou také plynule komunikovat. Přizpůsobitelné displeje vám umožní přizpůsobit 
si digitální styčné body pro vaši vlastní jízdu.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ NISSAN⁽¹⁾ ⁽³⁾ 
Řekněte "Hello Nissan" pro uskutečnění 
hovoru, odeslání textové zprávy, změnu 

rádia nebo nastavení cíle cesty.

APPLE CARPLAY® & ANDROID 
AUTO™ ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾

Zrcadlete svou oblíbenou aplikaci na 
dotykové obrazovce vozu.

Pro optimální použití doporučujeme používat 
originální kabel výrobce.

INTEGROVANÉ ROZHRANÍ DISPLEJE Dva dynamické 12,3" displeje tvoří jeden 
horizont. Displej si můžete uspořádat a přizpůsobit podle svých preferencí, ať už 
jde o hudbu, mapy nebo další funkce.

HEAD-UP DISPLEJ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Tento intuitivní průhledový displej na čelním skle 
umisťuje důležité informace do vašeho zorného pole - nad vozovkou se vznáší 
vaše aktuální rychlost, rychlostní limit i nadcházející odbočka.

INTELIGENTNÍ PLÁNOVAČ TRASY⁽³⁾ Naplánujte si cestu odkudkoli, přidejte si ji 
do kalendáře a synchronizujte s ARIYA na dálku. Inteligentní plánovač tras, který 
je k dispozici v aplikaci NissanConnect Services, byl navržen s ohledem na cesty 
elektromobilem a při výpočtu nejlepší trasy zohledňuje faktory, jako je zbývající 
kapacita baterie, sklon vozovky a další. Infotainment vás může navést k 
nabíjecím místům na vaší cestě a dokonce vás upozorní na jejich dostupnost, 
než dorazíte. 
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Neměli byste se spoléhat pouze na komfortní funkce řidiče. Některé funkce nemusí fungovat za všech podmínek a okolností. Platí rychlostní a jiná omezení. Ohledně 
podmínek týkajících se technologií Nissan se obraťte na svého prodejce Nissan nebo na www.nissan.cz/experience-nissan/asistencni-technologie-ridice.html.

D V A  E L E K T R O M O T O R Y  P R O  P O H O N  V Š E C H  K O L 

Znovu objevte zážitek z pohonu všech kol. Nyní 100% elektrický.
Dvoumotorový pohon všech kol ARIYA e-4ORCE nabízí více než jen úchvatný zážitek z jízdy. 
Kombinuje vyváženou, plynulou jízdu se stabilní dynamikou, která snižuje náklony na silnici a zvyšuje 
komfort cestujících, zejména při jízdě ve městě s častými zastaveními a rozjezdy.

Pohyb bez námahy. Výkon, zdánlivě neomezený. Stiskněte plynový pedál a e-4ORCE úžasně reaguje a 
pohání ARIYA do rychlosti s pozoruhodnou silou a vyrovnaností. Potřebujete překonat špatné počasí? 
e-4ORCE přesně rozděluje výkon na každé ze svých kol zvlášť, takže se můžete pohybovat na kluzké 
vozovce s větší jistotou.

Dva motory umístěné vpředu a vzadu vytvářejí dokonalé rozložení hmotnosti 50/50. Oba elektromotory 
produkují dohromady až 600 Nm točivého momentu pro okamžitou akceleraci a vyvážený přenos výkonu 
na všechna čtyři kola. S přidáním individuálně řízeného brzdění pro každé kolo zvlášť nabízí pohon všech 
kol e-4ORCE plynulý a řízený výkon pro stabilitu, lepší průjezd zatáčkami a elektrickou jízdu.

Jízdní režimy
ARIYA je vybavena až 4 jízdními režimy pro dosažení nejlepšího výkonu v každé situaci.

V KONFIGURACI S POHONEM 2 KOL JSOU K DISPOZICI 
3 JÍZDNÍ REŽIMY:

S e-4ORCE JE K DISPOZICI DALŠÍ JÍZDNÍ REŽIM :

STANDARD SNOW
Vychutnejte si dokonalou rovnováhu mezi 
pohotovým výkonem a efektivní jízdou - ideální 
pro všechny každodenní cesty.  

Zachovejte jistou jízdu i v zimě a mějte vše pod 
kontrolou díky plynulé akceleraci od rozjezdu pro 
zaručenou přilnavost na sněhu a kluzkém povrchu.

ECO
Jezděte zlehka, s mírnější akcelerací pro lepší 
hospodárnost a nižší emise. Režim ECO je 
ideální pro delší dobrodružství.

SPORT
Pociťte příval vzrušujícího výkonu s výraznou 
akcelerací pro dynamičtější jízdu.
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Neměli byste se spoléhat pouze na komfortní funkce řidiče. Některé funkce nemusí 
fungovat za všech podmínek a okolností. Platí rychlostní a jiná omezení. Ohledně 
podmínek týkajících se technologií Nissan se obraťte na svého prodejce Nissan nebo 
na www.nissan.cz/experience-nissan/asistencni-technologie-ridice.html.

INTELIGENTNÍ 360° KAMEROVÝ SYSTÉM
Poskytuje virtuální 360° scénu vozu z ptačí perspektivy, 
což usnadňuje manévrování. Rozpoznává pohybující se 
objekty v okolí, abyste mohli řídit bez stresu a s jistotou.

INTELIGENTNÍ SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍ SRÁŽKOU
Tento systém sleduje dvě vozidla před vámi a jakmile 
detekuje jejich brzdění, upozorní vás aby zabránil nehodě 
více vozidel.

INTELIGENTNÍ SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU
Zlepšete svůj výhled: systém vás upozorní na vozidla 
v mrtvém úhlu šikmo za vozem a použije korekční 
brzdění, aby vrátil vozidlo zpět do jízdního pruhu, pokud 
se pokusíte vjet do dráhy detekovaného vozidla.

INTELIGENTNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO
Systém inteligentního zpětného zrcátka vám umožní 
digitálně sledovat dění za vozem díky zabudovanému 
LCD monitoru ve vnitřním zpětném zrcátku.

INTELIGENTNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ S ROZPOZNÁVÁNÍM 
CHODCŮ A CYKLISTŮ A ASISTENTEM PRO KŘIŽOVATKY
Neustále sleduje přítomnost vozidel, cyklistů nebo 
chodců v cestě. Systém varuje řidiče a brzdí, pokud se 
před ním objeví nějaké nebezpečí a pokud je to nutné. 
Asistent pro křižovatky zvyšuje bezpečnost na křižovatkách 
tím, že snižuje riziko kolize s nadcházejícím provozem.

ZADNÍ AUTOMATICKÉ BRZDĚNÍ
Systém detekuje statické objekty a překážky ve scénách 
couvání a v případě potřeby brzdí, aby snížil riziko kolize.

Funkce, které vám kryjí záda
ARIYA byla navržena tak, aby vás chránila pomocí pokročilých 
bezpečnostních technologií. Systémy, které sledují vozovku, 
upozorňují vás na nebezpečí a mohou dokonce zasáhnout, 
aby pomohly zabránit kolizi nebo zmírnit její následky.

Představení    |    Design exteriéru    |    Design interiéru    |    Technologie a výkon    |    Styl a příslušenství    |    Personalizace Vytisknout   |   Zavřít

Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4    |    Strana 5    |    Strana 6



(1) ProPILOT Assist je k dispozici u omezené řady vozů pouze pro automatické převodovky. ProPILOT Assist je moderní asistenční technologie řidiče, která však nedokáže 
zabránit srážkám. Technologie ProPILOT Assist je určena pouze pro použití na dálnici (cesta oddělena bariérou) a vyžaduje pozornost řidiče řidiče „Eyes on/ Hands On“ 
(tj. oči na silnici / ruce na volantu). Navi-link podporuje rozpoznávání dopravního značení, které nemusí zaznamenat a rozpoznat veškeré dopravní značky ve všech 
podmínkách. Řidič by měl sledovat dopravu a řídit se dopravními předpisy. Řidič je odpovědný udržovat pozornost, řídit bezpečně a mít neustálou kontrolu nad vozem. 
Pro více podrobností prosím nahlédněte do uživatelské příručky vozu.
(2) Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).
Neměli byste se spoléhat pouze na komfortní funkce řidiče. Některé funkce nemusí fungovat za všech podmínek a okolností. Platí rychlostní a jiná omezení. Ohledně 
podmínek týkajících se technologií Nissan se obraťte na svého prodejce Nissan nebo na www.nissan.cz/experience-nissan/asistencni-technologie-ridice.html.

S ProPILOT Assist jste v bezpečných rukou
ProPILOT Assist s funkcí Navi-link⁽¹⁾ Kromě sledování plynulosti provozu vám ProPILOT Assist s funkcí Navi-link⁽¹⁾
pomáhá udržet vůz ve středu vašeho jízdního pruhu, a to i v mírných zatáčkách. Díky propojení s navigačním 
systémem dokáže také předvídat, co je před vámi - rozpozná změny rychlostních limitů nebo sjezdy z dálnice a 
podle toho upraví vaši jízdu.

ProPILOT Park Assist⁽²⁾ Těsné parkovací místo? Stiskněte tlačítko ProPILOT Park⁽²⁾ a ARIYA převezme řízení, plyn, 
brzdy a pohon. Sledujte, jak ARIYA vklouzne přesně na vybrané místo - ať už pozadu, nebo příčně.

e-Pedal Step Zažijte intuitivnější způsob řízení. e-Pedal Step vám umožňuje vybrat si mezi efektivním 
zrychlením a zpomalením pouze pomocí plynového pedálu. Zatímco brzdový pedál sešlápnete pro prudší brzdění 
a úplné zastavení.
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NABÍJEJTE DOMA

Zjednodušte svůj život s vyhrazenou 240voltovou 
síťovou nabíječkou a zamávejte benzínkám na 
rozloučenou. Vůz můžete také zapojit do zdi z domácí 
zásuvky, stejně jako notebook nebo jakékoli jiné 
zařízení a baterie se bude nabíjet podle potřeby. Pokud 
má vaše nemovitost třífázový přívod elektřiny, lze vůz 
ARIYA s 22kW palubní nabíječkou nabíjet při maximálním 
povoleném příkonu dodavatele elektrické sítě 
prostřednictvím volitelného wallboxu s vysokým 
výkonem. Tím se zvýší rychlost nabíjení ze standardního 
7kW nabíjení při rychlosti z 16 km (dojezdu) za hodinu 
na 97 km (dojezdu) za hodinu u 22kW nabíjení⁽¹⁾.

NABÍJEJTE CHYTŘE

Naplánujte si domácí nabíjení z 
chytrého telefonu a vyberte si čas, 
kdy jsou sazby za elektřinu nižší. 
Pomocí aplikace NissanConnect 
Services můžete nastavit nabíjení 
tak, aby se spustilo v noci když 
spíte, a probudit se s plně nabitým 
vozem ARIYA připraveným k jízdě.

Nabití baterie (10-100 %) za pouhých:

Wallbox — 22kW Wallbox — 7.4kW Domácí Zásuvka — 2.3kW

63 kWh 3,5h 10h 34,5h

87 kWh 5h 13.5h 48h

(2) Uvedené údaje se týkají baterií o kapacitě 63 kWh a 87 kWh. Rychlost a doba nabíjení závisí na různých podmínkách, včetně typu a stavu nabíječky, teploty baterie 
i okolní teploty v místě použití. V chladných klimatických podmínkách může být pro specifické zlepšení rychlosti rychlého nabíjení nutné použití palubního ohřevu 
baterie. Uvedená doba rychlého nabíjení vyžaduje použití nabíječky CCS 2. Nissan ARIYA je vybaven ochrannými prvky nabíjení, které chrání baterii při opakovaném 
rychlonabíjení v krátkém časovém úseku. Doba potřebná pro postupné rychlonabíjení může trvat déle, pokud teplota baterie aktivuje technologii ochrany baterie. 

(1) Informujte se u místního poskytovatele elektřiny, abyste zjistili, co je ve vaší 
oblasti k dispozici. 

Vydejte se na cestu s důvěrou
Tento sofistikovaný crossover se 100% elektrickým pohonem 
je sice zbrusu nový, ale ARIYA v sobě skrývá dlouhou historii 
know-how společnosti Nissan v oblasti vývoje elektrických 
vozidel. Více času na cestě místo u nabíjecích bodů díky 
pokročilé technologii baterií, která umožňuje rychlé nabíjení, 
a díky celoevropské síti dobíjecích stanic můžete vyrazit 
kamkoli vás cesta zavede. Ať už si vyberete pohon dvou nebo 
všech kol e-4ORCE, nabíjejte a svobodně prozkoumávejte okolí.

NABÍJEJTE NA CESTÁCH

Vyrazte na cesty s širokou nabídkou možností nabíjení na cestách. Připojte se k 480V rychlonabíječce 
CCS2 (DC 130kw) na více než 8 000 místech po celé Evropě a užijte si nabití baterie z 20% na 80% za pouhých 
30 minut⁽²⁾.

INTELIGENTNÍ PLÁNOVAČ TRAS

Inteligentní plánovač tras vás také navede k jednomu z těchto nabíjecích míst s nejefektivnějšími trasami 
a nabíječkami na cestě do vašeho cílového místa.
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(1) Údaje byly stanoveny podle nového celosvětově harmonizovaného zkušebního cyklu pro lehká 
vozidla (WLTP). Uvedené údaje WLTP slouží pro účely srovnání. Skutečné výsledky v reálném 
provozu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako je počáteční nabití baterie, příslušenství 
namontované po registraci, povětrnostní podmínky, styl jízdy a zatížení vozidla.
(2) Spotřeba elektrické energie v závislosti na zemi (různé specifikace pro jednotlivé trhy).
(3) Uvedené údaje se týkají baterií s kapacitou 63 kWh a 87 kWh. Rychlost a doba nabíjení závisí 
na různých podmínkách, včetně typu a stavu nabíječky, teploty baterie i okolní teploty v místě 
použití. V chladných klimatických podmínkách může být pro specifické zlepšení rychlosti rychlého 
nabíjení nutné použití palubního ohřevu baterie. Uvedená doba rychlonabíjení vyžaduje použití 
nabíječky CCS 2. Nissan ARIYA je vybaven ochrannými prvky nabíjení, které chrání baterii 
při opakovaném rychlonabíjení v krátkém časovém úseku. Doba potřebná pro po sobě jdoucí 
rychlonabíjení může trvat déle, pokud teplota baterie aktivuje technologii ochrany baterie.

POHON 2WD

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Velikost baterie Velikost baterie
63 kWh 87 kWh

Kombinovaný dojezd podle WLTP⁽¹⁾ Kombinovaný dojezd podle WLTP⁽¹⁾
Až 403 km Až 530 km

Zrychlení [0-100 km/h]
a maximální rychlost

Zrychlení [0-100 km/h]
a maximální rychlost

7.5 s - 160 km/h 7.6 s – 200 km/h

Výkon a točivý moment Výkon a točivý moment
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

Spotřeba elektrické energie⁽²⁾
Kombinovaný cyklus WLTP

Spotřeba elektrické energie⁽²⁾
Kombinovaný cyklus WLTP

17.6 kWh / 100 km 18.2 kWh / 100 km

Maximální nabíjecí výkon⁽³⁾ Maximální nabíjecí výkon⁽³⁾

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

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

DUÁLNÍ ELEKTROMOTOR
S POHONEM VŠECH KOL
ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Velikost baterie
87 kWh

Kombinovaný dojezd podle WLTP⁽¹⁾
Až 500 km

Zrychlení [0-100 km/h]
a maximální rychlost
5.7 s – 200 km/h

Výkon a točivý moment
225 kW - 600 Nm

Spotřeba elektrické energie⁽²⁾
Kombinovaný cyklus WLTP
19.3 kWh / 100 km

Maximální nabíjecí výkon⁽³⁾

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

Tři jedinečné verze 
modelu ARIYA, které 
zcela mění způsob jízdy
Krása modelu ARIYA je víc než jen to 
co vidíte zvenčí. Je to rafinovaný 
100% elektrický crossover, který je k 
dispozici ve třech různých provedeních. 
Ať už toužíte po vzrušující jízdě, způsobilosti 
čelit dobrodružstvím, dojezdu na dlouhé 
vzdálenosti nebo něčem mezi tím, ARIYA je 
tu pro vás.
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(1) K dispozici ve třech barvách: saténový chrom, tmavý saténový chrom 
a měď.
(2) Maximální tažná síla 750 kg pro 2WD a 1500 kg pro AWD e-4ORCE.

IH

J K

L M

* Liší se v závislosti na trzích, kde se ARIYA prodává.

Prodloužená záruka
Prodloužená záruka Nissan vám dává možnost 
prodloužit záruku 3 roky/100 000 km na delší 
období nebo počet ujetých kilometrů. Vyberte si 
smlouvu, která nejlépe vyhovuje vašemu způsobu 
jízdy. V případě opravy budou použity pouze 
originální díly Nissan, které budou namontovány 
vyškolenými techniky Nissan.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE 
SVÉHO PRODEJCE NEBO SERVISNÍ 
MÍSTO NISSAN

Komfortnější.
Schopnější. Přesně pro vás. 
Vyberte si ze široké nabídky originálního 
příslušenství, které zvýrazní váš styl a zároveň 
ochrání váš vůz ARIYA. Od tažného zařízení 
po stylové prvky, exkluzivní koberečky a další 
příslušenství, které podtrhne jedinečný design 
vozu ARIYA a umocní pocit luxusu.

A- Střešní nosič

B- Lišta předního nárazníku⁽¹⁾

C- Lišta zadního nárazníku⁽¹⁾

D- Litá kola s diamantovým výbrusem

E- Uvítací osvětlení

F- Exkluzivní koberečky

G- Oboustranná vložka do zavazadlového prostoru

H- Podsvícený vstupní práh 

I - Odnímatelné tažné zařízení⁽²⁾

J - Ochranná lišta zavazadlového prostoru

K- Vnitřní nosič

L- Kompletní ochrana zavazadlového prostoru

M- Domácí AC nabíječka

Nosič lyží

Střešní box

Střešní nosič kol
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ZELENÁ AURORA PEARL
S - DAP

ČERNÁ PEARL
P - GAT

ŠEDÁ GUNMETAL
M - KAD

ŠEDÁ CERAMIC
P - KBY

JEDNOBAREVNÉ DVOUBAREVNÉ

MĚDĚNÁ AKATSUKI
M - XGJ

BURGUNDY PEARL
P - XGG

ČERVENÁ
M - XGD

BÍLÁ PEARL
P - XGA

MODRÁ PEARL
P - XGU

STŘÍBRNÁ WARM
M - XGV

Střecha v barvě Černá Pearl v kombinaci s těmito barvami:

Vyberte si ARIYA ve 
spektru sofistikovaných 
odstínů
S výběrem z 10 barev, včetně šesti 
dvoubarevných kombinací, si můžete 
vybrat model ARIYA, který odpovídá 
vašemu stylu. Ikonická perleťově černá 
střecha dodává vozu ARIYA ještě větší 
působivost a nadhled pokaždé, když 
vyrazíte do ulic.

S: Standardní - M: Metalická - P: Perleťová
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Část PVC/část syntetický semiš
ČERNÁ

Část PVC/část látkové čalounění
ČERNÁ

Část PVC/část syntetický semiš
SVĚTLE ŠEDÁ

A

B

A: Celková délka: 4595 mm

B: Rozvor: 2775 mm

C: Celková šířka: 1850 mm

D: Celková výška: 1660 mm

E: Světlá výška: 170 - 185 mm
v závislosti na verzi

EXTERIÉR

TECHNOLOGIE

BEZPEČNOST

NABÍJENÍ

KOMFORT

ADVANCE EVOLVE (VÝBAVA ADVANCE +)

Část PVC/část látkové čalounění
SVĚTLE ŠEDÁ

Čalounění sedadel kůží Nappa
MODRÁ
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PERSONALIZACE INTERIÉRU

VOLITELNÉ BALÍČKY
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EXTERIÉR TECHNOLOGIEKOMFORT

KOLA

19" kola z lehké slitiny 20" kola z lehké slitiny
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PERSONALIZACE INTERIÉRU
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(1) Pouze pro ARIYA e-4ORCE.
(2) 22kW nabíječka je volitelná. Nabíječka závisí na velikosti baterie.

ROZMĚRY

19" kola z lehké slitiny 20" kola z lehké slitiny
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- LED světlomety s automatickým zapínáním 
a vypínáním

- LED světla pro denní svícení s funkcí 
Follow Me Home

- LED přední a zadní mlhové světlomety

- LED zadní světlo

- Jízdní režimy

- Přední a zadní parkovací senzory

- Stěrače s dešťovým senzorem

- Dvouzónová automatická klimatizace

- Plazmový clusterový iontový čistič vzduchu

- DAB a audiosystém se 6 reproduktory

- Bluetooth® (telefonování a streamování zvuku)

- USB typu A a typu C (vpředu a vzadu)

- Duální 12,3" TFT displej se 
zobrazením budíků a navigace

- e-Pedal Step

- Bezdrátový Apple Carplay®* 
a AndroidAuto™ přes kabel*

- Inteligentní osobní asistenční 
technologie

- Bezdrátová nabíječka telefonu

- Inteligentní 360° monitor 
okolního prostředí

- Bezrámové zrcátko s 
automatickéým stmíváním

- Inteligentní klíč

- ProPILOT Assist s Navi-Link

- Služby NissanConnect

- Elektronická parkovací brzda 
s funkcí autohold

- Bezpečnostní ochrana proti 
krádeži s autoalarmem

- Asistent pro popojíždění v zácpě

- Asistent pro udržování 
jízdního pruhu 

- Rozpoznávání dopravních 
značek

- Inteligentní upozornění na 
bdělost řidiče

- Inteligentní tempomat

- Inteligentní upozornění na 
vybočení z jízdního pruhu

- Inteligentní sledování mrtvého 
úhlu se zásahem do řízení

- Zadní nouzová brzda a 
upozornění na křížení vzadu

- Přední airbagy + boční, 
záclonové, centrální 

- Inteligentní nouzové brzdění 
s rozpoznáváním chodců a 
cyklistů a asistentem pro 
křižovatky

- Inteligentní systém varování 
před čelní srážkou

- Adaptivní dálková světla s čidlem

- Přední a zadní sekvenční 
odbočovací světla

- Otevíratelné panoramatické 
střešní okno

- Inteligentní klíč s pamětí

- Inteligentní vnitřní rcátko

- Head-Up displej

- ProPILOT Park Assist

- Inteligentní 
zpětné zrcátko

- Head-Up Displej

- Audiosystém 
BOSE® s 10 
reproduktory

- Otevíratelné
střešní okno

- Nabíjecí kabel EVSE Mode 2 10A

- Nabíjecí kabel Mode 3 32A

- 7,4kW nebo 22kW palubní nabíječka⁽²⁾

- Tepelné čerpadlo

- Asistent dálkových světel

- Automaticky sklopná vyhřívaná zrcátka

- Anténa ve tvaru žraločí ploutve

- Zadní tónovaná skla

- Super UV a infračervené broušené sklo

- Přední 12V zásuvka

- Kapsy na opěradlech sedadel a zadní loketní 
opěrka

- Zadní sedadlo dělené v poměru 60/40

- Dělící přepážky a kryt tonneau v zavazadlovém 
prostoru

- Středový úložný prostor s motýlím otevíráním

- Kožený volant

- Elektrické hands-free zadní dveře 

- Vyhřívané sklo

- e-4ORCE odznak a prahové lišty⁽¹⁾

- Vyhřívaný volant

- Vyhřívaná přední sedadla

- Nastavení bederní opěrky u sedadla řidiče

- Elektrické ovládání oken jedním dotykem

- Elektricky ovládaná sedadla řidiče a spolujezdce 
v 6 směrech

- Sklopný a teleskopický volant

- DAB a audiosystém BOSE® s 10 reproduktory

- Flexibilní středový úložný prostor

- Ventilovaná (vyhřívaná a chlazená) přední sedadla

- Vyhřívaná zadní sedadla

- Elektricky ovládaná sedadla řidiče a spolujezdce v 8 směrech s pamětí 

- Elektricky ovládaný paměťový volant - výškově a podélně nastavitelný

- Elektricky posuvná středová konzola

- Elektricky ovládaná zrcátka s pamětí a nakloněním při couvání

Objednejte si vůz ARIYA
Standardní specifikace pro jednotlivé výbavy..
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Ponořte se do nového Nissanu ARIYA: www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/ariya.html
Sledujte Nissan ARIYA na Facebooku, Instagramu a Youtube. 
Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (červen 2022) správný. V souladu 
s politikou společnosti Nissan Europe neustále zlepšovat své produkty si společnost vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace a vozidla 
popsaná a zobrazená v této publikaci. Prodejci společnosti Nissan budou o všech takových změnách co nejrychleji informováni. Aktuální 
informace získáte u svého místního prodejce Nissan. Vzhledem k omezením použitých tiskařských procesů se mohou barvy uvedené 
v této brožuře mírně lišit od skutečných barev použitých laků a materiálů výbavy interiéru. Všechna práva vyhrazena. Kopírování celé 
této brožury nebo její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan Europe je zakázána. Tato brožura je vytištěna na papír bělený 
bez použití chloru – MY22 ARIYA brožura 06/2022 - Vytištěno v EU. Vytvořila společnost DESIGNORY, Francie a vyrobila společnost 
eg+ worldwide, Francie - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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