NAUJASIS NISSAN e-NV200
COMBI, EVALIA 40 kWh
Kainos, įranga,
techninės specifikacijos, spalvos
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KAINOS
Įrangos lygis
e-NV200 40 kWh
Combi
Comfort Plus, 5 sėdynės

Variklis

Pavarų dėžė

Kaina be PVM, €

21 % PVM, €

Kaina su PVM, €

40 233
40 838

Elektros variklis

Automatinė

33 250

6 983

Comfort Plus, 7 sėdynės
Evalia

Elektros variklis

Automatinė

33 750

6 983

Evalia, 5 sėdynės
Evalia, 7 sėdynės

Elektros variklis

Automatinė

37 250

6 983

Elektros variklis

Automatinė

37 750

6 983

45 073
45 678

Kaina be PVM, €

21 % PVM, €

Kaina su PVM, €

400

84

484

Papildoma įranga
"Metallik" dažai

Galimos klaidos ir neatitikimai. "Nissan Nordic Europe" pasilieka teisę keisti kainas be išankstinio perspėjimo. Tiksliausią
informaciją Jums visada pateiks Nissan atstovybėse.
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ĮRANGA
Combi
Comfort Plus 5

Išorė

Combi
Comfort Plus 7

Evalia 5

Evalia 7

—

—

Bagažinės dangtis su langu, valytuvu ir stiklo pašildymu
Dešinės pusės slankomos durys su atidaromu langu
Kairės pusės slankomos durys su atidaromu langu
Tamsinti galiniai stiklai

—

—

Kėbulo spalva dažyti bamperiai

—

—

Kėbulo spalva dažyti durų veidrodėliai

—

—

—

—

—

—

Matomumas
Priekiniai halogeniniai žibintai
Priekiniai halogeniniai žibintai su LED juostele
Skaidrūs galiniai LED žibintai
Priekiniai rūko žibintai
Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai
Šildomi išoriniai durelių veidrodėliai

1)

Valytuvai su lietaus jutikliu
Galinio vaizdo kamera

Sėdynės
Šildomos priekinės sėdynės

1)

60/40 santykiu dalinama atlenkiama galinė sėdynė
50/50 santykiu dalijamos ir nulenkiamos sėdybės

—

Apsauginė krovinių skyriaus grindų danga

—
—

—

Komfortas
Automatinis oro kondicionierius su žiedadulkių filtru
Elektroninis raktas su nuotolinio klimato valdymo
funkcija
Oda aptrauktas vairas
Šildomas vairas
ECO vairavimo režimas, padidinantis nuvažiuojamą

1)

atstumą (lyginant su "D" režimu)
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio
ribotuvu (valdoma jungikliu ant vairo)
Valdikliai ant vairo (garsas, laisvų rankų įranga,
važiavimo režimai)
Pašildymo/vėsinimo funkcija su nuotoliniu valdymu
per programėlę

Krovimas
6 m kabelis (nuo signalo įkrauti iki 100% pakraunama
per 21,5 val. iš 220V tinklo)
6 m kabelis Mode 3 T1 (nuo signalo įkrauti iki 100%
pakraunama per mažiau nei 7,5 val. 32A)
Greito įkrovimo jungtis CHAdeMO 50 kW (nuo signalo
įkrauti iki 80% pakraunama per 40 - 60 min)
Kroviklio šviesos indikatorius
Akumuliatoriaus pašildymo ir aušinimo sistema

2)

1)

Įmontuotas 6,6 kW įkroviklis

—

Nekomplektuojama
Papildoma įranga
Standartinė komplektacija

1) Standartinė "e-NV200" modelio įranga (skirta Skandinavijos ir Baltijos rinkoms).
2) Laikas priklauso nuo krovimo sąlygų, įskaitant stotelės tipą bei būklę, akumuliatoriaus temperatūros bei talpos, taipogi nuo
aplinkos temperatūros krovimo vietoje.
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ĮRANGA
Combi
Comfort Plus 5

Sauga

Combi
Comfort Plus 7

Evalia 5

Evalia 7

—

—

ESP sistema
Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės
Šoninės saugos oro pagalvės
Užuolaidinės saugos oro pagalvės (1 eilės)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su EBD ir "Brake
Assist" sistemomis
3 taškų saugos diržai
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 eilės sėdynėje
Smūgio pėsčiajam sumažinimo zona
Perspėjantysis signalas pėstiesiems
“B” pavara su padidinta stabdymo energijos
regeneracija

Erdvė daiktams
Priekiniai puodelių laikikliai
Priekinėje centrinėje konsolėje integruotas skyrius su
puodelių laikikliais

Garsas ir navigacija
AM / FM ir CD grotuvas su 4 garsiakalbiais
Bluetooth laisvų rankų įranga
Garso sistemos nuotolinio valdymo mygtukai ant vairo
USB ir „iPod® jungtys
MP3 papildoma jungtis
CD su MP3 suderinamumas
Daugiafunkcinis prietaisų ekranas
„NissanConnect EV“ su 7 colių LCD liečiamuoju
papildomomis funkcijomis:

—

—

—

—

· Elekromobilio navigacijos sistema, rodanti
nuvažiuojamo atstumo spindulį, su automatine
informacijos apie įkrovimo stoteles atnaujinimo
funkcija
· EV navigacijos ir telematinė sistema
· Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu
· Įkrovimo aktyvavimas ir stebėjimas
mobiliuoju telefonu arba kompiuteriu

3)
3)

· Balso atpažinimo funkcija
· Bortо kompiuteris, rodantis momentines ir
vidutines energijos sąnaudas bei
nuvažiuojamą atstumą

Ratlankiai
15” plieniniai ratlankiai (185/65 R 15)
15” lengvojo lydinio ratlankiai (185/65 R 15)
TPMS padangos slėgio kontrolės sistema
Originalaus dydžio atsarginis ratas
Padangos remonto komplektas

—
—

—
—

3) Funkciją palaiko tik tam tikri mobilieji telefonai.

—

Nekomplektuojama
Papildoma įranga
Standartinė komplektacija
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TECHNINĖ INFORMACIJA
Combi ir Evalia

Variklis ir pavara

80 kW

Didžiausia variklio galia

254 Nm

Maks. sukimo momentas

Kintamosios srovės sinchroninis

Variklio tipas

Elektra

Variklis

Vienos pakopos reduktorius

Transmisija

Priekinių varančiųjų ratų pavara

Pavara

Akumuliatorius & akumuliatoriaus kroviklis
Laminuotas ličio jonų

Tipas

360 V

Įtampa

40 kWh

Talpa

192

Elementų skaičius

Standartinė

Akumuliatoriaus aušinimo ir pašildymo sistema

6,6 kW

Įrengtas kroviklis

50 kW

Greitasis kroviklis

„EVSE" 10 A

Krovimo kabelis

„Mode-3" 32 A

Variklio duomenys
200 km

Nuotolis, vidutinės (WLTP)

1)

Nuotolis, mieste (WLTP)

1)

301 km

Energijos sąnaudos (WLTP)

1)

259 Wh/km
0 g/km

CO2 emisija

123 km/h

Maksimalus greitis

14 s

Pagreitėjimas 0-100 km/h

Važiuoklė
Nepriklausoma, "Mac Pherson" tipo

Pakaba, priekinė

Lingės

Pakaba, gale

Elektrinis vairo stiprintuvas

Vairas
Stabdžiai

Elektrinis/hidrostatinis aktyvavimo mechanizmas

Priekiniai stabdžiai

Diskiniai

Galiniai stabdžiai

Diskiniai
6.0J×15"

Ratai

185/65R15

Padangų tipas
Minimalus apsisukimo skersmuo (nuo sienos iki

11,13 m

sienos)

10,6 m

Minimalus apsisukimo skersmuo

Combi
Comfort Plus 5

Evalia 5

Combi
Comfort Plus 7

Evalia 7

Bendras automobilio svoris

2250 kg

2250 kg

2250 kg

2250 kg

Minimalus svoris

1592 kg

1592 kg

1619 kg

1619 kg

Maksimali apkrova

658 kg

658 kg

631 kg

631 kg

Priekinės automobilio ašies apkrova

1070 kg

1070 kg

1080 kg

1080 kg

Svoris

Galinės automobilio ašies apkrova

1180 kg

1180 kg

1170 kg

1170 kg

Leistina priekinės ašies apkrova

1180 kg

1180 kg

1180 kg

1180 kg

Leistina galinės ašies apkrova

1200 kg

1200 kg

1200 kg

1200 kg

Maksimalus traukiamos priekabos svoris

150 kg

150 kg

0 kg kg

0 kg kg

Maksimali vilkimo apkrova

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

1) Įveikiamas nuotolis priklauso nuo įvairių sąlygų - automobilio komplektacijos lygio, įrangos, vairavimo stiliaus, oro sąlygų,
bagažo svorio, keleivių kiekio ir topografijos. WLTP (angl. k. Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) yra naujas
laboratorinis tyrimas skirtas apskaičiuoti lengvųjų automobilių degalų sąnaudas ir CO2 emisijas. Pagal NEDC skaičiavimus,
įveikiamas nuotolis yra 275 km.
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TECHNINĖ INFORMACIJA
„Nissan“ garantijos
Naujiems automobiliams taikoma garantija
Elektros tiekimo sistemos komponentams taikoma

2)

5 metai / 100 000 km
5 metai / 100 000 km
Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 8 metų arba 160 000 kilometrų

Akumuliatoriaus talpos garantija

ridos garantija, taikoma jo talpos sumažėjimo iki devynių padalų (iš
esamų dvylikos) atveju, kurias rodo automobilio akumuliatoriaus
talpos lygio indikatorius.

Garantija nuo kiauryminės korozijos
Garantija dažų dangai
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“

12 metų
3 metai
5 metai / 100 000 km

2) „Nissan e-NV200“ modeliui taikoma 5 metų / 100 000 km garantija, kurią sudaro 3 metų/100 000 km gamyklinė garantija +
2 metų „Nissan 5*” patęsta garantija. Išsamias „Nissan 5*” pratęstos garantijos sąlygas ir taisykles galite sužinoti artimiausioje
,,Nissan” atstovybėje arba apsilankę mūsų svetainėje www.nissan.lt
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TECHNINĖ INFORMACIJA
Combi ir Evalia

Matmenys

4560 mm

Ilgis
Plotis su veidrodėliais

2011 mm

Plotis be veidordėlių

1755 mm

Aukštis (nepakrauto)

1858 mm

Važiuoklės bazė

2725 mm

Tarpvėžė priekinė

985 mm

Tarpvėžė galinė

850 mm

Prošvaisa (nepakrauto)

153,4 mm

Combi
Comfort Plus 5

Evalia 5

Combi
Comfort Plus 7

Evalia 7

2040 mm

2040 mm

2040 mm

2040 mm

Maksimalus krovinio aukštis

1358 mm

1305 mm

1358 mm

1305 mm

Maksimalus krovinio potis

1500 mm

1495 mm

1500 mm

1495 mm

Atstumas tarp išorinių ratų arkų plokštumų

1220 mm

1220 mm

1220 mm

1220 mm

Krovinių skyriaus grindų aukštis (nepakrautas)

523,5 mm

523,5 mm

523,5 mm

523,5 mm

1,95 m3

1,85 m3

1,19 m3

1,19 m3

3,1 m3

3,1 m3
0,87 m3

0,87 m3

0,44 m3

0,44 m3

2,1 m3

2 m3

2,94 m3

2,94 m3
700 mm

Krovinių skyrius
Maksimalus krovinio ilgis

Bagažo skyriaus erdvė iki lubų, 5 sėdimos vietos
Bagažo skyriaus erdvė iki bagažinės uždangalo, 5
sėdimos vietos
Krovinių skyriaus tūris (2 sėdynių eilė nulenkta)
Bagažo skyriaus erdvė iki lubų, 7 sėdimos vietos
Bagažo skyriaus erdvė iki lentynėlės, 7 sėdimos
vietos
Bagažo skyrius, 3 eilės sėdynės nulenktos (ervė iki
lubų)
Bagažo skyrius, visos sėdynės nulenktos (erdvė iki
lubų)
Šoninių durų plotis

700 mm

700 mm

700 mm

Šoninių durų aukštis

1171 mm

1171 mm

1171 mm

1171 mm

Galinių durų plotis

1262 mm

1262 mm

1262 mm

1262 mm

Galinių durų aukštis

1228 mm

1228 mm

1228 mm

1228 mm
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SPALVOS
SPALVOS

Kodas

Kėbulo
spalva

Dažų tipas

Kodas

Kėbulo
spalva

QM1

"White"

Paprasta

KL0

"Silver"

Z10

"Red"

Paprasta

QAB

Dažų tipas
Metalizuota
danga

3 sluoksnių
"Pearl White" perlamutro
danga

Perlamutro
K51

"Grey"

metalizuota

BW9

"Dark Blue"

danga

GN0

"Black"

Vidus
Modelis

danga

Metalizuota
danga

Combi
K

Apdailos kodas

Perlamutro

Evalia
W

K

Apdailos spalva

Apdailos tipas

Juoda

Šviesi

Juoda

Tekstilė

Tekstilė

Tekstilė

Ratlankiai
Modelis
Combi

15 colių plieniniai ratlankiaisu gaubtais

Evalia

15 colių lengvojo lydinio ratlankiai
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AKSESUARAI
Aksesuaras

Detalės
numeris

Pardavimo
kaina,
€ (be PVM)*

Pardavimo
kaina,
PMV 21%

€ (be PVM)*

Lengvojo lydinio ratlankiai
Originalūs 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai (4vnt,)

403004FA1A

606

127

Originalūs ratlankių gaubtai

403154FA0A

22

5

733
27

Rato veržlių-užraktų komplektas

KE40989951

35

7

42

KE543JX010

441

93

534

KE760JX020

169

36

205

G68204FA0A

232

49

281

G68204FA0B

232

49

281

Priekinių purvasargių komplektas

KE7884F085

45

9

Galinių purvasargių komplektas

KE7884F086

45

9

54
54

Oro aptakas (deflektorius), priekis

KE800JX010

129

27

156

Priekinių slenksčių apsauga

KE9674F000

97

20

Bagažinės slenksčio apsauga

KE9674F020

97

20

117
117

Guminių kilimėlių komplektas (1-osios ir 2-osios eilių)

KE7484F189

50

11

Tekstilinių kilimėlių komplektas (1-osios ir 2-osios eilių)

KE7454F201

22

5

Išorė
Šoninės sijos
Šoninių apsaugos juostų komplektas, netinka
slankiojančioms šoninėms durims
„Zero Emission“ lipdukas – šviesiai pilkas tamsioms
spalvoms (juodas, raudonas ir t, t,)
„Zero Emission“ lipdukas – tamsiai pilkas šviesioms
spalvoms (baltas, sidabro ir t, t,)

Vidus

Bagažinės kilimėlis su laikikliais

KE8404F001

52

11

Kietas bagažinės įklotas

KE9654F0H0

224

47

Minkštas bagažinės įklotas

KE9654F0S0

101

21

61
27
62
271
122

Įranga
Vilkimo kablys (fiksuotas)

KE500JX00A

190

40

Nuimamas vilkimo kablys

KE500JX01A

380

80

230
460

Vilkimo kablys (flanšinis)

KE500JX05A

211

44

255

13 kišt, jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui

KE5054F513

147

31

7 kišt, jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui

KE5054F507

126

26

178
152

KE730JX002

134

28

162

KE730JX003

179

38

217

G35204FA00

994

209

1 203

Priekinė parkavimo sistema

KE51299901

128

27

Priekinė parkavimo sistema (papildomas komplektas)

KE51299930

55

12

155
67

Stogo bagažinės skersiniai (plieniniai) (2 skersiniai,
įprastam naudojimui)
Stogo bagažinės skersiniai (3 skersiniai, profesionaliam
naudojimui)
Stogo bagažinės rėmas (modeliams su atidaromomis į
šonus ir pakeliamomis galinėmis durimis)

Galinė parkavimo sistema

KE51199903

115

24

Pakeliamų galinių durų apsauginės grotelės

KE968JX200

114

24

139
137

Į šonus atidaromų durų apsauginis gaubtas

KE547JX082

181

38

219
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NISSAN PAPOLDOMOS PASLAUGOS

Pasirašę „Nissan“ Serviso sutartį išvengsite daugybės rūpesčių
Numatomi techninės priežiūros kaštai
Jūsų automobilis bus geros būklės, o biudžetas – stabilus. Kaina priklauso nuo ridos ir variklio tipo. Į savo sutartį galite įtraukti
nuo 3 iki 5 aptarnavimų.
Pritaikyta Jūsų poreikiams
Pritaikykite „Nissan“ techninės priežiūros sutartį pagal savo poreikius, atsižvelgdami į numatomą nuvažiuojamą atstumą
Paprastas apmokėjimas
Yra du būdai, kaip galite įsigyti „Nissan“ serviso sutartį:
1. Išankstinis mokėjimas. Sutartį apmokėkite pagal šiandienos kainas, nesijaudindami dėl galimų netikėtų išlaidų ateityje.
2. Įtraukite ją į savo automobilio finansavimo sutartį. Tai itin rentabilus būdas padalinti techninės priežiūros kaštus. Jums
nereikės atskirai jaudintis dėl priežiūros išlaidų. ”Nissan“ finansavimą užtikrina „Nordea Finance“.
Techninės priežiūros tinklas visoje šalyje yra Jūsų paslaugoms
Visos į sutartį įtrauktos paslaugos teikiamos visose „Nissan“ įgaliotose atstovybėse. Visi „Nissan“ techninės priežiūros tinklo
Aukštesnė likutinė vertė parduodant arba keičiant automobilį

Kainininkas:
Kaina nurodyta su 21% PVM
Modelis

Variklis
109 / Elektrinis

e-NV200

3 aptarnavimai /

4 aptarnavimai /

5 aptarnavimai /

Serviso intervalas

36 mėnesiai

48 mėnesiai

60 mėnesiai

12m / 30 000 km

260 €

340 €

430 €

"Serviso paslaugų sutartis" aptranavimai atliekami pagal „Nissan“ numatytą aptarnavimų grafiką. Aptarnavimų intervalas

– Specialiai skirtas Jūsų „Nissan“ automobiliui
„Nissan“ draudimas siūlo aukščiausios klasės draudimo paslaugas šios markės automobiliams. Mes užtikriname, kad
automobilis visuomet bus remontuojamas įgaliotame „Nissan“ remonto centre naudojant originalias „Nissan“ dalis. Greitai ir
veiksmingai nagrinėjamos pateiktos pretenzijos. Su Jumis visuomet bendraus puikiai „Nissan“ pažįstantys ir jos produktus
išmanantys specialistai. „Nissan draudimas“ išsiskiria ir siūlomomis išskaitomis bei žalos atlyginimu. Klientams suteikiamos
Taip mes siekiame užtikrinti, kad Jūs visuomet jaustumėtės saugūs, galėtumėte naudotis aukščiausio lygio draudimo
paslaugomis ir sulauktumėte tinkamos pagalbos, kai Jums labiausiai jos reikia!

Eismo įvykius
Gamtines jėgas

Taip
Taip

Gaisrus

Taip

Vandalizmo atvejus

Taip

Remontą Nissan įgaliotojo atstovo remonto dirbtuvėse

Taip

Vagystes, plėšimus

Taip

Pagalbą ir konsultacijas 1620 telefonu

Taip

Žalą, padarytą automobilio
salono stiklams

Papildomos įrangos draudimą
Vairuotojo ir keleivių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
Galioja visiems vairuotojams, t.y.netaikomi jokie amžiaus ir
patirties apribojimai

Taip
Taip
Taip

Taip
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NISSAN PAPOLDOMOS PASLAUGOS

Pagalba kelyje NISSAN ASSISTANCE
Mes visuomet ištiesime pagalbos ranką, kad ir kur atsidurtumėte.
Keliaukite su „Nissan“ be ridos apribojimo!
Jūs džiaugiatės savo „Nissan“ automobiliu, o mes rūpinamės Jumis. Mes norime, kad Jūsų patiriamo vairavimo malonumo
neužgožtų jokie nesklandumai. Mažai tikėtinu gedimo ar avarijos atveju „Nissan Assistance“ tarnyba visuomet suteiks
reikiamą pagalbą.
Kad ir kas nutiktų, visuomet iš karto susisiekite su mumis. Mes imsimės visų įmanomų priemonių, kad Jūs galėtumėte kuo
greičiau be didelio vargo toliau tęsti kelionę savo automobiliu. Mes dirbame be poilsio dienų ištisą parą... Jūsų „Nissan“
automobiliui taikoma visoje Europoje galiojanti pagalbos kelyje programa. Ji įtraukta į standartinį garantijos paketą ir galioja
trejus metus be ridos apribojimo. Paslaugos teikiamos nemokamai!
Dėl papildomos informacijos apie pagalbą kelyje „Nissan Assistance“, kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite mūsų
interneto svetainėje www.nissan.lt
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