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Iepazīstiet
jaunu elektrisko spēku!
Izbaudiet pārsteidzošu spēku! Atklājiet jaunu 
100% elektriskā kupejas krosovera snieguma, 
dizaina un iespēju ēru!
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Inteliģentā jauda. Lai arī kuru ARIYA versiju Jūs izvēlētos, tās sniegtā 

autovadīšanas pieredze ir patīkami vienmērīga, klusa un īpaši jaudīga, 

un to nodrošina Nissan sevi pierādījušās un pastāvīgi pilnveidotās 

akumulatoru un elektroautomobiļu spēka piedziņu tehnoloģijas.

Inteliģentā integrācija. ARIYA nemanāmi savieno Jūsu pasauli, 

sadarbojoties ar Jūsu viedo mājokli un viedierīcēm, uzlabojot Jūsu 

braukšanas pieredzi, plānus un dzīvi vēl nepieredzētos veidos.

Inteliģentā autovadīšana. ProPILOT* tehnoloģijām palīdzot, ARIYA 

autovadīšanas process nodrošina jaunu braukšanas pieredzi. 

Situācijas uz ceļa uzraudzība un pielāgošanās, līkumu paredzēšana 

un izbraukšana, bezrūpīga braukšana pa lielceļu vai automobiļa 

novietošana stāvvietā brīvroku režīmā – ARIYA Jums parādīs, ko 

tehnoloģijas Jums spēj sniegt.

*ProPILOT ir pieejams ierobežotam automobiļu klāstam un tikai versijām ar automātisko pārnesumkārbu. ProPILOT ir moderna autovadītāja 
braukšanas palīgsistēmu tehnoloģija, taču tā nevar novērst sadursmju iespējamību. ProPILOT ir paredzēts tikai braukšanai �acis vaļā / rokas 
uz stūres
 režīmā pa autoceļiem (ceļiem, kurus nodala barjeras). Navi-Link sistēma atpazīst ceļa zīmes, taču tā var neatpazīt un nenolasīt visas 
ceļa zīmes visos apstākļos. Autovadītājam ir jāievēro visas ceļa zīmes uz ceļa un jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Autovadītāja atbildība ir 
saglabāt modrību, ievērot atļauto braukšanas ātrumu, braukt droši, atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, un spēt jebkurā brīdī pārņemt automobiļa 
vadību. Lai iepazītos ar pilnīgu informāciju, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu!

Jūs nedrīkstat paļauties tikai un vienīgi uz autovadītāja palīgsistēmām. Dažas funkcijas var nedarboties visos apstākļos un situācijās. Ir spēkā 
ātruma un cita veida ierobežojumi. Lai iepazītos ar Nissan tehnoloģijām saistītajiem noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar savu 
Nissan dīleri!

N I S S A N  I N T E L I Ģ E N T Ā  M O B I L I T Ā T E

Īpaši inteliģenta, īpaši savienota,  
īpaši pārcilvēciska sajūta
Ienāciet ARIYA «pasaulē» un Jūs to vairs nekad negribēsiet pamest! Nissan ARIYA ir kas vairāk nekā tikai 100% elektrisks 

kupejas krosovers; ARIYA ir Nissan inteliģentās mobilitātes vispilnīgākais iemiesojums.
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Elektriski bīdāma centrālā konsole un pielāgojams centrālais uzglabāšanas nodalījums ar paplātes 

tipa galdiņu* – ARIYA nodrošina iespēju izmantot automobiļa salonu jaunos veidos. Pārveidojiet telpu, 

kā vēlaties, pateicoties elektriski bīdāmajai centrālajai konsolei, kas, nospiežot pogu, var tikt pabīdīta 

uz priekšu un atpakaļ! Vai jāpaveic kāds steidzams darbs? Atveriet pielāgojamo centrālo uzglabāšanas 

nodalījumu, lai varētu izmantot paplātes tipa galdiņu, uz kura ērti novietot klēpjdatoru!

«Horizonta līnijas» apgaismojums – LED lampiņu josla, kas sniedzas pa visu ARIYA salonu.

Līdzena grīda – ARIYA jaunā elektroautomobiļu platforma nodrošina pilnīgi līdzenu grīdu, kas tās 

atpūtas telpai līdzīgo salonu padara brīnišķīgi plašu un aicinošu.

*Aprīkojums un iezīmes ir atkarīgas no automobiļa modeļa versijas un aprīkojuma līmeņa un ir pieejamas kā 
standarta aprīkojums vai kā izvēles aprīkojums par papildu maksu.

**Atkarībā no automobiļa modeļa versijas. Ātrumu no 0 – 100 km/h 5,1 sekundē var sasniegt ar ARIYA 87 kWh 
e-4ORCE Performance divu motoru pilnpiedziņas versiju.

I N O V A T Ī V S  A U T O M O B I Ļ A  S A L O N A  D I Z A I N S

Atpūtas telpai līdzvērtīgs automobiļa salons, 
kurā ātrumu no 0 – 100 km/h Jūs sasniegsiet, 
sākot no 5,1 sekundes**
Līdzenā grīda un plašā, atpūtu radošā telpa nodrošina patīkamu noskaņu automobiļa salonā. Tas 

ir arī meistarīgi izveidots paradokss – plašs, relaksējošs automobiļa salons, kas ir tikpat ērts, gan 

atrodoties kustībā, gan stāvot. «Nulles gravitātes» sēdekļi nodrošina lielisku atbalstu aizrautīgai, jaudīga 

elektroautomobiļa vadīšanai, tomēr tie ir arī pietiekami ērti, lai tajos gribētos uzkavēties vēl dažus mirkļus 

pēc galamērķa sasniegšanas. Laipni lūgti pilnīgi jaunā automobiļa salonā! Laipni lūgti ARIYA!
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N Ā K A M Ā S  P A A U D Z E S  A U T O V A D Ī T Ā J A  S A S K A R N E

Tehnoloģijas, kas iedarbojas uz Jūsu maņām
Iespējams, Jūs vēl nekad nebūsiet pieredzējis neko līdzīgu ARIYA. Automobiļa vadības elementi 

izgaismojas, kad tie tiek piespiesti, tie reaģē ar maigu vibrāciju un pēc tam nodziest, teju izzūdot ARIYA 

rāmā dizaina salonā. Integrētā displeju saskarne ir aprīkota ar diviem platekrāniem, ko ir patīkami un ērti 

lietot. Pateicoties nākamās paaudzes balss vadībai, komunikācija ir vienkārša un saprotama. Savukārt 

inteliģentais maršruta plānotājs gādā par to, lai Jūs vienmēr būtu uz pareizā ceļa un tieši laikā.

Haptiskā 
skārienvadība

Integrētā displeju 
saskarne

Balss  
vadība

Inteliģentais 
maršruta plānotājs

Lai izmantotu NissanConnect Services, Jums nepieciešams NissanConnect lietotāja konts, un Jums jāreģistrējas un 
jāautorizējas NissanConnect ar savu lietotājvārdu un paroli. Lai izmantotu bezmaksas NissanConnect Services lietotni, 
Jums nepieciešams viedtālrunis ar saderīgu iOS vai Android operētājsistēmu, kā arī SIM karte ar datu pārraides opciju 
esošā vai citā mobilā tālruņa līgumā starp Jums un Jūsu mobilo sakaru pakalpojuma sniedzēju. Visu pakalpojumu 
pieejamību nosaka mobilā tīkla pārklājuma kvalitāte.
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e - 4 O R C E  D I V U  M O T O R U  P I L N P I E D Z I Ņ A

Smaguma spēks beidzot ir 
sastapis konkurentu
ARIYA e-4ORCE divu motoru pilnpiedziņas tehnoloģija piedāvā 

vairāk par tikai bijību raisošu vilci un aizrautību. e-4ORCE pastāvīgi 

rod kustības līdzsvaru, gādājot par pārsteidzošu vienmērību 

satiksmē un precīzu vadāmību uz apgrūtinošiem ceļiem.

ARIYA pārvietojas ātri un bez piepūles. Nepieciešams straujš 

paātrinājums? e-4ORCE reaģē teju nedzirdami, sasniedzot ARIYA 

nepieciešamo ātrumu ar ievērojamu spēku un līdzsvaru.

Pateicoties 50/50 svara sadalījumam un spējai īpaši pielāgot 

katra ARIYA riteņa bremzēšanu un paātrinājumu, e-4ORCE sniedz 

pārliecību visos apstākļos.
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*ProPILOT ir pieejams ierobežotam automobiļu klāstam un tikai versijām ar 
automātisko pārnesumkārbu. ProPILOT ir moderna autovadītāja braukšanas 
palīgsistēmu tehnoloģija, taču tā nevar novērst sadursmju iespējamību. 
ProPILOT ir paredzēts tikai braukšanai �acis vaļā / rokas uz stūres
 režīmā 
pa autoceļiem (ceļiem, kurus nodala barjeras). Navi-Link sistēma atpazīst ceļa 
zīmes, taču tā var neatpazīt un nenolasīt visas ceļa zīmes visos apstākļos. 
Autovadītājam ir jāievēro visas ceļa zīmes uz ceļa un jāievēro ceļu satiksmes 
noteikumi. Autovadītāja atbildība ir saglabāt modrību, ievērot atļauto 
braukšanas ātrumu, braukt droši, atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, un spēt 
jebkurā brīdī pārņemt automobiļa vadību. Lai iepazītos ar pilnīgu informāciju, 
lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu!

**Aprīkojums un iezīmes ir atkarīgas no automobiļa modeļa versijas un 
aprīkojuma līmeņa un ir pieejamas kā standarta aprīkojums vai kā izvēles 
aprīkojums par papildu maksu.

Jūs nedrīkstat paļauties tikai un vienīgi uz autovadītāja palīgsistēmām. Dažas 
funkcijas var nedarboties visos apstākļos un situācijās. Ir spēkā ātruma un 
cita veida ierobežojumi. Lai iepazītos ar Nissan tehnoloģijām saistītajiem 
noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!

B R A U K Š A N A S  P A L Ī G S I S T Ē M A S

Autovadīšanai nav jābūt tik 
manuālai
Nissan ARIYA izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai palīdzētu Jums 

izaicinošākos brauciena posmos, un Jūs ierastos galamērķī 

lieliskākā omā. Braukšanas palīgsistēmu tehnoloģijas piedāvā 

dažādus vadības līmeņus. ProPILOT* ar Navi-Link palīdz Jums 

iekļauties satiksmes plūsmā, notur Jūsu automobili savas 

braukšanas joslas vidū un izmanto informāciju no navigācijas 

sistēmas, lai paredzētu nobrauktuves un līkumus un attiecīgi 

pielāgotu braukšanu. Novietojiet savu ARIYA tieši tur, kur vēlaties, 

vienkārši nospiežot ProPILOT Park** pogu! Nissan ARIYA pārņems 

stūrēšanu, braukšanas ātruma palielināšanas un samazināšanas 

un pārnesumu pārslēgšanas vadību.

(1) Projicējošais displejs ir ērts veids, kā apskatīt visu svarīgāko informāciju, 
nenovēršot uzmanību no ceļa, jo informācija tiek projicēta uz automobiļa 
vējstikla.

(2) Aprīkojums un iezīmes ir atkarīgas no automobiļa modeļa versijas un 
aprīkojuma līmeņa un ir pieejamas kā standarta aprīkojums vai kā izvēles 
aprīkojums par papildu maksu.

(3) Apple CarPlay® un Android Auto ir pieejami bez maksas atkarībā no 
automobiļa modeļa un/vai aprīkojuma līmeņa. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, 
sazinieties ar savu Nissan dīleri!

(4) Apple CarPlay ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs. Android 
Auto un Android Auto logotips ir Google LLC preču zīmes.

N O D E R Ī G A S  T E H N O L O Ģ I J A S

Jūsu dzīves atvieglošana ir 
mūsu aizraušanās
ARIYA vienkāršo, attīsta un pilnveido moderno autovadīšanas 

pieredzi. Vai Jūs vēlaties kaut ko uzzināt? Projicējošais displejs(1)(2) 

attēlo noderīgu informāciju par braukšanu tieši Jūsu acu priekšā, 

projicējot to uz automobiļa vējstikla. Nepieciešams uzlādēt viedtālruni? 

Jūsu viedtālruni var uzlādēt bezvadu režīmā.(2) Vēlaties izmantot 

savas iecienītākās viedtālruņa lietotnes? Neraizējieties, ARIYA 

nodrošina Apple CarPlay® un Android Auto™ savienojamību!(3)(4)
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DC

E

F

G H

PREMIUM AUTOMOBIĻA EKSTERJERA AKSESUĀRI

A – Priekšpuses apdare
B – Aizmugures apdare

Pieejami trīs krāsās: Satin Chrome, Dark Satin 
Chrome un Copper.

PREMIUM AUTOMOBIĻA SALONA AKSESUĀRI

C – Ekskluzīvi automobiļa salona paklājiņi

Premium kvalitātes automobiļa salona paklājiņi ar 
unikālu Nissan ARIYA motīvu un vienlaidus dizainu 
visā platumā.

D – Abpusējs bagāžas nodalījuma ieliktnis

Vienā pusē ir izturīgs velūrs, otrā – viegli tīrāms 
gumijas pārklājums.

VILKŠANAS AKSESUĀRI

E – Noņemams sakabes āķis + TEK (7/13 tapu)

Maksimālā vilktspēja 2WD versijai – 750 kg un 
e-4ORCE versijai – 1500 kg.

EXPLORER PACK AKSESUĀRI

F – Jumta šķērsstieņi

Slēpju turētājs
Jumta bagāžas kaste
Uz jumta uzstādāms velosipēda turētājs

TRUNK PACK AKSESUĀRI

G – Bagāžas nodalījuma sliekšņa aizsarguzlikas

Nissan ARIYA bagāžas nodalījuma sliekšņa 
aizsarguzlikas aizsargā, kad iekraujat un izkraujat 
mantas.

H – Bagāžas turētājs automobilī

Šis izņemamais turētājs ir viegli un ērti uzstādāms un 
ļauj droši pārvadāt Jūsu bagāžu un citus priekšmetus 
bagāžas nodalījumā.

B – AIZMUGURES APDARE

A – PRIEKŠPUSES APDARE

Vairāk ērtību. Vairāk 
iespēju. Vēl vairāk 
atbilstoša tieši Jums.
Plašs oriģinālo aksesuāru klāsts ļaus papildināt Jūsu 

stilu un pasargāt Jūsu ARIYA. Sākot no sakabes āķa 

līdz stila aksesuāriem, ekskluzīviem automobiļa 

salona paklājiņiem un daudz kam citam, aprīkojiet 

Nissan ARIYA pēc savas patikas, lai vēl vairāk izceltu 

tās unikālo dizainu un eleganci!
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Četras unikālas ARIYA versijas, 
kas nodrošina pilnīgi jaunu 
braukšanas pieredzi
ARIYA skaistums nav tikai virspusējs. ARIYA ir 100% elektrisks kupejas 

krosovers, kas piedāvā 4 dažādas versijas dažādiem autovadītāju 

personības un dzīvesstila tipiem. Neatkarīgi no tā, vai alkstat pēc 

aizrautīgas braukšanas, piedzīvojumu cienīgām iespējām, iespējas  

veikt tālus braucienus vai kaut ko no tā visa, Jūs varēsiet piemeklēt  

sev vispiemērotāko Nissan ARIYA.

*Nobraucamā attāluma rezultāti iegūti laboratorijas 
testēšanas apstākļos saskaņā ar ES tiesību aktiem un 
paredzēti dažādu veidu automobiļu salīdzināšanai. Publicētā 
informācija neattiecas uz konkrētu automobili un nav daļa no 
piedāvājuma. Informācija ir paredzēta, lai salīdzinātu 
automobiļus, kas ir testēti, izmantojot identiskas testēšanas 
procedūras. Rezultāti ir iegūti, testējot automobili ar pilnībā 
uzlādētu akumulatoru. Reālos braukšanas rezultātus var 
ietekmēt automobiļa akumulatora uzlādes līmenis braukšanas 
sākumā, papildaprīkojums, apkope, automobiļa pilna masa, 
braukšanas stils un ar automobili nesaistīti faktori, piemēram, 
laikapstākļi un ceļa apstākļi. Rezultāti iegūti, balstoties uz 
jauno Pasaule saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testēšanas 
procedūras (WLTP) testa ciklu.

DIVU RITEŅU PIEDZIŅA
ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Akumulatora kapacitāte Akumulatora kapacitāte
63 kWh 87 kWh
Ar vienu uzlādes reizi 
nobraucamais attālums (WLTP 
kombinētajā ciklā)

Ar vienu uzlādes reizi 
nobraucamais attālums (WLTP 
kombinētajā ciklā)

Līdz 360 km* Līdz 500 km*
Paātrinājums (0–100 km/h) un 
maksimālais ātrums

Paātrinājums (0–100 km/h) un 
maksimālais ātrums

7,5 sek. un 160 km/h 7,6 sek. un 160 km/h
Jauda un griezes moments Jauda un griezes moments
160 kW, 300 Nm 178 kW, 300 Nm
Maks. uzlādes jauda Maks. uzlādes jauda

AC 7,4 kW (22 kW pēc izvēles) /
DC 130 kW

AC 22 kW / DC 130 kW

PILNPIEDZIŅA, DIVI MOTORI
ARIYA e-4ORCE 87 kWh ARIYA e-4ORCE 87 kWh 

PERFORMANCE
Akumulatora kapacitāte Akumulatora kapacitāte
87 kWh 87 kWh
Ar vienu uzlādes reizi 
nobraucamais attālums (WLTP 
kombinētajā ciklā)

Ar vienu uzlādes reizi 
nobraucamais attālums (WLTP 
kombinētajā ciklā)

Līdz 460 km* Līdz 400 km*
Paātrinājums (0–100 km/h) un 
maksimālais ātrums

Paātrinājums (0–100 km/h) un 
maksimālais ātrums

5,7 sek. un 200 km/h 5,1 sek. un 200 km/h
Jauda un griezes moments Jauda un griezes moments
225 kW, 600 Nm 290 kW, 600 Nm
Maks. uzlādes jauda Maks. uzlādes jauda

AC 22 kW / DC 130 kW AC 22 kW / DC 130 kW
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AURORA GREEN
SP – DAP

PEARL BLACK
P – GAT

GUN METALLIC
M – KAD

CERAMIC GREY
P – KBY

VIENS TONIS DIVI TOŅI

AKATSUKI COPPER
M – XGJ

BURGUNDY
P – XGG

TINTED RED
M – XGD

WHITE PEARL
P – XGA

BLUE PEARL
P – XGU

WARM SILVER
M – XGV

Izvēlieties kādu no 
ARIYA daudzajām 
izsmalcinātajām 
automobiļa virsbūves 
krāsām!
ARIYA 10 automobiļa virsbūves krāsu izvēle, tai skaitā 

6 divu toņu krāsas, ļauj izvēlēties Jūsu stilam 

visatbilstošāko. Ikoniskais Pearl Black jumts vēl vairāk 

izceļ ARIYA raksturu, stāju un attieksmi ikreiz, kad 

dodaties ceļā.

SP – īpašs krāsojums; M – metālisks krāsojums; 

P – perlamutra krāsojums

Pearl Black jumts ir pieejams ar šādām automobiļa virsbūves 
krāsām:

Drukāt   |   AizvērtAutomobiļa ārējais dizains    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Automobiļa salona dizains    |    Tehnoloģija un Veiktspēja    |    Stils un Aksesuāri    |    Dzinējs    |    Personalizēšana



Nissan inteliģentā mobilitāte izvirza Jūs vadībā. Automobiļos, kas lieliski papildina Jūs,  

tā palīdz Jums labāk redzēt un vairāk sajust, reaģējot kopā ar Jums un dažkārt pat Jūsu 

vietā. Nissan inteliģentās mobilitātes mērķis ir labāka nākotne, virzot mūs pretī drošākai, 

ilgtspējīgākai un aizraujošākai pasaulei.

Uzziniet vairāk par Nissan ARIYA:
www.nissan.lv
Sekojiet Nissan ARIYA Facebook, Twitter un Youtube!
Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka šīs brošūras saturs ir precīzs tās publicēšanas brīdī (2021. gada septembrī). Šajā 
brošūrā izmantoti automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz produktu 
pilnveidošanu Nissan Europe patur tiesības jebkurā laikā mainīt šajā brošūrā minētās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan 
dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu aktuālāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan 
dīleri! Saistībā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļa 
virsbūves un salona apdares materiālu krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas 
Nissan Europe atļaujas ir aizliegta.

Šīs brošūras izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru – MY21 ARIYA brošūra 09/2021 — drukāta ES. 
Autors: “DESIGNORY”, Francija, ražotājs: “eg+ worldwide”, Francija – tālr.: +33 1 49 09 25 35.
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