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De verfijnde 100% elektrische crossover. 
Een sensationele elektrische ervaring
Elektriciteit verwondert ons steeds meer. De Nissan ARIYA neemt u mee naar de 
toekomst, met prestaties, design en technologie van het hoogste niveau. De ARIYA past 
bij elke levensstijl, vanwege de vele keuzemogelijkheden. Waaronder batterij, rijbereik en 
twee- of vierwielaandrijving, zodat u kunt genieten van ultieme controle en vertrouwen.
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Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.
Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).

Uw intelligente, verbonden en intuïtieve rit
Stap in de wereld van de ARIYA en u wilt nooit meer terug. De ARIYA is meer dan een 
verfijnde 100% elektrische crossover en omarmt sensatie, comfort en ontspanning.

Kracht, opnieuw gedefinieerd
Rijd comfortabel, stil en volledig elektrisch. Met het comfortabele rijbereik van de Nissan 
ARIYA gaat u waar u maar wilt. Het unieke en nieuwe e-4ORCE vierwielaandrijfsysteem 
geeft u vertrouwen en tilt de EV-mogelijkheden naar een hoger niveau.

Connectiviteit, opgeladen
Stuur uw digitale wereld - uw compatible apparaten en smart home - aan met uw stem. 
Veeg over uw navigatiescherm om het direct in het gezichtsveld te plaatsen, of druk op 
de subtiele en elegante bedieningsknoppen met haptische feedback. De ARIYA zorgt voor 
een geheel nieuwe interactie met uw auto.

Rijhulp, verbeterd
Was rijden altijd maar zo eenvoudig geweest. Ontspan en laat de ARIYA u ondersteunen 
in langzaam rijdend verkeer, in bochten en zelfs bij het wisselen van rijbaan. Of leun 
achterover en laat de ARIYA voor u inparkeren. Dit is hoe het is om geweldige technologie 
aan uw zijde te hebben.
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Een aangenaam begin
De ARIYA verwelkomt u direct met 
stoelen met geheugenfunctie. 
Stap comfortabel en ontspannen 
uw auto in.

Licht en schaduw
Een traditioneel Japans Kumiko-
patroon is verwerkt in 
verschillende elementen van de 
auto. Op de deurpanelen aan de 
binnenzijde van de auto vindt een 
samenspel tussen licht en 
schaduw plaats.

Haptische feedback
Het Japanse concept van sei, of 
‘slimme benadering van ontwerp 
of functie’, wordt weergegeven 
door bedieningselementen met 
haptische feedback.

20" lichtmetalen velgen met 
aero-cover
Maak indruk met deze 
indrukwekkende wielen.Laat de wereld versteld staan met uw ARIYA

Val op met de superdunne LED-koplampen en kenmerkende lichtlamellen - futuristische 
details die ook in het interieur terugkomen met sfeerverlichting en oplichtende 
bedieningsknoppen die tot leven lijken te komen. Complexe Japanse Kumiko-patronen 
op de grille en deurpanelen laten zien dat traditie ook de toekomst inspireert.

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



Word zen door het Japans geïnspireerde design
Met een vlakke vloer en een relaxte, open sfeer is dit een compleet nieuw soort interieur. Het is 
ook een perfect uitgevoerde paradox – terwijl het exterieur van de ARIYA strak is vormgegeven, 
is het interieur een van de ruimsten in zijn klasse. De ergonomische voorstoelen bieden voldoende 
steun voor krachtig elektrisch rijden en zijn toch comfortabel genoeg om er geruime tijd 
ontspannen tot jezelf te komen.

Vergroot uw mogelijkheden
Als een echte crossover is de ARIYA ontworpen om alles mogelijk te maken, wat er 
ook op de agenda staat. Zelfs voor een weekendje weg met een groot gezin biedt 
de royale bagageruimte voldoende ruimte voor alle bagage. Om de meeste 
laadruimte te creëren, klapt u eenvoudig de tweede zitrij neer. En om alles netjes 
te houden, is er Nissans bagageruimtebescherming om uw bagageruimte te 
beschermen tegen morsen en modder. Nog een trucje, voor het geval uw handen 
vol zijn: een eenvoudige schopbeweging onder de bumper en de handsfree 
elektrisch bedienbare achterklep gaat helemaal open.

TOT

468 L Tot 415 L
voor 
e-4ORCE

Flexibel in te 
delen 
bagageruimte

Handsfree 
elektrische 
achterklep

(achterbank niet neergeklapt)
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Bediening met 
haptische feedback

Geïntegreerd 
display-interface

Intelligent Personal 
Assistance⁽¹⁾

Intelligent 
Route Planner⁽¹⁾

Draadloze 
telefoonlader⁽¹⁾

(1)Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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 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 afzonderlijk telefooncontract tussen u en uw mobiele serviceprovider. Alle services zijn onderhevig aan dekking van 
het mobiele netwerk.

Rijden, werken of ontspannen 
- het is aan u
Pas het unieke interieur van de ARIYA naar uw eigen 
wensen aan. Met een druk op de knop ziet u de 
elektrisch verstelbare middenconsole naar voren 
of achteren schuiven. Zo kunt u uw interieurruimte 
personaliseren. De ARIYA kan de voorkeursinstellingen 
van meerdere bestuurders opslaan, voor nog meer 
gemak. Voeg daar een EV-platform met volledig 
vlakke vloer aan toe voor een interieur dat aanvoelt 
als een lounge. Het interieur van de ARIYA is de 
perfecte ruimte voor wat tijd voor uzelf. Lege batterij? 
De draadloze oplader⁽¹⁾ voor uw smartphone houdt 
uw interieur netjes en uw telefoon klaar voor gebruik.

Technologie die aansluit op uw zintuigen
De kans bestaat dat u nog nooit zoiets als de ARIYA hebt meegemaakt. Anders dan 
bij traditionele knoppen, lichten de subtiele bedieningselementen van de ARIYA op 
wanneer er op gedrukt wordt, reageren ze met haptische feedback en dimmen ze 
vervolgens weer om op te gaan het rustgevende interieurdesign. De communicatie 
verloopt naadloos dankzij de nieuwste generatie Intelligent Personal Assistant⁽¹⁾. En 
met de Intelligent Route Planner⁽¹⁾ blijft u op koers en op schema.
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(1) Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
(2) Het head-up display is een functie die belangrijke informatie op de voorruit weergeeft, zodat u deze in het zicht hebt terwijl u uw aandacht op de weg behoudt.
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 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 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).

(3) Intelligent Route Planner, Alexa integratie and spraakbesturing zijn gratis beschikbaar voor een periode van 3 jaar en daarna tegen een vergoeding, afhankelijk van 
model en/of uitvoering.
(4) Gratis services (Nissan op Google Assistant, Rijhistorie en analyse, Nissan Help & Assistance, pechhulp) zijn gratis beschikbaar voor een periode van 7 jaar, afhankelijk 
van model en/of uitvoering.
(5) In-Car WiFi is altijd een betaalde service die beschikbaar is met een abonnement.
(6) Apple CarPlay® en Android Auto™ zijn gratis beschikbaar, afhankelijk van model en/of uitvoering.
(7) Beschikbaarheid van uitrusting kan verschillen bij de introductie van het model.
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 en alle gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, inc. of haar dochterondernemingen.

Creëer uw eigen digitale landschap

GOOGLE ASSISTANT EN ALEXA COMPATIBILITEIT⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾
Gebruik de NissanConnect Services om uw auto op afstand te bedienen 
met spraakopdrachten vanuit uw huis.

ALEXA GEÏNTEGREERD⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁷⁾
Gebruik uw smart home-apparaten, luister naar uw afspeellijsten via 
Amazon Music.

Laat de ARIYA uw leven vereenvoudigen
Met de ARIYA aan uw zijde verkent u de wereld, met technologie die uw rijervaring verbetert en vereenvoudigt. 
Zeg "Hallo Nissan" en uw ARIYA reageert op uw verzoek. Uw smart home en de ARIYA kunnen ook naadloos 
met elkaar communiceren. En met de te personaliseren schermen heeft u alles bij de hand tijdens uw reis.

NISSAN SPRAAKBEDIENING⁽¹⁾⁽³⁾
Zeg "Hallo Nissan" om te bellen, sms’jes 
te sturen, de radiozender te wijzigen of 

een bestemming in te stellen.

IN-CAR WIFI⁽¹⁾⁽⁵⁾
Verander uw auto in een WiFi 

hotspot® voor de ultieme 
connectiviteitservaring onderweg.

APPLE CARPLAY® & ANDROID AUTO™⁽¹⁾⁽⁶⁾
Gebruik uw favoriete apps op het 

touchscreen van uw auto.

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

GEÏNTEGREERDE DISPLAY-INTERFACE. De dubbele 12,3-inch schermen vormen 
een brede horizon. Stel uw weergave in en personaliseer met uw muziek, kaarten 
en meer.

HEAD-UP DISPLAY⁽¹⁾⁽²⁾ Dit intuïtieve display plaatst essentiële informatie in uw 
gezichtsveld: uw huidige snelheid, de maximumsnelheid en uw volgende afslag 
zweven boven de weg.

INTELLIGENT ROUTE PLANNER⁽³⁾. Plan uw reis vanaf elke locatie, voeg deze toe 
aan uw agenda en synchroniseer deze op afstand met uw ARIYA. De Intelligent 
Route Planner, die beschikbaar is in de NissanConnect Services app, is speciaal 
ontworpen voor elektrische voertuigen en houdt rekening met factoren zoals 
het resterende batterijniveau, de hellingsgraad van de weg en meer om de beste 
route te berekenen. Het infotainmentsysteem kan u onderweg naar oplaadpunten 
leiden en u zelfs voor aankomst op de hoogte stellen van hun beschikbaarheid.
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Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.

D U A L  M O T O R  A L L - W H E E L  D R I V E

Vierwielaandrijving opnieuw uitgevonden. Nu 100% elektrisch
ARIYA’s e-4ORCE dual-motor All-Wheel Drive-systeem biedt meer dan alleen een unieke rijervaring. Het 
combineert een evenwichtige, soepele rit met stabiele dynamiek, voor meer comfort voor alle passagiers.

Moeiteloos voortbewegen. Bijna oneindig vermogen. Druk op het gaspedaal en e-4ORCE reageert 
verbazingwekkend en stuwt de ARIYA vooruit met een indrukwekkende kracht. Slecht weer onderweg? 
E-4ORCE doseert het vermogen nauwkeurig naar alle vier de wielen afzonderlijk, zodat u met meer 
vertrouwen over gladde wegen kunt rijden.

Dubbele motoren, voor en achter geplaatst, zorgen voor een perfecte 50/50 gewichtsverdeling. Elk produceert 
tot 300 Nm koppel voor directe acceleratie en evenwichtig vermogen op alle vier de wielen. De remmen op 
alle vier de wielen worden individueel aangestuurd. Hierdoor biedt e-4ORCE All-Wheel Drive gecontroleerde 
prestaties voor stabiliteit, verbeterd bochtenwerk en een unieke rijervaring.

Rijmodussen
De ARIYA is leverbaar met maximaal 4 rijmodussen om in elke situatie de beste prestaties te leveren.

IN DE UITVOERINGEN MET TWEEWIELAANDRIJVING 
ZIJN 3 RIJMODUSSEN BESCHIKBAAR:

MET 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 zelfverzekerd en in controle in de winter, 
met soepele acceleratie voor meer grip in 
sneeuw en gladde omstandigheden.

ECO
Rijd rustiger, met een rustige acceleratie voor 
een lager verbruik. De ECO-modus is ideaal voor 
langere avonturen.

SPORT
Voel de sensationele prestaties, met krachtige 
acceleratie voor een dynamischer rijgedrag.
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Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet 
onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.

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

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING
Houdt de twee voertuigen voor u in de gaten. Wanneer het 
ziet dat het verkeer plots vertraagt, geeft het u een hoorbare 
en zichtbare waarschuwing om ook af te remmen.

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION
Verbeter uw zicht: het systeem waarschuwt u als er 
voertuigen zich in uw dode hoeken begeven en zal 
corrigerend remmen om de auto terug op de rijbaan te 
brengen als u probeert om in de rijbaan 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 binnenspiegel.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING MET JUNCTION 
ASSIST, VOETGANGERS- EN FIETSERSHERKENNING
Controleert voortdurend de aanwezigheid van voertuigen, 
fietsers of voetgangers voor uw auto. Het systeem 
waarschuwt de bestuurder en remt af als er gevaar 
dreigt en als dat nodig is. Junction Assist verbetert de 
veiligheid op kruispunten door het risico op aanrijdingen 
met tegemoetkomend verkeer te verminderen.

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

Veiligheid die op u let
De 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 
helpen voorkomen of de impact te verminderen.
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(1) ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal modellen en enkel verkrijgbaar met automatische transmissie. ProPILOT is een geavanceerde rijhulptechnologie, 
maar kan botsingen niet voorkomen. ProPILOT is alleen bedoeld voor snelwegen (weg gescheiden door barrières). Navi-Link ondersteunt verkeersbordherkenning maar 
kan in bepaalde omstandigheden de borden niet lezen en detecteren. Bestuurders moeten alle verkeersborden lezen en de verkeersregels in acht nemen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en gepaste snelheid te gebruiken op basis van de wegomstandigheden en 
op elk moment de controle over het voertuig te behouden.
(2) Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing

Met ProPILOT bent u in veilige handen
ProPILOT met Navi-Link⁽¹⁾ Naast het volgen van het verkeer, helpt ProPILOT met Navi-Link⁽¹⁾ u in het midden van 
uw rijbaan te blijven, zelfs door flauwe bochten. Door de koppeling met het navigatiesysteem kan het ook 
anticiperen op de weg voor u – veranderingen in de snelheidslimiet detecteren om uw rijstijl aan te passen en 
u helpen vertragen als u de snelweg verlaat.

ProPILOT Park⁽²⁾ Krappe parkeerplaats? Druk op de ProPILOT Park-knop⁽²⁾ en de ARIYA neemt het sturen, het 
gaspedaal, de remmen en het rijden over. Kijk hoe ARIYA recht in de plek manoeuvreert - of het nu achteruit-, 
in- of parallelparkeren is.

E-Pedal Step Ervaar een meer intuïtieve manier van rijden. Met e-Pedal Step heeft u de keuze te rijden met één 
of twee pedalen. Dit biedt de optie om te versnellen en af te remmen met alleen het gaspedaal. U gebruikt het 
rempedaal alleen om harder te remmen en volledig tot stilstand te komen.
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THUIS OPLADEN

Met een speciale 240-volt wandoplader kunt u 
gemakkelijk thuis laden en de benzinepomp vaarwel 
zeggen. U kunt uw auto ook op het stopcontact 
aansluiten, net als een laptop of een ander apparaat, 
en de batterij wordt opgeladen. Als uw woning een 
driefasige stroomvoorziening heeft, kan de ARIYA met 
de 22kW boordlader worden opgeladen. Dit verhoogt 
de laadsnelheid van standaard opladen van 7 kW per 
uur tot 22 kW per uur⁽¹⁾.

SLIM OPLADEN

Plan het thuisladen vanaf uw 
smartphone en kies tijdstippen 
waarop de elektriciteitstarieven 
lager zijn. Met de NissanConnect 
Services-app kunt u het opladen 
instellen om te beginnen terwijl u 
slaapt, en vervolgens wakker 
worden met een volledig opgeladen 
ARIYA, klaar voor gebruik.

Batterij laden (10-100%)

Wallbox — 22 kW Wallbox — 7.4 kW Stopcontact — 2.3 kW

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

87 kWh 5 u 13.5 u 48 u

(2)De vermelde cijfers zijn voor een batterij van 63 kWh en 87 kWh. De laadsnelheid is van oplaadomstandigheden, zoals type en staat van lader, batterijtemperatuur 
en omgevingstemperatuur op plaats van gebruik. De aangegeven tijd voor snelladen geldt voor opladen met een CCS 2-snellader. De Nissan ARIYA is voorzien van 
bewakingssystemen die de batterij beschermen bij herhaaldelijk snelladen in een korte tijd. Opeenvolgend snelladen kan langer duren als de batterijtemperatuur het 
bewakingssysteem van de batterij activeert.

(1)Neem contact op met uw netbeheerder om te weten wat er beschikbaar is in 
uw regio.

Ga zelfverzekerd op pad
Deze verfijnde 100% elektrische crossover mag dan gloednieuw 
zijn, de ARIYA is doordrenkt met Nissans uitgebreide kennis op 
het gebied van EV-ontwikkeling. Breng onderweg meer tijd 
door met geavanceerde batterijtechnologie die het mogelijk 
maakt snel weer op te laden. Laat u leiden door de weg die 
voor u ligt, met een wijd Europees netwerk van oplaadstations. 
Of u nu kiest voor tweewielaandrijving of e-4ORCE-
vierwielaandrijving, laad op en ontdek zonder beperking.

ONDERWEG OPLADEN

Ga op pad met een ruime keuze aan oplaadmogelijkheden 
onderweg. Sluit aan op een 480V CCS2-snellader (DC 
130 kW) op meer dan 8.000 locaties in heel Europa en 
geniet van een laadsnelheid van 20%-80% in slechts 
30 minuten⁽³⁾.

INTELLIGENT ROUTE PLANNER

Intelligent Route Planner leidt u langs oplaadpunten via 
de meest efficiënte routes op weg naar uw eindbestemming.

NISSAN CHARGE APP

Download de Nissan Charge app om toegang te krijgen 
tot ons netwerk van meer dan 250.000 openbare 
oplaadpunten in heel Europa. Via de app kunt u de 
opladers vinden, informatie over de oplader krijgen en 
uw oplaadsessie inclusief betaling voltooien.

IONITY-ABONNEMENT

U hebt toegang tot het netwerk van IONITY; Europa’s 
grootste en snelste CCS-netwerk. Het voorziet ook in 
100% hernieuwbare energiebronnen. De exclusieve prijzen 
voor de IONITY zijn nu beschikbaar via een maandelijks 
abonnement in de Nissan Charge app om aan uw 
behoeften te voldoen, van korte EV-ritten tot frequente 
lange EV-ritten.
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(1) De cijfers voor de actieradius werden verkregen aan de hand van laboratoriumtesten die 
voldoen aan de Europese wetgeving en zijn bedoeld om de verschillende voertuigtypes onderling 
te vergelijken. De gegevens hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen 
deel uit van het productaanbod. De cijfers komen mogelijk niet overeen met de resultaten in 
reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting, de staat van onderhoud, de rijstijl en niet-
technische factoren zoals de weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. 
De cijfers werden bepaald volgens de nieuwe WLTP-testcyclus (Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedure).
(2) Elektriciteitverbruik verschilt per land.
(3) De vermelde cijfers zijn voor een batterij van 63 kWh en 87 kWh. De laadsnelheid is van 
oplaadomstandigheden, zoals type en staat van lader, batterijtemperatuur en 
omgevingstemperatuur op plaats van gebruik. De aangegeven tijd voor snelladen geldt voor 
opladen met een CCS 2-snellader. De Nissan ARIYA is voorzien van bewakingssystemen die de 
batterij beschermen bij herhaaldelijk snelladen in een korte tijd. Opeenvolgend snelladen kan 
langer duren als de batterijtemperatuur het bewakingssysteem van de batterij activeert.

2 WHEEL DRIVE

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Batterij Batterij
63 kWh 87 kWh

WLTP gecombineerd rijbereik(1) WLTP gecombineerd rijbereik(1)

Tot 403 km Tot 533 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

Piek laadvermogen(3) Piek laadvermogen⁽³⁾

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

ALL-WHEEL DRIVE DUAL MOTOR

ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Batterij
87 kWh

WLTP gecombineerd rijbereik(1)

Tot 500 km

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

Vermogen en koppel
225 kW - 600 Nm

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

Piek laadvermogen(3)

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

Drie unieke uitvoeringen 
van de ARIYA die rijden 
compleet veranderen
De schoonheid van de ARIYA reikt verder 
dan alleen de buitenkant. Het is een 
verfijnde 100% elektrische crossover die 
verkrijgbaar is in drie verschillende 
uitvoeringen. Of u nu behoefte heeft aan 
rijplezier, avontuurlijke capaciteiten, lange 
afstanden, of iets daar tussenin, er is een 
ARIYA voor u.
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(1) Verkrijgbaar is drie kleuren: Satin Chrome, Dark Satin Chrome & Copper.
(2) Maximaal trekgewicht van 750 kg voor 2WD en 1.500 kg voor e-4ORCE.

Nissan servicecontracten
Geef uw Nissan ARIYA de zorg die hij verdient 
met een Nissan servicecontract en bespaar op 
lange termijn geld. Het Nissan-servicecontract 
omvat alle geplande werkzaamheden die worden 
aanbevolen door Nissan en gespecificeerd zijn in 
de officiële onderhoudshandleiding van Nissan. 
Door een onderhoudscontract af te sluiten, weet 
u gelijk hoeveel uw onderhoud kost en bent 
u beschermd tegen prijswijzigingen. 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 inruilwaarde. Als u uw 
Nissan verkoopt voordat uw dekking afloopt, 
wordt het servicecontract overgedragen aan de 
nieuwe eigenaar. Wacht dus niet langer en neem 
een Nissan servicecontract voor extra gemoedsrust!

Verlengde garantie
Nissan verlengde garantie geeft u de mogelijkheid 
om de fabrieksgarantie van 3 jaar of 100.000 km 
te verlengen. Kies het contract dat het best aansluit 
bij uw gebruik. Bij reparaties worden enkel originele 
Nissan-onderdelen gebruikt die door hoog 
opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd.

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

INFORMATIE.

Meer comfort. Meer 
mogelijkheden. Meer jij
Kies uit een breed aanbod aan originele 
accessoires om uw stijl te versterken en uw 
ARIYA te beschermen. Van trekhaak tot styling 
artikelen, exclusieve matten en nog veel meer 
om het unieke design van ARIYA te benadrukken 
en het luxe gevoel nog meer te versterken.

A- Allesdrager

B- Sierlijst voorzijde⁽¹⁾

C- Sierlijst achterzijde⁽¹⁾

D- Lichtmetalen velgen Diamond Cut

E- Welkomsverlichting

F- Exclusieve matten

G- Omkeerbare kofferbakmat

H- Premium instaplijsten

I - Afneembare trekhaak⁽²⁾

J - Beschermlijst bagageruimte

K- Bagagerek

L- Bagageruimtebescherming

M- AC thuislader

Skidrager

Dakkoff er

Dakgemonteerde 
fi etsendrager
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AURORA GREEN
S - DAP

PEARL BLACK
P - GAT

GUN METALLIC
M - KAD

CERAMIC GREY
P - KBY

KLEUREN TWO TONE KLEUREN

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 is beschikbaar met de volgende kleuren:

Kies de ARIYA in 
verschillende verfijnde 
tinten
Met keuze uit 10 kleuren, inclusief zes two-
tone kleuren, kunt u de ARIYA kiezen die 
bij uw stijl past. Het iconische Pearl Black 
dak geeft de ARIYA nog meer elegantie en 
stijl, elke keer als u onderweg bent.
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Gedeeltelijk pvc/synthetisch suede bekleding
ZWART

Gedeeltelijk pvc/stoffen bekleding
Zwart

Gedeeltelijk pvc/synthetisch suede bekleding
LICHTGRIJS

A

B

A: Totale lengte: 4595 mm

B: Wielbasis: 2775 mm

C: Totale breedte: 1850 mm

D: Totale hoogte: 1660 mm

E: Rijhoogte: 170 - 185 mm
Afhankelijk van uitvoering

EXTERIEUR

TECHNOLOGIE

VEILIGHEID

OPLADEN

COMFORT

ADVANCE EVOLVE (ADVANCE UITRUSTING +)

Gedeeltelijk pvc/stoffen bekleding
Lichtgrijs

Nappalederen bekleding
BLAUW
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INTERIEUR PERSONALISATIE

OPTIES
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EXTERIEUR TECHNOLOGIECOMFORT

WIELEN

19" lichtmetalen velgen 20" lichtmetalen velgen
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INTERIEUR PERSONALISATIE

WIELEN
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(1)Alleen op ARIYA e-4ORCE
(2)22kW lader optioneel leverbaar. Lader is afhankelijk van de batterij.

AFMETINGEN

19" lichtmetalen velgen 20" lichtmetalen velgen
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- Automatische LED-koplampen

- LED-dagrijverlichting

- LED-mistlampen voor en achter

- LED-achterlichten

- Rijmodussen

- Parkeersensoren voor en achter

- Regensensor

- Automatische climate control (2 zones)

- Luchtfilter d.m.v. plasmacluster-ionen

- DAB en audiosysteem met 6 speakers

- Bluetooth® (telefoon en audiostreaming)

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

- Dubbel 12.3" TFT-scherm met 
meter- en navigatieweergave

- e-Pedal Step

- Draadloos Apple Carplay®* 
en bekabeld Android Auto™*

- Intelligent Personal 
Assistance-technologie

- Draadloze telefoonlader

- Intelligent 360° Around View 
Monitor

- Automatisch dimmende en 
frameloze binnenspiegel

- Intelligent Key

- ProPILOT met Navi-Link

- NissanConnect Services

- Elektronische parkeerrem 
met auto hold-functie

- Antidiefstalbescherming met 
alarm

- Traffic Jam Pilot

- Lane Keep Assist

- Traffic-Sign Recognition

- ProPILOT met Navi-Link

- Intelligent Driver Alertness

- Intelligent Cruise Control

- Intelligent Lane Intervention

- Blind Spot Warning en 
Intelligent Blind Spot 
Intervention

- Rear Emergency Break en 
Cross Traffic Alert

- Bestuurders-, passagiers-, 
zij- en gordijnairbags

- Intelligent Emergency 
Braking met voetgangers- 
en fietsersherkenning en 
Junction Assist

- Intelligent Forward Collision 
Warning

- Adaptive Driving Beam

- Geavanceerde sequentiële 
knipperlichten

- Elektrisch panoramisch dak

- Intelligent Key met 
geheugenfunctie

- Intelligent Rear View Mirror

- Head-up display

- ProPILOT Park

- Intelligent Rear 
View Mirror

- Head-up 
display

- BOSE® Systeem 
- 10 Speakers

- Elektrisch 
panoramisch 
dak

- Laadkabel EVSE Mode 2 8A

- Laadkabel Mode 3 32A

- 7.4 kW of 22 kW onboard lader⁽²⁾

- Warmtepomp

- High-Beam Assist

- Elektrisch inklapbare en verwarmbare 
buitenspiegels

- Haaienvinantenne

- Privacy glass achter

- Super UV en infrarood filterende ruiten

- 12V-aansluiting voor

- Opbergruimte achterzijde voorstoelen

- Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40)

- Bagage-afdekplaat

- Opbergruimte in middenarmsteun

- Lederen stuurwiel

- Verwarmbaar stuurwiel

- Handsfree elektrische achterklep

- Voorruitverwarming

- e-4ORCE badge en instaplijsten⁽¹⁾

- Verwarmbare voorstoelen

- Elektrisch verstelbare lendensteun 
bestuurdersstoel

- One-Touch-bediening elektrische ramen

- Elektrisch verstelbare voorstoelen 6-voudig

- Elektrisch verstelbaar stuurwiel

- DAB en BOSE® 10-speaker audiosysteem

- Elektrisch verstelbaar middenconsole

- Geventileerde voorstoelen (verwarmen en koelen)

- Verwarmbare achterbank

- Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie, 8-voudig

- Elektrisch verstelbaar stuurwiel met geheugenfunctie

- Elektrisch verstelbaar middenconsole

- Elektrisch verstelbare buitenspiegels met geheugenfunctie en 
kantelfunctie bij achteruitrijden

Bestel uw ARIYA
Standaarduitrusting per uitvoering
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Bezoek onze website op www.nissan.nl
Volg Nissan op: Facebook, Twitter en Youtube.
Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan ( juli 2022). In deze 
brochure staan prototypes. In overeenstemming met zijn beleid van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Nissan zich 
het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan de specificatie en de voertuigen die in de publicatie vermeld 
staan. Nissan-dealers zullen zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen worden geïnformeerd. Vraag uw lokale Nissan-dealer om 
de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van het toegepaste drukprocedé kunnen de kleuren in deze brochure enigszins 
afwijken van de toegepaste actuele lakkleuren en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze brochure 
in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe. Deze brochure is gedrukt op 
chloorvrij papier– MY22 ARIYA brochure 07/2022 – Gedrukt in de EU. Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk, en geproduceerd by 
eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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