
NISSAN EVALIA
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De EVALIA is klaar voor alles wat uw gezin van hem verwacht: het vervoeren van een groep joelende 

kinderen, een paar fietsen of met zijn allen met de hond naar het strand. Ruim, stevig en gemaakt voor 

fun met het gezin, dat is de EVALIA: geknipt voor elk plan dat u maar kunt bedenken.

EVALIA. Voor de hele familie
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De EVALIA, waar tot zeven volwaardige zitplaatsen in een ruim en helder interieur kunnen worden ondergebracht, zit 

boordevol gezinsvriendelijke ideeën.

Zo zijn er neerklapbare tafeltjes met ingebouwde bekerhouders voor de passagiers op de tweede zitrij, ideaal voor 

een snelle hap onderweg. Een lange rit voor de boeg naar de camping? Op de 12V-aansluiting  kunt u spelletjes of 

een laptop aansluiten. En u heeft bergruimte te over voor de spullen die absoluut mee moeten. En maakt u zich geen 

zorgen over plakkerige handen of een druppend ijsje: de EVALIA heeft een gemakkelijk te reinigen bekleding die net 

zo gezinsbestendig is.

WOONKAMER VOOR HET GEZIN
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U heeft een trip naar zee gepland, u wilt een vriend helpen verhuizen of u wilt wat planten kopen in het 

tuincentrum. Geen probleem. De EVALIA is klaar voor het leven dat vol verrassingen zit.

ONBEPERKT VEELZIJDIG 
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De EVALIA kan snel en makkelijk worden aangepast aan de dingen waar u op een bepaald moment mee 

bezig bent. 

MAKKELIJK IN TE PASSEN IN UW LEVEN 
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1 - 7-zits 900l laadruimte 2 - 6-zits 1.550l laadruimte
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5 - 3-zits tot 1.30m laadhoogte 6 - 2-zits 2.900l laadruimte

3 - 5-zits 2.200l laadruimte 4 - 4-zits tot 2,80m laadlengte 
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Bedieningsknoppen voor elektrische 
spiegels en voor het instellen van de 
koplamphoogte 

Stuurwiel en instrumentenpaneel Airconditioning en radio/cd-speler
Handgeschakelde versnellingsbak met  
5 of 6 versnellingen

Airconditioning en bekerhouders voor 
passagiers op de 3de zitrij

Regen- en lichtsensoren

12V-aansluiting voor passagiers op  
de 2de zitrij

Centrale opbergconsoleOpbergvakken in het dashboard 
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Groot handschoenenkastje … …en een verborgen compartiment

Verborgen lade onder de stoel van de 
voorste passagier

Klaptafeltjes voor de passagiers op  
de 2de zitrij

2 stoelopbergvakken voor passagiers 
van de 2de zitrij

1 literfleshouder in de schuifdeuren

Opbergvak in de deuren

Opbergruimte in de kofferruimte 
tevens voor gevarendriehoek 

Handgreep
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Het slimme design van de EVALIA biedt heel wat binnenruimte in een compacte buitenkant. Als u rijdt, dan 

voelt de Evalia beweeglijk en wendbaar aan, waardoor drukke straten veel minder een beproeving worden. 

Hij past ook makkelijker in kleine parkeerplaatsen dan u zou denken! De  benzine- of dieselmotoren zijn 

heel zuinig, maar bieden toch genoeg pit voor de drukke spits of de snelweg.

VERRASSEND COMPACT EN WENDBAAR 
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TOTALE LENGTE: 4.4M

TOTALE 
HOOGTE: 

1,86M

TOTALE  
BREEDTE: 1,69M

De lage vloer van de EVALIA 
maakt van in- en uitstappen kin-
derspel.

De EVALIA heeft een indruk-
wekkend kleine draaicirkel van 
10,4m. In combinatie met zijn 
lengte van 4,4m wil dat zeggen 
dat u met gemak kunt manoeu-
vreren in de drukste straten en 
op de kleinste plekjes.

10,4m

COMPACT, MET AANZIENLIJKE MOGELIJKHEDEN

De optionele achteruitrijcamera vergemakkelijkt 
parkeren in kleine parkeerruimtes. Op het scherm 
in het dashboard krijgt u een fraai beeld in kleur van 
de ruimte achter u. Hij geeft u zelfs richtlijnen aan 
waarmee u de EVALIA perfect kunt inparkeren. 

De EVALIA is net geen 1,9 m hoog en is dus laag 
genoeg om de meeste parkeergarages met meerde-
re verdiepingen of met een hoogtebeperking in te 
kunnen, dit in tegenstelling tot veel van zijn rivalen.

PARKEERGARAGE VRIENDELIJK

EEN DUIDELIJK 
ZICHT

KLEINE 
DRAAICIRKEL

MAKKELIJKE INSTAP

ACHTERUITRIJCAMERA

847mm

667mm

384mm

373mm

De hoge zitpositie van de EVALIA 
biedt u een comfortabele kijk op 
de directe omgeving. Het dash-
board is naar de bestuurder toe 
georiënteerd waardoor u alles 
kunt overzien en meteen alle 
essentiële informatie krijgt.
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De EVALIA heeft alles mee om nieuwe bestemmingen gemakkelijk en met veel plezier te ontdekken. De duidelijke en 

multifunctionele boordcomputer laat zien hoeveel toeren de motor maakt, wat het gemiddelde en actuele 

brandstofverbruik is en hoeveel kilometer u nog kunt afleggen. En er is ook nog de Intelligent Key (standaard of 

optioneel afhankelijk van de gekozen uitvoering). Die blijft gewoon in uw zak zitten wanneer u de deuren vergrendelt 

of ontgrendelt en de motor start. Kan het nog simpeler? Wat dacht u van koplampen die vanzelf gaan branden 

wanneer het donker wordt, en ruitenwissers die automatisch inschakelen wanneer het regent. 

RIJ EN ONTDEK
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w!Touchscreen van 5", optimale routes, muziek en verkeersinfo en zelfs uw telefoonboek.
w!Kaarten in 2D of 3D, automatisch inzoomen op points-of-interest, stembegeleiding in 9 europese talen.
w! De cd-speler kan elk formaat lezen en doorbladeren en uw netwerk openen via de handsfree Bluetooth®-

connectiviteit.
w! U hebt toegang tot uw favorieten op uw iPod, mp3-speler of USB- stick via het touchcreen van Nissan Connect.
w!U ziet wat er allemaal achter u gebeurt via de achteruitrijcamera.

U kunt kiezen voor een  1,6l-benzinemotor van 81kW (110pk) en een koppel van 153Nm of één van de 
"#$OâG&L%WXUERGLHVHOV&JRHG&YRRU&'(N:&)*+SN,&RI&*"N:&)""-SN,.&%HLGH&PRWRUHQ&]LMQ&ELM]RQGHU&]XLQLJ#&]RGDW& 
u minder hoeft uit te geven aan brandstof en u langere afstanden kunt rijden met één tank. 
De multifunctionele display laat u weten wanneer u het beste kunt schakelen, zodat u nog zuiniger kunt rijden.

NISSAN CONNECT

ZUINIGE KRACHT

Airbags voor bestuurder en voorste passagier

64KW (89PK)
of
81KW (110PK)

1.5 DCI
81KW (110PK)

Zie meer, hoor meer, weet meer met Nissan Connect, uw volledig geïntegreerde systeem voor navigatie, 
communicatie en audio-entertainment.

Net als u, willen wij ook dat u zich veilig voelt in de 
EVALIA. Daarom hebben we hem uitgerust met ver-
schillende actieve veiligheidssystemen, zoals ABS 
met elektronische remkrachtverdeling (EBD), rem-
bekrachtiging die uw remkracht vergroot, en een sta-
biliteitscontrole systeem. Airbags voor bestuurder en 
voorste passagier zijn standaard, net als de gor-
delspanners voorin. En voor nog meer bescherming, 
kunt u ook zijairbags voorin en een elektronische 
stabiliteitsbescherming (ESP) toevoegen.

 

EEN VEILIG GEVOEL

1.6 

Benzine
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De speciaal ontworpen en perfect passende accessoires bieden u nog meer mogelijkheden, voor 

avontuurlijke uitstapjes met het gezin of gewoon voor het dagelijkse rijden in alle comfort. Dakkoffers, 

fietsdragers, op maat gemaakte tenten, vloermatten en gezinsbestendige vloerovertrekken, ze dragen 

allemaal hun steentje bij om u optimaal van uw vrije tijd en van de indrukwekkende mogelijkheden van de 

EVALIA te laten genieten.

MIJN OPMERKELIJKE EN VEELZIJDIGE EVALIA
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Autobescherming Vloermatten in stof en rubber Kofferbak verdeler Houder voor gsm/beker

64030_EVALIA_HOL.indd   17 01/08/11   18:23



OPTIES VISIA:

w)DPLO\&3DFN/&KDQGPDWLJH&DLUFRQGLWLRQLQJ&&0&1H&ULM&LQNODSEDUH&VWRHOHQ
w+DQGPDWLJH&DLUFRQGLWLRQLQJ

OPTIES ACENTA:

w6HFXULW\&3DFN/&(63&0&]LMDLUEDJV
w&1LVVDQ&&RQQHFW/&JHÑQWHJUHHUG&V\VWHHP&YRRU&QDYLJDWLH#&FRPPXQLFDWLH&HQ& 

audio-entertainment
w$XWRPDWLVFKH&DLUFRQGLWLRQLQJ
w/RRN&3DFN/&OLFKWPHWDOHQ&YHOJHQ&0&PLVWODPSHQ
w1H&ULM&LQNODSEDUH&VWRHOHQ

OPTIES

KLEUREN EN BEKLEDING

VISIA:

w$%6&HQ&(%'
w%HVWXXUGHU%&HQ&SDVVDJLHUVDLUEDJ
w%RRUGFRPSXWHU
w&5DGLR&&'&031&PHW&EHGLHQLQJ&DDQ&

het stuur
w*HÑQWHJUHHUG&EOXHWRRWK&V\VWHHP
w86%%DDQVOXLWLQJ
w(OHNWULVFKH&UDPHQ
w&&HQWUDOH&GHXUYHUJUHQGHOLQJ&PHW&

afstandsbediening
w&(OHNWULVFKH&HQ&YHUZDUPEDUH&

spiegels
w3ULYDF\&JODVV&RS&DFKWHUUDPHQ
w&%XPSHU#&KDQGJUHSHQ&HQ&VSLHJHOV& 

in kleur
w,62),;

ACENTA: VISIA +

w+DQGPDWLJH&DLUFRQGLWLRQLQJ
w/LFKW%&HQ&UHJHQVHQVRU
w$FKWHUXLWULMFDPHUD
w&UXLVH&FRQWURO&HQ&VSHHG&OLPLWHU
w,%NH\

UITVOERINGEN:VISIA / ACENTA 

AchteruitrijcameraMistlampeni-Key

 

A32 Red Metallic

QM1 White SolidKL0 Silver MetallicK51 Grey Metallic

GN0 Black Solid

Z10 Red Metallic BW9 Dark Blue Metallic

Donkergrijze/blauwe 
binnenbekledingFAD Blue Green Metallic
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3 JAAR GARANTIE 

12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit

ONDERHOUDSBEURT OM DE 30.000 KM

100% GEZINSBESTENDIG
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X-TRAILNOTE QASHQAI+2

Wij zien SHIFT_ als een uitnodiging. Om ook maar alles wat vertrouwd overkomt, uit te 

dagen. Om onze geest open te stellen voor het ongewone. Om die vragen te stellen die 

niemand anders stelt. En om antwoorden te vinden die niemand anders kan vinden. Bij Nissan 

doen we dit elke dag. En het stuurt alles wat we doen. Het resultaat is een gamma voertuigen 

die een pure, vastberaden afwisseling van het alledaagse herbergen.

Bezoek onze website op:

www.nissan.nl

We hebben er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan (juli 2011). Deze brochure werd gerealiseerd met prototypevoertuigen die werden tentoongesteld op autosalons. In overeenstemming met het beleid 

YDQ!GH!RQGHUQHPLQJ!RPWUHQW!KHW!YRRUWGXUHQG!YHUEHWHUHQ!YDQ!KDDU!SURGXFWHQ"!EHKRXGW!1LVVDQ!(XURSD!]LFK!KHW!UHFKW!YRRU!RP!WH!DOOHQ!WLMGH!GH!VSHFL˛FDWLHV!HQ!YRHUWXLJHQ!WH!YHUDQGHUHQ"!EHVFKUHYHQ!HQ!JHWRRQG!LQ!GH]H!SXEOLFDWLH#!1LVVDQ$GHDOHUV!]XOOHQ!]R!VQHO!PRJHOLMN!RS!
GH!KRRJWH!ZRUGHQ!JHEUDFKW!YDQ!GHUJHOLMNH!YHUDQGHULQJHQ#!1HHP!FRQWDFW!RS!PHW!XZ!SODDWVHOLMNH!1LVVDQ$GHDOHU!ZDQQHHU!X!GH!UHFHQWVWH!LQIRUPDWLH!ZHQVW!WH!RQWYDQJHQ#!'RRU!GH!EHSHUNLQJHQ!YDQ!GH!JHEUXLNWH!GUXNSURFHGËV!NXQQHQ!GH!NOHXUHQ!GLH!ZRUGHQ!JHWRRQG!LQ!GH]H!
brochure, licht verschillen van de daadwerkelijke kleuren van de gebruikte lak en binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure is verboden zonder de schriftelijke toelating van Nissan Europa. 

'H]H! EURFKXUH! LV! JHPDDNW! YDQ! FKORRUYULM! SDSLHU!x! %&'(%))!x!&$71(9$%*))! $!*HGUXNW! LQ! GH!(8#
*HFUHÍHUG! GRRU!1(:!52%,1621!&5($35(66"! )UDQNULMN!x! 7HO#+! ,--! )! *%! .(! -&! -&!(Q! JHSURGXFHHUG! GRRU!($*5$3+,&6?)5$1&("! )UDQNULMN!x! 7HO#+! ,--! )! */! %/! (0! -0! -0

Uw Nissan dealer:
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