Intelligent Mobility loopt als een rode draad door alles wat we doen. Met nieuwe technologie maken we
bij Nissan van onze auto’s meer dan enkel vervoersmiddelen. Samen is rijden zelfverzekerder, meer
verbonden en opwindender. Of het nu gaat om auto’s die samen met u het rijden op zich nemen,
of snelwegen die uw elektrische auto opladen terwijl u erover rijdt, het zou allemaal zomaar kunnen
in de zeer nabije toekomst. En die toekomst krijgt vandaag al vorm in de Nissan waarmee u vandaag rijdt.
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63 KWH

ARIYA
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ARIYA
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PERFORMANCE

Batterij

63 kWh
bruikbaar
65 kWh
nominaal

87 kWh
bruikbaar
90 kWh
nominaal

63 kWh
bruikbaar
65 kWh
nominaal

87 kWh
bruikbaar
90 kWh
nominaal

87 kWh
bruikbaar
90 kWh
nominaal

DC piek vermogen

tot 130 kW

tot 130 kW

tot 130 kW

tot 130 kW

tot 130 kW

Electrische motoren

één motor

één motor

twee motoren

twee motoren

twee motoren

tot 360 km

tot 500 km

tot 340 km

tot 460 km

tot 400 km

(WLTP*gecombineerd)

(WLTP*gecombineerd)

(WLTP*gecombineerd)

(WLTP*gecombineerd)

(WLTP*gecombineerd)

Vermogenkw

160

178

205

225

290

Koppelnm

300

300

560

600

600

Acceleratie

0-100 km/h

7,5 s

7,6 s

5,9 s

5,7 s

5,1 s

Topsnelheidkm/h

160

160

200

200

200

Actieradius

Totale lengte

mm

4.595

Totale breedte

mm

1.850

Totale hoogte

mm

1.660

Wielbasismm

2.775

ARIYA

0 G/KM

0 L/100 KM ( WLTP) - Tijdens het rijden

*Gegevens over het rijbereik zijn verkregen uit laboratoriumtests overeenkomstig EU-wetgeving en zijn bestemd voor vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes. De gegevens
verwijzen niet naar één specifiek voertuig en vormen geen onderdeel van het aanbod. Deze cijfers kunnen afwijken van werkelijke resultaten tijdens het rijden. Extra uitrusting,
onderhoud, rijgedrag en niet-technische factoren zoals weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke resultaten. Cijfers zijn bepaald volgens de nieuwe testcyclus
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Alle zijn voorlopige cijfers, in afwachting van homologatie.
De getoonde afbeeldingen in deze brochure zijn louter indicatief en kunnen afwijken van het Europese model en kunnen in sommige gevallen niet overeenkomen met de specificaties
van het model, uitvoering of aanbieding in Nederland. De getoonde kenmerken zijn mogelijk niet beschikbaar, of zijn beperkt leverbaar op geselecteerde uitvoeringen van het model.

A RI YA

100% ELEKTRISCHE
COUPE CROSSOVER

VOLLE KRACHT VOORUIT

Nieuwe Nissan ARIYA

ARIYA is de adembenemende nieuwe belichaming van de nieuwe
visie van Nissan. Het is de zuiverste uitdrukking van Nissan Intelligent
Mobility. Met meer vermogen, rijbereik en stijl. ARIYA biedt u de ruimte
om te ontspannen in een verrassend open ontwerp. De vlakke vloer
draagt bij aan het vrije gevoel terwijl de zachte verlichting zorgt voor
een serene sfeer. Technologieën voor rijondersteuning bieden u een
helpende hand wanneer u dat nodig heeft.

Niets wat u nog tegenhoudt, met keuze uit een 63 kWh of 87 kWh
batterij en twee- of vierwielaandrijving via het ingenieuze
e-4ORCE systeem waarbij twee elektromotoren zorgen voor
vermogen aan alle vier de wielen. Daarnaast biedt e-Pedal
u onverwachte sensaties, door de auto te laten accelereren
en afremmen met slechts 1 pedaal.

Scan de QR-code en registreer uzelf
voor de nieuwe Nissan ARIYA of kijk op
nissan.nl/ariya voor meer informatie.

