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O crossover 100% elétrico aperfeiçoado.
Uma experiência elétrica entusiasmante
A eletricidade ainda nos pode iluminar mais. O Nissan ARIYA trá-lo para o futuro
agora mesmo, com o mais alto nível de design, tecnologia e desempenho da Nissan.
O ARIYA adapta-se à sua vida, oferecendo múltiplas escolhas, incluindo bateria, 
autonomia e tração às duas ou às quatro rodas – para que possa disfrutar
de um outro nível de controlo e confiança.
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Não deverá confiar exclusivamente nas características de comodidade do condutor. Algumas características poderão não funcionar em todas as condições
e circunstâncias. Aplicam-se as limitações de velocidade e outras. Para saber mais sobre os termos e condições relacionados com as tecnologias da Nissan,
contacte o seu concessionário Nissan ou visite www.nissan.pt
As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).

A sua condução inteligente, conectada e intuitiva
Quando entrar no mundo do ARIYA nunca mais vai querer olhar para trás. Mais do que 
um crossover 100% elétrico, o ARIYA oferece excitação, conforto e relaxamento.

Potência, redefinida
Conduza suavemente e silenciosamente com a energia elétrica à sua disposição.
Atinja os seus objetivos com a capacidade de autonomia do ARIYA, e vá com confiança, 
graças ao e-4ORCE, um novo e único sistema de tração integral que leva a capacidade 
de EV a novas alturas.

Conectividade, recarregada
Comande o seu mundo digital - os seus dispositivos compatíveis e a sua casa inteligente 
- usando a sua voz. Passe a sua navegação para a ter diante dos seus olhos, ou toque 
nos controlos subtis mais elegantes do ARIYA com feedback táctil.
ARIYA convida-o a interagir com o seu veículo de uma forma totalmente nova.

Assistência, reforçada
A condução deveria ter sido sempre assim tão fácil. Relaxe, e deixe que o ARIYA o ajude 
no trânsito congestionado, em torno de curvas ligeiras, e mesmo mudanças de faixa.
Ou recoste-se e deixe o ARIYA levá-lo para o seu próximo lugar de estacionamento.
O ARIYA mostra-lhe o que é ter uma ótima tecnologia ao seu lado.
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Um início de boas-vindas
O ARIYA dá-lhe as boas vindas 
desde o início com uma função 
de memória do banco. Sinta-se à 
vontade mesmo antes de entrar 
no seu automóvel.

Luz e sombra
O padrão japonês tradicional 
Kumiko de referência é 
incorporado em vários elementos 
do automóvel. As aplicações 
interiores das portas fazem 
combinação entre luz e sombra.

Feedback tátil
Uma das características do design 
interior minimalista mas funcional 
são os botões ocultos hápticos 
que transmitem um feedback tátil 
quando pressionados.

Jantes aerodinâmicas em liga 
leve DEZAIN de 20" 
Impressione com esta 
surpreendente aplicação da roda.

Deixe o seu ARIYA surpreender o mundo
Surpreenda toda a gente com os faróis dianteiros LED ultra finos e o
limpa-para-brisas leves de referência – detalhes futuristas espelhados
no interior com iluminação ambiente e botões que lhe iluminam a vida.
Padrões japoneses estilo Kumiko complexos na grelha frontal e aplicações
nas portas demonstram que a tradição também pode inspirar o futuro.

Nissan ARIYA    |    Design    |    Tecnologia    |    Personalização Imprimir   |   Sair

Surpreenda o mundo    |    Espaço



Mantenha a tranquilidade com o design
inspirado na cultura japonesa
Com um piso plano e uma sensação de espaço relaxante, este é um tipo de interior de automóvel 
completamente novo. É também um paradoxo perfeitamente executado – um interior espaçoso
e relaxante que é confortável tanto parado como em movimento. Os bancos Zero Gravity conferem 
não só o apoio ideal para uma condução EV entusiasmante, como também suficientemente 
confortável para passar algum tempo a descansar.

Aumente as suas possibilidades
Fiel ao seu estado de crossover, o ARIYA está concebido para arranjar espaço para 
qualquer que seja o plano na sua agenda. Mesmo com o automóvel cheio, a área
de carga generosa transporta facilmente bagagem para uma escapadela de fim
de semana. Para obter maior espaço de carga, simplesmente rebata a segunda fila. 
E, em alturas em que vai sujar o automóvel, utilize a proteção total da bagageira 
para proteger contra derramamentos e lama. Uma outra dica, caso tenha as mãos 
ocupadas - deslize o pé por debaixo do para-choques e a bagageira com sistema
de mãos livres abre de imediato.

ATÉ

468 L Até 415 L
para o 
e-4ORCE

Organizador
da bagageira 
flexível

Porta da bagageira 
com sistema
mãos livres

(sem ter de rebater os bancos)
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Controlos 
hápticos

Interface do ecrã 
integrado

Tecnologia de assistência 
pessoal inteligente ⁽¹⁾

Sistema inteligente de 
planeamento de rota ⁽¹⁾

Carregamento
móvel sem fios ⁽¹⁾⁽²⁾

(1) As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
(2) Concebido segundo o padrão de carga Qi & optimizado para dispositivos certificados Qi.
Para utilizar os serviços NissanConnect necessita de uma conta de utilizador NissanConnect e de se registar e iniciar sessão na App NissanConnect Services com o 
seu nome de utilizador e palavra-passe. Para utilizar a App NissanConnect.
Services gratuitamente, necessita de um smartphone com um sistema operativo iOS ou Android compatível e um cartão SIM com opções de dados com um contrato 
de telemóvel existente ou separado entre si e o seu fornecedor de serviços móveis. Todos os serviços estão sujeitos à cobertura da rede móvel.

Conduza, trabalhe
ou relaxe simplesmente —
a escolha é sua
Adapte o interior único do ARIYA às suas necessidades. 
Pressione um botão e observe a consola central 
ajustável ⁽¹⁾ mover-se para a frente e para trás para 
personalizar o seu espaço. O ARIYA pode ainda 
guardar as suas definições e as de outros 
condutores, sendo ainda mais conveniente. Adicione 
uma plataforma EV que oferece um design de piso 
completamente plano para um interior semelhante 
a uma sala de estar e o habitáculo do ARIYA é o 
espaço perfeito para um tempo para si mesmo/a. 
Precisa de um carregamento?
O carregamento sem fios ⁽¹⁾⁽²⁾ compatível com o seu 
smartphone mantém o seu habitáculo arrumado e 
o seu telemóvel virado para cima durante a viagem.

Tecnologia que se liga aos seus sentidos
É provável que nunca tenha experimentado nada parecido com o ARIYA.
Os comandos iluminam-se quando pressionados, reagem de forma tátil
e depois escurecem, quase desaparecendo no interior sereno do ARIYA.
A Interface do Ecrã Integrado apresenta dois ecrãs panorâmicos de cortar
a respiração e simples de utilizar. A comunicação é perfeita, graças ao controlo
de voz de próxima geração ⁽¹⁾. E com o Planificador de percursos inteligente ⁽¹⁾
estará sempre bem encaminhado e no horário previsto.
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(1) As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
(2) A unidade frontal é uma característica conveniente que exibe informação importante no para-brisas para que possa ter a informação visível enquanto mantém 
toda a sua atenção na estrada.
Para utilizar os serviços NissanConnect necessita de uma conta de utilizador NissanConnect e de se registar e iniciar sessão na App NissanConnect Services com o 
seu nome de utilizador e palavra-passe. Para utilizar a App NissanConnect Services gratuitamente, necessita de um smartphone com um sistema operativo iOS ou 
Android compatível e um cartão SIM com opções de dados com um contrato de telemóvel existente ou separado entre si e o seu fornecedor de serviços móveis. 
Todos os serviços estão sujeitos à cobertura da rede móvel.Para saber mais sobre os termos e condições relacionados com as tecnologias da Nissan, contacte o seu 
concessionário Nissan ou www.nissan.pt

(3) Intelligent Route Planner, Alexa Built-in e Voice Control estão disponíveis gratuitamente durante um período de 3 anos e depois disponíveis por uma taxa, 
dependendo do modelo e/ou grau. Para mais informações, contactar o seu concessionário Nissan ou [número de telefone/e-endereço de correio electrónico].
(4) Os serviços gratuitos (Nissan no Google Assistant*, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) estão disponíveis gratuitamente 
durante um período de 7 anos, dependendo do modelo e/ou da nota. Para mais informações, queira contactar o seu concessionário Nissan ou [número de telefone/
e-mail].
(5) O In-Car WiFi é sempre um serviço pago, disponível por assinatura. Para mais informações, queira contactar o seu revendedor Nissan ou [número de telefone/e-
endereço de correio electrónico].
(6) Apple CarPlay® e Android Auto™ estão disponíveis gratuitamente, dependendo do modelo e/ou nota. Para mais informações, queira contactar o seu revendedor 
Nissan ou [número de telefone/e-endereço de correio electrónico]. 
(7) As características podem não estar disponíveis a partir do lançamento do veículo.
*A Google está a encerrar as Ações de Conversação para o Google Assistant. A partir de 13.06.2023, os utilizadores do Google Assistant deixarão de poder interagir 
com carros compatíveis a partir de casa. O resto da funcionalidade do Google Assistant continua a funcionar normalmente.

Crie a sua própria paisagem digital

COMPATIBILIDADE COM O GOOGLE ASSISTANT* E COM A ALEXA ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾
Utilize as capacidades do automóvel NissanConnect Services para definir
o seu veículo remotamente por comando de voz desde o conforto
da sua casa.

ALEXA INTEGRADA ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁷⁾
Utilize os dispositivos da sua casa inteligente, ouça as suas playlists através 
da Amazon Music e faça compras no local.

Deixe o ARIYA simplificar a sua vida
O ARIYA é o seu parceiro enquanto explora o mundo. Com tecnologia conectada que torna a sua experiência 
de condução avançada, e a simplifica. A capacidade de diálogo significa que pode dizer “Olá, Nissan” e o 
ARIYA responde ao seu pedido. A sua casa inteligente e o ARIYA podem também ter um diálogo perfeito.
E os ecrãs personalizáveis permitem-lhe personalizar os seus pontos de contacto para a sua própria viagem.

CONTROLO DE VOZ NISSAN ⁽¹⁾⁽³⁾
Permite-lhe fazer uma chamada, enviar 
mensagem de texto, alterar a estação 

de rádio ou definir um destino.

WI-FI NO AUTOMÓVEL ⁽¹⁾⁽⁵⁾
Transforme o seu automóvel
num hotspot® de Wi-Fi para a 

derradeira experiência de 
conectividade em viagem.

APPLE CARPLAY® E
ANDROID AUTO™ ⁽¹⁾⁽⁶⁾

Veja a sua App favorita no ecrã tátil
do seu automóvel

Para uma utilização ideal, recomendamos que 
utilize o cabo do fabricante de origem.

O ECRÃ DINÂMICO duplo de 12.3" polegadas exibe um horizonte único. Organize 
o seu ecrã e personalize-o com música, mapas e outras informações de acordo 
com a sua preferência.

VISOR FRONTAL ⁽¹⁾⁽²⁾ Este ecrã intuitivo posiciona as informações vitais dentro
da sua linha de visão – a sua velocidade atual, o limite de velocidade e o seu 
percurso ao longo da estrada.

SISTEMA INTELIGENTE DE PLANEAMENTO DE ROTA ⁽³⁾ Planeie a sua viagem
de qualquer lado, adicione-a ao seu calendário e sincronize-a remotamente
com o seu ARIYA. Disponível na App para smartphone NissanConnect Services,
o sistema inteligente de planeamento de rota foi concebido a pensar nas 
viagens em veículos elétricos e tem em consideração fatores como o nível de 
bateria restante, os níveis de inclinação da estrada, entre outros, para calcular
o melhor percurso para si. O sistema Infotainment pode guiá-lo até pontos de 
carregamento ao longo do seu caminho e inclusive notificá-lo da sua 
disponibilidade mesmo antes de chegar ao local.
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Não deverá confiar exclusivamente nas características de comodidade do condutor. Algumas características poderão não funcionar em todas as condições
e circunstâncias. Aplicam-se as limitações de velocidade e outras. Para saber mais sobre os termos e condições relacionados com as tecnologias da Nissan, 
contacte o seu concessionário Nissan ou www.nissan.pt

T R A Ç Ã O  À S  Q U A T R O  R O D A S  C O M  M O T O R  D U P L O

Reinvente a experiência de condução às quatro rodas.
Agora 100% elétrico.
O propulsor de tração às quatro rodas com motor duplo e-4ORCE do ARIYA oferece mais do que apenas uma 
experiência de condução inspiradora. Combina uma viagem equilibrada e suave, com uma condução dinâmica estável 
para um maior conforto dos passageiros, especialmente na condução para/arranca da cidade.

O movimento é fluído. A potência é perfeitamente ilimitada. Carregue no acelerador e o e-4ORCE responde 
quase em silêncio, impulsionando a velocidade do ARIYA com força e equilíbrio notáveis. Vai enfrentar mau 
tempo? O e-4ORCE mede com precisão a potência necessária para cada roda, possibilitando-lhe conduzir
em estradas escorregadias com mais confiança.

Motor duplo, um frontal e outro dianteiro, criam uma distribuição do peso 50/50 perfeita. Cada um deles produz
até 300 nm de binário para uma aceleração imediata e um fornecimento equilibrado de potência às quatro rodas. 
Com a adição de travagem controlada individualmente para cada roda, a tração às quatro rodas e-4ORCE 
oferece potência controlada e perfeita para estabilidade, função “cornering” melhorada e condução elétrica.

Modos de condução
O ARIYA vem com 4 modos de condução para lhe oferecer o melhor desempenho em qualquer situação.

ESTÃO DISPONÍVEIS 3 MODOS DE CONDUÇÃO PARA 
UMA CONFIGURAÇÃO DE TRAÇÃO ÀS DUAS RODAS:

COM O e-4ORCE, ESTÁ DISPONÍVEL UM MODO
DE CONDUÇÃO ADICIONAL

STANDARD SNOW
Disfrute do balanço perfeito entre o desempenho 
responsivo e da condução eficaz – ideal para 
todas as suas viagens quotidianas.

Mantenha-se confiante e mantenha o controlo 
no inverno com uma aceleração suave desde
o arranque, para uma aderência garantida na 
neve e em condições escorregadias.

ECO
Viaje de forma leve, com aceleração mais suave 
para uma melhor economia e emissões reduzidas. 
O modo ECO é ideal para aventuras mais longas.

SPORT
Sinta a tensão do desempenho emocionante com 
uma aceleração potente para uma condução mais 
dinâmica.
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Não deverá confiar exclusivamente nas características de comodidade do condutor. 
Algumas características poderão não funcionar em todas as condições e circunstâncias. 
Aplicam-se as limitações de velocidade e outras. Para saber mais sobre os termos e 
condições relacionados com as tecnologias da Nissan, contacte o seu concessionário 
Nissan ou www.nissan.pt

CÂMARA INTELIGENTE DE VISÃO 360º
Fornece um cenário virtual aéreo do automóvel de 360º para facilitar 
as manobras. Deteta objetos em movimento na zona envolvente para 
uma condução sem stress e confiante.

AVISO INTELIGENTE DE ANTICOLISÃO FRONTAL 
Este sistema deteta uma colisão entre 2 automóveis que estejam
à frente para evitar um choque em cadeia emitindo um alerta.

SISTEMA INTELIGENTE DE ÂNGULO MORTO
Aumente a sua visão: o sistema irá alertá-lo se existirem veículos
na diagonal nos ângulos mortos atrás do automóvel e acionará a 
travagem de correção para colocar o veículo novamente na faixa,
caso tente mover-se em direção ao percurso de um veículo detetado.

ESPELHOS RETROVISORES INTELIGENTES 
O sistema de espelhos retrovisores inteligentes permite-lhe visualizar 
diagonalmente o que está a acontecer atrás do automóvel graças ao 
monitor LCD incorporado no retrovisor interior.

SISTEMA INTELIGENTE ANTICOLISÃO FRONTAL COM DETEÇÃO
DE PEÕES, CICLISTAS E ASSISTÊNCIA EM CRUZAMENTOS
Monitoriza constantemente a presença de veículos, ciclistas ou 
pedestres que se encontrem à sua frente. O sistema alerta o condutor 
e aciona os travões caso exista algum perigo pela frente e se assim
for necessário. A assistência à condução em cruzamentos aumenta
a segurança em cruzamentos ao reduzir o risco de colisão com
o trânsito envolvente.

SISTEMA DE TRAVAGEM EM MARCHA-ATRÁS COM DETEÇÃO
DE MOVIMENTO
O sistema deteta objetos parados e obstáculos em cenários
de inversão de marcha e trava, se necessário, para reduzir
a probabilidade de colisão.

Segurança que olha por si
O ARIYA foi concebido para o proteger com as tecnologias
de segurança avançadas. Sistemas que observam a estrada, 
alertam-no para perigos e podem ainda intervir para o ajudar 
a evitar ou reduzir o impacto de uma colisão.
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(1) O ProPILOT está disponível numa gama limitada de veículos e apenas em versões com caixa de velocidades automática. O ProPILOT é uma tecnologia de 
assistência ao condutor avançada mas não evita colisões. O ProPILOT destina-se a ser usado apenas em autoestradas (com separador central), devendo o condutor 
manter sempre os olhos na estrada e as mãos no volante.
(2) As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
As tecnologias de ajuda ao condutor não conduzem por si. Algumas funções podem não estar ativas em algumas circunstâncias. Deve respeitar os limites de 
velocidade e todas as regras de trânsito. Contacte com o seu concessionário Nissan ou visite www.nissan.pt para conhecer todas as funcionalidades e condições das 
tecnologias Nissan.

Com o ProPILOT está em boas mãos
ProPILOT com Navi-Link ⁽¹⁾ Adicionalmente ao fluxo do trânsito seguinte, o ProPILOT com Navi-Link ⁽¹⁾ ajuda a 
mantê-lo centrado na sua faixa, inclusive em curvas ligeiras. Ao conectar-se com o sistema de navegação, pode 
ainda antecipar o que está por vir – deteção de alterações do limite de velocidade para ajustar a sua condução 
em conformidade e sair de estradas escorregadias para ajudar a abrandá-lo à medida que sai da autoestrada.

ProPILOT Park ⁽²⁾ Espaço de estacionamento apertado? Pressione o botão ProPILOT Park ⁽²⁾ e o ARIYA assumirá
o controlo da direção, do acelerador, dos travões e da condução. Observe enquanto o ARIYA desliza até ao local 
– quer seja em marcha-atrás ou em paralelo.

Experiência e-Pedal: uma forma de conduzir mais intuitiva. O e-Pedal deixa-lhe escolher, com a opção
de acelerar e travar eficazmente com apenas o pedal do acelerador. Permite ainda deixar o pedal do travão
para uma travagem mais brusca, chegando a uma paragem completa.
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CARREGAMENTO EM CASA

Com um carregador de parede específico de 7,4 Kw, 
conecte-se a uma vida simplificada e diga adeus às 
bombas de gasolina. Pode inclusive ligar o seu 
automóvel à tomada doméstica na parede, como se de 
um portátil ou qualquer outro dispositivo se tratasse,
e a bateria ficará totalmente carregada, conforme 
necessário. Se a sua casa tiver um contador trifásico,
o ARIYA, com a opção de carregador a bordo 22 kW, 
pode ser carregado até 22 kW de acordo com a 
potência máxima permitida pela instalação de elétrica 
através de um carregador wallbox de alta potência. 
Esta opção aumenta a velocidade de carregamento de 
7 kW de carregamento padrão até 16 km (de alcance) 
por hora para 96 km (de alcance) por hora para um 
carregamento de 22 kW ⁽¹⁾.

CARREGAMENTO INTELIGENTE

Agende o seu carregamento em 
casa a partir do seu smartphone e 
escolha horários em que as tarifas 
de eletricidade são mais baixas. 
Com a App NissanConnect Services, 
pode fazer o carregamento 
enquanto dorme e acordar com o 
seu ARIYA totalmente carregado, 
preparado para conduzir.

Carregamento da bateria (10 a 100%) em menos de

Wallbox — 22 kW Wallbox — 7,4 kW Tomada doméstica —
2,3 kW

63 kWh 3,5 h 10 h 34,5 h

87 kWh 5 h 13,5 h 48 h

(2) Os valores indicados são para baterias de 63 kWh e 87 kWh. A velocidade de carregamento e o tempo dependem de várias condições, incluindo o tipo
de carregador, a temperatura da bateria, bem como a temperatura ambiente no local de utilização. Em climas frios, a utilização de um aquecedor da bateria
a bordo pode ser necessária para melhorar especificamente as velocidades de carregamento rápidas. O tempo de carregamento rápido indicado requer
a utilização de um carregador CCS 2. O Nissan ARIYA está equipado com salvaguardas de carregamento para proteger a bateria durante sessões de 
carregamento rápido repetidas num curto período de tempo. O tempo de carregamento rápido sucessivo pode demorar mais se a temperatura da bateria 
ativar a tecnologia de salvaguarda da bateria.

(1) Verifique com o seu fornecedor de eletricidade local as opções disponíveis 
na sua área .

Viaje com confiança
Este crossover 100% elétrico refinado pode ser novinho em folha, 
mas o ARIYA faz parte da longa história da Nissan e do saber-fazer 
no desenvolvimento EV. Passe mais tempo na estrada graças à 
tecnologia da bateria avançada que permite um carregamento 
rápido e percorra as estradas tendo acesso a uma rede a nível 
europeu de estações de carregamento. Quer opte por uma tração 
às duas rodas ou uma tração às quatro rodas e-4ORCE, carregue
a bateria e explore o mundo livremente.

CARREGAMENTO DURANTE O TRAJETO

Faça-se à estrada com uma grande variedade de opções de carregamento durante o trajeto. Ligue-se 
a um carregador rápido CCS2 de 480 V (DC130 kw) em mais de 8,000 locais pela Europa e disfrute de um 
carregamento da bateria entre 20 a 80 % em apenas 30 minutos ⁽²⁾.

SISTEMA INTELIGENTE DE PLANEAMENTO DE ROTA

O Sistema Inteligente de Planeamento de Rota irá traçar a rota mais eficiente até ao seu destino final indicando 
os pontos de carga disponíveis durante o trajeto.
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(1) Os valores foram determinados no âmbito do novo ciclo de testes do Ciclo de 
ensaio harmonizado a nível mundial para veículos Ligeiros (WLTP - Worldwide 
harmonized Light Vehicles Test Procedure). Os resultados de condução atuais e 
reais podem variar dependendo de fatores tais como o carregamento de arranque 
da bateria, os acessórios colocados após o registo, as condições meteorológicas, 
os estilos de condução e a carga do veículo.
(2) Consumo de eletricidade dependendo dos países.
(3) Os valores indicados são para baterias de 63 kWh e 87 kWh. A velocidade de 
carregamento e o tempo dependem de várias condições, incluindo o tipo de 
carregador e o seu estado, a temperatura da bateria e ainda a temperatura 
ambiente no local de utilização. Em climas frios, a utilização de um aquecedor da 
bateria a bordo pode ser necessária para melhorar especificamente as 
velocidades de carregamento rápidas. O tempo de carregamento rápido indicado 
requer a utilização de um carregador CCS 2. O Nissan ARIYA está equipado com 
salvaguardas de carregamento para proteger a bateria durante sessões de 
carregamento rápido repetidas num curto período de tempo. O tempo de 
carregamento rápido sucessivo pode demorar mais se a temperatura da bateria 
ativar a tecnologia de salvaguarda da bateria.

TRAÇÃO ÀS DUAS RODAS

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Dimensão da bateria Dimensão da bateria
63 kWh 87 kWh

Autonomia WLTP ⁽¹⁾ Autonomia WLTP ⁽¹⁾
Até 403 km Até 533 km

Aceleração [0-100 km/h]
e velocidade máxima

Aceleração [0-100 km/h]
e velocidade máxima

7,5 s - 160 km/h 7,6 s – 200 km/h

Potência e binário Potência e binário
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

Consumo de eletricidade ⁽²⁾
Ciclo combinado WLTP

Consumo de eletricidade ⁽²⁾
Ciclo combinado WLTP

17,6 kWh / 100 km 18,1 kWh / 100 km

Pico de potência de carregamento ⁽³⁾ Pico de potência de carregamento ⁽³⁾
CA 7,4 kW (opcional 22 kW) /CC 130 kW CA 7,4 kW (opcional 22 kW) /CC 130 kW

TRAÇÃO INTEGRAL COM MOTOR DUPLO

ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Dimensão da bateria
87 kWh

Autonomia WLTP ⁽¹⁾
Até 515 km

Aceleração [0-100 km/h]
e velocidade máxima
5,7 s – 100 km/h

Potência e binário
225 kW - 600 Nm

Consumo de eletricidade ⁽²⁾
Ciclo combinado WLTP 
19,7 kWh / 100 km

Pico de potência de carregamento ⁽³⁾
CA 7.4 kW (opcional 22 kW) /CC 130 kW

Três versões únicas do 
ARIYA que transformam 
a condução por 
completo
A beleza do ARIYA é mais do que 
superficial. Trata-se de um crossover 
100% elétrico que se encontra disponível 
em três personalidades distintas, apelando 
a três tipos diferentes de condutores. 
Quer pretenda emoção ao volante, 
capacidade de viagens de longo curso, ou 
algo intermédio, existe um ARIYA para si.
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Porta-skis

Caixa de carga 
de tejadilho

Porta-bicicletas 
para tejadilho

A

B C D E

F G IH

J K

L M

(1) Disponível em três cores: Cromado acetinado, Cromado acetinado 
escuro e Cobre.
(2) Capacidade de reboque máxima de 750 kg para tração às 2 rodas 
e 1500 kg para o e-4ORCE.

Contratos de manutenção
Dê ao seu Nissan ARIYA o cuidado que ele 
merece com um Contrato de Manutenção 
Nissan e poupe dinheiro a longo prazo.
O Contrato de Manutenção da Nissan abrange 
todas as operações agendadas, recomendadas 
pela Nissan e especificadas no Manual de 
Manutenção Oficial da Nissan. Subscrever um 
Contrato de Manutenção permite-lhe saber 
desde o início os custos da sua manutenção
e protege-o contra a inflação dos preços. Para 
além das operações agendadas, pode beneficiar 
da substituição de peças de desgaste, tais como 
escovas do limpa-para-brisas, calços dos 
travões ou suspensões ao subscrever um 
Contrato de Manutenção Completo. Selecione
a duração que abranja as suas necessidades
e beneficie com a utilização de Peças Genuínas 
da Nissan instaladas pelos nossos técnicos com 
formação, a um preço com desconto. Um 
veículo que tenha uma boa manutenção tem 
um valor de revenda superior. Se vender o seu 
Nissan antes de a sua cobertura expirar,
o Contrato de Manutenção será transferido 
para o novo proprietário. Portanto, não espere 
mais e subscreva um Contrato de Manutenção 
Nissan para ter uma maior paz de espírito!

Extensão de garantia 
A Extensão de Garantia Nissan proporciona-lhe
a oportunidade de alargar a garantia de
3 anos/100 000 km para um maior período ou 
quilometragem. Escolha o contrato que melhor 
se adapta ao uso que faz do seu veículo. Caso 
seja necessária uma reparação, serão utilizadas 
apenas peças genuínas da Nissan, montadas por 
técnicos devidamente formados pela Nissan.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE O SEU 
CONCESSIONÁRIO OU REPARADOR NISSAN

Mais confortável.
Mais capaz. Mais para si.
Escolha entre uma vasta gama de acessórios 
originais que visam promover o seu estilo e 
proteger o ARIYA. Desde o gancho de reboque 
a peças que conferem um estilo único, tapetes 
exclusivos e muito mais para dar ênfase ao 
design único do ARIYA e aumentar ainda mais 
a sensação de luxo.

A- Barras tejadilho

B- Embelezador dianteiro ⁽¹⁾

C- Embelezador traseiro ⁽¹⁾

D- Jantes em liga leve com corte de diamante

E- Iluminação de cortesia

F- Tapetes exclusivos

G- Tapete de bagageira reversível

H- Soleira da porta premium 

I - Gancho de reboque ⁽²⁾

J - Proteção de entrada na bagageira

K- Organizador interior

L- Proteção total da bagageira

M- Carregador CA doméstico
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AURORA GREEN
SP - DAP

NINJA BLACK
P - GAT

SKYLINE GREY
M - KAD

CERAMIC GREY
P - KBY

MONOTOM BI TOM

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

MURASAKI RED
P - XGG

TOKIO RED
M - XGD

FUJI WHITE
P - XGA

OCEAN BLUE
P - XGU

SHIROGANE SILVER
M - XGV

Tejadilho em preto disponível com as seguintes cores de 
carroçaria:

Escolha o seu ARIYA 
num conjunto de tons 
sofisticados
Com uma escolha de 10 cores, incluindo seis 
tons de duas tonalidades, pode escolher
o ARIYA que corresponde ao seu estilo.
O icónico tejadilho preto pérola confere ao 
ARIYA ainda mais presença, equilíbrio
e atitude por onde quer que passe.

SP: Tinta especial - M: Metalizado - P: Perolado
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Peças em PVC/bancos em pele sintética
PRETO

Bancos mistos SHORAI em pele sintética e tecido
PRETO

Peças em PVC/bancos em pele sintética
CINZENTO CLARO

A

B

A: Comprimento total: 4595mm

B: Distância entre eixos: 2775mm

C: Largura total: 1850mm

D: Altura total: 1660mm

E: Distância ao solo: 170 - 185mm

dependendo da versão

EXTERIOR

TECNOLOGIA

SEGURANÇA

CARREGAMENTO

INTERIOR

ADVANCE EVOLVE (EQUIPAMENTOS ADVANCED +)

Bancos mistos SHORAI em pele sintética e tecido
CINZA

Bancos em pele NAPPA
AZUL
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EXTERIOR TECNOLOGIACONFORTO

JANTES

Jante em liga leve de 19" Jante em liga leve de 20"
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PERSONALIZAÇÃO INTERIOR

JANTES
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DIMENSÕES

Em liga leve KOTAE de 19"

D
E 
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R
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- Faróis full LED

- Luz diurna LED com função "Follow me Home"

- Faróis de nevoeiro LED

- Luzes traseiras LED

- Selector de modos de condução

- Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

- Sensor de chuva automático

- Climatizador automático dual

- Purificador de ar com descarga ativa de iões 
deplasma

- Sistema de audio DAB com 6 colunas

- Bluetooth®

- Sistema de Navegação TFT de 
12,3" e Cockpit Digital TFT de 12,3"

- e-Pedal Step

- Apple Carplay® sem fios & 
Android Auto®

- Nissan Virtual Personal Assistant (VPA)

- Carregador sem fios para 
Smartphones

- Câmara 360º com deteção de objetos 
em movimento

- Retrovisor interior com anti-
encadeamento automático

- Chave inteligente

- ProPILOT Assist com Navi-Link

- Nissan Connected Services

- Travão de mão elétrico

- Alarme antiroubo perimétrico

- Assistente Inteligente de 
Condução em pára-arranca

- Alerta de saída da faixa de 
rodagem

- Reconhecimento de Sinais de 
Trânsito

- ProPILOT Assist com Navi-Link

- Cruise Control Inteligente e 
adaptativo com limitador de 
velocidade

- Sistema interventivo de manutenção 
na faixa de rodagem

- Sistema interventivo de deteção de 
ângulo morto

- Sistema de travagem em marcha 
atrás com deteção de movimento

- 6 airbags: (frontais, laterais e de 
cortina)

- Sistema automático de anti-
colisão frontal com deteção de 
peões, ciclistas e assistência em 
cruzamentos

- Sinal de travagem de emergência 
(Autohazard)

- Alerta de fadiga do condutor

- Faróis de condução adaptativos e 
nivelador automático

- Piscas sequenciais dianteiros e 
traseiros

- Teto panorâmico de abrir

- Chave inteligente com memória

- Vista traseira inteligente dos 
espelhos retrovisores

- Visor frontal

- ProPILOT Assist Park

- Capacidade de 
carga on-board 
de até 22kW

- Teto 
panorâmico 
de abrir

- Cabo de carregamento EVSE Modo 2 10 A

- Cabo de carregamento Modo 3 32 A

- Capacidade de carga on-board de até 7,4 kW, 230V

- Bateria com sistema de refrigeração por líquido 
e Bomba de Calor

- Faróis Inteligentes

- Retrovisores aquecidos, reguláveis eletricamente e 
rebatíveis automaticamente

- Antena de tubarão

- Tomada USB Tipo A e Tipo C (à frente e atrás)

- Tomada de 12V à frente

- Bolsos na parte de trás dos bancos frontais

- Bancos traseiros rebatíveis 60/40

- Chão da bagageira com bandeja de duplo fundo

- Volante aquecido de pele super suave

- Volante ajustável eletricamente em altura e 
profundidade

- Vidros traseiros escurecidos

- Porta da Bagageira com sistema mãos-livres

- Parabrisas frontal aquecido

- Bancos dianteiros aquecidos

- Ajuste lombar no banco do condutor

- Vidros à frente e atrás com função de 1 toque

- Bancos dianteiros ajustáveis eléctricamente
(6 posições)

- Inclinação do volante

- Sistema de som DAB com 10 colunas BOSE®

- Arrumação central flexível

- Bancos dianteiros ventilados (aquecimento e refrigeração)

- Bancos traseiros aquecidos

- Bancos elétricos com memória para 8 posições dos passageiros e do 
condutor

- Volante elétrico em pele rebatível e telescópico

- Consola central deslizante

- Espelhos elétricos com memória 

CONHEÇAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações técnicas por versão.
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Mergulhe na experiência ARIYA: www.nissan.pt
Siga o ARIYA no Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.
Foram feitos todos os esforços para assegurar que o conteúdo desta publicação esteja correto no momento da sua publicação (agosto 
2022). Este folheto foi produzido com protótipos de veículos expostos em exposições automóveis. De acordo com a política da empresa 
de melhorar continuamente os seus produtos, a Nissan Europe reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, as especificações 
e os veículos descritos e mostrados nesta publicação. Os concessionários Nissan serão informados de tais modificações o mais 
rapidamente possível. Consulte o seu revendedor local Nissan para receber as informações mais atualizadas. Devido às limitações dos 
processos de impressão utilizados, as cores mostradas neste folheto podem diferir ligeiramente das cores reais das tintas e dos 
materiais de revestimento interior utilizados. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste folheto sem a autorização 
escrita da Nissan Europe é proibida. Este folheto foi criado por Designory, França e produzido por eg+, França - Tel.: +33 149 09 25 35.
ARIYA - ago/22.
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https://www.nissan.pt/veiculos/novos-veiculos/ariya.html
https://www.facebook.com/NissanPortugal
https://twitter.com/NissanPortugal
https://www.youtube.com/NissanPortugal
https://www.instagram.com/nissanportugal/?hl=en
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