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EVALIA, 
COMPANHEIRA VERSÁTIL

A EVALIA ESTÁ PREPARADA PARA TUDO,  
desde crianças irrequietas, bicicletas e cães com 
patas enlameadas, até aquele desejo súbito de ir  
até à praia. A EVALIA é um veículo espaçoso, 
robusto, construído para agradar a toda a familia  
e especialmente criado para dar resposta a tudo  
o que quiser fazer.
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ESPAÇO
FAMILIAR

OFERECENDO ATÉ 7 LUGARES REAIS num interior 
espaçoso e luminoso, a EVALIA está repleta de equipamento 
pensado para a família. Longos passeios ao campo? Há uma 
tomada de 12 V para ligar jogos ou um computador portátil,  
e muito espaço de arrumação para todos os objectos 
imprescindíveis. E não se preocupe com mãos sujas ou 
manchas de gelado, porque a EVALIA possui estofos laváveis 
e resistentes, preparados para as famílias.
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VERSATILIDADE  
SEM LIMITES

VÁ ATÉ À BEIRA-MAR. Ajude um amigo a 
mudar de casa. Encha a bagageira com pequenas 
árvores do centro de jardinagem. Saia à aventura 
e descubra novos lugares. A EVALIA está pronta 
para uma vida cheia de surpresas.
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COMPRIMENTO TOTAL: 4,4 m

ALTURA TOTAL:  
1,86 m

LARGURA TOTAL: 2,01 m

Um pequeno passo para o 
Homem: Graças à sua baixa 
plataforma, é fácil entrar e sair 
da EVALIA.

A EVALIA possui um impressionante raio de viragem reduzido de 5,3 m que, 
aliado a um comprimento total de apenas 4,4 m, lhe permite circular com  
grande facilidade e confiança em ruas congestionadas e espaços apertados.

5,3 m

COMPACTA,  
COM GRANDES 
POSSIBILIDADES

A câmara de visão traseira ajuda-o a estacionar em lugares apertados.  
O ecrã táctil do NissanConnect mostra-lhe a área atrás de si com linhas  
de orientação a cores que o ajudam a estacionar a EVALIA exactamente 
onde pretende.

Com menos de 1,9 m de altura, a EVALIA é suficientemente baixa para 
entrar na maioria dos parques de estacionamento de vários andares e altura 
reduzida, ao contrário dos seus concorrentes mais altos.

PREPARADA PARA PARQUES DE ESTACIONAMENTO

GRANDE VISIBILIDADE

RAIO DE VIRAGEM REDUZIDO

ACESSO FÁCILCÂMARA DE VISÃO TRASEIRA

847 mm

667 mm
384 mm

373 mm

O posto de condução elevado da 
EVALIA proporciona-lhe uma 
excelente visibilidade em todos os 
ângulos. O painel de instrumentos 
possui uma inclinação adaptada  
ao ângulo de visão do condutor, 
permitindo-lhe ver rapidamente  
todas as informações essenciais.

GRANDE POR DENTRO, 
COMPACTA POR FORA

O DESIGN INTELIGENTE DA EVALIA incorpora muito espaço interior num veículo compacto, 
proporcionando uma condução ágil, viva e fácil, especialmente útil em estradas movimentadas. A EVALIA 
também pode ser estacionada em lugares mais pequenos do que imagina! Os enérgicos motores a 
gasolina e gasóleo são agradavelmente económicos, tanto em horas de ponta, como em auto-estrada.
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Botão Start/Stop  
(ligado à chave inteligente)Chave inteligente

Regulação eléctrica dos  
retrovisores e da altura  
dos faróis

Ar condicionado e NissanConnect

Transmissão manual de 5 vel.  
(motor gasolina) ou de 6 vel. (motor diesel)Sistema automático de limpa-vidros e faróis

Tomada de 12 V para passageiros da 2.ª fila

Consola central  
com arrumação

Arrumação no painel de bordo

Porta-luvas de grande capacidade...

... e compartimento secreto

Gaveta oculta por baixo  
do banco do passageiro da frente

Volante ajustável em altura  
com controlos integrados  Mesa escamoteável para passageiros da 2.ª fila

Suporte para garrafa de 750 ml  
nas portas laterais deslizantes

Bolsas nas portas

Espaço de arrumação na bagageira

Pega de porta

ADAPTA-SE FACILMENTE
À SUA VIDA

A EVALIA adapta-se rápida e facilmente a tudo o que quiser fazer.
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1 - Com 7 lugares (capacidade de carga de 900 litros)

2 - Com 6 lugares (capacidade de carga de 1550 litros) 5 -  Com 3 lugares (altura de carga até 1,3 m) 6 - Com 2 lugares (capacidade de carga de 2900 litros)

3 - Com 5 lugares (capacidade de carga de 2000 litros)

4 - Com 4 lugares (comprimento de carga até 2,8 m)

ADAPTA-SE
ÀS SUAS NECESSIDADES

CONCEBIDOS PARA SE ADAPTAR ao seu estado de espírito com um simples gesto de pulso, os 
bancos modulares da EVALIA proporcionam-lhe todo o espaço de que necessita. 

Configuração dos bancos de acordo com a versão

Imprimir    |     SairDesign     |     Tecnologia e Performance     |     Estilo e Acessórios

Versatilidade    |    Funcionalidade    |    Adaptabilidade    |     Combinações de Bancos    |    Inteligência



 

NISSANCONNECT
VEJA MAIS, OIÇA MAIS, SAIBA MAIS com o NissanConnect, 
o seu sistema totalmente integrado de navegação, comunicação e 
áudio/entretenimento.  
• Ecrã táctil de 5", rotas ideais, música, informações de trânsito e, 
inclusivamente, lista telefónica.
• Mapas em 2D ou 3D de toda a Europa com zoom automático dos 
principais destinos e orientação por voz em 9 línguas.
• Leitor de CD capaz de ler qualquer formato. Comunicação através de 
ligação mãos-livres Bluetooth®, que lhe permite realizar chamadas 
telefónicas e ouvir música em streaming.
• Acesso às músicas favoritas do seu iPod®, leitor MP3 ou pen USB 
através do ecrã táctil do NissanConnect.
• Veja o que se passa atrás de si com a câmara de visão traseira.

POTÊNCIA 
E ECONOMIA

OPTE por um motor a gasolina de 1.6 l com 110CV (81 kW) e 153 Nm de binário ou por 
um motor turbo-diesel 1.5dCi de 110CV (81 kW) e 240 Nm de binário. Ambos os motores 
proporcionam-lhe um consumo reduzido para que gaste menos combustível e aumente o 
tempo entre reabastecimentos. Por sua vez, o ecrã multifuncional sugere a melhor altura 
para mudar de velocidade, para que possa conduzir de uma forma ainda mais económica.

Consumo combinado: 4,9 - 7,3 l/100 km; emissões de CO2: 130-169 g/km. (De acordo com a Directiva 2004/3/EC. O equipamento opcional,  
a manutenção, a técnica de condução, bem como as condições atmosféricas e do pavimento podem afectar os resultados oficiais).

SENSAÇÃO 
DE SEGURANÇA
QUEREMOS QUE TODOS SE SINTAM  
SEGUROS A BORDO DA EVALIA.
Por isso, equipámo-la com vários sistemas de segurança activa, 
que incluem ABS com Distribuição Electrónica da Travagem (EBD), 
Assistência à Travagem – que aumenta o poder de travagem – e 
Controlo de Estabilidade.  
Além disso, o condutor e o passageiro da frente dispõem, como 
equipamento de série, de airbags frontais e laterais de cortina e 
pré-tensores dos cintos de segurança. E para uma protecção ainda 
maior, todos os veículos EVALIA vêm equipados com o Programa 
Electrónico de Estabilidade (ESP), o Regulador e Limitador de 
Velocidade e o novo Sistema de Controlo da Pressão dos Pneus. 

Airbags frontais, laterais e de cortina

110CV (81 kW)

1.6G

110CV (81 kW)

1.5dCi

CONDUZA 
E DESCUBRA

A EVALIA ESTÁ EQUIPADA  
PARA TORNAR A DESCOBERTA  
DE NOVOS DESTINOS mais fácil,  

cómoda e divertida graças ao cruise control.  
O seu computador de bordo multifuncional  
de fácil leitura indica as rotações do motor,  

o consumo instantâneo e médio de combustível 
e a autonomia restante. Além disso, vem equipada 

com chave inteligente, que lhe permite trancar  
e destrancar as portas e ainda pôr o motor  
a trabalhar sem necessitar tirá-la do bolso.  

Haverá algo mais simples? E o que dizer dos 
faróis que se acendem automaticamente quando 

fica escuro ou dos limpa-pára-brisas que se 
activam automaticamente quando chove?
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Protecções da carroçaria

4) Tapetes têxteis e  
em borracha

5) Gancho de reboque  
amovível, 7 pinos TEK

6) Divisória para bagageira

A MINHA ESPECTACULAR
E VERSÁTIL EVALIA
OS ACESSÓRIOS CONCEBIDOS ESPECIALMENTE   
para o seu veículo oferecem-lhe ainda mais possibilidades para as suas 
aventuras em família ou para simplificar o seu dia-a-dia. Desde barras  
de carga, porta-bicicletas a tapetes e protecções resistentes para o piso, 
estes acessórios vão ajudá-lo a usufruir ao máximo dos seus tempos de 
lazer e das capacidades impressionantes da EVALIA.

1) Barras de carga

2) Frisos laterais

3) Protecção dos cantos  
do pára-choques
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C O R E S

K51 / M 
PRECISION GREY

KL0 / M 
MOON SILVER

QM1 / S 
ICEBERG WHITE

GN0 / M 
IVORY BLACK

Z10 / S 
SOLID RED

QAB / M 
PEARL WHITE

BW9 / M 
BALTIC BLUE

S: SÓLIDA 
M: METALIZADA

TECIDO AZUL JANTES DE LIGA LEVE

E Q U I P A M E N T O  D E  S É R I E

R E V E S T I M E N T O S J A N T E S

Câmara de visão traseira Faróis de nevoeiro Chave inteligente Ar condicionado automático

Segurança
• Travões ABS
• Sistema de controlo de estabilidade (ESP)
• Airbags frontais, laterais e de cortina
• Cruise Control e limitador de velocidade
• Sistema de monitorização da pressão dos pneus
• Sistema anti-roubo
• Acendimento automático de luzes e limpa-pára-brisas
• Imobilizador
• ISOFIX® na 2ª fila de bancos
• Roda sobressalente temporária (apenas na versão 5 lugares)
• Kit anti-furos (apenas na versão 7 lugares)

Tecnologia
• NissanConnect (sistema de navegação com ecrã táctil a cores de 5”, 

Bluetooth®, Rádio-CD, Conector MP3, Porta USB, Tomada de 3,5 mm
e Câmara de visão traseira)

• Fecho centralizado
• Chave inteligente
• Botão de ignição

Exterior
•  Faróis de nevoeiro
• Espelhos retrovisores exteriores com regulação eléctrica
• Jantes de liga leve
• Pára-choques à cor da carroçaria
• 2 portas laterais deslizantes com vidros
• Vidros traseiros escurecidos
• Portão traseiro
• Vidro térmico traseiro
• Limpa-pára-brisas traseiro

Interior
• Ar Condicionado automático
• Vidros eléctricos dianteiros
• Volante regulável em altura
• Revestimento interior
• Espaço de armazenamento central
• Pousa-copos
• Bandejas na parte traseira dos bancos dianteiros
• 2ª fila de bancos rebatível 60/40
•  Cobertura da bagageira –Chapeleira - (apenas na versão 5 lugares)
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Você desperta a nossa imaginação, provoca 
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as 
regras e a inovar. E para nós, inovação não 
é apenas adicionar coisas e suplementos. 
É derrubar barreiras para reinventar o status 
quo. É desenvolver soluções inéditas para 
satisfazer os seus desejos mais excêntricos 
e mais pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que que-
bram os moldes tradicionais para lhe oferecer 
uma experiencia de condução mais aliciante, 
todos os dias.

NA NISSAN,  
VOCÊ É A NOSSA  
FONTE DE INSPIRAÇÃO.

A NISSAN EVALIA 
OFECERE-LHE DE SÉRIE:

3 ANOS OU 100 000 KM DE 
GARANTIA DE VEÍCULO NOVO  
(O QUE OCORRER PRIMEIRO)

12 ANOS DE GARANTIA DE 
PERFURAÇÃO POR CORROSÃO 

INTERVALOS ENTRE MANUTENÇÕES  
DE 30 000 KM OU 12 MESES 
(O QUE OCORRER PRIMEIRO)
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Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam correctos no momento da impressão 
(Dezembro 2014) . Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política da empresa de introdução de 
melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os 
Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais actualizadas sobre as 
especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta 
publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução 
total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan International.

 PT – EVALIA – Dez/14 – impresso na U.E.  
Criado por NEW BBDO, França – Tel.: +33 1 40 62 37 37 e produzido por EG+ WORLDWIDE\FRANÇA – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Concessionário:
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Veículo de cortesia gratuito
Equiparação de preços
Nissan Assistance+
Check-up gratuito do veículo

Para benefi ciar de todas estas vantagens, registe-se no espaço exclusivo  para Clientes em www.youplusnissan.pt
Descubra em detalhe o programa Promessa Cliente em nissan.pt/promessacliente ou na nossa rede ofi cial de concessionários.

Siga-nos em: /NissanPt @NissanPt /NissanPortugal

http://www.nissan.pt
http://www.facebook.com/nissanportugal
http://www.twitter.com/nissanportugal
http://www.youtube.com/nissanportugal


Nissan NV200 Evalia
Gama e Equipamento
Janeiro 2017

EVALIA 5 lugares

1.5dCi EU6 110 CV (81 kW) A/C GAS 6M/T

Equipamento de série
Segurança
	  Airbags frontais, laterais e de cortina
	  ABS (Antibloqueio de travões)
	  ESP (Sistema de controlo de estabilidade)
	  Acendimento automático de luzes e limpa-pára-brisas
	  Sistema de monitorização da pressão dos pneus
	  ISOFIX® na 2a fila de bancos
	  Cruise Control e Limitador de velocidade, com comandos no volante
	  Imobilizador electrónico

Tecnologia
	   NissanConnect (sistema de navegação 3D com ecrã táctil a cores de 5”  

de alta resolução)
	   Ecrã Multifunções
	   Computador de a bordo
	   Câmara de visão traseira
	   Rádio-CD com Bluetooth® com MP3, Portas USB e Tomada de 3,5 mm
	   4 altifalantes
	   Chave inteligente e botão de ignição
	   Fecho centralizado

Exterior
	  Jantes de liga leve 15” com kit anti-furos
	  Faróis de nevoeiro dianteiros
	  Espelhos retrovisores exteriores com regulação eléctrica
	  Pára-choques à cor da carroçaria
	  Porta lateral à esquerda e à direita, deslizantes com vidros
	  Vidros traseiros escurecidos
	  Portão traseiro
	  Vidro térmico traseiro
	  Limpa-pára-brisas traseiro

Interior
	  Ar Condicionado automático
	  Vidros eléctricos dianteiros
	  Volante regulável em altura
	  Revestimento interior
	  Espaço de armazenamento central
	  Pousa-copos
	  2a fila de bancos rebatível 60/40
	  Cobertura da bagageira (chapeleira)

EVALIA 7 lugares

1.5dCi EU6 110 CV (81 kW) A/C GAS 6M/T

Equipamento de série
Segurança
	  Airbags frontais, laterais e de cortina
	  ABS (Antibloqueio de travões)
	  ESP (Sistema de controlo de estabilidade)
	  Acendimento automático de luzes e limpa-pára-brisas
	  Sistema de monitorização da pressão dos pneus
	  ISOFIX® na 2a fila de bancos
	  Cruise Control e Limitador de velocidade, com comandos no volante
	  Imobilizador electrónico

Tecnologia
	   NissanConnect (sistema de navegação 3D com ecrã táctil a cores de 5”  

de alta resolução)
	   Ecrã Multifunções
	   Computador de a bordo
	   Câmara de visão traseira
	   Rádio-CD com Bluetooth® com MP3, Portas USB e Tomada de 3,5 mm
	   4 altifalantes
	   Chave inteligente e botão de ignição
	   Fecho centralizado

Exterior
	  Jantes de liga leve 15” com pneu sobressalente temporário
	  Faróis de nevoeiro dianteiros
	  Espelhos retrovisores exteriores com regulação eléctrica
	  Pára-choques à cor da carroçaria
	  Porta lateral à esquerda e à direita, deslizantes com vidros
	  Vidros traseiros escurecidos
	  Portão traseiro
	  Vidro térmico traseiro
	  Limpa-pára-brisas traseiro

Interior
	  Ar Condicionado automático
	  Ar Condicionado traseiro independente
	  Vidros eléctricos dianteiros
	  Sete bancos
	  Volante regulável em altura
	  Revestimento interior
	  Espaço de armazenamento central
	  Pousa-copos
	  2a fila de bancos rebatível 60/40
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Nissan NV200 Evalia
Especificações Técnicas
Janeiro 2017

Evalia
1.5dCi EU6 110 CV (81 kW)

5 lugares 7 lugares
MOTOR
Número de cilindros / Válvulas x cilindro 4 / 2
Cilindrada cm3 1461
Diâmetro por curso mm 76 x 80,5
Potência máxima (1) kW(CV)/rpm 110 (81) / 4000
Binário máximo (1) Nm/rpm 240 / 2000
Relação de compressão 15,5 : 1
Combustível Diesel
Alimentação Injecção directa Common Rail
Bateria / Alternador  Ah/A 60 / 150
Sistema controlo de emissões Euro 6 + DPF

EIXO MOTRIZ
Tipo de embraiagem Disco a seco, mecânico
Transmissão Manual, de 6 velocidades
Tracção Dianteira
CHASIS
Suspensão – dianteira Independente, tipo Mc Pherson
  – traseira Molas de laminas
Direcção Electrica assistida, de cremalheira e pinhão
Sistema de travões Discos / Tambores (ABS com EBD e assistência à travagem de emergência)
Sistema de controlo de estabilidade Sistema de controlo de estabilidade (ESP)
Jantes 15 x 5.5J
Pneus 175/65 R15

PESOS E DIMENSÕES
Tara mínima kg 1390 1431
Peso bruto  kg 2080
Carga útil máxima  kg 690 649
Peso total sobre eixos – dianteiro kg
  – traseiro kg

960  
1120

963 
1117

Arrasto máximo com travão aux. kg 1100
Arrasto máximo sem travão aux.  kg 640
Comprimento / Largura mm 4400 / 2011 (1695 sem retrovisores)
Altura mm  1865
Distância entre eixos mm 2725
Via dianteira / Via traseira mm 835 / 840
Largura dianteira / traseira mm 1490 / 1510
Altura ao solo (sem carga) mm 158
Capacidade depósito de combustível l 55

DIMENSÕES ZONA CARGA
Comprimento máximo mm –
Largura / Altura máxima mm 1495 / 1305
Largura mín. entre pisos de roda mm –
Altura do piso de carga ao solo mm 524
Volume de carga m3 2,0 m3;  

3,0 m3 com 2a fila rebatida
2,0 m3 com 3a fila rebatida;  

2,9 m3 com 2a e 3a filas rebatidas

Porta de correr (Largura / Altura) mm 693 / 1171
Porta traseira (Largura / Altura) mm 1262 / 1228

CONSUMOS E PRESTAÇÕES
Consumo  (2) – Urbano l/100 km 5,5
combustível – Extra urbano l/100 km 4,6
  – Misto l/100 km 4,9
Emissões CO2 (Ciclo Misto) (2) g/km 130
Velocidade máxima  km/h 169
Diâmetro mín. de viragem (entre lancis) m 10,6

(1) De acordo com o Regulamento (UE) 80/1269*1999/99. Com motor 1.5dCi, de acordo com o Regulamento (UE) 85-00.
(2) De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*195/2013J. (O equipamento opcional, a manutenção, a técnica de condução, bem como as condições atmosféricas e do pavimento, podem afectar os 

resultados oficiais).
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