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Crossoverul rafinat, 100% electric. 
O experiență captivantă electrică.
Electricitatea ne poate rezerva și alte surprize. Cu Nissan ARIYA poți păși chiar acum în 
viitor, beneficiind de cel mai înalt nivel de performanță, design și tehnologie Nissan. 
ARIYA se integrează perfect în viața ta de zi cu zi, oferindu-ți numeroase opțiuni, inclusiv 
în materie de baterie, autonomie și tracțiune pe două roți sau tracțiune integrală, astfel 
încât să te poți bucura de control și încredere la cel mai înalt nivel.
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Nu trebuie să te bazezi doar pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele sisteme să nu poată funcţiona în orice condiţii și circumstanţe. 
Există limitări datorate vitezei sau altor elemente. Pentru termeni și condiţii referitoare la tehnologiile Nissan, te rugăm să contactezi un partener autorizat 
Nissan sau să vizitezi www.nissan.ro.
În funcţie de versiune, dotări disponibile standard sau opţional (contra cost).

Conducere inteligentă, conectată și intuitivă
Pășește în lumea ARIYA și nu vei mai dori să o părăsești vreodată. Mai mult decât un 
crossover rafinat, 100% electric, ARIYA stârnește entuziasm, învăluindu-te într-o ambianță 
de confort și relaxare.

Putere redefinită
Beneficiezi de o conducere lină și silențioasă specifică unui autovehicul electric. 
Autonomia modelului ARIYA îți permite să parcurgi cu încredere distanțe mari, iar 
tehnologia e-4ORCE, un sistem nou de tracțiune integrală unic, duce experiența 
conducerii unui autovehicul electric la un nou nivel.

Conectivitate îmbunătățită
Controlează-ți universul digital - dispozitivele și sistemele de tip „smart home” compatibile 
- prin comenzi vocale. Glisează datele de navigație pentru a le aduce în câmpul vizual sau 
atinge comenzile subtile, dar elegante, cu feedback haptic ale modelului ARIYA. ARIYA te 
invită să interacționezi cu autovehiculul într-un mod cu totul nou.

Asistență sporită
Conducerea ar fi trebuit să fie întotdeauna atât de simplă. Relaxează-te și permite-i 
autovehiculului ARIYA să te asiste în traficul aglomerat, în curbe ușoare și chiar la 
schimbarea benzii de circulație, sau lasă-l să facă manevrele de parcare în locul tău. 
Asta înseamnă să ai la îndemână tehnologii de ultimă generație.
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O primire călduroasă 
ARIYA te întâmpină cu funcția de 
memorie pentru scaune. Simte 
confortul chiar înainte de a intra 
în mașină.

Lumină & umbră
Modelul tradițional japonez Kumiko 
este integrat în mai multe elemente 
ale vehiculului. Pentru inserțiile 
interioare ale ușilor, acesta creează 
un joc de lumini și umbre.

Feedback haptic
Conceptul japonez „sei”, sau 
„abordarea inteligentă a 
designului sau a funcției”, este 
reprezentat de comenzile haptice 
care oferă un răspuns tactil.

Jante de 20" din aliaj cu capace 
aerodinamice
Creează o impresie puternică cu 
aceste uimitoare inserții ale jantelor.ARIYA atrage toate privirile cu prezența sa

Ariya iese în evidență prin farurile sale LED super-subțiri și semnătura luminoasă 
specifică – detalii futuriste care se reflectă la interior prin iluminarea ambientală și 
comenzile care prind viață la atingere, strălucind. Motivul japonez sofisticat Kumiko de 
pe grila frontală și inserțiile ușilor demonstrează că tradiția poate inspira și viitorul.
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Designul de inspirație japoneză creează o stare de zen
Podeaua plată și senzația relaxantă de spațiu deschis creează un stil complet nou de interior al 
unui autovehicul. Este și un paradox perfect realizat: ARIYA are un design exterior elegant și, în 
același timp, unul dintre cele mai spațioase habitacluri din segmentul său. Scaunele față „Zero 
Gravity” oferă o susținere eficientă pentru conducerea dinamică, de înaltă performanță, specifică 
unui autovehicul electric, dar și confortul necesar pentru a petrece mai mult de câteva minute în 
autovehiculul staționat.

Deschide noi posibilități
Fidel statutului său de crossover, ARIYA este conceput pentru a transporta orice ai 
nevoie. Spațiul generos din portbagaj permite transportarea cu ușurință a bagajelor 
pentru o călătorie de weekend, chiar și în cazul unei familii numeroase. Pentru a 
beneficia de spațiul maxim de încărcare, pur și simplu rabatează al doilea rând de 
scaune. Iar dacă transporți lucruri ce pot murdări portbagajul, folosește Protecția 
Completă pentru Portbagaj, proiectată de Nissan, pentru a-l proteja de lichide 
vărsate și de noroi. Și încă un truc: în cazul în care ai mâinile ocupate, o mișcare 
ușoară de lovire cu piciorul sub bara de protecție va deschide imediat hayonul cu 
acționare electrică „mâini-libere”.

PÂNĂ LA

468 L Până la 415 l 
pentru 
e-4ORCE

Organizator 
flexibil pentru 
portbagaj

Hayon cu 
acționare electrică 
„mâini-libere”

(cu scaunele nerabatate)
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Comenzi tactile
haptice

Interfață de afișare 
integrată

Tehnologie inteligentă 
de asistență personală⁽¹⁾

Încărcător 
wireless⁽¹⁾⁽²⁾

(1) În funcţie de versiune, dotări disponibile standard sau opţional (contra cost).
(2) Compatibil cu standardul de încărcare Qi și optimizat pentru dispozitivele certificate conform standardului Qi.
Pentru a utiliza serviciile NissanConnect ai nevoie de un cont de utilizator NissanConnect și trebuie să te înregistrezi și să te conectezi la aplicaţia NissanConnect Services 
cu numele tău de utilizator și parola ta. Pentru a utiliza aplicaţia gratuită NissanConnect Services, ai nevoie de un smartphone cu un sistem de operare compatibil iOS 
sau Android și de o cartelă SIM cu opţiunea de date cu un contract de telefonie mobilă existent sau separat între tine și furnizorul tău de servicii de telefonie mobilă. 
Funcţionarea serviciilor depinde de acoperirea reţelei de telefonie mobilă.

Conduci, lucrezi, te relaxezi — 
alegerea îți aparține
Adaptează interiorul unic al modelului ARIYA la 
nevoile tale. Prin simpla apăsare a unui buton, 
consola centrală culisantă electric⁽¹⁾ poate fi 
deplasată înainte și înapoi pentru a-ți personaliza 
spațiul. Pentru un plus de confort, ARIYA poate chiar 
memora setările tale și pe cele ale altor șoferi. Cu 
platforma EV ce permite obținerea unei podele 
complet plate pentru un interior asemănător unui 
lounge, habitaclul modelului ARIYA este spațiul 
perfect pentru momente de relaxare prețioase. Ai 
nevoie să încarci un dispozitiv?⁽¹⁾⁽²⁾ Funcția de 
încărcare wireless a unui smartphone compatibil 
menține ordinea în habitaclu și telefonul încărcat în 
timpul călătoriei.

Tehnologie care se conectează la simțurile tale
Sunt șanse mari să nu fi experimentat niciodată ceva asemănător cu ARIYA. În locul 
butoanelor tradiționale, comenzile se aprind atunci când sunt apăsate, reacționează 
prin feedback tactil și apoi se estompează, aproape dispărând în interiorul calm, 
plăcut al modelului ARIYA. Interfața de afișare integrată include două ecrane de 
12,3" ușor de utilizat și cu un aspect uluitor. Tehnologia inteligentă de asistență 
personală⁽¹⁾ de ultimă generație asigură o comunicare fără cusur.
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(1) În funcţie de versiune, dotare disponibilă standard sau opţional (contra cost).
(2) Afișajul pe parbriz este o dotare practică și pentru confort la conducere, ce proiectează principalele informaţii pe parbriz astfel încât să le ai în câmpul vizual și, în
același timp, să-ţi concentrezi atenţia la condiţiile de trafic.
Pentru a utiliza serviciile NissanConnect ai nevoie de un cont de utilizator NissanConnect și trebuie să te înregistrezi și să te conectezi cu numele tău de utilizator și 
parola. Pentru a utiliza aplicaţia gratuită NissanConnect Services, ai nevoie de un smartphone cu un sistem de operare compatibil iOS sau Android și o cartelă SIM cu 
opţiune de date cu un contract de telefonie mobilă existent sau separat între tine și furnizorul tău de servicii de telefonie mobilă. Funcţionarea serviciilor depinde de 
acoperirea reţelei de telefonie mobilă. Utilizarea serviciului de internet la bord NissanConnect este posibilă printr-o conexiune de internet wireless integrată. Pachetele 
de date sunt furnizate de anumiţi operatori externi de telefonie mobilă în conformitate cu termenii și condiţiile acestora (disponibilitate în funcţie de ţară).
Pentru mai multe informaţii, te rugăm să accesezi www.nissan.ro sau să contactezi un partener autorizat Nissan.

(3) Serviciul Alexa integrat și Sistemul Nissan de Comandă Vocală sunt disponibile gratuit pentru o perioadă de 3 ani, iar apoi contra cost,
în funcţie de model și/sau nivelul de echipare.
(4) Serviciile Nissan pe Google Assistant, Istoricul de Conducere și Statisticile, Asistenţă Nissan, Asistenţă în caz de Avarie sunt disponibile gratuit pentru o perioadă de 
7 ani, în funcţie de model și/sau nivelul de echipare.

(6) Apple CarPlay® și Android Auto™ sunt disponibile gratuit, în funcţie de model și/sau nivelul de echipare. Aplicaţiile sunt disponibile în funcţie de ţară sau de limba de utilizare.
(7) Este posibil ca funcţiile să nu fie disponibile la lansarea autovehiculului. Pentru mai multe informaţii, te rugăm să accesezi www.nissan.ro sau să contactezi un
partener autorizat Nissan.
Răspunsul și utilizarea funcţionalităţilor pot fi afectate atunci când mașina primește un semnal slab. Pentru o utilizare optimă, te rugăm să te asiguri că mașina ta se 
află într-o zonă cu acoperire bună a reţelei.
Conectarea unui telefon mobil pentru a utiliza NissanConnect trebuie făcută numai atunci când mașina este parcată în siguranţă. Utilizarea sistemului trebuie să fie 
întotdeauna în conformitate cu regulile de circulaţie pe drumurile publice. Șoferii trebuie să utilizeze sistemul numai atunci când pot face acest lucru în siguranţă. 
Utilizatorii ar trebui să fie conștienţi de potenţialul tehnologiei hands-free de a le distrage atenţia de la drum, ceea ce i-ar putea împiedica să deţină controlul deplin 
asupra vehiculului.
Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte ţări. Android Auto și sigla Android Auto sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Amazon, Alexa și toate mărcile asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi.

Creează-ți propriul peisaj digital

COMPATIBILITATE CU GOOGLE ASSISTANT ȘI ALEXA⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾
Utilizează funcțiile NissanConnect Services pentru a-ți configura 
autovehiculul de la distanță, prin comandă vocală, din confortul propriei 
locuințe. Acest serviciu este indisponibil în limba română.

SERVICIUL ALEXA INTEGRAT⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁷⁾
Utilizează dispozitivele tale de tip „smart home”, ascultă muzica preferată 
din listele tale de redare prin Amazon Music și fă cumpărături pe loc. Acest 
serviciu este indisponibil în limba română.

ARIYA îți simplifică viața
ARIYA este partenerul de încredere care te ajută să explorezi lumea, fiind echipat cu tehnologii conectate care îți 
îmbunătățesc și simplifică experiența de conducere. Cu funcția de comandă vocală, trebuie doar să rostești „Hello 
Nissan” și ARIYA răspunde solicitării tale. De asemenea, ARIYA poate comunica și cu dispozitivele tale de tip „smart 
home”. Iar afișajele personalizabile îți permit să-ți configurezi punctele de contact digitale la fiecare călătorie.

SISTEMUL NISSAN DE 
COMANDĂ VOCALĂ⁽¹⁾⁽³⁾

Rostește „Hello Nissan” pentru a 
efectua un apel, a trimite mesaje text, 

a schimba postul de radio sau pentru a 
seta o destinație. Acest serviciu este 

indisponibil în limba română.

APPLE CARPLAY® ȘI 
ANDROID AUTO™⁽¹⁾⁽⁶⁾

Proiectează conținutul aplicației 
preferate pe ecranul tactil al 

autovehiculului.

Pentru o utilizare optimă, îți recomandăm să 
folosești cablul original furnizat de producător.

INTERFAȚĂ DE AFIȘARE INTEGRATĂ Cele două ecrane dinamice de 12,3" formează 
o singură suprafață de afișare. Configurează afișajul și personalizează-l după cum 
dorești, cu muzică, hărți și multe altele.

AFIȘAJ PE PARBRIZ⁽¹⁾⁽²⁾ Acest afișaj intuitiv proiectează informațiile esențiale în 
câmpul tău vizual – viteza de deplasare actuală, limita de viteză sau direcția 
următorului viraj parcă plutesc deasupra drumului.
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Nu trebuie să te bazezi exclusiv pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele sisteme să nu funcţioneze în toate condiţiile și circumstanţele. Se aplică limitele 
de viteză și alte limitări. Pentru termenii și condiţiile referitoare la tehnologiile Nissan, te rugăm să contactezi un partener autorizat Nissan sau să vizitezi www.nissan.ro.

T R A C Ț I U N E  I N T E G R A L Ă  C U  D O U Ă  M O T O A R E

Reinventează experiența tracțiunii integrale. 
Acum 100% electrică.
Tehnologia e-4ORCE de tracțiune integrală cu două motoare din dotarea modelului ARIYA oferă mai mult 
decât o experiență de conducere uimitoare. Aceasta combină rularea lină, echilibrată, cu o dinamică stabilă, 
un efect de tangaj redus și un confort sporit al pasagerilor, în special în traficul urban cu opriri și porniri dese.

Deplasarea se face fără efort. Puterea pare a fi nelimitată. Apasă pedala de accelerație și e-4ORCE răspunde 
într-un mod impresionant, propulsând ARIYA la viteza dorită cu o forță și un echilibru remarcabile. Condiții 
meteorologice nefavorabile? e-4ORCE măsoară cu precizie puterea transmisă fiecărei roți, în mod individual, 
pentru a te putea deplasa cu mai multă încredere pe drumuri alunecoase.

Cele două motoare, unul amplasat în față și celălalt în spate, asigură distribuția egală a greutății pe cele 
două punți. Fiecare motor generează un cuplu de până la 300 Nm, pentru o accelerare instantanee și o 
transmitere echilibrată a puterii către toate cele patru roți. Prin aplicarea individuală a forței de frânare pe 
fiecare roată, tehnologia de tracțiune integrală e-4ORCE oferă o putere uniformă și controlată pentru o 
stabilitate îmbunătățită în viraje și o tracțiune electrică.

Moduri de conducere
ARIYA dispune de 4 moduri de conducere pentru a oferi cele mai bune performanțe în orice situație.

PENTRU VERSIUNILE CU TRACȚIUNE FAȚĂ SUNT 
DISPONIBILE 3 MODURI DE CONDUCERE:

PENTRU VERSIUNEA e-4ORCE ESTE DISPONIBIL UN 
MOD DE CONDUCERE SUPLIMENTAR:

STANDARD SNOW
Bucură-te de echilibrul perfect între performanțe 
remarcabile și conducere eficientă – este modul 
ideal pentru călătoriile zilnice.

Conduci cu încredere și păstrezi controlul 
asupra vehiculului în deplasările din timpul iernii, 
cu o accelerare lină la pornirea de pe loc, pentru 
o aderență sporită pe drumuri alunecoase, 
acoperite de zăpadă.

ECO
Accelerare mai ușoară pentru un consum redus 
de energie. Modul ECO este ideal pentru călătorii 
pe distanțe mai lungi.

SPORT
Senzații de conducere captivante, cu o accelerare 
puternică pentru o rulare mai dinamică.
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Nu trebuie să te bazezi exclusiv pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele 
sisteme să nu funcţioneze în toate condiţiile și circumstanţele. Se aplică limitele de viteză și 
alte limitări. Pentru termenii și condiţiile referitoare la tehnologiile Nissan, te rugăm să contactezi 
un partener autorizat Nissan sau să vizitezi www.nissan.ro.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR CU VEDERE 
PANORAMICĂ LA 360°
Asigură o vedere la 360 de grade în jurul autovehiculului și o 
vedere panoramică de deasupra acestuia, pentru a ușura 
manevrele. Detectează obiectele în mișcare din zona adiacentă, 
pentru a conduce cu încredere și fără stres.

SISTEMUL INTELIGENT DE AVERTIZARE PRIVIND O COLIZIUNE 
FRONTALĂ
Acest sistem emite o alertă când detectează un autovehicul 
care frânează aflat cu 2 autovehicule în față, pentru a preveni 
accidentele în care sunt implicate mai multe autovehicule.

SISTEMUL INTELIGENT DE INTERVENȚIE PENTRU UNGHIUL MORT
Sporește vizibilitatea: sistemul te va avertiza cu privire la 
prezența unor autovehicule în unghiurile moarte, în diagonală, 
în spatele vehiculului tău, și va aplica o frânare de corecție 
pentru a readuce vehiculul pe banda de circulație în cazul în 
care intri pe traiectoria unui autovehicul detectat.

OGLINDA RETROVIZOARE INTELIGENTĂ
Sistemul îți permite să vezi în format digital ce se întâmplă în 
spatele autovehiculului, datorită unui monitor LCD integrat în 
oglinda centrală.

SISTEMUL INTELIGENT DE FRÂNARE DE URGENȚĂ CU ASISTENT 
ÎN INTERSECȚII, RECUNOAȘTEREA PIETONILOR ȘI A BICICLIȘTILOR
Monitorizează în mod constant prezența autovehiculelor, a 
bicicliștilor sau a pietonilor în calea ta. Sistemul te avertizează 
și acționează frânele, dacă este necesar, la detectarea unui 
pericol în fața autovehiculului. Asistentul în intersecții sporește 
siguranța în intersecții prin reducerea riscului de coliziune cu 
autovehiculele care vin din lateral.

SISTEMUL DE FRÂNARE AUTOMATĂ ÎN MARȘARIER
Sistemul detectează obiecte statice și obstacole la deplasarea 
în marșarier și, dacă este necesar, acționează frânele pentru a 
evita o coliziune.

Sisteme de siguranță care îți 
poartă de grijă
ARIYA a fost proiectat să te protejeze cu tehnologii de 
siguranță avansate. Sisteme care monitorizează condițiile de 
trafic, te avertizează cu privire la eventualele pericole și pot 
chiar interveni pentru a contribui la evitarea sau reducerea 
impactului unei coliziuni.
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(1) Sistemul de asistenţă la conducere ProPILOT este disponibil pentru o gamă limitată de autovehicule. ProPILOT este o tehnologie avansată de asistenţă pentru șofer, 
dar nu poate preveni coliziunile. ProPILOT necesită atenţia şoferului fiind proiectat ca un sistem “Eyes on/ Hands On” de asistenţă numai pentru autostrăzi (sensuri de 
deplasare separate prin bariere). Navi-link sprijină sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere care este posibil să nu detecteze și să nu citească toate indicatoarele 
rutiere în orice condiţii. Șoferul trebuie să fie atent la toate indicatoarele și să respecte regulile de circulaţie. Este responsabilitatea șoferului să fie atent, să conducă în 
siguranţă și să menţină în orice moment controlul asupra autovehiculului. Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulţi manualul de utilizare.
(2) În funcţie de versiune, dotare disponibilă standard sau opţional (contra cost).
Nu trebuie să te bazezi exclusiv pe sistemele de asistenţă la conducere. Este posibil ca unele sisteme să nu funcţioneze în toate condiţiile și circumstanţele. Se aplică limitele 
de viteză și alte limitări. Pentru termenii și condiţiile referitoare la tehnologiile Nissan, te rugăm să contactezi un partener autorizat Nissan sau să vizitezi www.nissan.ro.

Mereu în siguranță cu ProPILOT
Sistemul de asistență la conducere ProPILOT cu Navi-link⁽¹⁾ Pe lângă monitorizarea fluxului de trafic, 
ProPILOT cu Navi-link⁽¹⁾ te ajută să menții autovehiculul pe centrul benzii de circulație, chiar și în viraje ușoare. 
Fiind conectat cu sistemul de navigație, poate anticipa și ceea ce urmează pe traseu, detectând modificările 
limitelor de viteză pentru a-ți adapta viteza în consecință și benzile de ieșire pentru a te ajuta să încetinești 
atunci când ieși de pe autostradă.

Sistemul de parcare automată ProPILOT Park⁽²⁾ Loc de parcare îngust? Apasă butonul ProPILOT Park⁽²⁾ și 
ARIYA va prelua controlul direcției, pedalei de accelerație, frânelor și conducerii. Urmărește cum ARIYA intră 
perfect în locul de parcare, cu spatele sau în paralel.

e-Pedal Step Experimentează un mod mai intuitiv de a conduce. e-Pedal Step îți permite să accelerezi și să 
decelerezi în mod eficient utilizând doar pedala de accelerație. Pedala de frână este folosită doar pentru o 
frânare mai puternică și pentru oprirea completă a autovehiculului.
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ÎNCĂRCARE LA DOMICILIU
Cu un încărcător de perete dedicat de 240 V, viața ta 
va fi mai ușoară și nu vei mai trece vreodată pe la 
benzinărie. De asemenea, poți conecta autovehiculul la 
o priză de perete de uz casnic, la fel ca un laptop sau 
orice alt dispozitiv din casă, iar bateria se va încărca la 
nivelul dorit. Dacă sursa de alimentare cu energie 
electrică de la domiciliu furnizează curent trifazic, 
încărcătorul de 22 kW integrat permite încărcarea 
autovehiculului ARIYA la puterea maximă asigurată de 
furnizorul de electricitate printr-un dispozitiv de tip 
wallbox de mare putere. Astfel, viteza de încărcare 
crește de la 16 km (autonomie) pe oră pentru un 
încărcător standard de 7 kW la 96 km (autonomie) pe 
oră pentru încărcătorul de 22 kW⁽¹⁾.

ÎNCĂRCARE INTELIGENTĂ
Programează încărcarea la 
domiciliu de pe smartphone și 
alege orele cu tarife mai mici la 
energie electrică. Cu aplicația 
NissanConnect Services, poți seta 
încărcarea să înceapă în timpul 
nopții, pentru ca, atunci când te 
trezești, ARIYA să fie complet 
încărcat, gata de plecare.

Încărcare de la 10% la 100% în doar

Wallbox — 22 kW Wallbox — 7,4 kW Priză de uz casnic — 2,3 kW

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

Baterie 
87 kWh 5 h 13,5 h 48 h

(2)Cifrele se referă la baterii de 63 kWh și 87 kWh. Viteza și timpul de încărcare depind de condiţiile de încărcare, inclusiv de tipul și starea încărcătorului, temperatura 
bateriei și temperatura ambiantă la punctul de utilizare. În zonele cu climă rece, poate fi necesară utilizarea unui sistem de încălzire a bateriei la bord pentru a crește 
viteza de încărcare rapidă. Pentru timpul de încărcare rapidă indicat este necesară utilizarea unui încărcător CCS 2. Nissan ARIYA este echipat cu un sistem care 
protejează bateria în timpul sesiunilor repetate de încărcare rapidă într-o perioadă scurtă de timp. Timpul necesar pentru sesiuni repetate de încărcare rapidă poate fi 
mai mare dacă temperatura bateriei activează tehnologia de protecţie a acesteia.

(1)Te rugăm să consulţi furnizorul local de energie electrică pentru a vedea ce 
opţiuni sunt disponibile în zona ta.

Ajungi cu încredere la destinație
ARIYA reflectă experiența vastă a mărcii Nissan în dezvoltarea 
de autovehicule electrice. Te bucuri de călătorii mai lungi cu 
tehnologia avansată a bateriei, care permite încărcarea rapidă 
și mergi oriunde te duce drumul, cu o rețea de stații de 
încărcare disponibile în toată Europa. Fie că alegi tracțiunea pe 
două roți sau tracțiunea integrală e-4ORCE, încărcă bateria și 
explorează lumea în voie.

ÎNCĂRCARE PE TRASEU
Pornește la drum cu siguranța că beneficiezi de mai multe 
opțiuni de încărcare pe traseu. Conectează autovehiculul 
la un încărcător rapid CCS2 de 480 V (DC 130 kW) la peste 
8.000 de stații de încărcare din Europa și încarci bateria 
de la un nivel de 20% până la 80% în doar 30 de minute
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(1) Cifrele au fost obţinute în condiţiile de testare WLTP. Cifrele WLTP 
prezentate sunt destinate comparaţiei între diferitele tipuri de vehicule. 
Rezultatele în condiţii reale de conducere pot varia în funcţie de factori 
precum starea bateriei, accesoriile montate după înmatriculare, condiţiile 
meteorologice, stilul de conducere și gradul de încărcare a autovehiculului.
(2) Consum de energie electrică în funcţie de ţară.
(3) Cifrele se referă la baterii de 63 kWh și 87 kWh. Viteza și timpul de încărcare 
depind de condiţiile de încărcare, inclusiv de tipul și starea încărcătorului, 
temperatura bateriei și temperatura ambiantă la punctul de utilizare. În 
zonele cu climă rece, poate fi necesară utilizarea unui sistem de încălzire a 
bateriei la bord pentru a crește viteza de încărcare rapidă. Pentru timpul de 
încărcare rapidă indicat este necesară utilizarea unui încărcător CCS 2. Nissan 
ARIYA este echipat cu un sistem care protejează bateria în timpul sesiunilor 
repetate de încărcare rapidă într-o perioadă scurtă de timp. Timpul necesar 
pentru sesiuni repetate de încărcare rapidă poate fi mai mare dacă 
temperatura bateriei activează tehnologia de protecţie a acesteia.

TRACȚIUNE FAȚĂ

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Capacitate baterie Capacitate baterie
63 kWh 87 kWh

Autonomie ciclu combinat WLTP (1) Autonomie ciclu combinat WLTP (1)

Până la 403 km Până la 533 km

Accelerație [0-100 km/h] și Viteză 
maximă

Accelerație [0-100 km/h] și Viteză 
maximă

7,5 s - 160 km/h 7,6 s – 160 km/h

Putere și Cuplu Putere și Cuplu
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

Consum energie electrică⁽²⁾
ciclu combinat WLTP

Consum energie electrică⁽²⁾
ciclu combinat WLTP

17,8 kWh / 100 km 18,4 kWh / 100 km

Putere de încărcare maximă (3) Putere de încărcare maximă (3)

AC 7,4 kW (opțional 22 kW) /DC 130 kW AC 7,4 kW (opțional 22 kW) /DC 130 kW

TRACȚIUNE INTEGRALĂ CU DOUĂ MOTOARE

ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Capacitate baterie
87 kWh

Autonomie ciclu combinat WLTP (1)

Până la 515 km

Accelerație [0-100 km/h]
și Viteză maximă
5,7 s – 200 km/h

Putere și Cuplu
225 kW - 600 Nm

Consum energie electrică⁽²⁾
ciclu combinat WLTP
19.9 kWh / 100 km

Putere de încărcare maximă (3)

AC 7,4 kW (opțional 22 kW) /DC 130 kW

Trei versiuni unice ale 
ARIYA care transformă 
complet experiența 
conducerii
Frumusețea ARIYA nu este doar la 
suprafață. Este un crossover 100% electric, 
rafinat, disponibil în trei personalități 
distincte. Fie că îți dorești o experiență de 
conducere plină de entuziasm, capabilități 
demne de aventură sau autonomie pentru 
distanțe lungi, sau orice combinație între 
acestea, există o versiune ARIYA care ți se 
potrivește.
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Suport 
schiuri

Cutie pentru 
plafon

Suport bicicletă 
pentru plafon

A

B C D E

F G IH

J K

L M

(1)Disponibil în trei culori: Satin Chrome, Dark Satin Chrome & Copper.
(2)Capacitate maximă de tractare de 750 kg pentru versiunile 2WD și de 
1.500 kg pentru versiunea e-4ORCE.

Contracte de service
Acordă mașinii tale Nissan Ariya îngrijirea pe care 
o merită cu un contract de service Nissan și 
economisești bani pe termen lung. Contractul de 
întreținere Easy Service acoperă toate 
operațiunile programate recomandate de Nissan 
și specificate în Manualul de service oficial Nissan. 
Achizitionarea unui contract de întreținere îți 
permite să știi din start cât va costa întreținerea 
și te protejează împotriva inflației prețurilor. În 
plus față de operațiunile programate, poți 
beneficia de înlocuirea pieselor de uzură, cum ar 
fi lamele ștergătoarelor, plăcuțele de frână sau 
amortizoarele, achiziționând un contract de 
întreținere tip Service Pack. Selectează durata 
care acoperă nevoile tale. Un vehicul bine 
întreținut are o valoare de revânzare mai mare. 
Dacă vinzi vehiculul tău Nissan înainte de 
expirarea contractului de service, acesta va fi 
transferat noului proprietar. Așadar, nu mai 
aștepta și abonează-te la un contract de service 
Nissan pentru un plus de liniște sufletească!

Garanţie extinsă
Garanția extinsă îți oferă posibilitatea de a prelungi 
garanția standard Nissan de 3 ani / 100 000 km 
pentru o perioadă mai lungă sau kilometraj mai 
mare. Selectează contractul care se potrivește cel 
mai bine utilizării tale și vei putea folosi mașina ta 
Nissan Ariya cu încredere pentru mult timp!

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII 
CONTACTEAZĂ UN PARTENER SAU 
REPARATOR AUTORIZAT NISSAN

Mai confortabil.
Mai capabil. 
Mai personalizat.
Alege dintr-o gamă largă de accesorii originale 
pentru a-ți îmbunătăți stilul și a-ți proteja 
autovehiculul ARIYA. De la cârlig de remorcare 
până la ornamente de stilizare, covorașe 
exclusiviste și multe alte elemente menite să 
accentueze designul unic și senzația de lux ale 
modelului ARIYA.

A- Bare de acoperiș

B- Ornament față⁽¹⁾

C- Ornament spate⁽¹⁾

D- Jantă din aliaj, diamond cut

E- Lumini de întâmpinare

F- Covorașe exclusiviste

G- Căptușeală portbagaj reversibilă

H- Placă de protecție premium 

I - Cârlig de remorcare detașabil⁽²⁾

J - Protecție pentru pragul portbagajului

K- Suport bagaje integrat

L- Protecție completă pentru portbagaj

M- Încărcător AC la domiciliu
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AURORA GREEN
P - DAP

PEARL BLACK
P - GAT

METALLIC GREY
M - KAD

CERAMIC GREY
SS - KBY

UN TON DE CULOARE DOUĂ TONURI DE CULOARE

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

BURGUNDY
P - XGG

WHITE PEARL
P - XGA

BLUE PEARL
P - XGU

WARM SILVER
M - XGV

Plafon negru perlat disponibil cu următoarele culori de caroserie:

Alege ARIYA 
dintr-un spectru de 
culori sofisticate
Cu o paletă largă de culori, incluzând 
variante în două tonuri, poți alege modelul 
ARIYA care se potrivește stilului tău. 
Emblematicul plafon negru perlat îi 
conferă modelului ARIYA și mai multă 
prezență, eleganță și atitudine de fiecare 
dată când pornești la drum.

SS: Solid Special - M: Metalizat - P: Perlat
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Tapițerie mixtă PVC + piele sintetică întoarsă
NEGRU

Tapițerie mixtă PVC + textil
NEGRU

Tapițerie mixtă PVC + piele sintetică întoarsă
GRI DESCHIS

A

B

A: Lungime totală: 4595 mm

B: Ampatament: 2775 mm

C: Lățime (fără oglinzi): 1850 mm

D: Înălțime totală: 1660 mm

E: Gardă la sol: 170 - 185 mm
în funcție de versiune

EXTERIOR

TEHNOLOGIE

SIGURANȚĂ

ÎNCĂRCARE

CONFORT

ADVANCE EVOLVE (DOTĂRI ADVANCE +)

Tapițerie mixtă PVC + textil
GRI DESCHIS

Tapițerie piele Premium moale matlasată
BLUE
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PERSONALIZARE INTERIOARĂ

EXTERIOR TEHNOLOGIECONFORT
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PERSONALIZARE INTERIOARĂ
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(1)Doar pentru ARIYA e-4ORCE.
(2)Încărcătorul de 22 kW este disponibil opţional. 
Încărcătoarele depind de capacitatea bateriei.

DIMENSIUNI

19”, aliaj
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A
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- Faruri LED automate

- Lumini de zi LED cu funcție „follow me home”

- Proiectoare și lămpi de ceață cu LED

- Lămpi spate cu LED

- Moduri de conducere multiple

- Senzori de parcare față și spate

- Ștergătoare cu senzor de ploaie

- Sistem automat de climatizare cu două zone

- Purificator de aer pe bază de plasmă și ioni

- Sistem audio cu funcție DAB și 6 difuzoare

- Bluetooth® (telefon și streaming audio)

- Două ecrane TFT de 12,3”, pentru panou 
de bord și sistem navigație

- e-Pedal Step

- Compatibilitate Apple Carplay®* 
wireless și Android Auto™* prin cablu

- Tehnologie inteligentă de asistență 
personală

- Încărcător wireless pentru telefon

- Intelligent Around View Monitor cu 
vedere panoramică la 360°

- Oglindă retrovizoare interioară 
fără ramă, cu funcție anti-orbire 
automată

- Cheie inteligentă

- NissanConnect Services

- Frână de parcare electronică cu funcție Auto Hold

- Siguranță și protecție antifurt cu alarmă auto

- Pilot pentru blocaje în trafic

- Sistemul de asistență pentru menținerea pe 
banda de circulație

- Recunoașterea indicatoarelor rutiere

- Sistemul de asistență la conducere ProPILOT cu 
Navi-Link

- Sistemul inteligent de avertizare privind reducerea 
nivelului de atenție a șoferului

- Cruise Control inteligent

- Sistemul inteligent de intervenție la părăsirea 
involuntară a benzii

- Sistemul de intervenție inteligentă și avertizare 
pentru unghiul mort

- Sistemul de frânare de urgență în marșarier și 
Sistemul de avertizare privind traficul din spate

- Airbaguri față + laterale, tip cortină, 
airbag central față

- Sistemul inteligent de frânare de urgență cu 
recunoașterea pietonilor și a bicicliștilor și asistent 
în intersecții

- Sistemul inteligent de avertizare privind o 
coliziune frontală

- Faruri adaptive și sistem de reglare 
automată a unghiului de înălțime

- Semnalizatoare secvențiale, față și spate

- Plafon panoramic cu trapă electrică

- Cheie inteligentă avansată cu 
memorie

- Oglinda retrovizoare interioară 
inteligentă tip Smart View

- Afișaj pe parbriz

- Sistem parcare automată 
ProPILOT Park

- Cablu de încărcare EVSE Mode 2 10A

- Cablu de încărcare Mode 3 32A

- Încărcător integrat de 7,4 kW sau de 
22 kW⁽²⁾

- Pompă de căldură

- Asistență pentru faza lungă

- Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite și 
pliabile automat

- Antenă tip ,,Shark’’

- Geamuri spate fumurii

- Porturi USB tip A și tip C (față și spate)

- Priză de 12 V în partea din față

- Buzunare pe spătarele scaunelor și cotieră spate

- Banchetă spate rabatabilă 60/40

- Volan din piele

- Volan încălzit

- Geamuri cu protecție super UV și infraroșu

- Hayon cu acționare electrică „mâini-libere”

- Parbriz încălzit

- Emblemă e-4ORCE pentru caroserie și plăci de 
protecție praguri⁽¹⁾

- Scaune față încălzite

- Reglaj lombar pentru scaun șofer

- Geamuri cu acționare electrică one-touch

- Scaune șofer și pasager față cu reglare electrică în 
6 direcții

- Volan cu reglare pe înălțime și în adâncime

- Sistem audio BOSE® cu 10 difuzoare și funcție DAB

- Scaune față cu sistem de încălzire și răcire

- Scaune spate încălzite

- Scaune șofer și pasager față cu funcție de memorie și reglare electrică
în 8 direcții

- Volan cu reglare electrică pe înălțime și în adâncime, cu memorie

- Consolă centrală culisantă electric

- Oglinzi exterioare cu funcție de memorie și înclinare la deplasarea în 
marșarier

VERSIUNI ARIYA
Dotări standard pe niveluri de echipare.
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Explorează Nissan ARIYA în detaliu pe www.nissan.ro
Urmărește Nissan ARIYA pe Facebook, Twitter și Youtube.
S-au depus toate eforturile pentru ca această broșură să fie corectă la momentul publicării ei (nov. 2022). În conformitate cu politica 
sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan Europe își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile vehiculelor 
descrise și prezentate în această publicație. Partenerii autorizați Nissan vor fi informați despre orice astfel de modificări imediat ce 
acest lucru este posibil. Pentru informații actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor 
procesului de tipărire folosit, imaginile prezentate în această broșură pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. 
Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parțială a acestei broșuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă. 
Această broșură este tipărită pe hârtie fără clor – broșura MY22 ARIYA 2022 – Tipărită în UE. Creată de DESIGNORY, Franța și produsă 
de eg+ worldwide, Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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