
14 031 603 Ft

Evalia 40 kWh

FELSZERELTSÉG Acenta

BIZTONSÁG

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) fékasszisztenssel és elektronikus fékerő-elosztóval (EBD) �

ESP �

Vezető-, utasoldali és oldallégzsákok �

Elektronikus indításgátló �

Hárompontos biztonsági övek övfeszítővel és överő-határolóval �

Öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer (vezető oldali) �

Szervokormány �

Magasságban állítható kormányoszlop �

Teljes méretű pótkerék �

Keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS) �

ISOFIX �

Keréknyomás ellenőrző rendszer �

TECHNOLÓGIA

40 kWh teljesítményű lítium-ion akkumulátor �

Akkumulátorhűtés és akkumulátorfűtés �

50 kW-os villámtöltő csatlakozó �

6,6 kW-os fedélzeti töltő �

EVSE kábel (szabványos) �

Mode 3 (Type2/Type2) kábel �

Töltés időzítő �

Energia-visszatermelő fékrendszer �

B üzemmód �

ECO üzemmód �

Visszagurulás-gátló �

KÜLSŐ MEGJELENÉS

15"-os acél keréktárcsák teljes méretű dísztárcsával �

Fekete ajtókilincsek, fekete külsőtükör borítás �

Fekete lökhárító �

Halogén fényszórók manuális magasságállítással �

Zöld hővédő üvegezés (2.,3. és hátsó ajtó) �

KOMFORT ÉS KÉNYELEM

Automata légkondicionáló berendezés �

Intelligens kulcs �

Elektromos ablakemelők vezetőoldali komfortkapcsolóval �

Fűthető hátsó ablak, hátsó ablaktörlő �

Belső tér világítás és térképolvasó lámpa �

Elektromos vezérlésű, fűtött külső tükrök �

Fűthető első ülések és fűthető kormány �

Manuálisan állítható vezetőülés �

Manuálisan állítható első utasülés (részben és teljesen lehajtható) �

Fedélzeti számítógép multifunkciós kijelzővel �

Sebességtartó automatika (Tempomat) sebességhatárolóval �

12V csatlakozó �

AUDIO- ÉS NAVIGÁCIÓ

CD-Rádió MP3 lejátszóval �

USB és AUX bemenet, Bluetooth technológiával ellátott hangrendszer �

Kormányról vezérelhető hangrendszer �

4 hangszóró �

AJTÓK / CSOMAGTÉR

Jobb oldali tolóajtó �

Bal oldali tolóajtó �

Hátsó felfelé csomagtérajtó �

TÁROLÓHELYEK

Lehajtható 2. üléssor �

Alsó középkonzol nyitható tárolóhellyel �

Kesztyűtartó �

Első ajtózseb �

4 db pohártartó �

Kártyatartó �

Csomagtérpadló-kárpit és padlóvédő �

Csomagtér-borítás �

4 db rögzítőfül a raktérpadlón �

NISSAN E-NV200
Bruttó listaár: 



MOTOR

Max.teljesítmény1) kW(LE)

Max. nyomaték1) Nm/perc-1

TELJESÍTMÉNY

Áramfogyasztás3) Wh/km

Hatótávolság (NEDC)3) km

CO2-kibocsátás (vegyes) g/km

Végsebesség3) km/h

AKKUMULÁTOR

Feszültség V

Kapacitás kWh

TÖLTŐ Töltő kapacitása Töltési idő Fali töltődoboz megvásárlása szükséges

50 kW 30 perc Nem

6.6 kW 7.5 óra Igen

KÜLSŐ MÉRETEK

Hosszúság mm

Szélesség tükrökkel mm

Szélesség tükrök nélkül mm

Magasság (teher nélkül) mm

Tengelytávolság mm

Túlnyúlás - elöl mm

Túlnyúlás - hátul mm

Nyomtáv - elöl mm

Nyomtáv - hátul mm

Hasmagasság (teher nélkül) mm

TÖMEGADATOK

Jármű megengedett összsúlya kg

Önsúly2) kg

Max. terhelhetőség2) kg

FUTÓMŰ

Min. fordulókör átmérő (faltól falig) m

Min. fordulókör átmérő (padkák között) m

RAKTÉR MÉRETEK

Max. hosszúság mm

Max. szélesség mm

Max. magasság mm

Min. szélesség a kerékívek között mm

Rakodómagasság (teher nélkül) mm

Raktér térfogat - furgon m3

Raktér térfogat - kombi, 2. üléssorral m3

Raktér térfogat - kombi, lehajtott 2. üléssorral m3

Raktér térfogat - Evalia, kalaptartóig m3

Raktér térfogat - Evalia, tetőig pakolva m3

Raktér térfogat - Evalia, lehajtot 3. üléssorral m3

Raktér térfogat - Evalia, lehajtot 2. és 3. üléssorral m3

Tolóajtó - szélesség mm

Tolóajtó - magasság mm

Hátsó ajtó - szélesség mm

Hátsó ajtó - magasság mm

Elektromos áram

TECHNIKAI ADATOK

80[109]

254 / 0-3008 ford./perc

10500

Elektronikus

9.3010

Első

Evalia

280

Laminált lítium-ion

Névleges feszültség; 360 V

40 kWh

259

0

123

Laprugós hátsó felfüggesztés

Elektromos szervókormány

Elektro-hidraulikus egység

Hűtött tárcsafékek, energia-visszatáplálással CLZ31VE φ283×28t

Hűtött tárcsafékek AD9VA+DS17 φ292×16t

0.44

185/65R15

11.13

10.6

2040

1500

1358

1220

523.5

4.2

2.3

3.1

1228

0.87

2.11

2.94

700

1171

1262

Hátsó felfüggesztés

Max. fordulatszám

Energiaforrás

Gyújtási rendszer

Végrehajtás áttétele

Hajtott kerekek

Villámtöltő - alapfelszereltség

Fedélzeti töltő - alapfelszereltség

Típus

Első felfüggesztés

Gumiabroncs mérete

Hátsó fék

Első fék

Fékrendszer

Kormánymű

987

Független Mac Pherson lengőkar

1592

2240

4 560

2 011

1 755

1 858

2 725

Evalia

648

847

1 530

1 530

153

1) Az 1999/99/EK irányelv szerint meghatározott érték.
2) Az EC Direktíva adatainak megfelelően. Az önsúly vezető nélkül, hűtőfolyadékkal, olajjal, üzemanyaggal feltöltött, pótkerékkel és szerszámokkal ellátott állapotban 
értendő. A terhelés csökkentendő a választott opciók és/vagy a felszerelt tartozékok függvényében.
3) A UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték. Normál használatnál a tényleges értékek számos tényező függvényében változhatnak, mint pl a vezetési és 


