NISSAN

e-NV200

Klaar om uw onderneming te veranderen?

Kies dan nu voor een
elektrische auto.

De 100% elektrische Nissan e-NV200, waarvan al 15.000 exemplaren over de Europese wegen rijden,
levert voortaan een grotere actieradius dankzij zijn nieuwe batterij van 40 kWh. Ze gebruikt dezelfde
technologie als de batterij in de meermaals bekroonde, 100% elektrische nieuwe Nissan LEAF en biedt
zo baanbrekende en innovatieve voordelen voor uw onderneming. De e-NV200 bewijst zijn nut vanaf
de eerste kilometers want elektrisch rijden biedt u een heel nieuwe manier om uw gebruikskosten
drastisch te verlagen en uw onderneming tegelijk een ecologische en duurzame richting te geven.
Met de e-NV200 rijdt uw onderneming een nieuw tijdperk binnen. Werken zal nooit meer hetzelfde zijn.

VLOT INLADEN
De laadruimte van de e-NV200 biedt gemakkelijk
plaats aan twee Europalets in de lengte en
aangezien de batterij in de vloer werd
ondergebracht, biedt de e-NV200 een grote
laadruimte.

CONFIGUREER HEM ZOALS U ZELF WILT
De laadruimte achterin is veelzijdig en functioneel,
met vlakke wanden voor een gemakkelijke
montage van rekken en bakken.

ECO

ECO
VIER RIJMODI OM UW RIJBEREIK TE MAXIMALISEREN.
De D-modus is het meest geschikt voor snelwegritten.
Het gebruik van de snelheidsregelaar verlaagt het
energieverbruik. De ECO-modus verhoogt uw rijbereik
door de respons van het gaspedaal en de kracht van
de airconditioning automatisch aan te passen. Dat is
vermogen waarmee u kunt werken. De B-modus
versterkt de werking van het regeneratieve
remsysteem. Het fungeert zoals de motorrem op
een brandstof auto. Door de B- en ECO-modus samen
te gebruiken, krijgt u het grootste rijbereik door de
vloeiende acceleraties van de ECO-modus te
combineren met de regeneratieve remfunctie van de
B-modus.

RIJBEREIK
200 KM GECOMBINEERDE CYCLUS
(WLTP HOMOLOGATIE)**

40 tot
60 min*

7:30

21:30

SNELLADER

WALLBOX
(1-FASE 6,6KW)

THUISLADER
(230V)

*Snel laden van 20% tot 80% in ongeveer 60 minuten. Genoemde
cijfers zijn voor een 40kWh-batterij. Tijd afhankelijk van laadcondities,
batterijtemperatuur en omgevingstemperatuur tijdens het gebruik.
Voor het realiseren van de aangegeven oplaadtijd moet een CHAdeMO
snellader worden gebruikt.

** Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. De WLTP-meetprocedure heeft als uitgangspunt dat
de testcondities de rijcondities in de praktijk zo dicht mogelijk benaderen, waardoor de vastgestelde waarden
realistischer zullen uitvallen. Verschillende factoren kunnen het werkelijke rijbereik beïnvloeden, zoals rijgedrag,
de kwaliteit van de weg, de weersomstandigheden (o.a. buitentemperatuur, windkracht) en het gebruik van
airconditioning/verwarming.

UUR

UUR

Verzet meer werk met de kracht
en het rijbereik van

de 40 kWh-batterij.

Begin de dag met een volle batterij, goed voor een rijbereik van 200 kilometer (gemengde WLTP-cyclus)
voor leveringen, ophalingen en afspraken. De Nissan e-NV200 biedt u drie laadmodi: u kunt de batterij
voor 80 procent opladen in ongeveer 40 tot 60 minuten* aan een snellader, volledig opladen in
ongeveer 7,5 uur aan een WallBox met de geïntegreerde 6,6 kW-lader (1 fase) of volledig opladen in
ongeveer 21,5 uur aan een standaard huishoudstopcontact thuis of op het werk. Kies gewoon de
handigste laadmodus. En met zijn regeneratieve remsysteem heeft de e-NV200 alles om de
batterijlading optimaal te benutten door stroom te recupereren telkens u uitrolt, vertraagt of remt.

Lagere operationele kosten.

Hogere efficiëntie.
NIEUWE BUSINESS CREËREN
Omdat de e-NV200 een emissievrij en fluisterstil
voertuig is, vormen nachtelijke leveringen in
bebouwde omgeving, binnenshuis of in
milieuzones geen probleem meer. Geen lawaai of
CO2-vervuiling meer voor uw klanten
en werkomgeving.

LAGE

GEBRUIKSKOSTEN
ONDERHOUDSVEREISTEN

GEEN

DIESEL/BENZINE
OLIE(FILTER) WISSELS
EMISSIES

HOGE

EFFICIËNTIE: 80 KW (109 PK)
BESPARINGEN EN
VOORDELEN

Beeld u eens in dat u nooit meer geld hoeft uit te geven voor brandstof, het vervangen van olie
(filters) of transmissieonderhoud. Een droom? Niet als u kiest voor de 100% elektrische e-NV200.
Bovendien bespaart u niet alleen geld door de lage gebruikskosten, maar ook tijd. U hoeft immers
nooit te stoppen bij een benzinestation en de auto staat veel minder stil voor onderhoud. En het
beste moet nog komen: uw uitzonderlijk kostefficiënte voertuig is namelijk ook de meest
milieuvriendelijke, op grote schaal geproduceerde bedrijfswagen en is tevens zo stil en schoon
dat nachtelijke leveringen in bebouwde omgeving, stadszones met emissiebeperkingen of
gebouwen kunnen worden uitgevoerd zonder de rust te verstoren. Eindelijk een bedrijfswagen
die nieuwe bedrijfsopportuniteiten met zich meebrengt.

Een betere rit,

een betere werkdag.

Elektrisch rijden is een waar genot. Het gevoel dat je in stilte en zonder motorlawaai of trillingen
overal voorbijrijdt, is ongeëvenaard. Voeg daar nog een bestuurdergerichte cockpit aan toe met
een toonaangevende beenruimte en een hoge, SUV-achtige rijhouding voor een beter zicht
rondom, en u krijgt meer tevreden, minder vermoeide en meer zelfverzekerde bestuurders. En
dan hebben we het nog niet over de automaat die het comfort en rijplezier verhoogt of over het
uitzonderlijke rijgedrag (dankzij het lage zwaartepunt en de 15”-velgen), het direct beschikbare
maximale koppel voor snelle en vloeiende acceleraties en de korte draaicirkel en uitstekende
wendbaarheid. Stuk voor stuk factoren die de e-NV200 tot het beste lid van uw team maken.
Toonaangevende beenruimte voor bestuurder
= meer comfort
SUV-achtige rijhouding = beter zicht rondom
Verwarmbare stoelen = meer comfort
Batterijplaatsing = laag zwaartepunt

Achteruitrijcamera maakt krappe
parkeerplaatsen meer uitnodigend.
Deze standaard voorziening op Optima
en Business uitvoering geeft een
volledig beeld van de zone achter de
auto en geeft zelfs richtlijnen weer om
u te helpen de e-NV200 precies te
positioneren zoals u dat wilt.
De e-NV200 heeft een bijzonder korte draaicirkel van 10,6 m, die u helpt
om smalle straatjes en krappe parkeerterreinen het hoofd te bieden,
terwijl u toch zo dicht mogelijk bij uw laad- en -losplaatsen geraakt.

10.6 M

NISSANCONNECT
EV-NAVIGATIE
Het geavanceerde telematicasysteem
NissanConnect EV geeft uw onderneming
kilometers voorsprong dankzij de mogelijkheid om
gegevens digitaal bij te houden en uit te wisselen.
Elimineer vervelend papierwerk door bestuurdersverslagen digitaal te traceren en te loggen.

LAADSTATUS
VERMOGENSMETER
GESCHAT RIJBEREIK

RESTERENDE
BATTERIJCAPACITEIT

Een blik op het instrumentenpaneel volstaat om alle
informatie te raadplegen die u nodig hebt om uw
rijbereik te beheren, zoals de laadstatus en het
energieverbruik.

Controleer de batterijstatus via de NissanConnect
EV-website en de NissanConnect EV-app.
Ontvang meldingen wanneer het laadproces
voltooid is.
Schakel de airconditioning vanop afstand in en
uit en start het laadproces vanaf een
smartphone of computer.

CONTROLEER ALLE
INFORMATIE DIE U NODIG
HEBT VOOR UW WERK.

SCHUIF ONDER DE
PASSAGIERSSTOEL
om voorwerpen veilig op te bergen.

Een scherm doet zo veel. Een
wijziging in het leveringsadres?
Bereken uw nieuwe route snel
met het navigatiesysteem.

MIDDENCONSOLE groot genoeg
voor een laptop, ontworpen voor
een hangklassement.
Door de rugleuning van de
passagiersstoel neer te klappen,
beschikt u ook over een robuust
en handig vlak schrijftafeltje
(Niet beschikbaar in Benelux).

Een mobiel kantoor

dat overal werkt, waar u zich ook bevindt.
De e-NV200 biedt een onverwacht rijke uitrusting. Het interieurdesign put inspiratie
uit bestuurders die moeten werken onderweg. De cockpit fungeert tevens als een
gebruiksvriendelijke werkruimte, dankzij de stoelen met een groot verstelbereik en de vele
opbergvakken. En met NissanConnect EV met navigatie, handsfree telefoneren en Bluetoothaudiostreaming hebt u zelfs geen ander kantoor meer nodig.

Door de hoge positie van de
versnellingspook, krijgt u heel wat
ruimte om te multitasken. Ook aan
stroom is er geen gebrek voorin
dankzij de 12V- en USB-aansluiting.

Laadvolume hand in hand met

veelzijdigheid voor een perfecte combinatie.
De vlakke wielkasten
vergemakkelijken
het stapelen van
bagage.

De e-NV200 werd ontworpen om aan de meest uiteenlopende behoeften te voldoen. Bovendien laat
hij zich vlot inladen dankzij de bijzonder lage laaddrempel van 524 mm.

Twee
standaard
Europallets
passen ruim

ONGELOFELIJKE
LAADRUIMTE

4.2 m

3

laadvolume

max. lengte laadvloer 2,04 meter

1,22 meter tussen de
wielkasten
1,50 meter van wand
tot wand
1,36 meter stahoogte

6 sjorogen op de vloer
kunnen de lading
veilig op haar plaats
houden.

60/40
DUBBELE
ACHTERDEUREN

40%

VOOR KRAPPERE
OMSTANDIGHEDEN.
LAADVERMOGEN

524mm

LAADDREMPEL ACHTER

60%

VOOR BREDERE
VRACHTEN.

Het volledige gamma

Zijdelingse
beschermstrips

1

Originele Nissan-accessoires

MAAK UW E-NV200 COMPLEET MET ORIGINELE NISSANACCESSOIRES. Van hoezen voor over de stoelen en
verschuifbare beschermroosters tot rubberen matten en
kofferbeschermers: alle accessoires zijn op maat gemaakt
en ontworpen met het oog op uw specifieke behoeften.

1 _ Hoezen voor over de stoelen van
ecologisch materiaal
2 _ Beschermrooster voor de schuifdeur
3 _ Rubberen mat
4 _ Verdeelnet, systeemstangen voor verdeelnet
2

Imperiaal, drie stangen

3

Spatlappen voor en achter

4

1

3

3

Kunststofbescherming
voor achterdeuren
4

5

5 _ Kunststof
vloerbescherming en
kofferdorpellijst
6 _ Deurplaten en standaard mat
7 _ Bagagenet
8 _ Rubberen kofferbakmat
6

Side bars

2

7

8

KLEUREN

ONDERHOUDSCONTRACTEN
White (S) - QM1

Silver (M) - KL0

Light GREY (PM) - K51

Black (M) - GN0

VELGEN

Red (S) - Z10

BEKLEDINGEN

Voor een totale gemoedsrust en budgetcontrole kunt u een onderhoudscontract
van Nissan ondertekenen. Dat dekt het periodieke onderhoud tot de gewenste looptijd
en kilometerstand. Zo weet u zeker dat uw nieuwe e-NV200 wordt onderhouden
door specifiek opgeleide Nissan-technici.

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN NAAR BOVEN.

15"-WIELDEKSELS

U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de regels te
veranderen en te innoveren. En bij Nissan is innoveren meer dan toevoegingen en uitbreidingen.
We tasten de grenzen af om wat hetzelfde blijft opnieuw uit te vinden. Zo werken we verrassende
oplossingen uit om aan uw gekste en meest praktische wensen te beantwoorden. Bij Nissan
ontwerpen we auto’s, accessoires en diensten die breken met de conventies. We maken het
praktische opwindend en het opwindende praktisch om u dag na dag nog meer rijplezier te
verzekeren.

STOF (DONKER)

AFMETINGEN

DE NISSAN e-NV200 VAN BIEDT U:
· 5 jaar/100.000 km garantie*

D

· 8 jaar/160.000 km garantie op de batterij capaciteit **

B
C

ALGEMENE
AFMETINGEN

*5 jaar/100.000 km garantie, bestaat uit 3 jaar
fabrieksgarantie en 2 jaar gratis verlengde garantie. Vraag
uw dealer naar de voorwaarden.

E
A

A Lengte

mm

B Breedte (incl. buitenspiegels)

mm

2 011

C Breedte (excl. buitenspiegels)

mm

1 755

D Hoogte (zonder belading)

mm

1 850

E Wielbasis

mm

2 725

4 560

**De garantie op de Lithium-ION batterij van de Nissan
e-NV200 dekt het risico van capaciteitsverlies onder
capaciteitsniveau 9 (van de 12) zoals weergegeven op de
capaciteitsmeter van de e-NV200 en dit gedurende 8
jaar/160.000 km.

Nissan Intelligent Mobility bepaalt alles wat we doen. Met
nieuwe technologie maken we van onze auto's meer dan enkel
vervoersmiddelen. Samen maken we rijden zelfzekerder, 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 nu reeds vorm in de Nissan waarmee
u vandaag rijdt.
Bezoek onze website op:
www.nissan.be
www.nissan.nl

Volg Nissan op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk
(Najaar 2018). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van
voortdurende productverbetering behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en
getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. De verdelers van Nissan worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van
dergelijke wijzigingen. Bij uw plaatselijke Nissan-verdeler kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen
van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en
interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke
toestemming van Nissan Europe is verboden.
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – MY18 ENV200 Najaar 18 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

