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ECO

ECO
CONDUZA NO MODO ECO E NO MODO
B PARA AUMENTAR AINDA MAIS A
AUTONOMIA.
O Modo Eco ajusta automaticamente
a aceleração e a climatização para
minimizar o consumo de energia. O
modo B aumenta o nível de travagem
regenerativa. Em conjunto, ajudam-no
a aproveitar ao máximo cada carga.
*Tempo dependente das condições de
carregamento, incluindo o tipo e a condição do
Carregador Rápido, a capacidade da bateria e a
temperatura ambiente da bateria no ponto de
utilização.

AUTONOMIA
200 KM EM CICLO COMBINADO
301 KM EM CICLO URBANO
(HOMOLOGAÇÃO WLTP)

40 a
60 min*

7H30

21H30

CARREGAMENTO
RÁPIDO

WALL
BOX

CARREGAMENTO
DOMÉSTICO
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Vá ainda mais longe,

com todos os seus.

E se tivesse o furgão familiar ideal, com espaço para 5, 6 ou 7 pessoas, toda a versatilidade de que precisa
e um prazer de condução completamente novo? Agora, imagine que nunca tinha de parar para abastecer
de combustível ou preocupar-se com mudanças de óleo ou revisão da transmissão. Tudo isto está ao seu
alcance com a e-NV200 Evalia 100% elétrica. Fazendo uso da mesma tecnologia de bateria que o
premiado Novo Nissan LEAF 100% elétrico, a e-NV200 é o veículo ideal para se passear em grupo! Isto
significa que pode começar o dia com uma carga completa, pronto para percorrer de 200 a 301 km (ciclo
combinado e urbano WLTP) com zero emissões, para cumprir todas as suas tarefas. Faça esta opção para
si e para a sua família e diga adeus ao combustível.
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NissanConnect
NAVEGAÇÃO EV
Premindo o botão Zero Emission, tem
acesso imediato a:
Autonomia estimada
Estações de carregamento próximas
Planeamento do itinerário eco
Consumo de energia
Estilo e histórico de condução

Mantenha-se

sempre conectado

NÍVEL DE CARGA
MEDIDOR DE ENERGÍA
AUTONOMIA ESTIMADA

CARGA RESTANTE
DA BATERIA
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O painel de instrumentos dá-lhe toda a informação de que
necessita para planear o seu dia. Veja a carga disponível, a
autonomia estimada e a potência que utiliza enquanto
conduz. Em seguida, aceda ao Sistema de Navegação
NissanConnect EV, ao menu Zero Emissões e às opções de
áudio, tudo num único local: o ecrã tátil a cores de 7”. Aqui,
pode gerir a sua autonomia, calcular percursos, obter
informações em tempo real sobre o trânsito e utilizar o
sistema mãos-livres Bluetooth. E, com o NissanConnect EV,
também se pode conectar à sua e-NV200 Evalia através do
seu computador ou dispositivo móvel para gerir remotamente
algumas funções como o carregamento e o controlo de
climatização, entre outras.
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Mantenha-se
sempre conectado

DO SEU SMARTPHONE. Com a
aplicação NissanConnect EV disponível,
pode ligar-se à sua e-NV200 Evalia para
iniciar e parar o carregamento, aceder
ao controlo de climatização, ver a sua
autonomia e receber avisos e
informações.

à sua e-NV200

E até fala consigo. Por exemplo, quando lhe envia uma notificação a indicar
que o carregamento terminou. O NissanConnect EV torna a conversação
possível, com uma aplicação para smartphone que lhe permite manter-se
em contacto remoto com a sua e-NV200, o que significa que lhe pode dar
instruções para, por exemplo, iniciar o carregamento ou ligar o aquecimento.
E quando iniciar sessão na sua conta do NissanConnect EV, no seu
computador portátil, descobrirá ainda mais formas de tornar a condução
100% elétrica fácil e divertida. Olhe para o seu smartphone- pode ser a sua
Evalia a ligar-lhe.
Localize uma estação
de carregamento

Obtenha as informações
mais recentes do
percurso

Veja a sua classificação
energética
Verificar a
autonomia

Verificar o estado
da bateria

Aquecer ou arrefecer o
habitáculo

Iniciar ou interromper o
carregamento

Disponha de uma
análise de condução no
seu telemóvel

Localize o seu
automóvel

DO SEU COMPUTADOR. Para além de tudo o que pode fazer a partir do
seu telefone, pode iniciar sessão na sua conta online do NissanConnect EV
para consultar o seu histórico de condução, planear o seu itinerário e,
inclusivamente, ver a classificação da sua eficiência de condução em
comparação com outros proprietários de veículos Evalia.
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Lembra-se quando conduzir era divertido?

pois bem, voltou a sê-lo.

Não há nada como conduzir um veículo eléctrico. O binário total desde o arranque e a aceleração
constante tornam o seu dia-a-dia mais divertido. O baixo centro de gravidade e o estreito raio de
viragem permitem uma aderência e controlo em curva excelentes. E a ausência de ruído ou vibrações
do motor proporciona uma viagem incrivelmente tranquila e silenciosa. Assim, quer esteja a realizar as
suas tarefas quer a passear na cidade, conduzir a sua Nissan e-NV200 Evalia vai tornar-se uma das
partes favoritas do seu dia.

ZERO
Ruído

ZERO
Vibrações
INTELLIGENT EMERGENCY
BRAKING

O posicionamento da bateria
cria um centro de gravidade
otimizado.
INTELLIGENT
AROUND VIEW
MONITOR

HILL START
ASSIST

Assistência ao Arranque em
Subida. Se tiver parado numa
subida inclinada e quiser
arrancar, não se preocupe. A
Assistência ao Arranque em
Subida impede que o veículo
descaía, mantendo a travagem
por alguns segundos, o
suficiente para lhe permitir
passar do pedal do travão para
o do acelerador

11,1 M
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Um espaço confortável

para todos.

Todos têm um lugar neste habitáculo espaçoso
e confortável capaz de acolher 5, 6 ou 7 pessoas.
Vários pormenores inteligentes foram pensados
para a sua família, como a entrada baixa e espaço
para arrumar todos os objetos indispensáveis.
Usufrui da funcionalidade de um veículo familiar,
aliada ao agradável silêncio de um veículo elétrico
– trata-se de um novo género de espaço familiar.

Os bancos dianteiros aquecidos com controlo
independente proporcionam-lhe um ambiente
acolhedor nos dias mais frios.

CONTROLO REMOTO
DE CLIMATIZAÇÃO
Use o seu smartphone ou chave
inteligente para controlar
remotamente a climatização e obter a
temperatura que deseja antes mesmo
de entrar no veículo. É uma excelente
forma de manter a carga.
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Espaço de carga

para todas as suas atividades.

Quando se trata de transportar cargas, a sua e-NV200 Evalia é incrivelmente versátil, para que
nada coloque entraves aos seus planos. Transporte cinco, seis ou sete pessoas em grande
conforto, com um amplo espaço para as suas bagagens ou ferramentas. Além disso, é fácil de
carregar, graças a uma altura de carga traseira excecionalmente baixa, de 524 mm.

2 LUGARES
Na configuração de dois
lugares, o volume da
bagageira aumenta para o
melhor valor da sua classe,
3000 L, ou seja, 3 bicicletas
de montanha com a roda
dianteira montada. Pronta
para a aventura!

5 LUGARES
Com cinco pessoas a bordo, pode ainda
transportar a mala de viagem de cada
um dos passageiros. São 1,9 m3 de espaço
de carga, mas também pode rebater a
segunda fila de bancos para criar um
espaço ainda maior. Com o banco do
passageiro da frente rebatido, é possível
transportar objectos com comprimento
até 2,8 m..

ARRUMAÇÃO INTELIGENTE
A e-NV200 Evalia possui 13 arrumações úteis
diferentes para guardar os seus pertences,
incluindo áreas ocultas, como esta gaveta debaixo
do banco e na consola central.
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7 LUGARES
Tudo é possível na
e-NV200 Evalia de 7
lugares. Pode rebater a 3.ª
e a 2.ª fila de bancos para
aumentar o espaço em
função do volume da sua
bagagem.
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Aumente a sua capacidade
com o modelo de 7 lugares.

A e-NV200 Evalia de 7 lugares vai ainda mais longe para satisfazer todos os seus desejos e
necessidades. Com 7 lugares standard e muito espaço para que fique completamente
confortável, pode partir à aventura com toda a família para onde lhe apetecer. Os passageiros
de trás beneficiam de conforto durante toda a viagem, graças à climatização dedicada. Além
disso, com o rebatimento 6:4 dos bancos da 2.ª fila e bancos de mola da terceira fila, poderá
transportar objetos de todas as formas e dimensões. A e-NV200 Evalia faz tudo sem qualquer
dificuldade.

7 LUGARES

ESPAÇO DE CARGA
DE 870 L* até ao teto
ESPAÇO DE CARGA DE 443 L*
DEBAIXO DA CHAPELEIRA

4 LUGARES

COMPRIMENTO DE CARGA
ATÉ 2,80 M

3 LUGARES

ALTURA DE CARGA ATÉ 1,30 M

6 LUGARES

ESPAÇO DE CARGA DE 1550 L

5 LUGARES

ESPAÇO DE CARGA
DE 2110 L

2 LUGARES

ESPAÇO DE CARGA
DE 2940 L
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Segurança Nissan.

Conduza com total confiança.

Não seria fantástico se tivesse a confiança necessária para cada aspeto da sua condução? A
tecnologia de segurança da Nissan constitui uma abordagem integral que orienta a
engenharia e o desenvolvimento de cada veículo que construímos. As características aqui
descritas são apenas algumas das numerosas capacidades do seu Nissan que contribuem
para a sua proteção e dos seus, privilegiando três áreas fundamentais: vigiar os sistemas do
veículo e o que o rodeia, ajudar nas manobras evasivas em situações inesperadas e
maximizar a segurança em caso de acidente.

INTELLIGENT
REAR VIEW
TENHA
UMA VISÃO
GLOBAL
MIRROR
O Monitor de Visão
Traseira facilita o
estacionamento em espaços apertados. O
ecrã do painel de instrumentos mostra uma
imagem da área atrás de si, sobrepondo
linhas de orientação para o ajudar a
estacionar. Acrescente dois retrovisores
laterais de grande angular e convexos e
tem tudo o que necessita com maior
visibilidade, segurança na mudança de faixa
e facilidade de estacionamento.

INTELLIGENT AROUND VIEW
INTELLIGENT
4 TRAVÕES
DEEMERGENCY
DISCO E EBA
MONITOR
BRAKING
Ao contrário de
alguns dos seus
concorrentes, a e-NV200 Evalia está
equipada com travões de disco nas quatro
rodas e Assistência à Travagem, para lhe
proporcionar uma potência de travagem
confiante. E se precisar de parar
bruscamente, o Sistema de Assistência à
Travagem detecta uma emergência e aplica
automaticamente a força de travagem
máxima.

6

AIRBAGS DE SÉRIE

EXPERIMENTE O VDC
O Controlo Dinâmico do Veículo transforma
as mudanças de faixa inesperadas e as
paragens rápidas em operações mais
suaves.
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Medida de segurança adicional
Só por via das dúvidas, a e-NV200 Evalia
vem equipada com seis airbags.

Imprimir | Salir

O kit completo

1

Acessórios Genuínos Nissan.
COMPLETE A SUA E-NV200 EVALIA COM ACESSÓRIOS
NISSAN GENUÍNOS. DESDE OS REVESTIMENTOS
DELICADOS DA BAGAGEIRA ATÉ AOS PRÁTICOS SUPORTES
PARA TABLETS OU REDES PARA BAGAGEM, TODOS FORAM
CONCEBIDOS A PENSAR NAS SUAS NECESSIDADES
ESPECÍFICAS.

1 _ Suporte 360 para smartphone (Branco)
2 _ Suporte universal para tablet (Preto)
3 _ Proteção da porta e tapete têxtil standard
4 _ Revestimento macio da bagageira
2

3

Palas de roda dianteiras e traseiras
2 barras de tejadilho

4

5

5 _ Rede para bagagem
6 _ Tapete para bagageira
7 _ Revestimento duro da bagageira
8 _ Grade divisória da bagageira
6
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7

8
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COLOURS

DIMENSÕES
D

ICEBERG WHITE (S) - QM1

MOON SILVER (M) - KL0

LIGHT GREY (PM) - K51

IVORY BLACK (M) - GN0

B
C

SOLID RED (S) - Z10

BALTIC BLUE (P) - BW9

REVESTIMENTOS

PEARL WHITE (3P) - QAB

DIMENSÕES
TOTAIS

E
A

A Comprimento

mm

B Largura com espelhos retrovisores

mm

2011

C Largura sem espelhos retrovisores

mm

1755

4560

D Altura

mm

1858

E Distância entre eixos

mm

2725

JANTES

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
ESCURO
Disponível apenas na
versão de topo de
gama

CLARO
Disponível apenas na
versão de topo de
gama

LIGA LEVE
DE 15"

CARROÇARIA

Um Contrato de Manutenção NISSAN é a melhor forma de dar à sua e-NV200 EVALIA a manutenção que merece! Cuidamos
muito bem do seu Nissan por um preço que é fixo por vários anos. Quando levar o seu veículo ao concessionário, a oficina
substituirá as peças e os fluidos em conformidade com o programa de manutenção oficial da Nissan e realizará as
verificações necessárias para que possa viajar em total tranquilidade. Com um total controlo de planeamento e orçamento,
a Nissan informá-lo-á das visitas necessárias e propor-lhe-á a manutenção e o momento adequado para a realizar

NA NISSAN, VOCÊ É A NOSSA FONTE DE INSPIRAÇÃO.
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 quebram os moldes tradicionais para lhe
oferecer uma experiencia de condução mais aliciante, todos os dias.

A NISSAN E-NV200 EVALIA OFERECE-LHE:

VERSÃO DE TOPO DE GAMA COM DUAS PORTAS
DE CORRER E JANELAS
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Uma garantia de 5 anos ou 100 000 km
em todos os componentes dedicados
do VE, de 3 anos ou 100 000 km para
componentes standard e ilimitada no
caso do esquema de aluguer.

A garantia da bateria de lítio da
Nissan e-NV200 Evalia também o
protege de perdas de capacidade
abaixo de 9 barras (em 12) por um
período de 5 anos ou 100 000 km.

Uma garantia de 12 anos anticorrosão.

Peças e pintura excluídas durante o ano
4 e o ano 5. Os termos e exclusões
aplicam-se em conformidade. Para
obter mais informações, consulte o
manual de garantia Nissan.
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Na Nissan, tudo o que fazemos é orientado pela Mobilidade
Inteligente. Estamos a utilizar novas tecnologias para
transformar os automóveis de meras máquinas conduzidas em
parceiros. Juntos, a viagem é mais confiante, ligada e emocionante.
Quer se trate de veículos que partilham consigo a tarefa da condução,
quer de autoestradas que carregam o seu veículo elétrico enquanto
circula, tudo se encontra num horizonte próximo. E é um futuro que já está a
tomar forma no Nissan que conduz hoje.
Está pronto para adquirir a Nissan e-NV200 Evalia?
Visite o nosso site e solicite informações ao seu concessionário Nissan mais próximo.
www.nissan.pt

CONCESIONARIO:

Síguenos en:
/NissanPortugal

@NissanPortugal

/NissanPortugal

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no
momento da impressão (Setembro de 2019). Este catálogo foi produzido com base em protótipos expostos em salões automóvel.
De acordo com a política da companhia de introdução de melhorias contínuas, 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 Europe.
Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT - e-NV200 Evalia MY19 set/19 – Impresso na U E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 4 9 09 25 35
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