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NV200 EVALIA zmieści wszystko, czego potrzeba na rodzinne wyprawy – rozbrykane dzieci, kilka rowerów, 
zabłocone łapy czworonoga oraz spontaniczną atmosferę wycieczki nad morze. NV200 EVALIA to przestronny, 
solidny samochód zaprojektowany z myślą o udanych podróżach w rodzinnym gronie – gotowy do realizacji 
każdego nowego pomysłu.

NV200 EVALIA. SAMOCHÓD ODPORNY NA TRUD RODZINNYCH PODRÓŻY.
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NV200 EVALIA oferuje nawet siedem pełnowymiarowych foteli w przestronnym, jasnym wnętrzu, które kryje wiele 
rozwiązań przydatnych dla rodziny. Pasażerowie siedzący w drugim rzędzie mają do dyspozycji składane stoliki z 
uchwytami na kubek – w sam raz na szybką przekąskę po drodze! Pomyślano również o podróżach na dłuższych 
dystansach. W samochodzie znajduje się gniazdo do laptopów i konsoli do gier zasilanych prądem o napięciu 
12�V. Ponadto jest tu mnóstwo przestrzeni bagażowej na wszystkie akcesoria, bez których trudno o udany wyjazd. 
Nie trzeba przy tym martwić się o ślady lepkich rąk, ani o plamy po lodach – w modelu NV200 EVALIA również 
tapicerka jest odporna na niespodzianki rodzinnych wypraw, można ją łatwo wyczyścić zwykłą szmatką.

SALON NA KÓŁKACH
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Pojemny schowek ... ... oraz mała skrytka

Ukryta szuflada pod przednim fotelem 
pasażera

Stoliki dla pasażerów drugiego rzędu Dwie kieszenie w fotelach dla pasażerów 
drugiego rzędu

Uchwyty na litrową butelkę w 
przesuwnych drzwiach bocznych

Kieszenie w drzwiach

Schowki i trójkąt ostrzegawczy w 
bagażnikuUchwyty na drzwiach

Elektrycznie regulowane lusterka 
boczne oraz regulacja położenia lamp

Wielofunkcyjna kierownica Klimatyzacja oraz radio CD 5-cio biegowa manualna skrzynia biegów

Automatyczna klimatyzacja oraz uchwyt 
na kubek dla pasarzerów w trzecim 
rzędzie siedzeń

Automatyczne wycieraczki oraz czujnik 
zmierzchu 

Gniazdo do zasilania prądem o napięciu 
12V dla pasażerów z drugiego 
rzędu siedzeń

Schowek w konsoli środkowejSchowki w desce rozdzielczej
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Wybierz się nad morze. Pomóż znajomym w przeprowadzce. Załaduj bagażnik sadzonkami drzew ze 
szkółki leśnej. Wybierz kierunek i sprawdź, dokąd dojedziesz. NV200 EVALIA to samochód gotowy na 
wszelkie niespodzianki.

WSZECHSTRONNOŚĆ BEZ OGRANICZEŃ
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NV200 EVALIA szybko i łatwo dostosowuje się do bieżących planów. 

SAMOCHÓD, KTÓRY DOPASOWUJE SIĘ DO STYLU TWOJEGO ŻYCIA
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5 - maksymalna wysokość przewożonych przedmiotów 
przy trzech fotelach: 1,30 m

6 - 2900 litrów przestrzeni bagażowej przy dwóch fotelach

3 - 2200 litrów przestrzeni bagażowej przy pięciu fotelach
4 - maksymalna długość przewożonych przedmiotów 
przy czterech fotelach: 2,80 m

1 - 900 litrów przestrzeni bagażowej przy siedmiu fote-
lach

2 - 1550 litrów przestrzeni bagażowej przy sześciu fote-
lach
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Dzięki przemyślanemu projektowi NV200 EVALIA oferuje niezwykle przestronne wnętrze przy niewielkich 
rozmiarach zewnętrznych. Dla kierowcy oznacza to zwrotność, zwinność i łatwość prowadzenia po 
zatłoczonych ulicach. Z kolei na parkingu wystarczy znacznie mniej miejsca, niż można by oczekiwać. 
Dynamiczne silniki benzynowe i diesla zapewniają zadowalający poziom oszczędności, a dodatkowo 
potrafią utrzymać duże tempo jazdy na autostradzie i w godzinach szczytu. 

ZASKAKUJĄCA ZWROTNOŚĆ I KOMPAKTOWE WYMIARY

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ: 4,40 M

CAŁKOWITA 
WYSOKOŚĆ:

1.86 M

CAŁKOWITA 
SZEROKOŚĆ: 1,69 M

To jeden „mały krok dla ludzko-
ści” – nisko umieszczona pod-
łoga ułatwia zajmowanie miejsca i 
wysiadanie z pojazdu.

Promień skrętu jest zaskakująco 
mały – wynosi 5,2�m. W połącze-
niu z nadwoziem o łącznej długo-
ści zaledwie 4,4�m oznacza to 
łatwość i pewność manewrów po 
zatłoczonych ulicach oraz na cia-
snych parkingach.

5.2M

KOMPAKTOWY Z OGROMNYMI MOŻLIWOŚCIAMI

Kamera cofania ułatwia parkowanie w ciasnych 
miejscach. Na desce rozdzielczej kolorowy wyświe-
tlacz pokazuje obraz z tyłu samochodu oraz wska-
zówki ułatwiające ustawienie pojazdu zgodnie z 
wolą kierowcy.

Wysokość nadwozia wynosi poniżej 1,90 m. Dzięki 
temu NV200 EVALIA może wjechać na więk-
szość wielopoziomowych parkingów oraz do 
innych stref postoju niedostępnych dla jego wyż-
szych rywali.

PARKOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

DOSKONAŁA 
WIDOCZNOŚĆ

NIEWIELKI PROMIEŃ 
SKRĘTU

ŁATWE WSIADANIE

KAMERA COFANIA

847MM

667MM

384MM

373MM

Wysoka pozycja za kierownicą 
NV200 EVALIA zapewnia 
imponującą widoczność we 
wszystkich kierunkach. Deska 
rozdzielcza jest odpowiednio 
pochylona, dzięki czemu najważ-
niejsze informacje zawsze znaj-
dują się w polu widzenia.
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Wyposażenie modelu NV200 EVALIA dba o miłą atmosferę podczas podróży w nieznane miejsca. Łatwy 
w obsłudze wielofunkcyjny komputer na desce rozdzielczej wyświetla poziom obrotów silnika i rzeczywiste 
zużycie paliwa, a także dystans, jaki można przejechać na paliwie pozostającym w baku. Kierowca ma 
również do dyspozycji inteligentny kluczyk, którego nie trzeba wyjmować z kieszeni, aby uruchomić silnik 
bądź otworzyć lub zamknąć drzwi. Czy można wyobrazić sobie prostsze rozwiązanie? 

•  Dotykowy ekran o przekątnej 5 cali wyświetla nie tylko optymalne trasy, tytuły utworów muzycznych i powiadomienia, 
lecz także zawartość prywatnej książki telefonicznej.

•  Dostępne są dwu- lub trójwymiarowe mapy całej Europy z przewodnikiem głosowym w dziewięciu językach i funkcją 
automatycznego zbliżania najważniejszych obiektów docelowych.

•  Odtwarzacz CD rozpoznaje dowolne formaty zapisu, a ponadto może łączyć się z siecią i przeglądać ją dzięki 
systemowi głośnomówiącemu Bluetooth®.

•  Stały dostęp do ulubionej zawartości odtwarzacza iPod, MP3 lub pamięci USB za pośrednictwem ekranu 
dotykowego systemu Nissan Connect.

• Kamera cofania pokazuje, co dzieje się z tyłu pojazdu.

Oferta obejmuje silnik benzynowy o pojemności 1,6 l, mocy 81 kW (110 KM) i momencie obrotowym 153 Nm oraz 
silnik diesla o pojemności 1,5 l i mocy 81 kW (110 KM). Obie jednostki napędowe charakteryzują się niskim zużyciem 
paliwa, co pozwala obniżyć koszty i zwiększyć odległość pokonywaną na jednym baku. 
Ponadto wielofunkcyjny wyświetlacz podpowiada kierowcy, kiedy należy zmienić bieg, aby dodatkowo poprawić 
ekonomię jazdy.

PODRÓŻUJ I ODKRYWAJ

SYSTEM NISSAN CONNECT

DUŻA MOC – NISKIE KOSZTY 

81 kW (110 KM)
1,5 dCi

81 kW (110 KM)
1,6 P

Zobacz i usłysz więcej dzięki Nissan Connect – w pełni zintegrowanemu systemowi nawigacji satelitarnej, 
komunikacji i rozrywki.

Bezpieczeństwo wszystkich podróżnych na pokładzie 
modelu NV200 EVALIA to nasza wspólna troska. Dlatego 
producent zadbał, aby wyposażenie, obejmowało wiele 
aktywnych systemów podnoszących bezpieczeństwo, np. 
ABS z systemem elektronicznego rozdziału siły hamowa-
nia (EBD), układ wspomagania nagłego hamowania 
(Brake Assist) oraz kontroli stabilności toru jazdy. 
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera oraz mecha-
nizm wstępnego napinania przednich pasów bezpieczeń-
stwa to elementy dostępne już w wersji podstawowej. 
Dodatkowe zabezpieczenie zapewnia elektroniczny sys-
tem stabilizacji toru jazdy (ESP).

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
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Specjalnie zaprojektowane i dopasowane akcesoria zapewniają jeszcze więcej możliwości. Przydają się 
podczas rodzinnych wyjazdów i ułatwiają codzienną eksploatację pojazdu. Gama dodatków sięga od 
pojemników i dopasowanych namiotów dachowych aż po dywaniki podłogowe i wykładziny odporne na 
trud rodzinnych podróży. Pozwolą one jak najlepiej wykorzystać wolny czas i odkryją pełnię imponujących 
możliwości, jakie oferuje NV200 EVALIA.

NV200 EVALIA – ZASKAKUJĄCY I WSZECHSTRONNY

       Ochrona samochodu Gumowe i welurowe dywaniki podłogowe Schowki w bagażniku Uchwyt na telefon komórkowy
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WYPOSAŻENIE:

KOLORY I WYKOŃCZENIE

OPCJONALNIE

GWARANCJA NA 3 LATA LUB 100 000 KM
12-LETNIA GWARANCJA ANTYKOROZYJNA
OKRES MIĘDZYPRZEGLĄDOWY: 30 000 KM lub 12 MIESIĘCY

W PEŁNI ODPORNY NA TRUD RODZINNYCH WYPRAW.

A32 Czerwony Metalizowany

QM1 BiałyKL0 Josny Srebrny MetalizowanyK51 Szary Metalizowany

GN0 Czatny Metalizowany

Z10 Czerwony BW9 Granatowy Metalizowany

Wykończenie w kolorze 
ciemnoszarym / granatowymFAD Zieleń Morska Metalizowany

• Inteligentny kluczyk z centralnym zamkiem oraz immobilizerem
• Lusterka, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia
• Komputer pokładowy z wielofunkcyjnym wyświetlaczem
• ABS+EBD+ESP
• Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie i boczne
• Nissan Connect (Nawigacja, Radio CD, MP3, USB, Bluetooth, kamera cofania)
• 5 drzwi
• Tylna klapa
• Elektryczne szyby (przód)
• Elektryczne i podgrzewane lusterka boczne 
• Podgrzewane siedzenia 
• Lampy przeciwmgłowe
• Tempomat oraz ogranicznik prędkości 
• Felgi ze stopu metali lekkich

• Trzeci rząd foteli + automatyczna tylna klimatyzacja

Inteligentny kluczyk Lampy przeciwmgłowe Kamera cofania
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X-TRAILNOTE QASHQAI+2

Postrzegamy SHIFT_ jako zaproszenie. Do zmiany utartych schematów. Do otwarcia umysłu 
na nieznane. Do zadawania pytań, których nikt inny nie zadaje. I do znalezienia odpowiedzi, 
których nikt inny nie potrafi  odnaleźć. W Nissanie robimy to na co dzień. Nadaje to kształt 
wszystkim naszym działaniom. W rezultacie powstaje oferta pojazdów, stanowiących pełne i 
bezkompromisowe odejście od zwyczajności.

Odwiedź naszą stronę: 

www.nissan.pl

Wydawca dołożył wszelkich starań, aby treść i informacje zawarte w niniejszej publikacji odpowiadały stanowi rzeczywistemu w chwili oddawania do druku (kwiecień 2011). Niniejszy katalog powstał z wykorzystaniem zdjęć pojazdów prototypowych 
prezentowanych podczas salonów i wystaw samochodowych. Zgodnie z realizowaną polityką ciągłego ulepszania wytwarzanych produktów, Nissan International zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w wyposażeniu i 
konstrukcji pojazdów opisywanych i przedstawianych w niniejszej publikacji. Dealerzy Nissana będą informowani o wszelkich tego typu zmianach w możliwie jak najkrótszym czasie. Dostępność wyposażenia pokazanego czy wymienionego w niniejszej 
broszurze zależy od modelu, wersji i regionu geograficznego. Tak, jak praktykuje się wśród producentów samochodów, Nissan stosuje elementy z prawdziwej skóry w przypadku części siedzeń pozostających w kontakcie z ciałem pasażerów. 
Syntetyczna skóra używana jest na pozostałych elementach. Skóra syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej np.: brak tworzenia się zmarszczek w miarę starzenia, łatwiejsze czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania, co pozwala na 
zaoferowanie bardziej wytrzymałego produktu dla naszych klientów. Zastrzegamy, iż zdjęcia są jedynie ilustracją i służą tylko celom informacyjnym oraz, iż - mimo dołożonych starań - w tekście broszury mogą zdarzyć się omyłki drukarskie. W celu 
uzyskania najbardziej aktualnych informacji o naszych produktach prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym dealerem Nissana. Za względu na ograniczenia technologiczne w procesie druku przedstawione w niniejszym katalogu kolory lakierów 
nadwozia i materiałów wykończeniowych we wnętrzu mogą różnić się nieznacznie od odcieni rzeczywistych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej publikacji w całości lub w części bez pisemnego zezwolenia Nissan International jest 
zabronione. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 5,5 - 7,3 l /100km. Emisja CO2: 144 - 169 g/km. W ramach Programu Nissan Green wszystkie pojazdy Nissan są produkowane z materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu i 
odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR (redukcja, regeneracja i recykling), łatwość 
recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i materiałów), demontażu po złomowaniu, oznaczanie części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania płynów 
chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl. Importer: Nissan Sales CEE Kft. (Węgry, Budapeszt, Infopark sétány 3/B).

Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym – 04/2011 – wydrukowano w UE.
Projekt: NEW ROBINSON GREAPRESS, Francja – Tel.: +33 1 40 62 37 37 produkcja: E-GRAPHICS\FRANCE, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Pieczęć Dealera:
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