NISSAN

NV200 EVALIA

ROKOV
Z
ZÁRUKA
VÝROBCU
VÝRO

ALEBO

Dizajn exteriéru | Dizajn interiéru | Batožinový priestor | Technológia a Výkon | Príslušenstvo

NA L’AHKÉ ÚŽITKOVÉ
VOZIDLÁ NISSAN

Tlačiť | Zatvoriť

SKVELÉ RIEŠENIE
PRE CELÚ RODINU
Nissan EVALIA je rodinné vozidlo presne pre vás:
• záruka výrobcu na 5 rokov / 160 000 km
(podľa toho, čo nastane skôr)
• obrovský nákladný priestor s 5 alebo 7 sedadlami
• objem batožinového priestoru 870 – 2 110 l
• široké možnosti usporiadania sedadiel a nákladného
priestoru
• výnimočná účelnosť
• vynikajúca štandardná výbava, napríklad zadná
parkovacia kamera
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ŽIVOTNÝ PRIESTOR
PRE CELÚ RODINU
Vozidlo EVALIA je nabité nápadmi, ktoré ocenia
hlavne rodiny.
• priestranný interiér so 7 plnohodnotnými
sedadlami
• druhý rad sedadiel vybavený systémom ISOFIX
• posuvné dvere uľahčujúce prístup do vozidla i pri
parkovaní v stiesnených priestoroch
• veľa úložného priestoru
• navigačný a multimediálny systém
NissanConnect, ktorý vás informuje i baví
• 12-voltová zásuvka, do ktorej je možné pripojiť
herné zariadenie či notebook
• čalúnenie, ktoré sa ľahko čistí a ocenia ho
predovšetkým rodiny
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NEOBMEDZENÁ
VŠESTRANNOSŤ
Ak potrebujete veľa priestoru, je pre
vás vozidlo EVALIA ako stvorené.
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JEDNODUCHÉ
NASTUPOVANIE

ZADNÁ PARKOVACIA KAMERA

SKVELÝ VÝHĽAD

384 mm
373 mm

667 mm

847 mm
Vďaka nízkej podlahe
ponúka EVALIA jednoduché
nastupovanie i
vystupovanie.

Zadná parkovacia kamera ako súčasť
štandardnej výbavy vám uľahčí parkovanie
v stiesnených priestoroch. Vo verzii Tekna sa
priestor za vozidlom zobrazuje na farebnom
displeji systému NissanConnect vďaka
čomu s vozidlom EVALIA zaparkujete presne
tam, kam potrebujete.

Vďaka vysokej polohe sedadla
vodiča budete mať z vozidla
EVALIA optimálny výhľad na
cestu i na palubnú dosku.

MALÝ POLOMER OTÁČANIA

DO TAKMER KAŽDEJ GARÁŽE

5,3 m

Vďaka svojej výške, ktorá nedosahuje ani 1,9 m, bude mať EVALIA
povolený vjazd do väčšiny podzemných i iných výškovo
obmedzených garáží.

EVALIA sa otočí na 10,6 m (od obrubníka k obrubníku) pri celkovej
dĺžke 4,4 m. Vďaka tomu sa môžete bez problémov pohybovať
v uliciach miest a ľahko zaparkujete i v tesných priestoroch.

KOMPAKTNOSŤ A VEĽKÉ MOŽNOSTI

KOMPAKTNÁ A DYNAMICKÁ

Celková výška:
1,86 m

• veľa priestoru v interiéri
• kompaktné vonkajšie rozmery
• dynamickosť a jednoduchá ovládateľnosť
Celková šírka: 1,69 m
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JEDNODUCHO
SA PRISPÔSOBÍ VÁŠMU
ŽIVOTNÉMU
ŠTÝLU
Vozidlo EVALIA sa dokáže
jednoducho a rýchlo prispôsobiť
akejkoľvek vašej činnosti.

šesťstupňová mechanická prevodovka

multifunkčný volant

veľká odkladacia priehradka…

… so skrytým úložným priestorom

odkladacia priehradka v palubnej doske

zadná parkovacia kamera

držiak nápojov a klimatizácia pre tretí rad
sedadiel

odkladacia priehradka v stredovej
konzole

elektrické ovládanie vonkajších
spätných zrkadiel a nastavenie
sklonu svetlometov

rozkladací stolík pre cestujúcich
v druhom rade

držiak na 750 ml fľaše v bočných
posuvných dverách

klimatizácia a systém NissanConnect

inteligentný kľúč – odomykanie/
uzamykanie dverí pomocou tlačidla

štartovanie motora tlačidlom
(v spolupráci s inteligentným kľúčom)

12 V zásuvka pre cestujúcich
v druhom rade

skrytá vysúvacia priehradka
pod sedadlom spolujazdca
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PRISPÔSOBÍ SA VAŠIM
POTREBÁM
Zadné sedadlá môžete sklopiť do strán, a získať tak veľa miesta
na batožinu. Ostatné sedadlá je možné sklápať samostatne,
a vytvoriť tak uličku či získať úplne plochú podlahu.

1

1) 7 sedadiel, nákladný priestor 870 l

3) 5 sedadiel, nákladný priestor 2 110 l

2

3

4

5

6

2) 6 sedadiel, aj napriek tomu obrovský nákladný priestor

4) 4 sedadlá, dĺžka nákladu až 2,8 metra

5) 3 sedadlá, výška nákladu až 1,3 metra
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ZOSTAŇTE V SPOJENÍ
VĎAKA SYSTÉMU
NISSANCONNECT*
•

PLNE INTEGROVANÝ NAVIGAČNÝ, KOMUNIKAČNÝ A AUDIOSYSTÉM

•

OVLÁDANIE NA VOLANTE

•

5” DOTYKOVÝ DISPLEJ ZOBRAZUJÚCI OPTIMÁLNE TRASY, UPOZORNENIA
TÝKAJÚCE SA HUDBY ČI INFORMÁCIÍ, TELEFÓNNY ZOZNAM A OSOBNÉ SÚBORY

•

2D A 3D MAPY VO VYSOKOM ROZLÍŠENÍ S FUNKCIOU AUTOMATICKÉHO
PRIBLÍŽENIA CIEĽOV

•

PREHRÁVANIE VŠETKÝCH FORMÁTOV CD

•

PODPORA ZARIADENIA IPOD, PREHRÁVAČOV MP3 ČI USB ZARIADENÍ

•

STREAMOVANIE ZVUKU CEZ ROZHRANIE BLUETOOTH®

•

RÁDIO A DOPRAVNÉ HLÁSENIE

•

BEZPEČNÉ TELEFONOVANIE VĎAKA HANDSFREE

* Aplikácie používajte len v prípade, ak to nemôže ohroziť bezpečnosť vašej jazdy. Niektoré funkcie systému NissanConnect môžu byť v modeloch NV200 EVALIA
dostupné neskôr. Služby a aplikácie systému NissanConnect sú v plnom rozsahu dostupné iba vo vybraných európskych krajinách a iba vo vybraných modeloch
vozidiel NV200 EVALIA. Spoločnosť Nissan ponúka vybrané modely vozidiel NV200 EVALIA so systémom NissanConnect, ktorý môže byť využívaný po dobu 2 rokov
od kúpy vozidla automaticky a bezplatne. Pre zachovanie systému NissanConnect aj po uplynutí 2 rokov od kúpy vozidla bude nevyhnutné prihlásiť sa k užívaniu
tohto systému, pričom prihlásenie sa do systému bude spoplatnené. Služby a aplikácie systému NissanConnect nie sú poskytované spoločnosťou Nissan a môžu byť
kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia zo strany spoločnosti Nissan. Spoločnosť Nissan nenesie zodpovednosť za náklady, ktoré môžu vzniknúť
v dôsledku zmien služieb a aplikácií systému NissanConnect a ani za náklady na prípadnú zmenu technického vybavenia potrebného pre využívanie funkcií NissanConnect.
Používanie niektorých funkcií systému NissanConnect vyžaduje pripojenie kompatibilného mobilného telefónu alebo iného zariadenia, ktoré nie je súčasťou výbavy
vozidiel Nissan. Mobilné siete sú poskytované mobilnými operátormi a nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Mobilný operátor si môže účtovať poplatky za
roamingové služby v zahraničí (dátové/hlasové). Viac informácií o systéme NissanConnect nájdete na www.nissan.sk.
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OBJAVUJTE BEZPEČNE
Na multifunkčnom paneli vozidla EVALIA sa zobrazujú otáčky motora, priemerná i aktuálna spotreba paliva
a dojazdová vzdialenosť.
• Inteligentný kľúč zamyká a odomyká dvere.
• Svetlomety sa automaticky zapnú, keď sa zotmie.
• Stierače sa automaticky aktivujú, hneď ako začne pršať.
HOSPODÁRNY VÝKON
Môžete si vybrať 1,6 l zážihový motor s výkonom 81 kW (110
k) a krútiacim momentom 153 Nm alebo preplňovaný 1,5 l
vznetový motor dCi, ktorý ponúka výkon 66 kW (90 k),
prípadne 81 kW (110 k). Oba motory vykazujú nízku spotrebu
paliva. Jazdiť ešte úspornejšie vám pomôže ukazovateľ na
multifunkčnom displeji, ktorý zobrazuje optimálny okamih
na preradenie.

1.5 dCI
66 kW (90 k)
alebo 81 kW (110 k)

1.6
81 kW (110 k)

POCIT BEZPEČIA
Vozidlo EVALIA je vybavené niekoľkými systémami aktívnej bezpečnosti:
• ABS s elektronickou distribúciou brzdnej sily (EBD)
• brzdový asistent zvyšujúci účinnosť brzdenia
• airbag vodiča a spolujazdca
• predné bočné a hlavové airbagy
• predpínače bezpečnostných pásov predných sedadiel
• systém elektronickej stabilizácie podvozka (ESP)
• tempomat a obmedzovač rýchlosti
• systém monitorovania tlaku v pneumatikách
ESP

ABS

AIRBAGY VODIČA A SPOLUJAZDCA
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PRÍSLUŠENSTVO
VOZIDLA EVALIA

1

Príslušenstvo ponúka veľa ďalších možností pre
milovníkov rodinných dobrodružstiev i vodičov,
ktorí si chcú uľahčiť každodenné jazdenie.

Ochranné prvky vozidla

4) Štandardné, velúrové
a gumové rohože
5) Odnímateľné ťažné
zariadenie, 7-pin
6) Vanička batožinového
priestoru, pevný typ

2

3

5

1) Strešný nosič na batožinu
2) Ochranné lišty dverí
3) Ochranné prvky rohov
nárazníkov
4
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FARBY
5-ROČNÁ ZÁRUKA VÝROBCU NA ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ NISSAN
Spoločnosť NISSAN ponúka na model NV200 EVALIA štandardnú plnú 5-ročnú záruku
výrobcu.* Ide o viac než obyčajnú záruku, pretože obsahuje:

•

ROKOV
Modrá
BW9 / M

Strieborná
KL0 / M

Šedá
K51 / M

ZÁRUKA
Z
VÝROBCU
VÝRO

Biela
QM1 / S
ALEBO

NA L’AHKÉ ÚŽITKOVÉ
VOZIDLÁ NISSAN

•
•
•
•
•

5-ročnú záruku alebo záruku na 160 000 km
na celé vozidlo (podľa toho, čo nastane skôr)
5-ročnú záruku na lak – vzťahuje sa na lak karosérie
5-ročnú záruku na originálne diely a príslušenstvo
NISSAN
asistenčné služby na 5 rokov
12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu karosérie
záruka je úplne prenosná

Vďaka servisným intervalom vznetových aj zážihových motorov 1 rok alebo 30 000 km
(podľa toho, čo nastane skôr) môžete mať nielen 5 rokov pokoja v duši, ale aj nízke náklady
na prevádzku.
Čierna
GN0 / M

Červená
Z10 / S

Biela Pearl
QAB / P

Bronzová
CAP / M

S: ZÁKLADNÁ – M: METALÍZA

KOLESÁ

VĎAKA VÁM SA SPOLOČNOSŤ NISSAN STÁLE ZLEPŠUJE.

ČALÚNENIE

Podnecujete našu predstavivosť. Povzbudzujete našu vynaliezavosť. Inšpirujete nás k zmene
pravidiel a k inováciám. Spoločnosť Nissan nechápe inovácie len ako doplnky a rozšírenia. Ide o
posúvanie hraníc a snahu o nový prístup k zaužívaným konvenciám. Prinášame netradičné
riešenia, aby sme uspokojili vaše najsmelšie i najpraktickejšie túžby. V spoločnosti Nissan
navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a služby, ktoré búrajú zabehané pravidlá – z praktického
vytvárame vzrušujúce a zo vzrušujúceho praktické, aby sme vám každý deň ponúkli väčšie
potešenie z jazdy.
15” disky kolies
z ľahkých zliatin

Šedo – modrá

* Záruka výrobcu 5 rokov/160 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) na ľahké úžitkové vozidlá (s výnimkou modelu eNV200: záruka 5 rokov/100 000 km
[podľa toho, čo nastane skôr] na elektrické komponenty, 3 roky/100 000 km [podľa toho, čo nastane skôr] na zvyšné komponenty vozidla). Záruka na lak
a proti prehrdzaveniu, originálne diely a príslušenstvo, asistenčnú službu bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Podrobnejšie informácie nájdete
v záručných podmienkach Nissan.
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Navštív te našu internetovú stránku na adrese:
w w w.nissan.sk

Staňte sa fanúšikom spoločnosti Nissan na:

Záruka výrobcu na celý rad úžitkových vozidiel Nissan: 5 rokov / 160 000 km podľa toho, čo nastane skôr
(s výnimkou modelu e-NV200: 5 rokov / 100 000 km [podľa toho, čo nastane skôr] záruka výrobcu na diely systému
elektrického pohonu, 3 roky / 100 000 km[podľa toho, čo nastane skôr] na zvyšok vozidla). Vyvinuli sme maximálnu
snahu na zaistenie správnosti obsahu tejto publikácie v čase jej uvedenia do tlače (máj 2016). Táto brožúra bola
vytvorená s využitím prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V súlade s politikou sústavného
zlepšovania svojich výrobkov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje a vozidlá
uvedené a zobrazené v tejto publikácii. Autorizovaní predajcovia vozidiel Nissan budú informovaní o akýchkoľvek
zmenách v najkratšom možnom čase. Aktuálnosť informácií uvedených v tejto brožúre si overte u miestneho
predajcu Nissan. Použité tlačiarenské postupy majú určité obmedzenia, preto sa farby zobrazené v tejto brožúre
môžu mierne líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov povrchovej úpravy interiéru. Všetky práva
vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan je zakázaná. Pre
viac informácií o ponuke sa obráťte na autorizovaného predajcu Nissan alebo navštívte stránku www.nissan.sk.
Technológie, doplnky a príslušenstvo uvedené v tejto brožúre nemusia byť súčasťou základnej výbavy vozidla.
Použité ilustračné obrázky. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely a
nie sú súčasťou zmluvného návrhu.

Pečiatka predajcu Nissan:

Táto brožúra je vyrobená z papiera bieleného bez použitia chlóru – MY15 NV200 BROCHURE LHD 05/2016 – Vytlačené v EÚ.
Pripravila spoločnosť CLM BBDO, Francúzsko – Tel.: +33 1 41 23 41 23 – a vyrobila spoločnosť eg+ worldwide,
Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Dizajn exteriéru | Dizajn interiéru | Batožinový priestor | Technológia a Výkon | Príslušenstvo

Tlačiť | Zatvoriť

