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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.

4 
 h.

10 
 h.

30 
min.

CARREGAMENTO
RÁPIDO

CARREGAMENTO
SEMI-RÁPIDO

CARREGAMENTO
NORMAL

DESCUBRA A NOVA MOBILIDADE  
100% ELÉTRICA PARA A SUA FAMÍLIA
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 novíssima e-NV200 Evalia 100% elétrica. Utilizámos a mesma 
tecnologia inovadora que já faz circular mais de 200 000 veículos elétricos Nissan, aliada ao nosso 
premiado furgão NV200. Isto significa que pode começar o dia com plena carga, e fazer 170 km*  
com zero emissões. Faça esta opção para si e para a sua família e diga adeus ao combustível. 

170 km
(homologação NEDC)
com uma única carga

*homologação NEDC - New European Driving Cycle (novo ciclo de condução europeu normalizado)
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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

Carga restante 
da bateria

Autonomia  
estimada

Medidor de energia
Nível de carga

MANTENHA-SE SEMPRE CONECTADO
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 telemático exclusivo de Nissan, NissanConnect EV, ao menu  
Zero Emission e às opções áudio, tudo no mesmo sítio. Aqui, pode gerir a autonomia, calcular 
itinerários, obter informações atualizadas sobre trânsito e enviar SMS mãos livres. E com  
o NissanConnect EV, pode também ligar-se à sua e-NV200 através de um computador  
ou dispositivo móvel para gerir remotamente algumas funções, como carregamento, controlo  
de climatização, etc.
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FALE, A SUA EVALIA ESCUTA-O.

• Iniciar ou interromper o carregamento

• Aquecer ou arrefecer o habitáculo

• Verificar a autonomia

• Verificar o estado da bateria

DO SEU SMARTPHONE.
Com a aplicação NissanConnect EV pode  
ligar à sua Evalia para iniciar e interromper  
o carregamento, controlar a climatização, ver  
a autonomia e obter alertas e actualizações.

• Obtenha as últimas informações de trânsito

• Veja a sua classificação energética

• Localize uma estação de carregamento

DO SEU COMPUTADOR.
A partir do seu computador, pode aceder NissanConnect EV  
online para saber o histórico da condução, planear o seu  
próximo percurso e comparar a sua classificação com a dos  
outros proprietários da Evalia. 

E também fala consigo. Por exemplo, quando lhe envia uma mensagem para o avisar que o carregamento está 
concluído. Com uma aplicação para smartphone, o NissanConnect EV permite-lhe conversar remotamente com 
a sua Evalia e dar-lhe instruções como, por exemplo, iniciar o carregamento ou ligar a climatização. Aceda ao  
NissanConnect EV no seu portátil para descobrir ainda mais formas de tornar a condução 100% elétrica fácil  
e divertida. Veja o seu smartphone, talvez a Evalia esteja a ligar-lhe!...
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10,6 m
A localização da bateria optimiza  
o centro de gravidade.

ZERO 
Ruído

ZERO 
Vibrações

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 e aliciante. O baixo centro de gravidade e o reduzido raio de viragem permitem uma aderência e 
controlo em curva excelentes. E a ausência de ruído ou vibrações do motor proporciona uma viagem excepcionalmente tranquila 
e silenciosa. Conduzir a sua Nissan e-NV200 dentro ou fora da cidade irá assim tornar-se uma das melhores partes do seu dia.
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Os passageiros da 2.ª fila 
dispõem de práticos tabuleiros 
rebatíveis com suporte para 
copos integrado.

Os bancos dianteiros 
aquecidos com controlo 
duplo garantem um conforto 
acolhedor nos dias 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.

A ZONA DE CONFORTO IDEAL 
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.  
Toda a funcionalidade de um furgão aliada ao conforto de um veículo elétrico:  
um novo tipo de espaço familiar.

Conforto |   Versatilidade
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Quando se trata de transportar 
cargas, a e-NV200 é incrivelmente 
versátil, para que nada interfira 
com os seus planos. Permite 
transportar cinco, seis ou sete 
passageiros com muito conforto  
e ainda dispõe de espaço para  
a sua bagagem e, além disso é 
fácil de carregar graças aos 
reduzidos 1,3 m de altura do 
plano de carga traseiro.

ESPAÇO DE CARGA  
PARA TODOS OS SEUS  

AFAZERES.

Arrumação inteligente
A e-NV200 tem 13 úteis espaços de arrumação diferentes,  
incluindo áreas ocultas, como a gaveta por baixo do banco e 
na consola central.

7 lugares 
Tudo é possível na 
e-NV200 de 7 lugares. 
Pode rebater os bancos 
da 3.ª e da 2.ª fila para 
disponibilizar mais espaço 
para a bagagem.

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, nos 1850 L 
de espaço de carga – ou 
rebater a segunda fila de 
bancos para dispor de um 
espaço ainda maior. Com 
o banco do passageiro da 
frente rebatido, é possível 
transportar objectos com 
comprimento até 2,8 m. 

Conforto |   Versatilidade
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AUMENTE A SUA CAPACIDADE COM O MODELO 
DE 7 LUGARES.
O modelo de 7 lugares vai ainda mais longe para satisfazer as suas necessidades e desejos. Com 7 lugares 
standard e muito espaço para as pernas e para os braços, 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 facilita tudo.

7 LUGARES
ESPAÇO DE CARGA DE 870 L 

até ao teto
ESPAÇO DE CARGA DE 443 L 

debaixo da chapeleira

6 LUGARES
ESPAÇO DE CARGA  

DE 1550 L

5 LUGARES
ESPAÇO DE CARGA  

DE 2110 L

4 LUGARES
COMPRIMENTO DE CARGA 

ATÉ 2,80 M

3 LUGARES
ALTURA DE CARGA  

ATÉ 1,30 M

2 LUGARES
ESPAÇO DE CARGA  

DE 2940 L
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SEGURANÇA NISSAN  

RODEIE-SE  
DE 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.

AIR BAGS DE SÉRIE

Almofada de segurança. A Evalia está equipada 
com seis airbags para uma segurança máxima.

Experimente o VDC. O Controlo Dinâmico do 
Veículo transforma as mudanças de faixa inesperadas 
e as paragens rápidas em operações mais suaves.

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.

Tenha uma visão global. 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.

4 travões de disco e EBA. Ao 
contrário de alguns concorrentes,  
a Evalia está equipada com travões  
de disco em todas as rodas, para uma 
travagem segura. E se precisar de 
parar bruscamente, o Sistema de 
Assistência à Travagem detecta uma 
emergência e aplica automaticamente 
a força de travagem máxima.

6
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1_ Barras de tejadilho 

2_ Autocolante Zero Emission

3_ Palas de Roda dianteiras  
e traseiras

4_ Suporte 360 para 
smartphone (Branco)

5_ Suporte universal para 
tablet (Preto)

6_Proteção da porta e  
tapete têxtil standard

7_ Revestimento macio  
da bagageira

8_ Rede para bagagem

9_Tapete para bagageira

10_ Revestimento duro  
 da bagageira

11_ Grade divisória bagageira

O KIT COMPLETO
ACESSÓRIOS GENUÍNOS NISSAN

PERSONALIZE A SUA e-NV200 COM ACESSÓRIOS 
GENUÍNOS NISSAN. Desde os revestimentos macios da 
bagageira até aos práticos suportes para tablets ou redes 
para bagagem, todos foram concebidos a pensar nas suas 
necessidades específicas.
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PESOS E DIMENSÕES

Iceberg White - QM1 /S Moon Silver - KLO /M Precision Grey - K51 /M

Pearl White - QAB /M Light Blue - RBM /MSolid Red - Z10/ S Baltic Blue - BW9 /M

Ivory Black - GNO /M

CORES

Carroceria Evalia Evalia
Lugares 5 7

PESOS

Peso bruto kg 2220 2220
Peso bruto por eixo  dianteiro kg 1073 1073
      traseiro kg 1147 1147
Peso em vazio kg 1641 1701*
Carga útil máxima (1) kg 579 519*
Peso total sobre eixo dianteiro kg 1180 1180
     traseiro kg 1200 1200
Peso rebocável        com travão aux. kg 0 0
máximo      sem travão aux. kg 0 0

PERFORMANCE

Consumo elétrico (2) Wh/km 165 165
Autonomia (NEDC) (2) km 167 167
Emissão de CO2 (combinado) g/km 0 0
Velocidade máxima km/h 123 123
Aceleração de 0 - 100 km/h s 14 14

MOTOR

Potência máxima do motor (3) kW (CV) / rpm 80 (109) / 3008
Binário máximo (3) Nm/min-1 254 / 0-3008 rpm
RPM máximas 10 500
Tipo de energia Electricidade
Ignição Eletrónico

TRANSMISSÃO
Relação de caixa Redutor de caixa de 1 velocidade / 9.3010
Tracção Dianteira

BATERIA

Tipo de bateria Iões de litio
Voltagem V 360
Capacidade da bateria kWh 24
Carga normal kW 2,8
Tempo de carga 10 horas
Carga normal kW 3,6
Tempo de carga 8 horas
Carga normal kW 6,6
Tempo de carga 4 horas

RECARGA
Carregador de bordo kW 2,3, 3,6 e 6,6
Carregador rápido kW 50
Tempo de carga 30 minutos

DIMENSÕES

A: Comprimento mm 4560
B: Largura com espelhos retrovisores mm 2011
C: Largura sem espelhos retrovisores mm 1755
D: Altura (vazio) mm 1858
E: Distância entre eixos mm 2725
Projeção dianteira mm 987,2
Projeção traseira mm 846,6
Via dianteira mm 1530
Via traseira mm 1530
F: Distância ao solo (em vazio) mm 153,4

CHASSIS

Suspensão dianteira Independente McPherson
Suspensão traseira Molas de laminas
Direção Assistida e elétrica
Sistema de travagem Sistema de travagem regenerativa
Travão no eixo dianteiro Travão de disco
Travão no eixo traseiro Travão de disco
Pneus 185/65R15

DIMENSÕES ZONA CARGA

Comprimento máximo mm 2040
Largura máxima mm 1500
Altura máxima mm 1358
Largura mín. entre cavas de roda mm 1220
Altura do piso de carga ao solo (vazio) mm 523,5
5 lugares m3 2,3
5 lugares com 2ª fila de bancos rebatida m3 3,1
7 lugares até à Chapeleira m3 0,44
7 lugares até ao tejadilho m3 0,87
7 lugares com 3ª fila rebatida m3 2,11
7 lugares com 2ª e 3ª fila rebatida m3 2,94
Porta deslizante  Largura mm 700
 Altura mm 1171
Porta traseira Largura mm 1262
 Altura mm 1228

(1)  Dados de acordo com a Diretiva EC: o peso em circulação inclui líquidos de refrigeração, lubrificantes, roda sobressalente  
e ferramentas. Não inclui o peso do condutor. A carga útil pode reduzir-se de acordo com os equipamentos opcionais e 
acessórios instalados.

(2)  De acordo com o Regulamento CEPE/ONU nº 101. (O equipamento opcional, a manutenção, a técnica de condução,  
bem como as condições atmosféricas e do pavimento, podem afetar os resultados oficiais).

*Homologação pendente.

M = METALIZADA  S = SÓLIDA

(3) De acordo com o Regulamento CEPE/ONU nº 85.
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Jantes em liga leve de 15"

JANTESREVESTIMENTOS

Tecido Azul/Verde Tecido Cinzento Pedra

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 
OFERECE-LHE:
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.

Uma garantia de 12 anos anti-corrosão.

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

Um Contrato de Manutenção NISSAN é a melhor forma de dar à sua e-NV200 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.

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

5êEXTENSÃO DA GARANTIA 
A extensão de garantia NISSAN 5  dá-lhe a oportunidade de prolongar a garantia do fabricante 
de 3 anos / 100 000 km para um maior período ou quilometragem.

Escolha o contrato que melhor se adapta às suas condições de utilização.

Em caso de reparação, serão usadas peças especificamente desenhadas para o seu veículo, 
assegurando um ajuste perfeito, assim como uma óptima fiabilidade e, que serão montadas por 
técnicos qualificados da Nissan.

Para uma total paz de espírito, está incluída a assistência em viagem europeia 24 h / 7 dias por 
semana (se aplicável).
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Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT - e-NV200 Evalia 04/2016 – Impresso na UE.
Criado por CLM BBDO, França – Tel.: +33 1 40 62 37 37 e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos desta publicação estejam correctos no momento da impressão (Abril 2016). Este 
catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos 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.

Veículo de cortesia gratuito
Equiparação de preços
Nissan Assistance+
Check-up gratuito do veículo

Siga-nos em: /NissanPortugal    @NissanPortugal       /NissanPortugal

w w w . n i s s a n . p t

Para beneficiar de todas estas vantagens, registe-se no espaço exclusivo  para Clientes em www.youplusnissan.pt
Descubra em detalhe o programa Promessa Cliente em nissan.pt/promessacliente ou na nossa rede oficial de concessionários.
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Nissan e-NV200 Versão Evalia

Gama e Equipamento
Maio 2016

Equipamento de série
Segurança
	  Airbags frontais, laterais e de cortina
	  ABS (Antibloqueio de travões)
	  ESP (Sistema de controlo de estabilidade)
	  ISOFIX® na 2a fila de bancos 
	  Encostos de cabeça dianteiros activos ajustáveis em altura
	  Roda sobressalente (versão Evalia 5)
	  Faróis automáticos e sensores de chuva
	  Faróis com função luz do dia
	  Sistema de monitorização da pressão dos pneus
	  Assistente de arranque em subida

Tecnologia
	  Sistema de Navegação exclusivo EV Nissan com indicação de pontos de recarga 

e actualização automática
	  Sistema telemático exclusivo Carwings que permite conexão remota ao veículo 

através do PC ou telemóvel (apenas para determinados modelos  
de smart phone):

   _ Controlo remoto da temperatura interior do habitáculo
   _ Activação e monitorização de carga
   _ Programação do sistema de navegação (rotas)
	  Modos ECO e B de condução
	  Travões regenerativos

	  Refrigerador da bateria
	  Chave inteligente (Intelligent Key®)
	  Câmara de visão traseira
	  Radio-CD com Reprodutor MP3, Bluetooth®, Conector USB e iPod®

	  Conexão auxiliar
	  Cruise Control e Limitador de velocidade

Exterior
	  Jantes em liga leve 15”
	  Faróis de nevoeiro dianteiros 
	  Espelhos retrovisores exteriores com regulação eléctrica
	  Espelhos retrovisores e pára-choques à cor da carroçaria 
	  2 portas laterais (esquerda e direita) deslizantes com janela
	  Portão traseiro com vidro
	  Vidro traseiro térmico
	  Limpa-pára-brisas traseiro

Interior
	  Ar condicionado automático
	  Vidros eléctricos dianteiros
	  Revestimento interior 
	  Volante ajustável em altura e aquecido, em pele
	  Banco do condutor e passageiro ajustável e reclinável
	  Bancos dianteiros aquecidos
	  Bandejas na parte traseira dos bancos dianteiros
	  2 tomadas de 12v: debaixo da consola e em 2a fila de bancos
	  2a fila com bancos rebatíveis 60/40
	  Cobertura de porta-bagagens (chapeleira) (versão Evalia 5)
	  Janela traseira com deslizamento
	  3a fila de bancos (versão Evalia 7)

Cabo
	  Cabo de carregamento de 2,3 kW (10A, tomada Schuko)
	  Sistema bloqueador do cabo de carregamento

Carga
	  Carga Normal (2,3kW-10A, 3,6kW-16A e 6,6kW -32A)
	  Carga Rápida (Tomada de carga rápida de 50kW-125A)
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AC síncrono (80 kW)
EVALIA

 Assentos 5 7

Portas 5

MOTOR E TRANSMISSÃO
Tipo eléctrico AC síncrono
Potência máxima do motor (1) kW 80
Binário máximo (1) Nm 254
Tipo de energia Electricidade
Ignição Electrónico
Relação de caixa Redutor de caixa de 1 velocidade
Tracção Dianteira

BATERIA E RECARGA
Tipo Iões de lítio
Voltagem V 360
Capacidade da bateria kWh 24
Número de células 192
Carregador a bordo kW 2,3, 3,6 e 6,6
Carregador rápido kW 50

CHASSIS
Suspensão dianteira / traseira Independente McPherson / Molas de laminas
Direcção Assistida e eléctrica
Sistema de travagem Travão de disco no eixo dianteiro e traseiro. Servo-assistido. Sistema de travagem regenerativa 
Jantes 15” 6.0J
Pneus 185/65R15

PESOS E DIMENSÕES*
Peso bruto kg 2220
Carga útil máxima (2) kg 579 543
Peso bruto por eixo dianteiro / traseiro kg  1073 / 1147 1059 / 1161
Cap. máx. reboque kg 140
Comprimento / Largura / Altura (vazio) mm 4560 / 2011 (1755 sem espelhos retrovisores) / 1858
Distância entre eixos mm 2725
Via dianteira / Via traseira mm 1530 / 1530
Volume de carga - sem bancos rebatidos m3 2,11 0,87
    - com última fila de bancos rebatida m3 3,10 1,95
    - com 2a e 3a fila de bancos rebatidas m3 – 2,94
Porta de correr (Largura / Altura) mm 700 / 1171
Porta traseira (Largura / Altura) mm 1262 / 1228

PERFORMANCE
Autonomía (NEDC) (3) km 170**
Consumo homologado (NEDC) (3) kWh/100km 16,5
Velocidade máxima km/h 123
Diâmetro viragem (entre lancis) m 10,6

(1) De acordo com o Regulamento CEPE/ONU no 85.
(2) Dados de acordo com a Directiva EC: o peso em circulação inclui líquidos de refrigeração, lubrificantes, roda sobressalente e ferramentas.  

Não inclui o peso do condutor. A carga útil pode reduzir-se de acordo com os equipamentos opcionais e acessórios instalados.
(3) De acordo com o Regulamento CEPE/ONU no 101. (O equipamento opcional, a manutenção, a técnica de condução, bem como as condições atmosféricas e do pavimento,  

podem afectar os resultados oficiais).
  * Valores homologados a partir do chassis VSKHAAME0U0513084.
** O intervalo de autonomia real oscila entre os 80-120 km. Sob condições moderadas. A autonomia pode ser condicionada por vários factores como o estilo de condução, o estado do pavimento, 

temperatura exterior e uso do ar condicionado.
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