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A associação do nosso premiado furgão NV200 e do nosso galardoado LEAF 100% eléctrico 
(com mais de 200 000 unidades em circulação), cria vantagens aliciantes e inovadoras para o seu 
negócio. A e-NV200 partilha a mesma tecnologia do Nissan LEAF. É uma aposta ganhadora desde 
o início, dado que a opção 100% elétrica permite-lhe baixar drasticamente os custos de 
funcionamento e garantir ao seu negócio uma orientação ambiental, sustentável inteiramente nova.  
A e-NV200 inaugura uma nova era para o seu negócio.  Nunca mais vai trabalhar como dantes.

Feito à sua medida
O espaço de carga traseiro é funcional 
e versátil, com paredes planas para uma 
montagem fácil de calhas e caixas.

PRONTO PARA MUDAR O SEU NEGÓCIO?
PREPARE-SE PARA O TRANSPORTE 100% ELÉTRICO

Espaço para toda a equipa
Quer transporte passageiros ou uma 
equipa de trabalho, a e-NV200 acomoda 
confortavelmente 2 pessoas na versão 
Furgão e 5 a 7 na versão Combi e ainda 
tem 0,87 a 4,2 m3 de espaço de carga.

Facilidade de carga
O maior comprimento interior da classe significa 
que pode facilmente transportar duas Euro paletes. 
A bateria integrada no piso disponibiliza todo este 
espaço de carga.
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REDUZA OS CUSTOS. AUMENTE A EFICIÊNCIA 
Imagine nunca ter de gastar dinheiro em combustível, mudanças de óleo ou revisão da transmissão.  
É o que acontece com a sua e-NV200 100% elétrica. Além de poupar dinheiro em custos de funcionamento,  
poupa tempo no periodo de imobilização para revisões. E o melhor de tudo é que o seu veículo incrivelmente 
económico é o mais ecológico dos furgões de produção em série do mercado - tão silencioso e limpo que você 
pode fazer entregas noturnas em zonas residênciais e ter acesso a áreas reservadas. Finalmente é um veículo 
comercial que abre novas perspectivas para o seu negócio.

NOVAS OPORTUNIDADES  
DE NEGÓCIO  
A sua e-NV200 é um veículo  
com zero emissões e sem ruído 
do motor, o que lhe permite  
fazer entregas noturnas em  
zonas residenciais e áreas 
reservadas. O ruído e a  
poluição por CO2 deixaram  
de ser problemas para si  
e para os seus clientes.

Combustível
Mudanças de óleo
Emissões 

ZERO

Custo de Funcionamento 
Manutenção 

REDUZIDOS

Eficiência: 80 kW (107 CV)
Economia e benefícios

ELEVADOS
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170 km*
com uma

única carga

4
 h.

10
 h.

30
min.

CARREGAMENTO 
RÁPIDO

CARREGAMENTO 
SEMI-RÁPIDO

CARREGAMENTO 
NORMAL

Dois modos de condução 
adicionais para maximizar  
a autonomia.
O Modo Eco ajusta 
automaticamente a aceleração  
e o sistema de controlo da 
climatização para minimizar o 
consumo de energia e fornecer-lhe 
energia extra. O modo B, que 
pode ser ativado no modo Eco ou 
não, aumenta o nível de travagem 
regenerativa, atuando como um 
travão motor num veículo com 
motor tradicional. 

APROVEITE A POTÊNCIA DO 100% ELÉTRICO
Comece o dia com plena carga e com uma autonomia de 170 km* para todas as suas entregas, recolhas 
e marcações. A Nissan e-NV200 permite três modos de carregamento: pode carregar até 80% em cerca 
de 30 minutos com a porta de carregamento rápido, em quatro horas com uma carregador semi-rápido e 
em oito a dez horas em qualquer tomada doméstica normal com o cabo EVSE. Assim, só tem de escolher 
o modo mais conveniente. E com o sistema de travagem regenerativa, a e-NV200 foi concebida para o 
ajudar a aproveitar ao máximo cada carga, enviando a potência para a bateria sempre que está em 
desaceleração ou travagem. É o aspeto positivo do pára-arranca.

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

*Homologação NEDC - New European Driving Cycle (novo ciclo de condução europeu normalizado).
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A e-NV200 tem um raio de viragem 
incrivelmente reduzido de 11,2 m que o 
ajuda a manobrar em ruas estreitas e 
estacionamentos apertados, facilitando 
as cargas e descargas.

O Monitor de Visão Traseira facilita o 
estacionamento em espaços apertados. 
Este monitor mostra uma imagem da área 
atrás de si, sobrepondo linhas de 
orientação para o ajudar a estacionar a 
e-NV200 exactamente onde pretende.

11,2 m
Maior espaço para as pernas da sua classe = mais conforto

Posição elevada = mais visibilidade

Banco aquecido = mais conforto

Distribuição das baterias = baixo centro de gravidade

MELHOR CONDUÇÃO,  
MELHOR DIA DE TRABALHO
Não há nada como conduzir um VE, a sensação de deslizar silenciosamente, sem ruído ou 
vibração do motor. A cabina ergonómica da e-NV200, que inclui a maior altura e espaço para 
as pernas da sua classe e bancos elevados para maior visibilidade, permite uma condução mais 
descontraída, menos cansativa e mais segura. Tudo isto com o conforto da transmissão direta 
que aumenta o prazer de condução. E com um desempenho excepcionalmente ágil (graças ao 
baixo centro de gravidade e jantes de 15 polegadas), um binário instantâneo para uma 
aceleração forte e constante e um raio de viragem reduzido para maior manobrabilidade,  
a e-NV200 irá tornar-se o seu melhor parceiro de trabalho. 
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A avançada telemática NissanConnect EV permite-lhe localizar e 
partilhar digitalmente dados importantes sobre a sua frota.

• Elimine a aborrecida papelada, localizando e registando digitalmente 
os relatórios dos condutores.

• Controle o estado da bateria e a localização do veículo em tempo real 
a partir do site NissanConnect EV.

• Detete excessos da velocidade pré-estabelecida e identifique 
comportamentos de condução suave via smartphone. 

• Receba avisos de conclusão de carga e estado da bateria.

• Inicie e interrompa o carregamento e controle a climatização 
remotamente a partir de um dispositivo móvel.

Com um simples olhar ao painel de instrumentos obtém toda a informação 
de que necessita para gerir a autonomia, incluindo o nível de carga e o 
consumo de energia.

CONTROLE TODA  
A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA 
PARA O SEU TRABALHO

Carga restante  
da bateria 

Autonomia 
estimada

Medidor de energia
Nível de carga

Imprimir   |   SairIntrodução   |   Tecnologia e performance   |   Versatilidade   |   Acessórios   |   Cores, revestimentos, jantes e especificações   |   Carroçaria e garantias

Autonomia e carga  |   Condução elétrica  |   Carwings



 

Rebata as costas do banco 
do passageiro para obter 
uma prática superfície de 
trabalho.

A montagem do comando  
da transmissão na coluna  
de direção liberta espaço  
necessário para múltiplas  
tarefas.  
Obtenha toda a energia de 
que necessita com a fonte 
de alimentação de 12-V e 
conexão para USB.

Um ecrã tão 
funcional. Mudança 
do endereço de 
entrega? Obtenha a 
actualização através 
de SMS e depois 
identifique o seu 
percurso no sistema 
de navegação.

A GAVETA SOB O BANCO do passageiro oferece um 
lugar seguro para guardar objetos.

A CONSOLA CENTRAL é suficientemente ampla para 
alojar um computador portátil e ficheiros impressos.

UM ESCRITÓRIO MÓVEL 
QUE O ACAMPANHA  
PARA TODA A PARTE
A e-NV200 possui um nível de equipamento 
inesperado. O seu interior foi inspirado por condutores 
que trabalham em movimento. A cabina proporciona 
um prático espaço de trabalho com amplos bancos 
ajustáveis e arrumação versátil. E com o sistema de 
navegação NissanConnect, telefone mãos-livres e 
envio de mensagens de texto e áudio via Bluetooth®, 
quem precisa de outro escritório?
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CAPACIDADE DE CARGA  
EXTREMAMENTE VERSÁTIL
A e-NV200 foi concebida para satisfazer uma série de necessidades. 
Escolha entre dois modelos com interior versátil, que permite configurar 
calhas, caixas e bancos de acordo com as suas necessidades de trabalho. 
Pode até escolher entre portas de abertura lateral com painéis ou janelas e 
portão traseiro. A e-NV200 é também fácil de carregar graças ao baixo 
plano de carga de 520 mm.

AVALIE A CONCORRÊNCIA

Transporte toda a equipa com a versão de 
7 lugares: e-NV200 Combi foi concebida 
para crescer.

Mesmo com cinco pessoas a bordo, a 
e-NV200 Combi tem ainda muito espaço 
para a carga.

As paredes planas 
permitem uma melhor 
arrumação da carga.

Seis argolas de 
fixação montadas no 
piso podem suportar 
até 509 kg.

2,04 m – comprimento suficiente atrás dos bancos dianteiros para duas Euro paletes   
2,8 m – espaço para uma escada comprida (dobrável com divisória opcional)

O MELHOR DA CLASSE 
4,2 m3 de capacidade  
de carga

3474 litros 
770 kg de carga útil

1,22 m entre as cavas das rodas 
1,50 m parede a parede 
1,36 m de altura

e-NV200 Furgão  
A e-NV200 apresenta o maior volume de carga  
da sua categoria. As portas traseiras com 
modularidade 60/40 facilitam a carga e descarga.

60%40%
Para cargas maiores.Para situações  

mais apertadas.
Amplo espaço para 
duas Euro paletes 
standard.

60/40  
portas traseiras

520 mm  de altura  
  do plano de carga

e-NV200 Combi de 5 lugares 
A Combi pode transportar confortavelmente até cinco pessoas 
e 2,3 m3 de carga. As portas deslizantes duplas e o portão 
traseiro facilitam as entradas e saídas de pessoas e carga.

Escolha a versão que melhor se 
adapta ao seu negócio. Se o 
espaço for a sua prioridade, a 
e-NV200 Furgão é a solução.  
E para o melhor dos dois mundos, 
a e-NV200 Combi com 5 a 7 
lugares é a opção certa. 

e-NV200 Combi de 7 lugares  
Com 7 cómodos lugares e muito espaço para as pernas e braços 
de toda a equipa, a 2ª fila de brancos é rebatível e os assentos 
traseiros levantam, criando espaço para objetos volumosos.
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1_ Barras de tejadilho (triplas)

2_ Barras laterais

3_ Guarda-lamas dianteiros  
 e traseiros

4_ Frisos laterais

5_ Forro plástico das portas de 
abertura lateral, proteção 
completa (quatro peças)

6_ Capas dos bancos em  
 material ecológico 

7_ Grelha de proteção das  
portas deslizantes 

8_ Tapete de borracha

9_ Sistema de barras para rede multiusos

10_ Proteção de plástico para o piso e a   
 bagageira

11_ Proteção da porta e tapete têxtil de série 

12_ Rede para bagagem

13_ Revestimento macio da bagageira

PERSONALIZE A SUA e-NV200 COM 
ACESSÓRIOS GENUÍNOS NISSAN.  
Desde as capas para os bancos em têxtil e as 
proteções das portas deslizantes até aos  
tapetes de borracha e revestimentos da bagageira,  
todos foram concebidos a pensar nas suas 
necessidades específicas.

ACESSÓRIOS GENUÍNOS NISSAN 

O KIT COMPLETO
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B

C

D

F

E

A

CORES

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

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

JANTES

REVESTIMENTO

Tecido Cinzento/Preto - FURGÃO Tecido Azul/Preto – COMBI 5 e 7

Tampão de roda em aço de 15” Jantes em liga leve de 15”Jantes em aço de 15” 

DIMENSÕES

MOTOR

Potência máxima de motor (1) kW 80
Binário máximo (1) Nm 254
RPM máx. 10500
Tipo de energia Electricidade
Ignição Eletrónico

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

BATERIA

Tipo de bateria Iões de lítio
Voltagem V 360
Capacidade kWh 24
Carga normal Kw 2,3
Tempo de carregamento h 12
Carga normal Kw 3,6
Tempo de carregamento h 8
Carga normal Kw 6,6 (opção)
Tempo de carregamento h 4

RECARGA
Carregador a bordo kW 2,3 3,6 e 6,6 (6,6 opção Basic)
Carregador rápido kW 50 (opção)
Tempo de carregamento 30 minutos

DIMENSÕES

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

CHASSIS

Suspensão dianteira Independente McPherson
Suspensão traseira Molas de laminas
Direção Assistida e eléctrica
Sistema de travões Servo-assistido com sistema regenerativo
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 mínima entre cavas de roda mm 1220
Altura do piso de carga ao solo (vazio) mm 523,5
Volume de carga:    Furgão m3 4,2

Combi sem bancos rebatidos m3 2,11 (0,87 Combi 7)
Combi com 2ª fila de bancos rebatida m3 3,1 (1,95 Combi 7)

Combi 7 com 2ª e 3ª fila de bancos rebatidas m3 2,94
Porta de correr  Largura mm 700
 Altura mm 1171
Porta traseira Largura mm 1262
 Altura mm 1228

(1) De acordo com o Regulamento CEPE/ONU nº 85.
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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 e capacidade abaixo de 9 barras  
(em 12) por um período de 5 anos ou 100 000 km.

Furgão com uma porta  
deslizante em painel

Furgão com duas portas  
deslizantes em painel

VARIANTES DE CARROÇARIA

Combi com duas portas deslizantes  
com janela e portão traseiro com vidro

Carroceria FURGÃO COMBI
Portas 4 5 4 5 5
Grado Basic Comfort Basic Comfort

Assentos 2 5 7

PESOS

Peso bruto kg 2250 2220 2220 2220 2220 2220 2220
Peso bruto por eixo  Dianteiro kg 1071 1071 1068 1068 1070 1072 1071
      Traseiro kg 1179 1179 1152 1152 1150 1148 1149
Peso em vazio kg 1480 1480 1480 1518 1517 1606 1606
Carga útil máxima (1) kg 770 703 703 678 649 614 579
Peso total sobre eixo Dianteiro kg 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
 Traseiro kg 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

PERFORMANCE

Consumo elétrico (2) Wh/km 165 165 165 165 165 165 165
Autonomia (NEDC)* (2) km 163* 163* 163* 163* 170* 170* 170*
Emissão de CO2 (combinado) g/km 0 0 0 0 0 0 0
Velocidade máxima km/h 123 123 123 123 123 123 123
Aceleração de 0 - 100 km/h s 14 14 14 14 14 14 14

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 bar-
reiras 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.

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 24/7, Programa Nissan Assistence+.

(1)  Dados de acordo com 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).

*  O intervalo de autonomia real oscila entre os 80-120 km. Sob condições moderadas. A autonomia pode ser condicionada por vários fatores como o estilo de condução, o estado do pavimento, 
temperatura exterior e uso do ar condicionado.
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Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT - e-NV200 05/2016 – 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 (Maio 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 Furgão

Gama e Equipamento (I)
Fevereiro 2017

e-NV200 FURGÃO BASIC

Furgão 4 Portas

Equipamento de série

Segurança
	  Airbag condutor
	  ABS (Antibloqueio de travões)
	  ESP (Sistema de controlo de estabilidade)
	  Encostos de cabeça dianteiros activos ajustáveis em altura
	  Roda sobressalente 
	  Assistente de arranque em subida

Tecnologia
	  Modos ECO e B de condução
	  Travões regenerativos
	  Chave inteligente (Intelligent Key®)
	  Pré-instalação do rádio

Exterior
	  Jantes em aço 15” 
	  Espelhos retrovisores com regulação eléctrica
	  Porta lateral direita deslizante em painel (versão 4 portas)
	  Laterais em painel
	  2 portas traseiras em painel

Interior
	  Vidros eléctricos dianteiros
	  Volante ajustável em altura
	  Banco do condutor ajustável e reclinável
	  Banco do passageiro rebatível e reclinável
	  Portas dianteiras com compartimento porta-objectos
	  Consola central
	  Porta-luvas
	  Tomada de 12v (debaixo da consola)
	  Divisória separadora da área de carga
	  Barra com ganchos de fixação deslizantes para zona de carga

Cabo
	  Cabo de carregamento de 2,3 kW (10A, tomada Schuko)

Carga
	  Carga Normal (2,3kW-10A e 3,6kW-16A)
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e-NV200 FURGÃO PROFESSIONAL

Furgão 4 Portas
Furgão 5 Portas

Opções
	  Grelha separadora da área de carga

Adicional ao equipamento Furgão Basic 

Tecnologia
	  Refrigerador da bateria
	  Rádio-CD com Reprodutor MP3, Bluetooth®, Conector USB e iPod®

	  Conexão auxiliar

Exterior
	  Porta lateral direita deslizante em painel (versão 4 portas)
	  2 portas laterais (esquerda e direita) deslizantes em painel (versão 5 portas)

Interior
	  Ar condicionado

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



e-NV200 FURGÃO COMFORT

Furgão 5 Portas

Opções
	  Grelha separadora da área de carga

Adicional ao equipamento Furgão Professional 

Segurança
	  Airbag condutor e passageiro
	  Faróis de activação automática e Sensores de chuva

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)

Exterior
	  Faróis de nevoeiro dianteiros 

Interior
	  Volante multifunções
	  Protetor solo de carga

Nissan e-NV200 Versão Furgão

Gama e Equipamento (II)
Fevereiro 2017
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e-NV200 FURGÃO PREMIUM

Furgão 5 Portas

Adicional ao equipamento Furgão Comfort 

Tecnologia
	  Câmara de visão traseira
	  Cruise Control e Limitador de velocidade



Nissan e-NV200 Versão Combi

Gama e Equipamento (III)
Fevereiro 2017

e-NV200 COMBI PROFESSIONAL

Combi 5  

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 
	  Sistema de monitorização da pressão dos pneus
	  Assistente de arranque em subida

Tecnologia
	  Modos ECO e B de condução
	  Travões regenerativos
	  Refrigerador da bateria
	  Chave inteligente (Intelligent Key®)
	  Rádio-CD com Reprodutor MP3, Bluetooth®, Conector USB e iPod®

	  Conexão auxiliar

Exterior
	  Jantes em aço 15” 
	  Faróis de nevoeiro dianteiros 
	  2 portas laterais (esquerda e direita) deslizantes com janela
	  2 portas traseiras com vidro
	  Vidro traseiro térmico
	  Limpa-pára-brisas traseiro

Interior
	  Ar condicionado
	  Vidros eléctricos dianteiros
	  Volante ajustável em altura
	  Banco do condutor e passageiro ajustável e reclinável
	  Bolsas nas portas dianteiras
	  Consola central
	  Porta-luvas
	  Luz de leitura regulável
	  Tomada de 12v (debaixo da consola)
	  Tapete têxtil para porta-bagagens
	  2a fila com bancos rebatíveis 60/40
	  Cobertura de porta-bagagens (chapeleira)
	  Iluminação interior

Cabo
	  Cabo de carregamento de 2,3 kW (10A, tomada Schuko)

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

e-NV200 COMBI COMFORT

Combi 5

Opções
	  2 portas traseiras com vidro

Adicional ao equipamento Combi Professional 

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)
	  Câmara de visão traseira

Exterior
	  Espelhos retrovisores exteriores com regulação eléctrica
	  Portão traseira com vidro

Interior
	  Janela traseira com deslizamento
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Nissan e-NV200 Versão Furgão

Especificações Técnicas (I)
Fevereiro 2017

AC síncrono (80 kW)
FURGÃO BASIC FURGÃO PROFESSIONAL FURGÃO PROFESSIONAL, COMFORT Y PREMIUM

 Assentos 2
Portas 4 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 e 3,6 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 2250 2220
Carga útil máxima (2) kg 770 702 678
Peso bruto por eixo dianteiro / traseiro kg 1071 / 1179 1147 / 1542
Cap. máx. reboque kg 460 430
Comprimento / Largura / Altura (vazio) mm 4560 / 2011 (1755 sem espelhos retrovisores) / 1858
Distância entre eixos mm 2725
Balanço dianteiro / traseiro mm 987,2 / 846,6
Via dianteira / Via traseira mm 1530 / 1530
Distância ao solo (em vazio) mm 153,4

DIMENSÕES ZONA CARGA
Comprimento máximo mm 2040
Largura / Altura máxima mm 1500 / 1358
Largura mín. entre pisos de roda mm 1220
Altura do piso de carga ao solo (vazio) mm 523,5
Volume de carga m3 4,20
Porta de correr (Largura / Altura) mm 700 / 1171
Porta traseira (Largura / Altura) mm 1262 / 1228

PERFORMANCE
Autonomía (NEDC) (3) km 163**
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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Nissan e-NV200 Versão Combi

Especificações Técnicas (II)
Fevereiro 2017
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AC síncrono (80 kW)
COMBI PROFESSIONAL COMBI COMFORT

 Assentos 5
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 649 614
Peso bruto por eixo dianteiro / traseiro kg 1070 / 1150 1072 / 1148
Cap. máx. reboque kg 140
Comprimento / Largura / Altura (vazio) mm 4560 / 2011 (1755 sem espelhos retrovisores) / 1858
Distância entre eixos mm 2725
Balanço dianteiro / traseiro mm 987,2 / 846,6
Via dianteira / Via traseira mm 1530 / 1530
Distância ao solo (em vazio) mm 153,4

DIMENSÕES ZONA CARGA
Comprimento máximo mm 2040
Largura / Altura máxima mm 1500 / 1358
Largura mín. entre pisos de roda mm 1220
Altura do piso de carga ao solo (vazio) mm 523,5
Volume de carga - sem bancos rebatidos m3 2,11 2,11
    - com última fila de bancos rebatida m3 3,10 3,10
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.




