CENÍK

ACENTA

e-NV200 VAN

TEKNA

Cena
bez DPH

Cena
vč. DPH

Cena
bez DPH

Cena
vč. DPH

720 000

871 200

739 000

894 190

14 175

17 152

14 175

17 152

9 000

10 890

9 000

10 890

20 496

24 800

20 496

24 800

17 355

21 000

11 000

13 310

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
P ÁNÍ
LEVÉ POSUVNÉ DVEŘE

Na přání je možné přidat i levé posuvné
dveře

KOVOVÁ ODDĚLUJÍCÍ
MŘÍŽKA + SKLOPNÉ
SEDADLO SPOLUJEZDCE

Kovová mřížka oddělující nákladový
prostor + oddělující závěsy + plně
sklopné sedadlo spolujezdce

PALUBNÍ NABÍJEČKA

6,6 kW (výbava na přání - nutno
objednat do výroby)

NISSANCONNECT + ZADNÍ
PARKOVACÍ KAMERA

Integrovaný navigační systém
NissanConnect s 5.8" dotykovou
obrazovkou a zadní parkovací kamerou

-

11 000

METALICKÁ BARVA

13 310

ZÁRUKA / ÚDRŽBA

NISSAN WARRANTY

Standardní záruka: 3 roky /100 000 km
na standardní díly, 5 let/100 000 km na
speciální elektrické díly elektromobilu
4), 5 let/100 000 km na kapacitu článků
baterie 5)

S

Nissan 5* prodloužená záruka 1): + 2
roky (5 let / 100 000 km) na standardní
díly

20 110

1) NISSAN 5* Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky, které jsou k dispozici u
autorizovaných dealerů a opravců Nissan.
2) Dojezdová vzdálenost je vypočtena s plně nabitou baterií bez spuštěné klimatizace v kontrolovaných podmínkách v souladu s normou UNECE č. 101. Skutečná dojezdová vzdálenost se liší
v závislosti na mnoha faktorech, jako například jízdní a dobíjecí návyky, teplota, jízdní povrch, stáří baterie, tlak v pneumatikách, údržba, hmotnost nákladu atd.
3) Náklady jsou vypočteny v kontrolovaných podmínkách v souladu s normou UNECE č. 101 (kalkulovaná cena 48,3 Kč / kWh).
4) Speciální elektrické díly elektromobilu: Lithium-iontová baterie, motor, měnič proudu, řídicí modul vozidla, redukční ozubené soukolí, měnič stejnosměrného napětí, palubní nabíječka,
nabíjecí konektor a kabel
5) Záruka kapacity článků baterie je zárukou proti poklesu kapacity pod čárku 9 (z 12) na ukazateli
kapacity baterie
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo ke
změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Tento ceník je platný od 01.04.2015 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a
nemohou být považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty.
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organizační složka
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Váš autorizovaný prodejce:

NISSAN e-NV200 VAN

Výbava

Bezpečnost a zabezpečení

Acenta

Systém ABS s brzdovým asistentem a systémem EBD
ESP - systém elektronické stabilizace podvozku
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce a boční airbagy
Imobilizér
3-bodové bezpečnostní pásy s předpínačem a omezovačem tahu
Varovný signál nezapnutých bezpečností pásů řidiče
Přední mlhová světla
Výškově nastavitelný volant
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
Rezerva

Tekna

-

-

Technologie
Lithium-iontová baterie 24kWh
Chlazení baterie
Vyhřívání baterie
Zásuvka pro rychlonabíjení (50 kW)
Palubní nabíječka (3,6 kW)
Palubní nabíječka (6,6 kW)
Nabíjecí kabel EVSE
Automatický zámek dobíjecího kabelu
Časovač dobíjení
Systém rekuperačního brzdění
Režim B
Režim Eco
Asistent rozjezdu do kopce

Další prvky výbavy
15" ocelová kola
15" hliníková kola
Ozdobné kryty kol
Zero Emission logo vzadu
Vnější kliky dveří, kryty zpětných zrcátek a nárazníky v černé barvě
Přední halogenové světlomety s možností nastavení sklonu

-

Komfort a technická výbava
Automatická klimatizace s pylovým filtrem
Inteligentní klíč
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládáním z místa řidiče)
Vyhřívaný volant s koženým potahem
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Vyhřívaná přední sedadla
Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče (posuvné a plně sklopné)
Palubní počítač s multifunkčním displejem
Senzory deště a šera
Tempomat
Omezovač rychlosti
Elektrická zásuvka 12V

-

Audio
Rádio / MP3 / CD audio systém
USB, AUX přípojka,
Bluetooth
Ovládání rádia na volantu
4 reproduktory
Integrovaný navigační systém NissanConnect s 5.8" dotykovou obrazovkou a zadní parkovací
kamerou

-

Dveře
Pravé posuvné dveře
Asymetrické zadní dveře s otevíráním v úhlu 180° bez oken
Boční stěna nákladového prostoru bez oken
Kovová přepážka oddělující nákladový prostor
Kovová mřížka oddělující nákladový prostor + oddělující závěsy + plně sklopné sedadlo spolujezdce
Levé posuvné dveře

Úložné prostory
Odkládací přihrádka pod sedadlem
Středová konzole s odkládacím prostorem
Odkládací přihrádka před spolujezdcem
Úložné kapsy v předních dveřích
4 držáky na nápoje
Držák na karty a mince
6 háky pro uchycení sítě na podlaze v nákladovém prostoru

Barvy

(M) Metalická
Bílá QM1

Stříbrná Sharp (M) KL0

Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft.
organizační složka
IČ: 272 48 011

Praha 4, Antala Staška 2027/77, Krč
PSČ 140 00

Šedá (M)

K51

Černá (M) GN0

Červená Active Z10

Váš autorizovaný prodejce:

Tyrkysově modrá (M) RBM

Technické údaje

NISSAN e-NV200 VAN
Motor
Max. výkon motoru
Max. točivý moment
Max. ot./min.
Typ energie
Systém zapalování
Finální převodový poměr (AP)
Poháněná kola

kW(k)
Nm/ot

80[109] / 3008
254 / 0-3008 ot/min
10500
Elektrická
Elektronický
9.3010
Přední

Wh/km
km
g/km
km/h
s

165
163
0
123
14

V
kWh

Laminovaná lithium-iontová
360
24

Výkon
Spotřeba el. energie
Homologovaný dojezd (NEDC)
Emise CO2
Max. rychlost
Zrychlení 0-100 km/h

Baterie
Typ
Napětí
Kapacita

Nabíječka

Kapacita nabíječky

Čas dobíjení

Je potřeba Wallbox?

50 kW
3.6 kW
6.6 kW
2.2 kW

30 minut
8 hodin
4 hodiny
12 hodin

N/A
Ano
Ano
Ne

Rychlonabíječka
Palubní nabíječka (standardní)
Palubní nabíječka (volitelná)
Nabíjecí kabel EVSE

Rozměry
Celková délka
Celková šířka (se zrcátky)
Celková šířka (bez zrcátek)
Celková výška (při nezatíženém vozidle)
Rozvor
Přední převis
Zadní převis
Rozchod předních kol
Rozchod zadních kol
Min. světlá výška (při nezatíženém vozidle)

4 560
2 011
1 755
1 858
2 725
987
847
1 530
1 530
153

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Hmotnosti
Počet dveří
Celková hmotnost (PTW)
Celkové zatížení nápravy (PTW) - přední
Celkové zatížení nápravy (PTW) - zadní
Pohotovostní hmotnost
Max. užitečná hmotnost
Přípustná hmotnost na nápravě (PAW) - přední
Přípustná hmotnost na nápravě (PAW)- zadní
Max. hmotnost přívěsu

4
2 250
1 071
1 179
1 480
770

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

5
2 220
1 072
1 148
1 517
703
1 180
1 200
0

Podvozek
Systém odpružení - přední
Systém odpružení - zadní
Řízení
Brzdový systém
Přední brzdy
Zadní brzdy
Rozměry pneumatik
Průměr otáčení (obrysový)
Průměr otáčení (stopový)

m
m

Independent Mac Pherson strut
Listová pera
Elektrický posilovač
Elektrohydraulický systém
Regenerační – přední ventilované kotouče CLZ31VE φ283×28t
Zadní ventilované kotouče AD9VA+DS17 φ292×16t
185/65R15
11.13
10.6

Rozměry ložnéhon prostoru
Max délka
mm
Max. šířka
mm
Max. výška
mm
Minimální šířka mezi podběhy kol
mm
Výška podlahy ložného prostoru (při nezatíženém vozidle)
mm
Objem ložného prostoru - verze Furgon
m3
Objem ložného prostoru - verze Combi, se sklopenou m3
3. řadou sedadel
Objem ložného prostoru - verze Combi, se
m3
sklopenou 2. i 3. řadou
Posuvné boční dveře - šířka
mm
Posuvné boční dveře - výška
mm
Zadní dveře - šířka
mm
Zadní dveře - výška
mm

2 040
1 500
1 358
1 220
524
4,2
2,3
3,1
700
1 171
1 262
1 228

1) V souladu se směrnicí 1999/99/ES.
2) Čísla jsou v souladu se směrnicí ES. Pohotovostní hmotnost bez řidiče a včetně chladiva, olejů, paliva, rezervního kola a nářadí. V
závislosti na namontované volitelné výbavě a příslušenství se užitečná hmotnost sníží.
3) Údaje jsou vypočteny v souladu s nařízením UNECE č. 101. Skutečné hodnoty se při normálním použití liší v závislosti na mnoha
faktorech, jako například jízdní a dobíjecí návyky, teplota, jízdní povrch, stáří baterie, tlak v pneumatikách, údržba, váha nákladu atd

