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Vozidlo NV200 EVALIA je pripravené na všetko, čo ho s rodinou môže stretnúť: neposedné deti, množstvo 
bicyklov, zablatené tlapky a nápady v štýle „poďme teraz na pláž“. Priestranné, odolné a predurčené na 
zábavu s rodinou – to je vozidlo NV200 EVALIA: špeciálne vytvorené na čokoľvek, čo sa chystáte podniknúť.

NV200 EVALIA. RODINNE ODOLNÉ.
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Až sedem plnohodnotných sedadiel vo veľkom a presvetlenom interiéri – to je vozidlo NV200 EVALIA, plné 
nápadov pre rodinu. Sklopné stolčeky so zabudovanými držiakmi na nápoje pre cestujúcich v druhom 
rade sedadiel sú ideálne na rýchle občerstvenie na ceste. Cesta k vode sa naťahuje? Máte tu 12 V zásuvku 
na pripojenie hier alebo notebooku. A k tomu veľa úložných priestorov na všetko, čo jednoducho musíte 
vziať so sebou. Nemusíte si robiť starosti s ulepenými dlaňami alebo rozliatou zmrzlinou. NV200 EVALIA 
má hladké, utierateľné čalúnenie, ktoré odolá aj početnej rodine.

RODINNÁ OBÝVACIA IZBA
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* Niektoré prvky výbavy nemusia byť v štátoch strednej a východnej Európy dostupné.

- Elektricky ovládané a vyhrievané 
vonkajšie spätné zrkadlá a ovládanie 
sklonu svetlometov

- Volant a prístrojový panel - Objemná palubná schránka…- Automatická klimatizácia - … a tajná schránka
- Päť- alebo šesťstupňová automatická 
prevodovka

- Klimatizácia priestoru vzadu a držiak 
nápojov pre cestujúcich v treťom rade 
sedadiel

- Automatické stierače a svetlomety

- Skrytá zásuvka pod sedadlom 
spolujazdca vpredu

- Zásuvka 12 V pre cestujúcich v druhom 
rade sedadiel

- Výsuvné stolčeky pre cestujúcich v 
druhom rade sedadiel

- Dve vrecká na zadnej strane operadiel 
pre cestujúcich v druhom rade sedadiel

- Držiaky na litrovú fľašu v posuvných 
dverách

- Odkladací priestor vo dverách

- Úložný priestor v stredovej konzole - Batožinový priestor a výstražný 
trojuholník- Úložný priestor v prístrojovej doske - Rukoväť dverí
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Vyrazte k vode. Pomôžte priateľovi so sťahovaním. Odvezte zo záhradného centra plné auto malých 
stromčekov. Odbočte a sledujte, kam vás cesta zavedie. Vozidlo NV200 EVALIA je pripravené na život 
plný prekvapení.

NEOBMEDZENÁ VŠESTRANNOSŤ
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Vozidlo NV200 EVALIA sa rýchlo a ľahko prispôsobí všetkému, čo dnes chcete urobiť.

ĽAHKO ZAPADNE DO VÁŠHO ŽIVOTA
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5. 3 sedadlá, výška nákladu až 1,3 m 6. 2 sedadlá, nákladový priestor 2 900 l

3. 5 sedadiel, nákladový priestor 2 200 l 4. 4 sedadlá, dĺžka nákladu až 2,8 m

1. 7 sedadiel, nákladový priestor 900 l 2. 6 sedadiel, nákladový priestor 1 550 l
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Šikovný dizajn vozidla NV200 EVALIA poskytuje množstvo vnútorného priestoru pri kompaktných 
vonkajších rozmeroch. Pri jazde vám preto pripadá živé, obratné a ľahko ovládateľné. Rušné ulice už nie 
sú taký problém. Navyše sa vojde do oveľa menších parkovacích priestorov, než by ste si trúfli pomyslieť! 
Živé zážihové alebo vznetové motory sú príjemne úsporné, ale napriek tomu dodávajú ten správny ťah, 
ktorý by ste potrebovali v dopravnej špičke alebo na diaľnici.

PREKVAPIVO KOMPAKTNÉ A ŽIVÉ

CELKOVÁ DĹŽKA: 4,4 M

CELKOVÁ 
VÝŠKA:
1,86 M

CELKOVÁ 
ŠÍRKA: 1,69 M

Je to malý krok pre človeka: 
nízka podlaha vozidla NV200 
EVALIA uľahčuje nastupovanie 
a vystupovanie.

NV200 EVALIA má pozoruhod-
ne malý  polomer otáčania 
5,2�m. Spoločne s celkovou dĺž-
kou iba 4,4�m to znamená, že aj 
v preplnených uličkách môžete 
manévrovať ľahko a sebaisto.

5,2 M

KOMPAKTNÉ, SO ŠIROKÝMI MOŽNOSŤAMI

Zadná kamera uľahčuje zacúvanie do malých parko-
vacích miest. Displej na prístrojovom paneli ukazuje 
v reálnych farbách situáciu za vozidlom a navyše 
pomocou vodiacich línií pomáha nasmerovať vozidlo 
NV200 EVALIA presne tam, kde ho chcete mať.

S výškou pod 1,9�m je vozidlo NV200 EVALIA 
dostatočne nízke na to, aby mohlo vojsť do väčšiny 
viacposchodových a výškovo obmedzených parkova-
cích domov – na rozdiel od jeho vyšších konkurentov.

VHODNÉ DO PARKOVACÍCH DOMOV

ŠIROKÝ VÝHĽAD MALÝ POLOMER 
OTÁČANIA

ĽAHKÉ NASTUPOVANIE

ZADNÁ PARKOVACIA KAMERA

847 mm

667 mm

384 mm

373 mm

Vysoká pozícia pri riadení vozidla 
NV200 EVALIA vám poskytuje 
vynikajúci výhľad do všetkých 
strán. Prístrojová doska je naklo-
nená tak, aby bola príhodne vo 
vašom zornom poli a na prvý 
pohľad ponúkala podstatné údaje.
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Vozidlo NV200 EVALIA je vybavené tak, aby objavovanie nových miest bolo ľahké a zábavné. Jeho 
prehľadný multifunkčný palubný počítač zobrazuje otáčky motora, priemernú a okamžitú spotrebu paliva 
a dojazd. A potom je tu inteligentný kľúč. Zostáva vo vrecku, keď odomykáte a zamykáte dvere a štartujete 
motor. Môže byť niečo jednoduchšie? 

•  Päťpalcový dotykový displej zobrazuje optimálne trasy, údaje o prehrávanej hudbe, výstražné upozornenia a 
dokonca aj váš telefónny zoznam.

•  2D alebo 3D mapy a automatické približovanie najdôležitejších cieľov s hlasovou navigáciou po celej Európe v 
deviatich jazykoch.

•  Prehrávač CD dokáže čítať akýkoľvek formát a vďaka hands-free pripojeniu Bluetooth® sa môžete pripojiť ku 
svojej sieti.

•  Displej systému Nissan Connect ponúka prístup k obľúbeným položkám na zariadení iPod, MP3 prehrávači alebo 
USB kľúči.

• Pomocou zadnej kamery vidíte, ako to vyzerá za vami.

Môžete si vybrať medzi 1,6�l zážihovým motorom s výkonom 81�kW (110 k) a krútiacim momentom 153�Nm a 1,5�l 
turbodieselom dCi s výkonom 81�kW (110 k). Oba motory majú nízku spotrebu paliva, takže vás palivo stojí menej a 
medzi zastávkami na pumpe prejdete viac.
Multifunkčný displej navrhuje najlepší okamih na preradenie, takže môžete jazdiť ešte úspornejšie.

JAZDITE A OBJAVUJTE

NISSAN CONNECT

VÝKONNÝ A ÚSPORNÝ

Airbagy na mieste vodiča a spolujazdca

81 kW (110 k)
1.5 DCI

81 kW (110 k)
1.6 P

Vďaka plne integrovanému navigačnému a komunikačnému audiosystému Nissan Connect môžete viac vidieť, 
viac počuť a viac vedieť.

Rovnako ako vy, aj my chceme, aby sa každý vo 
vozidle NV200 EVALIA cítil bezpečne. Preto sme ho 
vybavili niekoľkými systémami aktívnej bezpečnosti 
vrátane systému ABS s elektronickým rozdeľovačom 
brzdnej sily (EBD) a brzdovým asistentom, ktoré zvy-
šujú brzdný účinok, a systému na riadenie stability. 
Štandardne je vozidlo vybavené airbagmi vodiča a 
spolujazdca vpredu a predpínačmi pásov na predných 
sedadlách. A pre ešte väčšiu ochranu je tu elektro-
nický stabilizačný program (ESP).

POCIT BEZPEČIA
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Toto špeciálne navrhnuté a na mieru vytvorené príslušenstvo vám ponúka ešte viac možností – na 
rodinné dobrodružstvá alebo jednoducho na ľahšie každodenné jazdenie. Od strešných boxov, stojanov 
na kolesá a stanu na mieru až po koberčeky a podlahové krytiny odolné voči využívaniu rodinou vám 
pomôže najlepšie využiť váš voľný čas a úctyhodné možnosti vozidla NV200 EVALIA.

MOJE ÚŽASNÉ A PRISPÔSOBITEĽNÉ VOZIDLO NV200 EVALIA

       

* Niektoré prvky výbavy nemusia byť v štátoch strednej a východnej Európy dostupné.

Ochrana vozidla Tkané a gumové koberčeky
Deliaca priečka batožinového 
priestoru

Vložka na mobilný telefón 
do držiaka na nápoje
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FARBY A ČALÚNENIE

• ZÁRUKA TRI ROKY S LIMITOM 100 000 KM
• DVANÁSŤROČNÁ ZÁRUKA PROTI PREHRDZAVENIU
• SERVISNÝ INTERVAL 30 000 KM ALEBO 12 MESIACOV

100 % RODINE ODOLNÝ

Metalická červená A32

Biela QM1Metalická strieborná KL0Metalická sivá K51

Čierna GN0

Metalická červená Z10 Metalická tmavomodrá BW9

Tmavosivé / modré čalúnenieMetalická modrozelená FAD 

• Inteligentný kľúč s centrálnym zamykaním a imobilizérom
• Lakované vonkajšie spätné zrkadlá, kľučky a nárazníky  
• Palubný počítač s multifunkčným displejom
• ABS+EBD+ESP
• Čelné a bočné airbagy na strane vodiča a spolujazdca
•  Nissan Connect (Systém navigácie, Rádio/CD, MP3, USB, Bluetooth a zadná parkovacia kamera) 
• 5 dverí
• Zadné výklopné dvere
• Elektronicky ovládané predné okná
• Elektronicky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
• Vyhrievané sedadlá
• Hmlovky
• Obmedzovač rýchlosti a tempomat
• Disky kolies z ľahkých zliatín 

VÝBAVA
• Tretí rad sedadiel s automatickou klimatizáciou

VOLITEĽNÁ VÝBAVA 

Inteligentný kľúč Hmlovky Zadná parkovacia kamera
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X-TRAILNOTE QASHQAI+2

Zásady SHIFT_ sú pre nás výzvou. Na to, aby sme nanovo defi novali to, čo sa už omrzelo. 
Aby sme vám ponúkli niečo nové. Aby sme položili otázky, ktoré nikomu inému nenapadli. A 
aby sme na ne odpovedali tak, ako to nikto iný nedokáže. V Nissane takto postupujeme každý 
deň. Odráža sa to vo všetkom, čo robíme. Výsledkom je ponuka vozidiel predstavujúca úplný 
a nekompromisný odklon od toho, čo je bežné.

Navštívte našu webovú stránku na adrese: 

www.nissan.sk

Vyvinuli sme všetko úsilie na to, aby sme sa ubezpečili, že obsah tejto publikácie je správny v čase, keď pôjde do tlače (apríl 2011). Táto brožúra zobrazuje prototypy vozidiel vystavených na autosalónoch. V súlade so zásadami spoločnosti o neustálom 
zdokonaľovaní jej výrobkov, vyhradzuje si Nissan International právo kedykoľvek zmeniť technické údaje, popis a zobrazenie vozidiel v tejto publikácii. Predajcovia Nissanu budú informovaní o akýchkoľvek úpravách tak rýchlo, ako to bude možné. Prosíme, 
overte si u vášho predajcu Nissan najaktuálnejšie informácie. Vzhľadom na termíny tlače sa farby zobrazené v tejto brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb laku karosérie a materiálov použitých v interiéri vozidla. O podmienkach a rozsahu záruky sa 
bližšie informujte u vášho predajcu. Nissan nezodpovedá za prípadné tlačiarenské a typografické chyby tejto brožúry vzniknuté pri jej tlačení. Všetky práva sú vyhradené. Kopírovanie celej brožúry alebo jej častí bez písomného súhlasu Nissan International 
je zakázané. Použité ilustračné zábery. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely. Uvedená výbava môže byť rôzna v závislosti od konkrétneho modelu a regiónu predaja. Pre bližšie informácie o výbave 
konkrétneho modelu prosím kontaktujte našich Nissan predajcov. Dovozcom je Nissan Sales CEE Kft. (Infopark sétány 3/B, 1117 Budapešť, Maďarsko). Spotreba Evalia: 5,5 - 7,3 l/100 km, emisie CO

2
: 144 - 169 g/km; Spotreba Note: 4,2 - 6,8 l/100 km, 

emisie CO
2
: 110 - 159 g/km; Spotreba Qashqai+2: 5,3 - 8,4 l/100 km, emisie CO

2
: 139 - 199 g/km; Spotreba X-Trail: 6,4 - 7,1 l/100 km, emisie CO

2
: 168 - 188 g/km.

Táto brožúra je vyrobená z papiera bieleného bez použitia chlóru – 04/2011 – Vytlačené v EÚ.
Navrhla spoločnosť NEW ROBINSON CREAPRESS – Francúzsko – Tel.: +33 1 40 62 37 37 a vyrobila spoločnosť E-GRAPHICS\FRANCE, Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Pečiatka predajcu:
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