
NISSAN E-NV200  - COMBI   -versiuni EOP

Rares Anghelina,   TEL: 0739/003711     TEL. FIX/FAX: 
0262/219833  rares.anghelina@autobecoro.ro

NIVELURI DE ECHIPARE SI MOTORIZARI:
     Baterie/Motor/Echipare ACENTA -7locuri
Baterie 40kW, Motor 108CP, transmisie automată ●

3 ani sau 100.000 km garanţie vehicul
8 ani sau 160.000 km pentru capacitatea de încărcare a bateriei

DOTĂRI STANDARD:
ACENTA
Exterior Confort

Bare de protecție negre, față/spate Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor
Mânere uși negre Aer condiționat automat
Usă spate vitrată (hayon)
Uși laterale dreapta/stânga culisante, cu geam culisant
Geam custode dreapta/stânga fix Comenzi audio și Bluetooth pe volan
Lunetă cu degivrare RadioCD MP3 +DAB +Bluetooth +Aux-In +Ipod/USB +4 boxe
Lumini de zi Cruise Control + Limitator de viteză, cu comenzi pe volan
Faruri cu halogen
Lămpi spate cu LED Siguranţă
Oglinzi exterioare reglabile electric Airbag frontal șofer
Proiectoare de ceață Airbag frontal pasager
Jante oțel 15'' Airbag-uri laterale

Airbag-uri tip cortină
Interior ABS + EBD + Asistență la frânare

Volan reglabil pe înălțime ESP + Asistență la pornirea din rampă (Hill Start Assist)
Spațiu depozitare sub scaun șofer (sertar) Cameră de luat vederi pentru marșarier (afișaj pe computerul de bord color)
Spațiu depozitare cu capac în consola centrală Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil
Kit reparaţii pneuri  (numai pentru versiuni 7 locuri)

Buzunar și cotieră pentru panou uși față Centuri de siguranță fără reglaj pe înălțime
Suporturi pahare - 2 x planșa bord, 2 x consola centrală
Priză 12V x2 (planșa bord partea inferioară și consola centrală) Specific vehicule electrice (EV)
Inele de ancorare fixe în portbagaj - 4, podea Încărcător on board 6.6kW

Cabluri de încărcare EVSE și Mod3 32A
Port CHAdeMO 50kW pentru încărcare rapidă
Sistem răcire baterie
Semnal sonor pentru avertizare pietoni -numai în marșarier

EVALIA, suplimentar/diferit față de ACENTA
Exterior Confort

Mânere uși în culoarea caroseriei Ștergătoare parbriz cu senzor de ploaie
Bare de protecție în culoarea caroseriei, față/spate
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei
Faruri cu LED, cu aprindere automată
Jante aliaj 15''

1) include harta României, display-ul şi ghidarea vocală nu sunt disponibile în limba română

CULORI CAROSERIE:
 - perlate: 

alb White Pearl (QAB)
 - solide: 

alb White (QM1)

EOP = versiuni oprite din fabricaţie, disponibile în limita stocului, fără posibilitatea de lansare în fabricaţie

Document realizat la data de 20.07.2021. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de a aduce 
modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a 
primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault 
Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro 

Banchetă spate fracționabilă (60/40) cu spătar înclinabil și dublu-pliabilă 
(rabatabilă)

NissanConnect EV cu ecran de 7" touchscreen (Radio DAB +CD MP3 
+Navigație1), cu comenzi pe volan +Aux-In +Ipod/USB +Bluetooth +4 boxe 
+comandă vocală +conexiune SmartPhone) + Cameră de luat vederi pentru 
marșarier (afișaj pe ecranul NissanConnect)

Al 3-lea rând de scaune (2 locuri, 50/50) cu spătar înclinabil și pliabile 
individual pe lateral  (numai pentru versiuni 7 locuri)

EVALIA -7locuri

Spațiu depozitare în partea superioară centrală a planșei de bord (dimensiune 
A4, fără închidere)

Geamuri electrice față, cu comenzi iluminate și acționare one-touch și anti-
prindere pentru geam șofer

●
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Versiuni si Prețuri NISSAN E-NV200  
 -versiuni EOP-

VERSIUNI STANDARD:
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MODEL Caroserie Nr. 
Usi

Nr. 
Locuri Baterie/ Motor Tractiu

ne
Transmi

sie
Nivel de 
echipare

Pret fara 
TVA* 

(Euro)

Pret cu 
TVA* 

(Euro)

E-NV200 COMBI (pasageri) 5 usi 7 locuri Baterie 40kW / Motor 108CP 2WD automată ACENTA 36,807 43,800

E-NV200 COMBI (pasageri) 5 usi 7 locuri Baterie 40kW / Motor 108CP 2WD automată EVALIA 38,319 45,600

CULORI CAROSERIE: Pret fara 
TVA 

(Euro)

Pret cu 
TVA 

(Euro)
 - perlate: 294 350
 - solide: 0 0

 = versiuni oprite din fabricaţie, disponibile în limita stocului, fără posibilitatea de lansare în fabricaţie

** Preturilor afișate li se adaugă un set de covorașe de cauciuc in valoare de 36 Euro cu TVA inclus (30 Euro fara TVA).

Document realizat la data de 04.04.2022. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a 
produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt 
notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt 
rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault 
Commercial Roumanie. Vizitati www.nissan.ro 

* Suplimentar fata de prețul indicat în tarif, se va considera pachetul legislativ obligatoriu conform Ord.2218/2005 în valoare de 58 Euro 
cu TVA inclus (49 Euro fara TVA)
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NISSAN E-NV200  -versiuni EOP

SPECIFICAȚII TEHNICE
Nr. de locuri
Nivel de echipare ACENTA EVALIA
BATERIE
Capacitate kWh
Tip
Numar de celule
TREN DE RULARE
Transmisie
Tractiune
DIMENSIUNI ȘI MASE
Lungime mm
Lățime fără oglinzi mm
Lățime cu oglinzi mm
Înălțime mm
Ampatament mm
Ecartament, față / spate mm
Consolă, față / spate mm
Gardă la sol, între axe mm
Diametru de întoarcere, între borduri / între ziduri m
Masă totală admisă kg
Masă proprie kg
Sarcină utilă maximă kg
Masă totală per axă     -față kg

-spate kg
Greutate admisă per axă      -față kg

-spate kg
Masă maximă remorcabilă        - remorcă cu frânare kg

 - remorcă fără frânare kg
Forță verticală admisă pe punctul de cuplare kg
Încărcare maximă pe plafon kg
DIMENSIUNI SPAȚIU MARFĂ / PORTBAGAJ
Lungime maximă mm 2040 2040
Lățime maximă mm 1500 1495
Înălțime maximă mm 1358 1305
Lățime minimă între pasaje roți mm 1220 1220
Înălțimea platformei de încărcare  (la gol) mm
Volum cargo (max)        

rândul 2 de scaune pliat m3 3.0 3.0
rândul 3 de scaune pliat m3 2.1 2.0

Ușă laterală           - lățime mm 700 700
 - înălțime mm 1171 1171

Usă spate         - lățime mm 1262 1262
 - înălțime mm 1228 1228

ȘASIU/ SUSPENSII
Suspensie, față
Suspensie, spate
Frâne
Pneuri, față/spate
Roți, față/spate
PERFORMANȚE
Acceleratie 0-100km/h sec
Viteză maximă km/h
Consum energie electrică (WLTP) Wh/km
Autonomie (WLTP) ciclu mixt km
Autonomie (WLTP) ciclu urban km
PUTERE MOTOR maximă Kw/CP /min-1
CUPLU MOTOR maxim Nm /min-1
ÎNCĂRCARE
Încărcător on-board kW
Capacitate încărcare rapidă kW
Cabluri de încărcare m

Timp încărcare* 6.6kW la Wallbox de 32A de la avertizare descărcat 
până la 100%

Timp încărcare* cu cablu EVSE 10A la priză domestică de la avertizare descărcat 
până la 100%

Timp încărcare** cu Quick Charger 50kW tip CHAdeMO de la avertizare descărcat 
până la 80%

Automată (tip RN1F61B)
2WD

4560

259
200

1200
0
0
-

1755
2011
1850
2725

1530 / 1530
985 / 850

153.4

COMBI (autoturism)
7 locuri

40kW
litiu-ion laminata; 360 V

192

10,6 / 11,13
2250
1619
631

1080
1170
1180

*Timpul depinde de condițiile de încărcare, incluzând tipul de încărcător rapid și starea acestuia, temperatura și dimensiunea bateriei, precum 
și temperatura ambientală la punctul de utilizare.
**Timpul indicat corespunde încărcării cu un încărcător rapid tip CHAdeMO. Vehiculele electrice Nissan au un sistem de siguranță la 
încărcare care protejează bateria în timpul sesiunilor repetate de încărcare rapidă într-o perioadă scurtă de timp. Timpul necesar pentru o 
încărcare rapidă suplimentară (de la 3 sau mai multe proceduri succesive) poate dura mai mult dacă temperatura bateriei activează sistemul 
de siguranță al bateriei la încărcare.

100

523.5

tip MacPherson
Bară de torsiune

Discuri față / spate
185/65R15

15" x 6.0J  Ofset:45

14.0
123

301
80Kw/109CP / 3008-10000rpm

254Nm / 0-3008rpm

6.6
50

EVSE și Mod3 32A  - 6m (3,5kg)

7h30min

21h30min

40min
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Anuleaza si inlocuieste Tarif NISSAN E-NV200 nr.5 din 20.07.2021

MODEL Caroserie Nr. 
Usi

Nr. 
Locuri Baterie/ Motor Tract

iune
Transmis

ie
Nivel de 
echipare Cod model Dotari OBS

Pret fara 
TVA* 

(Euro)

Pret cu 
TVA* 

(Euro)

Cod 
versiune Descriere versiune Cod 

pack Descriere pack

E-NV200 MY18 COMBI (pasageri) 5 usi 7 locuri Baterie 40kW / Motor 108CP 2WD automată ACENTA TSDALC9ME06Q753-BN standard EOP 10.2020 36,807 43,800 EV 40KW PC7 EV 40KW COMBI 7LOC PKAC03 PACK ACENTA 03
E-NV200 MY21 COMBI (pasageri) 5 usi 7 locuri Baterie 40kW / Motor 108CP 2WD automată EVALIA TSDALQ9ME06Q7A31BN standard EOP 05.2021 38,319 45,600 EV 40KW PCE7 EV 40KW COMBI EVALIA 7LOC PKEV02 PACK EVALIA 02

* Suplimentar fata de pretul indicat in tarif, se va considera pachetul legislativ obligatoriu conform Ord.2218/2005 in valoare de 58 Euro cu TVA inclus (49 Euro fara TVA)
** Preturilor afișate li se adaugă un set de covorașe de cauciuc in valoare de 36 Euro cu TVA inclus (30 Euro fara TVA).

 = versiuni oprite din fabricaţie, disponibile în limita stocului, fără posibilitatea de lansare în fabricaţie

EOP = final de productie (end of production), SOP = Debut Fabricatie (start of production)

Tarif NISSAN E-NV200 nr.6 din 04.04.2022
-versiuni EOP-
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Nivel Echipare ACENTA EVALIA

Pack Code PKAC03 -
MY18

PKEV02 -
MY21

Dotări standard standard
Bare de protecție negre, față/spate s -
Bare de protecție în culoarea caroseriei, față/spate - s
Mânere uși negre s -
Mânere uși în culoarea caroseriei - s
Uși spate din tablă (60/40), cu deschidere la 180 grade - -
Usă spate vitrată (hayon) s s
Uși laterale dreapta/stânga culisante, cu geam culisant s s
Geam custode dreapta/stânga fix s s
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii - s
Lunetă cu degivrare s s
Oglinzi exterioare reglabile electric s s
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei - s
Lumini de zi s s
Faruri cu halogen s -
Faruri cu LED, cu aprindere automată - s
Proiectoare de ceață s s
Lămpi spate cu LED s s
Jante oțel 15'' s -
Jante aliaj 15'' - s
Volan reglabil pe înălțime s s
Spațiu depozitare sub scaun șofer (sertar) s s
Spațiu depozitare cu capac în consola centrală s s
Spațiu depozitare în partea superioară centrală a planșei de bord (dimensiune A4, fără închidere) s s
Buzunar și cotieră pentru panou uși față s s
Suporturi pahare - 2 x planșa bord, 2 x consola centrală s s
Priză 12V x2 (planșa bord partea inferioară și consola centrală) s s
Inele de ancorare fixe în portbagaj - 4, podea s s
Placă portbagaj - -
Banchetă spate fracționabilă (60/40) cu spătar înclinabil și dublu-pliabilă (rabatabilă) s s
Al 3-lea rând de scaune (2 locuri, 50/50) cu spătar înclinabil și pliabile individual pe lateral s s
Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor s s
Aer condiționat automat s s
Geamuri electrice față, cu comenzi iluminate și acționare one-touch și anti-prindere pentru geam șofer s s
Comenzi audio și Bluetooth pe volan s s
Cruise Control + Limitator de viteză, cu comenzi pe volan s s
RadioCD MP3 +DAB +Bluetooth +Aux-In +Ipod/USB +4 boxe s -
Ștergătoare parbriz cu senzor de ploaie - s
NissanConnect EV cu ecran de 7" touchscreen (Radio DAB +CD MP3 +Navigație1), cu comenzi pe volan +Aux-
In +Ipod/USB +Bluetooth +4 boxe +comandă vocală +conexiune SmartPhone)

- s

Airbag frontal șofer s s
Airbag frontal pasager s s
Airbag-uri laterale s s
Airbag-uri tip cortină s s
ABS + EBD + Asistență la frânare s s
ESP + Asistență la pornirea din rampă (Hill Start Assist) s s
Cameră de luat vederi pentru marșarier (Acenta -afișaj pe computerul de bord color / Evalia -afișaj pe ecranul 
NissanConnect) s s

Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri s s
Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil s s
Roată de rezervă temporară - -
Kit reparaţii pneuri s s
Centuri de siguranță fără reglaj pe înălțime s s
Încărcător on board 6.6kW s s
Cabluri de încărcare EVSE și Mod3 32A s s
Port CHAdeMO 50kW pentru încărcare rapidă s s
Sistem răcire baterie s s
Semnal sonor pentru avertizare pietoni (numai în marșarier) s s
Legenda: s = dotare standard, - = indisponibil
1) display-ul şi ghidarea vocală nu sunt disponibile în limba română

 = versiuni oprite din fabricaţie, disponibile în limita stocului, fără posibilitatea de lansare în fabricaţie

NISSAN E-NV200   -versiuni EOP

Document realizat la data de 20.07.2021. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan 
îşi rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan 
în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a 
unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. 
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NISSAN E-NV200
CULORI

disponibil stoc EOP:

COMBI
QM1 ALB WHITE solid ●
QAB ALB WHITE PEARL perlat ●

TAPITERII
disponibil stoc EOP:

COMBI
K BLACK Acenta, Evalia / textil ●

Culoare 
Nissan Descriere Tip vopsea

DescriereCod 
Nissan

Nivel Echipare / 
Tip material
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