
Parametry elektromobilu
parametr jednotky hodnota body (10 max.) Komentář

COOL faktor 5
FUN faktor 5
ECO faktor 8
Dynamika

výkon kW / koní 80 / 109 10 500
kroutící moment Nm 254 0-3 008
hnaná náprava přední
zrychlení 0-100 km/h s 14
maximální rychlost km/h 123
pohot. / užitečná hmotnost kg 1498 - 1619
kilogramový výkon W/kg 49

Baterie a nabíjení
kapacita baterie nominální kWh 40
kapacita baterie využitelná kWh 38
aktivní řízení teploty baterie vyhřívání, chlazení vzduchem při nabíjení a musí být zapnuté zapalování
AC rychlost nabíjení kW max. 6,6
DC rychlost nabíjení kW max. 46
DC nabíjecí konektor typ CHAdeMO
časovač a limit nabíjení časovač
Vehicle-to-grid ano

Spotřeba a dojezd
spotřeba reálná* kWh/100 km 20
dojezd reálný* km 190
mobilní aplikace ano
rekuperace brzdné síly ano

Interiér a praktičnost
design interiéru strohý, praktický
dílenské zpracování slušné
tichost průměrná na elektromobil
infotainment navigace, bluetooth, jako v  Leafu
kaplička digitální
parkovací senzory a kamera parkovací kamera vzadu
tepelné čerpadlo ne
vyhřívání volantu a sedadel ano a ano (přední)
kožená sedadla, elektricky ovládaná ne
zadní sedadla funkční až 7 sedadel
ergonomie a vnitřní prostor překvapivě prostorný vůz
objem kufru l 2000

Exteriér a bezpečnost
design exteriér obyčejná dodávka
LED světla pouze denní svícení
barvy pěkné (bílá metalíza sluší)
délka cm 456
šířka bez / se zrcátky cm 176
výška cm 186
světlá výška cm 15
rozvor cm 273
podvozek vzadu tuhá n., listová pera 185/65 R15
Euro NCAP /  NHTSA bezpečnost ***
inteligentní asistenti ne
head up display ne
střešní nosiče 100  kg
tažné zařízení ano u  verze s 5 sedadly

Cena a servis
záruka auto let / km 5 / 100 000
záruka baterie let / km 8 / 160 000
servisní intervaly let / km 1 / 30 000
základní cena bez DPH od 837 000

*zdroj: https://ev-database.org/car/1117/Nissan-e-NV200-Evalia

Nissan e-NV200 Evalia


