Nissan ARIYA forhåndssalg
Priser og spesifikasjoner
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NISSAN ARIYA

PRISLISTE
Utstyrsnivå

Motor

Kraftoverføring

Drift

0% mva

Veil. utsalgspris

100% elektrisk

Automatisk

Forhjul

0

417 400

Evolve

100% elektrisk

Automatisk

Forhjul

0

507 400

e-4ORCE Evolve

100% elektrisk

Automatisk

4WD

0

537 400

e-4ORCE Performance

100% elektrisk

Automatisk

4WD

0

583 400

e-4ORCE EVOLVE

e-4ORCE PERFORMANCE

Veil. utsalgspris

ARIYA 63 kWt
Advance
ARIYA 87 kWt

Tilvalgsutstyr

ADVANCE

EVOLVE

Metallic lakk

6 000

Pearl lakk

7 000

2-tone metallic lakk

12 000

2-tone pearl lakk

13 000

22 kW ombordlader

10 000

Nappa skinninteriør

-

15 000

20'' aluhjul + aero deksel

-

10 000

Alle priser er veiledende inkl. leveringsomkostninger levert Trondheim, og basert på gjeldende skatter, avgifter og regulativer. Priser kan endres fram til
leveringstidspunktet. Registreringsomkostninger kommer i tillegg.
—

Ikke tilgjengelig
Valgfritt
Standard

* Enkelte setedetaljer består ikke av skinn eller Nappa Leather®
Nissan Charge**
Offentlig ladeservice for Nissan elbil-eiere
En Nissan-dedikert ladetjeneste for Nissan elbiler, utviklet for å gjøre offentlig lading til en enkel og smidig
erfaring. Tjenesten ytes av Plugsurfing.
Ved bruk av Nissan Charge-tjenesten har Nissan-eierne tilgang til over 200 000 ladepunkter i Europa.
Èn app, ett abonnement og èn faktura fra alle ladesteder som er en del av Nissan Charge nettverket.
Ingen skjulte kostnader ved lading utenlands.
Ladenettverk som deltar er: Fortum Recharge, Kople, EV Box, The new motion. (Virker også hos Ionity og
Charge-on, men roaminggebyr tilkommer).
** Inkluderer 3 år gratis abonnement for Nissan ARIYA-eiere. Normal abonnementpris etter 3 år er 10 kr/mnd.
Appen Nissan Charge er tilgjengelig på App store og Google Play. Tjenesteyter er Plugsurfing.
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UTSTYR
UTSTYR

ARIYA 63 kWt

Ladeutstyr

ADVANCE

ARIYA 87 kWt
EVOLVE

e-4ORCE EVOLVE

e-4ORCE PERFORMANCE

-

-

-

-

-

—

Ikke tilgjengelig

Modus 2 ladekabel
Modus 3 ladekabel
22 kW ombordlader
Varmeapparat med varmepumpe

Eksteriør
Oppvarmede & autofolding speil
Utvendige speil med minne og vippefunksjon

-

LED frontlys med auto på/av
LED kjørelys
LED front tåkelys
LED tåkebaklys
LED baklys
Automatiske fjernlys
Adaptiv fjernlysassistanse

-

Avanserte sekvensielle blinklys

-

Oppvarmet frontrute
Mørktonede vinduer bak
Elektrisk panorama soltak

-

Haifinneantenne
Satin krom vinduslister
Mørk krom vinduslister

-

-

e-4ORCE terskelplater

-

-

e-4ORCE logo på bakluke

-

-

Sikkerhet
Fører-, passasjer-, side-, og gardin-kollisjonsputer
Intelligent nødbrems ved rygging med fotgjenger-deteksjon
Intelligent nødbrems med fotgjenger- og syklist-deteksjon samt motorveikryssassistanse
Prediktiv kollisjonsvarsel forover
Elektrisk håndbrekk
Intelligent førertretthetsvarsel
Blindsonevarsel og inngripen
Intelligent filholder
Intelligent trafikkskilt-deteksjon

Valgfritt
Standard
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UTSTYR
ARIYA 63 kWt
Teknologi

ADVANCE

ARIYA 87 kWt
EVOLVE

e-4ORCE EVOLVE

e-4ORCE PERFORMANCE

-

-

-

-

-

-

—

Ikke tilgjengelig

To 12.3'' skjermer med navigasjon og tilhørende tjenester/instrumenter
e-Pedal Step
DAB audiosystem med 6 høyttalere

-

DAB og BOSE® audiosystem med 10 høyttalere
Telematikk: Fjernstyrte tjenester og varslinger + tilkoblede tjenester
NissanConnect Services App (iOS, Android): Kontroll av klimaanlegg og lading

1)

Nissan stemmekontroll
"Over the air" programvare-oppdatering
Trådløs Apple CarPlay® (kablet Android Auto®)
Alexa® Built-in
Trådløs mobillader
Bluetooth® med audiostreaming
USB-tilkobling foran og bak (Type A og C)
12 V uttak foran

-

Intelligent nøkkel med minne
Intelligent nøkkel
Kjøremodi
ProPILOT med Navi-Link

2)

Intelligent cruisekontroll
Intelligent filholderassistanse
Intelligent køkjørings-assistanse
Front- og bakre parkeringssensorer
360°digital around view monitor med person- og sykkeldeteksjon
ProPILOT Park - automatisk parkeringshjelp

-

Avansert frontrute Head Up Display

-

Bilalarm

Valgfritt
Standard

1) 3-års abonnement for NissanConnect Services er inkludert
2) ProPILOT er en avansert førerassistanse-teknologi og kan ikke hindre kollisjoner. ProPILOT er beregnet for “Eyes on/Hands on” og kun for motorveikjøring (vei separert med gjerder). Det
er førerens ansvar å være årvåken, kjøre trygt og kunne ta kontroll over kjøretøyet når som helst.
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UTSTYR
ARIYA 63 kWt
Interiør og komfort

ADVANCE

ARIYA 87 kWt
EVOLVE

e-4ORCE EVOLVE

e-4ORCE PERFORMANCE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automatisk to-sone klimakontroll med luftventiler for baksete
Plasma Cluster Ion kupéfilter
Mykt, oppvarmet skinnratt
Lengde- og høydejusterbart ratt
Elektrisk lengde- og høydejusterbart ratt med minne

-

Ventilerte frontseter med varme & kjøling

-

Oppvarmede frontseter
Oppvarmede bakseter

-

Elektrisk justerbar korsryggstøtte førersete
Lommer på forseteryggene
Senterkonsoll
El-drevet senterkonsoll fram/tilbake

-

Fleksibel senteroppbevaring

-

Elektrisk 6-veis justering av fører- og passasjersete
Elektrisk 8-veis justering av fører- og passasjersete med minne

-

60:40 foldbare seterygger bak
LED stemningsbelysning
Horisontal stemningsbelysning langs dashbord

-

Vindusviskere med regnsensor
Rammeløst innv. speil
Intelligent innvendig speil

-

Hands Free elektrisk bakluke
Elektriske vindusheiser med ett-trykksfunksjon og fjernbetjening
Bagasjebrett og innsynsvern for bagasjerom

Seter
Black - delvis PVC/ Stoffseter
Black - delvis PVC / Synthetic Suede

-

-

Light Grey - delvis PVC / Synthetic Suede

-

-

Blue - Nappa skinnseter

-

Felger / Dekk

-

19'' aluhjul + aero deksel

20'' aluhjul + aero deksel

-

—

Ikke tilgjengelig
Valgfritt
Standard
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SPESIFIKASJONER
MOTOR

ARIYA 63 KWT

ARIYA 87 KWT

ARIYA e-4ORCE 87 KWT

ARIYA e-4ORCE 87 KWT PERFORMANCE

Singel elektrisk motor

Singel elektrisk motor

Dual elektrisk motor

Dual elektrisk motor

Maks. motoreffekt

160 kW

178 kW

225 kW

290 Kw

Maks. dreiemoment

300 Nm

300 Nm

600 Nm

600 Nm

Motortype

Energitype

Elektrisk

DRIVLINJE
Girtype

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

2WD

2WD

4WD

4WD

63 kWt netto - 66 kWt total

87 kWt netto- 91 kWt total

87 kWt netto - 91 kWt total

87 kWt netto- 91 kWt total

7,5 s
160 km/t

7,6 s
160 km/t

5,7 s
200 km/t

5,1 s
200 km/t

opp til 360 km (WLTP kombinert)

opp til 500 km (WLTP kombinert)

opp til 460 km (WLTP
kombinert)

opp til 400 km (WLTP
kombinert)

Drivende hjul
BATTERI
Kapasitet
YTELSER
Akselerasjon 0-100 km/t
Maks. hastighet
Rekkevidder (WLTP) kombinert
kjøring

1)

Combined Range

Nissan garantier
Nybilgaranti
Garanti for Elbil-komponenter
Garanti for batterikapasitet

5 år / 100 000 km
5 år / 100 000 km
Lithium-ion batteriet er garantert mot et tap av kapasitet som ligger under 9 streker
(av 12) som vises på bilens batterikapasitets-instrument, for en periode av 8 år eller 160 000 km.

Garanti mot gjennomrusting
Lakkgaranti
Nissan Assistance veihjelp

12 år
5 år
5 år

1) Rekkeviddetall oppnås via laboratorietester i henhold til EU lovgivning og er ment for sammenligning mellom forskjellige biltyper. Informasjonen refererer ikke til et spesielt enkelt kjøretøy og utgjør ikke en del av tilbudet.
Tallene behøver ikke reflektere reelle kjøreresultater. Tilleggsutstyr, vedlikehold, kjøremåte og ikke-tekniske faktorer som vær- og kjøreforhold kan påvirke de offisielle resultatene. Testedata ble bestemt under den nye
testesyklusen Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP).

KAROSSERI
Karosseritype
Antall dører
Antall seter

ARIYA 63 KWT
Coupé Crossover

ARIYA 87 KWT
Coupé Crossover
5
5

ARIYA e-4ORCE 87 KWT
Coupé Crossover

ARIYA e-4ORCE 87 KWT PERFORMANCE
Coupé Crossover

415 L

415 L

DIMENSJONER
Lengde
Bredde uten speil

4 595 mm
1 850 mm

Høyde
Akselavstand
Bagasjekapasitet (VDA)

1 660 mm
2 775 mm
468 L

468 L

Tekniske data kan endres ved endelig typegodkjenning.
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FARGER OG INTERIØR
Metallic

Standard lakk

KBY
Ceramic Grey

KAD
Gun Metallic

Pearl metallic

DAP
Aurora Green

GAT
Pearl Black

2-tone metallic

XGJ
Akatsuki Copper/ Black

XGD
Tinted Red / Black

XGV
Warm Silver / Black

2-tone Pearl

XGU
Blue Pearl / Black

XGG
Burgundy / Black

XGA
White Pearl / Black

* Farger og fargekombinasjoner i brosjyren kan avvike fra virkelige farger på bilene
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FARGER OG INTERIØR
Utstyrsversjon

Interiørfarge

Interiørtype

Advance
standard

Svart

Evolve
standard

Svart

Delvis PVC og Synthetic
Suede**

Evolve & e-4ORCE
tilvalg

Grå

Delvis PVC og Synthetic
Suede**

e-4ORCE Performance
standard
Evolve & e-4ORCE tilvalg

Blå

Nappa skinnseter

Delvis PVC og stoffseter*

* Bildet av Delvis PVC/Stoffseter er dessverre feil. Korrekt bilde av setetrekket vi bli lagt til senere.
** Enkelte setedetaljer består ikke av skinn eller Synthetic Suede®
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Forhåndsbestill tilbehør til ARIYA

Delenummer

Pris* (inkl. 0% mva.)

KB4095M400

Spør forhandleren om komplett pakkepris

Gummimatter

KE7485M000

1 200

Ekslusive stoffmatter

G49005MP1B

2 760

Bagasjeromsmatte, vendbar

KE9655M0S0

1 350

Terskelplater med lys

KE9675M543

3 690

Terskelplate, bakluke

KE9675M000

1 990

Justerbar bagasjeromsavdeler i aluminium

KE9645M510

4 370

F38E05MS0A

2 650

Felger
19” Alufelg vinterhjul
Interiørbeskyttelse

Eksteriørbeskyttelse
Skvettlappsett foran og bak
Styling
Stylingplate foran, Copper

K60105MS0C

5 860

Stylingplate bak, Copper

H59205MS0C

7 440

Stylingplate foran, Dark Satin Chrome

K60105MS0B

5 860

Stylingplate bak, Dark Satin Chrome

H59205MS0B

7 440

Stylingplate foran, Satin Chrome

K60105MS0A

5 860

Stylingplate bak, Satin Chrome

H59205MS0A

7 440

2000000010919

12 000

Tilhengerfestepakker
Avtagbart tilhengerfeste 13-polet (inkludert adapter fra 13-polet til 7-polet)
Lastestativ

Pris* (Inkludert 25 % mva.)

Lastestativ, hurtigfeste

KE7305M010

19” Alufelg vinterhjul

Terskelplate, bakluke og bagasjeromsmatte, vendbar

3 750

Stylingplate bak - Copper, skvettlappsett og avtagbart tilhengerfeste

Stylingplate foran, Copper

*Informasjon om tilbehør er kun ment som generell veiledning og innholdet skal hverken anses som et tilbud eller en presentasjon av Nissan. Prisene er veiledende og inkluderer monteringskostnader,
unntatt montering av takstativer. Leverings- og monteringskostnader kan variere, ta derfor kontakt med din lokale autoriserte Nissan-forhandler for nøyaktige priser. Tilbehørsprisene gjelder ved kjøp og
fakturering sammen med ny bil og vi tar forbehold om eventuelle endringer i avgifter. Tilbehør og annet utstyr som ettermonteres på biler kan innvirke på forbrukstall.
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Elbil-ladere fra Wallbox

Pris
(inkl. 25% mva.)

Wallbox hjemmeladere (prisene inkluderer standard installasjon)*
Pulsar Plus

15 490

Tilgjengelig som 7 kW 1-fase eller 22 kW 3-fase. Ladeeffekt kan reguleres fra 3,6 kW til 22k W**
Integrert DC lekkasjebeskyttelse er standard
Integrert 5 m Type 2 kabel (7 m som option)
Alltid tilkoblet via Wi-Fi eller Bluetooth
Brukeridentifikasjon via Wallbox App / myWallbox portalen eller fri adgang
Inneholder myWallbox appen og portal for planlegging av lading og rapportering
Leveres i svart eller hvit farge
Inkluderer mulighet for effektdeling
Copper SB

18 400

Opptil 22 kW ladeeffekt, kan konfigureres fra 3,6 kW til 22 kW*
Integrert DC lekkasjebeskyttelse er standard
Type 2 kontakt for både Type 1 og Type 2 kabler
Alltid tilkoblet via Wi-Fi, Ethernet eller Bluetooth
Brukeridentifikasjon via RFID, myWallbox appen eller web-portalen
Inneholder myWallbox appen og portal for planlegging av lading og rapportering
Inkluderer mulighet for effektdeling
Commander 2

19 000

Opptil 22 kW ladeeffekt, effekten kan reguleres fra laderens skjerm*
Integrert 5 m Type 2 kabel (7 m som option)
Integrert DC lekkasjebeskyttelse er standard
7" berøringsskjerm
Alltid tilkoblet via Wi-Fi, Ethernet eller Bluetooth
Brukeridentifikasjon via PIN-kode, RFID eller myWallbox appen eller web-portalen
Inneholder myWallbox appen og portal for planlegging av lading og rapportering
Leveres i svart eller hvit farge
Inkluderer mulighet for effektdeling

Wallbox Tilbehør
7 m ladekabel for Pulsar Plus og Commander 2

1 000

Enkelt Wallbox veggfeste

5 714

Kabelholder

499

PowerBoost - Dynamic Load Management (priser inkluderer installasjon)
PowerBoost 1-fas, klemme (delbar måletrafo)

1 069

PowerBoost 1-fas, direktemåler

1 375

PowerBoost 3-fas, direktemåler

2 489

*Standard installasjon inneholder
15 meter kabel fra sikringsboks til ladepunktet & 2 hull i trevegger
Automatisk strømbryter (MCB) & RCD type B dersom ikke montert i lader
Montering, tilkobling og testing av ladestasjon & dokumentasjon
Opptil 4 timer arbeidstid på monteringstedet
Opptil 30 km kjøring fra installatørens arbeidssted (60 km tur/retur). Pris per tilleggskilometer kjøring er 25 kr / km (inkl. mva)
Søknad til strømleverandøren om 22 kW installasjon, hvis nødvendig
Med Powerboost, er også installasjonen inkl. 15 meter datakabel mellom strømmåler og ladestasjon
* Laderprisen inkluderer standard installasjon. Tilleggskostnader i forbindelse med installasjonen vil bli fakturert direkte fra installatøren. Installasjonen blir utført av sertifiserte elektrikere fra utvalgte
samarbeidspartnere med Wallbox AS. For ytterligere detaljer om Wallbox laderne eller installasjon av disse, vennligst kontakt din autoriserte Nissan-forhandler.
** ARIYA kan lades med 1-fase og maksimalt 7,4 kW effekt, eller 3-fase og maksimalt 22 kW effekt avhengig av modell.
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ANDRE NISSAN-PRODUKTER

NISSAN ASSISTANCE
• Nissan Assistance er alltid der for deg dersom bilen
din stopper eller blir utsatt for en ulykke – vi vil holde
deg mobil
• Gjelder 24 timer i døgnet, 7 dager i uken i rundt 40 land i Europa
• Vi tilbyr Veihjelp under bilens garantiperiode, etter garantiperioden kan du forlenge
Nissan Assistance med et år om gangen dersom du utfører årlig service på din bil hos
en autorisert Nissan-forhandler

Når som helst, hvor som helst – du kan stole på oss
Kom deg på veien med Nissan!
Du er glad i din Nissan og vi hos Nissan bryr oss om deg. Vi ønsker deg en problemfri kjøring.
Ved et havari eller en ulykke vil Nissan Veihjelp alltid være beredt til å hjelpe deg. Uansett hva som skjer;
ring oss først og vi vil gjøre vårt ytterste for å få deg og bilen din tilbake på veien så raskt og problemfritt som
mulig - 24 timer i døgnet, 7 dager i uka... Din Nissan har 5 års europeisk veihjelp som standard. Gratis!

Få mer informasjon om Nissan Veihjelp fra din lokale Nissan-forhandler eller besøk vårt nettsted www.nissan.no

Når som helst, hvor som helst – du kan stole på oss
Kom deg på veien med Nissan!

RING 66 98 39 27
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ANDRE NISSAN-PRODUKTER

NISSAN FORSIKRING
NISSAN Forsikring super
For biler under 8 år / 150 000 km registrert på privatperson.
Gjelder også leasing/langtidsleie for privat.
• Totalskadet bil under 3 år gir fabrikkny bil.
• Totalskadet bil som er 3 år eller eldre gir tilsvarende bil i samme merke pluss 25 prosent
ut over verdien på den gamle (maks 100 000 kroner).
• Ingen egenandel ved glass- og veihjelpsskader. Gjelder også glasstak.
• Motor- og girskader. Opphører ved kjørte 200 000 km. Egenandelen beregnes ut fra
antall kjørte kilometer.
• Leiebil så lenge bilen er på verksted etter forsikringsskade. Egne regler ved tyveri,
kondemnasjon og glass-skader.
• Nøkkelforsikring.
• Driftsbatteri for hybrid og el-bil.
• Feilfylling.
• Dekker startleie ved Privat leasing – ved totalskade erstattes startleie i forhold til
gjenstående antall måneder av leasingperioden.
NISSAN Forsikring kasko
• Ansvar
• Brann
• Innbrudd/tyveri
• Veihjelp i hele Europa, også hjemme
• Transportskade
• Glass, glasstak (panoramatak)
• Kollisjon
• Feilfylling (egenandel/bonustap)
• Andre skader som skyldes plutselige, tilfeldige og ytre hendelser
• Leiebil inntil 10 dager
• Transportskade
VIL DU VITE MER?
De nøyaktige reglene for bilforsikring står beskrevet i vilkårene. Et sammendrag av vilkårene finner du også
på www.if.no. Dette er et sammendrag av forsikringen, det henvises forsikringsavtalen og vilkår for nøyaktige
regler.
* Grunnet kontinuerlig produktendringer og mulige trykkfeil anbefaler vi kunder å alltid kontakte sin lokale Nissanforhandler for siste oppdaterte data.
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