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Utrustningsnivå Motor Växellåda Drivning Rek. pris kr

ARIYA 63 kWh

Advance Elmotor - 160 kW Aut 2WD 568 200

Evolve Elmotor - 160 kW Aut 2WD 609 200

ARIYA 87 kWh

Advance Elmotor - 178 kW Aut 2WD 625 200

Evolve Elmotor - 178 kW Aut 2WD 666 200

ARIYA 87 kWh e-4ORCE

Advance Dubbla elmotorer - 225 kW Aut 4WD 650 200

Evolve Dubbla elmotorer - 225 kW Aut 4WD 691 200

Tillval ADVANCE EVOLVE Rek. pris kr

Standard-lack 0

Metallic-lack 8 000

Pearl-lack 10 000

2-tone metallic-lack 12 000

2-tone pearl-lack 14 000

22 kW-laddare i bilen 10 000

20 500

           Head Up Display

           BOSE sound system med 10 högtalare

           Intelligent innerbackspegel

Ljusgrå interiör 10 000

Nappa läderklädsel - 15 500

20" lättmetallfälgar 10 300

Finns ej

Tillval

Standard

* Vissa sätesdetaljer består inte av läder eller Nappa Leather®

Nissan Charge**

Publik laddtjänst för Nissan elbilsförare

Tech Pack: 

Samtliga priser är rekommenderade. Priserna är angivna inkl. moms . Med reservation för ändringar.

** Inkluderar 3 års fri prenumeration för ARIYA. Normal kostnad 10 kr/mån. Appen Nissan Charge finns tillgänglig på App Store och Google 

Play. Tjänsten tillhandahålls av Plugsurfing.

upplevelse. Tjänsten tillhandahålls av Plugsurfing

runt om i Europa.
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Laddning ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE

Mode-2 laddkabel (EVSE)

Mode-3 laddkabel

7,4 kW-laddare i bilen (enfas)

22 kW-laddare i bilen (trefas)

Batterikylning och uppvärmning

Värmepumpsystem

Exteriör

Automatiskt infällbara ytterbackspeglar

Ytterbackspeglar med minne och tilt-funktion - - -

LED-strålkastare med skymningssensor

LED-varselljus med Följ-mig-hem-belysning

LED dimljus fram

LED dimljus bak

LED-baklyktor

Helljus-assistans - - -

Adaptive Beam Assist och Automatisk höjdjustering - - -

Sekventiella blinkers fram och bak - - -

Eluppvärmd vindruta

Tonade rutor bak

Elmanövrerat panorama-glastak - - -

Hajfensantenn

Satin Chrome fönsterlister - -

Matt Chrome fönsterlister - - - -

Instegslister i e-4ORCE - - - -

e-4ORCE-logga - - - -

Säkerhet

Krockkuddar fram, sida och gardin förare och passagerare 

Intelligent autobroms bak med Cross Trafic Alert

Intelligent autobroms fram med fotgängar- och 

cyklistavkänning samt korsningsassistans

Intelligent frontkollisionsvarning

Elektrisk parkeringsbroms med Autohold

Intelligent trötthetsvarningssystem

Intelligent aktiv dösvinkelvarnare

Intelligent aktiv filbytesvarnare

Identifiering av vägskyltar

Finns ej

Tillval

Standard

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh ARIYA 87 kWh e-4ORCE
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Teknologi ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE

Två 12,3'' skärmar  med instrumentkluster och 

navigationssystem

e-Pedal Step

DAB-radio och ljudsystem med 6 högtalare - - -

DAB-radio och BOSE sound system med 10 högtalare

Telematik: Meddelanden & uppkopplade tjänster & 

Connectivity Services

NissanConnect Services-app (iOS, Android): Fjärrstyr 

klimatanläggning och laddning
1)

Nissan röststyrning

Firmware Over The Air-funktion

Trådlös Apple CarPlay® och Android Auto® med sladd 2)

Sladdlös laddning av telefonen

Bluetooth® (telefon och ljud)

USB Typ-A & Typ-C (fram och bak)

12 V-uttag fram

iKey - nyckelfritt låssystem - - -

iKey - nyckelfritt låssystem med minnesfunktion - - -

Valbara körlägen

Valbara körlägen (snö) - - - -

ProPILOT med Navi-link 3)

         Intelligent adaptiv farthållare

         Intelligent körfältsstyrning

         Traffic jam pilot

Parkeringssensorer fram och bak

Intelligent 360°  Around View Monitor

ProPILOT Park - avancerat parkeringssystem - - -

Head Up Display

Säkerhet och stöldskydd

Finns ej

Tillval

Standard

 1) 1 års prenumeration på NissanConnect Services ingår

.2) Apple CarPlay® är en funktion tillhandahållen av Apple Inc. Android Auto® är en funktion tillhandahållen av Google Inc. Funktionerna kan vara otillgänglig under vissa förhållanden som ligger utom Nissans kontroll. 

Apple CarPlay® och Android Auto® kan vara otillgängliga i vissa länder eller sakna vissa funktioner. Nissan frånsäger sig ansvaret gällande tillgänglighet och/eller avsaknad av vissa funktioner i Apple CarPlay® resp. 

Android Auto®.

3) ProPILOT är en Advanced Drive-Assist-teknik som dock inte kan förhindra kollisioner. ProPILOT är endast avsedd för körning på motorväg (med mitträcken) när du har händerna på ratten och ögonen på vägen. Det är 

förarens ansvar att vara uppmärksam, köra säkert, hålla hastighetsbegränsningar, även med hänsyn till vägförhållanden, och alltid vara beredd att återta kontrollen över fordonet.

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh ARIYA 87 kWh e-4ORCE
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Interiör och komfort
ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE ADVANCE EVOLVE

ACC - klimatanläggning med dubbla zoner och 

ventilationsutblås bak

Plasma Cluster Ion kupéfilter

Eluppvärmd ratt

Ratt manuellt inställbar i höjd- och längdled - - -

Ratt elektriskt inställbar i höjd- och längdled och med 

minnesfunktion
- - -

Ventilerade säten fram med värme och kyla - - -

Eluppvärmda säten fram - - -

Eluppvärmt baksäte - - -

Förarstol med justerbart svankstöd

Förvaringsfickor på framstolarnas baksida och armstöd bak

Mittkonsol, fast - - -

Elektrisk skjutbar mittkonsol - - -

Flexibel central förvaring - - -

Elektrisk flexibel central förvaring - - -

Elmanövrerad förar- och passagerarstol, 6-vägs - - -

Elmanövrerad förar- och passagerarstol med minnesfunktion, 

8-vägs
- - -

Baksäte, delat - nedfällbart 60 / 40

LED Ambientbelysning

Ambientbelysning horisontalt längs instrumentpanelen - - -

Vindrutetorkare med regnsensor

Automatiskt avbländande och ramlös innerbackspegel - - -

Intelligent innerbackspegel

Elmanövrerad baklucka med handsfree-funktion

Elektriska fönsterhissar med aut. 1-trycksfunktion upp / ner

Lastsystem för bagageutrymmet

Säten

Kombinerad PVC- / tygklädsel, svart - - -

Kombinerad PVC- / tygklädsel, ljusgrå - - -

Kombinerad PVC- / syntetisk mockaklädsel, svart - - -

Kombinerad PVC- / syntetisk mockaklädsel, ljusgrå - - -

Nappa läderklädsel, mörkblå - - -

Fälgar och Däck

19" lättmetallfälgar

20" lättmetallfälgar

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh ARIYA 87 kWh e-4ORCE
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SPECIFIKATIONER

Motor ARIYA 63 KWh ARIYA 87 KWh ARIYA e-4ORCE 87 KWh

Motortyp Elmotor Elmotor Dubbla elmotorer

Max. effekt 160 kW /214 hk 178 kW /238 hk 225 kW / 301 hk

Max. vridmoment 300 nm 300 nm 600 nm

Energityp El El El

Växellåda

Transmission Automat Automat Automat

Drivning 2WD 2WD 4WD

Batteri

Typ Laminerat lithium-ion

Spänning 352 V

Kapacitet 63 kWh net - 66 kWt total 87 kWh net- 91 kWt total 87 kWh net- 91 kWt total

Antal celler 192

Batteriladdare intern 7,4 kW 7,4 kw 7,4 kw

Snabbladdning, kapacitet 130 Kw

Laddkablar Mode-3 32 A Type2 kabel

EVSE 10 A för tillfällig laddning

Prestanda

Acceleration 0-100 km / t 7,5 s 7,6 s 5,7 s

Max hastighet 160 km/t 160 km/t 200 km/t

Räckvidd - blandad körning 

(WLTP)
upp till 403 km upp till 533 km upp till 500 km

Elförbrukning (WLTP) 176-178 Wh/km 181-184 Wh/km 193-195 Wh/km

0 g / km

Chassi

Hjulupphängning 

Fram Individuell, MacPherson-fjäderben

Bak Individuell multi-link

Bromssystem Electro Hydrostatic Actuator

Fram Ventilerade bromsskivor

Bak Ventilerade bromsskivor

Styrning Elektriskt styrservo

Nissan Garantier

Nybilsgaranti 3 år / 100 000 km

Garanti elbilskomponenter 5 år / 100 000 km

Garanti gällande 

batterikapaciteten

Rostskyddsgaranti 12 år

Lackgaranti 3 år

Nissan Assistans 3 år 

Lithium-ion-batteriet har en garanti gällande kapacitetsförlust under 9 staplar (av 12) som visas på 

kapacitetsmätaren. Garantin gäller i 8 år / 160 000 km.

1) Siffror gällande räckvidd baseras på laboratorietester i enlighet med EU-lagstiftning och är avsedda för att jämföra olika bilmodeller. Informationen refererar inte till 

en specifik bil och Nissan kan inte garantera dessa siffror. Siffrorna reflekterar nödvändigtvis inte verklig körning och tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och 

väderförhållanden kan påverka resultatet.  Siffrorna sattes under den nya WLTP testcykeln (Worldwide harmonizied Light vehicle Test Procedure).
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SPECIFIKATIONER

ARIYA 63 KWH  ARIYA 87 KWH ARIYA e-4ORCE 87 KWH

Karosstyp Crossover-coupé Crossover-coupé Crossover-coupé

Antal dörrar 5 5 5

Sittplatser 5 5 5

Mått

Längd 4 595 mm 4 595 mm 4 595 mm

Bredd exkl. sidobackspeglar 1 850 mm 1 850 mm 1 850 mm

Bredd inkl. sidobackspeglar 2 172 mm 2 172 mm 2 172 mm

Totalhöjd 1 660 mm 1 660 mm 1 660 mm

Hjulbas 2 775 mm 2 775 mm 2 775 mm

Spårvidd fram 1 585 mm

Spårvidd bak (16" / 17") 1 585 mm

Markfrigång olastad 185 mm 180 mm 170 mm

Min. vändradie 19" (mellan 

trottoarkanter), m
10,8

Vikt / Kapacitet

Tjänstevikt från 1900 - 2200 kg

Max. taklast 75 kg

Bagageutrymme (VDA) 468 L 468 L 415 L

Dragförmåga 750 kg 750 kg 1500 kg

2) Tekniska data på denna sida kan ändras fram till att det officiella typgodkännandet har skett.
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FÄRGER

Standard

KBY

Ceramic Grey

KAD

Dark Metal Grey

Pearl

DAP

Aurora Green
GAT

Pearl Black

2-tone metallic

XGJ

Akatsuki Copper/ 

Black

XGV

Warm Silver / 

Black

2-tone Pearl 

XGU

Blue Pearl / Black

XGG

Burgundy / Black

XGA

White Pearl / 

Black

Metallic

*Färgerna är endast vägledande
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FÄRGER

Interiör

*Vissa delar av stolklädseln är inte av läder eller syntetisk mockaklädsel.

Advance

tillval
Ljusgrå Kombinerad PVC-

/tygklädsel

Evolve

tillval
Mörkblå Nappa läderklädsel

Evolve 

standard
Svart

Kombinerad PVC-

/syntetisk 

mockaklädsel

Evolve

tillval
Ljusgrå

Kombinerad PVC-

/syntetisk 

mockaklädsel

Advance 

standard
Svart Kombinerad PVC-

/tygklädsel

Utrustningsnivå Klädselfärg Typ av klädsel

NISSAN ARIYA
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Tillbehör Artikelnummer Rek, pris inkl. moms och montering*

Fälgar

19'' lättmetallfälgar, vinter - grey KB4095M400
Kontakta din Nissan-återförsäljare för pris på ett 

komplett paket

19" lättmetallfälgar, diamond cut KB4095M400DS
Kontakta din Nissan-återförsäljare för pris på ett 

komplett paket

Låsbara hjulmuttrar KE40989951  960

Skydd interiör

Exklusivemattor G49005MP1B 2 810

Luxurymattor KE7455M080 1 760

Gummimattor KE7485M000 1 460

Velourmattor KE7455M000 1 160

Skydd för hela bagageutrymmet KS9655M5E0 3 330

Vändbar bagagerumsmatta KE9655M0S0 1 560

Instegsskydd, belysta, premium G69505MP0A 6 160

Instegsskydd, belysta KE9675M543 3 720

Lastkantsskydd KE9675M000 1 970

Justerbar bagageutrymmesavdelare, aluminium KE9645M510 4 430

Skydd exteriör

Stänkskydd, fram och bak F38E05MS0A 2 470

Vindavvisare, matt chrome H08005MS0A 4 520

Vindavvisare, matt dark chrome H08005MS0B 4 520

Styling

Stylingplatta fram, copper K60105MS0C 6 950

Stylingplatta bak, copper H59205MS0C 8 850

Stylingplatta fram, dark satin chrome K60105MS0B 6 950

Stylingplatta bak, dark satin chrome H59205MS0B 8 850

Stylingplatta fram, satin chrome K60105MS0A 6 950

Stylingplatta bak, satin chrome H59205MS0A 8 850

Interiör belysning rad 1 & 2 B64005MP0A 5 830

Välkomstbelysning B66405MS0A 5 660

Lastbärare och tillbehör

Taklastbågar, aluminium med snabbmontering KE7305M010 3 780

Cykelhållare, aluminium. T-spårsadapter ingår. KB73880010 1 310

Takbox medium, black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734480BK 5 050

Takbox large, black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734630BK 5 870

Tillbehör till dragkoppling

Cykelhållare för dragkoppling - 2 cyklar - Xpress 970 KS73875200  820

Cykelhållare för dragkoppling - 3 cyklar - fällbar - Hangon 972 KS73875300 1 370

Cykelhållare för dragkoppling, 13-polig, 2 cyklar, fällbar - Euroride KE73870213 4 920

Dragkopplingspaket Artikelnummer Rek, pris inkl. moms och montering*

Avtagbar dragkoppling, paket, 13-stift (inkl. adapter från 13 till 7 stift) 2000000010919 14 331

Bilder och detaljerad information om samtliga tillbehör hittar du i tillbehörsbroschyren.

* Information om tillbehör är endast avsedd som en allmän vägledning och utgör på intet sätt någon form av erbjudande eller utfästelse från Nissan. Vi har gjort allt som stått i vår makt 

för att den information som lämnas här ska vara korrekt. Då vi hela tiden arbetar med att förbättra våra produkter ytterligare, förbehåller vi oss dock rätten att ändra samtliga uppgifter. 

Lägg speciellt märke till följande: Priserna är endast riktpriser och innefattar i förekommande fall inte några lackeringskostnader. Priserna anges inklusive moms och montering. 

Monteringskostnaden kan skilja sig åt mellan olika återförsäljare. Fråga därför din lokala Nissan-återförsäljare om det exakta priset. Tillbehör och annan extrautrustning som monteras 

kan påverka bilens förbrukning och räckvidd.

Bilder och detaljerad information om samtliga tillbehör hittar du i tillbehörsbroschyren.
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Prislista:

Bilens ålder 0-12 månader 0-36 månader 0-12 månader 0-36 månader

ARIYA 4 490 kr 8 870 kr

Du kan få mer information om Nissan 5★ Trygghetspaket hos din Nissan-återförsäljare eller genom att gå in på nissan.se

NISSAN ASSISTANS

■ Om ett fel skulle uppstå eller att det sker en olycka finns Nissan Assistans vägassistans alltid till din hjälp

■ 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, i ungefär 40 länder i Europa

■ Nissan Assistans är automatiskt giltigt så länge bilens fabriksgaranti gäller och efter det förlänger vi Nissan Assistans varje 

gång du servar din bil på en Nissan-verkstad. Förlängningen är gratis för dig och gäller till nästa servicetillfälle.

Du älskar din Nissan och vi på Nissan bryr oss om dig. Vi vill att du ska njuta av resan med sinnesro. Om ett fel skulle uppstå eller 

att det sker en olycka finns Nissan Assistans vägassistans alltid här för dig.

Njut av fördelarna med Nissan Assistans så länge fabriksgarantin gäller! När du lämnar in din bil för service på en Nissan-verkstad 

förlänger vi Nissan Assistans till nästa gång det är dags för service - utan kostnad för dig. Även efter det att fabriksgarantin har 

upphört.

Vad som än händer, ring oss först och vi kommer att göra allt vi kan för att få dig och din bil tillbaka på vägen så snabbt och 

smidigt som möjligt, 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan ... helt utan kostnad för dig! 

Du kan få mer information om Nissan Assistans hos din Nissan-återförsäljare eller genom att gå in på nissan.se

4 år (3 + 1) / 100 000 km 5 år (3 + 2) / 100 000 km

Trygghetspaketet är kopplat till bilen, så det går att överföra. Om du säljer bilen och Trygghetspaketet fortfarande är giltigt, följer 

det med bilen till nästa ägare. Därför innebär Trygghetspaketet att bilens andrahandsvärde ökar. Ett giltigt Trygghetspaket är 

också ett bevis för att din Nissan har servats på rätt sätt från första kilometern.

TJÄNSTER

NISSAN 5★ TRYGGHETSPAKET

■ Originaldelar och utbildade mekaniker 

■ Upp till 5 år extra trygghet

■ Ökar bilens andrahandsvärde

Fler bekymmersfria kilometer

När du köper en ny eller begagnad Nissan kan du också köpa Nissan 5★ Trygghetspaket. Det gör att du kan känna dig lugn och 

trygg ännu längre, eftersom bilen är skyddad mot mekaniska och elektriska fel i upp till 5 år.  Nissan 5★ Trygghetspaket aktiveras 

när fabriksgarantin upphör (efter 3 år).
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Prislista:

3 service

 / 36 månader

4 service

 / 48 månader

5 service

 / 60 månader

ARIYA 12m / 3000mil 7 300 kr 9 900 kr 13 900 kr

Du kan få mer information om Nissan Försäkring hos din lokala Nissan-återförsäljare eller genom att kontakta Nissan försäkring 

på 08-541 706 45. Du kan även läsa mer och teckna försäkring direkt på www.nissanforsakring.se

Garanterad reparation med Nissan-originaldelar Ja

Gräns för att få helt ny bil vid totalskada 2 år eller 4 000 mil (endast personbil)

Ersättning vid totalskada som inte ger ny bil 20% mer än marknadsvärdet (endast personbil)

Frivilliga tilläggsförsäkringar
Stor Bilextra, Drulleförsäkring, Privat sjukvårdsförsäkring vid 

trafikolycka, m fl

Möjlighet att få rabatt på övriga försäkringar Ja, hos If Skadeförsäkring

Maxersättning för hjul och fabriksmonterad ljud- och bildutrustning Ingen begränsning

Maskinskadeförsäkringen gäller upp till
8 år eller 12 000 mil (personbil)       

8 år eller 10 000 mil (lätt lastbil)                                            

Garanterad reparation på auktoriserad Nissanverkstad Ja

Om du köper din Nissan bil hos en auktoriserad återförsäljare så ingår även automatiskt en fri försäkring de första 2 veckorna 

plus rabatt på fortsatt försäkring. 

Nissan Försäkring

Självrisk I Trafikförsäkringen (när du är vållande) 0 kr (förare under 25 år:1000 kr)

Serviceavtalet följer Nissans officiella serviceschema och avtalet ska tecknas innan första service (senast 12 månader efter registrering). 

Serviceintervallet bestäms av modellspecifik tid / körsträcka, beroende på vilkendera som inträffar först. Prislistan är tillsvidare i kraft. Nissan 

Nordic Europe förbehåller rätten till prisändringar utan skilld anmälan.

Du kan få mer information om Nissan Serviceavtal hos din Nissan-återförsäljare eller genom att gå in på nissan.se

NISSAN FÖRSÄKRING

Bra villkor, helt enkelt.

tänka är bra för bilens andrahandsvärde. Dessutom är vi ovanligt prisvärda, eftersom försäkringen bara kan tecknas för bilar från 

Nissan. Allt detta för att du ska få maximal trygghet och service, när du som bäst behöver det!

1) Förskottsbetalning. Få avtalet till dagsaktuella priser för att slippa oroa dig för framtida kostnadsökningar.

2) Inkludera Nissan Serviceavtal i din bilfinansiering. Det är ett kostnadseffektivt sätt att dela upp bilens servicekostnader och du 

behöver inte oroa dig över att betala varje service separat. Du bara betalar månadsvis genom Nissan Finans, som tillhandahålls 

av Santander.

Modell Hästkraft / Bränsletyp Serviceintervall

Kundprislista inkl. moms

Det finns två sätt att betala för Nissan Serviceavtal.

■ Originaldelar och professionella mekaniker 

Med Nissan Serviceavtal vet du hur mycket underhållet kommer att kosta i förväg. Din bil är alltid i prima skick, och din budget 

stabil. Du kan teckna Nissan Serviceavtal så att det omfattar 3, 4 eller 5 servicetillfällen. En väl underhållen och servad bil 

garanterar ett  bra andrahandsvärde.

All service som ingår i Nissan Serviceavtal utförs hos en auktoriserad Nissan-verkstad. Få avtalet till dagsaktuella priser för att 

slippa oroa dig för framtida kostnadsökningar. Du behöver inte justera din budget även om underhållskostnaderna stiger p.g.a. 

inflationen eller bilens ålder.

Det bästa stället att serva din bil är på en Nissan-verkstad. All service som ingår i Nissan Serviceavtal utförs av mekaniker som 

ska kunna fortsätta säkert, bekvämt och enkelt.

Välj hur du vill betala

■ Förutsägbara underhållskostnader

■ Rikstäckande servicenätverk till din tjänst

■ Skydd mot eventuella kostnadsökningar

NISSAN SERVICEAVTAL
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