
Baterie 87kWh, transmisie automată, tracțiune față
Baterie 87kWh, transmisie automată, tracțiune integrală e-4ORCE

DOTĂRI STANDARD:

EVOLVE

Exterior Interior
Faruri LED automate Display dual TFT de 12,3”, de tip monolit
Faruri adaptive, cu reglare automată a unghiului de înălțime Geamuri cu acționare electrică one-touch
Lumini de zi LED cu funcție follow me home Consolă centrală culisantă electric
Semnalizatoare secvențiale, față și spate Volan din piele
Proiectoare de ceață și lămpi spate cu LED Tapițerie mixtă PVC/piele întoarsă sintetică
Oglinzi electrice pliabile automat și încălzite
Geamuri cu protecție super UV și reducerea razelor infraroșii Siguranţă
Geamuri spate fumurii
Jante de 19’’ din aliaj, cu capace aerodinamice
Emblemă „e-4ORCE''  (pentru versiunea cu tracțiune integrală e-4ORCE) Asistență pentru faza lungă

Senzori de parcare făță-spate
Confort Oglindă retrovizoare interioară inteligentă tip Smart View

Moduri de conducere multiple
e-Pedal Step
Climatizare automată pe două zone Sistemul inteligent de avertizare privind o coliziune frontală
Afișaj pe parbriz tip "Head-Up display" 
Sistem audio BOSE® cu 10 difuzoare și funcție DAB
Sistem de navigație NissanConnect EV Cruise Control Inteligent
Compatibilitate cu NissanConnect Services (Aplicația pentru servicii de la distanță și notificări) Sistemul inteligent de intervenție la părăsirea involuntară a benzii
Compatibilitate Apple CarPlay® wireless și Android Auto™ cu cablu Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere
Sistem de control vocal încorporat -Nissan Voice Control și Amazon Alexa® Sistemul de intervenție inteligentă și avertizare pentru unghiul mort
Volan încălzit Frânare de urgență spate și alertă privind traficul din spate
Parbriz încălzit Frână de parcare electronică și funcție auto-hold
Scaune față ventilate și scaune spate încălzite Pilot pentru blocaje în trafic
Ștergătoare cu senzor de ploaie Asistență pentru menținerea pe banda de circulație
Reglare electrică pe 8 direcții și cu memorie pentru scaun șofer și pasager făță Asistență la pornirea din rampă
Reglaj lombar pentru scaun șofer Protecție antifurt și de siguranță cu alarmă auto
Volan cu reglare electrică în profunzime și pe înălțime, cu memorie ProPILOT cu Navi-Link
Oglinzi exterioare cu memorie și înclinare la deplasarea în marșarier Sistem parcare automată ProPILOT Park
Cheie inteligentă avansată cu memorie Kit reparare pneuri
Plafon panoramic cu trapă electrică
Hayon cu acționare electrică ''mâini-libere'' Specific vehicule electrice (EV)
Intelligent Around View Monitor -sistem de asistență la parcare cu vedere 360° Pompă de căldură pentru încălzire rapidă
Încărcător wireless Încărcător on-board de 7,4 kW

Cablu de încărcare EVSE Mode 2 (10 A)
Cablu de încărcare Mode 3 (32 A )

DOTĂRI OPȚIONALE:

EVOLVE, opțional:
■ Pachet Premium (P1):

 - Jante de 20’’ din aliaj, cu capace aerodinamice
 - Tapițerie piele Premium moale matlasată BLUE

■ Încărcător on-board de 22 kW (P2)

* Sistemul de navigație şi sistemul de control vocal nu sunt disponibile în limba română
* Aplicaţiile Apple Car Play şi Android Auto sunt disponibile în funcţie de ţară şi de limba de utilizare, nu sunt disponibile în limba română

CULORI CAROSERIE:
 - solid special: 

gri Ceramic (KBY)
 - metalizate: 

gri Metallic Grey (KAD)

 - perlate: 
verde Aurora Green (DAP)
negru Pearl Black (GAT)

 - caroserie în 2 tonuri, cu plafon și carcase oglinzi în culoare negru perlat:
 - metalizat / perlat:

caroserie maro Copper metalizat + plafon și carcase oglinzi negru perlat (XGJ)
caroserie rosu Tinted Red metalizat + plafon și carcase oglinzi negru perlat (XGD)
caroserie gri Warm Silver metalizat + plafon și carcase oglinzi negru perlat (XGV)

 - perlat / perlat:
caroserie alb Pearl perlat + plafon și carcase oglinzi negru perlat (XGA)
caroserie rosu Burgundy perlat + plafon și carcase oglinzi negru perlat (XGG)
caroserie albastru Blue Pearl perlat + plafon și carcase oglinzi negru perlat (XGU)

●

Document realizat la data de 15.07.2022. 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. Vizitaţi  
www.nissan.ro 

Airbag-uri față + laterale (față), airbag-uri tip cortină (față+spate), airbag 
central (față)

Sistem inteligent frânare de urgență cu recunoașterea pietonilor și 
bicicliștilor, și asistent în intersecții

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

Sistemul inteligent de avertizare privind reducerea nivelului de atenție a 
șoferului

NISSAN ARIYA

     Grup motopropulsor/ Echipare EVOLVE

●
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VERSIUNI STANDARD:

TR
A
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E MODEL Caroserie Baterie Tractiune Transmisie Nivel de 

echipare
Pret fara TVA* 

(Euro)
Pret cu TVA* 

(Euro)

2W
D Ariya 5 usi Baterie 87kWh 2WD automată Evolve 52,857.14 62,900.00

4W
D Ariya 5 usi Baterie 87kWh e-4ORCE (4WD) automată Evolve 55,378.15 65,900.00

DOTĂRI OPȚIONALE: Preţ fara TVA 
(Euro)

Preţ cu TVA 
(Euro)

EVOLVE, opțional:
■ Pachet Premium (P1): 2,100.84 2,500.00

 - Jante de 20’’ din aliaj, cu capace aerodinamice
 - Tapițerie piele Premium moale matlasată BLUE

■ Încărcător on-board de 22 kW (P2) 1,260.51 1,500.00

CULORI CAROSERIE: Pret fara TVA 
(Euro)

Pret cu TVA 
(Euro)

 - solid special: 0.00 0.00
 - metalizate: 672.27 800.00
 - perlate: 840.34 1,000.00
 - caroserie în 2 tonuri, cu plafon și carcase oglinzi în culoare negru perlat:

 - metalizat / perlat: 1,008.40 1,200.00
 - perlat / perlat: 1,176.47 1,400.00

** Preturilor afișate li se adaugă un set de covorașe din velur în valoare de 58 Euro cu TVA inclus (69 Euro fără TVA).

Document realizat la data de 15.07.2022. Continutul acestui material este exact si actualizat la data tiparirii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua a produselor, 
Nissan isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment preturilor, specificatiilor vehiculelor descrise si prezentate. Aceste modificari sunt notificate partenerilor 
autorizati Nissan in cel mai scurt timp. Consultati partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub 
orice forma sau mijloace a unei parti sau a intregului material este interzisa fara o autorizare prealabila scrisa din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitati  
www.nissan.ro 

Versiuni si Prețuri NISSAN ARIYA

* 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 fără TVA)

EL
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SPECIFICAȚII TEHNICE
Caroserie
Nr. de locuri
Nivel de echipare
GRUP MOTOPROPULSOR
Baterie

 - capacitate
 - voltaj / număr celule / greutate

Motor electric un motor (fată) două motoare (fată-spate)
Tracțiune 2WD e-4ORCE (4WD)
Transmisie
PERFORMANȚE
Putere motor maximă kW/HP 178kW/ 239CP/ 242PS 225kW/ 302CP/ 306PS
Cuplu motor maxim Nm 300 Nm 600 Nm
Nr. maxim rotații motor rpm 13520 rpm 13520 rpm
Accelerație 0-100km/h sec 7.6 5.7
Viteză maximă km/h 160 200
Consum energie electrică (WLTP) Wh/km 184 195
Autonomie (WLTP) ciclu combinat km 525 493
ÎNCĂRCARE
Tip conector de încărcare DC / AC
Încărcător on-board kW
Putere maximă de încărcare DC / AC kW
Capacitate încărcare rapidă kW
Cabluri de încărcare m
Timp încărcare cu cablu EVSE 10A la priză domestică 230V de la 10% până la 100%

Timp încărcare la Wallbox de 32A (prin cablu MOD3) de la 10% până la 100%

Timp încărcare cu Quick Charger 130kW (priză 370V) de la 20% până la 80%
Autonomie (WLTP) recuperată la încărcare DC km până la 350 km în 30 min până la 325 km în 30 min
ȘASIU/ SUSPENSII
Suspensie, față
Suspensie, spate
Frâne
Pneuri, față/spate
Roți, față/spate
Unghi de atac ° 17.6 17.6
Unghi de degajare ° 22.9 22.6
Gardă la sol, în staționare/în mers mm 180/165 170/140
MASE ȘI DIMENSIUNI
Lungime mm
Lățime fără oglinzi mm
Lățime cu oglinzi mm
Înălțime mm
Ampatament mm
Ecartament, față/spate mm
Diametru de întoarcere (între borduri) m
Masă proprie min / max (nu include şofer) kg 2089 2218
Masă totală maximă autorizată (PTW) kg 2535 2665
Capacitate de tractare kg 750 1500
Coeficient aerodinamic
Capacitate portbagaj VDA (cu tabletă separatoare) l 468 415

7,4 kW (22kW, opțional)
CCS / T2

130 kW / 7,4 kW -monofazat  (22kW -trifazat, opțional)

NISSAN ARIYA

ARIYA 87kWh

Automată

5 uși
5 locuri

EVOLVE

91 kWh (nominală) / 87 kWh (utilizabilă)
Litiu-Ion laminată

352 V / 192 de celule / 566 kg

1585/1590
10.8

*Timpul de încărcare 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.
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.

0.30

1850
2172

235/55R19 101V (255/45R20 101V -opțional)

30 min

48 ore

1660
2775

4595

19 x 7.5 J, Offset 40mm (20 x 8.0 J, Offset 45mm -opțional)

130 kW
EVSE (6m) și Mode 3 (6m)

cu încărcător de 7,4 kW: 13,5 ore
cu încărcător de 22 kW: 5 ore

Discuri ventilate față / spate

tip MacPherson independentă
independentă multi-link

#Confidential C



MODEL Caro
serie Baterie Tractiune Transmisie Nivel de 

echipare Cod Nissan Dotari
Pret fara 

TVA* 
(Euro)

Pret cu 
TVA* 
(Euro)

Cod 
model

Descriere 
 cod 

model
Applied Model Pack Cod 

versiune
Descriere 
versiune

Cod 
pack

Descriere 
pack

Ariya 5 usi Baterie 87kWh 2WD automată Evolve TSGALE9FE0BGA-F--A standard 52,857.14 62,900.00 FE0 ARIYA TSGALE9FE0BGA -F--A EV 87KW EV 87KW PEVO01 PACK EVOLVE 01
Ariya 5 usi Baterie 87kWh 2WD automată Evolve TSGALE9FE0BGACK--A standard + P1 54,957.98 65,400.00 FE0 ARIYA TSGALE9FE0BGA CK--A EV 87KW EV 87KW PEVO03 PACK EVOLVE 03
Ariya 5 usi Baterie 87kWh 2WD automată Evolve TSGALE9FE0BGA-F--C standard + P2 54,117.65 64,400.00 FE0 ARIYA TSGALE9FE0BGA -F--C EV 87KW EV 87KW PEVO02 PACK EVOLVE 02
Ariya 5 usi Baterie 87kWh 2WD automată Evolve TSGALE9FE0BGACK--C standard + P1 + P2 56,218.49 66,900.00 FE0 ARIYA TSGALE9FE0BGA CK--C EV 87KW EV 87KW PEVO04 PACK EVOLVE 04
Ariya 5 usi Baterie 87kWh e-4ORCE (4WD) automată Evolve TSGNLE9FE0BGC-F--A standard e-40RCE  55,378.15 65,900.00 FE0 ARIYA TSGNLE9FE0BGC -F--A EV 87KW 4WD EV 87KW 4WD PEVO01 PACK EVOLVE 01
Ariya 5 usi Baterie 87kWh e-4ORCE (4WD) automată Evolve TSGNLE9FE0BGCCK--A standard e-40RCE + P1 57,478.99 68,400.00 FE0 ARIYA TSGNLE9FE0BGC CK--A EV 87KW 4WD EV 87KW 4WD PEVO03 PACK EVOLVE 03
Ariya 5 usi Baterie 87kWh e-4ORCE (4WD) automată Evolve TSGNLE9FE0BGC-F--C standard e-40RCE + P2 56,638.66 67,400.00 FE0 ARIYA TSGNLE9FE0BGC -F--C EV 87KW 4WD EV 87KW 4WD PEVO02 PACK EVOLVE 02
Ariya 5 usi Baterie 87kWh e-4ORCE (4WD) automată Evolve TSGNLE9FE0BGCCK--C standard e-40RCE + P1 + P2 58,739.50 69,900.00 FE0 ARIYA TSGNLE9FE0BGC CK--C EV 87KW 4WD EV 87KW 4WD PEVO04 PACK EVOLVE 04

* 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 din velur în valoare de 58 Euro cu TVA inclus (69 Euro fără TVA).

Tarif NISSAN ARIYA nr.1 aplicabil din 20.07.2022

0881cab5efddead7bb54e712e646d99018909b23f36b419137bdcc19c5e67cdb
Tarif General
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Nivel Echipare

baterie 87 kWh
2WD

baterie 87 kWh 
e-4ORCE

Faruri LED automate s s
Faruri adaptive, cu reglare automată a unghiului de înălțime s s
Lumini de zi LED cu funcție follow me home s s
Semnalizatoare secvențiale, față și spate s s
Proiectoare de ceață și lămpi spate cu LED s s
Oglinzi electrice pliabile automat și încălzite s s
Geamuri cu protecție super UV și reducerea razelor infraroșii s s
Geamuri spate fumurii s s
Jante de 19’’ din aliaj, cu capace aerodinamice s s
Jante de 20’’ din aliaj, cu capace aerodinamice (P1) (P1)
Emblemă „e-4ORCE''  (pentru versiunea cu tracțiune integrală e-4ORCE) - s
Display dual TFT de 12,3”, de tip monolit s s
Geamuri cu acționare electrică one-touch s s
Consolă centrală culisantă electric s s
Volan din piele s s
Tapițerie mixtă PVC/piele întoarsă sintetică s s
Tapițerie piele Premium moale matlasată BLUE (P1) (P1)
Moduri de conducere multiple s s
e-Pedal Step s s
Climatizare automată pe două zone s s
Afișaj pe parbriz tip "Head-Up display" s s
Sistem audio BOSE® cu 10 difuzoare și funcție DAB s s
Sistem de navigatie NissanConnect EV s s
Compatibilitate cu NissanConnect Services (Aplicația pentru servicii de la distanță și notificări) s s
Compatibilitate Apple CarPlay® wireless și Android Auto™ cu cablu s s
Sistem de control vocal încorporat -Nissan Voice Control și Amazon Alexa® s s
Volan încălzit s s
Parbriz încălzit s s
Scaune față ventilate și scaune spate încălzite s s
Ștergătoare cu senzor de ploaie s s
Reglare electrică pe 8 direcții și cu memorie pentru scaun șofer și pasager făță s s
Reglaj lombar pentru scaun șofer s s
Volan cu reglare electrică în profunzime și pe înălțime, cu memorie s s
Oglinzi exterioare cu memorie și înclinare la deplasarea în marșarier s s
Cheie inteligentă avansată cu memorie s s
Plafon panoramic cu trapă electrică s s
Hayon cu acționare electrică ''mâini-libere'' s s
Intelligent Around View Monitor -sistem de asistență la parcare cu vedere 360° s s
Încărcător wireless s s
Airbag-uri față + laterale (față), airbag-uri tip cortină (față+spate), airbag central (față) s s
Asistență pentru faza lungă s s
Senzori de parcare făță-spate s s
Oglindă retrovizoare interioară inteligentă tip Smart View s s

Sistem inteligent frânare de urgență cu recunoașterea pietonilor și bicicliștilor, și asistent în intersecții s s

Sistemul inteligent de avertizare privind o coliziune frontală s s
Sistemul inteligent de avertizare privind reducerea nivelului de atenție a șoferului s s
Cruise Control Inteligent s s
Sistemul inteligent de intervenție la părăsirea involuntară a benzii s s
Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere s s
Sistemul de intervenție inteligentă și avertizare pentru unghiul mort s s
Frânare de urgență spate și alertă privind traficul din spate s s
Frână de parcare electronică și funcție auto-hold s s
Pilot pentru blocaje în trafic s s
Asistență pentru menținerea pe banda de circulație s s
Asistență la pornirea din rampă s s
Protecție antifurt și de siguranță cu alarmă auto s s
ProPILOT cu Navi-Link s s
Sistem parcare automată ProPILOT Park s s
Kit reparare pneuri s s
Pompă de căldură pentru încălzire rapidă s s
Încărcător on-board de 7,4 kW s s
Încărcător on-board de 22 kW (P2) (P2)
Cablu de încărcare EVSE Mode 2 (10 A) s s
Cablu de încărcare Mode 3 (32 A ) s s
* Sistemul de navigație şi sistemul de control vocal nu sunt disponibile în limba română
* Aplicaţiile Apple Car Play şi Android Auto sunt disponibile în funcţie de ţară şi de limba de utilizare, nu sunt disponibile în limba română

Legenda: s = dotare standard, - = indisponibil, (P) = pachet selecţionat, o = optional

Document realizat la data de 15.07.2022. 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. 

Versiune

EV

NISSAN ARIYA

Ex
te

rio
r

In
te

rio
r

EVOLVE

C
on

fo
rt

Si
gu

ra
nţ

ă

#Confidential C



NISSAN ARIYA
CULORI

Model Culoare 
Nissan

Descriere
CAROSERIE PLAFON

FE0 DAP VERDE AURORA GREEN perlat
FE0 GAT NEGRU PEARL BLACK perlat
FE0 KAD GRI METALLIC GREY metalizat
FE0 KBY GRI CERAMIC solid special
FE0 XGA ALB PEARL (PF NEGRU) perlat / perlat
FE0 XGD ROSU TINTED (PF NEGRU) metalizat / perlat
FE0 XGG ROSU BURGUNDY (PF NEGRU) perlat / perlat
FE0 XGJ MARO COPPER (PF NEGRU) metalizat / perlat
FE0 XGU ALBASTRU PEARL (PF NEGRU) perlat / perlat
FE0 XGV GRI WARM SILV (PF NEGRU) metalizat / perlat

TAPITERII

Model
Cod 

Nissan Descriere
FE0 G BLACK negru - mixt PVC/piele întoarsă sintetică - standard Evolve
FE0 K LIGHT GREY gri deschis - mixt PVC/piele întoarsă sintetică - standard Evolve
FE0 Z BLUE negru cu nuante bleu - piele Premium moale matlasată BLUE - optional Evolve (acest cod tapiterie trebuie ales atunci cand se opteaza pentru pachetul optional P1)
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