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Ontdek
een nieuwe
elektrische kracht
Ervaar een unieke kracht. Betreed een nieuw
tijdperk van 100% elektrische coupé crossover
prestaties, design en vermogen.
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NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

Voel je intelligent, verbonden, bovenmenselijk
Stap in de wereld van ARIYA en je zult nooit meer terug willen. Meer dan een 100% elektrische coupé crossover,
ARIYA is de ultieme uitdrukking van Nissan Intelligent Mobility.
Intelligente kracht Welke versie u van de ARIYA ook kiest, de
rijervaring is zijdezacht, stil en immens krachtig, mede mogelijk
gemaakt door Nissan’s bewezen, constant verbeterende batterij- en
EV-aandrijflijntechnologie.
Intelligente integratie ARIYA verbindt naadloos uw wereld
op meerdere manieren, werkt in harmonie met uw smart
home en slimme apparaten, stroomlijnt uw rit, agenda en
leven als nooit tevoren.
Intelligent rijden Met ProPILOT*-technologie die u de weg leidt, zorgt
de ARIYA ervoor dat u bewuster rijdt. Van het monitoren van de weg
na de volgende bocht tot het cruisen op de snelweg en handsfree
parkeren, ARIYA laat u zien hoe het is om geweldige technologie aan
uw zijde te hebben.

*ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal modellen. ProPILOT is een geavanceerde rijhulptechnologie, maar kan ongevallen niet
voorkomen. ProPILOT is alleen bedoeld voor snelwegen (weg gescheiden door barrières). Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder
om alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en gepaste snelheid te gebruiken op basis van de wegomstandigheden en op elk moment
de controle over het voertuig te behouden.
Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid en andere
beperkingen zijn van toepassing.
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Elektrisch verschuifbaar middenconsole & flexibele opbergvakken met klaptafel* ARIYA nodigt
je uit om het interieur op een nieuwe manier te gebruiken. Hervorm uw ruimte met het elektrisch
verschuifbare middenconsole, welke naar voren en achter schuift met een druk op de knop. Moet u
nog wat werk afmaken? Open het dashboardkastje om een klaptafel tevoorschijn te halen die perfect
fungeert als een laptopstandaard.
Horizontale verlichting Een rij gloeiende LED-verlichting spant zich door het interieur van de ARIYA.
Vlakke vloer ARIYA’s nieuwe EV-platform zorgt voor een compleet vlakke vloer - dit zorgt ervoor dat de
lounge-achtige binnenruimte verrassend ruim en uitnodigend aanvoelt.

I N N O VAT I E F I N T E R I E U R D E S I G N

Stap in een lounge die van 0 naar 100 km/u
gaat in 5.7 seconden.
Met een vlakke vloer en relaxte open sfeer is dit een compleet nieuw soort interieur. Het is ook een
perfect uitgevoerde paradox - een ruim, ontspannen interieur die net zo comfortabel is bij stilstand als
bij beweging. De zwaartekrachtvrije stoelen bieden voldoende steun voor krachtig elektrisch rijden en

*Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan wel standaard leverbaar of alleen als optie
(tegen meerprijs).
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zijn toch comfortabel genoeg om het meer dan een paar minuten rustig aan te doen. Welkom in een
interieur als geen ander. Welkom in de ARIYA.
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E E N N I E U W E G E N E R AT I E B E D I E N I N G S G E M A K

Technologie die aansluit op uw zintuigen
De kans is groot dat u nog nooit zoiets als ARIYA hebt ervaren. De bediening licht op wanneer er op
gedrukt wordt, reageert met haptische feedback en dimt vervolgens weer om bijna te verdwijnen in
ARIYA’s rustgevende interieurdesign. Het geïntegreerde display-interface bevat dubbele beeldschermen die
adembenemend zijn om te zien en eenvoudig te gebruiken. Communicatie is naadloos, dankzij de nieuwe
generatie spraakbesturing. En met de intelligente routeplanner bent u altijd op koers en op schema.

Haptische aanraakbediening

Geïntegreerd
display-interface

Spraakbesturing

Intelligente
routeplanner

Om de NissanConnect services te gebruiken, heeft u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich
registreren en inloggen op NissanConnect met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Om de gratis NissanConnect-app
te gebruiken, hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-besturingssysteem en een simkaart
met data-optie met een bestaand of afzonderlijk gsm-contract tussen u en uw mobiele dienstverlener. Alle services
zijn onderhevig aan dekking van het mobiele netwerk.

Design exterieur | Nissan Intelligent Mobility | Design interieur | Technologie en Prestaties | Stijl en Accessoires
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3

| Motor | Personalization

Afdrukken | Uitgang

E - 4 O R C E D U A L M O T O R A L L- W H E E L D R I V E

Zwaartekracht heeft eindelijk
zijn meerdere gevonden
ARIYA’s e-4ORCE dual-motor All-Wheel Drive-technologie biedt meer
dan alleen adembenemende versnelling en opwinding. E-4ORCE
vindt constant het evenwicht tussen een vloeiende verplaatsing in
het verkeer en precieze controle op uitdagende wegen.
ARIYA beweegt moeiteloos met kracht en snelheid. Moet u
plotseling versnellen? E-4ORCE reageert haast geruisloos,
waardoor ARIYA met opmerkelijke kracht en evenwicht op
snelheid komt.
Door de 50/50 gewichtsverdeling en de mogelijkheid tot het
verfijnen van remmen en versnellen op elk van de vier wielen
van ARIYA, wekt e-4ORCE vertrouwen, het hele jaar door.

Design exterieur | Nissan Intelligent Mobility | Design interieur | Technologie en Prestaties | Stijl en Accessoires
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3

| Motor | Personalization

Afdrukken | Uitgang

RIJTECHNOLOGIE

Rijden hoeft niet zo
praktisch te zijn
Nissan ARIYA gebruikt baanbrekende technologieën om te
helpen tijdens de veeleisende delen van de rit zodat u meer op
uw gemak bent. Rijhulptechnologieën geven u een ander niveau
van controle. ProPILOT* met Navi-Link volgt het verkeer, houdt
u gecentreerd in uw rijbaan en gebruikt het kaartsysteem om
te anticiperen op afritten en bochten. Glijd in een parkeerplek
door op de ProPILOT Park knop** te drukken. De Nissan ARIYA
neemt het sturen, accelereren, remmen en het selecteren van een
versnelling van u over.

*ProPILOT is verkrijgbaar op een beperkt aantal uitvoeringen. ProPILOT is een
geavanceerde rijhulptechnologie maar kan ongevallen niet voorkomen.
ProPILOT is enkel bedoeld voor snelwegen (wegen gescheiden door vangrails).
Navi-Link ondersteunt verkeersbordherkenning maar kan mogelijk niet alle
verkeersborden detec teren onder alle omstandigheden. Het is de
verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en
de controle over de wagen op elk moment te kunnen terugnemen.

TECHNOLOGIE VOOR UW GEMAK

**Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan wel
standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).

Uw leven makkelijker maken is
onze passie

Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken
mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen
zijn van toepassing.

ARIYA heeft de moderne rijervaring vereenvoudigd, gedistilleerd en
verfijnd tot zijn puurste vorm. Informatie nodig? Een head-up display(1)
(2)

plaats rijgegevens direct in uw zicht. Stroom nodig? Uw smartphone

laadt draadloos op(2). Mist u uw favoriete apps? Geen zorgen, ARIYA is
geschikt voor Apple CarPlay(3)(4) en Android Auto™(3)(4).

(1)
Head-up display is een functie die belangrijke informatie op de voorruit
weergeeft, zodat u deze in het zicht hebt terwijl u uw aandacht op de weg
behoudt.

(2)
Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering, dan wel
standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).

(3)
Apple CarPlay en Android Auto zijn gratis verkrijgbaar, afhankelijk van model
en/of uitvoering.

(4)
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en
andere landen en regio’s. Android Auto en het Android Auto-logo zijn
handelsmerken van Google LLC.
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Meer comfort. Meer
mogelijkheden. Meer jij.

C

PREMIUM EXTERIOR STYLING PACK

Kies uit een breed aanbod aan originele accessoires

A- Sierlijst voorzijde
B- Sierlijst achterzijde

om uw stijl te versterken en uw ARIYA te beschermen.

Verkrijgbaar in drie kleuren: Satin Chrome, Dark Satin
Chrome & Copper.

en nog veel meer om het unieke design van ARIYA te

Van trekhaak tot styling artikelen, exclusieve matten
benadrukken en het luxe gevoel nog meer te versterken.

D
E

PREMIUM INTERIOR TOUCH PACK
C- Exclusieve matten
Premium matten met uniek ARIYA-motief en
bestaand uit een geheel over de gehele breedte.
D- Omkeerbare kofferbakmat
Een zijde is slijtvast velours, de ander is gemakkelijk
schoon te maken rubber.
TOWING PACK
E- Afneembare trekhaak + aansluiting (7/13 pins)
Maximaal trekgewicht 750 kg voor 2WD & 1.500 kg
voor e-4ORCE.
EXPLORER PACK
F- Allesdrager
Skidrager
Dakkoffer
Dakgemonteerde fietsendrager

B-SIERLIJST
ACHTERZIJDE

TRUNK PACK
G- Beschermlijst bagageruimte
De beschermlijst voor de bagageruimte is de
optimale bescherming bij het in- en uitladen
van goederen.
H- Bagagerek
F
G

H

Licht en makkelijk te installeren, dit verwijderbare
bagagerek houdt bagage en andere voorwerpen
veilig op hun plaats in de kofferruimte.

A-SIERLIJST VOORZIJDE
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Drie unieke uitvoeringen
van ARIYA die rijden volledig
transformeren
De schoonheid van de ARIYA zit niet alleen in de oppervlakte. Het is een 100%
elektrische coupé crossover die verkrijgbaar is in drie onderscheidende
persoonlijkheden, die passen bij drie verschillende soorten bestuurders.
Of u nu verlangt naar opwindende ritten, avontuurwaardige eigenschappen,
een maximaal rijbereik of er tussenin. Er is een ARIYA voor u.

2 WHEEL DRIVE
ARIYA 63 kWh

Kies de ARIYA die in
uw wereld past

ALL-WHEEL DRIVE DUAL MOTOR
ARIYA 87 kWh

ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Batterij

Batterij

Batterij

63 kWh

87 kWh

87 kWh

WLTP gecombineerd rijbereik

WLTP gecombineerd rijbereik

WLTP gecombineerd rijbereik

Tot 403 km*

Tot 520 km*

Tot 493 km*

Acceleratie [0-100 km/u]
en topsnelheid

Acceleratie [0-100 km/u]
en topsnelheid

Acceleratie [0-100 km/u]
en topsnelheid

7.5s- 160 km/u

7.6s - 160 km/u

5.7s - 200 km/u

Vermogen en koppel

Vermogen en koppel

Vermogen en koppel

160 kW - 300 Nm

178 kW - 300 Nm

225 kW - 600 Nm

Piek laadvermogen

Piek laadvermogen

Piek laadvermogen

AC 7.4 kW (optioneel 22 kW) /
DC 130 kW

AC 22 kW / DC 130 kW

AC 22 kW / DC 130 kW
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* D e cij f e r s vo or de ac tie rad iu s we rde n ve rk re g e n aa n de ha n d va n
laboratoriumtesten die voldoen aan de Europese wetgeving en zijn bedoeld om
de verschillende voertuigtypes onderling te vergelijken. De gegevens hebben
geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van het
productaanbod. De cijfers komen mogelijk niet overeen met de resultaten in
reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting, de staat van onderhoud, de rijstijl
en niet-technische factoren zoals de weersomstandigheden kunnen de officiële
resultaten beïnvloeden. De cijfers werden bepaald volgens de nieuwe WLTPtestcyclus (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
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Reserveer uw ARIYA

BEKLEDING

De gekozen specificaties laten het beste
zien wat de ARIYA te bieden heeft.
2 WHEEL DRIVE

2 WHEEL DRIVE

ALL-WHEEL DRIVE DUAL MOTOR

ARIYA 63kWh
ADVANCE

ARIYA 87 kWh
EVOLVE

ARIYA e-4ORCE 87 kWh
EVOLVE
Geeldtelijk leder /
stof bekleding
Zwart

STANDAARDUITRUSTING
EXTERIEUR
Elektrisch bedienbare achterklep
LED-mistlampen voor- en achterzijde

Elektrisch bedienbare achterklep
Adaptive Driving Beam
Geavanceerde sequentiële knipperlichten

Elektrisch bedienbaar panoramisch dak
e-4ORCE instaplijst en badge (1)

Rijmodussen

Elektrisch verstelbare middenconsole
Elektrisch verstelbare buitenspiegels met
kantelfunctie bij achteruitrijden

COMFORT
Rijmodussen
DAB-audiosysteem met 6 speakers

DAB en BOSE® -audiosysteem

Verwarmbaar stuurwiel
Verwarmbare voorruit
Verwarmbare voorstoelen
Elektrisch verstelbare voorstoelen 6-voudig

Verwarmbaar stuurwiel
Verwarmbare voorruit
Geventileerde voorstoelen en verwarmbare achterbank
Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen 8-voudig
In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel, elektrisch
verstelbaar met geheugen

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

ARIYA 63 kWh ADVANCE

Gedeeltelijk leder /
Ultrasuede® bekleding
Zwart

Gedeeltelijk leder /
Ultrasuede® bekleding
Lichtgrijs

Premium lederen
bekleding
Blauw

STANDAARD

–

–

–

ARIYA 87 kWh EVOLVE

–

STANDAARD

OPTIONEEL

OPTIONEEL

ARIYA e-4ORCE 87 kWh EVOLVE

–

STANDAARD

OPTIONEEL

OPTIONEEL

WIELEN

TECHNOLOGIE
12.3" dubbel TFT-scherm
e-Pedal Step
Nissan spraakbesturing met Amazon Alexa®(2) geïntegreerd
Draadloze telefoonlader
Draadloze Apple CarPlay®(3) en Android Auto™(3)
Intelligent Around View Monitor
Automatisch dimmende en frameloze achteruitkijkspiegel
Intelligent Key

12.3" dubbel TFT-scherm
e-Pedal Step
Nissan spraakbesturing met Amazon Alexa®(2) geïntegreerd
Draadloze telefoonlader
Draadloze Apple CarPlay®(3) en Android Auto™(3)
Intelligent Around View Monitor
Intelligent Rear View Mirror
Intelligent Key met geheugenfuncties

Head-up display
ProPILOT Park

19" lichtmetalen velgen
met aero cover

VEILIGHEID
Geavanceerde rijhulpsystemen safety pack
ProPILOT met Navi-Link

Geavanceerde rijhulpsystemen safety pack
ProPILOT met Navi-Link

20" lichtmetalen velgen
met aero cover

ARIYA 63 kWh ADVANCE

STANDAARD

–

ARIYA 87 kWh EVOLVE

STANDAARD

OPTIONEEL

ARIYA e-4ORCE 87 kWh EVOLVE

STANDAARD

OPTIONEEL

LADEN
Warmtepomp
Laadkabel Mode 2
Laadkabel Mode 3

22 kW on-board lader (4)
Warmtepomp
Laadkabel Mode 2
Laadkabel Mode 3

22 kW on-board lader (4)

(1) Alleen verkrijgbaar op ARIYA e-4ORCE 87 kWh EVOLVE. (2) Amazon, Alexa en alle gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen. (3)
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android Auto en het Android Auto logo zijn handelsmerken van Google LLC. (4) Optioneel op
ARIYA 63 kWh ADVANCE.

AFMETINGEN

A:

Totale lengte: 4,595 M

B:

Wielbasis: 2,775 M

ERVAAR EEN WONDERBAARLIJKE KRACHT

C:

Totale breedte: 1,850 M

Reserveer uw ARIYA online en rond uw bestelling af bij uw lokale dealer.
Ervaar als een van de eersten de nieuwe Nissan ARIYA.

D:

Totale hoogte: 1,660 M

D

B

C

A
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ONE TONE

TWO TONE

GUN METALLIC
M - KAD

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

PEARL BLACK
P - GAT

BURGUNDY
P - XGG

Pearl Black dak is beschikbaar met de volgende kleuren:

CERAMIC GREY
P - KBY

Kies ARIYA in
verschillende
verfijnde tinten

WARM SILVER
M - XGV

BLUE PEARL
P - XGU

TINTED RED
M - XGD

WHITE PEARL
P - XGA

Met keuze uit 10 kleuren, inclusief zes two-tone
kleuren, kunt u de ARIYA kiezen die bij uw stijl past.
Het iconische Pearl Black dak geeft de ARIYA nog
meer elegantie en stijl, elke keer als u onderweg bent.

AURORA GREEN
SP - DAP
SP: Special Paint - M: Metallic - P: Pearlescent
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Nissan Intelligent Mobility brengt u altijd één stap verder. In auto’s die aanvoelen
als een verlengstuk van uzelf. Die u helpen om meer te zien, meer te voelen, beter
met u te reageren. En in sommige gevallen zelfs voor u. Nissan Intelligent Mobility
betekent een betere toekomst, want het brengt ons naar een wereld die veiliger,
duurzamer en boeiender is.

Bezoek onze website op www.nissan.nl
Volg Nissan op: Facebook, Twitter en Youtube.
Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan (augustus 2021). In deze
brochure staan prototypes. In overeenstemming met zijn beleid van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Nissan zich
het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan de specificatie en de voertuigen die in de publicatie vermeld
staan. Nissan-dealers zullen zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen worden geïnformeerd. Vraag uw lokale Nissan-dealer om
de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van het toegepaste drukprocedé kunnen de kleuren in deze brochure enigszins
afwijken van de toegepaste actuele lakkleuren en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze brochure
in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe. Deze brochure is gedrukt op
chloorvrij papier– MY21 ARIYA brochure 08/2021 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk, en geproduceerd by eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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