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Udstyrs-variant Batteri og effekt
Standard 

skydedør

Varerums

volumen 

m3

Max 

Anhængervægt 

1500 kg

Række-

vidde

Halvårlig 

grøn 

ejerafgift (kr,)

Vejl. 

Udsalgspris 

ex. moms 

(kr,)

L1 Version

ACENTA 
45 kWh batteri 

(90 kw/ 122 hk) 
Højre/SSD 3,3 1500 kg 291 km 370 266 990

N-CONNECTA
45 kWh batteri 

(90 kw/ 122 hk) 
Højre/SSD 3,3 1500 kg 291 km 370 276 990

TEKNA
45 kWh batteri

 (90 kw/ 122 hk) 
Højre/SSD 3,3 1500 kg 291 km 370 291 990

L2 Version

ACENTA 
45 kWh batteri 

(90 kw/ 122 hk) 
Højre/SSD 4,3 1500 kg 291 km 370 275 990

N-CONNECTA
45 kWh batteri

 (90 kw/ 122 hk) 
Højre/SSD 4,3 1500 kg 291 km 370 285 990

TEKNA
45 kWh batteri

 (90 kw/ 122 hk) 
Højre/SSD 4,3 1500 kg 291 km 370 300 990

Ekstraudstyr

Standard lak l 0

Metallak m 4 000

Dobbeltpassagersæde - 3 000

Skydedør venstre side uden ruder (DSD) m 3 000

-
4 000

m

4 000

ProPilot Pack m 4 000

          Adaptiv fartpilot

          Intelligent vognbaneassistent (Lane Keep Assist)

Leveringsomkostninger: Kr. 3.660,- ekskl. moms l Standard

m Tilvalg

- Ej tilgængeligt

-

ACENTA

Glaspakke (Bagdøre og dobbelte skydedøre med 

ruder) * Kræver tilvalg af optionen; venstre skydedør 
m

A/T

A/T

A/T

Foldbart passagersæde, med oplukkelig varerums skillevæg 

*Ikke kompatibel med glaspakke 

TEKNAN-CONNECTA

l

-

1 000

750

1 000

Vejl. 

Udsalgspris 

ex. moms 

(kr.)

m

m

l 0

m

m

m

m

Moms 

tillæg(kr,)

Moms 

tillæg(kr,)

69248

72998

76748

71498

75248

78998

*Priserne er angivet uden leveringsomkostninger, som består af 2.480 kr. ex. moms og levering. NNE forbeholder sig retten til at ændre priserne uden 

yderligere varsel. Kontakt din lokale Nissan forhandler for at indhente de nyeste informationer. Priserne i denne prisliste er gældende forudsat den 

endelige vedtagelse af ny afgiftslov, som fremsat i Folketinget 18/12-2020. Priserne er gældende ved registrering fra og med 1. Januar 2022. For priser 

ved registrering før denne dato, kontakt venligst din Nissan-forhandler.

**På grund af mangel på komponenter og råmaterialer samt krigen i Ukraine oplever vi forstyrrelser i produktionen. Vi forventer 

produktionsforsinkelser og at visse versioner ikke vil kunne bestilles i perioder. De leverede biler kan have ændret udstyr i forhold til udstyrslisten på 

denne prisliste. Kontakt venligst din Nissan forhandler for at få de seneste informationer.

Gearkasse

A/T

A/T

A/T

1 000

750

1 000

m

m

m
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OPLADNINGSUDSTYR Acenta N-Connecta Tekna

Type 2 kabel, mode 3 l l l

22 kW on-board lader l l l

CCS DC opladning op til 80 kW l l l

Temperaturstyring af batteriet (Både varme og køl) l l l

Varmepumpe l l l

EKSTERIØR Acenta N-Connecta Tekna

Skydedør uden rude i højre side l l l

Skydedør venstre side uden ruder m m m

Bagdøre uden ruder 180^ åbning l l l

Bagdøre med ruder 180¨åbning  1) m m m

LED nærlys, halogen fjernlys l l l

LED kørelys l l l

Fuldautomatisk fjernlys - - l

LED blinklys - - l

LED tågeforlygter l l l

Sidespejle med integreret vidvinkel, opvarmede og elektrisk justerbare l l l

El-foldbare sidespejle - l l

Sorte sidespejle og kofanger  l l -

Indfarvet sidespejle og kofanger 2) - - l

Anhængertræk med Trailer Sway Control l l l

SÆDER Acenta N-Connecta Tekna

Opvarmede forsæder 3) l l l

Førersæde med højdejustering og lændestøtte l l l

Højdejusterbart passagersæde l l l

Stofbetræk Standard l - -

Premium stof-kunstlæder polstring - l l

AUDIO OG NAVIGATION Acenta N-Connecta Tekna

DAB, Radio, USB l l l

Kablet Apple CarPlay® og Android Auto® 4) - l -

Trådløst Apple CarPlay® og kablet Android Auto® 4) - - l

4.2"  TFT - instrumentering l l -

- - l

NissanConnect infotainmentsystem 8" touchskærm - l -

NissanConnect Infotainmentsystem 8" touchskærm og Navi - - l

Nissan Connect Services - l l

Trådløs opladning af telefonen - - l

INTERIØR Acenta N-Connecta Tekna

Solskærm i fører - og pass side l l l

Passagersæde med ISOFIX l l l

Midterkonsol foran med armlæn, mellem fører- og passagersæde 3) l l l

Praktisk udtræksboks l l l

l Standard

m Tilvalg

- Ej tilgængeligt

1) Kun i kombination med skydedøre med rude

2) Karosserifarvede kofangere er kun standard på Tekna L1 (ikke L2).

4) Apple CarPlay er en funktion leveret af Apple Inc. Apple CarPlay er muligvis ikke tilgængelig i dit land. Android Auto er en funktion leveret af 

Google Inc. Android Auto er muligvis ikke tilgængelig i dit land. Af grunde uden for Nissans kontrol er Apple CarPlay og Android Auto muligvis ikke 

tilgængelig i dit land eller fungerer muligvis ikke med alle deres funktioner. Nissan fraskriver sig ethvert ansvar for utilgængeligheden eller 

ufuldstændige funktioner i Apple CarPlay og / eller Android Auto i dit køretøj.

3) 3-sæders versioner og versioner med foldbart passagersæde, med oplukkelig varerums skillevæg mangler elektrisk opvarmet passagersæde, 

midterkonsol med armlæn og ISOFIX-beslag
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KOMFORT Acenta N-Connecta Tekna

Klimaanlæg l l l

Læderrat l l l

Justerbart rat, højde og længde l l l

Fartpilot med speed limit l l l

Adaptiv fartpilot (ICC) (Option kræver  ProPilot Pack) - - m

Intelligent vognbaneassistent (Lane Keep Assist) (Option kræver  ProPilot Pack) - - m

Vinduesvisker med regnsensor l l l

Centrallås med fjernbetjening l - -

Centrallås med i-key funktion - l l

El-ruder for med one-touch rude funktion l l l

Trådlås lader til smartphone - l l

Elektrisk parkeringsbremse l l l

Elopvarmet forrude l l l

Elopvarmet bagrude 5) m m m

SIKKERHED Acenta N-Connecta Tekna

Front airbag, fører og passager l l l

Side og gardin airbag, fører og passager l l l

Selealarm, fører og passager l l l

Parkeringssensorer bag - l l

360° parkeringssensorer (for+side+bag) - l l

Hands-free parkering - - l

Nødopkald og vejhjælpsopkald (e-Call) l l l

Vognbaneassistent (Lane departure Warning and Prevention) - l l

Blind Spot Warning - l l

Intelligent Blind Spot Intervention - - l

OSP - Over Speed Prevention - - l

Skiltegenkendelse - l l

Intelligent træthedsregistrering - l l

Intelligent nødbremse (AEBS) med cyklist og fodgængergenkendelse l l l

Bakkamera - l l

AVM - Around View Monitor (360 graders kamera) - - l

Hill Start Assist (HSA) l l l

Extended grip control - l l

VARERUM Acenta N-Connecta Tekna

Skillevæg uden vindue 6) l l l

LED-lys i varerummet l l l

12V-udtag for og bag l l l

l Standard

m Tilvalg

- Ej tilgængeligt

6) Versioner med glaspakke har skillevæg med vindue.

5) El-opvarmet bagrude fås kun til versioner med ruder i bagdør.     
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FÆLGE Acenta N-Connecta Tekna

16'' stålfælge med heldækkende hjulkapsel l l -

16" alufælge, diamond cut 7) - - l

Dækreparationssæt l l l

Dæktryksovervågning (TPMS) l l l

TILVALG Acenta N-Connecta Tekna

Dobbeltpassagersæde m m -

Foldbart passagersæde, med oplukkelig varerums skillevæg                           8) m m -

Glaspakke (bagdøre og dobbelte skydedøre med ruder) m m m

ProPilot pack - - m

          Adaptiv fartpilot (ICC)

          Intelligent vognbaneassistent (Lane Keep Assist) 

l Standard

m Tilvalg

- Ej tilgængeligt

7) 16" alufælge, diamond cut er kun standard til Tekna L1 (ikke L2). Tekna L2 versioner har 16" stålfælge med heldækkende hjulkapsler.

8) Foldbart passagersæde kan ikke kombineres med versioner med ruder
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MOTOR OG EFFEKT

Motor

Maks. effekt Hk og  KW 

Maks. drejningsmoment Nm

Træk

Gearkasse

Energitype

BATTERI

Type

Kapacitet

Dimensioner LxBxH, mm

Spænding

Totalvægt, kg

Maks effekt for DC opladning via CCS stikket 

Opladning

YDEEVNE OG PRÆSTATIONER

Rækkevidde - blandet kørsel (WLTP)

El-forbrug (WLTP)

Acceleration 0-100 km/t

VÆGT OG KAPACITET

Lasteevne, kg

Anhængervægt med bremser, kg

Anhængervægt uden bremser, kg

Max taglast, kg

DIMENSIONER OG MÅL (mm)

Antal siddepladser, pers.

Totalvægt, kg 2 220 (2-sæder), 2 230 (3-sæder) 2490

Længde, mm 4 486 4 910

Bredde uden sidespejle, mm 1 860 1 860

Bredde med sidespejle, mm 2 159 2159

Højde, mm 1864 1 854

Akselafstand, mm 2  716 3100

Udhæng for,mm 960 960

Udhæng  bag, mm 810 850

DIMENSIONER VARERUM (mm)

Varerumslængde gulvplan 1 810 2 230

Bredde 1570 1570

Bredde mellem hjulkasser 1248 1 248

Højde 1 215 1229

Læssehøjde 1 115 1 115

Varerumsvolumen 3,3 (3,9*) 4,3 (4,9*)

Skydedør højde ved åbning 1060 1060

Bagdøre - Højde 1 115 1 115

Bagdøre -Bredde 100 mm meter over gulvet 1256 1256

1 500

2-3

750

100

Varerumslængde ved  optionen (foldbart passagersæde, med 

oplukkelig varerums skillevæg) 
3053 3 548

291 km

11,6 sek.

377 - 612 kg (L1), 564 - 777 kg (L2)

183 - 195 wh/km

80 kw

Op til 22 kW AC -  Op til 80 kW DC

320 kg 

240 ~ 408 V

Townstar 45 kWh

Elmotor

122 hk / 90 kW

245 Nm

Forhjulstræk

Automatisk

Batteri

Li-ion batteri med batterikøler

45 kWh

920 x 1 315 x 251 
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FÆLGE OG DÆK

Dæk og fælge størrelse

NISSAN GARANTIER

Nybilsgaranti

Lakgaranti

Garanti mod gennemtæring

Garanti elbilskomponenter

Garanti på batteri kapacitet

Vejhjælp

Serviceinterval

** Batteriets sundhedstilstand

2 år /40 000 km

16" hjul -205/60/R16

5 år / 160 000 km

5 år / 160 000 km

5 år

12 år

* Foldbart passagersæde, med oplukkelig varerums skillevæg

Batteriet er garanteret mod kapacitetstab på mindre end 70 % SoH** i en periode på 

8 år eller 160.000 km.

5 år
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 FARVER

Standard lak Farvekode Karosserifarve Farvekode Karosserifarve

Solid lack

 

Metallak Farvekode Karosserifarve Farvekode Karosserifarve

KQA Highland Grey NPF Carmin Red

INTERIØR FÆLGE

QNG Mineral White KPW Urban Grey

GNE Black Star KNG Casiopee Grey

*Farve mulighed kun tilgængelig med sorte kofangere

719 Red Magma*

Stofbetræk Standard Premium stof-kunstlæder polstring
16'' stålfælge med heldækkende 

hjulkaspel
16" Alufælge, diamond cut
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Tilbehør Varenr.
*Vejledende pris inkl. 

montering (ekskl. moms) 

*Vejledende pris inkl. moms & 

montering kr.

Indvendig beskyttelse

KE74100QK1  488  610

KE74600QK1  448  560

KE86000QK4 1 464 1 830

KE86000QK2 1 072 1 340

KE86000QK3 1 072 1 340

KE86000QK6 1 464 1 830

KE86000QKD 1 464 1 830

KE86000QKB 1 072 1 340

KE86000QKC 1 072 1 340

KE86000QKF 1 944 2 430

Udvendig beskyttelse

KB78800QK0  968 1 210

KB80000QK0  936 1 170

Styling

Sidespejlskappe KE96000QK0 - -

Dørhåndtag KE96800QK0  984 1 230

Tilbehør til tagbøjler

KE73000QK0 1 672 2 090

Tagbøjler - tværgående - Aluminium - 3. stang KE73000QK1  952 1 190

Bøjle, aluminium L1 KE73800QK1 6 808 8 510

Alle billeder af tilbehør og detaljerede informationer om tilbehør kan findes i tilbehørsbrochuren.

* Tilbehørsinformationerne er kun en generel vejledning, og indholdet udgør på ingen måde et tilbud eller en bindende erklæring fra Nissans side. Vi har foretaget alle 

rimelige foranstaltninger for at sikre, at de indeholdte informationer er korrekte, men på grund af Nissans politik om kontinuerlige forbedringer af produkterne er alt 

indhold underlagt et forbehold for ændringer. Man skal især være opmærksom på følgende: Priserne er kun vejledende og omfatter ikke prisen for lakering, hvis det er 

aktuelt. De viste priser er inkl. moms og montering. Monteringspriserne hos de autoriserede Nissan forhandlere varierer, så du skal få den præcise pris inkl. montering 

oplyst hos din lokale Nissan forhandler. Tilbehør og ekstraudstyr monteret efter køb kan påvirke bilens rækkevidde, el-/brændstofforbrug og/eller CO2-udledning.

Alle billeder af tilbehør og detaljerede informationer om tilbehør kan findes i tilbehørsbrochuren.
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Elbiloplader fra Wallbox

Pris*

(inkl. moms)

Wallbox Pulsar Plus (prisen inkl. standardinstallation)*

Pulsar Plus 22kW 5m 11 705

Integreret beskyttelse mod DC-lækage som standard.

Integreret 5m Type 2-kabel (7m kan tilkøbes)

Altid tilsluttet via Wi-Fi eller Bluetooth.

Brugeridentifikation gennem Wallbox-app eller myWallbox-webportalen.

myWallbox-app og portal giver adgang til opladeplanlægning og rapporter.

Tilgængelig i sort

Inkl. levering

Inkluderer mulighed for strømdeling.

Tilbehør

Pulsar Plus 22kW 7m  745

Kabelholder  244

PowerBoost energimåler (inkl. installation) 1 259

Standardinstallation inkluderer

3-faset installation op til 10m fra eltavle til opladeren

Automatisk strømafbryder (MCB) og RCD type A

Montering, tilslutning og test af oplader med dokumentation.

Op til fire timers arbejde på stedet.

Op til 50 km kørsel fra installatøren.

*Pris på opladeren inkluderer standardinstallation. Yderligere installationsomkostninger vil blive faktureret direkte af installatøren. Installation udføres af 

certificerede elektrikere fra partnere udvalgt af Wallbox AS. For flere detaljer om Wallbox-ladere eller installation bedes du kontakte din Nissan-forhandler.
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Prisliste:

Townstar EV

Nissan Nordic Europe forbeholder sig ret til at ændre priser uden yderligere varsel.

Du kan få flere informationer om Nissan 5★ Udvidet Tryghed hos din lokale Nissan forhandler eller ved at besøge vores hjemmeside nissan.dk

6 år (5 + 1) / 160.000 km 7 år (5 + 2) / 160.000 km 8 år (5+3) / 160.000 km

4 470 kr. 8 940 kr. 13 410 kr.

Aftalen er knyttet til bilen, så den kan overdrages til en ny ejer. Hvis du sælger din bil, mens Udvidet Tryghed stadig er gældende, overdrages til 

den sammen med bilen til den nye ejer. Derfor øger Udvidet Tryghed bilens gensalgsværdi. En gyldig Udvidet Tryghed er samtidig dokumentation 

for, at din Nissan er blevet vedligeholdt korrekt allerede fra de første kørte kilometer.

NISSAN EKSTRA SIKKERHED

NISSAN 5★ UDVIDET TRYGHED

■ Originale reservedele og uddannede mekanikere

■ Få ro i sindet i op til 7 år ekstra 

■ Øger bilens gensalgsværdi

Flere kilometer uden bekymringer

Når du køber en ny eller en brugt Nissan, kan du også købe Nissan 5★ Udvidet Tryghed. Den giver dig ro i sindet i op til 5 år takket være 

dækningen mod mekaniske og elektriske fejl.  Nissan 5★ Udvidet Tryghed dækker efter udløb af fabriksgarantien (efter 3 år).
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Du kan få flere informationer om Nissan Assistance  hos din lokale Nissan forhandler eller ved at besøge vores hjemmeside nissan.dk

NISSAN ASSISTANCE

■ Hvis du mod forventning skulle komme ud for et havari eller en ulykke, er Nissan Assistance  klar til at hjælpe dig

■ 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, i ca. 40 europæiske lande

■ Nissan Assistance  er automatisk gældende i den periode, hvor bilen er omfattet af fabriksgarantien, og derefter forlænger vi Nissan Assistance 

uden beregning frem til næste periodiske serviceeftersyn, når du har fået udført serviceeftersyn på et autoriseret Nissan værksted.

Du elsker din Nissan, og vi her hos Nissan tænker på dig. Vi ønsker, at du skal nyde at køre bil med ro i sindet. Hvis du mod forventning skulle 

komme ud for et havari eller en ulykke, er Nissan Assistance  altid klar til at hjælpe dig.

Nyd godt af fordelene ved Nissan Assistance  i hele den periode, hvor bilen er omfattet af fabriksgarantien! Da du har fået udført serviceeftersyn 

på et autoriseret Nissan værksted, er det os en glæde at forlænge Nissan Assistance  uden beregning frem til næste periodiske serviceeftersyn. 

Selv når fabriksgarantien er udløbet.

Så ring til os først uanset, hvad der sker, så vil vi gøre vores yderste for at hjælpe dig og din bil tilbage på vejen så hurtigt og problemfrit som 
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■ Selvrisiko på 3.000 kr. på bonusbelastende skader

■ Lav selvrisiko på kun 1.500 kr. ved udskiftning af forrude

■ Gratis udbedring af stenslag

Læs mere om 1 måned gratis Nissan Forsikring på nissanforsikring.dk 

■ Ansvar og kasko

NISSAN FORSIKRING

Fri Start fra Nissan Forsikring.

Din Nissan er født med Nissan Forsikring, og du kan skræddersy den til dit behov efter den første måned.  Forsikringen tilbydes til både nye og op 

til 8 år gamle biler.

Født med Forsikring

Du får 1 måned gratis forsikring hos din Nissan forhandler

■ Nissan forhandleren opretter din forsikring

■ Du bliver kontaktet af Nissan Forsikring inden for den første måned

■ Din forsikring bliver skræddersyet til dine behov efter den første måned

I den første måned har du altid
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