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Upptäck
den elektriska kraften
Den kommer få dig att häpna. Ta klivet in i en ny 
era i en 100 % eldriven crossover-coupé och njut 
av prestandan, designen och alla möjligheter den 
har att erbjuda dig.

Exteriör design    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |    Stil och Tillbehör    |    Motor    |    Anpassning Printa   |   Avsluta



Intelligent Power. Det spelar ingen roll vilken version av ARIYA du 

bestämmer dig för, körupplevelsen är alltid lika silkeslen och kraftfull 

– allt tack vare Nissans tillförlitliga och ständigt vidareutvecklade 

batteri- och drivlineteknik för elbilar.

Intelligent Integration. ARIYA kopplar smidigt upp dig till omvärlden, 

även med ditt smarta hem och dina smarta enheter. Inte bara din 

körning, utan också planeringen och livet i stort blir därmed så 

mycket enklare.

Intelligent Driving. ProPILOT*-teknologi leder dig till resmålet och 

tar din körning till en helt ny nivå. Genom att exempelvis hålla ett 

vakande öga på omgivningen och redan i förväg veta vad som 

väntar efter nästa kurva, automatiskt anpassa farten eller ta hand 

om parkeringen av bilen, visar ARIYA på ett övertygande sätt hur det 

är att ha toppmodern teknik vid sin sida.

*ProPILOT är endast tillgängligt på vissa versioner.
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.

Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. 
Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller. För villkor gällande Nissan-teknik, kontakta din Nissan-återförsäljare eller gå in på www.nissan.se

N I S S A N  I N T E L L I G E N T  M O B I L I T Y

Upplev superintelligens och superuppkoppling
När du tar steget in i ARIYAs värld kommer du aldrig vilja vända tillbaka.

ARIYA är så mycket mer än bara en elbil – den är det yttersta uttrycket för Nissan Intelligent Mobility.
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Elektriskt justerbar mittkonsol och fl exibelt förvaringsfack i mitten med nedfällbart bord*. ARIYA 

erbjuder dig nya möjligheter i kupén. Skjut den elektriskt justerbara mittkonsolen framåt eller bakåt och 

anpassa utrymmet som du själv vill ha det. Allt som behövs är en enkel knapptryckning.

Använda bilen som mobilt kontor? Öppna det fl exibla förvaringsfacket i mitten så dyker det fram ett 

fällbart bord som du t.ex. kan ha din laptop på.

Horizon Lighting. En LED-list sträcker sig över hela interiören i ARIYA.

Plant golv. Tack vare den nya plattform som ARIYA är baserad på, har golvet i bilen kunnat göras helt 

plant vilket gör den trivsamma kupén både rymligare och mer välkomnande.

*Tillgänglighet av funktionerna, standard eller tillval (mot en extra kostnad), beror på version.

I N N O V A T I V  I N T E R I Ö R  D E S I G N

Sätt dig skönt tillrätta i en kupé som kan klara 
0 till 100 km/h på 5,1 sekunder
Med sitt plana golv och sin bekväma och avslappnande atmosfär är det här en helt ny typ av kupé. 

Den rymliga och avslappnande interiören är lika bekväm när bilen står stilla som den är på resan. Zero 

Gravity-stolar fram ger bra stöd för kroppen även när man låter elmotorns höga prestanda bjuda på lite 

sportigare körning. Välkommen in i en unik interiör. Välkommen in i ARIYA.
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N Ä S T A  G E N E R A T I O N S  F Ö R A R G R Ä N S S N I T T

Teknik som kopplas till dina sinnen
Troligen har du aldrig upplevt något som ens liknar ARIYA. Reglagen tänds när du rör vi dem, kvitterar 

dina kommandon med haptisk feedback, släcks sakta ned igen och försvinner nästan helt in i den 

harmoniskt designade interiören. Det integrerade displaygränssnittet bjuder på dubbla skärmar och är 

en fröjd att både se på och använda. Nästa generations röststyrning gör kommunikationen enkel och 

den intelligenta ruttplaneraren ser till att du kommer rätt och i tid.

Diskreta
reglage

Integrerat
displaygränssnitt 

Röststyrning Intelligent 
ruttplanerare

För att använda NissanConnect-tjänster behöver du registrera ett NissanConnect-användarkonto och logga in på 
NissanConnect med ditt användarnamn och lösenord. För att använda den kostnadsfria appen NissanConnect, krävs 
en smartphone med ett kompatibelt iOS- eller Android-operativsystem samt ett SIM-kort för både samtals- och 
datatrafik med ett befintligt eller separat mobiltelefonavtal mellan dig och din mobiloperatör. Alla tjänster kräver 
mobilnätstäckning.
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E - 4 O R C E  M E D  D U B B L A  E L M O T O R E R  O C H 
4 - H J U L S D R I F T

Gravitationens överman
”e-4ORCE dual-motor All-Wheel Drive”-teknologi i ARIYA erbjuder 

inte bara imponerande acceleration utan hittar hela tiden den 

perfekta balansen för jämn körning och precisa egenskaper på 

utmanande vägar.

ARIYA tar sig fram snabbt och problemfritt. Behöver du accelerera 

snabbt? e-4ORCE svarar lyhört och accelererar upp din ARIYA 

kvickt och nästan helt ljudlöst.

Viktfördelningen på 50/50 och den fi navstämda broms- och 

drivkraftsfördelningen till de enskilda hjulen, svarar tillsammans 

för en trygg körkänsla i alla väder.
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*ProPILOT är endast tillgängligt på vissa versioner.
ProPILOT är en Advanced Drive-Assist-teknik som dock inte kan förhindra 
kollisioner.
ProPILOT är endast avsedd för körning på motorväg (med mitträcken).
Navi-link stödjer systemet Identifiering av vägskyltar som dock kan missa att 
läsa av vägskyltarna under vissa omständigheter. Det är förarens ansvar att 
läsa av vägskyltarna och följa trafikföreskrifterna. Det är alltid föraren som 
har ansvaret för att hålla sig alert, köra säkert, hålla fartgränserna, anpassa 
farten efter vägförhållandena och hela tiden vara beredd att återta kontrollen 
över bilen. För mer information, vänligen läs bilens instruktionsbok.

**Tillgänglighet av funktionerna, standard eller tillval (mot en extra kostnad), 
beror på version.

Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner 
kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. 
Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller. För villkor gällande 
Nissan-teknik, kontakta din Nissan-återförsäljare eller gå in på www.nissan.se

A S S I S T A N S T E K N O L O G I E R

Det ska vara enkelt att köra
Nissan ARIYA använder banbrytande teknik för att ge dig 

assistans vid de lite mer krävande körmomenten. Allt för att du 

ska kunna känna dig maximalt avslappnad även när du kommit 

fram. Assistanssystemen ger dig olika nivåer av kontroll. ProPILOT* 

med Navi-link följer trafi krytmen, ser till att bilen ligger placerad 

mitt i sitt körfält och använder kartdatan i navigationssystemet 

för att redan i förväg ha full koll på kommande avfarter, kurvor 

och rondeller. Glid smidigt in i parkeringsfi ckan med ett enkelt 

tryck på ProPILOT Park-knappen**. Nissan ARIYA tar då över och 

ser till att parkera bilen lungt och säkert.

(1) Head-up-displayen visar viktig information direkt på vindrutan. Det gör att man 
slipper ta ögonen från vägen och kan behålla sin uppmärksamhet på trafiken.

(2) Tillgänglighet av funktionerna, standard eller tillval (mot en extra kostnad), 
beror på version.

(3) Apple CarPlay® och Android Auto ingår kostnadsfritt (beroende på version). 
För mer information, kontakta din Nissan-återförsäljare.

(4) Apple CarPlay är ett varumärke tillhörande Apple Inc., inregistrerat i USA och 
andra länder. Android Auto och Android Auto-logon är varumärken tillhörande 
Google LLC.

B E K V Ä M  T E K N I K

Vi gör ditt liv enklare
ARIYA moderniserar körupplevelsen och förfi nar den till sin renaste 

form. Behöver du information? En Head-Up Display(1)(2) visar dig 

data direkt i ditt synfält. Ladda mobilen? ARIYA är utrustad med en 

platta för sladdlös laddning av en kompatibel smartphone(2). Vill 

du ha tillgång till dina favoritappar? ARIYA har stöd för både Apple 

CarPlay®(3)(4) och Android Auto™(3)(4). 
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PREMIUM EXTERIOR STYLING PACK

A) Dekorlist fram
B) Dekorlist bak

Finns i tre färger: Satin Chrome, Dark Satin Chrome 
och Copper. 

PREMIUM INTERIOR TOUCH PACK

C) Exclusive-mattor

Högklassiga golvmattor med ARIYA-logo och dekor 
från kant till kant.

D) Vändbar bagagerumsmatta

Ena sidan i slitstark velour, den andra i gummi för 
enklare rengörning.

DRAGPAKET

E) Avtagbar dragkoppling + TEK (7/13 stift)

Max. dragvikt: 750 kg för 2-hjulsdrivna resp. 1.500 kg 
för e-4ORCE.

EXPLORER PACK

F) Taklastbåge

Skidhållare
Takbox
Takmonterad cykelhållare

BAGAGERUMSPAKET

G) Ilastningsskydd

Det specialanpassade ilastskyddet skyddar mot 
repor när du lastar in och ur dina prylar.

H) Lasthållare i bagageutrymmet

Den justerbara hållaren är lätt och enkel att montera 
och håller bagage och andra föremål på plats i 
bagageutrymmet

B) DEKORLIST BAK

A) DEKORLIST FRAM

Mer komfort
Mer mångsidighet
Mer du
Välj ur ett brett utbud av originaltillbehör för att sätta 

din egen prägel på bilen och skydda den lite extra.

Med allt från dragkopplingar till dekordetaljer, 

Exclusive-mattor och mycket mer, kan du framhäva 

ARIYAs unika design och lyxiga känsla fullt ut.
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Fyra versioner av ARIYA som 
förändrar allt
ARIYA är inte bara snygg att titta på. Den är även en 100 % eldriven 

crossover-coupé, tillgänglig i fyra versioner anpassade för fyra olika 

förartyper. Oavsett om du är ute efter en bil som ger ren körglädje, har 

allt som krävs för att ge sig ut på äventyr, en rejäl räckvidd för längre 

resor eller en del av allt - fi nns det en ARIYA för dig.

Vilken ARIYA 
passar dig?

*Siffrorna gällande räckvidd erhålls genom laboratorietester 
enligt EU:s lagstiftning och är avsedda för jämförelser mellan 
olika typer av fordon. Informationen avser inte ett särskilt 
enskilt fordon och utgör inte en del av erbjudandet. Siffrorna 
avspeglar inte nödvändigtvis det faktiska körresultatet. 
Tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och icke-tekniska faktorer 
som väderförhållanden och topografi kan påverka de officiella 
resultaten. Sif frorna bestämdes under den nya WLTP-
testcykeln (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

2-HJULSDRIFT
ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Batterikapacitet Batterikapacitet
63 kWh 87 kWh

Räckvidd (WLTP, blandad körning) Räckvidd (WLTP, blandad körning)
Upp till 360 km* Upp till 500 km*

Acceleration (0-100 km/h) och 
topphastighet

Acceleration (0-100 km/h) och 
topphastighet

7,5 sek - 160 km/h 7,6 sek - 160 km/h

Effekt och vridmoment Effekt och vridmoment
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

Laddeffekt, max. Laddeffekt, max.
AC 22 kW / DC 130 kW AC 22 kW / DC 130 kW

4-HJULSDRIFT MED DUBBLA ELMOTORER
ARIYA e-4ORCE 87 kWh ARIYA e-4ORCE 87 kWh 

PERFORMANCE
Batterikapacitet Batterikapacitet
87 kWh 87 kWh

Räckvidd (WLTP, blandad körning) Räckvidd (WLTP, blandad körning)
Upp till 460 km* Upp till 400 km*

Acceleration (0-100 km/h) och 
topphastighet

Acceleration (0-100 km/h) och 
topphastighet

5,7 sek - 200 km/h 5,1 sek - 200 km/h

Effekt och vridmoment Effekt och vridmoment
225 kW - 600 Nm 290 kW - 600 Nm

Laddeffekt, max. Laddeffekt, max.
AC 22 kW / DC 130 kW AC 22 kW / DC 130 kW
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AURORA GREEN
SP - DAP

PEARL BLACK
P - GAT

GUN METALLIC
M - KAD

CERAMIC GREY
P - KBY

KAROSSFÄRGER 2-TONE

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

BURGUNDY
P - XGG

TINTED RED
M - XGD

WHITE PEARL
P - XGA

BLUE PEARL
P - XGU

WARM SILVER
M - XGV

Välj din favorit bland 
en hel palett av läckra 
karossfärger
Sex av de totalt tio färgerna är 2-tone-alternativ, vilket 

gör det enkelt att matcha din egen stil helt perfekt.

Ett tak i ikoniska Pearl Black som bryts av med en 

annan färg på resten av karossen ger din ARIYA ännu 

mer närvaro och attityd..

SP: Speciallack  - M: Metallic - P: Pärleff ekt

Tak i Pearl Black kan fås i kombination med följande färger:
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Nissan Intelligent Mobility gör att du ligger steget före. I bilar som känns som en naturlig 

förlängning av dig själv, hjälper dig att se, känna och uppfatta mer, och reagerar 

tillsammans med dig – och ibland t.o.m. för dig. Nissan Intelligent Mobility handlar om en 

bättre framtid – den leder oss in i en värld som är säkrare, mer hållbar och mer spännande.

Läs mer om ARIYA på www.nissan.se
Följ ARIYA på Facebook, Twitter och YouTube.
Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (okt 2021). Denna broschyr 
innehåller bilder på prototypbilar som visats upp på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, 
förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst förändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. 
Nissans återförsäljare kommer att informeras om alla sådana förändringar snarast möjligt. För att få den senaste informationen, tala 
med din lokala Nissan-återförsäljare. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från 
de faktiska. Samtliga rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av hela eller delar av denna broschyr är förbjudet utan föregående skriftligt 
tillstånd från Nissan Europe. Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY21 ARIYA brochure 10/2021 – Tryckt i EU. Skapad av 
DESIGNORY, Frankrike och tryckt av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.se/fordon/fordon-utbud/ariya.html
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