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Ontdek
een nieuwe elektrische kracht
Ervaar een kracht van verwondering. Betreed 
het nieuwe tijdperk van 100% elektrische coupé 
crossover prestaties, design en mogelijkheden.
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Intelligente kracht Welke versie van de ARIYA u ook kiest, 

de rijervaring is soepel, stil en immens krachtig, dit is mogelijk 

door Nissans bewezen en steeds ontwikkelende batterij- en 

EV-aandrijftechnologie.

Intelligente integratie ARIYA maakt uw leven makkelijk. Verbindt zich 

met zowel uw huis als slimme apparaten, beheert uw ritten, agenda 

en leven als nooit tevoren. 

Intelligent rijden Met de ProPILOT*-technologieën die u de weg 

wijzen, geeft ARIYA u de gemoedsrust die u nooit eerder had. Of 

het nu gaat om het anticiperen op de wegomstandigheden rond 

de volgende bocht, u op de snelweg te laten rijden of handsfree te 

parkeren, ARIYA laat u zien hoe het is om geweldige technologie 

aan uw zijde te hebben.

*ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal voertuigen. ProPILOT is een geavanceerde rijhulptechnologie, maar kan geen aanrijdingen 
voorkomen. ProPILOT is alleen bedoeld voor �Eyes on/ Hands On� op snelwegen (door vangrails gescheiden wegen). Het is de verantwoordelijkheid
van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en een veilige snelheid toe te passen op basis van de wegomstandigheden
en te allen tijde de controle over het voertuig te behouden.

U mag niet alleen vertrouwen op de comfortfuncties voor de bestuurder. Sommige functies werken mogelijk niet in alle situaties en omstandigheden. 
Snelheids- en andere beperkingen zijn van toepassing. Voor voorwaarden en bepalingen met betrekking tot Nissan-technologieën kunt u contact 
opnemen met uw Nissan-concessiehouder of www.nissan.be

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

Voel u super-intelligent, super-verbonden, 
super-menselijk
Stap in de wereld van ARIYA, en u zal nooit meer achterom willen kijken. Het is meer dan een 100% elektrische coupé 

crossover, ARIYA is de ultieme voorstelling van Nissan Intelligent Mobility.
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Elektrisch verschuifbare middenconsole & fl exibele middenberging met tafeltje* ARIYA zorgt er voor 

dat u uw auto-interieur op nieuwe manieren gaat gebruiken. Geef uw ruimte een nieuwe vorm met 

de elektrisch verschuifbare middenconsole, die met een druk op de knop naar voren en naar achteren 

schuift. Moet er gewerkt worden? Open de fl exibele middenberging om een tafeltje te onthullen waarop 

u uw laptop handig kan neerzetten.

Horizonverlichting. Over het hele interieur van de ARIYA vindt u een LED-licht band. 

Vlakke vloer. Het nieuwe interieur van de ARIYA geeft u de mogelijkheid tot een volledige vlakke vloer, 

waardoor de lounge-achtige cabine verbazingwekkend ruim en uitnodigend is.

*Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie (tegen meerprijs).

I N N O V A T I E F  I N T E R I E U R D E S I G N

Stap in een lounge die van nul naar 100 km/u 
gaat in 5,1 seconden
Met zijn vlakke vloer en heldere interieur, is het een heel nieuw soort auto-interieur. Het is ook een 

perfect uitgevoerde paradox - een ruim, ontspannend interieur dat even comfortabel is wanneer 

u stilstaat als wanneer u rijdt. De Zero Gravity-stoelen bieden voldoende steun voor pittige, 

high-performance ritten, maar zijn ook comfortabel genoeg als u stilstaat. Welkom in een interieur 

zoals geen ander. Welkom aan boord.
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N E X T - G E N  D R I V E R  I N T E R F A C E

Technologie die aansluit op uw zintuigen
De kans is groot dat u nog nooit zoiets als ARIYA hebt ervaren. De bedieningselementen lichten op 

wanneer u ze indrukt, reageren met haptische feedback, dimmen daarna en verdwijnen bijna in het 

sereen interieur van ARIYA. De geïntegreerde displayinterface heeft twee breedbeeldschermen die 

adembenemend zijn om te zien en eenvoudig te gebruiken. De communicatie verloopt moeiteloos 

dankzij de nieuwe generatie stembediening. En met de intelligente routeplanner bent u altijd op de 

juiste weg en op tijd.

Haptische 
aanraak-bediening

Geïntegreerde 
scherminterface

Spraak-
bediening

Intelligente 
routeplanner

Om gebruik te maken van de NissanConnect-diensten heeft u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet 
u zich registreren en aanmelden bij NissanConnect Services-app met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Om de
gratis NissanConnect Services-app te gebruiken, heeft u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-
besturingssysteem en een SIM-kaart met dataoptie met een bestaand of afzonderlijk mobieletelefooncontract tussen 
u en uw mobiele serviceprovider. Alle services zijn afhankelijk van de dekking van het mobiele netwerk.
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E - 4 O R C E  I N T E G R A L E  T R A N S M I S S I E

De zwaartekracht heeft 
eindelijk zijn equivalent 
gevonden
ARIYA’s e-4ORCE All-Wheel Drive-technologie met dubbele motor 

biedt meer dan alleen ontzagwekkende stuwkracht en sensatie. 

e-40RCE vindt voortdurend een evenwicht van uitgebalanceerde 

beweging voor verbazingwekkende soepelheid in het verkeer en 

nauwkeurige controle op uitdagende wegen.

ARIYA beweegt met moeiteloze kracht en snelheid. Moet u snel 

accelereren? e-4ORCE reageert vrijwel geruisloos en stuwt ARIYA 

op snelheid met opmerkelijke kracht en evenwicht.

Met een gewichtsverdeling van 50/50 en de mogelijkheid om 

remmen en accelereren nauwkeurig af te stemmen op elk van de 

vier wielen van ARIYA, straalt e-40RCE vertrouwen uit, onder alle 

weersomstandigheden.
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*ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal voertuigen en alleen op
a u to m a t i s c h e t ra n s m i s s i e s .  Pro P I LOT i s  e e n g e a va n c e e rd e
bestuurdersassistentietechnologie, maar kan geen aanrijdingen voorkomen.
ProPILOT is alleen bedoeld voor �Eyes on/ Hands On� op snelwegen (wegen
gescheiden door vangrails).Navi-Link ondersteunt verkeersbordherkenning
die mogelijk niet alle verkeersborden in alle omstandigheden detecteert en 
leest. De bestuurder moet alle verkeerstekens in de gaten houden en zich
aan de verkeersregels houden. Het is de verantwoordelijkheid van de
bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en te allen tijde de controle over 
het voertuig te behouden.Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
gebruikershandleiding.

**Functies beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, als standaard of alleen 
als optie (tegen meerprijs).

U mag niet alleen vertrouwen op de comfortfuncties voor de bestuurder. 
Sommige functies werken mogelijk niet in alle omstandigheden en 
omstandigheden. Snelheids- en andere beperkingen zijn van toepassing. Voor 
voorwaarden en bepalingen met betrekking tot Nissan-technologieën kunt 
u contact opnemen met uw Nissan-dealer of www.nissan.be

R I J T E C H N O L O G I E

Rijden hoeft niet zo hands 
on te zijn
Nissan ARIYA maakt gebruik van baanbrekende technologieën 

die het rijden gemakkelijker maken, zodat u comfortabeler 

kan aankomen. Bestuurdersassistentietechnologieën geven u 

verschillende niveaus van controle. ProPILOT* met Navi-link volgt 

de verkeersstroom, houdt u in het midden van uw rijstrook en 

gebruikt het cartografi esysteem om te anticiperen op afslagen en 

bochten. Glijd in een parkeerplaats met een druk op de ProPILOT 

Park knop**. De Nissan ARIYA zorgt voor de besturing, het gas en 

de remmen.

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

(2)Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als
optie (tegen meerprijs).

(3)Apple CarPlay® en Android Auto zijn gratis beschikbaar, afhankelijk van model 
en/of klasse. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Nissan-
dealer of [telefoonnummer/e-mailadres].

(4)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.

G E M A K S T E C H N O L O G I E

Uw leven eenvoudiger maken 
is onze passie
ARIYA heeft de moderne rijervaring vereenvoudigd en verfi jnd 

tot haar zuiverste vorm. Hebt u informatie nodig? Een heads-

up display(1)(2) brengt rijgegevens in uw gezichtsveld. Moet u uw 

gsm opladen? Uw compatibele smartphone wordt draadloos 

opgeladen(2). Mist u uw favoriete apps? Maak u geen zorgen, 

ARIYA is klaar voor Apple CarPlay®(3)(4) en Android Auto™(3)(4).
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PREMIUM STYLING PACK

A- Styling plaat voor
B- Achter Styling Plaat

Verkrijgbaar in drie kleuren: Satijn Chroom, 
Donker Satijn Chroom & Koper. 

PREMIUM TOUCH PACK

C- Exclusieve matten

Vloermatten van topkwaliteit met een uniek ARIYA-
motief en eendelig ontwerp over de volledige breedte.

D- Omkeerbare kofferbakbekleding

De ene zijde is van slijtvast velours, de andere zijde 
van eenvoudig te reinigen rubber.

TOWING PACK

E- Afneembare trekhaak + TEK (7/13 pin)

Maximaal trekvermogen van 750kg voor 2WD & 
1500Kg voor e-4ORCE.

EXPLORER PACK

F- Bagagedrager

Skidrager
Dakkoffer
Op dak gemonteerde fietsdrager

TRUNK PACK

G - Bagage beveiliging

De ARIYA bagage-beveiliging beschermt bij het 
in- en uitladen

B-REAR STYLING PLATE

A-FRONT STYLING PLATE

Comfortabeler.
Meer mogelijkheden. 
Meer van uzelf.
Kies uit een brede waaier van originele accessoires 

om uw stijl te versterken en de ARIYA te beschermen. 

Van trekhaak tot Styling items, Exclusieve Matten 

en nog veel meer om het unieke ARIYA design te 

benadrukken en u nog meer een luxe gevoel te geven.
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Vier unieke versies van ARIYA die 
het rijden volledig veranderen
De schoonheid van de ARIYA zit niet alleen oppervlakkig. Het is 

een 100% elektrische coupé-crossover die verkrijgbaar is in vier 

verschillende persoonlijkheden, die vier verschillende soorten 

bestuurders aanspreken. Of u nu op zoek bent naar opwindend 

rijplezier, avontuurlijke capaciteiten, lange afstanden of iets 

daartussenin, er is een ARIYA voor u.

Kies de ARIYA 
die bij uw wereld past

*Rangecijfers zijn verkregen op basis van laboratoriumtests
in overeenstemming met de EU-wetgeving en zijn bedoeld ter
vergelijking tussen de verschillende voertuigtypes. De
informatie heeft geen betrekking op een bepaald individueel 
voertuig en maakt geen deel uit van de offerte. De cijfers
weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke rijresultaten.
Optionele uitrusting, onderhoud, rijgedrag en niet-technische 
factoren zoals weersomstandigheden kunnen de officiële
resultaten beïnvloeden. De cijfers werden bepaald volgens de 
nieuwe WLTP-testcyclus (Worldwide harmonized Light Vehicles
Test Procedure).

2 WHEEL DRIVE
ARIYA 63kWh ARIYA 87 kWh

Batterijcapaciteit Batterijcapaciteit
63kWh 87kWh

WLTP gecombineerd cyclusbereik WLTP gecombineerd cyclusbereik
Tot 360 km* Tot 500 km*

Acceleratie [0-100 km/u] en 
topsnelheid

Acceleratie [0-100 km/u] en 
topsnelheid

7.5s- 160 km/u 7.6s - 160 km/u

Vermogen en koppel Vermogen en koppel
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

Max. laadvermogen Max. laadvermogen
AC 7.4kW (optional 22kW) /
DC 130kW

AC 22kW / DC 130kW

INTEGRALE TRANSMISSIE
ARIYA e-4ORCE 87 kWh ARIYA e-4ORCE 87 kWh 

PERFORMANCE
Batterijcapaciteit Batterijcapaciteit
87kWh 87kWh

WLTP gecombineerd cyclusbereik WLTP gecombineerd cyclusbereik
Tot 460 km* Tot 400 km*

Acceleratie [0-100 km/u] en 
topsnelheid

Acceleratie [0-100 km/u] en 
topsnelheid

5.7s - 200 km/u 5.1s - 200 km/u

Vermogen en koppel Vermogen en koppel
225 kW - 600 Nm 290 kW - 600 Nm

Max. laadvermogen. Max. laadvermogen.
AC 22kW / DC 130kW AC 22kW / DC 130kW
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AURORA GREEN
SP - DAP

PEARL BLACK
P - GAT

GUN METALLIC
M - KAD

CERAMIC GREY
P - KBY

MONO TONE TWO TONE

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

BURGUNDY
P - XGG

TINTED RED
M - XGD

WHITE PEARL
P - XGA

BLUE PEARL
P - XGU

WARM SILVER
M - XGV

Kies ARIYA uit een reeks 
geraffi  neerde tinten.
Met een keuze uit 10 kleuren, waaronder zes 

tweekleurige tinten, kunt u de ARIYA kiezen die bij 

uw stijl past. Het iconische parelzwarte dak geeft 

de ARIYA nog meer uitstraling, présence en attitude 

telkens wanneer u de straat op gaat.

SP: Special Paint - M: Metallic - P: Parelmoerglans

Pearl black roof available with the following body colours:
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Nissan Intelligent Mobility brengt u een stap verder. In auto’s die aanvoelen als een 

verlengstuk van uwzelf, die u helpen meer te zien en meer te voelen, die met u 

reageren, en soms zelfs voor u. Nissan Intelligent Mobility gaat over een betere 

toekomst - en brengt ons naar een wereld die veiliger, duurzamer en opwindender is.

Ervaar de ARIYA: https op onze website : https://nl.nissan.be/voertuigen/nieuw/ariya.html 
Volg ARIYA op Facebook, Twitter en Youtube.
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is op het moment van het ter perse gaan (December 2021). 
Deze brochure is geproduceerd met prototype voertuigen die tentoongesteld zijn op autoshows. Overeenkomstig het beleid van het 
bedrijf om zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om op elk moment de specificaties en 
de voertuigen die in deze publicatie worden beschreven en getoond, te wijzigen. Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk van dergelijke 
wijzigingen op de hoogte worden gesteld. Neem contact op met uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest actuele informatie. Vanwege 
de beperkingen van de gebruikte drukprocessen, kunnen de in deze brochure getoonde kleuren enigszins afwijken van de werkelijke 
kleuren van de gebruikte verf- en interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure 
zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden. Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier - MY21 ARIYA brochure 
12/2021 - Gedrukt in EU. Gecreëerd door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel: +33 1 49 09 25 35.
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