
KLIV IN I FRAMTIDEN  
MED NISSAN E-NV200

ÖKAD RÄCKVIDD – 
GRÖNARE PLANET
Utrustad med ett batteri på 40 kWh 
är Nissan e-NV200 ett utmärkt bevis 
på att 100 % eldrift både är praktiskt 
och effektivt. Med en räckvidd 
på 200 km (blandad körning, 
WLTP) och flera olika ladd-
ningsalternativ, tar du dig till 
önskad destination snabbt 
och säkert. Och bidrar sam-
tidigt till en bättre miljö.

SNABBLADDNING
Du kan ladda upp från 
varning till 80 % på endast 
40-60 minuter på närmas-
te ladd-station. Nissan ar-
betar med den snabbaste
elbilsstandarden CHA-
deMO och har redan Euro-

pas största laddnätverk. Dessutom kan 
du ladda din eldrivna Nissan e-NV200 
på två andra sätt. Med en laddbox lad-
dar du från varning till 100 % på min-

dre än 7,5 timmar. Från 
vägguttag når du 
full laddning på 
drygt 21,5 tim-

mar.

– EN 100 % ELDRIVEN TRANSPORTBIL MED LÅNG RÄCKVIDD

2018

Den nya generationen av trans-
portbilen Nissan e-NV200, 
som är utrustad med det nya 

batteriet på 40 kWh ger en 
ökad räckvidd och noll utsläpp 

under drift. 
Därmed kan du slippa oroa dig för 

att batteriet ska ladda ur för snabbt 
och för utsläppsrestriktioner i miljö-
zoner och kommande utsläppslag-
stiftningar. 

Med stort förvaringsutrymme och 
flera olika laddningsalternativ är den 
100% eldrivna skåpbilen det bästa al-
ternativet för din verksamhet.

Byter du till en elskåpbil minskar 
du dina driftkostnader drastiskt. 
”Bränslekostnaden” är betydligt lägre 
jämfört med en skåpbil, som drivs av 
diesel eller bensin. Oljebyten slipper 
du också vilket sparar både tid och 
pengar.

100% 
ELDRIVEN

– Det har funkat bra de
här åren, men nu blir det
nästan en fördubblad
räckvidd. Det blir ett helt
annat sätt att jobba för
oss med ökad räckvidd.
Vi behöver inte tänka på
hur vi ska lösa dagen utan
kan köra bekymmerslöst
från punkt A till B, säger
Reine Mörk.

Varför väljer ni på 
Mörks Elektriska AB 
att köra elskåpbilar?

– Vi vill ligga i fram-
kant ur miljösynpunkt 
och vara ett miljösatsan-
de företag. Vi vill ha 100 
% el i vår transport. Vi 
håller även på med sol-
cellstationer och gör 
vårt för att bidra till ett 
hållbart samhälle. Jag är 
övertygad om att detta 

är framtiden. Det är där-
för vi satsar på det, säger 
Reine.

Något annat han väljer 
att lyfta fram med Nissan 
e-NV200 är storleken.

– Utformningen på
bilen är jättebra. Den är 
lagom stor för ändamå-
let. Lite större än en van-
lig bil, men inte lika stor 
som andra transportbilar. 
Du tar dig fram väldigt 
lätt samtidigt som du får 
plats med allt.

Hur billigt är det?
– Det kostar inte

mer än 2-3 kronor 
milen. Jag märker stor 
skillnad jämfört med 
andra bilar vi har haft. 
Vi betalar ungefär en 
tredjedel nu jämfört 

med tidigare, säger 
Stephan.

Stephan imponeras 
även av lastutrymmet 
på elskåpsbilen. I Nis-
san e-NV200 kan du 
packa upp till 4,2 ku-
bikmeter.

– Det känns som att
man får plats med hur 
mycket utrustning som 
helst. För oss handlar 
det inte om jättemyck-

et utrustning med men 
det är absolut inga 
problem att slänga in 
8-10 däck när vi behö-
ver hämta det.

”ÖKAD RÄCKVIDD BIDRAR 
TILL ATT VI KAN JOBBA PÅ 
ETT HELT ANNAT SÄTT”
Reine Mörk är VD för Mörks Elektriska AB och har 
för tillfället två elskåpsbilar som han snart byter ut 
till fyra nya av den nya modellen av Nissan e-NV200 
med ökad räckvidd.

REINE MÖRK – VD, Mörks Elektriska AB

Den här skåpbilen är praktisk och väldigt billig 
att köra. Visst är den lite dyrare att inhandla, men 
det får man tillbaka i längden. Den är mycket bil-
ligare per mil och är dessutom skattebefriad. Det 
får man väga in, säger Stephan Fagerström, ägare 
av Steffes däck- och släpservice.

”VÄLDIGT BILLIG ATT KÖRA – BETALAR EN 
TREDJEDEL NU JÄMFÖRT MED TIDIGARE”

Det passar in utmärkt i 
vår miljöpolicy. Vi har 
ett miljöcertifikat från 
Göteborgs stad som vi 
värnar högt om att ha 
kvar. Att vi kör elbilar 
medverkar definitivt till 
att att vi får miljöcerti-
fieringen, säger Claes 
Jonasson.

Vad är det bästa 
med Nissan e-NV200?

Som elbil är den 
överlägset bäst. Den 
har en väldigt tyst och 
stark motor, både vär-
men och kylan är bättre 
jämfört med tidigare. 
Sen är de väldigt billi-
ga att köra och de var-
ken krånglar eller går 
sönder. De har funkat 
problemfritt. Det är 
fantastiska egenskaper, 

säger Claes.
Laddningstiden är 

en annan fördel med 
elskåpsbilen. På endast 
40-60 minuter kan du
ladda upp bilen från 
varning till 80 %. Och 
räckvidden har ökat till 
200 km.

Det innebär att våra 
fastighetsskötare slip-
per att ladda bilen på 

lunchen. De slipper 
även räckviddsånges-
ten i fortsättningen. 
Jag är övertygad om 
att detta är framtiden. 
Fastighetsskötarna vill 
aldrig gå tillbaka till nå-
gon annan bil.

Claes Jonasson är fastighetsingenjör och har införskaffat flertalet el-
skåpbilar till sin arbetsplats på SGS Studentbostäder. Utöver alla förde-
lar som kommer med elskåpsbilarna är Claes stolt över att bidra till en 
bättre miljö.

”PASSAR UTMÄRKT I VÅR MILJÖPOLICY”

TEL: 0303-209440  MEJL: forsaljning@hurtigsbil.se

ÄR DU INTRESSERAD?

CLAES JONASSON – Fastighetsingenjör, 
SGS Studentbostäder

STEPHAN FAGERSTRÖM – Ägare, Steffes däck- och släpservice




