NIEUWE NISSAN

LEAF

Nissan Intelligent Mobility bepaalt alles wat we doen. Met nieuwe technologie maken
we van onze auto’s meer dan enkel vervoermiddelen. Samen maken we rijden
zelfverzekerder, meer verbonden, en opwindender. Of het nu gaat om auto’s die samen
met u het rijden op zich nemen, of snelwegen die uw elektrische auto opladen terwijl u
erover rijdt, het zou allemaal zomaar kunnen in de zeer nabije toekomst. En die
toekomst krijgt vandaag al vorm in de Nissan waarmee u vandaag rijdt.

Klaar om uw nieuwe Nissan LEAF te bestellen? Bezoek onze websites voor meer informatie.
www.nissan.nl
www.nissan.be

Uw Nissan-dealer:

Volg Nissan op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk
(september 2017). Deze brochure werd opgesteld op basis van prototypevoertuigen. Gezien het beleid van voortdurende
productverbetering behoudt Nissan zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond in deze
publicatie op elk moment te wijzigen. Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen.
Raadpleeg uw lokale Nissan-dealer voor de meeste recente informatie. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de kleuren
in deze brochure afwijken van de werkelijke lakkleuren en interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke
reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – Pré-lanceringsbrochure LEAF MJ17 09/2017 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ Worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Nieuwe Nissan LEAF.
Simply amazing.
Klaar om elke dag simpelweg fantastisch te maken? Nadat hij al meer dan 10 miljard
kilometer aflegde als ‘s werelds meest verkochte elektrische auto, schakelt de
Nieuwe Nissan LEAF naar een hoger plan. Maak kennis met een heel nieuwe manier
van rijden, die elke dag tot een opwindende dag maakt.

Onbeperkt reizen

Zonder belasting of vervuiling wordt elke bestemming mogelijk.

Reis verder met de volledig
nieuwe batterij van 40 kWh,
die het rijbereik uitbreidt
tot 378 kilometer
Dankzij die grotere autonomie strekt de weg zich voor u uit.*

Alles inclusief

Vijf zitplaatsen, een bagageruimte van 435 liter, e-Pedal
(‘s werelds allereerste auto die zich volledig met één pedaal laat
bedienen) en Nissan ProPILOT: de LEAF kent zijn gelijke niet.

Stijlvol en efficiënt rijden

De LEAF onderscheidt zich door een nieuwe look met scherpe lijnen,
een dynamisch front en een kenmerkend ‘zwevend dak’. Voorzieningen
zoals de achterspoiler, de meer gestroomlijnde motorkap, de scherpere
hoeken met aerovinnen en de aerodynamisch ontworpen velgen dragen
stuk voor stuk bij tot de betere stroomlijn.

*Het werkelijke rijbereik varieert naargelang
weg- en weercondities en rijstijl.

ALLES ONDER
CONTROLE

ZIE
MEER

WEES MEER
VERBONDEN
ONTDEK NIEUWE
SENSATIES

DOE ALLES MET
VERTROUWEN

Bereid uw zintuigen voor

op een fantastische ervaring en geniet van een nieuwe
manier van rijden die al uw wensen vervult..
Met Nissan Intelligent Mobility bent u meer dan ooit verbonden met
uw LEAF. Zie meer, voel meer en doe alles met meer vertrouwen.
Zo zou rijden altijd moeten zijn.

* afbeelding van bekleding kan afwijken van werkelijkheid

Maximaal genieten
wanneer u het pedaal intrapt

Maak kennis met een compleet nieuwe manier van rijden die
meer rijplezier biedt dan ooit. Beeld u in dat u met slechts
één pedaal kunt rijden: intrappen voor een onmiddellijke
acceleratie en loslaten om weer te vertragen. U kunt de
auto zelfs ter plaatse houden op een helling zonder te
remmen. Een draai aan de schakelaar volstaat om terug
naar twee pedalen te schakelen, maar waarom zou u?

ST
OP

GO

e-Pedal. Versnel, vertraag en rem met het
e-Pedal om nog vloeiender te rijden.
Natuurlijk is het e-Pedal veel meer dan een
sensationele nieuwe manier van rijden. Het helpt
ook stress en vermoeidheid tegen te gaan zodat
u nog meer geniet van elke seconde aan het stuur.

Zo intelligent dat het alleen op
cruciale
momenten
ingrijpt
Misschien weet u zelf niet waarom het verkeer plots vertraagt. Maar de intelligente
noodremhulp met voetgangerdetectie heeft alles in het oog en is steeds klaar om af te
remmen. En dat is niet de enige manier waarop de LEAF u uit te problemen kan houden.

Geniet van een maximale gemoedsrust dankzij de rugdekking van de ‘Nissan Intelligent Mobility’-functies:

ProPILOT:

een snelheid instellen en
vasthouden. Centreert
uw LEAF in de rijstrook,
houdt een ingestelde
snelheid en afstand aan
en kan de auto volledig
tot stilstand brengen.

ProPILOT Park:

zonder handen, zonder
voeten: één vinger
volstaat om uw auto te
parkeren. Dat ervaart u
met de Nissan Intelligent
Mobility-functies, die zo
geavanceerd zijn dat
parkeren kinderspel
wordt.

Intelligente
Cruise Control:

volgt de verkeersstroom
om snelwegritten minder
vermoeiend te maken.

Rijbaan-assistent:

helpt u te blijven waar u
wilt zijn. Het systeem remt
licht af om u terug te
leiden wanneer u onbewust
te lang afwijkt van
uw rijstrook.

Grootlicht met
adaptatieve dimstand:
het grootlicht verlicht uw
weg op intelligente wijze
door zich automatisch
tijdelijk uit te schakelen
wanneer andere
voertuigen worden
gedetecteerd.

Laden was nog

Met dit innovatieve laadsysteem gaat laden sneller
dan ooit. En met een nieuw ontwikkelde app die u
toegang geeft tot uw auto, neemt u met één
vingertik een lengte voorsprong.

nooit zo

eenvoudig

6,6 KW THUIS EN ONDERWEG

50 KW BIJ SNELLADER

OPLAADTIJD:
14 UUR (16A, 1-FASE)
7 UUR (32A, 1-FASE)

OPLAADTIJD TOT 80%:
40 MINUTEN

Een totaal nieuw niveau van

verbinding

NAADLOZE MOBIELE INTEGRATIE
Apple CarPlay en Android Auto vormen
een veiligere, intelligentere manier om
te genieten van uw favoriete smartphoneapps. Ze bieden een volledige
handsfree toegang tot uw muziek,
kaarten, telefoon en sms-berichten.
Het enige dat u nog dient te doen,
is uw telefoon aansluiten.

Met details zoals het afgeplatte stuurwiel, de opvallende middenconsole en
het zwevende informatiescherm dat uw telefoon een centrale plaats geeft,
is het interieur van de nieuwe LEAF duidelijk ontworpen met het oog op een
meer geconnecteerde ervaring.
UW MUZIEK OP UW MANIER Gebruik
Bluetooth-audiostreaming of de USBingang om muziek rechtstreeks af te
spelen vanaf uw smartphone.
** Apple CarPlay is een trademark van Apple Inc. Apple CarPlay apparaat voorwaarden: iAP2,
iPhone 5 of ouder (lightning connector), iOS 8.3 of ouder en moet aangesloten worden via USB.
Apple Carplay gebruik afhankelijk van beschikbaarheid op de markt.
* afbeelding van bekleding kan afwijken van werkelijkheid

*** Android Auto is ontworpen voor gebruik met Android apparaten met 5.0 (Lollipop) of hoger
en moet aangesloten worden via USB.
Android Auto gebruik afhankelijk van beschikbaarheid op de markt.

Verhoog de spanning met de nieuwe

LEAF 2.ZERO EDITION

Versterk uw elektrische ervaring met deze exclusieve en tijdelijk
beschikbare versie van de NIEUWE LEAF. De NISSAN LEAF 2.ZERO
Edition komt niet alleen met het nieuwe moderne, innovatieve
design en de nieuwe 40kWh batterij, maar is ook uitgerust met
een reeks aan NISSAN Intelligent Mobility Technologieën. Dankzij
de CHAdeMO-snellaadaansluiting kan de nieuwe NISSAN LEAF
bidirectioneel laden en dus zowel stroom van het net afnemen,
als terug leveren.

Uitrustingshighlights van de
NISSAN LEAF 2.ZERO EDITION
- e-Pedal voor het ervaren van
“One-Pedal-Driving“
- ProPILOT Technologie
- Intelligent Nissan Around View Monitor
voor 360° zicht rondom de auto
- Comfort Pack met verwarmde stoelen
en stuurwiel
- Apple CarPlay* en Android Auto**
- 17" lichtmetalen velgen
- Elektrisch verstelbare, verwarmbare
en inklapbare buitenspiegels
- Warmtepomp voor efficiëntere
verwarming van het interieur en
optimalisatie van de actieradius
- 2 laadkabels: EVSE-laadkabel
(tot 10A) en Mode 3 T2 - T2 laadkabel
(tot 32A)

De NISSAN LEAF 2.ZERO Edition
Is beschikbaar in 2 kleuren:

SPRING CLOUD KBR

Bekleding

Stof, zwart

Nissan LEAF 2.ZERO EDITION
in SPRING CLOUD

Brilliant Black Z11

BIJ NISSAN

FOCUSSEN WE
OP KWALITEIT.

DE KRACHT VAN ERVARING
Bij Nissan staat de klant altijd centraal. Alles wat we doen en
beslissen, gebeurt met de grootste zorg, precisie en kwaliteit,
want uiteindelijk doen we het voor u. Van ontwikkeling tot bouw,
van testen tot transparantie, van klantenservice tot engagement.
Kwaliteit zit in elk detail.

360°-PROCES
Kwaliteit integreren we vanaf het begin. Elke auto ontwerpen we
zo dat hij meer comfort en een langere levensduur biedt door een
innoverend design, slimme technologie en doordachte details, met
u als inspiratie.

VEILIGHEID
Onze slimme rijhulpsystemen houden constant een oogje in het zeil om
problemen te helpen voorkomen. Zo kunt u met meer zekerheid en
vertrouwen de weg op, elke dag opnieuw. Onze Intelligent Nissan Around
View Monitor biedt met 4 camera’s een virtueel zicht in vogelperspectief
van uw auto en de omgeving.

EXTREME BETROUWBAARHEID
We drijven onze auto’s tot het uiterste om hun dagelijkse prestaties en
betrouwbaarheid te garanderen. We rijden miljoenen kilometers voordat
modellen in productie gaan, openen en sluiten deuren en de motorkap duizenden
keren op een dag, en testen de weerstand van ruiten met echt vulkaanstof uit
Japan.

SERVICECONTRACTEN
Een servicecontract van Nissan is de beste manier om uw Nissan LEAF het onderhoud
te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan en bieden u jarenlang een
vaste prijs voor onderhoud. Wanneer u uw auto naar onze dealer brengt, vervangen
we de onderdelen en vloeistoffen volgens het officiële onderhoudsschema van Nissan
en voeren we de nodige controles voor uw gemoedsrust uit. U hebt de volledige
controle over uw budget en planning. Nissan informeert u wanneer de auto moet
worden binnengebracht en stelt u het gepaste onderhoud en een tijdstip voor.

GARANTIEVERLENGING
ONZE BELOFTE. UW ERVARING

ER STAAT GEEN VERVALDATUM OP ONZE BELOFTES. ELK LID VAN HET YOU+NISSAN-PROGRAMMA
WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER GEHOLPEN. WANT WIJ ZIJN ER VOOR U.
ALTIJD. DAT IS ONZE BELOFTE.
GRATIS VERVANGEND VERVOER

Wij beloven dat u de weg op kunt terwijl wij aan
uw auto werken. Als u van tevoren boekt,
zorgen we voor een gratis vervangende auto
of alternatief vervoer. Als de werkzaamheden
niet lang duren kunt u er natuurlijk ook op
wachten onder het genot van een kopje koffie.

DE BESTE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

Wij beloven de beste prijs-kwaliteitverhouding.
In onze offertes zullen wij, waar nodig, de prijzen
afstemmen op die van een erkende onafhankelijke
reparateur die een identieke service biedt.

GRAITS E-CHECK

Wij beloven dat uw auto een gratis controle
krijgt, voordat er werk aan wordt verricht.
Zo weet u wat er moet gebeuren en hoeveel
het gaat kosten. Al onze prijzen zijn ook altijd
online en bij onze dealer inzichtelijk.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE

Wij beloven dat u altijd mobiel blijft. In het
onwaarschijnlijke geval van een defect of ongeval,
kunt u altijd op Nissan Assistance rekenen.
Dus wat er ook gebeurt, bel ons eerst en wij
zullen zorgen dat u zo snel mogelijk uw reis
kunt vervolgen, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Gratis!

OVERAL, ALTIJD, VOOR WAT DAN OOK. BEL 0800 023 1513 (NL) OF 00800 5000 1001 (BE)

Met de verlengde Nissan-garantie kunt u de duur of het aantal kilometer van de 3
jaar/100.000 km-fabrieksgarantie verlengen. Kies het contract dat het beste aansluit
bij uw gebruik. Bij onderhoud worden uitsluitend originele Nissan-onderdelen gebruikt,
die door hoog opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd. Voor een complete
gemoedsrust kunt u ook 24/7 rekenen op een Europese pechhulp (indien van
toepassing).

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN
NAAR BOVEN.
U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert
onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de
regels te veranderen en te innoveren. En bij
Nissan is innoveren meer dan toevoegingen
en uitbreidingen. We tasten de grenzen af
om wat hetzelfde blijf t, opnieuw uit te
v inden . Zo werken we verrassende
oplossingen uit om aan uw wensen te
beantwoorden. Bij Nissan ontwerpen we
auto’s, accessoires en diensten die breken
met de conventies. We maken het praktische
opwindend en het opwindende praktisch
om u dag na dag nog meer rijplezier te
verzekeren.

DE NIEUWE NISSAN LEAF BIEDT U:
5 JAAR/100.000 KM GARANTIE OP ALLE
SPECIFIEKE EV-ONDERDELEN EN
3 JAAR/100.000 KM GARANTIE OP ALLE
STANDAARDONDERDELEN
12 JAAR GARANTIE TEGEN DOORROESTEN
EEN ONDERHOUDSINTERVAL VAN 30.000 KM
DE GARANTIE OP DE LITHIUM-IONBATTERIJ
VAN DE NISSAN LEAF BESCHERMT OOK
TEGEN CAPACITEITSVERLIES TOT MINDER
DAN 9 BALKJES (VAN DE 12) ZOALS
AFGEBEELD OP DE CAPACITEITSMETER
VAN DE NIEUWE NISSAN LEAF GEDURENDE
ACHT JAAR / 160.000 KM

NOTITIES

NOTITIES

NIEUWE NISSAN

LEAF

OKTOBER 2017

GAMMA

40 kWh

2.ZERO EDITION
O

STANDAARDUITRUSTING & TECHNISCHE SPECIFICATIES

NIEUWE NISSAN LEAF
STANDAARDUITRUSTING

2.ZERO EDITION
Q VEILIGHEID & TECHNOLOGIE

Q STYLING INTERIEUR

Q

ABS/EBD/ESP/Hill Start Assist

Q

Instrumentenpaneel met 7" High Definition leurenscherm

Q

Bandenspanning controlesysteem (TPMS)

Q

Met leder bekleed stuurwiel

Q

Voor-, zij- en gordijnairbags

Q

Stoffen bekleding

Q

Intelligente frontale botsingbescherming

Q

Opbergruimte achterzijde voorstoelen

Q

Grootlicht met adaptieve dimstand

Q

Middenarmsteun

Q

Lane Departure Warning

Q

Intelligente rijbaanassistent

Q

Achteruitrij-assistent
(Cross Traffic Alert)

Q

Dodehoekassistent

Q

Snelheidsbegrenzer

Q

LED dagrijverlichting

Q

Chassis Control System

Q COMFORT
Q

Automatische airconditioning met timer

Q

E-pedal

Q

Q

Q

Q

Intelligent cruise control (handhaaft de ingestelde afstand
tot de auto voor u)
Verkeersbordherkenning

Q

Grootlicht met adaptieve dimstand

Q

Rijbaan-assistent

Q

Intelligent Nissan Around View Monitor (360° kleuencamera)
+ Detectie van bewegende objecten + Vermoeidheidswaarschuwing

Q

ISOFIX-bevestigingspunten achter (2x)

Q

Halogeen koplampen met LED signatuur

Q

LED verlichting achter

Q

Parkeersensoren voor- en achterzijde

Q

Intelligent key & Start/Stop-knop

Q

Regensensor

Q

Automatisch in- en uitschakelende koplampen

Q

Follow me home verlichting

Q

AUX aansluiting

Q

Automatisch dimmende binnenspiegel

Q

Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40)

Mistlampen voor

Q MULTIMEDIA
Q

Q

Q

ProPILOT 1.0: All Around Driving Support System
- Intelligente rijbaanassistent
- Intelligente frontale botsingbescherming
- Detectie van bewegende objecten
- Dodehoekassistent
- Verkeersbordherkenning

Q STYLING EXTERIEUR
Q

17" lichtmetalen velgen

Q

Chromen deurgrepen

Q

Privacy glass

Q

B-stijl hoogglans zwart

Q

Spiegelkappen in carrosseriekleur

Q

Buitenspiegels met geïntegreerde knipperlichten

Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare
buitenspiegels

Q

Intelligente frontale botsingbescherming (IEB)

Q

Warmtepomp voor efficiëntere verwarming
van het interieur en optimalisatie van de actieradius

Q

Audiosysteem met USB-aansluiting, stuurwielbediening,
6 luidsprekers
Digitale radio-ontvangst (DAB+)
NissanConnect EV 7,0"
- Navigatiesysteem met 7" touchscreen
- Achteruitrijcamera met dynamische
begeleidingslijnen
- Bediening van telematicasysteem
- Aanwijzing laadpunten met automatische update
- Apple CarPlay(1) met Siri / Android Auto(2)

Q PACKS
Q

Comfort Pack
- Verwarmbaar stuur
- Verwarmde stoelen voor en achter

(1) Apple CarPlay is een trademark van Apple Inc. Apple CarPlay apparaat voorwaarden: iAP2, iPhone 5 of ouder (lightning connector), iOS 8.3 of ouder en moet
aangesloten worden via USB. Apple Carplay gebruik afhankelijk van beschikbaarheid op de markt.
(2) Android Auto is ontworpen voor gebruik met Android apparaten met 5.0
(Lollipop) of hoger en moet aangesloten worden via USB. Android Auto gebruik
afhankelijk van beschikbaarheid op de markt.

NIEUWE NISSAN LEAF
STANDAARDUITRUSTING

2.ZERO EDITION

■ VEILIGHEID & TECHNOLOGIE
ABS (Anti-blokkeersysteem)
EBD (elektronische remkrachtverdeler)
■
ESP (Electronic Stability Program)
■
NBAS (Nissan Brake Assist System)
■
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
■
Voor-, zij- en gordijnairbags
■
Uitschakelbare passagiersairbag
■
Actieve hoofdsteunen voor
■
Hoofdsteunen achter
■
3-punts veiligheidsgordels voor en achter
■
ISOFIX-bevestigingspunten achter (x2)
■
Reparatiekit voor de banden
■
Startonderbreking
■
Chassis Control System:
Active Trace Control
Active Ride Control
■
■

■

ProPILOT 1.0: All Around Driving Support System
- Intelligente rijbaanassistent
- Intelligente frontale botsingbescherming
- Detectie van bewegende objecten
- Dodehoekassistent
- Verkeersbordherkenning

Halogeen koplampen met LED signatuur
LED dagrijverlichting
■
LED koplampen met LED signatuur en automatische hoogteverstelling
■
LED verlichting achter
■
Achteruitrijcamera
■
Intelligent Nissan Around View Monitor
■
Detectie van bewegende objecten
■
Intelligente frontale botsingbescherming (IEB)
■
Grootlicht met adaptieve dimstand
■
Lane Departure Warning
■
Intelligente rijbaanassistent
■
Achteruitrij-assistent (Cross Traffic Alert)
■
Dodehoekassistent
■
Cruise control en snelheidsbegrenzer
■
Intelligent cruise control (handhaaft de ingestelde afstand tot de auto voor u)
■
Verkeersbordherkenning
■
Grootlicht met adaptieve dimstand
■
Intelligent Nissan Around View Monitor (360° kleurencamera) + Detectie van bewegende objecten + Vermoeidheidswaarschuwing
■
Mistlampen voor
■
Automatisch dimmende binnenspiegel
■
■

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

■ STYLING
Exterieur
■

Metaallak Spring Cloud of Brilliant Black

●

■

Chromen deurgrepen

●

■

Buitenspiegelkappen in kleur carrosserie

●

■

B-stijl hoogglans zwart

●

■

Mistlampen voor

●

■

Privacy glass (Extra getint glas achterste zijruiten en achterruit)

●

■

Spriet-antenne

●

■

17" lichtmetalen velgen

●

Interieur
■

Instrumentenpaneel met 7" High Definition kleurenscherm

●

■

Verwarmd met leder bekleed stuurwiel

●

■

Verwarmde voorstoelen en achterbank

●

■

Warmtepomp voor efficiëntere verwarming van het interieur en optimalisatie van de actieradius

●

■

Opbergruimte achterzijde voorstoelen

●
● Standaard uitvoering / ❍ Optie / - niet beschikbaar

NIEUWE NISSAN LEAF
STANDAARDUITRUSTING

2.ZERO EDITION

■ COMFORT
■

E-pedal

●

■

Automatische airconditioning met timer

●

■

Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels

●

■

Parkeersensoren voor- en achterzijde

●

■

Intelligent key & Start/Stop-knop

●

■

Regensensor

●

■

Automatisch in- en uitschakelende koplampen

●

■

Follow me home verlichting

●

■

AUX aansluiting

●

■

Verwarmd met leder bekleed stuurwiel

●

■

Verwarmde voorstoelen en achterbank

●

■

Automatisch dimmende binnenspiegel

●

■

Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40)

●

■

Elektronische stuurbekrachtiging

●

■

In hoogte verstelbaar stuurwiel

●

■

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

●

■

Middenarmsteun voor

●

■

Bekerhouder voor (2x)

●

■

Zonnekleppen met verlicht make-up spiegeltje

●

■

12V aansluiting

●

■

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

●

■

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

●

■

Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40)

●

■ MULTIMEDIA
■

Audiosysteem met USB-aansluiting, stuurwielbediening, 6 luidsprekers

●

■

Digitale radio-ontvangst (DAB+)

●

■

NissanConnect EV 7,0"
- Navigatiesysteem met 7" touchscreen
- Achteruitrijcamera met dynamische begeleidingslijnen
- Bediening van telematicasysteem
- Aanwijzing laadpunten met automatische update
- Apple CarPlay(1) met Siri / Android Auto(2)

●

(1) Apple CarPlay is een trademark van Apple Inc. Apple CarPlay apparaat voorwaarden: iAP2, iPhone 5 of ouder (lightning connector), iOS 8.3 of ouder en moet
aangesloten worden via USB. Apple Carplay gebruik afhankelijk van beschikbaarheid op de markt.
(2) Android Auto is ontworpen voor gebruik met Android apparaten met 5.0
(Lollipop) of hoger en moet aangesloten worden via USB. Android Auto gebruik
afhankelijk van beschikbaarheid op de markt.

● Standaard uitvoering
❍ Optie
- Niet beschikbaar

NIEUWE NISSAN LEAF
TECHNISCHE GEGEVENS
Q
Q

Q

MODEL
Uitvoering

Maximum vermogen

Q

Maximum koppel

Q

Soort energie

5 zitplaatsen

kW(pk)/min-1

110(150)

Nm/min-1

Type

Q

Voltage

Q

Capaciteit

Q

Aantal cellen

Gelamineerde Lithium-ion
V

40
192

LADER
Lader

kW

Q

Snellader

kW

Q

Standaard meegeleverde laadkabel

3,6-6,6
50
Stopcontact; EVSE 6 m lengte - 3,5 kg en Mode 3 T2 - T2 32A 6 m lengte

AANDRIJVING

Q

Soort aandrijving

Q

Verhouding versnellingsbak

Q

Aangedreven wielen

Q

360

kWh

Q

Q

320
Elektrisch

BATTERIJ

Q

Q

5-deurs

MOTOR

Q

Q

40 kWh

2WD
Automatisch
Enkele overbrenging met reductie
Voorwielen

ONDERSTEL

Q

Ophanging

Q

Achter

Q

Stuurinrichting

Q

Remmen

Q

Systeem stabiliteitscontrole

Q

Wielmaat

Q

Bandenmaat

Voor

Onafhankelijk, type McPherson

Achter

Semi starre achteras
Elektrisch bekrachtigd
Rondom geventileerde schijven met ABS / EDB / NBAS / ESP
ESP (standaard)
17’’ x 6,5J
215/50R17 91V

Q

GEWICHTEN EN AFMETINGEN*

Q

Gewicht voor wegenbelasting

kg

nog niet bekend

Q

Massa rijklaar

kg

nog niet bekend

Q

Max. toelaatbare massa

Q

Max. asbelasting

Q

Max. massa aanhanger

Q

Maximale kogeldruk

Q

Q

kg

nog niet bekend

Voor

kg

nog niet bekend

Achter

kg

nog niet bekend

Geremd

kg

nog niet bekend

kg

nog niet bekend

kg

nog niet bekend

Lengte

mm

4490

Breedte (zonder buitenspiegels)

mm

1790

Q

Breedte (met buitenspiegels)

mm

2030

Q

Hoogte (onbeladen)

mm

1540

Q

Wielbasis

mm

2700

Overhang

1005

Q

Q

Spoorbreedte

Q

Bodemvrijheid

Q

Min. draaicirkel (tussen stoepranden)

Q

Inhoud bagageruimte (VDA)

Q

Ongeremd

Voor

mm

Achter

mm

785

Voor

mm

1530

Achter

mm

1545

VDA

mm

176

m

10,6

L

435

PRESTATIES*

Q

Elektriciteitsverbruik

W/km

170

Q

Actieradius (NEDC)

km

378

Q

Maximum snelheid

km/h

144

Q

Acceleratie 0 - 100 km/h

sec

8,6

* indicatieve waarden, onder voorbehoud homologatie.

Bezoek onze website:
www.nissan.be

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was bij het ter perse gaan (september 2017). In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te
verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Nissan-verdelers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht
van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de
schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

SPENLEAF1017 – Gedrukt in België.
Ontwerp door Typoweb.

