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AUTOMOBILISTEN, VERENIG U.
Ga mee op de stroom van meer dan 200 000 exemplaren van de  

100% elektrische Nissan LEAF die nu al over de hele wereld op de  

weg zijn. Vertrouw ook op de wereldwijd meest verkochte elektrische auto.  

Een auto die in Europa wordt gebouwd, die de grens tussen het digitale  

en fysieke leven, het stedelijke leven en de ecosfeer laat vervagen,  

om de volledige samenleving te laten opbloeien.
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ONTDEK HOE SOEPEL 

ALLES LOOPT MET DE 

NISSAN LEAF.

Een golf van positieve energie,

een spannende rit. Ontdek hoe 

soepel alles loopt met de Nissan 

LEAF. Laden kunt u thuis of 

onderweg. Met uw smartphone 

heeft u de controle over uw LEAF, 

en dan is het genieten van het 

compromisloze comfort en de 

power van een auto die bewijst dat 

het anders kan. De toekomst is nu.
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ZEG
HET VOORT

HET IS VERRASSEND wat u  
zonder uitlaat kan doen. Deel de Nissan LEAF 

ervaring met uw vrienden. Het is aardig te  
weten dat meer dan 90% tevreden zijn en  

zelfs 96% hem aanbeveelt.

“Ik hou van de LEAF 
vanwege de laagste 
gebruikskosten die ik 
ooit heb gehad.”

“NissanConnect  
EV is echt cool. 
Elke ochtend  
warm ik mijn  
LEAF op zonder 
de ontbijttafel te 
moeten verlaten!”

“Ik kocht mijn LEAF  
als een experiment,  
als tweede auto. Nu 
gebruik ik deze 95% 
van de tijd.”
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VERANDERING
TEGEMOET
RIJDEN
HET ZIET ER VERTROUWD UIT, Met zijn bereik  
van 250 km* zit hij boordevol innovaties. Een wagen 100% 
elektrisch, goed voor het milieu, die dankzij zijn spitstechnologie 
en zijn doorgedreven aerodynamica de wagen bij uitstek is bij  
de liefhebbers !

“Ik wist dat de  
LEAF zuinig in energie  

zou zijn, maar ik  
had niet zoveel  

rijplezier verwacht."

“Deze auto bespaart me  
veel geld aan benzine en 
onderhoud, en de kosten 
aan elektriciteit is minimaal".

“Ik heb absoluut geen 
idee meer wat de prijs 
van een liter benzine is.”

*LEAF 30 kWh volgens NEDC cyclus
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INLADEN
En als u eens wat meer ruimte 
nodig heeft, kan u de achterbank 
60/40 gescheiden neerklappen.

INCHECKEN
Inchecken maar! Met zijn

bagageruimte van 370 liter
behoort de Nissan LEAF tot

de grootste in zijn klasse. Zelfs
met het BOSE® Sound System

in de LEAF Tekna heeft u  
nog355L laadruimte.



B - 218 (GAUCHE)E - 80 (DROITE)

DE GEZINSWAGEN
100% ELEKTRISCH

EEN ECHTE 5 ZITTER met in hoogte verstelbare zetels 
vooraan en veel ruimte achterin. De Nissan LEAF is echt 

ontworpen om aan alle wensen te" voldoen. De luxe van een 
verwarmd stuur tesamen met verwarmde zetels voor- en 

achter om u aangenaam te verwarmen en tegelijkertijd energie 
te besparen omdat heel de binnenruimte niet verwarmd hoeft 
te worden. Met een binnenbekleding uit leder* of biologische 

stof, gemaakt uit vezels van suikerriet, draagt de Nissan LEAF 
ook zijn steentje bij in de recyclagecirkel.
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SPITS
TECHNOLOGIE
DIGITAAL DASHBOARD. Het Nissan LEAF instrumentenpaneel 
wordt overheersd door een mooie, blauw verlichte combimeter, een digitaal 
display en een fraaie middenconsole compleet met een 7" LCD-scherm 
voor de navigatie, energiegevegens en het audiosysteem.

EV-ANALYTICS
De combimeter helpt u om uw 
autonomie te optimaliseren 
door uw gebruikte of 
geregenereerde energie te 
tonen, de resterende 
batterijlading en de nog 
mogelijk af te leggen afstand 
in gemakkelijk aflleesbare 
percentages.

IN B-MODUS RIJDEN
In de B-modus zal het 
regeneratieve remsysteem  
tot 30% energie recycleren en  
naar de batterij overbrengen 
wanneer u afremt.

360° ZICHT
Met de Around View Monitor 
krijgt u een optimale weergave 
van uw omgeving. Vier 
groothoekcamera's bieden u 
een voor-, achteren/of 
zijaanzicht alsook een 
panoramisch zicht.

ECO MODUS
Door de ECO mode in te 
schakelen bespaart u energie  
en kan u uw bereik met wel 
10% vergroten - vooral handig  
in druk stadsverkeer met veel 
optrekken en stilstaan.
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NISSANCONNECT EV
PRAAT U MAAR TEGEN UW LEAF HIJ LUISTERT ECHT. NissanConnect EV maakt 
een gesprek op afstand mogelijk met uw LEAF, via een app voor uw smartphone. Dat betekent dat u de 
auto kunt vragen dingen te doen als starten met opladen of de verwarming aanzetten. En de LEAF 
geeft dan zelfs antwoord, bijvoorbeeld door u op vriendelijke toon te laten weten dat hij klaar is met 
opladen. En als u inlogt op NissanConnect EV vanaf uw laptop, zult u nog meer mogelijkheden 
ontdekken om elektrisch rijden nog makkelijker en leuker te maken. En vergeet niet uw smartphone  
te checken – het kan zomaar zijn dat het uw LEAF is die van zich laat horen.

VANAF UW SMARTPHONE. Met de beschikbare 
NissanConnect EV app kan u verbinding maken met uw 
LEAF om hem te laten starten met opladen, om de 
klimaatregeling in te stellen, uw autonomie te consulteren 
en om meldingen en updates te ontvangen.
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VANAF UW COMPUTER. Bovenop wat u allemaal 
kan doen vanaf uw smartphone, kan u wanneer u met uw 
NissanConnect EV account inlogt via uw computer uw 
rijhistoriek consulteren, uw route vooraf inplannen en 
vergelijken hoe zuinig u rijdt in vergelijking met andere 
LEAF eigenaren.
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LAAD UW  
BATTERIJ OP
HET IS NU TIJD
KIES UW OPLAADPUNT. Maak een korte 
snellaadstop onderweg, laad volledig op thuis of op het 
verk en geniet tenvolle van de 250km* autonomie wat 
uw Nissan LEAF u biedt.

Volledig opgeladen en op afstand voorverwarmd 
of gekoeld, de LEAF is u altijd een stapje voor.

Woosh! De Nissan LEAF beschikt over 
100% van zijn koppel vanaf vertrek.

geniet van de stilte en een rit 
zonder motortrillingen

LEAF biedt uiterst lage gebruikskosten

KOSTPRIJS PER 100KM

Energiekosten

Hybride uit het  
C Segment

Diesel uit het 
C Segment

Benzine uit het 
C Segment

LEAF

*LEAF 30kWh volgens NEDC norm
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Dankzij zijn regeneratief remsysteem laadt de 
batterij van uw Nissan LEAF telkens op wanneer 
u vertraagt of remt. U krijgt een andere kijk  
op de rode lichten.

Dankzij het Bluetooth® handenvrijsysteem kan u alle 
telefoongesprekken beantwoorden met uw beide handen aan 
het stuur. Uw navigatiesysteem geeft alle laadpunten in uw 
omgeving aan alsook op uw geplande route. Heel handig 
wanneer er weinig autonomie overblijft. 

Opnieuw een aangename dag achter het stuur van 
uw elektrisch voertuig : geen uitstoot en geen CO2. 
Eens terug thuis profiteert u van het nachttarief 
tijdens de daluren om uw batterij weer vol te laden.

30 MIN: Tot 80% laden in maximum 30 minuten 
: snelladen laat u toe uw batterij in een recordtijd 
op te laden en terug de weg op te gaan. Minder 
tijd om te laden, meer kilometers gereden.

3. SNELLADEN

Laadtijden*
LEAF 24kWh max 4u
LEAF 30kWh max 5u
*Geschatte laadtijden met 32A wallbox

2. WALLBOX VOOR THUIS

12-15 UUR: Gebruik de bijgeleverde EVSE kabel 
om uw batterij op te laden wanneer u het wenst : 
een publiek laadstation, op het werk of thuis, op 
eender welk 220V stopkontakt. Volledig opladin in 
maximum 10u of maximum 13u met de 30kWh 
batterij. Het is zo eenvoudig als een koffiezet 
aansluiten.

1. KABEL + STOPKONTAKT 220V
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AIRBAGS: Nissan’s Advanced Airbag System 
omvat airbags met gordelsensoren, zij-airbags 
vooraan en gordijnairbags in het plafond voor  
de voor- en achterzetels..
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AVM: Around View Monitor 
(parkeerhulpsysteem) helpt  
u om veilig en gemakkelijk  
te parkeren. Dabkzij de  
4 groothoekcamera's kunt u uw 
omgeving van verschillende 
invalshoeken zien, waaronder 
de voor- achter- en zijkanten 
alsook een panoramisch zicht.

LED-KOPLAMPEN:  
Het vermogen van de LED 
koplampen van de Nissan 
LEAF is vergelijkbaar met die 
van Xenon koplampen en  
zijn ontworpen om donkere 
plaatsen te verlichten met de 
helft van het energieverbruik 
van halogeenlampen.

ESP: Electronic Stability Program 
zorgt dat u in controle blijft. Het 
ESP-systeem detecteert de limiet 
van het wegkontakt, vermindert het 
motorvermogen of indien nodig remt 
om kontrole van het voertuig op de 
weg te behouden.

EEN BESCHERMENDE OMGEVING. 
De Nissan LEAF is uitgerust met de 
meest recente veiligheids systemen.

UW BESTEMMING BEREIKEN
IN ALLE VEILIGHEID

GERUSTSTELLENDE ESP laat u 
veranderingen van rijstrook op het laatste 
ogenblik vlotter verlopen en verzekert uw 
gewenste te volgen koers in geval van 
bruusk remmen.

MET ESP

ZONDER ESP
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EEN  
PERSOONLIJKE 
TOUCH
TOEVOEGEN
ORIGINELE NISSAN-ACCESSOIRES. U kan uw  
LEAF aan uw persoonlijke smaak aanpassen d.m.v chroom 
accenten bij de lichten, handige opbergsystemen,  
aluminium velgen enz.

1) Windgeleiders
2) Chroom spiegelkappen (over de bestaande spiegelkappen)
3) Chroom portierlijsten
4) Lichtmetalen velgen 17'µ
5) Chroom mistlampringen
6-8) Vloermatten (4 stuks)
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9 10

12 13 14

11

9) Verlichte drempellijsten
12) Blauwe schaal middenconsole

10) Chroom spiegelkappen
13) Chroom koffersierlijst

11) Kofferorganiser
14) Soepele kofferschaal met 2 mogelijkheden : 

met of zonder het Bose R Energy-Efficient 
geluidssysteem.
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GEEF KLEUR AAN UW ENERGIE
L A K K L E U R E N

V E L G E N

ACENTA
16’’ Lichtmetalen velgen

VISIA
16’’ Sierwieldoppen

w w w . n i s s a n . n l / l e a f

TEKNA
17’’ Lichtmetalen velgen

Dark Grey - KAD

Magnetic Red - NAJ

Pearl White - QABSilver Grey - KY0

Brilliant Black - Z11

Solid White - 326

Sonic Blue - RBE

Ultimate Bronze - CAP

Solid Red - Z10
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D

A

B C

B E K L E D I N G
MAATWERK

AFMETINGEN

*Biostof
** Zit en rugleuning

VISIA 
Geweven stof*
Zwart

ACENTA
Suède* 
Zwart

TEKNA 
Leder** 
Zwart

A: Totale lengte: 4445 mm
B: Wielbasis: 2530 mm
C: Totale breedte: 1770 mm
D: Totale hoogte: 1550 mm
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GRATIS VERVANGEND VERVOER
Wij beloven dat u de weg op kunt terwijl wij aan uw auto 

werken. Als u van te voren 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-KWALITEITVERHOUDING
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.

GRATIS 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  
dealers inzichtelijk.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE
Wij beloven dat u altijd mobiel blijft. In het 
onwaarschijnlijke geval van een defect of een 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!

ONZE BELOFTES AAN U HEBBEN GEEN HOUDBAARHEIDSDATUM.  
ALS U ZICH AANSLUIT BIJ HET YOU+NISSAN PROGRAMMA, EN EERLIJK EN OPEN BENADERD  

WILT WORDEN, DAN ZULLEN WIJ VOOR U ZORGEN ALTIJD. DAT BELOVEN WIJ.

ONZE BELOFTE. UW ERVARING.

BEL MET 0800 023 15 13 (VANUIT HET BUITENLAND +31 20 516 20 26).
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U BRENGT HET BESTE IN ONS NAAR 
BOVEN.

U spreekt tot onze verbeelding. U prikkelt onze 
vindingrijkheid. U inspireert ons om de bakens te 
verzetten en te innoveren. En bij Nissan gaat innoveren 
verder dan wat extra toevoegingen of uitbreidingen. 
Het gaat erom onverwachte oplossingen te ontwikkelen 
om uw wensen en behoeften in te vullen. Bij Nissan 
ontwerpen we auto’s, accessoires en diensten die 
begaande paden verlaten en het praktische opwindend 
maken. Alles om u dagelijks meer te laten genieten 
van het autorijden.

Het onderhoudscontract van Nissan is de beste manier om uw nieuwe Nissan LEAF 
het onderhoud te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan, waarvoor 
we tarieven hanteren die over een lengte van jaren vast blijven liggen. Wanneer u met 
uw auto naar ons dealerbedrijf komt, zullen we de onderdelen en vloeistoffen vervangen 
volgens het officiële onderhoudsschema van Nissan en voeren we controlebeurten uit, 
zodat u met een gerust hart op stap kunt. Voor een volledig overzicht van de kosten 
en de planning zal Nissan u melden wanneer het tijd wordt om langs te komen en 
met u bespreken wat er het beste aan uw auto kan worden gedaan en wanneer.

NISSAN Verlengde Garantie stelt u in de gelegenheid de fabrieksgarantie van  
3 jaar/100.000 km uit te breiden tot een langere periode of een hogere kilometerstand. 
Kies het contract dat het best bij uw rijgewoonten past. Bij reparaties wordt uitsluitend 
gebruik gemaakt van originele Nissan-onderdelen, gemonteerd door speciaal door 
Nissan opgeleide monteurs. 24/7 Pechhulp in geheel Europa is (indien van toepassing) 
bij de service inbegrepen – voor een gerust gevoel.

ONDERHOUDSCONTRACT

VERLENGDE GARANTIE

MET DE NISSAN  
LEAF KRIJGT U:

5-JAAR GARANTIE/100.000 KM GARANTIE OPALLE 
EV GERELATEERDE ONDERDELEN.

3-JAAR GARANTIE/100.000 KM VOOR  
STANDAARD ONDERDELEN 
12 JAAR ANTI-CORROSIE GARANTIE 
30.000 KM SERVICE INTERVAL

Nissan LEAF lithium-ion accugarantie beschermt ook 
tegen capaciteitsverlies onder de 9 bar (van de totale 
12 bar) zoals af te lezen op de LEAF’s capaciteitsmeter, 
voor een periode van 5 jaar/100.000 KM (24 kWh 
batterij) of 8 jaar/160.000 KM (30 kWh batterij).
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Volg Nissan op: 

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van verschijnen (December 2015) correct zou 
zijn. In het kader van haar voortdurend streven naar betere producten behoudt Nissan Nederland zich het recht voor, om specificaties en de voertuigen die 
in deze publicatie worden getoond en beschreven, te allen tijde te wijzigen. Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van 
dergelijke wijzigingen. Raadpleeg uw lokale Nissan-dealer voor de meest 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 Nederland is verboden.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier – MY16 LEAF BROCHURE LHD 12/2015 – Gedrukt in de EU.  
Samengesteld door CLM BBDO, Frankrijk – Tel: +33 1 41 23 41 23 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel: +33 1 49 09 25 35.

B e z o e k  o n z e  w e b s i t e :  n l . n i s s a n . b e

Dealer:


