
Novo Nissan LEAF
SIMPLY AMAZING



NISSAN LEAF / MY20 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor
Tipo
Potência
Torque

Elétrico
Tipo de bateria

Tração
Eixo

Suspensão
Dianteira
Traseira

Freios
Dianteiros e traseiros

Direção
Tipo

Dimensões exteriores
Comprimento
Largura
Altura
Altura livre do solo
Distância entre-eixos

Rodas
Rodas
Pneus

Capacidade
Capacidade de passageiros
Emissão de CO2
Porta-malas

Elétrico (110 W - kw)
149 cv @ 9.795 rpm 

32,6 kgfm @ 3.283 rpm

Bateria de íon-lítio laminada (40 kWh)

2WD

Independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora 
Eixo de torção com barra estabilizadora

Discos dianteiros e traseiros ventilados

Elétrica com assistência variável

4.480 mm
1.790 mm
1.565 mm
155 mm

2.700 mm

Liga leve de 17” 
 215/50 R17”

5
0

435 litros

NISSAN LEAF / MY20 – EQUIPAMENTOS

INTERIOR
Acabamento de couro nos bancos  
Apoio de braço dianteiro
Banco do motorista com ajuste manual de 6 posições
Banco traseiro bipartido 60/40
Comandos no volante para piloto automático, computador de bordo e sistema  
de áudio/telefone 
Painel multifuncional em HD de 7’’
Para-sol com espelhos e iluminação para o motorista e passageiro
Porta-luvas com iluminação
Seletor de marcha tipo joystick
Tomada 12 V e USB
Vidros dianteiros elétricos com sistema “one touch” somente para o motorista
Vidros traseiros e do passageiro elétricos
Volante com acabamento de couro



EXTERIOR
Faróis de neblina dianteiros
Limpador de para-brisa com velocidade intermitente e sensor de chuva
Luzes diurnas de LED (DRL)
Luzes traseiras de LED
Maçanetas externas cromadas
Porta-malas com iluminação e abertura através da I-Key
Retrovisores externos com aquecedor
Retrovisores externos com regulagem elétrica
Retrovisores externos rebatíveis automaticamente com indicador de direção de LED
Rodas de liga leve de 17” e pneus 215/50 R17
Spoiler traseiro 

CONFORTO E TECNOLOGIA
Ar-condicionado automático
Acendimento inteligente dos faróis com ajuste automático de altura e intensidade
Bancos dianteiros com aquecimento
Chave inteligente presencial (I-Key)
e-Pedal (operação de frenagem e aceleração com um único pedal) 
Espelho retrovisor eletrocrômico 
Modo de condução B (intensificação do freio regenerativo )
Modo de condução ECO (ecológico)
Piloto automático inteligente (Intelligent Cruise Control) 
Visão 360° inteligente (Intelligent Around View Monitor)

SEGURANÇA
Air bags frontais, laterais e de cortina
Alerta de colisão com assistente inteligente de frenagem  
(Intelligent Foward Collision Warning with Intelligent Emergency Braking)

Alerta inteligente de fadiga (Intelligent Driver Alertness) 
Alerta de ponto-cego (Blind Spot Warning)
Alerta inteligente de mudança de faixa (Intelligent Lane Intervention)
Alerta inteligente de tráfego cruzado (Rear Cross Traffic Alert)
Cinto de segurança de três pontos para todos os passageiros (5)
Controle de tração e estabilidade (VDC – Vehicle Dynamic Control) 
Controle inteligente de freio-motor (Intelligent Engine Brake)
Controle inteligente em curvas (Intelligent Trace Control)
Estabilizador inteligente de carroceria (Intelligent Ride Control)
Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX) 
Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA)
Sinal de frenagem de emergência em caso de acidente
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus
Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)

SISTEMA DE ÁUDIO
Sistema de áudio com tela touch screen colorida de 8” com  
AM/FM, CD, MP3, aux., USB, CarPlay®, Android Auto® e 6 alto-falantes

NISSAN LEAF / MY20 – EQUIPAMENTOS


