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Nový Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Velký krok kupředu pro nejprodávanější elektromobil na světě. Připravte se na 
zcela nový způsob jízdy, který z všedního učiní úchvatné. Zažijte větší pocit jistoty, 
vzrušení a propojení – ať už míříte kamkoli. To vše ve voze, který i ty jednoduché 
věci dělá fantasticky.
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Jeďte tam, kam potřebujete
Díky přístupu do bezemisních zón vám nic nebude bránit v cestě.

Jeďte ještě dále.
Spojením dojezdu 378 km* a největší sítě rychlodobíjecích 

stanic se svět najednou zmenšil. 

Cestujte se vším,
co budete potřebovat 

Nabízí pět sedadel, zavazadlový prostor o objemu 435 litrů a odvážný nový 
aerodynamický design – Nissan LEAF vás dostane na místo stylově a úsporně.

*Hodnota dle předpisu NEDC (Nový evropský jízdní cyklus)
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Připravte své smysly
na zážitek, kterému se nic nevyrovná, a užijte si nový způsob 
jízdy, který ve vás rozezní tu správnou strunu.
Díky systému Nissan Intelligent Mobility budete se svým vozem 
LEAF propojeni jako nikdy předtím. Získáte lepší rozhled, rozšíříte 
své smysly a posílíte své sebevědomí za volantem. Přesně takhle 
má vypadat řízení.

VIDÍTE A VNÍMÁTE VÍCE
s panoramatickým kamerovým systémem a 

chytrými technologiemi, jako je upozornění na 
provoz za vozidlem, sledování mrtvého úhlu a 
rozpoznání dopravních značek.

MĚJTE VŠE POD KONTROLOU
s technologií Nissan e-Pedal. Ano! K akceleraci, 

zpomalování a brzdění v novém Nissanu LEAF si 
vystačíte s jediným pedálem.

PROŽIJTE VÍCE 
VZRUŠENÍ

s okamžitým výkonem při rozjezdu 
a technologiemi Intelligent driving 
pro plynulou a úchvatnou jízdu.

BUĎTE LÉPE PROPOJENI
díky aplikaci NissanConnect EV a 

nově zavedeným systémům Apple 
Carplay* a Android Auto**

ZAŽIJTE VĚTŠÍ POCIT 
JISTOTY

s technologií Nissan ProPILOT, která vás 
podpoří. Zakročí vždy, když potřebujete, 
a udělá z vás i lepšího řidiče.

*Aplikace Apple Carplay není v České republice dostupná
**Aplikace Android Auto je kompatibilní s telefony se systémem Android verze 5.0 (Lollipop) či vyšší a vyžaduje připojení přes USB. 
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STOP

GO

Technologie e-Pedal. Zrychlujte, 
zpomalujte a brzděte jen s použitím 
plynového pedálu a vychutnejte si 
jednoduchou a snadnou jízdu.

Spousta zábavy
sešlápnutím e-Pedalu

Jde o zcela nový a zábavný způsob řízení. Představte si možnost ovládat 
jízdu jen jedním pedálem. Pro okamžitou akceleraci stačí pedál sešlápnout 
a pro zpomalení zase uvolnit. Dokonce udrží i vozidlo ve svahu, aniž byste 
se dotkli brzdového pedálu. Návrat k řízení se dvěma pedály je samozřejmě 
jen otázkou přepnutí páčky, ale co je na něm zábavného?
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UDRŽUJE VAŠI 
AKTUÁLNÍ RYCHLOST

A ODSTUP 

UMÍ 
DOKONCE

I ÚPLNĚ ZASTAVIT 

HLÍDÁ
PLYNULOST PROVOZU 

NISSAN ProPILOT. Pomůže vždy, když to potřebujete. Nissan ProPILOT následuje 
vůz před vámi s předem nastaveným odstupem a udržuje vás uprostřed jízdního 
pruhu. ProPILOT dokáže váš LEAF dokonce úplně zastavit a zůstat stát v otravných 
dopravních zácpách – i těchto starostí vás zbaví. Promění vaše každodenní ranní 
dojíždění na skvělý způsob, jak začít den.

Bez obav
si užívejte jízdu
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ProPILOT:
Hlídá plynulost 

provozu, aby udržoval 
předem nastavenou 
rychlost a odstup a 
držel vůz uprostřed 

jízdního pruhu. 
Dokonce vás varuje, 

pokud začnete 
vybočovat z pruhu a 
umí v dopravní zácpě 

vůz úplně zastavit. 

ProPILOT Park:
Snazší způsob 

parkování nevyžaduje 
práci rukou ani nohou 

– postačí vám jeden 
prst. Tato funkce ze 

sady Nissan Intelligent 
Mobility je natolik 
vyspělá, že mění 

parkování v 
podívanou pro diváky.

INTELIGENTNÍ 
TEMPOMAT:

Sleduje plynulost 
provozu, aby vám 

ulehčil od 
jednotvárné jízdy 

po dálnici.

INTELIGENTNÍ 
SYSTÉM UPOZORNĚNÍ 

A PREVENCE PROTI 
VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO 

PRUHU:
Pomůže vám zůstat tam, 

kde na vozovce chcete 
být. Pokud zjistí, že se 

příliš dlouho a neúmyslně 
odchylujete od svého 
jízdního pruhu, jemně 

přibrzdí, aby vás pomohl 
navést zpět.

INTELIGENTNÍ 
AUTOMATICKÉ LED 

SVĚTLOMETY:
Po setmění se 

automaticky zapnou 
a pokud v protisměru 

odhalí blížící se 
vozidlo, podle 
potřeby se na 
chvíli sklopí.

SYSTÉM 
SLEDOVÁNÍ 

MRTVÉHO ÚHLU:
S důvěrou přejíždějte 

do jiného pruhu. 
Tato funkce hlídá 

oblast mrtvého úhlu, 
a pokud se tam 

skrývá jiné vozidlo, 
upozorní vás.

Představte si, že vaše bezpečí za jízdy zajišťuje celá soustava funkcí Nissan Intelligent Mobility, do které patří:

Tak chytrý, že za vás dokáže zaskočit, 
když to potřebujete nejvíce
Nemusíte ani vědět, proč provoz náhle zpomaluje. Ale Inteligentní nouzové brzdění s 
funkcí rozpoznání chodců je stále ve střehu a připraveno kdykoli sešlápnout brzdu. 
Nejedná se přitom o jedinou situaci, kdy vám LEAF může svým zásahem ušetřit potíže.

 

Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4    |    Strana 5    |    Strana 6    |    Strana 7    |    Strana 8    |    Strana 9    |    Strana 10    |    Strana 11    |    Strana 12    |    Strana 13    |    Strana 14

Vytisknout   |   ZavřítDesign exteriéru    |    Design interiéru    |    Technologie a Výkon    |   Styl a Příslušenství



Podélné parkování. Našli jste místo? 
Stačí zastavit před ním, podržet tlačítko 
a sledovat, jak si LEAF snadno poradí s 
obtížnými situacemi podélného parkování. 

Parkování na parkovišti. Najeďte si do 
volného prostoru, stiskněte tlačítko a 
dopřejte si chvilku úžasu z toho, jak 
LEAF dokonale zaparkuje mezi čáry.

Uvolněte se a sledujte
váš LEAF perfektně zaparkovat

ProPILOT Park Žádná práce rukou ani nohou, jen snazší způsob parkování. Právě to 
prožijete díky této funkci ze sady Nissan Intelligent Mobility, která je natolik vyspělá, že 
mění parkování v podívanou pro diváky. Stačí jen najet k místu pro parkování při okraji 
vozovky nebo na parkovišti, podržet tlačítko a věnovat se něčemu důležitějšímu, třeba 
rozjímat nad tím, že parkování už nikdy nebude jako dříve.

 

Vytisknout   |   ZavřítDesign exteriéru    |    Design interiéru    |    Technologie a Výkon    |   Styl a Příslušenství

Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4    |    Strana 5    |    Strana 6    |    Strana 7    |    Strana 8    |    Strana 9    |    Strana 10    |    Strana 11    |    Strana 12    |    Strana 13    |    Strana 14



INTELIGENTNÍ PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM vám umožňuje vidět více z 
vašeho okolí a usnadňuje komplikované manévry. S virtuálním pohledem na celé 
okolí vozu LEAF z ptačí perspektivy a volitelnou dělenou obrazovkou umožňující 
přiblížit pohled dopředu, dozadu a směrem k obrubníku zajedete se vší elegancí i 
do těch nejtěsnějších míst. Na oděrky na kolech už můžete zapomenout.

POHLED DOZADU 
A NA OKOLÍ VOZU

POHLED DOPŘEDU 
A NA OKOLÍ VOZU

POHLED DOPŘEDU 
NEBO DOZADU 

A K OBRUBNÍKU

Podívejte se shora
na jakékoli místo chcete
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INTELIGENTNÍ PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ 
SYSTÉM vás upozorní, když zpozoruje pohybující 
se objekty poblíž vašeho vozidla. Tento systém 
zdokonaluje váš přehled o okolí.

UPOZORNĚNÍ NA PROVOZ ZA VOZIDLEM. Tato funkce 
vám pomáhá vycouvat z místa bezpečněji. Sleduje 
prostor za vaším vozem LEAF a může vás upozornit, 
když zjistí, že se k vám ze stran něco blíží. 

Nechte se upozornit 
než učiníte manévr 

MĚJTE LEPŠÍ PŘEDSTAVU O SVÉM OKOLÍ. I když nevidíte blížící se vůz nebo dítě na rohu, které se chystá 
přejít cestu, můžete se spolehnout na funkce Nissan Intelligent Mobility, že si toho všimnou a včas vás 
upozorní. Ať už couváte z parkovacího místa nebo přejíždíte do jiného pruhu na hlavní silnici, poskytují 
vám lepší představu o vašem okolí a dávají zcela novou úroveň jistoty. 
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AERODYNAMICKÝ 
SPOILER 

SPODNÍ 
DIFUZOR 

VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA 
S FUNKČNOSTÍ DIFUZORU 

Odvážný vzhled je jen začátek. Díky vyspělé aerodynamice, která vozu LEAF umožňuje 
vzduch spíše proříznout než prorážet, získáváte nejen neuvěřitelně tichou, ale také 
pozoruhodně efektivní jízdu. 

PLOCHÝ SPODEK 
KAROSERIE 

Pro větší úspornost
vzduch 

Prořízněte 
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PŘIVÍTEJTE INOVATIVNÍ BATERII
Sestavu baterie vozu LEAF vyvinula přímo společnost 
Nissan, byla důsledně testována a má mimořádnou 
historii spolehlivosti. Můžete se proto při jízdě spolehnout 
na jednu z nejlepších dostupných technologií baterií. 

DEJTE SBOHEM SPALOVACÍMU MOTORU.
Se 100% elektrickým motorem můžete 
dát sbohem všem kontrolám a údržbě 
a těšit se na více času na silnici. 

DEJTE SBOHEM VÝMĚNÁM OLEJE A 
DALŠÍM POVINNOSTEM. 
Žádné palivo znamená žádný olej nebo 
výměny oleje. A žádnou převodovku, 
svíčky, chladič, řemeny a další záležitosti. 
Náklady na vlastnictví se snižují. Množství 
volného času se zvyšuje. 

DEJTE SBOHEM ČERPACÍM STANICÍM
Už můžete zapomenout na nutnost 
zastavovat na čerpací stanici po cestě 
do práce. Teď se můžete probudit plně 
nabití a připraveni užít si den. 

Zapněte úspory 
oddejte se svobodě 

ZJISTĚTE, PROČ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ. Jízda elektromobilem přináší spoustu nečekaných výhod. 
Bez spalovacího motoru už samozřejmě nemusíte tankovat palivo, ale tím výhody zdaleka nekončí. 
Vůz má celkově menší počet pohybujících se dílů, což znamená menší nároky na údržbu. Teď už se 
jen rozhodnout, co budete dělat se vším tím volným časem navíc. 
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Nabíjení nikdy nebylo tak snadné

NABÍJENÍ O VÝKONU 7 KW DOMA I Z 
VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ 

DOBY NABÍJENÍ
DOMÁCÍ RYCHLONABÍJEČKA: 7KW WALLBOX
PLNÉ NABITÍ ZA MÉNĚ NEŽ 7,5 HODINY.

Ještě nikdy nebylo snadnější ani rychlejší dostat se do pohybu. Od zapojení svého vozu 
LEAF do domácí zásuvky pro nabití přes noc, až po používání nejrozsáhlejší sítě 

rychlodobíjecích stanic.
Pomocí aplikace NissanConnevt EV* zjistíte, kde máte po cestě nabíjecí stanici. 

*Služby a aplikace systému NissanConnect EV jsou v úplném rozsahu dostupné pouze v některých evropských zemích a pouze u vybraných modelů Nissan. Společnost Nissan nabízí vybrané modely se systémem 
NissanConnect EV, který je po dobu 2 let od nákupu vozidla možné využívat automaticky a bezplatně. Pro aktualizaci systému NissanConnect EV po uplynutí 2 let od nákupu vozidla bude nutné požádat o další 
využití systému, přičemž taková žádost bude zpoplatněna. Služby a aplikace systému NissanConnect EV nejsou poskytovány společností Nissan a mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění ze 
strany společnosti Nissan. Společnost Nissan nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné v důsledku změny služeb a aplikací systému NissanConnect EV, ani za jakékoliv 
náklady na změny technických zařízení nezbytných pro využívání funkcí systému NissanConnect EV. Využívání funkcí systému NissanConnect EV vyžaduje připojení s kompatibilním mobilním telefonem nebo jiným 
zařízením, které nejsou součástí vozidla Nissan. Mobilní telefonní sítě provozují mobilní operátoři a nejsou dostupné ve všech oblastech. Mobilní operátoři mohou účtovat poplatky za datové připojení a za roamingové 
služby v zahraničí (hlasové i datové). Pro více informací o systému NissanConnect EV a jeho jazykových verzích navštivte www.nissan.cz.

RYCHLÉ NABÍJENÍ NA CESTÁCH: 
NABITÍ NA 80% BĚHEM 40 AŽ 60 MINUT*

50 KW RYCHLÉ NABÍJENÍ Z 
VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ

 *Doba nabíjení závisí na podmínkách nabíjení, včetně typu a stavu rychlodobíjecí stanice, na teplotě a kapacitě baterie a na okolní teplotě v místě použití.
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Sledování podrobné navigace ještě 
nikdy nebylo snadnější. Každé odbočení 
se zobrazuje přímo před vámi. 

Ve voze LEAF můžete snadno na 
displeji obsluhovat svůj audiosystém.

Buďte v čele technologického vývoje s vyspělým digitálním informačním 
displejem. Umožňuje vám vlastní zobrazení každého detailu o vaší cestě - 
od dojezdu, přes spotřebu energie, až po navigaci - a to na úžasné 
barevné obrazovce. Takhle vypadá informační věk.  na brilantním displeji

Zobrazte každý detail 
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DOKONALÁ INTEGRACE MOBILNÍCH 
ZAŘÍZENÍ Aplikace Apple CarPlay* a 
Android Auto** nyní nabízejí ještě 
bezpečnější a chytřejší způsob, jak si 
užít věci, které na telefonu tolik milujete. 
Získejte přístup k hudbě, mapám, volání 
a přijímání zpráv – a to vše hands-free. 
Stačí telefon prostě připojit a vybrat si. 

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.Požadavky zařízení Apple CarPlay: 
vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novější (konektor Lightning) nebo iOS 8.3 či novější a musí být připojeno 
prostřednictvím USB. 
Aplikace Apple CarPlay není v České republice dostupná.

** Aplikace Android Auto je kompatibilní s telefony se systémem Android verze 5.0 (Lollipop) či 
vyšší a vyžaduje připojení přes USB. 
Dostupnost aplikace Android Auto se liší v jednotlivých zemích.

VAŠE HUDBA. VÁŠ STYL.Použijte přenos 
audia přes Bluetooth či USB vstup k 
přímému přehrávání hudby z vašeho 
chytrého telefonu. 

Interiér byl navržen tak, aby vám zprostředkoval ten nejlepší zážitek z připojení, 
a je vybaven ergonomicky rozloženými prvky, mezi které patří charakteristická 
nová centrální konzole a pohyblivá informační obrazovka, která staví váš 
mobilní telefon do středu scény. Nissan LEAF vám dává všechny nástroje, které 
potřebujete k ovládání svého vozidla, přímo do vaší kapsy.

Zcela nová úroveň partnerství 

s vozem LEAF
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CHARAKTERISTICKÉ MODRÉ 
PRVKY

NEZAMĚNITELNÁ PALUBNÍ DESKA 

VYHŘÍVANÁ SEDADLA 

POZORUHODNÝ PROSTOR 
PRO NOHY 

AUDIOSYSTÉM BOSE PREMIUM 
Dokonce i audiosystém je energeticky úsporný. 
Konstruktéři společnosti Bose vytvořili pomocí sedmi 
malých, lehkých a strategicky umístěných 
reproduktorů audiosystém, který šetří energii bez 
jakékoli ztráty kvality zvuku. To vše, abyste si mohli 
hudbu užívat naplno a úsporněji. 

Zažijte 
pohodlí se zvukem ticha

Jaké to asi je, řídit zcela tiché vozidlo? Vstupte dovnitř luxusně tiché kabiny a 
poznejte novou úroveň ticha – tedy dokud nezapnete audiosystém Bose Premium. 
K tomu přidejte komfortní prvky, jako jsou vyhřívaná sedadla, a každá jízda teď 
může být úžasná.  
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Naložte 
cokoli budete potřebovat. 

Vůz LEAF je připraven na váš příští výlet s ohromně velkým 
nákladovým prostorem, nízko umístěnou podlahou 
nákladového prostoru a zadními sedadly dělenými v 
poměru 60/40, která se snadno sklápějí. To vše dohromady 
dělá vozidlo, které zvládne v podstatě vše, oč jej požádáte, 
s kapacitou 435 litrů. 
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* Hodnota dle předpisu NEDC (Nový evropský 
jízdní cyklus). 

EKTROMOBILY NISSAN. ELE Připojte se k elektrické revoluci.
něte již dnes jezdit autem budoucnosti. PrůkopnickáZačn

stoprocentních elektromobilů a dodávek Nissan řada s
špičkový výkon a nejmodernější technologie. nabízí š
uje vám užívat si svou jízdu a neprodukovat přitomUmožňuj
mise.žádné em

% ELEKTRICKÝ NISSAN LEAF NOVÝ 100% Nový Nissan LEAF 
m* na jedno ujede 378 km rychlonabití a je plně vybaven 

Intelligent Mobility, včetně technologií prvky Nissan In
LOT Park a e-Pedal. ProPILOT, ProPILO

RASTRUKTURY DOBÍJECÍCH STANIC ROZŠIŘOVÁNÍ INFR
pracuje se standardem pro rychlé Společnost Nissan p

ilů CHAdeMO a již vybudovalanabíjení elektromobil
nejkomplexnější síť chlonabíjecíchryc stanic v Evropě. 

hají práce na vytvoření nabíjecích, V současné době probíh
ridorů pro dlouhé cesty ponebo také „zelených“, korid

oblíbených trasách.

Ať žije elektřina
V Nissanu věříme v udržitelný zítřek a jsme přesvědčení, že právě takový nastane, pokud 
dnes učiníme potřebné kroky. Proto stojíme v čele řešení elektrické mobility, která bude 
určovat tvář chytrých měst, a vytváříme tak lepší budoucnost již dnes. 
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Jste připraveni být ohromeni? 
Nový LEAF vám ukáže cestu
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A
B

C

D

ACENTA 16" LITÁ KOLAVISIA 16" KRYTY KOL N-CONNECTA A TEKNA 17" 
LITÁ KOLA

*NEDC (Nový evropský jízdní cyklus)
** Výsledky koncem roku 2017 / 
začátkem 2018.

Vyberte si svůj dokonalý Leaf
Učiňte další krok 

VISIA
STANDARDNÍ VÝBAVA 

EXTERIÉR: 
• 16" ocelová kola 
• Projektorové přední LED 

světlomety pro denní 
svícení (DTRL) a manuální 
nastavení výšky 

• Zadní LED světla 
• Vnější zpětná zrcátka: v 

barvě karosérie + 
manuálně sklopná + 
elektricky nastavitelná + 
vyhříváná + integrovaná 
směrová světla 

• Chromované kliky dveří 
• Nabíjecí port s osvětlením 

INTERIÉR: 
• 7" TFT obrazovka a 

analogový přístrojový 
panel 

• Sedadla: černé látkové 
čalounění 
MANUÁLNÍ nastavení 
sedadla řidiče (POSOUVÁNÍ, 
SKLÁPĚNÍ A ZVEDÁNÍ) 

• MANUÁLNÍ nastavení 
sedadla spolujezdce 
(POSOUVÁNÍ A SKLÁPĚNÍ) 

• Zadní sedadla sklopná v 
poměru 60/40 

• Čalounění dveří: tkanina 
Cloth-D s Bio PET 

• Přední středová loketní 
opěrka 

KOMFORT A POHODLÍ: 
• i-Key a PES (startování 

tlačítkem)
• Automatická klimatizace (s 

časovačem a topením PTC)
• Automatická světla a 

dešťový senzor + světla s 
funkcí „Follow-me-home” + 
automatické zapnutí 
výstražných světel

• Vnitřní zpětné zrcátko s 
manuálním zatmavováním

• Tempomat + omezovač 
rychlosti + ovládání 
audiosystému + ovládání 
ukazatelů

• Elektrická přední a zadní 
okna

• Sluneční clony s 
osvětlením na straně řidiče 
a spolujezdce

• Výškově nastavitelný volant
• 12V zásuvka (1) + USB port (1)

AUDIOSYSTÉM A 
TECHNOLOGIE:
• Audiosystém se 

4 reproduktory
(CD, AM/FM, USB, AUX, BTHF) 

• Inteligentní nouzové brzdění
• e-Pedal (s funkcí rekuperace) 

SPECIFICKÉ ÚDAJE PRO 
ELEKTROMOBILY: 
• Rychlodobíjecí stanice 

50 kW Chademo 
• 6,6kW palubní nabíječka 

BEZPEČNOST:
• ABS + EBD + brzdový asistent 

+ asistent rozjezdu do kopce
• 6 airbagů (přední, boční 

a záclonové) 
• ISOFIX
• Inteligentní sledování dráhy 

vozu 
• Euro NCAP 5**
• Inteligentní nouzové brzdění 

s rozpoznáváním chodců
• Inteligentní systém 

upozornění na vybočení z 
jízdního pruhu

• Inteligentní systém 
upozornění a prevence proti 
vybočení z jízdního pruhu

• Upozornění na provoz za 
vozidlem

• Systém sledování mrtvého 
úhlu

ACENTA
STANDARDNÍ PRVKY NAVÍC 

OPROTI STUPNI VÝBAVY VISIA

EXTERIÉR:
• 16" litá kola
• Přední mlhová světla
• Elektricky sklopná vnější zrcátka

INTERIÉR:
• Sedadla: černé nebo světle šedé 

recyklované čalounění
• Kožený multifunkční volant
• Kapsy na zadní straně sedadel 

řidiče a spolujezdce

KOMFORT A POHODLÍ:
• Rychlé vytápění (společně s 

klimatizací)
• Inteligentní tempomat (ICC)

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLOGIE:
• NissanConnect EV 7" (NAVI, DAB, 

USB, Android Auto + Apple CarPlay, 
rozpoznávání hlasu) / bez CD

• 6 reproduktorů
• Zadní parkovací kamera

N-CONNECTA
STANDARDNÍ PRVKY NAVÍC 

OPROTI STUPNI VÝBAVY ACENTA

EXTERIÉR:
• 17" litá kola
• Zatmavená okna
• Elektricky sklopná vnější zrcátka
• Lesklý černý B-sloupek

KOMFORT A POHODLÍ:
• Zpětné zrcátko (s automatickým 

ztmavováním)

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLOGIE:
• Inteligentní panoramatický 

kamerový systém + systém 
detekce pohybujících se objektů + 
inteligentní rozpoznávání únavy 
řidiče + parkovací senzory

TEKNA
STANDARDNÍ PRVKY NAVÍC OPROTI 

STUPNI VÝBAVY N-CONNECTA

EXTERIÉR:
• Inteligentní automatické LED 

světlomety 
(Světlomety LED + stylová LED 
světla pro denní svícení s 
automatickým nastavením sklonu) 

INTERIÉR:
• Čalounění částečně z umělé kůže v 

černé nebo béžové barvě (přední i 
zadní) + vyhřívaná sedadla + 
vyhřívaný kožený volant

• Obložení dveří: umělá kůže
• Vyhřívaná kožená sedadla
• Vyhřívaný kožený volant

KOMFORT A POHODLÍ:
• Elektronická parkovací brzda

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLOGIE:
• Audiosystém Bose Premium se 

7 reproduktory
• ProPILOT

KOLA

Černé látkové čalounění Světle šedé recyklované čalounění Černé recyklované čalounění

VYBERTE SI SVŮJ INTERIÉR

VISIA (Standardní)

TEKNA (Standardní) A N-CONNECTA (Volitelné) TEKNA (Volitelné) TEKNA (Volitelné)

ACENTA (Standardní) A N-CONNECTA (Standardní)

Čalounění částečně z umělé kůže - 
černé

Čalounění částečně z umělé kůže - 
béžové

Černá kůže Béžová kůže

ROZMĚRY

VYBERTE SI SVOU BARVU

pastelová bílá Arctic 326

Metalická šedá Gun Z11

perleťově bílá QAB

Červená Solid Z10

Stříbrná Blade KY0

Červená Magnetic NAJ

Spring Cloud KBR

Metalická bronzová CAN

Gun Metallic KAD

Dvoutónová barva: 
perleťově bílá karoserie 
a metalická černá 
střecha XDF

A: Celková délka: 4 490 mm

B: Rozvor: 2 700 mm

C: Celková šířka: 1 788 mm

D: Celková výška 1 540 mm  
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U SPOLEČNOSTI NISSAN 

JE KVALITA 
NA PRVNÍM 
MÍSTĚ.

KOMPLEXNÍ PROCES 
Na kvalitu myslíme od samého začátku. Už při vytváření konceptu 

pečlivě promýšlíme, jak nejlépe využít inovativní design, inteligentní 
technologie a užitečné detaily inspirované vašimi potřebami, aby byl 

výsledný vůz maximálně pohodlný a odolný. 

BEZPEČNOST 
Pracujeme s inteligentními systémy podpory řidiče, které se starají o 

vaše bezpečí a pomáhají předcházet nehodám, abyste své každodenní 
cesty mohli zdolávat odvážněji a s větší jistotou. Náš panoramatický 

kamerový systém využívá 4 kamery, které dohromady skládají pohled na 
vůz a jeho okolí z ptačí perspektivy. 

MIMOŘÁDNÁ SPOLEHLIVOST 
Abychom zaručili, že se na naše vozy budete moci v běžném provozu 

naprosto spolehnout, procházejí náročnými zatěžkávacími zkouškami. Při 
testech před zahájením výroby najezdíme miliony kilometrů, tisíckrát denně 

otevíráme a zavíráme dveře a kapotu a kvalitu oken prověřujeme pomocí 
skutečného sopečného prachu z Japonska. 

DOSAŽENÁ MNOHALETÝMI 
ZKUŠENOSTMI 

Ve společnosti Nissan děláme vše s ohledem na zákazníka. Každý 
náš krok a rozhodnutí probíhá s maximální péčí, přesností a důrazem 

na kvalitu, protože vše, co děláme, děláme pro vás. Od myšlenky po 
sestavení vozu, od testování po maximální přehlednost, od služby 

zákazníkům po naše odhodlání. Kvalita provází každý náš pohyb.
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ZÁRUKA DOROVNÁNÍ CENY ZA SERVIS
Slibujeme, že díky týmu našich odborníků a díky použití 

originálních dílů Nissan se dostane vašemu vozu té 
nejlepší možné péče. Víme totiž nejlépe, jak se o váš 

Nissan postarat. Společnost Nissan vám chce poskytovat 
nejvýhodnější poměr ceny a služeb. Proto garantuje 

dorovnání ceny na srovnatelné konkurenční služby do 
vzdálenosti 10 km od místního dealera.

DOŽIVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA NISSAN 
ASSISTANCE
Slibujeme, že vás udržíme v pohybu 24 hodin denně 
a 7 dní v týdnu.
Ať už se stane cokoli, garantujeme vám 24hodinovou 
asistenci Nissan. Na stáří vašeho vozu nezáleží.

BEZPLATNÉ NÁHRADNÍ VOZIDLO
Slibujeme, že v pohybu zůstanete i během servisu 

vašeho vozidla. Objednejte se s předstihem a my vám 
zdarma zajistíme náhradní vozidlo. Na vybraných 

servisních místech máme k dispozici dokonce i 
elektromobily a řadu dalších přepravních řešení 

vyhovujících vašim potřebám.

BEZPLATNÁ KONTROLA STAVU VOZIDLA
Slibujeme, že než započneme s jakoukoli prací na 
vašem voze, zdarma jej zkontrolujeme a vy tak budete 
přesně vědět, co je třeba udělat a kolik to bude stát. 
Všechny naše ceny navíc naleznete na internetu a 
také u našich dealerů.

NÁMI POSKYTOVANÉ VÝHODY NEJSOU NIJAK ČASOVĚ OMEZENY. 
POKUD POŽADUJETE SKUTEČNĚ OTEVŘENÉ A ČESTNÉ JEDNÁNÍ A PŘIHLÁSILI JSTE SE K PROGRAMU 

YOU+NISSAN, POSTARÁME SE O VÁS. NAPOŘÁD. TO SLIBUJEME.

NÁŠ PŘÍSLIB. VÁŠ ZÁŽITEK.

KDEKOLI, KDYKOLI, COKOLI. STAČÍ ZAVOLAT NA ČÍSLO 800 23 23 23 A JSME VÁM K DISPOZICI.

Prodloužená záruka Nissan vám poskytuje příležitost prodloužit standardní záruku 
výrobce 3 roky / 160 000 km na delší období či počet kilometrů. Zvolte si smlouvu, 
která pro vás bude nejvýhodnější podle toho, jak vůz využíváte. V případě potřeby 
opravy budou použity výhradně originální díly Nissan a opravu provedou mechanici 
vyškolení společností Nissan. Pro váš pocit jistoty jsou zahrnuty nonstop asistenční 
služby v celé Evropě (pokud jsou dostupné). 

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA**

Sjednání servisní smlouvy Nissan představuje ten nejlepší způsob, jak vašemu Nissanu 
LEAF poskytnout péči, jakou si zaslouží! Poskytneme kompletní péči vašemu vozidlu 
a navíc vám zaručíme pevné ceny poprodejních služeb na několik let dopředu. 
Přivezete-li svoje vozidlo do našeho dealerství, vyměníme podle plánu údržby Nissan 
všechny potřebné díly a kapaliny a zkontrolujeme celkový stav vozidla, abyste měli 
jistotu, že vás na cestách nic nezaskočí. Kontrola nad celkovým rozpočtem a plánem 
– společnost Nissan vás bude informovat, až nastane čas návštěvy a navrhne 
nejvhodnější typ a načasování servisu.

SERVISNÍ SMLOUVY**

DÍKY VÁM SE NEUSTÁLE ZLEPŠUJEME.

Vy jste naší inspirací. Motivujete nás k hledání 
stále důmyslnějších řešení. Podněcujete nás k 
inovacím a změnám v zaběhnutých postupech. 
Nechceme se spokojit s pouhým vylepšováním 
či rozšiřováním toho, co již existuje. Chceme 
posouvat a znovu definovat hranice možností. 
Chceme nabízet originální řešení, která nám 
pomohou uspokojit vaše každodenní potřeby a 
naplnit vaše nejodvážnější sny. Ve společnosti 
Nissan navrhujeme vozy, příslušenství a služby 
bořící zavedené pořádky – z praktického vytváříme 
vzrušující a ze vzrušujícího praktické, abychom 
vám každý den nabídli větší potěšení z jízdy.

NISSAN LEAF VÁM NABÍZÍ*:
ZÁRUKU 5 LET / 100 000 KM NA VŠECHNY 
DÍLY SPECIFICKÉ PRO ELEKTROMOBIL A 

ZÁRUKU 3 ROKY / 100 000 KM NA BĚŽNÉ 
DÍLY

12LETOU ZÁRUKU ODOLNOSTI VŮČI 
PROREZAVĚNÍ

SERVISNÍ INTERVAL 30 000 KM

ZÁRUKA NA LITHIUM-IONTOVOU BATERII 
NISSANU LEAF SE VZTAHUJE TAKÉ NA 
SNÍŽENÍ KAPACITY BATERIE NA 9 DÍLKŮ 
(Z CELKOVÝCH 12 DÍLKŮ) NA UKAZATELI 
KAPACITY. 

*Podle toho, co nastane dříve. Podrobnější informace o podmínkách, omezeních a výlukách záruky jsou uvedeny v záruční knížce.
**Pro více informací o podmínkách Prodloužené záruky Nissan a Servisní smlouvy Nissan kontaktujte prosím autorizované dealery Nissan.
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Nissan Intelligent Mobility nás inspiruje ve všem, co děláme. Společnost Nissan je průkopníkem 
elektromobilů a stojí v čele celosvětového prodeje elektromobilů již od 70. let. Od té doby 
společnost Nissan pracuje na vývoji automobilů, které se z pouhých jezdících strojů staly 
partnery. Pokud pojedeme spolu, bude jízda jistější, propojenější a bude v ní více vzrušení! 
Jsou to vozy, které vám pomohou s řízením. S NOVÝM NISSANEM LEAF se to již stává 
realitou, protože dojezd už není žádnou překážkou.

Jste připraveni na zcela nový Nissan LEAF? Objednejte si ho na našich stránkách! 

https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/leaf.html

Razítko dealera:

 

Staňte se fanouškem Nissanu LEAF: 

Přípravě této publikace jsme věnovali maximální péči a udělali jsme vše pro to, aby její obsah v době odeslání k tisku přesně odpovídal 
skutečnosti (odeslání k tisku: listopad 2017). V této brožuře jsou použity snímky prototypů vozidel. V souladu s principem neustálého 
zlepšování výrobků si společnost Nissan International vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace a vozy popsané a vyobrazené v této 
publikaci. Dealeři společnosti Nissan budou o případných změnách co nejdříve informováni. Nejaktuálnější informace si můžete kdykoli 
vyžádat u místního dealera vozů Nissan. Vzhledem k omezením použitého tiskového procesu se mohou barvy vyobrazené v této 
brožuře mírně lišit od skutečných barev laků a interiérového čalounění. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku písařských 
chyb či chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí být v našem regionu nabízena. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a 
údaje uvedené v této brožuře jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna 
práva vyhrazena. Reprodukce celé brožury nebo jakékoli její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan Europe je zakázána. 

Tato brožura je vyrobena z papíru vyrobeného bez použití chloru. – Brožura pro ZAHÁJENÍ PRODEJE vozu LEAF MR 2017 11/2017 
– Vytištěno v EU.

Grafická úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ worldwide, Francie – tel.: +33 1 49 09 25 35
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