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ELEKTRISK FREMTID                             
– KOM OG VÆR MED.

Vær med blandt de over 270.000, 100 % elektriske Nissan LEAF-biler,  
som allerede kører på vejene rundt om i verden. Sæt din lid til den bedst 

sælgende elbil i historien. En bil, som er produceret i Europa, og som 
udvisker linjen mellem det digitale og det fysiske liv, storbykulturen  

og økosfæren for at bringe hele samfundet fremad.

#ELECTRIFYTHEWORLD
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OPLEV FLOWET
I NISSAN LEAF.

En bølge af positiv energi og en

opkvikkende køretur. Oplad den

derhjemme, mens du handler eller

på farten. Betjen din LEAF med 

din smartphone, og glæd dig over 

den unikke komfort og uventede 

kraft fra en ægte trendsætter. 

Fremtiden er lige blevet  

til virkelighed.
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SPRED
BUDSKABET

DET ER OVERRASKENDE, 
hvad du kan klare uden et udstødningsrør.

Løft din profil, og del NISSAN LEAF med
dine venner. Det vil de synes godt om med  

det samme. Over 92 % af alle ejere siger, at de  
er tilfredse, og 95 % vil anbefale den til andre!

"Bilen sparer mig tonsvis af penge  
på benzin og vedligeholdelse, og 
udgifterne til el er minimale."

“NissanConnect EV er
mega cool. Jeg varmer
min LEAF op hver
morgen uden at forlade
morgenmadsbordet!"

"Jeg købte min LEAF som
et eksperiment som bil
nummer to. Nu kører jeg
i den 95 % AF TIDEN."

www.nissan.dk/leaf
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www.nissan.dk/leaf

*250 km rækkevidde (NEDC). Gennemsnitlig rækkevide ved normal kørsel fra 125-200 km med 30 kWh.
Den anslåede rækkevidde afhænger af flere faktorer som hastighed, køremåde, brug af AC og varme, topografi etc.

KØR
MOD FORANDRINGER
DEN SER VELKENDT UD, men den er 
revolutionerende indeni. Den er spækket med 
innovationer for at kunne opnå en rækkevidde  
på op til 250 km* i henhold til NEDC. Nissan LEAF 
er en 100 % elektrisk hightech-øko-kriger helt ud  
i den aerodynamiske front – og dermed det  
kloge valg af bil.

"Jeg vidste, at LEAF
ville være energieffektiv,
men jeg forventede ikke,

at den ville være så
sjov at køre i."

“Leaf er mit personlige skridt  
i retning af den bæredygtige 
fremtid, jeg ønsker for mig  
og min familie.”

"Jeg aner ikke,
hvad prisen er for
en liter benzin."
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LEAF BLACK EDITION
STÅ DISTANCEN
Den er elegant. Den er smart. Den er stilfuld:  
NISSAN LEAF Black Edition – stylet til at skabe 
opmærksomhed på vejen.  

DIT VIRTUELLE FUGLEPERSPEKTIV
Around View Monitor – 360°-udsyn 
Få et klart overblik over omgivelserne med  
Around View Monitor-parkeringshjælpen.  
Fire vidvinkelkameraer giver mulighed for  
at se foran, bagved og ved siden af bilen  
samt at se bilen i fugleperspektiv.

En klar vinder: NISSAN LEAF Black Edition er en komplet eldrevet bil  
med en enestående stil. Den har en lang række specielle features som 
standardudstyr, herunder signatur-LED-forlygter, en sort aerodynamisk 
tagspoiler, skræddersyede måtter og 16” helt sorte originale Nissan  
alufælge i topkvalitet.
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TILTRÆK
PUBLIKUM

EN FULDGYLDIG 5-SÆDERS-BIL
med højdejusterbare sæder foran og masser af plads bagi

– Nissan LEAF er en ægte publikums-pleaser. Du får også
luksus som Cold pack (pakke til koldt klima), som sparer
strøm ved at holde dig varm. Nyd de opvarmede sæder

og det opvarmede rat. Svøbt i læderinteriør eller i
miljøvenligt økostof fremstillet af sukkerrør er det

også en genanvendelig glæde.

LÆS BARE IND
Og hvis du har brug for mere
plads, så kan splitbagsædet
lægges ned i forholdet 60/40.

CHECK-IND
Check-ind i Nissan LEAFs 370 l

bagagerumsplads, som er blandt de
bedste i klassen. Selv med BOSE®

Sound System i LEAF Tekna er der
stadig plads til maks. 355 l.
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INTELLIGENT
TEKNISKE VÆRKTØJER
DIGITALT INSTRUMENTPANEL. Log ind på NISSAN LEAFs
betjeningspanel, som domineres af et smukt, blåt oplyst 
kombiinstrument og et digitalt øvre display bag rattet  
samt en overskuelig midterkonsol med 7" LCD-skærm  
til resten af de data, du har brug for.

ANALYSE AF ELDRIFTEN 
Kombiinstrumentet hjælper  
dig med at maksimere 
rækkevidden ved hele tiden  
at vise dit energiforbrug  
eller regenereringen, 
opladningstilstanden, den 
tilbageværende energi, 
kapacitetsniveauet og den 
resterende rækkevidde i en 
overskuelig procentvisning.  
Læg mærke til forskellen, når   
du skifter til ECO-funktion –  
det er imponerende!

KØRSEL I B-INDSTILLING
Sæt gearstangen i indstillingen 
B, og det regenerative hightech-
bremsesystem vil øge den  
energi, som sendes tilbage til 
energiforsyningen, når du 
decelererer eller bremser.

360° UDSYN
Få et klart overblik over 
omgivelserne med Around View 
Monitor-parkeringshjælpen.  
Fire vidvinkelkameraer giver 
mulighed for at se foran, bagved  
og ved siden af bilen samt at se 
bilen i fugleperspektiv.

ECO-FUNKTION
Skift til Eco-funktion for at spare 
endnu mere energi og forbedre din 
rækkevidde med helt op til 10 % – 
især hvis du kører i byen med 
meget start/stop trafik.
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NISSANCONNECT EV
TAL MED DIN LEAF. DEN LYTTER. NissanConnect EV gør det muligt at kommunikere med
en smartphone-app, som sætter dig i stand til at holde kontakten med din LEAF på afstand.  
Det betyder, at du kan bede den om at gøre forskellige ting for dig såsom at starte opladningen  
eller tilslutte varmen. Og LEAF vil tilmed svare dig ved fx at sende dig en venlig besked for at  
meddele dig, at den er færdig med opladningen. Du kan også logge på NissanConnect EV fra  
din bærbare computer, hvor du vil opdage endnu flere måder at gøre elkørsel nem og sjov på.  
Og glem ikke at tjekke din telefon – det kan være din LEAF, der ringer.

FRA DIN SMARTPHONE. Med den tilgængelige
NissanConnect EV-app kan du koble dig op med din  
LEAF for at starte opladningen og aktivere klimaanlægget, 
se din resterende rækkevidde og modtage notifikationer  
og opdateringer.1

¹ 3 års NissanConnect EV abonnement er inkluderet. Smartphone er kompatibel med: iOS og Android.

FRA DIN COMPUTER. Foruden alt det, du kan
gøre fra din telefon, kan du logge på din 
NissanConnect EV-konto online for at se din 
kørselshistorik, planlægge din rute og endda 
også se niveauet for din kørselseffektivitet
i forhold til andre LEAF-ejere.¹
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www.nissan.dk/leaf

OPLADNING
EL ER VEJEN FREM
VÆLG DIN LADESTATION. Vælg en
hurtigopladning undervejs, komplet opladning
derhjemme, eller lad bilen op på arbejdet, og
udnyt rækkevidden på 250 km* i henhold til
NEDC, som du får med Nissan LEAF.

Vågn op til en fuld tank. Komplet 
opladet og opvarmet eller afkølet via 
fjernbetjening– LEAF er klar til action.

NISSAN LEAF har ikke nogen gear, og det 
maksimale drejningsmoment er derfor til 
rådighed øjeblikkeligt.

*250 km rækkevidde (NEDC). Gennemsnitlig rækkevidde ved normal kørsel fra 125-200 km med 30 kWh.
Den anslåede rækkevidde afhænger af flere faktorer som hastighed, køremåde, brug af AC og varme, topografi etc.

Takket være sit regenererende 
bremsesystem oplades Nissan LEAF, 
hver gang du decelererer. Rødt lys er 
din nye bedste ven.

Foretag det vigtige opkald med Bluetooth ®, og klar 
så dine ærinder. Rækkeviddeindikatoren viser f.eks., 
at du har ca. 80 km tilbage, og at der er to 
opladningsstationer i nærheden. Det er da smart.

Endnu en skøn dag med din elbil.
Hjemme igen og så er det tid til at 
lade bilen op igen med billig strøm, 
mens du sover.

30 MIN. Op til 80 % på kun en halv time: 
hurtigopladning er den hurtigste måde at 
ladebatteriet op på! Livet er nemmere, og 
køreturene er hurtigere.

1. HURTIGOPLADNING

Batteri      30 kWh
3,3-kW-oplader i bilen          9 timer

2. HJEMMEOPLADER

19 TIMER. Brug EVSE kablet til, at lade dit batteri 
hvor du vil, på arbejdet eller derhjemme. (brug 
kun stikkontakter som er godkendte af en 
autoriseret elinstallatør ). Med en strømstyrke 
på 8A oplades batteriet fra 0-100 % på ca. 19 
timer med 30-kWh-batteri. 

3. KABEL + STIKKONTAKT I HJEMMET
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AIRBAGS. Nissans avancerede 
airbagsystem omfatter 2-trins frontairbags 
og selesensorer foran, sideairbags 
monteret i forsæderne og gardinairbags 
monteret i loftet til personerne på 
forsæderne og bagsæderne.

AVM. 360° Around View Monitor 
hjælper dig med at parkere 
sikkert og nemt. Med 4 
kameraer, leverer Around View 
Monitor et fugle-perspektivs-
billede af din LEAF for at gøre 
det til en leg at bakke og 
parkere. Du kan også se langs 
bilens højre side, for eller bag 
samtidig – når du først har 
prøvet det, vil du aldrig køre i 
en bil uden det!

LED-LYGTER. 
LED-forlygterne på Nissan 
LEAF, der er lige så effektive 
som xenonforlygter, gør nat 
til dag, og de bruger kun 
halvt så meget strøm som 
halogenlygter.

ESP. Det elektroniske stabilitetsprogram 
sørger for, at du bevarer kontrollen over 
bilen. Systemet registrerer det, hvis bilen 
når sine grænser, og så reducerer det 
motorydelsen eller aktiverer bremserne 
for at undgå hjulspind.

ANKOM
SIKKERT
ET BESKYTTET MILJØ. 
Nissan LEAF er naturligvis udstyret
med det nyeste sikkerheds- og
beskyttelsesudstyr.

RO I SJÆLEN MED ESP: 
Elektronisk stabilitetsprogram gør 
pludselige vognbaneskift og hurtige 
opbremsninger nemmere, og det øger 
din sikkerhed, fordi du kan holde den 
ønskede retning.

MED ESP

UDEN ESP
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GIV
BILEN ET
PERSONLIGT PRÆG
NISSAN ORIGINALT TILBEHØR. 
Fra forkromede detaljer til lysfunktioner, smarte 
opbevaringsløsninger og fede fælge – tilpas LEAF, 
så den passer til dig.

1) Vindafvisere

2) Forkromede sidespejlskapper

3) Forkromede sidelister

4) Forkromede tågelygteringe

5-7) Måtter, 4 stk.

8) Oplyst indstigningsliste

9) Afdækning til opladningsklappen

10) Organizer til bagage

11)  Limited Black Edition mat

12) 17” alufælge

13) Bagagerumsbakke i blød plast –tilgængelig 
i to størrelser til LEAF hhv. med eller uden 
Bose® Energy Efficient Series.
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GIV DIN ENERGI FARVE

Dark Metal Grey 
(metallic)

KAD

Red Pearl (metallic)
NAJ

White Pearl (metallic) 
QAB

Silver Grey (metallic)
 KY0

Black  (metallic) 
Z11

White solid
326

Solid Red 
Z10

ACENTA_16"                
ALUFÆLG

VISIA_16"  
HJULKAPSLER

www.nissan.dk/leaf

TEKNA_17"  
ALUFÆLG

LIMITED EDITION_16"  
GLOSS BLACK  
ALUFÆLG

FARVER

FÆLGE

D

A

B C

* Biostof
** Nogle dele på lædersæder  

kan være af kunstlæder.

MÅL

BLACK 
Vævet stof*
Visia

LIGHT GREY 
Ruskind*
Acenta

BLACK 
Ruskind*
Acenta / Black Edition

BLACK 
Læder**
Tekna

A: samlet længde: 4,445MM
B: akselafstand: 2,700MM
C: samlet bredde: 1,770MM
D: samlet højde: 1,550MM

SKRÆDDERSY DIT INDTRÆK
INDTRÆK
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HOS NISSAN 

FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET 

EN 360° PROCES
Vi producerer i høj kvalitet fra start og udvikler omhyggeligt hver 

enkelt bil til at være mere komfortabel og holdbar ved hjælp af 
innovativt design, intelligent teknologi og gennemtænkte detaljer 

med inspiration fra dig.

SIKKERHED
Vi arbejder med vores intelligente køresystemer for at passe på dig 

hele tiden og hjælpe dig til at undgå uheld, så du dag efter dag får  
en mere begejstrende og selvsikker køreoplevelse. Vores Around View 

Monitor bruger fire kameraer til at give dig et virtuelt billede af din bil  
og omgivelserne omkring den i fugleperspektiv.

EKSTREM HOLDBARHED
Vi tester vores biler til grænserne for at sikre deres præstationer og 

driftssikkerhed i hverdagen. Vi kører millioner af kilometer i fasen før 
produktion, åbner og lukker dørene og motorhjelmen tusindvis  

af gange hver dag og bruger ægte vulkansk støv fra Japan til  
at teste rudernes modstandsdygtighed.

DET ULTIMATIVE BEVIS | 
Du er det bedste bevis på vores dedikerede tilgang til kvalitet. Søg efter 

kundeudtalelser, tests og vurderinger online, eller se, hvad folk siger om Nissan  
på Reevoo. Det er det bedste sted at sammenligne biler og få ærlige svar  

fra reelle ejere, som du kan stole på.

OPNÅET GENNEM ERFARING
Alt, hvad vi foretager os hos Nissan, er med fokus på kunden.  

Hvert enkelt tiltag og hver enkelt beslutning foretages med største 
omhu, præcision og højeste kvalitet, fordi de i sidste ende er for din 

skyld. Fra udvikling til konstruktion af bilen, fra test til gennemsigtighed,  
fra kundeservice til forpligtelse. Kvaliteten kan ses og mærkes ned  

i mindste detalje.
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GRATIS LÅNEBIL
VI LOVER, at du som medlem af You+Nissan kan køre 

videre, mens din bil er til service eller reparation. Book 
på forhånd, så sørger vi for en gratis lånebil eller 

anden transportløsning.

PRISMATCH
VI LOVER at vi giver din Nissan en udsøgt behandling. 

Det kan vi takket være vores toptrænede teknikere 
som arbejder med Nissan's specialværktøj, efter de 

nyeste metoder. Vi ved, hvad din Nissan behøver -  
og vi garanterer, at du får mest for pengene hos os.  
Vi matcher altid prisen, hvis du finder et tilsvarende 

værkstedstilbud - inklusiv originale Nissan  
reservedele og arbejdstimer - inden for 25 km 

 fra dit lokale værksted.

GRATIS SUNDHEDSTJEK
VI LOVER, at give din bil et gratis sundhedstjek, når 
den er til periodisk serviceeftersyn, basisservice eller 
reparation. Du får også et tilbud på forhånd, så du 
ved, hvad der skal laves, og hvor meget det vil koste.

LIVSLANG NISSAN ASSISTANCE 
VI LOVER, at holde dig kørende 24/7. Sker der noget 
uventet, garanterer vi 24-timers vejhjælp - uanset 
alderen på din Nissan.

SOM NISSAN KUNDE KAN DU OPNÅ STORE FORDELE, VED AT MELDE DIG IND I YOU+NISSAN 
FORDELSPROGRAMMET. MED YOU+NISSAN FÅR DU ADGANG TIL SÆRBEHANDLING, DER HELE  

TIDEN UDVIKLER SIG. VI TAGER OS AF DIG. DET ER VORES LØFTE!

UANSET HVOR, UANSET HVAD. RING +45 70 14 01 47. SÅ ER VI DER FOR DIG.

Ud at køre med Nissan! Du elsker din Nissan, og vi her hos Nissan tænker på dig.  
Vi ønsker, at du skal nyde at køre bil med ro i sindet. Hvis du mod forventning skulle komme 
ud for et havari eller en ulykke, er Nissan Assistance altid klar til at hjælpe dig. Så ring til 
os først, uanset hvad der sker, så vil vi gøre vores yderste for at hjælpe dig og din bil tilbage 
på vejen så hurtigt og problemfrit som muligt – 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen... Gratis! 
Hvis du vil have flere oplysninger, kan du besøge vores hjemmeside: www.nissan.dk Nissan 
Assistance Tel. (+45) 70 14 01 47

NISSAN Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at forlænge producentens garanti på 
3 år/100.000 km til en længere periode eller et højere kilometerantal. Vælg den aftale, der 
passer bedst til dit kørselsbehov. I tilfælde af en reparation anvendes der originale Nissan 
dele, som monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan. Og for at du kan have ro i 
sjælen, er Nissan Assistance inkluderet.

NISSAN ASSISTANCE

NISSAN UDVIDET TRYGHED

MED NISSAN LEAF   
FÅR DU:
5 ÅRS/100.000 KM GARANTI PÅ ALLE 
ELBILSRELATEREDE KOMPONENTER.

8 ÅRS/160.000 KM GARANTI TAB AF BATTERI 
KAPACITET PÅ 30 KWH-BATTERIET

3 ÅR/100.000 KM PÅ STANDARDKOMPONENTER

12 ÅRS GARANTI MOD GENNEMTÆRING

SERVICEINTERVAL PÅ 1 ÅR/30.000 KM

GARANTIEN PÅ NISSAN LEAFS LITIUM-ION-BATTERI 
DÆKKER OGSÅ KAPACITETSTAB TIL UNDER 9 AF DE 
SØJLER (UD AF 12), DERVISES I LEAFS 
BATTERIKAPACITETSMÅLER, I 8 ÅR/160.000 KM (PÅ 30 
KWH-BATTERIET).

DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS HER 
HOS NISSAN. 

Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer
vores opfindsomhed. Du inspirerer os til at
udfordre standarderne og skabe innovationer.
Og hos Nissan handler innovation ikke blot 
om mere og større, det handler om at bryde 
grænser og sætte nye standarder. Det 
handler om at udvikle uventede løsninger, der 
opfylder dine vildeste og mest pragmatiske 
drømme. Hos Nissan udvikler vi biler, tilbehør 
og services, der er banebrydende – vi gør det 
praktiske spændende og det spændende 
praktisk, så vi kan tilbyde dig en endnu bedre 
køreoplevelse hver eneste dag.
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Følg Nissan LEAF på:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (March 2017). Denne brochure er 
fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling 
forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan 
forhandlerne vil blive informeret om sådanne ændringer så hurtigt som muligt. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste 
nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske 
farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig 
tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – FY16 LEAF BROCHURE LHD 03/2017 – Trykt i EU.
Udarbejdet af CLMBBDO, Frankrig – tlf.: +33 1 40 62 37 37 og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Forhandlerens stempel:

Besøg vores hjemmeside på: nissan.dk
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