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Ny Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Et stort skridt frem for verdens mest solgte elbil. Forbered dig på en helt ny måde at 
køre på, som giver fantastiske køreoplevelser hver eneste dag. Føl dig mere selvsikker, 
begejstret og opkoblet – uanset hvor du kører hen. Alt i alt en bil, som gør enkle ting 
på en fantastisk måde. 
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Tag lige præcis, 
hvorhen du vil

Ingen emissioner betyder, at der ingen grænser er for, 
hvor du kan køre hen*

Kør længere
med et 40 kWh batteri og det største netværk af 

hurtigladere – verden er lige blevet mindre

Tag alle de ting med, 
du har brug for 

Med fem sæder, en bagagerumskapacitet på 435 l og et 
dristigt nyt aerodynamisk design sørger Nissan LEAF for, 

at du kommer frem med stilfuld effektivitet. 

*Der kan være udledt CO2 ved produktionen af den elektricitet bilen bruger.
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Forbered dine sanser
på en oplevelse helt uden sidestykke, og glæd dig over en ny måde at 

køre på, som trykker på alle de rigtige knapper.
Med Nissan Intelligent Mobility er du opkoblet til din LEAF på en 
hidtil uset måde. Du ser mere omkring dig, sanser mere og kan 
gøre alt med større selvsikkerhed. Sådan som det altid var 
meningen en køreoplevelse skulle være.

FÅ BEDRE OVERBLIK
med Around View Monitor og intelligente 

teknologier som eksempelvis Rear Cross Traffic 
Alert, advarsel om biler i den blinde vinkel og 
skiltegenkendelse.

FØL DIG I KONTROL
Du behøver kun én pedal for at accelerere 

og decelerere. Ja! Med «e-Pedal» funktionen, 
fungerer speederen også som bremse.

FÅ EKSTRA 
KØREGLÆDE 

med øjeblikkeligt moment ved 
igangsætning og intelligent 
driving-teknologier – så er du 
sikret komfort og begejstring.

VÆR MERE OPKOBLET
med NissanConnect EV og 

nyheden Apple Carplay 

FØL DIG MERE SELVSIKKER
med Nissan ProPILOT som hjælp. 

Systemet træder til, når du har brug 
for det, og det hjælper dig til at blive 
en bedre fører.

Billederne afspejler ikke nødvendigvis de reelle forhold. 
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STOP

GO

e-Pedal. Sæt farten op, sæt farten ned, 
og brems ved blot at bruge speederen, 
for en nem og enkel køreoplevelse.

Få en vild køreoplevelse
med e-Pedal

Det er en helt ny måde at køre på, der byder på masser af sjov. Forestil dig engang at 
have muligheden for at køre med blot én pedal. Blot at skulle træde pedalen i bund, når 
man ønsker et øjeblikkeligt sus, og træde mindre hårdt, når man ønsker at sagtne farten. 
Man kan endda få bilen til at holde stille på en stigning uden overhovedet at skulle træde 
på bremsepedalen. Derudover, kan man selvfølgelig altid nemt skifte tilbage til at bruge 
to pedaler. Man skal blot trykke på en knap. Men hvad sjov er der ved det?
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OPRETHOLDER DIN
AKTUELLE HASTIGHED

OG AFSTAND

KAN ENDDA
STANDSE BILEN

HELT

HOLDER ØJE MED
TRAFIKKEN

NISSAN ProPILOT. Få hjælp, når du har brug for det. Nissan ProPILOT 
følger den forankørende bil med den valgte afstand og holder din bil midt 
i vognbanen. ProPILOT kan endda standse din LEAF helt og holde bilen 
stille i irriterende trafikkøer, så skal du heller ikke bekymre dig om det. 
Det gør din typiske morgenpendling til en fremragende start på dagen. 

Værsgo
at nyde køreturen
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ProPILOT:
Systemet holder øje med 
trafikflowet for at holde 
din valgte hastighed og 

afstanden til den 
forankørende bil, og det 

sørger samtidig for, 
at din bil bliver midt i 

vognbanen. Det advarer 
dig endda, hvis du 

begynder at forlade 
vognbanen, og det kan 

standse bilen helt i 
trafikkøer.

ProPILOT Park:
Uden hænder og 

uden fødder – bare en 
nemmere måde at 

parkere på med blot 
én finger. Denne 
Nissan Intelligent 

Mobility-feature er så 
avanceret, at den 

gør parkering til en 
tilskuersport.

INTELLIGENT 
FARTPILOT:

 holder automatisk 
afstanden til den 
forankørende bil, 

 og hjælper
med at fjerne det 

kedsommelige ved
motorvejskørsel.

INTELLIGENT 
VOGNBANEASSISTENT

hjælper med at holde 
bilen præcis der, hvor 

den skal være. Systemet 
aktiverer bremserne og 

guider dermed bilen blidt 
tilbage, hvis den 
registrerer, at du 

utilsigtet er ved at 
forlade din vognbane.

 FULDAUTOMATISK 
FJERNLYS

med fuld-LED:
Forlygterne oplyser 

vejen på intelligent vis 
ved at tænde 

automatisk, når det 
bliver mørkt, og 

blænde midlertidigt 
ned, hvis der 
registreres 

modkørende biler.

ADVARSEL OM 
BILER

I DEN BLINDE 
VINKEL

Skift vognbane uden 
at være nervøs. 

Denne feature holder 
øje med den blinde 

vinkel og advarer dig, 
hvis der registreres 

et køretøj i 
det område.

Forestil dig engang at få hjælp fra en række Nissan Intelligent Mobility-features, mens du kører, f.eks.:

Et system så intelligent, 
at det kan gribe ind, når du har allermest brug for det
Sommetider kan det virke ret ubegribeligt, at trafikken lige pludselig begynder at gå langsommere. 
Men med det intelligente automatiske nødbremsesystem med fodgængerregistrering bliver 
der holdt øje med det, og systemet er klar til at aktivere bilens bremser. Det er selvfølgelig ikke 
den eneste måde, LEAF kan træde til på, så du ikke kommer i problemer.
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Parallelparkering. Find den rette 
parkeringsplads? Bare hold stille ved 
parkeringsbåsen, tryk knappen ned og 
se, hvordan LEAF nemt klarer selv 
vanskelige parallelparkeringer.

Parkering i parkeringsbås. Hold stille 
ved en ledig plads, og tryk en knap ned. 
Derefter kan du lade dig imponere, 
mens LEAF foretager en perfekt 
parkering for dig.

Slip rattet, og kig på 
at din LEAF parkerer perfekt

ProPILOT Park Uden hænder, uden fødder – bare en nemmere måde at parkere på. 
Sådan vil du opleve denne Nissan Intelligent Mobility-feature. En feature, der er så 
avanceret, at den gør parkering til en tilskuersport. Du skal bare holde stille ved en 
parallel eller vinkelret parkeringsbås, trykke knappen ned og så ellers bare slappe 
af, mens du nyder, hvordan parkering har forandret sig for altid.
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR hjælper dig med at se mere omkring 
dig og gør vanskelige manøvrer nemme. Med et virtuelt 360˚ billede af din LEAF 
i fugleperspektiv samt nærbilleder af bilens front eller bagende og billeder af 
kantstenen, kan du komme ind i selv de mindste parkeringsbåse – du får det oven 
i købet til at se nemt ud, og du får aldrig mere skader på bilens fælge eller dæk.

BAG OG OMKRING BILEN FORAN OG OMKRING BILEN FORAN ELLER BAG BILEN
OG KANTSTENEN

Se de områder, du ønsker
– i fugleperspektiv
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR kan advare 
dig, hvis systemet registrerer bevægelige objekter 
i nærheden af din bil. Dette system giver dig bedre 
overblik over omgivelserne.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT Denne feature hjælper 
dig til at bakke ud fra en parkeringsplads på en mere 
sikker måde. Systemet overvåger omgivelserne omkring 
din LEAFs bagende og advarer dig, hvis en bil nærmer 
sig fra en af siderne.

Få en lille advarsel,
før du foretager dig noget

REGISTRER MERE OMKRING DIG Selv hvis du ikke kan se en bil, som nærmer sig, eller et barn, som er ved 
at krydse vejen kan du stole på, at Nissans Intelligent Mobility-features holder øje og advarer dig. Uanset 
om du bakker ud fra en parkeringsplads eller skifter vognbane på motorvejen, så holder disse features dig 
informeret om omgivelserne, så du får en mere tryg og selvsikker køreoplevelse.
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AERODYNAMISK
SPOILER

LAVERE
DIFFUSER

KØLERHJELMENS DESIGN LEDER 
VINDEN OVER SIDESPEJLENE, 

FOR MINIMAL VINDMODSTAND

Et dristigt look er kun begyndelsen. Med et avanceret aerodynamisk design, 
som gør det muligt for LEAF at skære sig, og ikke kæmpe sig vej gennem luften, 
får du en imponerende effektiv – og ikke mindst støjsvag – køreoplevelse.

GLAT BUND

med større effektivitet
luften

Skær dig gennem
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GODDAG TIL DET INNOVATIVE BATTERI
Batteripakken i LEAF er udviklet internt, har været 
gennem et omfattende testprogram og her udvist 
ekstraordinær driftssikkerhed – det betyder, at du 
kan føle dig tryg ved tanken om, at du kører rundt 
med en af verdens bedste batteriteknologier.

FARVEL TIL BENZINMOTOREN
Med en 100 % elektrisk motor kan du 
sige farvel til meget af det sædvanlige 
eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde 
og goddag til mere tid på vejen.

FARVEL TIL OLIESKIFT OG MEGET ANDET
Ingen benzin er ensbetydende med ingen 
olie eller olieskift. Og ingen gearkasse, 
tændrør, køler, remme, etc. 
Omkostningerne ved ejerskab falder. 
Du får mere fritid.

FARVEL TIL TANKSTATIONEN
Glem alt om at skulle standse på 
tankstationen på vej til arbejde. Nu kan 
du vågne op til en fuldt opladet bil og 
være klar til en ny dag.

Tilslut og
nyd friheden 

MORE IS LESS Elektrisk kørsel har mange uventede fordele. Når bilen ikke har nogen benzinmotor, 
skal du naturligvis ikke tanke, men du får mange flere fordele. Samlet set er der færre bevægelige 
dele, hvilket resulterer i mindre vedligeholdelse. Du skal nu bare beslutte, hvad du vil bruge al den 
ekstra fritid på. 
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Opladning har aldrig været nemmere

OPLADNING MED OP TIL 32A / 6,6 KW 
DERHJEMME*

OPLADNINGSTID FRA 6,6 KW LADEBOKS* 
ADVARSEL TIL 100 % PÅ UNDER 7,5 TIMER**

Det kræver nærmest ingenting at oplade din LEAF. Du skal bare tilslutte din LEAF til en 
oplader om aftenen og tage stikket ud om morgenen, og du er klar til at tage afsted med 

et fuldt opladet batteri. Når du er på farten, kan LEAF lades på verdens største netværk 
af hurtigladere, alene i Danmark er der over 150 hurtigladere.

*Kræver 32A ladeløsning, som kan installeres i de fleste almindelige, danske husholdninger. Hør mere hos din Nissan-forhandler, eller hos vores opladningspartnere, CLEVER & E-ON. Hør mere hos din Nissan-forhandler. 
**Opladningstid er afhængig af tilstand og type af lader, batteritemperatur og størrelse, samt temperaturforhold under opladning.

HURTIGLADNING PÅ FARTEN: 
OPLADNINGSTID FRA ADVARSEL
TIL 80% PÅ 40-60 MINUTTER.**

50 KW HURTIGLADNING
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Navigationsanvisningerne har aldrig 
været nemmere at følge, fordi hvert 
enkelt sving vises lige foran dig.

Du kan nemt navigere rundt i LEAFs 
audiosystem på displayet

Vær på forkant med teknologien med det avancerede digitale display. 
Det giver dig mulighed for at skræddersy visningen af alle køredetaljer – 
fra rækkevidde til navigation – på en imponerende farveskærm. Det er 
informationstidsalderen for fuld udblæsning. på enestående vis

Vis alle detaljer 

Billederne afspejler ikke nødvendigvis de reelle forhold
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NEM MOBIL INTEGRERING Apple CarPlay* 
er en mere sikker og intelligent måde at 
nyde de ting, du holder af på din telefon. 
Få adgang til musik og kort, foretag 
telefonopkald, send og modtag beskeder – 
helt håndfrit. Du skal bare tilslutte din 
telefon og køre afsted.

* Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc. Apple CarPlay - forudsætninger: IAP2, 
iPhone 5 eller nyere (tilslutter) og iOS 8.3 eller nyere og skal være forbundet via USB.
Apple CarPlay tilgængelighed er afhængigt af markedet

DIN MUSIK. PÅ DIN MÅDE Anvend 
Bluetooth, audiostreaming eller USB-
tilslutning til at afspille musik direkte 
fra din smartphone.

Med sin ergonomiske indretning, en markant ny midterkonsol og en 
”flydende” central skærm, hvor din telefon indtager en central rolle, 
er det tydeligt, at denne kabine er designet med en mere opkoblet 
oplevelse i tankerne. Nissan LEAF serverer alle de værktøjer, du har
brug for til at betjene din bil, på et sølvfad.

Et helt nyt niveau af partnerskab

med din LEAF
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UNIKKE BLÅ DETALJER

MARKANT 
INSTRUMENTPANEL

OPVARMEDE SÆDER

IMPONERENDE BENPLADS

BOSE PREMIUM-AUDIOSYSTEM 
Selv audiosystemet er energibevidst. Med syv små 
letvægtshøjttalere, der er strategisk placeret, har 
ingeniørerne hos Bose skabt et audiosystem, som 
sparer strøm, uden at det går ud over lydkvaliteten. 
Alt sammen for at du kan rocke afsted på en mere 
effektiv måde.

Oplev
komfortabel stilhed

Hvordan ville det være at køre i en helt lydløs bil? Prøv at tage plads i den luksuriøst 
støjsvage kabine, og du vil opleve en helt ny form for stilhed – altså lige indtil du 
skruer op for Bose Premium-audiosystemet. Med komfortfeatures som opvarmede 
sæder kan enhver køretur blive noget særligt.  
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Bare læs det ind, 
du har brug for i dag 

LEAF er klar til din næste udflugt med en imponerende 
bagagerumskapacitet, en lav læssehøjde og 60/40-splitbagsæde, 
som nemt kan klappes ned. Det hele er ensbetydende med en 
bil, som med en bagagerumskapacitet på 435 l kan klare stort 
set alt, hvad du har brug for.
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AN ELBILER.NISSAN  Tag del i den elektriske revolution. Kør i 
dens bil allerede i dag. Nissans banebrydende program fremtide
% eldrevne biler og varebiler byder på præstationer i af 100 %

og innovativ teknologi, så du kan køre helt uden attopklasse o
issioner.udlede emis

SAN LEAF – 100 % ELEKTRISK.DEN NYE NISS  Den nye Nissan
lt nyt 40 kWh batteri, og den er spækket medLEAF har et helt

ity-features inkl. ProPILOT, ProPILOT Park og Intelligent Mobilit
i.e-Pedal-teknologi.

NINGSINFRASTRUKTUR. VOKSENDE OPLADN Nissan arbejder 
tandarden CHAdeMO til elbiler og harmed hurtigladningssta

mest omfattende hurtigladningsnetværkallerede opbygget det m
bejdes der på at opbyggei Europa. I øjeblikket arbe

ler grønne korridorer, som gør opladningskorridorer – elle
skørsel fra Norge til Italien.det muligt at køre langturs

Gør verden elektrisk
Hos Nissan tror vi på en bæredygtig fremtid, og vi er overbevist om, at det 
kun bliver til virkelighed, hvis vi handler nu. Derfor fører vi an i arbejdet med 
elektriske mobilitetsløsninger, der skal forme de intelligente byer og skabe 
en bedre fremtid allerede i dag.
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Er du klar til simply amazing?
Den nye LEAF vil vise vejen
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A
B

C

D

ACENTA 16" ALUFÆLGEVISIA 16" HJULKAPSEL N-CONNECTA OG TEKNA 
17" ALUFÆLG

FÆLGE

Vævet stof, Black Vævet genbrugsstof, Light Vævet genbrugsstof, Black

VÆLG DIT INTERIØR

VISIA (standard)

TEKNA (standard) & N-CONNECTA (ekstraudstyr)

TEKNA (ekstraudstyr) TEKNA (ekstraudstyr)

ACENTA (standard) & N-CONNECTA (standard)

Syntetisk dellæder, Black Syntetisk dellæder, Light

Læder og ultrasuede, Black Læder og ultrasuede, Light

MÅL

VÆLG DIN FARVE

White 326

Black Z11

Pearl White QAB Silver KYO Spring Cloud KBR

Magnetic Red NAJ

Chestnut Bronze CAN

Dark Metal Grey KAD

2-farvet Pearl White & 
Black tag XDF

A: Længde: 4.490 mm

B: Akselafstand: 2.700 mm

C: Bredde: 1.788 mm

D: Højde: 1.540 mm

Red Z10

Vælg din perfekte LEAF
Tag næste skridt
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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.

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 det 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 til 

mindste detalje.

Udvendig design    |    Indvendig design    |    Teknologi og Ydelse    |   Stil og Accessories Udskriv   |   Luk



PRISMATCH
Vi loverat 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.

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. 

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.

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.

 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!
HVIS DU HAR TILMELDT DIG YOU+NISSAN-PROGRAMMET OG ØNSKER EN OPRIGTIG, 

ÅBEN OG ÆRLIG DIALOG, KAN DU NYDE GODT AF VORES SERVICEYDELSER FOR ALTID.  

 

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

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 UDVIDET TRYGHED

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 ASSISTANCE

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.

MED NISSAN LEAF FÅR DU:
5 ÅRS/100.000 KM GARANTI PÅ ALLE
ELBILSRELATEREDE KOMPONENTER
8 ÅRS/160.000 KM KAPACITETSGARANTI PÅ 
40 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), DER 
VISES I LEAFS BATTERIKAPACITETSMÅLER, 
I 8 ÅR/160.000 KM.
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Nissan Intelligent Mobility er en retningslinje for alt, hvad vi foretager os. Nissan 
har været pioner og førende inden for salget af elbiler i hele verden i 70 år. I al 
den tid har Nissan udviklet biler i en retning fra rene køremaskiner til partnere. 
Det gør køreoplevelsen mere tryg, opkoblet og begejstrende. Det er biler, der 
deler kørselsopgaven med dig. Det er nu en realitet, som virkeliggøres af den 
NYE NISSAN LEAF, fordi rækkevidden ikke længere er en hindring.

Er du klar til at købe den helt nye Nissan LEAF? Besøg os online for yderligere detaljer.

www.nissan.dk

Forhandlerens stempel:

Følg Nissan på:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (februar 2018). Denne 
brochure er fremstillet ud fra prototyper. 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 hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. 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 – MY17 LEAF LAUNCH brochure 2/2018 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig og fremstillet af eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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