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DEN HELT NYE NISSAN 

LEAF



*Der kan være udledt CO2 ved produktionen af den elektricitet bilen bruger.

Er du klar til at få fantastiske køreoplevelser hver eneste dag? Verdens mest 
solgte elbil, der har tilbagelagt over 10 milliarder kilometer, tager nu skridtet 
videre til næste niveau, helt uden emissioner*. Der er tale om en helt ny måde 
at køre på, som giver fantastiske køreoplevelser hver eneste dag.

SIMPLY AMAZING
Den helt nye Nissan LEAF
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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 med stil og effektivitet 
LEAF afslører et dristigt nyt og elegant look med skarpe linjer, en 

dynamisk front og et svævende signaturtag. Features som hækspoiler, 
en motorhjelmskant i et mere elegant design, skarpt skårne hjørner med 

aerodynamiske finner samt aerodynamisk udformede fælge bidrager til 
en forbedret aerodynamik.

*Der kan være udledt CO2 ved produktionen af den elektricitet bilen bruger.
**NEDC. Den anslåede rækkevidde afhænger af flere faktorer som hastighed, 

køremåde, brug af AC og varme, topografi etc.
***Afventer endelig homologering 

Med det helt nye 40 kWh-batteri, 
som giver en rækkevidde på op 

til 378 km**/***, kan du køre 
længere.

Takket være denne udvidede rækkevidde ligger verden for dine fødder.**

Tag alle de ting med, 
du har brug for 

5 sæder, en bagagerumskapacitet på 435 l, e-pedal - 
verdens første bil med en-pedals-betjening, et øjeblikkeligt 

tilgængeligt moment, Nissan ProPILOT og ProPILOT Park: 
LEAF er en bil helt uden sidestykke.
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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.

på en oplevelse helt uden sidestykke, og glæd dig over en ny 
måde at køre på, som trykker på alle de rigtige knapper.

Forbered dine sanser

SE
MERE

FØL DIG I FULD 
KONTROL

FÅ DET ENDNU 
SJOVERE

VÆR MERE 
OPKOBLET

GØR DET HELE MED 
SELVSIKKERHED

*Billederne afspejler ikke nødvendigvis de reelle forhold.
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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 
dreje på en knap. Men hvad sjov er der ved det?

e-Pedal. Sæt farten op, sæt farten ned, og brems ved blot 
at bruge speederen, og opnå derved en mere jævn kørsel.

Selvfølgelig er e-Pedal også andet og mere end blot en ny 
fascinerende måde at køre på. Den er nemlig også med til 
at reducere stress og træthed, så du kan nyde hvert 
sekund af den tid, du bruger bag rattet.

Få en vild
køreoplevelse med blot en 

enkelt pedal.

STOP

GO
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brug for det
Et system så intelligent,

at det kan gribe ind, når du har allermest

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. 

ProPILOT:
Indstil hastigheden, og 
hold LEAF i midten af 

vognbanen; sørger for at 
holde din forvalgte 
hastighed og den 

indstillede afstand, kan 
endda bremse bilen helt 

til stilstand.

ProPILOT Park:
Ingen hænder og ingen 

fødder – bare en nemmere 
måde at parkere på med 

blot én finger. Sådan vil du 
opleve denne Nissan 

Intelligent Mobility-feature. 
En feature, der er så 

avanceret, at den 
forvandler parkering til en 

tilskuersport.

Intelligent fartpilot:
holder øje med 

trafikflowet 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 
kommer over i en anden 
vognbane i for lang tid.

Intelligente 
forlygter med
fuld-LED lys:

Forlygterne oplyser vejen 
på intelligent vis ved at 
tænde automatisk, når 

det bliver mørkt, og  
blænde midlertidigt ned, 

hvis der registreres 
modkørende biler.

Forestil dig engang at få hjælp fra en række Nissan Intelligent Mobility-features, mens du kører, f.eks.:
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6,6 KW-OPLADNING VIA 
HJEMMEOPLADER OG VED 
OFFENTLIGE LADESTATIONER.*

OPLADNINGSTID FRA
ADVARSEL TIL 100%
PÅ UNDER 6 TIMER.**

Takket være det innovative opladningssystem har 
det aldrig været nemmere eller hurtigere at kunne 
køre videre. Og med den nyligt forbedrede app, 
som giver dig adgang til din bil, er du allerede godt 
på vej med blot et enkelt tryk på skærmen.

Aldrig har opladning

*Kræver særlig el-installation. Hør mere hos din Nissan-forhandler.

**Afventer endelig homologering 

OPLADNINGSTID FRA ADVARSEL
TIL 80% PÅ 40 MINUTTER.**

50 KW-LYNOPLADNING

været lettere
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Med detaljer som et D-formet rat, en markant ny midterkonsol og en 
”flydende” informationsskærm, hvor din telefon indtager en central rolle, er det 
tydeligt, at denne kabine er designet med en mere opkoblet oplevelse i 
tankerne. NissanConnect EV app'en, til iPhone og Android, gør det enkelt at 
styre din Nissan LEAF, fra alle steder hvor du kan få internetforbindelse. Det 
giver dig værktøjerne til at tjekke opladningsstatus, finde ladestationer, starte/
stoppe klimaanlægget, finde din LEAF og mere til, lige i din lomme.

Helt nye
standarder for 
opkobling 

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. 

*Billederne afspejler ikke nødvendigvis de reelle forhold.

**Apple CarPlay er en produktion af Apple Inc. Apple CarPlay vilkår: 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.
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Nyd den elektriske oplevelse med den helt nye LEAF før alle andre 
med 2.ZERO. Masser af teknologi til lave omkostninger, den 
kommer komplet med Nissans Intelligente ProPILOT-teknologi, så 
du kan slappe mere af og nyde køreturen.

Eksklusiv og begrænset 
lanceringsmodel

Den helt nye 
Nissan LEAF,

NISSAN LEAF 2.ZERO // version i 
karrosserifarven Spring Cloud

ProPILOTe-PedalHelt nyt 40 
kWh-batteri

Intelligent 
Around View 

Monitor

Intelligent
trætheds-

registrering

Bakspejl med 
automatisk 
afblænding

Nissan LEAF 2.ZERO leveres med en række Nissan Intelligent Mobility-
features, der blandt andet omfatter følgende:

Hold diskretionen med 
mørkt tonede ruter

Skil dig ud med en 
glansfuld sort B stolpe

Sæt tempoet 
med 17“ fælge
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Din 
perfekte 
LEAF

Tag næste skridt

A
B

C

D

Sort vævet stof, af genbrugsmateriale

INTERIØR

FÆLGE

MÅL

2.ZERO 17" ALUFÆLGE

FARVE

Black (metallak) Z11 Spring Cloud (metallak) KBR

A: Længde: 4.490 mm

B: Akselafstand: 2.700 mm

C: Bredde: 1.790 mm

D: Højde: 1.540 mm
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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 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  

til mindste detalje.

HOS NISSAN 

FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET 
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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 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), DERVISES I LEAFS 
BATTERIKAPACITETSMÅLER, I 8 ÅR/160.000 KM (PÅ 40 
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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Nissan Intelligent Mobility styrer alt, hvad vi foretager os. Vi anvender nye 
teknologier til at forvandle biler fra at være rene køremaskiner til at være regulære 
partnere. Takket være disse teknologier bliver køreturen mere tryg, opkoblet og 
spændende. Hvad enten vi snakker biler, som overtager en del af kørselsopgaven 
for føreren, eller motorveje, som oplader din elbil, mens du kører, så er det alt 
sammen noget, der vil blive en realitet inden for den nærmeste fremtid. Og det er 
en fremtid, som allerede har taget form i den Nissan, du kører i, i dag. 

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

Følg Nissan LEAF på:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (oktober 2017). 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 PRE-LAUNCH brochure 10/2017 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig og fremstillet af eg+ Worldwide – Tlf.: +33 1 49 09 25 35

Forhandlerens stempel:
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