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KÕIGI TEEDE KODANIKUD, ÜHINEGE!
Ühinege nende 270 000 Nissani omanikuga, kes oma täiselektrilise LEAFiga 

juba teedel liiguvad. Maailma enim müüdud elektrisõidukit võib usaldada. 
LEAF on Euroopas toodetud auto, mis ähmastab digitaalse ja füüsilise elu, 

linnakultuuri ja ökosfääri piire, kiirendades ühiskonna arengut.

#ELECTRIFYTHEWORLD
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AVASTAGE ENDA
JAOKS NISSAN LEAFI

VÕIMALUSED.
Positiivse energia laine,

meelierutav sõit. Avastage enda

jaoks NISSAN LEAFi võimalused.

Sõidukit saab nii kodus kui ka

reisil olles laadida ja nutitelefoni

vahendusel kontrollida –

kompromissitult mugav ja

ootamatult võimas

LEAF muudab reegleid.
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LEVITAGE
SÕNUMIT

ON LAUSA ÜLLATAV, mida kõike saab 
ilma summutita teha. LEAF hakkab kõigile

kohe meeldima: rohkem kui 92% selle
omanikest on autoga igati rahul ja

95% soovitaksid seda teistelegi!

„Auto võimaldab mul bensiini ja 
hoolduse arvelt säästa suuri 
summasid ning elektriakuga seotud 
kulutused on minimaalsed.”

„NissanConnect EV on
väga lahe. Ma panen
oma LEAFi igal hommikul
soojenema, ilma et
peaksin köögilaua
tagant lahkuma!”

„Ostsin LEAFi eksperimendi
mõttes teiseks autoks.
Nüüd ma sõidan sellega
95% AJAST.”

www.nissan.ee/leaf
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*Sõiduulatus 250 km (NEDC). Keskmine reaalne sõiduulatus 30 kWh aku korral 125–200 km ning 24 kWh
aku korral 100–160 km. Eeldatav sõiduulatus on arvutatud keskmiste sõiduolude alusel. Sõiduulatust võivad

mõjutada mitmed tegurid, näiteks sõidustiil, teeolud, välistemperatuur ja kliimaseadme kasutamine.

MUUDATUSTE
MOOTOR
LEAF VÕIB TUTTAVLIK VÄLJA NÄHA, kuid selle
salong on tõeliselt murranguline. Uuendustest 
tulvil LEAFi sõiduulatus on NEDC järgi kuni 250 km*. 
NISSAN LEAF on tagaosast aerodünaamilise ninani 
täiselektriline kõrgtehnoloogiline ökosõdalane – 
igati tark valik.

„Ma teadsin, et LEAF on
energiasäästlik, ent ma

ei teadnud, et sellega
on nii nauditav sõita.”

„LEAF on minu isiklik samm 
jätkusuutlikuma tuleviku poole, 
mida soovin endale ja oma 
perele.”

„Mul pole aimu, kui palju
bensiin praegu maksab.”

Prindi    |    LoobuSisukord   |    Väliskujundus    |    Sisekujundus    |    Tehnoloogia ja Sõiduomadused    |    Stiil ja Lisad

Lehekülg 1   |   Lehekülg 2   |   Lehekülg 3   |   Lehekülg 4



LEAF BLACK EDITION
JÕUDKE KAUGEMALE
See on elegantne. See on stiilne. See on kõige nutikam 
sõiduvahend linnas: NISSAN LEAF Black Edition, loodud 
selleks, et tõsta teid teel teiste seast esile.  

TEIE LINNULENNULT ÜLEVAADE
Täisvaatemonitori 360°vaade 
Täisvaatemonitor annab teile parkimisel ümbritsevast 
selge ülevaate. Neli lainurkkaamerat kuvavad esi-, 
taga- ja/või külgvaate ning ka linnulennult ülevaate.

Selge võitja. Täiselektriline ja ülimalt stiilne NISSAN LEAF Black Edition 
on varustatud mitmete lisadega, nagu LED-esituled, aerodünaamiline 
musta värvi katusespoiler, veluurmatid ja tippkvaliteetsed 16-tollised 
musta värvi valuveljed.
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PILGUPÜÜDJA
RUUMIKAL VIIEKOHALISEL SÕIDUKIL

 on reguleeritava kõrgusega juhiiste ja avar tagaiste –
NISSAN LEAF meeldib kõigile. Luksuslik külma kliima pakett

säästab energiat, soojendades teid, mitte ümbritsevat õhku.
Istme- ja roolisoojendus on külma ilmaga väga nauditavad.

Istmekateteks saab valida nii stiilse naha kui ka suhkruroost
valmistatud keskkonnasäästliku biokanga.

NAGU KAUBIK!
Kui vajate veel rohkem
ruumi, saab 60/40 jaotusega
tagaistmed alla klappida.

AVAR PAGASIRUUM
NISSAN LEAFi 370 liitrine

pagasiruum on oma klassi suurimaid.
Isegi varustustasemel Tekna, millega

kaasneb Bose® helisüsteem, mahutab
pagasiruum kuni 355 liitrit.
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STIILNE
KÕRGTEHNOLOOGIA
DIGITAALNE ARMATUURLAUD. NISSAN LEAFi juhtpaneelil
annavad tooni sinise valgustusega kaunis universaalnäidik ja üles 
rooli taha paigutatud näidikuplokk. Kogu ülejäänud vajaliku info 
saab juht armatuurlaua keskel asuvalt 7-tolliselt LCD-ekraanilt.

ELEKTRISÕIDUKI NÄIDIK 
Universaalnäidik aitab saavutada 
maksimaalset sõiduulatust, 
kuvades hõlpsalt loetavate 
protsentidena ekraanile hetke 
energiakulu või taastoodetud 
energia hulga, aku laetuse, 
allesoleva energia, 
võimsustaseme ja allesjäänud 
sõiduulatuse. Üleminekul Drive 
režiimilt ECO-režiimile on 
erinevus muljet avaldav!

SÕITKE B-REŽIIMIS
Kui liigutate käigukangi 
B-režiimile, hakkab 
kõrgtehnoloogiline 
regeneratiivne pidurisüsteem 
aeglustamisel üle jäävat 
energiat akusse salvestama.

360° VAADE
Täisvaatemonitoril põhinev 
parkimisabi annab sõiduki ümbrusest 
selge pildi. Neli lainurkkaamerat 
näitavad sõiduki ees, taga ja/või 
külgedel toimuvat ning samuti 
linnulennulist vaadet.

ECO-REŽIIM
Sõit ECO-režiimil on veelgi 
energiasäästlikum ja tagab kuni 
10% pikema sõiduulatuse – see on 
eriti hea valik linnaliikluses, kus 
tuleb sageli peatuda.
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NISSANCONNECT EV
RÄÄKIGE OMA LEAFIGA. TA KUULAB TEID. Selline suhtlus on võimalik
tänu NissanConnect EV süsteemile, mis võimaldab nutitelefoni rakenduse vahendusel oma LEAFiga
distantsilt ühendust pidada. See tähendab, et autole saab edastada mitmesuguseid palveid, näiteks
„Alusta laadimist” või „Lülita soojendus sisse”. LEAF vastab teile, näiteks saates teile sõnumi, kui on 
laadimise lõpetanud. Sülearvuti vahendusel saate NissanConnect EV süsteemi sisse logida, et
tutvuda veel hulga mugavate ja lõbusate võimalustega, mida teie elektrisõiduk pakub. Seejuures ärge
unustage oma telefonile pilku heita, sest järgmine kõne võib tulla teie LEAFilt.

NUTITELEFONILT. NissanConnect EV rakenduse abil
saate oma LEAFiga ühendust võtta, et panna see laadima,
lülitada kliimaseade sisse, vaadata sõiduulatust ning lasta
endale edastada teateid ja uudiseid.

ARVUTIST. Peale nende võimaluste, mida pakub
telefon, saate oma NissanConnect EV kontole arvuti 
kaudu sisse logides vaadata sõiduajalugu, planeerida 
teekondi ning koguni võrrelda oma sõidustiili 
efektiivsust teiste LEAFi omanike omaga.
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ON AEG
LAADIDA
VALIGE JAAM. Peatuge teekonnal kiireks
laadimiseks, laadige sõiduk kodus või pange see 
töö juures laadima, et kasutada täiel määral ära 
250 km* sõiduulatust (NEDC), mida Nissan LEAF 
teile pakub.

Kui ärkate, on LEAF laetud ja sõiduks 
valmis. Ja mitte ainult laetud – ka 
salong on sobiva temperatuurini 
jahutatud või soojendatud.

NISSAN LEAFIL pole tavapärast 
hammasratastega käigukasti ja 100% 
saadaolevast pöördemomendist tuleb 
otse mootorist.

*Sõiduulatus 250 km (NEDC). Keskmine reaalne sõiduulatus 30 kWh aku korral 125–200 km ning 24 kWh aku korral 100–160 km. Eeldatav sõiduulatus on arvutatud keskmiste 
sõiduolude alusel. Sõiduulatust võivad mõjutada mitmed tegurid, näiteks sõidustiil, teeolud, välistemperatuur ja kliimaseadme kasutamine.

LEAFi omamiskulud on väga konkurentsivõimelised.

KULU 100 km KOHTA

Energiakulu

C-klass,     
hübriid

D-klass,  
diisel

C-klass, 
bensiin

LEAF

Tänu regeneratiivsele 
pidurisüsteemile laaditakse NISSAN 
LEAFi iga kord, kui aeglustate. Punane 
foorituli on teie uus parim sõber.

Tähtsate kõnede jaoks on varustuses Bluetooth® ja  
sõiduulatuse pärast ei pea te muretsema. Näidikult 
on näha, et sõita saab veel 76 km ja läheduses on 
kaks laadimisjaama. Mugav, kas pole?

Järjekordne meeldiv päev 
täiselektrilise auto roolis. Ei mingit 
bensiini, ei mingeid heitgaase. Tagasi 
koju jõudes saab sõiduki ööseks 
laadima panna.

30 MINUTIT. Aku 80% laetus saavutatakse 
kõigest poole tunniga: enneolematult kiire 
energiasüst! Kiirlaadimisjaam on mugav 
lahendus, mis muudab elu kergemaks ja reisid 
kiiremaks.

1. KIIRLAADIMISJAAM

ALATES NELJAST TUNNIST
Aku 24 kWh 30 kWh
3,3 kW pardalaadija 7 tunniga 9 tunniga
6,6 kW pardalaadija* 4 tunniga 5 tunniga
* Lisavarustuses, laadimisajad on     
  esitatud 32 A laadimisvoolu korral

2. KODUNE LAADIMISJAAM

12-15 TUNNIGA. Nissani EVSE-kaabliga saate 
laadida sõiduki akut igal pool: nii avalikes 
laadimisjaamades, kodus kui ka töö juures. 
( K a s u t a g e  a i n u l t  t ä n a p ä e v a s e i d 
elektrisüsteeme.) 10 A laadimisvoolu korral 
täitub täiesti tühi 24 kWh aku umbes 12 tunniga 
ja 30 kWh aku 15 tunniga. Maksimaalne 
paindlikkus.

MODE 3 KAABEL on kasutamiseks avalikes 
laadimispunktides: standardvarustuses olev 
lisakaabel, mis tagab 32 A voolu Mennekes 
pistikupesast.

3. KAABEL + TAVALINE PISTIKUPESA

4. MODE 3 KAABEL
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TURVAPADJAD. Nissani kõrgetasemelisse 
turvapatjade süsteemi kuuluvad 
kaheastmeliselt avanevad eesmised 
turvapadjad koos turvavööanduritega, 
eesmised külgturvapadjad ja katusesse 
paigaldatud turvakardinad nii ees kui ka 
taga.

AVM. Täisvaatemonitor (AVM) 
muudab parkimise ohutumaks 
ja lihtsamaks. Tänu neljale 
lainurkkaamerale saate 
ümbrust jälgida nii eest, tagant, 
külgedelt kui ka ülalt.

LED-TULED. 
NISSAN LEAFi 
ksenoonesitulesid 
meenutavad LEDtuled 
valgustavad väga tõhusalt, 
ent tarvitavad poole vähem 
energiat kui halogeentuled.

ESP. Elektrooniline stabiilsusprogramm 
aitab sõiduki üle kontrolli säilitada. 
Süsteem saab kohe aru, kui juhitavus 
hakkab kaduma, ning vähendab 
vajadust mööda mootori võimsust või 
pidurdab valikuliselt ratastega, et need 
ei hakkaks kohapeal ringi käima.

TURVALISELT
KOHALE
TURVALINE KESKKOND. 
Loomulikult kuuluvad NISSAN LEAFi
varustusse uusimad ohutus- ja 
turvasüsteemid.

MEELIRAHUSTAV ESP. Elektrooniline 
stabiilsusprogramm muudab viimase 
hetke rajavahetused ja kiired 
peatumised sujuvamaks ning aitab 
säilitada soovitud sõidutrajektoori.

KOOS ESP-GA

ILMA ESP-TA

Prindi    |    LoobuSisukord   |    Väliskujundus    |    Sisekujundus   |    Tehnoloogia ja Sõiduomadused    |    Stiil ja Lisad

Lehekülg 1   |   Lehekülg 2   |   Lehekülg 3   |   Lehekülg 4



4

2

1

3

65 7

8 9

11 12 13

10

LISAGE
ISIKUPÄRA
NISSANI ORIGINAALLISAVARUSTUS.  
Kroomliistudest valgustiteni, käepärastest 
jaoturitest stiilsete velgedeni – muutke oma LEAF 
veelgi omanäolisemaks.

1. Tuulesuunajad

2. Kroomitud peeglikatted

3. Kroomitud küljeliistud

4. Udutulede kroomrõngad

5.–7. Põrandamatid, 4 tk

8. Valgustusega lävepakukatted

9. Laadimispesa kaas

10. Pagasijaotur

11.  Black Edition veluurmatt

12. 17-tollised valuveljed

13. Pagasiruumi pehme põhjakate   
– kahes mõõdus, sh LEAFidele, millel on 
Bose® helisüsteem
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ANDKE ENERGIALE VÄRV

Gray metallic
KAD

Red Pearl metallic
NAJ

White Pearl 
QAB

Silver metallic
 KY0

Black  metallic 
Z11

White solid 
326

 Solid Red 
Z10

ACENTA_16"            
VALUVELJED

VISIA_16"  
TERASVELJED ILUKILPIDEGA

www.nissan.ee./leaf

TEKNA_17"            
VALUVELJED

BLACK EDITION_16"  
GLOSS BLACK  
VALUVELJED

VÄRVID

VELJED

D

A

B C

* Biokangas
** Nahkistmete mõned osad võivad       

sisaldada tehisnahka.

MÕÕTMED

MUST 
kootud kangas*
Visia

HELEHALL 
seemisnahka
meenutav kangas*
Acenta

MUST 
seemisnahka
meenutav kangas*
Acenta / Black Edition

MUST 
nahk**
Tekna

A: pikkus 4 445 mm
B: teljevahe 2 700 mm
C: laius 1 770 mm
D: kõrgus 1 550 mm

VALIGE SOBIV SISEVIIMISTLUS
SISEVIIMISTLUS
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NISSAN 
KESKENDUB ALATI 
KVALITEEDILE

360° PROTSESS
Me ehitame kvaliteetselt ja hoolikalt algusest peale, et muuta iga 

sõiduk teilt inspiratsiooni saanud innovaatilise disaini, nutika 
tehnoloogia ja läbimõeldud detailide kaudu mugavamaks ja 

vastupidavamaks.

OHUTUS
Me kasutame ja arendame edasi oma nutikaid sõidusüsteeme, et 

kanda teie eest pidevalt hoolt ja aidata teil vältida ebameeldivaid 
vahejuhtumeid, et saaksite iga päev sõita enesekindlalt. Meie 

täisvaatemonitor kasutab nelja kaamerat, et anda teile sõiduki 
ümbrusest linnuperspektiivis ülevaade.

ERAKORDNE TÖÖKINDLUS
Me katsetame oma autosid viimase piirini, et tagada nende igapäevased 

suurepärased sõiduomadused ja töökindlus. Me sõidame tootmiseelsetes 
katsetes miljoneid kilomeetreid, avame ja sulgeme uksi ning kapotte 

tuhandeid kordi päevas ja kasutame akende vastupidavuse kontrollimiseks 
ehtsat vulkaanituhka Jaapanist.

 

MEISTERLIKKUS       
KOGEMUSE KAUDU

Nissani kõigis ettevõtmistes on kesksel kohal klient. Iga tegevus ja 
otsus tehakse ülima hoolikuse, täpsuse ja kvaliteediga, kuna seda 

kõike tehakse teie jaoks. Alates ideest ja lõpetades auto ehitamisega, 
alates katsetamisest ja lõpetades läbipaistvusega, alates 

klienditeenindustest ja lõpetades pühendumisega. Kvaliteet kajastub 
ka kõige pisemates detailides.
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TASUTA ASENDUSAUTO
Meie lubame hoida teid teel ka siis, kui teie auto on 

hoolduses või paranduses. Kui olete You+Nissani liige 
garanteerime teile ettetellimisel tasuta asendusauto 

või mõne muu teile sobiva alternatiivi. 

TEENINDUSE HINNAGARANTII
Meie lubame, et pakume teie Nissanile parimat 

teenindust, kuna kasutame just Nissanile disainitud 
tööriistu ja väljaõpet. Me garanteerime ka  

parima hinnaga teeninduse - teeme teile alati 
vähemalt sama soodsa pakkumise, kui suudab 

pakkuda suvaline teie Nissani esindusest  
vähem kui 10 km kaugusel asuv teenindus.

AUTO KORRASOLEKU KONTROLL
Meie lubame, et teeme teie autole alati tasuta 
korrasoleku kontrolli, kui toote ta korralisse 
hooldusesse. Lisaks teeme teile ka enne kõigi  
vajalike tööde teostamist hinnapakkumise,  
et näeksite täpselt, mida on vaja teha ja kui palju  
see maksab.

NISSAN ASSISTANCE PIKENEV AUTOABI
Meie lubame hoida teid teel 24/7. Kui teil peaks teel 
olles autoga midagi juhtuma, siis tuleme teile appi 
ööpäevaringset hoolimata teie Nissani vanusest.

ERAKLIENDINA SAATE NAUTIDA MEIE LOJAALSUSPROGRAMMI LUBADUSI JA BOONUSEID PIIRAMATU AJA 
VÄLTEL. LIITUGE YOU+NISSANI PROGRAMMIGA NING ME PAKUME TEILE AUSAT JA AVATUD TEENINDUST  

JA HOOLITSEME TEIE AUTOALASTE MUREDE EEST. SEE ON MEIE LUBADUS.

ÜKSKÕIK KUS, MIS JA MILLAL. LIHTSALT HELISTA (+372) 606 4070. 

Loe tingimusi https://www.nissan.ee/omamine/kliendilubadus.html 

NISSAN LEAF    
PAKUB TEILE:
5 AASTAT / 100 000 KM GARANTII  
ELEKTRIAUTO OSADELE.

5 AASTAT / 100 000 KM 24 KWH  
VÕIMSUSEGA LIITIUMAKU GARANTII.

8 AASTAT / 160 000 KM 30KWH  
VÕIMSUSEGA LIITIUMAKU GARANTII.

3 AASTAT /100 000 KM TEHASEGARANTII 
STANDARDOSADELE.

LISAKS 12-AASTANE ROOSTETAMISVASTANE  
GARANTII NING

1 AASTA/ 30 000 KM HOOLDUSVÄLP.

NISSAN LEAFI LIITIUMIOONAKU GARANTII KAITSEB 
ÜHTLASI MAHTUVUSE LANGUSE EEST (ALLA 9 PULGA 
12ST LEAFI MAHTUVUSNÄIDIKUL) (5 AASTA / 100 000 
KM JOOKSUL 24 KWH AKU PUHUL, 8 AASTA / 160 000 
KM JOOKSUL 30 KWH AKU PUHUL)

TEIE AITATE MEIL PARIMAID  
OMADUSI ESILE TUUA

Teie sütitate meie kujutlusvõimet. Teie sunnite 
meid leidlikkusele. Teie inspireerite meid 
reegleid muutma ja uuendusi tegema. 
Uuenduslikkus ei ole Nissani jaoks mitte 
lihtsalt täiendamine ja laiendamine, vaid
piiride ületamine ja status quo 
ümberkujundamine. Me loome ootamatuid 
lahendusi, mis vastavad teie kõige 
pöörasematele ja pragmaatilisematele
soovidele. Nissan pakub sõidukeid, 
lisavarustust ja teenuseid, mis lõhuvad 
tavaarusaamu – me muudame praktilise 
meelierutavaks ja meelierutava praktiliseks, 
et teie igapäevane sõidukogemus oleks
põnevam ja nauditavam.

Tagage Nissan+ hoolduslepingu abil oma LEAFile vääriline hooldus ja säästke raha. Meie 
hooldusleping hõlmab kõiki LEAFi tavapäraseid hooldusnõudeid. Meie hoolduskava annab teile 
võimaluse fikseerida hoolduskulud kuni 5 hoolduseks. Nissan+ hooldusleping katab kõik Nissani 
hooldusgraafikus nõutavad kontrollid, vahetused ja toimingud. Saage osa eelistest, mis 
kaasnevad meie väljaõppinud mehaanikute paigaldatud Nissani originaalvaruosade 
kasutamisega. Hästi hooldatud sõidukil on suurem järelturuväärtus. Kui müüte Nissani enne 
poliisi kehtivuse lõppu, saab uus omanik kasu järelejäänud lepingust.

Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada oma LEAFi garantii eeliseid kauem või 
suurema läbisõiduni või pikema aja vältel. Pakutavate lepingute hulgast saate valida ühe, mis 
vastab kõige paremini teie vajadustele. Remontimisel kasutatakse ainult Nissani originaalvaruosi 
ja töid teevad Nissani eriväljaõppe saanud mehaanikud. Nissani pikendatud garantii annab teile 
ja sõiduki uutele omanikele meelerahu, sest seda saab sõiduki eraviisilisel müümisel üle kanda. 
Teie Nissani pikendatud garantii sisaldab ka täiendavat Nissan Assistance maanteeabi teenust 
poliisi kehtivusperioodil, pakkudes teile üleeuroopalist abi ööpäev läbi 365 päeva aastas.

NISSAN+ HOOLDUSLEPING

NISSAN 5* PIKENDATUD GARANTII
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Jälgige Nissan LEAFi:

Me oleme teinud kõik, et selles brošüüris sisalduv teave oleks trükkimineku hetkel (märts 2017) täpne ja ajakohane. Trükise koostamisel oleme 
tuginenud autonäitustel esitletud prototüüpautode andmetele. Kuna tooteid täiustatakse pidevalt, on Nissan Europe’il õigus siin kirjeldatud ja 
esitletud sõidukite andmeid igal ajal muuta. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige Nissani 
edasimüüjalt kõige värskemat teavet. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra 
erineda. Kõik õigused kaitstud. Trükise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Brošüür on tehtud kloorivabast paberist – FY16 LEAF BROCHURE LHD 03/2017 – Trükitud Euroopa Liidus.
Autor: CLMBBDO, Prantsusmaa – tel +33 1 4062 3737. Tootja: eg+ worldwide, Prantsusmaa – tel +33 1 4909 2535.

Edasimüüja pitser:

Külastage meie veebilehte:  w w w.nissan.ee/leaf
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