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SÄHKÖISTÄ MAAILMASI
Liity teillä ympäri maailmaa liikkuvien Nissan LEAF -omistajien
jatkuvasti kasvavaan joukkoon. Täyssähköisiä Nissan LEAF -sähköautoja
on tieliikenteessä jo yli 270 000. Luota sinäkin kaikkien aikojen
myydyimpään sähköautoon.
#ELECTRIFYTHEWORLD
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KOE NISSAN LEAFIN
ÄLYKKYYS.
Positiivista energiaa
ja innostavaa ajoa.
Tutustu Nissan LEAFin
älykkääseen käytettävyyteen.
Lataa se kotona tai matkalla,
hallitse sitä älypuhelimesi avulla
ja nauti aidosti uudenlaisen
auton tinkimättömästä
mukavuudesta ja tehosta.
Tulevaisuudesta tuli juuri totta.
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”Säästän runsaasti rahaa
polttoaineessa, sillä
latauskustannus on bensiinin
hintaan verrattuna minimaalinen.”

“Hankin LEAFini kakkosautoksi.
Nyt ajan sillä 95 % ajasta.”

NissanConnect EV
on aivan mahtava.
Esilämmitän LEAFini
joka aamu aamiaispöydästä käsin!“

LEVITÄ
SANAA
AUTO ILMAN PAKOPUTKEA.
Jaa Nissan LEAF ja täysin uudenlainen
ajokokemus ystäviesi kanssa. Nissan LEAF
ihastuttaa välittömästi; yli 92 % kaikista
LEAF-omistajista kertoo olevansa tyytyväisiä
autoonsa, ja 95 % suosittelee sitä!
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AJA
KOHTI MUUTOSTA
SE VOI NÄYTTÄÄ TUTULTA, mutta se on
mullistava sisältä. Nissan LEAF on täynnä
innovaatioita, joiden ansiosta sen
toimintamatka on jopa 250 km (NEDC*).
Täyssähköinen Nissan LEAF on
huipputeknologiaa hyödyntävä
ekologinen edelläkävijä.
”Minulla ei ole aavistustakaan
bensiinin litrahinnasta.”

”Leaf on minun keinoni edistää
kestävää tulevaisuutta, jota
toivon itselleni ja perheelleni.”
“Tiesin, että Nissan LEAF
säästäisi energiaa, mutta
yllätyin lisäksi siitä, miten
mukava sillä on ajaa.”

w w w.nissan.fi/leaf

*250 km toimintamatka (NEDC): Mitattu keskimääräinen ajomatka 125–200 km 30 kWh akulla ja 100–160 km 24 kWh akulla.
Toimintamatkan oletus kohtalaisissa ajo-olosuhteissa. Toimintamatkaan voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten ajotyyli, tien kunto, lämpötila, ilmastoinnin käyttö.
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LEAF BLACK EDITION

JA MATKA JATKUU
Elegantti. Tyylikäs. NISSAN LEAF
Black Editionissa on kaikki mitä
voit autolta toivoa.

OMA VIRTUAALINEN LINTUPERSPEKTIIVISI
Around View Monitor luo 360 asteen näkymän.
Around View Monitor -kamerajärjestelmä auttaa
pysäköinnissä tarjoamalla selkeän näkymän
ympäristöstä. Neljä laajakulmakameraa antavat
näkymän edestä, takaa ja/tai sivulta sekä
lintuperspektiivistä.

Selvä voittaja: tyylikäs, täysin sähköinen NISSAN LEAF Black Edition
tarjoaa ainutlaatuiset erikoisominaisuudet, kuten tunnusomaiset
LED-ajovalot, musta aerodynaaminen kattospoileri, räätälöidyt lattiamatot
ja laadukkaat mustat 16 tuuman Nissan -kevytmetallivanteet.

Sisältö | Ulkonäkö | Sisätilat | Tekniikka ja Suorituskyky | Tyyli ja Lisävarusteet
Sivu 1 | Sivu 2 | Sivu 3 | Sivu 4

Tulosta | Sulje

TUTUSTU
Tutustu Nissan LEAFin 370 litran
tavaratilaan, joka on luokkansa
suurimpia. / LEAF Teknassa tilaa
on 355 litraa vakiona olevan
Bose® Sound System
-audiojärjestelmän myötä

KUORMAA
Jos tilaa tarvitaan lisää,
takaistuimet voi taittaa
60/40-suhteessa.

KERÄÄ
HUOMIOTA
TÄYDET VIISI ISTUMAPAIKKAA.
Etuistuinten korkeussäädön ja takamatkustajien
runsaiden tilojen ansiosta Nissan LEAFissä matkustaa
mukavasti. Siinä on lämmitettävä ohjauspyörä ja
istuinlämmittimet niin edessä kuin takana, joten se
säästää sähköä lämmittämällä suoraan
matkustajia ilman sijaan. Nahkaverhoilu tai
sokeriruo'osta valmistettu ekologinen
kangasverhoilu viimeistelee nautinnon.

Sisältö | Ulkonäkö | Sisätilat | Tekniikka ja Suorituskyky | Tyyli ja Lisävarusteet

Tulosta | Sulje

MODERNIA
TEKNOLOGIAA
DIGITAALINEN KOJELAUTA. Nissan LEAFin kojelautaa
hallitsevat kaunis sinisellä valaistu mittaristo ja ohjauspyörän
takana sijaitseva digitaalinen näyttö, sekä keskikonsolissa oleva
7 tuuman nestekidenäyttö, jossa näytetään muut tiedot.

MITTARITIEDOT
Mittariston avulla toimintamatkan voi maksimoida:
se näyttää hetkellisen
energiankulutuksen tai
jarrutusenergian talteenoton,
akun varaustilan, jäljellä olevan
energian määrän, akkujen
kapasiteettitasot ja jäljellä
olevan toimintamatkan
helppolukuisina prosenttiarvoina. Kun vaihdat Drivetilasta
energiaa säästävään Eco-tilaan,
huomaat varmasti eron – se on
huomattava!

B-TILA
Kun käännät vaihteenvalitsimen B-tilaan
ajoenergiaa hyödyntävä
jarrujärjestelmä palauttaa
akustoon normaalia
enemmän sähköä silloin
kun hidastat.

360° NÄKYMÄ
Around View Monitor
-kamerajärjestelmä auttaa
pysäköinnissä tarjoamalla
selkeän näkymän auton
ympäristöstä. Neljä laajakulmakameraa antavat näkymän
edestä, takaa ja/tai sivulta,
sekä lintuperspektiivistä.

ECO-TILA
Käyttämällä Eco-tilaa säästät
energiaa entistäkin tehokkaammin
ja kasvatat auton toimintamatkaa
jopa 10 %:lla – tämä onnistuu
erityisen hyvin, jos ajat ruuhkaisessa
kaupunkiliikenteessä.
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NISSANCONNECT EV
PUHU LEAFILLE, SE KUUNTELEE. Tietojen vaihto onnistuu NissanConnect EV
-järjestelmän avulla: älypuhelinsovelluksella saat etäyhteyden LEAFiin. Voit esimerkiksi
antaa autolle lataus- tai lämmityskäskyn. LEAF myös vastaa sinulle: se esimerkiksi
lähettää tekstiviesti-ilmoituksen, kun lataus on päättynyt. Tarkista älypuhelimesi,
LEAFilläsi voi olla asiaa. Kun kirjaudut NissanConnect EV –järjestelmään
tietokoneellasi, käytössäsi on lisää sovelluksia, joilla teet sähköautoilusta
helppoa ja hauskaa.

ÄLYPUHELIMELLA.* NissanConnect EV –sovelluksen
avulla otat yhteyden LEAFiin ja voit käynnistää
latauksen, lämmityksen tai ilmastoinnin. Lisäksi voit
tarkistaa toiminta-matkan ja vastaanottaa ilmoituksia
ja päivityksiä.

TIETOKONEELLA. Kirjauduttuasi NissanConnect EV
-tilillesi tietokoneella näet älypuhelinominaisuuksien
lisäksi ajohistoriasi, voit suunnitella reittejä ja voit
verrata oman ajotapasi taloudellisuutta muiden
LEAF-omistajien tuloksiin.

*NissanConnect EV on ilmainen 3 vuoden ajan. Älypuhelinsovellus on saatavilla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille.
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ON AIKA
OTTAA OHJAT
VALITSE LATAUSPISTE. Pysähdy pikalataukseen
matkalla, lataa kotona tai kytke auto lataukseen
työpaikallasi. Nauti Nissan LEAFin tarjoamasta,
jopa 250km (NEDC*) toimintamatkasta.

1. PIKALATAUSPISTE

30 MINUTTIA. Varaus jopa 80 prosenttiin
vain puolessa tunnissa: pikalataus on
vauhdikkain tapa täyttää akkua. Autoa voi
ladata pikalatauspisteessä, jolloin ajat
pidemmälle sujuvammin.

2. KOTILATAUSPISTE

TÄYSI AKKU JOPA 4 TUNNISSA
Akku
24 kWh
Auton oma 3,3 kW:n laturi
7 tuntia
Auton oma 6,6 kW:n laturi* 4 tuntia
*lisävaruste, latausaika 32 A:n virralla

3. LATAUSJOHTO JA TAVALLINEN PISTOKE
30 kWh
9 tuntia
5 tuntia

15-19 TUNTIA. Nissan EVSE -latausjohdon avulla
voit ladata akun missä haluat – julkisissa
latauspisteissä, töissä tai kotona. (Käytä
ainoastaan suojamaadoitettua pistorasiaa)
Tämä latausvaihtoehto antaa virtaa 8 A ja lataa
30 kWh:n akun tyhjästä täydeksi noin 15–19
tunnissa.

LEAF tarjoaa kokoluokassaan erittäin kilpailukykyiset käyttökustannukset.
100 km:n KÄYTTÖKUSTANNUS

Energia-/
polttoainekustannus

4. MODE 3 -LATAUSKAAPELI
LEAF

Hybridi,
C-segmentti

Diesel,
C-segmentti

Bensiini,
C-segmentti

MODE 3 -LATAUSKAAPELI. julkisia latauspisteitä varten: 32 A:n Mode-3-kaapelilla lataat
auton kätevästi. Kaapeli on vakiovaruste
Suomessa.

w w w.nissan.fi/leaf

”Tankki” täynnä kun heräät.
Täyteen ladattu ja kauko-ohjauksella
valmiiksi lämmitetty tai jäähdytetty
Nissan LEAF on valmiina lähtöön.

NISSAN LEAFissa ei ole vaihteita, ja sen
koko vääntömomentti on käytössä heti
liikkeelle lähdettäessä.

Jarrutusenergian talteenoton
ansiosta Nissan LEAF latautuu aina,
kun hidastat. Punaiset valot ovatkin
uusi paras ystäväsi.

Vastaa tärkeään puheluun Bluetoothin® avulla ja
hoida samalla asiat. Näytöllä näkyy 75 kilometrin
jäljellä oleva toimintamatka ja lähistöllä olevat kaksi
latauspistettä.

Nauti sähköautoilusta joka päivä.
Ei bensiiniä, ei päästöjä. Kotona akku
latautuu edullisella yösähköllä, kun
olet itse nukkumassa.

*250 km toimintamatka (NEDC): Mitattu keskimääräinen ajomatka 125–200 km 30 kWh akulla ja 100–160 km 24 kWh akulla.
Toimintamatkan oletus kohtalaisissa ajo-olosuhteissa. Toimintamatkaan voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten ajotyyli, tien kunto, lämpötila, ilmastoinnin käyttö.
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TURVALLISESTI

ESP-JÄRJESTELMÄLLÄ
ILMAN ESP-JÄRJESTELMÄÄ

PERILLE
HUIPPULUOKAN TURVALLISUUTTA.
Nissan LEAF on varustettu korkealuokkaisin
turva- ja suojavarustein.

TURVATYYNYT. Nissanin edistynyt
turvatyynyjärjestelmä koostuu
kaksivaiheisista turvavyöantureilla
varustetuista etuturvatyynyistä,
etuistuinten sivuturvatyynyistä ja
kattoon asennetuista turvaverhoista
etuja takaistuimille.

AROUND VIEW MONITOR
-KAMERAJÄRJESTELMÄ.
Lintuperspektiivinäkymän
ansiosta pysäköinti on
turvallista ja helppoa.
Neljä laajakuva-kameraa
tarjoavat kuvan auton
ympäriltä eri kuvakulmista:
edestä ja sivulta, takaa ja
sivulta sekä suoraan
auton yläpuolelta.

.
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LED-VALOT.
Nissan LEAFin LED-valot
muistuttavat teholtaan
xenon-valoja: ne valaisevat
tehokkaasti ja käyttävät silti
noin puolet vähemmän
energiaa halogeenivaloihin
verrattuna.

ESP. Elektroninen ajovakaudenhallintajärjestelmä helpottaa auton
pitämistä hallinnassa. Se aistii auton
ohjautuvuuden rajat ja tarvittaessa
vähentää moottoritehoa tai estää
pyörän sutimisen jarruttamalla.

ESP TUO TURVAA: Elektroninen
ajovakaudenhallintajärjestelmä
tasoittaa viime hetken kaistanvaihtojen ja äkkipysähdysten
liikkeitä ja auttaa pysymään
valitulla ajolinjalla.
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VIIMEISTELE
NISSAN LEAFISI
ALKUPERÄISET NISSAN-LISÄVARUSTEET.
Personoi LEAF oman mielesi mukaan kromatuista
yksityiskohdista valaistukseen ja näppäristä
tavaratilanjakajista tyylikkäisiin vanteisiin.

1) Tuuliohjaimet

5

6

7

2) Kromatut peilinkuoret (peilikoteloiden päälle)
3) Oven alareunan kromatut koristelistat

8) Valaistut kynnyslistat

10) Tavaratilan jakaja

12) 17" OE kevytmetallivanne

4) Sumuvalojen kromikehykset

9) Latausluukun kansi

11) Limited Black Edition -matto

13) Joustava tavaratilan muotomatto –
saatavilla kaksi eri kokoa: toinen LEAFeihin,
joissa on Bose® Energy Efficient Series
-järjestelmä, ja toinen LEAFeihin, joissa ei
ole Bose-järjestelmää.

5-7) Mattosarjat, 4 kpl
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VERHOILUT

VÄRIT
ANNA ENERGIALLE VÄRI

TYYLIKKÄÄT VERHOILUT JOKA VARUSTETASOLLE
MUSTA
kangasverhoilu*
Visia

Black (metalliväri)
Z11

Silver Grey (metalliväri)
KY0

White (perusväri)
326

Dark Metal Grey
(metalliväri)
KAD

VAALEAN HARMAA
mokkatekstiili*
Acenta

Red Pearl (metalliväri)
NAJ

White Pearl (metalliväri)
QAB

MUSTA
mokkatekstiili*
Acenta / Black Edition

Solid Red (perusväri)
Z10

MUSTA
nahkaverhoilu**
Tekna

*ekologinen tekstiili
**Osa nahkaverhoilusta voi
sisältää keinonahkaa

VANTEET

MITAT

A: Kokonaispituus: 4 445 mm
B: Akseliväli: 2 700 mm

D

C: Kokonaisleveys: 1 770 mm
VISIA_16"
KORISTEKAPSELI

ACENTA_16"
KEVYTMETALLIVANNE

TEKNA_17"
KEVYTMETALLIVANNE

LIMITED EDITION_16"
GLOSS BLACK
KEVYTMETALLIVANNE

B

D: Kokonaiskorkeus: 1 550 mm
C

A

w w w.nissan.fi./leaf
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ME NISSANILLA

PANOSTAMME
LAATUUN.

KOKEMUS ANTAA VARMUUTTA
Nissanilla asiakas pidetään mielessä kaikessa toiminnassa. Jokainen
toimenpide ja päätös tehdään äärettömän huolellisesti, tarkasti ja
laadukkaasti, koska viime kädessä ne tehdään juuri sinulle. Konseptista
auton valmistamiseen, testauksesta avoimuuteen, asiakaspalvelusta
sitoutumiseen: laatu kulminoituu jokaiseen yksityiskohtaan.

INNOVATIIVINEN TOTEUTUS
Kaiken lähtökohtana on laatu. Jokainen auto luodaan pikkutarkasti,
jotta autosta saataisiin entistä mukavampi ja kestävämpi asiakkaan
inspiroiman innovatiivisen muotoilun, älykkään teknologian ja
harkittujen yksityiskohtien kautta.

TURVALLISUUS
Pyrimme älykkäiden ajojärjestelmien avulla varmistamaan, että voit
välttää ongelmat tien päällä. Tavoitteena on entistä luotettavampi
ajokokemus päivä toisensa jälkeen. Around View Monitor
-kamerajärjestelmän neljällä kameralla näet auton ympäristön
lintuperspektiivistä.

ÄÄRIMMÄINEN LUOTETTAVUUS
Viemme autot äärirajoille, jotta voimme taata niiden suorituskyvyn ja
luotettavuuden päivittäisessä käytössä. Ajamme miljoonia kilometrejä
esituotantotesteissä, avaamme ja suljemme ovia ja luukkuja tuhansia
kertoja päivässä ja testaamme lasien kestävyyttä aidolla japanilaisella
vulkaanisella pölyllä.
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NISSAN HUOLTOSOPIMUS
NISSAN HUOLTOSOPIMUS on paras tapa tarjota uudelle Nissan LEAFille sen arvoista huoltoa!
Tarjoamme asiantuntevaa Nissan-huoltoa vakiohintaan, jolloin pysyt jatkuvasti ajan tasalla
ajoneuvosi huoltokustannuksista. Tullessasi jälleemmyyjän merkkihuoltoon, teemme
ajoneuvosi määräaikaishuollot ja tarkastukset Nissanin määrittämän huolto-ohjelman
mukaan. Tämä takaa jatkuvan käyttövarmuuden. Kokonaisbudjetti ja huolto-ohjelma
pysyvät jatkuvasti hallinnassa: Nissan ilmoittaa sinulle seuraavasta määräaikaishuollosta
ja ehdottaa aikoja, joista voit valita parhaiten sopivan.

NISSAN 5 ۻJATKOTURVA

SINULLE, NISSAN-YKSITYISASIAKAS, LUPAUKSEMME ON VOIMASSA AINA. LIITTYMÄLLÄ YOU+NISSANETUOHJELMAAN PÄÄSET NAUTTIMAAN AKTIIVISESTA HUOLENPIDOSTA. OLEMME SINUA KOHTAAN AITOJA,
AVOIMIA JA REHELLISIÄ JA PIDÄMME SINUSTA HUOLTA. TÄMÄ ON MEIDÄN LUPAUKSEMME.

SIJAISAUTO VELOITUKSETTA
Me lupaamme pitää sinut, You+Nissan-jäsen,
tien päällä myös autosi määräaikaishuollon
tai korjauksen aikana. Kun varaat ajan
määräaikaishuoltoon tai korjaukseen sekä
sijaisauton etukäteen, annamme käyttöösi
sijaisauton tai tarjoamme vaihtoehtoisen
kuljetusratkaisun huollon ajaksi ilman
erillistä veloitusta.

ILMAINEN WI-FI ASIAKASTILOISSA
Me lupaamme pitää sinut yhteydessä maailmaan.
Meille on tärkeää palvella sinua hyvin aina kun
käyt Nissan-jälleenmyyjällä. Toivomme, että
viihdyt luonamme ja siksi käytössäsi on myös
ilmainen Wi-Fi.

NISSAN 5 ۻJATKOTURVAN avulla voit jatkaa 3 vuoden / 100 000 km:n takuun vuosi- tai
kilometrimäärää. Voit valita saatavissa olevien sopimusten valikoimasta tarpeisiisi parhaiten
sopivan vaihtoehdon. Nissanin koulutetut mekaanikot tekevät mahdolliset korjaukset, joissa
käytetään ainoastaan alkuperäisiä Nissan-osia. Mielenrauhan takaa ympärivuorokautinen
yleiseurooppalainen Nissan tiepalvelu (soveltuvissa tapauksissa).

AUTON NISSAN+ TARKASTUS
VELOITUKSETTA
Me lupaamme tehdä autollesi Nissan+
Tarkastuksen ilman erillistä veloitusta, kun tuot
autosi määräaikaishuoltoon, Nissan Hyötyhuoltoon
tai korjaukseen. Lisäksi saat kustannusarvion
ennen työn aloittamista, jotta tiedät mitä autollesi
tehdään ja kuinka paljon se tulee maksamaan.

JATKUVA NISSAN ASSISTANCE –
TIEPALVELU
Me lupaamme pitää sinut tien päällä 24/7, vaikka
jotain odottamatonta tapahtuisi. Tarjoamme
sinulle ympärivuorokautisen tiepalvelun
riippumatta Nissanisi iästä, aina vuoden ajaksi siitä
eteenpäin, kun huollatat autosi valtuutetussa
Nissan-huollossa.

SINÄ TUOT MEIDÄN
PARHAAT PUOLEMME ESIIN.
Saat mielikuvituksemme lentämään.
Herätät nerokkuutemme. Innostat meidät
muuttamaan sääntöjä ja tekemään
innovaatioita. Nissanin innovaatioissa
ei ole kyse pelkästään lisäyksistä tai
laajennuksista, vaan rajojen rikkomisesta
ja uuden luomisesta. Haluamme kehittää
yllättäviä ratkaisuja, jotka täyttävät
käytännön tarpeesi ja hurjimmatkin toiveesi.
Nissan suunnittelee mullistavia autoja,
lisävarusteita ja palveluita. Tekemällä
käytännöllisestä jännittävää ja jännittävästä
käytännöllistä pystymme tarjoamaan entistä
riemukkaamman ajoelämyksen joka päivä.

NISSAN LEAF
TARJOAA SINULLE:
5 VUODEN / 100 000 KILOMETRIN TAKUUN
SÄHKÖAUTO-OSIEN OSALTA.
5 VUODEN / 100 000 KILOMETRIN AKUNTAKUU
(24 KWH:N AKKU) JA 8 VUODEN / 160 000 KILOMETRIN
AKUNTAKUU (30 KWH:N AKKU)
3 VUODEN / 100 000 KILOMETRIN TAKUUN
VAKIO-OSILLE
12 VUODEN PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUUN
1 VUODEN / 30 000 KILOMETRIN HUOLTOVÄLIN.
NISSAN LEAF -LITIUM-IONIAKUN TAKUU SUOJAA MYÖS
KAPASITEETIN LASKULTA ALLE 9 PALKIN (12 PALKISTA)
LEAFIN KAPASITEETTIMITTARIN PERUSTEELLA 5
VUODEN / 100 000 KILOMETRIN AKUNTAKUU (24
KWH:N AKKU) JA 8 VUODEN / 160 000 KILOMETRIN
AKUNTAKUU (30 KWH:N AKKU).

MISSÄ TAHANSA, MITÄ TAHANSA. SOITA +358 (0)10 770 5222 JA RIENNÄMME AVUKSESI.
Lue käyttöehdot www.nissan.fi/asiakaslupaus-ehdot
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Ter vetuloa si v us tollemme: w w w. nissan .f i

Seuraa Nissan LEAFiä:
Jälleenmyyjän leima:

Olemme tehneet parhaamme, jotta tämän julkaisun sisältö olisi virheetön painohetkellä (maaliskuussa 2017). Esitteessä on käytetty automessuilla
esiteltäviä autojen prototyyppejä. Koska pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, Nissan Europe pidättää oikeuden muuttaa milloin
tahansa tässä esitteessä esiteltyjä ja kuvattuja tietoja ja autoja. Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti.
Tuoreimmat tiedot saa siis paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. Painoteknisten rajoitusten takia tässä esitteessä näkyvät värit voivat hieman
erota autoissa käytettyjen maalien ja sisämateriaalien todellisista sävyistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen jäljentäminen kokonaan
tai osittain ilman Nissan Europen kirjallista lupaa on kiellettyä.

Esite on valmistettu kloorittomalle paperille – MY17 LEAF SV3 FULL brochure 03/2017 – Painettu EU:ssa.
Valmistus: CLMBBDO, Ranska – puh. +33 1 41 23 41 23. Valmistus: eg+ worldwide, France, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.
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