
NISSAN

LEAF

Turinys   |    Išorės dizainas    |    Vidaus dizainas    |    Technologija ir Našumas    |    Stilius ir Priedai Sapusdinti    |    Uždaryti



VIENINGA VAIRUOTOJŲ   
BENDRUOMENĖ

Prisijunkite prie pasaulinės bendruomenės, vienijamos jau daugiau nei 
270 000 vien elektra varomų „Nissan LEAF“. Tai perkamiausias 

elektromobilis per visą automobilizmo istoriją, kuriuo galite pasitikėti.  
Šis Europoje gaminamas elektromobilis panaikina ribą tarp virtualaus 

pasaulio ir tikrovės, miesto kultūros ir ekosferos, paspartindamas 
visuomenės raidą.

#ELECTRIFYTHEWORLD
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SUSIPAŽINKITE
SU NISSAN LEAF.

Teigiamos energijos pliūpsnis

ir smagaus vairavimo pojūtis.

Atraskite lengvai valdomo

„NISSAN LEAF“ elektromobilio

privalumus. Įkraukite namie

arba keliaudami, valdykite

išmaniuoju telefonu.

Šis originalus ir inovatyvus

elektromobilis leis patirti

neprilygstamą komfortą ir

neįtikėtiną pokyčių efektą.
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PASIDALYKITE
GERĄJA NAUJIENA

TIESIOG SUNKU PATIKĖTI, 
ką galima nuveikti be išmetamojo vamzdžio. 

Papasakokite savo įspūdžius apie „NISSAN LEAF“ 
savo draugams. Tai per akimirksnį simpatijas 

užkariaujantis automobilis. Daugiau nei 92 proc. 
savininkų yra patenkinti šiuo elektromobiliu, o 95 

proc. jų rekomenduotų „LEAF“ kitiems!

„Automobilis man padeda sutaupyti 
daug pinigų, kuriuos išleisčiau 
benzinui ir priežiūrai, o elektros 
sąnaudos yra minimalios.“

„NissanConnect EV
yra jėga. Kiekvieną
rytą pašildau savo
„LEAF“ sėdėdama
už pusryčių stalo!“

„Įsigijau „LEAF“ kaip
antrą automobilį tiesiog
išbandyti. Dabar už jo
vairo praleidžiu 95%
VISO SAVO LAIKO.“

www.nissan.lt/leaf
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www.nissan.lt/leaf

*250 km atstumas (NEDC). Faktinis išmatuotas vidutinis atstumas: 125–200 km su 30 kWh akumuliatoriumi, 100–160 km
su 24 kWh. Tikėtinas nuvažiuojamas atstumas vidutinėmis vairavimo sąlygomis. Nuvažiuojamas atstumas gali keistis dėl

įvairių veiksnių, pvz., vairavimo stiliaus, kelio sąlygų, oro temperatūros lauke, oro kondicionavimo.

VAIRUOKITE
IR KEISKITĖS
IŠORĖ GALI PASIRODYTI MATYTA, tačiau
vidus persmelktas revoliucingos dvasios.   
Dėl įdiegtų naujoviškų sprendimų įkrautas 
„LEAF“ gali nuvažiuoti 250 km atstumą (pagal 
NEDC normas). Aukštosiomis technologijomis 
apginkluotas elektromobilis yra tikras 
„kovotojas“ už švarią aplinką – šiai idėjai jis 
atsidavęs iki pat savo aerodinaminės „nosies“. 
„Nissan LEAF“ – sumanus pasirinkimas.

„Žinojau, kad „LEAF“
yra ekonomiškas

automobilis, tačiau
nesitikėjau, kad jį taip

malonu vairuoti.“

„Leaf“ – tai mano asmeninis 
žingsnis link tvarios ateities, 
kurios noriu sau ir savo šeimai.“

„Neturiu jokio supratimo,
kiek kainuoja litras degalų.“
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LEAF BLACK EDITION
KELIAUKITE TOLI
Jis elegantiškas. Jis stilingas. Jis užtikrins išmaniausią 
važiavimą mieste – su „NISSAN LEAF Black Edition“ 
puikiai atrodysite kelyje. 

VIRTUALUS VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
Aplinkinio vaizdo sistema.
Mėgaukitės aiškiu aplinkos vaizdu naudodami aplinkinio 
vaizdo sistemą, padedančią lengviau pastatyti automobilį. 
Keturios plataus kampo kameros leidžia stebėti priekį, 
galą ir (arba) šoną bei vaizdą iš viršaus.

Aiškus nugalėtojas: visiškai elektrinis išskirtinio stiliaus „NISSAN LEAF Black 
Edition“ pasižymi daugybe specialių funkcijų, įskaitant išskirtinius LED šviesų 
žibintus, juodą stilingą aerodinaminį stogo aptaką, pritaikytus grindų 
kilimėlius ir aukščiausios kokybės „Nissan“ originalius 16 col. visiškai   
juodus lengvojo lydinio ratlankius.
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SUŽAVĖS
KIEKVIENĄ

PENKIAVIETIS AUTOMOBILIS 
siūlo reguliuojamo aukščio priekines sėdynes ir daug 

erdvės sėdintiems gale. „Nissan LEAF“ nepaliks nė 
vieno abejingo. Prabangos pojūtį suteikia šaltoms oro 

sąlygoms pritaikyta energiją tausojanti įranga, 
šildanti keleivius, o ne salono orą. Tai visos šildomos 

sėdynės ir šildomas vairas. Sėdynių apmušalai gali 
būti odiniai arba pasiūti iš ekologiškos medžiagos, 

pagamintos iš perdirbtų cukranendrių. Tokia apdaila 
ne tik graži, bet ir nekenkia aplinkai.

IEVIETOJIET VĒL!
Ja Jums vajag vēl vairāk 
vietas, aizmugures sēdekļu 
atzveltnes var nolocīt 
attiecībā 60:40.

APLŪKOJIET!
Nissan LEAF 370 l bagāžas

nodalījuma ietilpība ir viena no
lielākajām šajā segmentā. Pat ar

Bose® audio sistēmu LEAF
Tekna aprīkojuma līmenī Jūs

varat iekraut līdz pat 355 l.
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MODERNI
ĮRANGA
SKAITMENINIS PRIETAISŲ SKYDELIS 
„NISSAN LEAF“ prietaisų skydelyje dominuoja dailūs mėlynai apšviesti 
matuokliai, skaitmeninis pusrutulio formos ekranas už vairo ir centrinis 
skydelis su 7 colių LCD ekranu, kuriame rodomi kiti duomenys.

ANALIZUOKITE 
Matuoklių informacija padeda 
toliau nuvažiuoti: galima matyti 
momentines energijos 
sąnaudas arba regeneruojamos 
energijos kiekį, taip pat 
įkrovimo lygį, energijos likutį, 
galios lygį ir galimą nuvažiuoti 
atstumą. Rodmenys pateikiami 
lengvai suprantama procentine 
forma. Atkreipkite dėmesį į 
skirtumą perjungus „Drive“ 
režimą į „ECO“. Tai įspūdinga!

VAŽIAVIMAS „B“ REŽIMU
Įjungus „B“ važiavimo režimą, 
pažangi regeneracinė stabdymo 
sistema padidina regeneruojamos 
kinetinės energijos kiekį 
pristabdant automobilį.

PANORAMINIS VAIZDAS
Aplinkinio vaizdo monitorius 
užtikrina Jums puikų 
aplinkos vaizdą iš visų pusių. 
Keturios plačiakampės 
kameros fiksuoja vaizdą 
automobilio priekyje, gale ir 
(arba) šonuose. Jų pagalba 
projektuojamas vaizdas iš 
viršaus.

„ECO“ REŽIMAS
Įjungę „Eco“ režimą, galite 
sutaupyti dar daugiau energijos  
ir pailginti nuvažiuojamą atstumą 
iki 10 proc. Tai ypač praverčia 
sukinėjantis miesto gatvėmis,  
kai tenka dažnai stabdyti.
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„NISSANCONNECT EV“
KALBĖKITĖS SU SAVO „LEAF“ ELEKTROMOBILIU – JIS MOKA KLAUSYTIS.
Šis pokalbis įmanomas dėl „NissanConnect EV“ įrangos: naudojantis išmaniojo telefono 
programa, galima nuotoliniu būdu prisijungti prie savo „LEAF“ elektromobilio. Taigi Jūs galite jo 
paprašyti įvairių dalykų – pradėti akumuliatoriaus krovimą, įjungti šildymo funkciją ar panašiai. 
Prisijungti prie „NissanConnect EV“ sistemos galima ir per savo kompiuterį. Tai padės atrasti 
daugiau būdų, leidžiančių mėgautis dar lengvesniu ir smagesniu šio elektromobilio valdymu.”

IŠ SAVO IŠMANIOJO TELEFONO. Naudodamiesi 
„NissanConnect EV“ programa, Jūs galite prisijungti prie savo 
„LEAF“ elektromobilio ir pradėti krovimą, aktyvuoti klimato 
kontrolės sistemą, pasitikrinti galimą važiavimo nuotolį, gauti 
įspėjimus ir naujausią informaciją.¹

Pastaba: ¹ 3 metų NissanConnect EV programos prenumerata įskaičiuota į automobilio kainą.Suderinama su iOS ir Android operacine sitemomis.

IŠ SAVO KOMPIUTERIO. Šalia visų telefonu pasiekiamų 
funkcijų Jūs taip pat galite prisijungti prie „NissanConnect EV“ 
paskyros internetu ir peržiūrėti savo važiavimo istoriją, 
planuoti kelionės maršrutą ir net palyginti savo vairavimo 
efektyvumą su kitų „LEAF“ savininkų rezultatais.¹
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www.nissan.lt/leaf

ĮKRAUKITE
AKUMULIATORIŲ
– JAU LAIKAS
PASIRINKITE ĮKROVIMO STOTELĘ. 
Papildę „Nissan LEAF“ energijos atsargas greitojo 
įkrovimo stotelėje, namie ar darbe, Jūs galite 
nuvažiuoti net 250 km (pagal NEDC*) atstumą.

Jums pabudus, akumuliatorius jau bus pilnai 
įkrautas. Papildę „LEAF“ energijos atsargas ir iš 
anksto pašildę arba atvėsinę saloną, galite 
sėsti už vairo ir leistis į kelionę.

NISSAN LEAF neturi pavarų, bet pasižymi 100 % 
sukimo momentu vos tik pradėjus judėti.

Nusigaukite iki paskirties vietos greičiau važiuodami 
autobusų juosta, nors ir be keleivių. Šia privilegija galite 
naudotis todėl, kad vairuojate elektra varomą automobilį 
(tik atitinkamose pažymėtose autobusų juostose).

*250 km atstumas (NEDC). Faktinis išmatuotas vidutinis atstumas: 125–200 km su 30 kWh akumuliatoriumi, 100–160 km su 24 kWh. Tikėtinas nuvažiuojamas atstumas 
vidutinėmis vairavimo sąlygomis. Nuvažiuojamas atstumas gali keistis dėl įvairių veiksnių, pvz., vairavimo stiliaus, kelio sąlygų, oro temperatūros lauke, oro kondicionavimo.

„LEAF“ elektromobiliui būdingos ypač mažos išlaikymo išlaidos.

IŠLAIDOS 100 Km

Energijos                   
kaštai

C klasės 
hibridiniai 

automobiliai

C klasės 
dyzeliniai 

automobiliai

C klasės 
benzininiai 

automobiliai

LEAF

Dėl įrengtos regeneracinės stabdymo sistemos 
„Nissan LEAF“ įkraunamas kiekvieno sulėtinimo 
metu. Nuo šiol raudona šviesoforo šviesa taps 
nauju geriausiu Jūsų draugu.

Naudodamiesi „Bluetooth®“ laisvųjų rankų įranga, galite 
kalbėtis telefonu ir tvarkyti svarbius reikalus. Važiavimo 
atstumo indikatorius rodo, kad Jūs dar galite nuvažiuoti apie 
76 km, o netoliese yra dvi įkrovimo stotelės. Labai patogu.

Dar viena puiki diena laiką leidžiant už 
elektromobilio vairo. Jokių išmetamųjų 
dujų ir kitų teršalų. Grįžus namo, pats 
metas įkrauti akumuliatorių ir pailsėti.

30 MIN. Iki 80 proc. akumuliatorių galima įkrauti 
vos per pusvalandį. Tai greičiausias būdas 
papildyti energijos atsargas mieste! Gyvenimas 
palengvės, o kelionės sutrumpės.

1. GREITOJO ĮKROVIMO STOTELĖ

NUO 4 VAL.
Akumuliatorius   24 kWh   30 kWh
esant įrengtam 3,3 kW krovikliui          7 val.   9 val.
esant įrengtam 6,6 kW krovikliui*        4 val.   5 val.
* Papildoma įranga; nurodytas krovimo   
laikas naudojant 32 A srovę tiekiantį tinklą.

2. BUITINĖ ĮKROVIMO STOTELĖ

12–15 VAL.  Su „Nissan“ EVSE kabeliu akumuliatorių 
galite įkrauti bet kurioje pageidaujamoje vietoje 
– viešosiose įkrovimo stotelėse, darbe arba 
namie (naudotina tik naujausia elektros 
instaliacija). Esant 10 A srovei, išsikrovęs 
akumuliatorius iki galo įkraunamas beveik per 
12 val., o 30 kWh akumuliatorius – per 15 val.

„MODE-3“ KROVIMO KABELIS, skirtas naudoti 
viešosiose įkrovimo vietose. Papildomas 32 A 
„Mode- 3“ kabelis (kai kuriuose modeliuose 
komplektuojamas kaip standartinė įranga) leis 
patogiai įkrauti akumuliatorių.

3. KABELIS IR BUITINIS KIŠTUKAS

4. „MODE-3“ KROVIMO KABELIS
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ORO SAUGOS PAGALVĖS.   
Pažangią „Nissan“ oro saugos pagalvių 
sistemą sudaro dviejų išsiskleidimo lygių 
priekinės oro saugos pagalvės su saugos 
diržų jutikliais, priekinėse sėdynėse 
įrengtos šoninės oro saugos pagalvės ir 
salono lubose montuojamos užuolaidinės 
oro saugos pagalvės, skirtos apsaugoti 
priekyje ir gale sėdinčius keleivius šoninio 
smūgio atveju.

APLINKINIO VAIZDO 
MONITORIUS (AVM). 
Aplinkinio vaizdo monitorius 
padeda lengvai ir saugiai 
pastatyti automobilį. 
Sistemą sudaro keturios 
plačiakampės kameros, 
kurios padeda stebėti 
aplinką įvairiais rakursais – 
fiksuojamas vaizdas 
automobilio priekyje, gale, 
šonuose ir iš viršaus.

LED ŽIBINTAI. 
„Nissan LEAF“ žibintai  
su LED technologija, 
veikiantys kaip ksenoniniai 
žibintai, apšvies pačius 
tamsiausius užkampius.  
Be to, jie suvartoja perpus 
mažiau energijos nei 
halogeniniai žibintai.

ELEKTRONINĖ STABILUMO  
KONTROLĖS SISTEMA (ESP).  
Ši sistema padeda suvaldyti 
automobilį. Ji kontroliuoja 
automobilio važiavimo 
trajektoriją ir, esant reikalui, 
sumažina variklio sūkius arba 
įjungia stabdžius, kad būtų 
išvengta ratų prasisukimo.

JAUSKITĖS
SAUGŪS KELYJE
SAUGI APLINKA. Savaime 
suprantama, „Nissan LEAF“ 
komplektuojamas su visa
naujausia saugos įranga.

UŽTIKRINTI MANEVRAI SU ESP.  
ESP sistema padeda sklandžiau 
atlikti staigius manevrus 
persirikiuojant į kitą juostą ar 
stabdant. Ji neleis nukrypti nuo 
pasirinktos krypties ir sustiprins 
saugumo jausmą. 

SU ESP

BE ESP
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SUTEIKITE
INDIVIDUALUMO
ORIGINALŪS „NISSAN“ AKSESUARAI. 
Mūsų siūlomas aksesuarų asortimentas – nuo 
chromuotų ir šviečiančių detalių iki praktiškų 
priedų daiktams sudėti ir žaismingų ratlankių – leis 
sukurti „LEAF“ elektromobilį pagal savo skonį.

1. Vėjo deflektoriai

2. Chromuoti veidrodėlių gaubtai 

 (tvirtinami prie veidrodėlių korpuso)

3. Chromuotos šoninės apdailos juostos

4. Chromuoti rūko žibintų apvadai

5–7. Grindų kilimėliai (4 vnt.)

8. Apsauginės durelių slenksčių  
plokštelės su apšvietimu

9. Krovimo angos gaubtas

10. Bagažo organizavimo sistema

11) „Limited Black Edition“ kilimėlis

12. 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai

13. Minkštas bagažinės įklotas (siūlomi dviejų 
dydžių –„LEAF“ modeliams su energiją 
taupančia „Bose®“ sistema ir be jos)
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SUTEIKITE SAVO ENERGIJAI SPALVĄ

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 (solid) 
Z10

ACENTA_16"   
COLIŲ LENGVOJO   
LYDINIO RATLANKIAI

VISIA_16"  
COLIŲ SKARDINIAI  
RATLANKIAI

www.nissan.lt./leaf

TEKNA_17"   
COLIŲ LENGVOJO   
LYDINIO RATLANKIAI

LIMITED EDITION_16"  
GLOSS BLACK   
LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIAI

SPALVOS

RATLANKIAI

D

A

B C

*Ekologiška medžiaga
**Kai kurių odinių sėdynių dalių 

sudėtyje gali būti dirbtinės odos  

MATMENYS

JUODA 
austinė medžiaga*
„Visia“

ŠVIESIAI PILKA
zomšinė medžiaga*
„Acenta“

JUODA  
zomšinė medžiaga*
„Acenta / Black Edition“

JUODA 
oda**
„Tekna“

A: Bendras ilgis: 4 445 mm
B: Važiuoklės bazė: 2 700 mm
C: Bendras plotis: 1 770 mm
D: Bendras aukštis: 1 550 mm

PASIRINKITE APDAILOS VARIANTĄ
SALONO APDAILA
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NISSAN 
VISĄ DĖMESĮ 
SKIRIA KOKYBEI.

VISA APIMANTIS PROCESAS
„Nuo pat pradžių užtikriname kokybę – kruopščiai gaminame 

kiekvieną automobilį užtikrindami komfortą ir patvarumą, kuriuos 
pasiekti padeda novatoriškas dizainas, išmaniosios technologijos bei 

apgalvotos detalės.

SAUGA
Dirbame su išmaniosiomis vairavimo sistemomis, kad galėtume nuolat 

atsižvelgti į Jus ir Jums padėti išvengti nesėkmių ir kad su kiekviena 
diena vairuotumėte vis drąsiau ir su didesniu pasitikėjimu. Mūsų 

aplinkinio vaizdo sistema naudoja 4 kameras, kad galėtumėte matyti 
viską aplink automobilį.

ITIN DIDELIS PATIKIMUMAS
Itin kruopščiai išbandome savo automobilius, kad užtikrintume jų kasdienį 

našumą ir patikimumą. Atlikdami priešgamybinius bandymus nukeliaujame 
milijonus kilometrų, tūkstančius kartų per dieną atidarome ir uždarome 

dureles bei gaubtus ir naudojame tikras vulkanines dulkes iš Japonijos langų 
atsparumui patikrinti.

GALUTINIS KOKYBĖS ĮRODYMAS | 
Mūsų atsidavimą kokybei geriausiai parodote Jūs. „Reevoo“ puslapyje paieškokite 

atsiliepimų, apžvalgų ir įvertinimų arba sužinokite, ką žmonės kalba apie „Nissan“ 
automobilius. Tai geriausia vieta automobiliams palyginti ir išgirsti atsiliepimus iš   

jau esamų savininkų.

PATIRTIMI PAGRĮSTA VEIKLA
„Nissan“ viską daro galvodama apie savo klientus. Visi veiksmai 

atliekami ir visi sprendimai priimami itin atsargiai, tiksliai ir kokybiškai, 
nes jie yra svarbūs Jums. Nuo koncepcijos iki automobilio konstrukcijos, 

nuo bandymų iki užtikrintumo, nuo klientų aptarnavimo iki įsipareigojimų. 
Kokybė priklauso nuo kiekvienos smulkmenos.
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NEMOKAMAS PAKAITINIS AUTOMOBILIS
Pažadame, kad Jūs, būdami „You+Nissan“ programos 

nariais, galėsite toliau išlikti mobilūs, kol Jūsų 
automobilis bus aptarnaujamas ar remontuojamas 

servise. Užsakykite iš anksto, ir Jums parūpinsime 
nemokamą pakaitinį automobilį ar bent kažkokį 

alternatyvų mobilumo sprendimą.

KAINA ATITINKANTI PASLAUGŲ KOKYBĘ
Pažadame, geriausią Jūsų „Nissan“ automobilio 

priežiūrą, nes turime gerai apmokytus specialistus, 
taikome naujausius metodus ir naudojame specialius 

„Nissan“ įrankius. Tiesiog žinome, kaip geriausiai rūpintis 
Jūsų „Nissan“ automobiliu. Taip pat, garantuojame 

geriausią kainos ir kokybės santykį – užtikrinsime Jums 
geriausią kainos pasiūlymą, įskaitant originalias „Nissan“ 

dalis bei darbą, nei bet kuris kitas 10 km spinduliu nuo 
autorizuoto ,,Nissan" serviso esantis kitas servisas, 

siūlantis lygiavertes paslaugas.

PAGALBA KELYJE ,,NISSAN ASSISTANCE" 
VISAM GYVENIMUI
Pažadame, kad išliksite mobilūs ištisą parą ir bet 
kurią savaitės dieną. Jei nutiktų kažkas netikėto, 
kiekvieną dieną ištisą parą garantuojame pagalbą 
kelyje, nepaisant Jūsų „Nissan“ automobilio 
amžiaus.

NEMOKAMA TRANSPORTO PRIEMONĖS 
BŪKLĖS PATIKRA
Pažadame, nemokamai patikrinti Jūsų automobilio 
būklę, kai atvyksite planiniam techniniam 
aptarnavimui pagal gamintojo nustatytą 
aptarnavimo grafiką ar remonto darbams. Be to, iš 
anksto nurodysime visų darbų kainą, todėl žinosite, 
ką reikia atlikti ir kiek tai kainuos.

JUMS, KAIP PRIVATIEMS KLIENTAMS, SAVO PAŽADĄ TESĖSIME NERIBOTĄ LAIKĄ.  
PRISIJUNGĘ PRIE PROGRAMOS „YOU+NISSAN“, GALĖSITE PALAIKYTI RYŠĮ SU MUMIS.  
BŪSIME JUMS NUOŠIRDŪS, ATVIRI IR SĄŽININGI. PASIRŪPINSIME JUMIS. PAŽADAME.

BET KOKIA PAGALBA BET KUR. TIESIOG SKAMBINKITE 8 800 30725 LIETUVOJE ARBA +372 606 4072 IŠ UŽSIENIO.

Skaitykite visas sąlygas ir nuostatas  
http://www.nissan.lt/LT/lt/YouPlus.html?cid=emnislt_dm_ypls1LT_ltnalocnnemixoth

„NISSAN“ serviso sutartis – geriausias būdas tinkamai pasirūpinti savo „Nissan LEAF“ 
automobiliu. Jis to nusipelno! Jūsų „Nissan“ automobilis bus tinkamai prižiūrimas ilgus metus 
už fiksuotą kainą. Jums atgabenus automobilį į mūsų atstovybę, mes pakeisime dalis ir 
skysčius, kaip numatyta oficialioje „Nissan“ techninės priežiūros programoje, ir atliksime 
sistemų veikimo patikrą, idant galėtumėte ramiai ir saugiai važinėti. Tai visapusiškos biudžeto 
kontrolės priemonė. „Nissan“ praneš, kada reikia užsukti į servisą, ir pasiūlys tinkamiausias 
techninės priežiūros paslaugas bei Jums patogų laiką.

„Nissan“ pratęsta garantija pratęsia gamintojo suteiktą 3 metų arba 100  000 km ridos 
garantiją ilgesniam laikui arba iki didesnės ridos. Pasirinkite labiausiai Jūsų poreikius 
atitinkančią sutartį. Remontuojant automobilį, naudojamos tik originalios „Nissan“ dalys. 
Remonto darbus atlieka kvalifikuoti „Nissan“ meistrai. Idant visuomet jaustumėtės saugūs 
keliaudami, į garantiją įtrauktos pagalbos kelyje paslaugos, kurios teikiamos visoje Europoje 
be poilsio dienų kiaurą parą.

SERVISO SUTARTYS

PRATĘSTA GARANTIJA

„NISSAN LEAF“    
AUTOMOBILIUI SIŪLOMA:

5 METŲ/100 000 KM RIDOS GARANTIJA VISIEMS SPECIALIEMS 
ELEKTROMOBILIO KOMPONENTAMS (MODELIAMS SU 24 KWH 
AKUMULIATORIUMI).

5 METŲ/100 000 KM RIDOS AKUMULIATORIUI TALPOS GARANTIJA 
(MODELIAMS SU 24 KWH AKUMULIATORIUMI) IR

8 METŲ/160 000 KM RIDOS AKUMULIATORIUI TALPOS GARANTIJA 
(MODELIAMS SU 30 KWH AKUMULIATORIUMI)

3 METŲ/100 000 KM RIDOS GARANTIJA VISIEMS STANDARTINIAMS 
KOMPONENTAMS

12 METŲ APSAUGOS NUO KIAURYMINIO PRARŪDYJIMO GARANTIJA

1 METAI / 30 000KM SERVISO INTERVALAS 

NISSAN LEAF“ ličio jonų akumuliatoriui apsauga nuo talpos nuostolių, kai 
talpos lygis nukrenta žemiau 9 padalų (iš 12) (5 metų arba 100 000 km 
ridos garantija. modeliams su 24 kWh akumuliatoriumi , (8 metų arba 160 
000 km ridos garantija. modeliams su 30 kWh akumuliatoriumi).

JŪS SKATINATE    
„NISSAN“ TOBULĖTI.

Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę ir žadinate 
mūsų kūrybiškumą. Vardan Jūsų mes esame 
pasiryžę keisti taisykles ir kurti naujoves. 
„Nissan“ naujovės nėra vien papildymai ir 
priedai. Mes pasirengę griauti nusistovėjusią 
tvarką ir iš naujo nustatyti status quo, ieškoti 
netikėtų sprendimų, kurie patenkintų Jūsų 
slapčiausius ir pragmatiškiausius troškimus. 
„Nissan“ kuria stereotipus laužančius 
automobilius bei aksesuarus ir siūlo 
nestandartines paslaugas. Mes siekiame 
praktiškus dalykus paversti maloniais, o 
malonius – praktiškais, idant kasdien 
sėdėdami už automobilio vairo patirtumėte 
dar smagesnių akimirkų.
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Sekite naujienas apie
„Nissan LEAF“:

Imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys atiduodant jį spausdinti (2017 m. rugsėjo mėn.) būtų teisingas. Šioje brošiūroje publikuojamos 
automobilių parodose demonstruotų prototipų nuotraukos. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti savo gaminius, „Nissan Europe“ 
pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas ir jų nuotraukas. „Nissan“ atstovybėms bus nedelsiant 
pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ atstovybėje. Dėl spausdinimo procesų netobulumo 
šioje brošiūroje pateiktų iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų išorės ir vidaus apdailos medžiagų spalvų. Visos teisės saugomos. 
Draudžiama dauginti šią brošiūrą ar jos dalį be raštiško „Nissan Europe“ leidimo.

Brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro. – MY16 LEAF BROCHURE, 03/2017. Spausdinta ES.
Leidėjai: „CLMBBDO“, Prancūzija, tel. +33 1 40 62 37 37, ir „eg+worldwide“, Prancūzija, tel. +33 1 49 09 25 35.

Atstovybės antspaudas:

Apsilank ykite mūsų interneto svetainėje:  w w w.nissan. l t
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