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AUTOVADĪTĀJI, APVIENOJIETIES!
Pievienojieties vairāk nekā 270 000 100% elektriskajiem Nissan LEAF, kas 

jau brauc pa pasaules ceļiem! Uzticieties pasaulē visvairāk pārdotajam 
elektromobilim! Eiropā būvētais automobilis „saplūdina” robežas starp 

digitālo un fizisko pasauli, urbāno kultūru un ekosfēru, pilnveidojot 
sabiedrību kopumā.

#ELECTRIFYTHEWORLD
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ATKLĀJIET 
NISSAN LEAF 
PLŪDENUMU!

Pozitīvas enerģijas vilnis,

aizraujošs brauciens – atklājiet

Nissan LEAF plūdenumu!

Uzlādējiet savu LEAF mājās vai

pa ceļam, kontrolējiet to no sava

viedtālruņa un izbaudiet

revolucionārā automobiļa

nepārspējamo komfortu un

negaidīto jaudu! Nākotne tikko

ir kļuvusi par realitāti.
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PASTĀSTIET
PAR TO CITIEM!
TAS IR PĀRSTEIDZOŠI, 

kas ir paveicams bez izpūtēja. „Pieslīpējiet” savu 
izskatu, „paceliet” degunu un dalieties ar Nissan LEAF 

ar saviem draugiem! Tas iepatiksies vienā acumirklī, 
vairāk nekā 92% LEAF esošo īpašnieku apgalvo, ka ir 

apmierināti ar to, un 95% to iesaka citiem.

„Automobilis man ietaupa kaudzi 
naudas par degvielu un uzturēšanu, un 
izdevumi par elektrību ir minimāli.”

“NissanConnect EV
ir vienkārši lielisks!
Katru rītu es uzsildu
savu LEAF, neatstājot
savu brokastu galdu.“

„Es iegādājos LEAF kā
otro automobili ģimenē, bet
tagad es ar to braucu 95%
NO VISA LAIKA.”

www.nissan.lv
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*250 km ar vienu uzlādi nobraucamais attālums (NEDC). Vidējais mērītais nobraucamais attālums reālajā dzīvē ar 30 kWh akumulatoru ir no 125 –
200 km un no 100 – 160 km ar 24 kWh akumulatoru. Nobraucamā attāluma pieņēmums mērenos braukšanas apstākļos. Nobraucamo attālumu

var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, braukšanas stils, ceļa apstākļi, āra gaisa temperatūra, gaisa kondicionēšanas sistēmas lietošana, u.c.

BRAUCIET,
LAI RADĪTU PĀRMAIŅAS!
TAS VARBŪT IZSKATĀS PAZĪSTAMS, 
taču iekšpusē tas ir revolucionārs. Tas ir pilns 
inovāciju, lai nodrošinātu līdz pat 250 km* 
nobraucamo attālumu (saskaņā ar NEDC ciklu). 
Pilnībā elektrisks augsto tehnoloģiju ““eco” 
kareivis” līdz pat aerodinamiskā “deguna” 
galiņam, Nissan LEAF ir gudra izvēle.

„Es zināju, ka LEAF taupīs
enerģiju, taču negaidīju, ka

braukšana ar to sagādās
tik daudz prieka.”

„LEAF ir solis pretī ilgtspējīgai 
nākotnei, kādu vēlos nodrošināt 
sev un savai ģimenei.”

„Man nav ne mazākās
nojausmas, cik maksā
litrs benzīna.”
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LEAF BLACK EDITION -
KĻŪSTIET PAMANĀMĀKS!
Tas ir elegants. Tas ir stilīgs. Tas ir izsmalcinātākais automobilis 
pilsētā. Nissan LEAF īpašā versija – Black Edition ļaus Jums izcelties. 

VIRTUĀLS SKATS NO "PUTNA   
LIDOJUMA" SKATUPUNKTA.
Apkārtskata monitora 360° skats. 
Skaidri pārredziet savu automobili un tā   
tuvāko apkārtni ar apkārtskata monitora 
palīdzību, novietojot automobili stāvvietā! 
Četras platleņķa kameras nodrošina skatu  
no priekšpuses, aizmugures un/vai sāniem,  
kā arī skatu no "putna lidojuma" skatupunkta.

Neapšaubāms līderis: 100% elektrisks automobilis ar izcilu stilu – Nissan 
LEAF Black Edition piedāvā plašu īpašu iezīmju klāstu, tostarp LED priekšējos 
lukturus, melnu aerodinamisko jumta spoileri, īpaši šai versijai radītus 
automobiļa salona paklājiņus, melnus, augstākās kvalitātes Nissan  
oriģinālos 16" vieglmetāla diskus un daudz ko citu.
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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.

PIEVILINIET
CITUS!

PILNVĒRTĪGS 5 SĒDVIETU AUTOMOBILIS,
 kas piedāvā regulējamu priekšējo sēdekļu augstumu un 

plašu vietu aizmugurē sēdošajiem, Nissan LEAF apmierinās 
jebkura prasības. Tas dāvā arī Cold Pack greznību, ietaupot 
enerģiju un sasildot Jūs. Izbaudiet apsildāmos sēdekļus un 

stūri! Apdarināts ar ādu vai planētu saudzējošo bioaudumu, 
kas ražots no cukurniedrēm, tas ir arī atjaunojams prieks!

Saturs   |    Eksterjera dizains    |    Interjera dizains    |    Tehnoloģijas un Veiktspēja    |    Stils un Aksesuāri Drukāt    |    Aizvērt



MŪSDIENĪGAS
TEHNOLOĢIJAS
DIGITĀLAIS MĒRINSTRUMENTU PANELIS. Reģistrējieties Nissan LEAF 
vadības panelī, kurā viscaur dominē skaistais, zilā krāsā izgaismotais 
kombimetrs un digitālais displejs aiz stūres, kā arī centrālais panelis ar 
7” LCD ekrānu, kas parāda visus pārējos rādītājus!

ELEKTROMOBIĻU 
ANALĪTIKA. 
Kombimetrs palīdz Jums 
palielināt nobraucamo 
attālumu, attēlojot 
pašreizējo enerģijas 
patēriņu vai tās atgūšanu 
reģeneratīvo procesu laikā, 
uzlādes līmeni, atlikušo 
enerģiju, kapacitātes līmeni 
un atlikušo nobraucamo 
attālumu līdz akumulatora 
pilnīgai izlādei viegli 
saprotamu procentu 
izteiksmē. Pamaniet 
atšķirību, kad pārslēdzaties 
no „Drive” režīma uz „Eco” 
režīmu – tā ir iespaidīga!

BRAUCIET „B” REŽĪMĀ!
Ieslēdziet pārnesumu 
pārslēga sviras „B” režīmu, 
un augsto tehnoloģiju 
reģeneratīvā bremzēšanas 
sistēma palielinās enerģijas 
daudzumu, kas tiek 
pārvērsts atpakaļ jaudā, 
kamēr Jūs bremzējat!

360° REDZAMĪBA.
Izbaudiet skaidro skatu uz 
apkārtni, ko dāvā automobiļa 
stāvvietā novietošanas 
palīgsistēma ar apkārtskata 
monitoru! Četras platleņķa 
kameras nodrošina skatu uz 
priekšu, aizmuguri un/vai 
sāniem, kā arī skatu no „putna 
lidojuma” skatupunkta.

 „ECO” REŽĪMS.
Pārslēdzieties uz „Eco” režīmu, 
lai ietaupītu vēl vairāk enerģijas 
un palielinātu nobraucamo 
attālumu par veseliem 10%, jo 
sevišķi, ja braucat pilsētā, kur 
bieži jāstāv sastrēgumos!
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NISSANCONNECT EV
RUNĀJIET AR SAVU LEAF! TAS KLAUSĀS. Saruna iespējama, pateicoties NissanConnect EV,   
kas ar viedtālruņa aplikācijas palīdzību ļauj sazināties ar Jūsu LEAF attālināti.
Tas nozīmē, ka varat tam palūgt, piemēram, sākt uzlādi vai ieslēgt apsildi. LEAF pat atbildēs, 
piemēram, nosūtot draudzīgu paziņojumu par to, ka uzlāde ir pabeigta. Jūs varat ieiet 
NissanConnect EV no sava datora, kur Jūs atklāsiet vēl vairāk veidu, kādos elektrisko braukšanu 
padarīt vieglu un patīkamu. Neaizmirstiet pārbaudīt tālruni – varbūt Jums zvana Jūsu LEAF!

NO JŪSU VIEDTĀLRUŅA. Ar NissanConnect EV
aplikāciju Jūs varat likt savam LEAF uzsākt uzlādi un
ieslēgt klimata kontroli, aplūkot nobraucamo attālumu,
kā arī saņemt brīdinājumus un atjauninājumus.¹

Atruna: ¹ Iekļauts NissanConnect EV abonements 3 gadus ilgam periodam. Aplikācija pieejama iOS un Android mobilajām ierīcēm.

NO JŪSU DATORA. Papildus visam tam,
ko varat izdarīt no sava viedtālruņa, reģistrējieties 
savā NissanConnect EV kontā tiešsaistē, lai uzzinātu 
savu braucienu vēsturi, izplānotu maršrutu un pat 
aplūkotu savu braukšanas efektivitātes reitingu 
salīdzinājumā ar citiem LEAF īpašniekiem!¹
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UZLĀDĒJIET
SAVU LEAF!
TAGAD IR ĪSTAIS 
BRĪDIS.
IZVĒLIETIES SAVU UZLĀDES STACIJU!  Pa ceļam 
veiciet ātro uzlādi, uzlādējiet automobili mājās vai 
darbā un pilnībā izmantojiet 250 km* nobraucamo 
attālumu (NEDC), ko Jums piedāvā Nissan LEAF!

Aiziet! Nissan LEAF var braukt ar ātrumu 144 km/h, 
un tam acumirklī ir pieejami visi 100% griezes.

Nissan LEAF nav ierastās transmisijas, un tā 
griezes moments ir 100%, jau nospiežot pedāli.

Nokļūstiet galamērķī ātrāk, izmantojot priekšrocību braukt pa sabiedriskā 
transporta braukšanas joslu un automobiļa novietošanu stāvvietā bez 
maksas, kā arī citas elektroautomobiļu īpašnieku priekšrocības! (Priekšrocības 
dažādās valstīs var atšķirties, un spēkā var būt papildu nosacījumi.)

*250 km ar vienu uzlādi nobraucamais attālums (NEDC). Vidējais mērītais nobraucamais attālums reālajā dzīvē ar 30 kWh akumulatoru ir no 125 – 200 km un no 100 – 160 km 
ar 24 kWh akumulatoru. Nobraucamā attāluma pieņēmums mērenos braukšanas apstākļos. Nobraucamo attālumu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, braukšanas stils, 
ceļa apstākļi, āra gaisa temperatūra, gaisa kondicionēšanas sistēmas lietošana, u.c.

LEAF piedāvā nepārspējami zemas ekspluatācijas izmaksas.

IZMAKSAS PAR 100 KM:

Enerģijas             
izmaksas

Hibrīddzinējs, 
automobiļu 

„C” segments

Dīzeļdzinējs, 
automobiļu 

„C” segments

Benzīna dzinējs, 
automobiļu „C” 

segments

LEAF

Pateicoties reģeneratīvajām bremzēm, Nissan 
LEAF uzlādējas katru reizi, kad Jūs bremzējat.  
Sarkanā gaisma luksoforā tagad ir Jūsu 
labākais draugs.

Atbildiet uz svarīgākajiem tālruņa zvaniem, izmantojot Bluetooth®, tad izpildiet 
ikdienas pienākumus! Nobraucamā attāluma indikators parāda, ka Jūs vēl varat 
nobraukt 75 kilometrus un ka tuvumā atrodas divas uzlādes stacijas. Parocīgi!

Vēl viena patīkama diena ar elektromobili – 
nekādu izplūdes gāzu un kaitīgo izmešu, un 
atpakaļ mājās – laiks uzlādēt elektromobili 
naktī, kamēr Jūs guļat.

30 MINŪTĒS. Uzlāde līdz 80% tikai pusstundā: 
ātrā uzlāde ir visātrākais uzlādes veids pilsētā. 
Uzlādējiet automobiļa akumulatoru ātrās 
uzlādes stacijā, un dzīve kļūs vienkāršāka, bet 
braucieni – ātrāki!

1. ĀTRĀ UZLĀDE

SĀKOT NO 4 STUNDĀM.
Akumulators 24 kWh   30 kWh
3,3 kW borta lādētājs 7 stundas 9 stundas 
6,6 kW borta lādētājs* 4 stundas 5 stundas
*Izvēles aprīkojumā, uzrādīti 32 A uzlādes laiki.

2. UZLĀDE AR UZLĀDES IEKĀRTU MĀJĀS

12 – 15 STUNDĀS.  Izmantojiet Nissan EVSE 
kabeli, lai uzlādētu akumulatoru, kur vien vēlaties 
– publiskā uzlādes stacijā, darbā vai mājās 
(iesakām izmantot vienīgi mūsdienīgas 
elektroinstalācijas)! Ar 10 A strāvu tas tukšu 
akumulatoru uzlādēs pilnu aptuveni 12 stundās 
vai 15 stundās 30 kWh akumulatoru – maksimāls 
elastīgums.

4. MODE-3 UZLĀDES KABELIS uzlādei 
sabiedriskās vietās: ērti uzlādējiet automobili ar 
papildu standarta 32 A Mode-3 kabeli, kur tas 
iespējams!

3. KABELIS + MĀJSAIMNIECĪBAS ROZETE

4. MODE-3 UZLĀDES KABELIS
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DROŠĪBAS GAISA SPILVENI.   
Nissan modernā drošības gaisa 
spilvenu sistēma ietver divpakāpju 
priekšējos drošības gaisa spilvenus un 
drošības jostu spriegotājus, priekšā 
uzstādītos sānu drošības gaisa 
spilvenus un jumtā integrētos 
aizkarveida, sānu triecienu drošības 
gaisa spilvenus priekšējiem un 
aizmugurējiem sēdekļiem.

APKĀRTSKATA MONITORS.
Apkārtskata monitors palīdz 
Jums automobili stāvvietā 
novietot viegli un droši. 
Pateicoties 4 platleņķa kamerām, 
Jūs varat pārskatīt savu apkārtni 
no dažādiem leņķiem, tostarp no 
priekšpuses un sāniem, no 
aizmugures un sāniem un no 
augšpuses.

LED LUKTURI. 
Nissan LEAF LED lukturu 
ksenona lukturiem līdzīgā 
darbība ir paredzēta, lai 
izgaismotu tumšākos brīžus, 
izmantojot tikai pusi 
enerģijas, ko patērē 
halogēna lukturi.

ESP. Elektroniskā stabilitātes 
programma palīdz Jums saglabāt 
kontroli. Tā sajūt automobiļa 
vadāmības robežas un, ja 
nepieciešams, samazina dzinēja 
jaudu vai selektīvi bremzē riteņus, 
lai izvairītos no riteņu spolēšanas.

NOKĻŪSTIET 
GALAMĒRĶĪ
DROŠI!
AIZSARGĀJOŠA VIDE. 
Protams, Nissan LEAF ir aprīkots 
ar visu jaunāko drošības un 
aizsardzības aprīkojumu.

ESP DROŠĪBA. Elektroniskā stabilitātes 
programma pēdējā mirkļa braukšanas 
joslu maiņu un strauju bremzēšanu 
pārvērš vienmērīgā rīcībā un vairo Jūsu 
drošību, braucot izvēlētajā virzienā.

AR ESP

BEZ ESP
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PIEVIENOJIET
INDIVIDUALITĀTES 
PIESKĀRIENU!
NISSAN ORIĢINĀLIE AKSESUĀRI.  
No hromētiem akcentiem līdz izgaismotām 
detaļām, no moderniem bagāžas sadalītājiem līdz 
elegantajiem diskiem – personalizējiet savu
LEAF, lai tas atbilstu Jūsu stilam!

1) Vēja deflektori;

2) Hromētas sānu spoguļu uzlikas

(virsū esošajām sānu spoguļu uzlikām);

3) Hromētas sānu durvju uzlikas;

4) Hromēti miglas lukturu ietvari;

5–7) Automobiļa salona paklājiņi, 4 gab.;

8 9

11 12 13

10

8) Izgaismotas sānu durvju sliekšņu 
aizsarguzlikas;

9) Uzlādes kontaktligzdas uzlika;

10) Bagāžas sadalīšanas sistēma;

11)  Black Edition versijas automobiļa 
salona paklājiņi;

12) 17” vieglmetāla diski;

13) Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs, 
pieejams divos izmēros – LEAF ar un bez 
Bose® Energy Efficient Series audio 
sistēmas.
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IZKRĀSOJIET SAVU ENERĢIJU!

Dark Metal Grey 
(metāliska)

KAD

Red Pearl (metāliska)
NAJ

White Pearl (metāliska) 
QAB

Silver Grey (metāliska)
 KY0

Black (metāliska) 
Z11

White (tīrtoņa) 
326

 Solid Red (tīrtoņa) 
Z10

ACENTA_16"  
VIEGLMETĀLA DISKI

VISIA_16"  
TĒRAUDA DISKI

www.nissan.lv

TEKNA_17"  
VIEGLMETĀLA DISKI

BLACK EDITION_16"  
MELNI  
VIEGLMETĀLA DISKI

KRĀSAS

RITEŅI

D

A

B C

*Bioaudums.
**Dažas ādas sēdekļu daļas var būt no 

sintētiskās ādas. 

IZMĒRI

BLACK
Austa tipa audums*
Visia

LIGHT GREY
Zamša audums*
Acenta

BLACK 
Zamša audums*
Acenta / Black Edition

BLACK
Āda**
Tekna

A: Kopējais garums: 4 445 MM
B: Garenbāze: 2 700 MM
C: Kopējais platums: 1 770 MM
D: Kopējais augstums: 1 550 MM

PIELĀGOJIET APDARI!
APDARES
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MĒS, NISSAN, 
KONCENTRĒJAMIES  
UZ KVALITĀTI

360° PROCESS.
Kvalitāti mēs paredzam jau no paša sākuma, pedantiski iztēlojoties 

katru automobili, lai padarītu tos vēl ērtākus un izturīgākus, 
pateicoties inovatīvam dizainam, inteliģentām tehnoloģijām un 

pārdomātām detaļām, un iedvesma tam visam esat Jūs.

DROŠĪBA.
Mēs strādājam pie mūsu inteliģentajām automobiļu sistēmām, lai nemitīgi 

būtu modrībā par Jūsu drošību, palīdzētu Jums izvairīties no jebkādām 
likstām un lai Jūs ik dienas varētu braukt vēl pašapzinīgāk un pārliecinātāk. 

Mūsu apkārtskata monitors izmanto 4 kameras, dāvājot virtuālu skatu no 
“putna lidojuma” skatupunkta uz automobili un tā tuvāko apkārtni.

IZCILA UZTICAMĪBA.
Mēs pārbaudām savu automobiļu spēju robežas, lai garantētu to ikdienas 

sniegumu un uzticamību. Veicot testus periodā pirms ražošanas uzsākšanas, 
mēs nobraucām miljoniem kilometru, tūkstošiem reižu dienā atverot un 

aizverot automobiļu durvis un dzinēja pārsegus, kā arī izmantojam īstus 
vulkāniskos pelnus no Japānas, lai pārbaudītu automobiļu logu izturību.

LABĀKIE PIERĀDĪJUMI.  
Mūsu apņemšanos radīt kvalitatīvus automobiļus vislabāk apliecināt Jūs paši. 

Aplūkojiet apskatus, atsauksmes un vērtējumus tiešsaistē un vaicājiet saviem 
draugiem un paziņām, kas jau brauc ar Nissan automobiļiem! 

KVALITĀTE, KAS BALSTĪTA  
UZ PIEREDZI

Nissan it viss tiek darīts, domājot par klientiem. Ikviena darbība  
un pieņemtais lēmums tiek veikti ar vislielāko rūpību, precizitāti  

un kvalitāti, jo viss tiek radīts Jums – mūsu klientiem. No koncepcijas 
līdz automobiļu radīšanai, no testiem līdz procesu “caurspīdīguma” 

nodrošināšanai, no mūsu klientu apkalpošanas līdz mūsu solījumiem. 
Kvalitāte ir sastopama ik sīkākajā detaļā.
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BEZMAKSAS SERVISA MAIŅAS AUTOMOBILIS
Mēs apsolām, ka Jūs kā You+Nissan programmas 
dalībnieks vienmēr varēsiet būt ceļā, kamēr Jūsu 

automobilim tiek veikta tehniskā apkope, vai tas tiek 
remontēts. Piesakieties laikus, un mēs nodrošināsim 

Jums bezmaksas servisa maiņas automobili vai 
vismaz alternatīvu transporta risinājumu!

SERVISA CENU GARANTIJA
Mēs apsolām nodrošināt visaugstākās rūpes par 

Jūsu Nissan automobili, jo mūsu rīcībā ir zinoši, 
Nissan apmācīti speciālisti, kas savā darbā pielieto 
jaunākās metodes un īpašus Nissan instrumentus. 

Lai garantētu vislabāko kvalitātes un cenas attiecību, 
mēs nodrošināsim tādu pašu cenu Nissan 

oriģinālajām rezerves daļām un darbam, ja 10 km 
attālumā no sava Nissan oficiālā dīlera vai Nissan 

autorizētā servisa saņemsiet līdzvērtīgu 
piedāvājumu.

BEZMAKSAS "VESELĪBAS" PĀRBAUDE 
AUTOMOBILIM
Mēs apsolām Jūsu automobilim veikt bezmaksas 
"veselības" pārbaudi, kad atvedīsiet to uz plānoto 
tehnisko apkopi vai remontu. Turklāt mēs sniegsim 
Jums informāciju par paredzamo servisa darbu 
izmaksām jau iepriekš, lai Jūs zinātu, kādi servisa 
darbi ir veicami un ar tiem saistītās izmaksas.

PAGARINĀTS NISSAN ASSISTANCE  
- NISSAN TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS 
DIENESTA PAKALPOJUMS
Mēs apsolām, ka Jūs varēsiet būt ceļā 24/7. Ja notiks 
kaut kas negaidīts, mēs garantējam Jums Nissan 
tehniskās palīdzības dienesta - Nissan Assistance 
palīdzību visu diennakti neatkarīgi no Jūsu Nissan 
automobiļa vecuma.

JŪS KĀ PRIVĀTAIS KLIENTS BŪSIET IEGUVĒJS NO MŪSU SOLĪJUMIEM NEIEROBEŽOTU LAIKU. 
PIEVIENOJOTIES YOU+NISSAN PROGRAMMAI, JŪS BAUDĪSIET AKTĪVAS RŪPES NO MŪSU PUSES. MĒS PRET 

JUMS BŪSIM PATIESI, ATKLĀTI UN GODĪGI. MĒS PARŪPĒSIMIES PAR JUMS. TAS IR MŪSU SOLĪJUMS.

JEBKUR UN JEBKAD. VIENKĀRŠI PIEZVANIET UZ TĀLRUŅA NUMURU: 8000 3211 (ESOT LATVIJĀ) VAI +372 606 4071 (ESOT ĀRZEMĒS)!

Iepazīstieties ar noteikumiem un nosacījumiem: www.nissan.lv/customer-promise

NISSAN LEAF    
JUMS PIEDĀVĀ:
5 GADU / 100 000 KM GARANTIJA VISIEM  
ELEKTROAUTOMOBIĻU KOMPONENTIEM.

5 GADU / 100 000 KM AKUMULATORA KAPACITĀTES GARANTIJA 24 
KWH AKUMULATORAM UN 8 GADU / 160 000 KM AKUMULATORA 
KAPACITĀTES GARANTIJA 30 KWH AKUMULATORAM.

3 GADU / 100 000 KM AUTOMOBIĻA STANDARTA   
RAŽOTĀJA GARANTIJA.

12 GADU GARANTIJA PRET CAURRŪSĒŠANU KOROZIJAS DĒĻ.

1 GADA / 30 000 KM TEHNISKĀS APKOPES INTERVĀLS. 

Nissan LEAF litija-jonu akumulatora kapacitātes garantija 
nodrošina to, ka akumulators saglabās jaudu vismaz 9 iedaļu 
līmenī (no 12), saskaņā ar akumulatora jaudas līmeņa rādījumu, 
kas attēlots automobiļa mērinstrumentu panelī, 5 gadus / 100 
000 km 24 kWh akumulatoram un 8 gadus / 160 000 km 30 kWh 
akumulatoram.

JŪS ATMODINĀT LABĀKO,    
KAS IR MŪSOS!

Jūs iekvēlināt mūsu iztēli. Jūs provocējat mūsu 
izdomu. Jūs iedvesmojat mūs mainīt ierastos 
noteikumus un radīt jaunas inovācijas. Nissan 
inovācijas nenozīmē tikai papildinājumus un 
uzlabojumus, tās nozīmē tradicionālo 
pieņēmumu pārkāpšanu un jaunu harmoniju 
atrašanu. Tās nozīmē negaidītu risinājumu 
attīstīšanu, lai apmierinātu Jūsu mežonīgākās 
un arī pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido 
un piedāvā automobiļus, aksesuārus un 
pakalpojumus, kas lauž stereotipus – padarot 
praktisko aizraujošu un aizraujošo praktisku –, 
tādējādi dāvājot Jums vairāk braukšanas 
prieka katru dienu.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ir labākais veids, kā nodrošināt Jūsu Nissan 
LEAF tādu apkopi, kādu tas ir pelnījis! Mēs parūpēsimies par Jūsu Nissan automobili, vienlaikus 
nodrošinot nemainīgas tehnisko apkopju cenas vēl vairākus gadus uz priekšu. Ja atvedīsiet 
savu Nissan automobili tehniskajai apkopei uz oficiālu Nissan servisu, mēs nomainīsim 
rezerves daļas un šķidrumus saskaņā ar Nissan oficiālo tehnisko apkopju grafiku un veiksim 
pārbaudes, lai Jūsu braucieni būtu bezrūpīgi. Jums būs pilnīga kontrole pār tehnisko apkopju 
budžetu un plāniem, Nissan informēs Jūs, kad tuvosies tehniskās apkopes, un piedāvās 
visērtākos pakalpojumus un servisa laikus.

Nissan 5 pagarinātā garantija dāvā Jums iespēju pagarināt 3 gadu / 100 000 km 
ražotāja standarta garantiju ilgākam laika periodam un/vai garākam nobraukumam. 
Izvēlieties līgumu, kas vislabāk atbilst Jūsu braukšanas vajadzībām! Remonta gadījumā 
tiks izmantotas un uzstādītas tikai Nissan oriģinālās rezerves daļas, un remontu veiks 
Nissan apmācīti mehāniķi. Jūsu sirdsmieram esam ietvēruši arī Nissan Assistance – 
24/7 tehnisko palīdzību ceļā visā Eiropā.

NISSAN SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS

NISSAN 5  PAGARINĀTĀ GARANTIJA
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Sekojiet Nissan LEAF:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2017. gada marts). Šajā brošūrā 
izmantoti automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot savus produktus, Nissan 
Europe saglabā tiesības jebkurā brīdī izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par 
šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Sakarā ar poligrāfiskās drukas 
ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu krāsām. Visas 
tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilnīga vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas Nissan Europe atļaujas ir aizliegta.

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – FY14 LEAF BROCHURE LHD 03/2017 – Iespiesta ES.
Autors: „CLMBBDO”, Francija – Tālr.: +33 1 40 62 37 37; izgatavotājs: „eg+ worldwide”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Dīlera zīmogs:

Apmeklēj iet mūsu mājas lapu: w w w.nissan. lv
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