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Jaunais Nissan LEAF –

VIENKĀRŠI LIELISKS!
Tas ir liels solis uz priekšu pasaulē vispirktākajam elektriskajam automobilim. 
Sagatavojieties pilnīgi jaunai braukšanas pieredzei, kas Jūsu ikdienu padarīs aizraujošu! 
Esiet pārliecinātāki, sajūsminātāki un savienotāki, lai arī kurp Jūs brauktu! Viss tas ir 
apvienots vienā automobilī, kas vienkāršas lietas paveic pārsteidzošā veidā!
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Ceļš bez ierobežojumiem!
Iespēja braukt pa nulles izmešu līmeņa teritorijām nozīmē to, 

ka Jums visi ceļi ir atvērti.

Brauciet tālāk!
Apvienojot jaunā 40 kWh akumulatora nodrošināto nobraucamo attālumu un 

Eiropā lielāko ātrās uzlādes staciju tīklu, pasaule ir kļuvusi sasniedzamāka.

Dodieties ceļā ar visu 
Jums nepieciešamo!

Ar 5 sēdvietām, 435 l bagāžas nodalījuma ietilpību un jauno, aerodinamisko dizainu, 
jaunais Nissan LEAF Jūs nogādās tieši tur, kur vēlaties, stilīgā un efektīvā veidā.
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Sagatavojiet savas maņas
vēl nebijušai pieredzei un izbaudiet jaunu, Jums ideāli 

piemērotu braukšanu!
Pateicoties Nissan Inteliģentās mobilitātes tehnoloģijām, Jūsu 
sadarbība ar LEAF būs labāka kā jebkad agrāk. Redziet vairāk, 
sajūtiet vairāk un rīkojieties ar lielāku pārliecību! Tieši tādai ir 
jābūt braukšanai ar automobili.

REDZIET UN SAJŪTIET VAIRĀK
ar apkārtskata monitoru un inteliģentajām 

tehnoloģijām, piemēram, brīdinājumu par 
satiksmi aizmugurē, “aklās” zonas brīdinājuma 
sistēmu un ceļa zīmju atpazīšanas sistēmu!

LABĀK KONTROLĒJIET 
SITUĀCIJU

ar Nissan e-Pedal! Jā! Nissan LEAF ātruma 
palielināšanai, samazināšanai un bremzēšanai 
nepieciešams tikai viens pedālis.

IZBAUDIET AIZRAUTĪBU
ar tūlītēju jaudu un inteliģentās 

piedziņas tehnoloģijām, kas nodrošina 
vienmērīgu un aizraujošu braukšanu!

ESIET LABĀKĀ 
SAVIENOJAMĪBĀ

ar NissanConnect EV !

IZJŪTIET VĒL 
LIELĀKU PĀRLIECĪBU,

izmantojot Nissan ProPILOT ! Tas Jums 
palīdzēs, kad vien tas būs nepieciešams, 
un padarīs Jūs par vēl labāku autovadītāju.
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ĀTRUMA 

SAMAZINĀŠANA 

UN APSTĀŠANĀS

ĀTRUMA 

PALIELINĀŠANA

e-Pedal. Vadiet automobili viegli un 
vienkārši, izmantojot tikai akseleratora 
pedāli, lai palielinātu vai samazinātu 
braukšanas ātrumu vai bremzētu!

Brauciet,
izmantojot tikai vienu pedāli!

Tā ir pilnīgi citādāka braukšana, kas sniedz patiesu baudījumu. Iztēlojieties, 
kā būtu braukt, izmantojot tikai vienu pedāli! Nospiediet to tūlītējam 
paātrinājumam un atlaidiet, lai samazinātu braukšanas ātrumu! Jums 
nebūs jāpieskaras bremžu pedālim, lai automobilis kāpumā paliktu 
nekustīgs. Protams, ar viena slēdža palīdzību Jūs varat turpināt braukt, 
atkal izmantojot divus pedāļus, bet – vai tas būs tikpat aizraujoši?
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UZTUR JŪSU BRAUKŠANAS 
ĀTRUMU UN DISTANCI

VAR PILNĪBĀ 
APTURĒT AUTOMOBILI

UZRAUGA 
SATIKSMES PLŪSMU

Nissan ProPILOT. Šī sistēma nodrošina atbalstu, kad vien Jums tas ir 
nepieciešams. Nissan ProPILOT seko priekšā braucošajam automobilim 
iepriekš iestatītā attālumā un notur Jūsu automobili Jūsu braukšanas 
joslas vidū. ProPILOT var pat pilnībā apturēt Jūsu LEAF un, ja nepieciešams, 
noturēt to uz vietas satiksmes sastrēgumā, ļaujot Jums par to neuztraukties. 
Tas pārvērš Jūsu ikdienišķos rīta braucienus lieliskā dienas iesākumā.

Izbaudiet
braucienu!
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ProPILOT:
Šī sistēma seko līdzi 
satiksmes plūsmai, 
saglabājot iepriekš 

iestatīto braukšanas 
ātrumu un distanci, un 
notur automobili savas 
braukšanas joslas vidū. 
Tā Jūs brīdinās arī par 
izbraukšanu no savas 

braukšanas joslas un, ja 
nepieciešams, var pat 

pilnībā apturēt automobili 
satiksmes sastrēgumā.

ProPILOT Park:
Neizmantojiet ne 
rokas, ne kājas – 

novietojiet automobili 
stāvvietā ar vienu 

pirksta pieskārienu! 
Šī Nissan Inteliģentās 

mobilitātes tehnoloģija 
ir tik gudra, ka 

automobiļa 
novietošanu stāvvietā 

no intensīva darba 
pārvērš par vienkārši 
šī procesa vērošanu.

Inteliģentā kruīza 
kontrole:

Tā pārrauga satiksmes 
plūsmu un pielāgo 
Jūsu automobiļa 

braukšanas ātrumu 
un distanci atbilstoši 
priekšā braucošajam 
automobilim, padarot 
braukšanu pa lielceļu 

daudz vienkāršāku 
un relaksētāku.

Inteliģentā nejaušas 
braukšanas joslas 

maiņas novēršanas 
palīgsistēma:
Tā palīdz Jums 

nenovirzīties no sava 
ceļa. Ja nepieciešams, 
šī palīgsistēma pielieto 

bremzēšanu, lai 
vienmērīgi atgrieztu Jūs 
savā braukšanas joslā, ja 
Jūs pārāk ilgi, neapzināti 

virzāties ārpus tās.

Pilni LED priekšējie 
lukturi un 

automātiskās tālās/
tuvās gaismas:
Priekšējie lukturi 

inteliģenti izgaismo 
Jūsu ceļu, automātiski 
ieslēdzoties apstākļos, 

kad iestājas tumsa, 
un īslaicīgi samazina 

apgaismojumu, ja 
konstatē pretī braucošu 

transportlīdzekli.

“Aklās” zonas 
brīdinājuma 

sistēma:
Mainiet braukšanas 
joslas ar pārliecību! 
Šī sistēma uzrauga 
automobiļa “aklās” 
zonas un brīdina, 
ja tajās konstatē 

kādu citu automobili, 
ko Jūs citkārt varētu 

nepamanīt.

Iztēlojieties, kā būtu braukt ar automobili, 
kas ir aprīkots ar tādām Nissan Inteliģentās mobilitātes tehnoloģijām kā:

Jaunais Nissan 
LEAF ir tik gudrs, ka palīdzēs Jums 
brīžos, kad tas Jums visvairāk ir nepieciešams
Iespējams, Jūs nemaz nezināsiet, kāpēc satiksme pēkšņi kļūst lēnāka, taču inteliģentā 
ārkārtas bremzēšanas sistēma ar gājēju atpazīšanas tehnoloģiju pieskata apkārt 
notiekošo un, ja nepieciešams, ir gatava aktivizēt bremzes. Tas, protams, nav vienīgais veids, 
kā LEAF var palīdzēt pasargāt Jūs no nepatikšanām.
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Automobiļa novietošana stāvvietā 
paralēli braukšanas virzienam. 
Atradāt brīvu stāvvietu? Apstājieties 
tai priekšā, turiet nospiestu pogu un 
noraugieties, kā LEAF pat sarežģītās 
situācijās bez pūliņiem pats sevi novieto 
stāvvietā paralēli braukšanas virzienam!

Automobiļa novietošana 
autostāvvietas laukumā. Piebrauciet 
pie brīvas stāvvietas, turiet nospiestu 
pogu un izbaudiet mirkli, apbrīnojot to, 
kā LEAF novieto sevi stāvvietā perfekti 
starp stāvvietas līnijām!

Atlaidiet stūri un noskatieties, 
cik perfekti Jūsu LEAF pats sevi 
novieto stāvvietā!

ProPILOT Park. Vienkārša automobiļa novietošana stāvvietā, neizmantojot ne rokas, 
ne kājas. Tieši tas Jūs sagaida ar šo Nissan Inteliģentās mobilitātes tehnoloģiju, kas ir tik 
gudra, ka automobiļa novietošanu stāvvietā no intensīva darba pārvērš vienkārši par šī 
procesa vērošanu. Piebrauciet pie stāvvietas paralēli braukšanas virzienam vai autostāvvietas 
laukuma, turiet nospiestu pogu un, kamēr automobilis pats sevi novieto stāvvietā, dariet 
ko svarīgāku, piemēram, pafilozofējiet par to, kā automobiļa novietošana stāvvietā ir 
izmainījusies uz visiem laikiem!
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INTELIĢENTAIS APKĀRTSKATA MONITORS. Tas palīdz labāk aplūkot automobili un 
tā tuvāko apkārtni un sarežģītus manevrus padara elementārus. Virtuālais skats 
no “putna lidojuma” skatupunkta 360° leņķī ap Jūsu LEAF, kā arī dalītā ekrāna 
automobiļa priekšpuses, aizmugures un sāna skata tuvplāni palīdzēs izbraukt 
šaurākās vietas bez raizēm un saskrāpētiem diskiem.

AIZMUGURES SKATS UN 
APKĀRTSKATS

PRIEKŠPUSES SKATS UN 
APKĀRTSKATS

PRIEKŠPUSES VAI 
AIZMUGURES UN 

SĀNA SKATS

Aplūkojiet savu automobili 
un tā apkārtni 

no “putna lidojuma” skatupunkta!
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INTELIĢENTAIS APKĀRTSKATA MONITORS 
ar kustīgu objektu noteikšanas sistēmu, 
konstatējot kustīgus objektus automobiļa 
tuvumā, par to dos ziņu. Šī sistēma paplašina 
Jūsu skatu pār automobiļa apkārtni.

BRĪDINĀJUMS PAR SATIKSMI AIZMUGURĒ 
palīdz droši braukt atpakaļgaitā. Tas uzrauga 
Jūsu LEAF aizmugurē notiekošo un var brīdināt, 
ja konstatē, ka aizmugurē no jebkuras puses 
tuvojas citi automobiļi.

Saņemiet noderīgu brīdinājumu
pirms rīkojaties!

IZJŪTIET APKĀRTNI! Pat ja Jūs neredzat automobili, kas nemanot “pielavās“ Jums vai to izklaidīgo bērnu, 
kas grasās šķērsot ielu, Jūs varat paļauties uz Nissan Inteliģentās mobilitātes tehnoloģijām, kas to noteikti 
ievēros un informēs Jūs. Lai arī ko Jūs darītu – brauktu ārā no stāvvietas atpakaļgaitā vai mainītu braukšanas 
joslu uz galvenā ceļa – tās palīdzēs Jums pārzināt Jūsu apkārtni un sniegs jaunu pārliecības līmeni.
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AERODINAMISKS 
SPOILERIS

APAKŠĒJAIS 
DIFUZORS

VĒJU IZKLIEDĒJOŠI 
SĀNU SPOGUĻI

Izteiksmīgs izskats ir tikai sākums. Ar uzlabotu, aerodinamisku dizainu, kas Nissan LEAF 
ļauj plūst cauri gaisam, nevis ar to cīnīties, tiek panākta iespaidīgi efektīva braukšana, 
nemaz nerunājot par neticamo klusumu automobiļa salonā.

NEPĀRTRAUKTA, 
PLAKANA VIRSBŪVES 

APAKŠDAĻA

 
pretim efektivitātei

Šķeļot vēju,

 

Automobiļa ārējais dizains    |    Automobiļa salona dizains    |    Tehnoloģijas un Sniegums    |   Stils un Aksesuāri Drukāt   |   Aizvērt

Lapa 1    |    Lapa 2    |    Lapa 3    |    Lapa 4    |    Lapa 5    |    Lapa 6    |    Lapa 7    |    Lapa 8    |    Lapa 9    |    Lapa 10    |    Lapa 11    |    Lapa 12    |    Lapa 13    |    Lapa 14



SVEICIENS INOVATĪVAM AKUMULATORAM! 
Nissan LEAF akumulatoru komplekts ir izstrādāts 
mūsu pašu uzņēmumā, tas ir rūpīgi pārbaudīts 
un ļoti izturīgs, kas Jums ļaus būs pārliecinātam, 
ka braucat ar labāko akumulatoru tehnoloģiju.

ARDIEVAS BENZĪNA UN DĪZEĻDZINĒJAM. 
Ar 100% elektrisku motoru, atvadieties no 
sarežģītām pārbaudēm un apkopēm un 
sasveicinieties ar ilgāka brauciena iespēju!

ARDIEVAS EĻĻAS NOMAIŅAI UN CITAM. 
Tā kā nav degvielas, nav arī vairs eļļas un 
eļļas nomaiņas. Kā arī ne transmisiju, ne 
aizdedzes sveču, radiatoru, siksnu un cita. 
Ekspluatācijas izmaksas samazinās. Brīvais 
laiks palielinās.

ARDIEVAS DEGVIELAS UZPILDES STACIJĀM. 
Aizmirstiet par apstāšanos degvielas uzpildes 
stacijā, braucot uz darbu! Tagad Jūs varat 
pamosties un doties savās ikdienas darīšanās 
ar pilnu lādiņu.

Sāciet ietaupīt,
izbaudiet brīvību!

UZZINIET, KĀPĒC VAIRĀK IR MAZĀK! Braukšanai ar elektroautomobili ir vairāk par vienu negaidītu 
priekšrocību. Tam nav benzīna dzinēja vai dīzeļdzinēja, un, protams, vairs nav nepieciešama degviela, 
taču ir arī daudz citu ieguvumu. Kopumā elektriskajam automobilim ir mazāk kustīgu daļu, kas nozīmē 
mazāk apkopes. Tagad atliek tikai izlemt, ko iesākt ar jauniegūto brīvo laiku.
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Uzlāde vēl nekad nav bijusi tik vienkārša!

6,6 KW UZLĀDE MĀJĀS UN PUBLISKĀS 
VIETĀS

 32 A UZLĀDES IERĪCE PIE SIENAS
(UZLĀDES LAIKS NO BRĪDINĀJUMA LĪDZ 100% – 
MAZĀK NEKĀ 7,5 STUNDAS)

Uzsākt savas ikdienas gaitas vēl nekad nav bijis tik viegli un ātri; sākot ar pieslēgšanu mājas elektrotīklam, 
lai uzlādētu savu elektroautomobili pa nakti, līdz ātrās uzlādes staciju tīkla lietošanai. Jūs varat izmantot 

NissanConnect EV aplikāciju, lai atrastu uzlādes stacijas Jūsu ceļā. 

*Uzlādes laiks ir atkarīgs no uzlādes apstākļiem, ieskaitot ātrās uzlādes stacijas veidu un stāvokli, akumulatora temperatūru un izmēru, kā arī apkārtējo gaisa temperatūru uzlādes laikā.

ĀTRĀ UZLĀDE PA CEĻAM 
(UZLĀDES LAIKS NO BRĪDINĀJUMA
LĪDZ 80% – APTUVENI 40 – 60 MINŪTES*)

50 KW ĀTRĀ UZLĀDE
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Norādēm par katru pagriezienu vēl 
nekad nav bijis tik viegli sekot līdzi – 
katrs pagrieziens tiek attēlots uz 
displeja Jūsu acu priekšā.

Ērti pārlūkojiet savas audio sistēmas 
informāciju displejā!

Esiet mūsdienu tehnoloģiju priekšgalā ar šo moderno digitālo informācijas 
displeju! Ar to Jūs varat pielāgot visu braukšanas informāciju, sākot no 
nobraucamā attāluma līdz enerģijas patēriņam un navigācijai, žilbinošā, 
krāsainā ekrānā. Šis ir pilnīgs informācijas laikmets.uz lieliska displeja

Visa informācija 
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JŪSU MŪZIKA. JŪSU IZVĒLE. Izmantojiet 
Bluetooth® audio straumēšanu vai USB 
pieslēgvietu, lai atskaņotu mūziku tieši 
no sava viedtālruņa!

Ar ergonomisku izkārtojumu, izteiksmīgu jaunu centrālo konsoli un “peldošu” 
centrālo ekrānu, kas Jūsu viedtālrunim piešķir centrālo lomu; nav šaubu, 
ka LEAF salons ir iekārtots, pievēršot pastiprinātu uzmanību savienojamībai. 
Nissan LEAF visus nepieciešamos automobiļa vadības rīkus ir novietojis 
Jums tieši pa rokai.

Jauns sadarbības līmenis ar 

Jūsu Nissan LEAF
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UNIKĀLI ZILAS 
KRĀSAS AKCENTI

IZTEIKSMĪGS 
MĒRINSTRUMENTU PANELIS

APSILDĀMI SĒDEKĻI

IESPAIDĪGI PLAŠA 
VIETA KĀJĀM

PREMIUM BOSE AUDIO SISTĒMA. Pat audio sistēma 
apzinās enerģijas taupību. Aprīkojot to ar 7 maziem, 
viegliem un stratēģiski pareizi izvietotiem skaļruņiem, 
Bose inženieri ir izveidojuši audio sistēmu, kas taupa 
enerģiju, nezaudējot kvalitāti. Tas viss, lai Jūs varētu 
izbaudīt efektīvus braucienus Jūsu iemīļotākās 
mūzikas pavadījumā.

Izbaudiet
komfortu klusumā!

Kā tas ir – braukt pilnīgi klusā automobilī? Iekāpiet LEAF izsmalcinātajā salonā un 
Jūs atklāsiet jaunu klusuma līmeni – proti, līdz brīdim, kad atklāsiet Premium Bose 
audio sistēmu! Pateicoties LEAF komforta iezīmēm, piemēram, apsildāmajiem 
priekšējiem un aizmugures sēdekļiem, katrs brauciens būs vienkārši lielisks!  
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Paņemiet līdzi visu,
ko vien sirds vēlas!

LEAF ir gatavs jebkādiem izbraucieniem ar iespaidīgu bagāžas 
nodalījuma ietilpību, zemu aizmugurējo bagāžas nodalījuma 
grīdu un 60/40 dalījuma aizmugures sēdekļiem, kurus var 
ērti nolocīt. Šajā elektriskajā automobilī ar 435 litru bagāžas 
ietilpību Jūs varat iekraut gandrīz visu, ko Jūsu sirds vēlas!
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SSAN ELEKTROAUTOMOBIĻI.NISS Pievienojieties elektriskajai 
olūcijai! Sāciet braukt ar nākotnes automobili jaurevol

n! Nissan radītie 100% elektriskie automobiļi unšodien
skie furgoni piedāvā augstākās klases veiktspējuelektris

ākās tehnoloģijas, kas ļauj izbaudīt braukšanu, un jaunā
ne grama kaitīgo izmešu.neradot ne

SSAN LEAF – 100% ELEKTRISKS. JAUNAIS NIS Jaunais 
ir aprīkots ar jaunu 40 kWh akumulatoru, Nissan LEAF ir

lielāku ar vienu uzlādes reizi nobraucamo kas nodrošina li
dām Nissan Inteliģentās mobilitātes attālumu, un tād

piemēram, tehnoloģijām kā, p ProPILOT,TT ProPILOT Park
un e-Pedal.

UKTŪRA, KAS NEMITĪGI TURPINA UZLĀDES INFRASTRU
PAPLAŠINĀTIES. an strādā ar elektroautomobiļuNissan

uātrās uzlādes standartu CHAdeMO un jau ir izveidojis 
s tīklu visplašāko ātrās uzlādes Eiropā. Pašlaik tiek 

aļo” koridoru izveides, lai strādāts pie uzlādes jeb “za
os attālumos populārākajosnodrošinātu braukšanu lielo

maršrutos pa visu Eiropu.

Elektrificējiet pasauli!
Mēs, Nissan, ticam ilgtspējīgai rītdienai un esam pārliecināti, ka tā iespējama tikai, ja 
rīkosimies jau tagad. Tāpēc mēs uzņemamies vadību elektriskās mobilitātes risinājumu 
izstrādē, lai izveidotu viedas pilsētas un labāku nākotni jau šodien!
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Esat gatavi kaut kam vienkārši lieliskam?
Jaunais LEAF Jums parādīs ceļu!
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A
B

C

D

ACENTA 16" 
VIEGLMETĀLA DISKI

VISIA 16" DISKU 
DEKORATĪVĀS UZLIKAS

N-CONNECTA UN TEKNA 
17" VIEGLMETĀLA DISKI

DISKI

IZVĒLIETIES SEV TĪKAMĀKO KRĀSU!

White (tīrtoņa) 326

Black (metāliska) Z11

Pearl White 
(perlamutra) QAB

Silver (metāliska) KYO Spring Cloud 
(metāliska) KBR

Magnetic Red 
(perlamutra) NAJ

Chestnut Bronze 
(metāliska) CAN

Dark Metal Grey 
(metāliska) KAD

Divu toņu 
Pearl White & Black XDF

Red (tīrtoņa) Z10

Melna auduma apdare Gaiša austa pārstrādāta auduma apdare Melna austa pārstrādāta auduma apdare

IZVĒLIETIES SEV TĪKAMĀKO AUTOMOBIĻA SALONA APDARI!

VISIA (standarta aprīkojums)

TEKNA (standarta aprīkojums) un N-CONNECTA (izvēles aprīkojums)

TEKNA (izvēles aprīkojums) TEKNA (izvēles aprīkojums)

ACENTA un N-CONNECTA (standarta aprīkojums)

Melna mākslīgās ādas un auduma apdare Gaiša mākslīgās ādas un auduma apdare

Melna ādas un Ultrasuede apdare Gaiša ādas un Ultrasuede apdare

IZMĒRI

A: Kopējais garums: 4490 MM

B: Garenbāze: 2700 MM

C: Kopējais platums: 1788 MM

D: Kopējais augstums: 1540 MM
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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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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.

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.

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!

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.

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)!

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 5★ PAGARINĀTĀ GARANTIJA

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 SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS

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 LEAF JUMS PIEDĀVĀ:
5 GADU / 100 000 KM GARANTIJA 
ELEKTROAUTOMOBIĻU KOMPONENTIEM.
3 GADU / 100 000 KM AUTOMOBIĻA 
STANDARTA RAŽOTĀJA GARANTIJA.
8 GADU / 160 000 KM AKUMULATORA 
KAPACITĀTES GARANTIJA 40 KWH 
AKUMULATORAM.
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, 8 gadus / 
160 000 km 40 kWh akumulatoram.

 

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

Automobiļa ārējais dizains    |    Automobiļa salona dizains    |    Tehnoloģijas un Sniegums    |   Stils un Aksesuāri Drukāt   |   Aizvērt



Nissan Inteliģentā mobilitāte caurvij visu, ko mēs darām. Nissan jau 70 gadus ir 
elektroautomobiļu pionieris un pasaules līderis elektrisko automobiļu pārdošanas jomā. 
Kopš tā laika Nissan izstrādā automobiļus, kas ir drīzāk sabiedrotie, nevis vienkārši 
transportlīdzekļi. Kopā šis “ceļojums“ ir vēl pārliecinošāks, vienotāks un aizraujošāks. 
Automobiļi pilnvērtīgi iesaistās un pārņem braukšanas uzdevumus, un šī ir realitāte, 
kas jau tagad piepildās ar jauno Nissan LEAF, kura nodrošinātais nobraucamais 
attālums arī vairs nav ierobežojums.

Vēlaties uzzināt vairāk par jauno Nissan LEAF? Apmeklējiet mūsu mājaslapu!

www.nissan.lv

Dīlera zīmogs:

 

Sekojiet Nissan LEAF:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2018. gada februāris). Šajā 
brošūrā izmantoti automobiļu prototipi. Saskaņā ar uzņēmuma politiku attiecībā uz produktu pilnveidošanu Nissan Europe patur 
tiesības jebkurā laikā mainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par šādām 
izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu aktuālāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Saistībā ar poligrāfiskās drukas 
ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu 
krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas Nissan Europe atļaujas ir aizliegta.

Šīs brošūras izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru – MY17 LEAF LAUNCH brošūra 2/2018 – Drukāta: ES.
Autors: “DESIGNORY”, Francija, ražotājs: “eg+ worldwide”, Francija – tālr.: +33 1 49 09 25 35.
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