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AUTOMOBILISTEN, VERENIG U.
Ga mee op de stroom van meer dan 200 000 exemplaren van de 

100% elektrische Nissan LEAF die nu al over de hele wereld op de 

weg zijn. Vertrouw ook op de best verkochte elektrische auto. Een auto 

die in Europa wordt gebouwd, die de grens tussen het digitale en 

fysieke leven, het stedelijke leven en de ecosfeer laat vervagen, om de 

volledige samenleving te laten opbloeien.
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ONTDEK HOE SOEPEL 

ALLES LOOPT MET DE 

NISSAN LEAF.

Een golf van positieve energie,

een spannende rit. Ontdek hoe 

soepel alles loopt met de Nissan 

LEAF. Laden kunt u thuis of 

onderweg. Met uw smartphone 

hebt u de controle over uw LEAF, 

en dan is het genieten van het 

compromisloze comfort en de 

power van een auto die bewijst dat 

het anders kan. De toekomst is nu.
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ZEG
HET VOORT

HET IS VERRASSEND wat u 
zonder uitlaat kunt doen. Pas uw look aan, 

 maak een profiel aan en deel uw Nissan LEAF 
met uw vrienden. U zult meteen om zijn: 

ruim 90% van de eigenaren is erg blij en 
96% beveelt hem aan!

“Ik houd van LEAF 
vanwege de laagste 
gebruikskosten die ik 
OOIT heb gehad.”

“NissanConnect 
EV is echt cool. 
Elke ochtend 
warm ik mijn 
LEAF op zonder 
de ontbijttafel te 
moeten verlaten!”

“Ik kocht mijn LEAF 
als een experiment, 
als tweede auto. Nu 
gebruik ik deze 95% 
VAN DE TIJD.”
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VERANDERING
TEGEMOET
RIJDEN
HET ZIET ER VERTROUWD UIT, Voor zijn bereik van 
250 km* (conform de NEDC-cyclus) zit hij tjokvol innovaties. 
Realiseerbaar bereik onder normale omstandigheden. Het bereik 
is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de rijstijl, de 
situatie op de weg, de buitentemperatuur en de airconditioning. 
Als volledig elektrische hightech milieuridder is de Nissan LEAF 
met zijn gestroomlijnde harnas de slimme keus.

“Ik wist dat de 
LEAF energiezuinig 

zou zijn, maar ik 
had niet verwacht 

dat deze zo leuk zou 
zijn om mee te rijden.”

“Deze auto bespaart me 
veel geld aan benzine en 
onderhoud, en de 
elektrische kosten zijn 
minimaal.”

“Ik heb absoluut geen 
idee meer wat de prijs 
van een liter benzine is.”

*nog door NEDC te bevestigen
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INLADEN
En als u eens wat meer ruimte 
nodig hebt, kunt u de achterbank 
60/40 gescheiden neerklappen.

INCHECKEN
Inchecken maar! Met zijn

bagageruimte van 370 liter
behoort de Nissan LEAF tot

de besten in zijn klasse. Zelfs
met het BOSE® Sound System

in de LEAF Tekna hebt u nog
tot 355L laadruimte.

DE MENIGTE
AANTREKKEN

5-ZITPLAATSEN met hoogteverstelling voorin en 
veel ruimte achterin, de Nissan LEAF kan iedereen bekoren. 

Hij biedt u ook de luxe van een Comfort Pack, waarbij 
energie wordt bespaard door u warm te houden in plaats van 

de omgevingslucht. De bekleding is zowel beschikbaar in 
leder als in een milieuvriendelijke biologische stof die uit 

suikerriet is gemaakt.
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COOLE
GADGETS
DIGITAAL DASHBOARD. Het Nissan LEAF instrumentenpaneel 
wordt gedomineerd door een mooie, blauw verlichte combimeter, een 
digitaal display en een fraaie middenconsole compleet met een 7" LCD-
scherm voor de rest van uw gegevens.

EV-ANALYTICS
De combimeter helpt u om uw 
bereik te maximaliseren, door 
uw huidig energieverbruik of 

-regeneratie, oplaadstatus, 
resterende energie, 
capaciteitsniveaus en afstand 
tot leeg in procenten weer te 
geven. Kijkt u maar wat een 
verschil het maakt als u hem 
van Drive in de ECO Modus 
zet – indrukwekkend!

IN B-MODUS RIJDEN
In de B-modus zal het 
regeneratieve remsysteem 
meer energie recyclen en 
naar de batterij overbrengen 
wanneer u afremt.

360° ZICHT
Met de Around View Monitor 
krijgt u een optimale weergave 
van uw omgeving. Vier 
groothoekcamera's bieden u 
een voor-, achteren/of 
zijaanzicht alsook een 
panoramisch zicht.

ECO-MODES
U kunt hem in de ECO Modus 
zetten om nog meer energie te 
besparen en uw bereik met wel 
10% te vergroten – vooral in 
druk stadsverkeer met veel 
optrekken en stilstaan.
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NISSANCONNECT EV
PRAAT U MAAR TEGEN UW LEAF HIJ LUISTERT ECHT. NissanConnect EV maakt 
een gesprek op afstand mogelijk met uw LEAF, via een app voor uw smartphone. Dat betekent dat u de 
auto kunt vragen dingen te doen als beginnen met opladen of de verwarming aanzetten. En de LEAF 
geeft dan zelfs antwoord, bijvoorbeeld door u op vriendelijke toon te laten weten dat hij klaar is met 
opladen. En als u inlogt op NissanConnect EV vanaf uw laptop, zult u nog meer manieren ontdekken om 
elektrisch rijden weer wat makkelijker en leuker te maken. En vergeet niet uw smartphone te checken – 
het kan zomaar zijn dat het uw LEAF is die van zich laat horen.

VANAF UW SMARTPHONE. Met de beschikbare 
NissanConnect EV app kunt u verbinding maken met uw 
LEAF om hem te laten beginnen met opladen, om de airco 
in te stellen, te zien wat uw bereik nog is en om meldingen 
en updates te ontvangen.

VANAF UW COMPUTER. Bovenop wat u allemaal 
kunt doen vanaf uw smartphone, ziet u als u vanaf uw 
computer inlogt op uw NissanConnect EV-account hoe u 
tot dusver met de auto gereden heeft, hoe u uw route kunt 
plannen en zelfs hoe zuinig u rijdt in vergelijking met 
andere eigenaren van een LEAF.1
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LAAD UW 
BATTERIJ OP
HET IS NU TIJD
KIES UW OPLAADPUNT. Maak een korte stop 
om onderweg snel nog wat bij te laden, laad hem dan 
thuis helemaal vol of plug hem in op het werk en buit 
het NEDC bereik van 250 km* dat de Nissan LEAF u 
biedt ten volle uit.

Volledig opgeladen en op afstand voorverwarmd 
of gekoeld, de LEAF is u altijd een stapje voor.

Woosh! De maximum snelheid van de 
Nissan LEAF is 145km/h en hij heeft 
vanaf de start 100% koppel beschikbaar.

Dankzij de regeneratieve remmen laadt u de 
batterij van de Nissan LEAF bij wanneer u afremt.

Eerst dat belangrijke telefoontje via Bluetooth® beantwoorden 
en dan boodschappen doen. De bereikindicator geeft aan dat 
u nog 75 km kunt rijden en twee laadpunten in de buurt hebt. 
Handig toch?.

Opnieuw een leuke dag om elektrisch te 
rijden. Geen benzine, geen uitstoot. Terug
naar huis, en tijdens de daluren opladen.

30 MIN: Tot 80% in slechts 30 min: in de stad is 
snelladen ideaal! U kunt de batterij bij een snellader 
eenvoudig opladen.

1. SNELLADEN

VANAF 4 UUR:

De batterij     24 kWh          30 kWh
3,3 kW boordlader 7 uur 9.5 uur
6.6 kw aan de boordlader* 4 uur 5.5 uur

*optie, getoond zijn de laadtijden met 32A 

2. LAADSTATION VOOR THUIS

12-15 UUR: De Nissan EVSE-kabel kunt u 
gebruiken bij ieder gewenst oplaadpunt/-station om 
de batterij op te laden. Via een 10A stroomaansluiting 
zal het opladen van een lege batterij naar een volle 
batterij ongeveer 12 uur in beslag nemen of 15 uur 
met een 30kWh batterij. (gebruik uitsluitend een 
elektrische installatie die up-to-date is).

3. KABEL + STOPCONTACT

LEAF biedt uiterst lage gebruikskosten

KOSTEN PER 100KM

Energiekosten

Hybride uit het 
C Segment

Diesel uit het 
C Segment

Benzine uit het 
C Segment

LEAF

*nog door NEDC te bevestigen
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AIRBAGS: Nissan’s Advanced Airbag System 
omvat airbags met gordelsensoren, zij-airbags 
voor en gordijnairbags in het plafond voor 
en achter.

AVM: Around View Monitor 
(parkeerhulpsysteem) helpt 
u om veilig en gemakkelijk 
te parkeren. Met de 
4 groothoekcamera's kunt u uw 
omgeving van verschillende 
invalshoeken zien, waaronder 
de voor- en zijkant, 
achterkant en bovenzijde.

LED-LAMPEN: 
De LED-lampen van de 
Nissan LEAF zijn 
ontworpen om donkere 
plaatsen te verlichten met 
de helft van het 
energieverbruik van 
halogeenlampen.

ESP: Electronic Stability 
Program zorgt dat u in 
controle blijft. Het ESP-
systeem detecteert de 
limieten van de auto en - 
indien nodig - vermindert 
het motorvermogen of 
activeert de remmen om 
wielspin te voorkomen.

EEN BESCHERMDE OMGEVING. 
De Nissan LEAF is uitgerust met de 
meest recente veiligheids systemen.

VEILIG
AANKOMEN

GERUSTSTELLENDE ESP: Het ESP-
systeem laat u soepeler van rijstrook 
veranderen en sneller stoppen en houdt u 
veilig op uw gewenste koers.

MET ESP

ZONDER ESP
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8) Verlichte dorpellijsten
9) Afdekkap voor laad unit

10) Bagageruimte organiser
11) Middenconsole inzetstukken

12) 16'' lichtmetalen reservewiel
13) Bagageruimte beschermmat voor uitvoeringen 

met/zonder BOSE® -systeem

EEN 
PERSOONLIJKE 
TOUCH
TOEVOEGEN
ORIGINELE NISSAN-ACCESSOIRES. Van chromen 
accenten tot verlichting, handige opbergsystemen tot fraaie 
velgen, pas uw LEAF aan uw wensen aan.

1) Windgeleiders
2) Chromen spiegelkappen (over de bestaande spiegelkappen)
3) Chromen portierlijsten
4) Chromen mistlampringen
5-7) Vloermatten, 4 stuks
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D

A

B C

*Biostof

B E K L E D I N G
MAATWERK

AFMETINGEN

ZWART 
Geweven stof*
Visia

LICHTGRIJS
Suède*
Acenta

ZWART 
Suède*
Acenta

ZWART 
Leder
Tekna

A: Totale lengte: 4445 mm
B: Wielbasis: 2530 mm
C: Totale breedte: 1770 mm
D: Totale hoogte: 1550 mm

GEEF KLEUR AAN UW ENERGIE
L A K K L E U R E N

Dark Grey - KAD

Magnetic Red - NAJ Pearl White - QAB

Silver Grey - KY0Brilliant Black - Z11 Solid White - 326

Sonic Blue - RBE Ultimate Bronze - CAP

Solid Red - Z10

V E L G E N O V E R Z I C H T

16’’ Lichtmetalen velgen, 
ACENTA

16’’ Sierwieldoppen, 
VISIA

w w w . n i s s a n . n l / l e a f

17’’ Lichtmetalen velgen 
TEKNA
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GRATIS VERVANGEND VERVOER
Wij beloven dat u de weg op kunt terwijl wij aan uw auto 

werken. Als u van te voren boekt, zorgen we voor een 
gratis vervangende auto of alternatief vervoer. Als de 

werkzaamheden niet lang duren, kunt u er natuurlijk ook 
op wachten onder het genot van een kopje koffi e.

DE BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Wij beloven de beste prijs-kwaliteitverhouding. In onze 

offertes zullen wij, waar nodig, de prijzen afstemmen op 
die van een erkende onafhankelijke reparateur die een 

identieke service biedt.

GRATIS e-CHECK
Wij beloven dat uw auto een gratis controle krijgt, 
voordat er werk aan wordt verricht. Zo weet u wat 
er moet gebeuren en hoeveel het gaat kosten. 
Al onze prijzen zijn ook altijd online en bij onze 
dealers inzichtelijk.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE
Wij beloven dat u altijd mobiel blijft. In het 
onwaarschijnlijke geval van een defect of een ongeval, 
kunt u altijd op Nissan Assistance rekenen. Dus wat er 
ook gebeurt, bel ons eerst en wij zullen zorgen dat u zo 
snel mogelijk uw reis kunt vervolgen, 24 uur per dag, 
7 dagen per week. Gratis!

ONZE BELOFTES AAN U HEBBEN GEEN HOUDBAARHEIDSDATUM. 
ALS U ZICH AANSLUIT BIJ HET YOU+NISSAN PROGRAMMA, EN EERLIJK EN OPEN BENADERD 

WILT WORDEN, DAN ZULLEN WIJ VOOR U ZORGEN ALTIJD. DAT BELOVEN WIJ.

ONZE BELOFTE. UW ERVARING.

BEL MET 0800 023 15 13 (VANUIT HET BUITENLAND +31 20 516 20 26).
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U BRENGT HET BESTE IN ONS NAAR 
BOVEN.

U spreekt tot onze verbeelding. U prikkelt onze 
vindingrijkheid. U inspireert ons om de bakens te 
verzetten en te innoveren. En bij Nissan gaat innoveren 
verder dan wat extra toevoegingen of uitbreidingen. 
Het gaat erom onverwachte oplossingen te ontwikkelen 
om uw wensen en behoeften in te vullen. Bij Nissan 
ontwerpen we auto’s, accessoires en diensten die 
begaande paden verlaten en het praktische opwindend 
maken. Alles om u dagelijks meer te laten genieten 
van het autorijden.

Het onderhoudscontract van Nissan is de beste manier om uw nieuwe Nissan LEAF 
het onderhoud te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan, waarvoor 
we tarieven hanteren die over een lengte van jaren vast blijven liggen. Wanneer u met 
uw auto naar ons dealerbedrijf komt, zullen we de onderdelen en vloeistoffen vervangen 
volgens het officiële onderhoudsschema van Nissan en voeren we controlebeurten uit, 
zodat u met een gerust hart op stap kunt. Voor een volledig overzicht van de kosten 
en de planning zal Nissan u melden wanneer het tijd wordt om langs te komen en 
met u bespreken wat er het beste aan uw auto kan worden gedaan en wanneer.

NISSAN Verlengde Garantie stelt u in de gelegenheid de fabrieksgarantie van 
3 jaar/100.000 km uit te breiden tot een langere periode of een hogere kilometerstand. 
Kies het contract dat het best bij uw rijgewoonten past. Bij reparaties wordt uitsluitend 
gebruik gemaakt van originele Nissan-onderdelen, gemonteerd door speciaal door 
Nissan opgeleide monteurs. 24/7 Pechhulp in geheel Europa is (indien van toepassing) 
bij de service inbegrepen – voor een gerust gevoel.

ONDERHOUDSCONTRACT

VERLENGDE GARANTIE

MET DE NISSAN 
LEAF KRIJGT U:

5-JAAR GARANTIE/100.000 KM GARANTIE OPALLE 
EV GERELATEERDE ONDERDELEN.

3-JAAR GARANTIE/100.000 KM VOOR 
STANDAARD ONDERDELEN
12 JAAR ANTI-CORROSIE GARANTIE
30.000 KM SERVICE INTERVAL

Nissan LEAF lithium-ion accugarantie beschermt ook 
tegen capaciteitsverlies onder de 9 bar (van de totale 
12 bar) zoals af te lezen op de LEAF’s capaciteitsmeter, 
voor een periode van 5 jaar/100.000 KM (24 kWh 
batterij) of 8 jaar/160.000 KM (30 kWh batterij).



Volg Nissan op: 

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van verschijnen (December 2015) correct zou 
zijn. In het kader van haar voortdurend streven naar betere producten behoudt Nissan Nederland zich het recht voor, om specificaties en de voertuigen die 
in deze publicatie worden getoond en beschreven, te allen tijde te wijzigen. Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van 
dergelijke wijzigingen. Raadpleeg uw lokale Nissan-dealer voor de meest recente informatie. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de kleuren 
in deze brochure afwijken van de werkelijke lakkleuren en interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van 
deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Nederland is verboden.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier – MY16 LEAF BROCHURE LHD 12/2015 – Gedrukt in de EU. 
Samengesteld door CLM BBDO, Frankrijk – Tel: +33 1 41 23 41 23 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel: +33 1 49 09 25 35.

B e z o e k  o n z e  w e b s i t e :  w w w . n i s s a n . n l / l e a f

Dealer stempel:
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GAMMA VISIA ACENTA TEKNA BUSINESS
    EDITION

     24kWh • • • -

     30kWh • • • •

NISSAN 

LEAF MY2017

Afgebeeld: Nissan LEAF Tekna

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren 
en prijzen door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers 
worden doorgegeven. Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest 
recente informatie.

Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van 
onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van 
toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter 
inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

www.nissan.nl
TD
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UITVOERINGEN NISSAN LEAF

 

  VISIA

n	 VEILIGHEID
n ABS/EBD
n ESP
n 6 airbags: voor-, zij- en gordijnairbags
n Isofix
n Waarschuwingsgeluid voor voetgangers
n Elektromechanische vergrendeling EVSE laadkabel
n Bandenreparatiekit
n 3 hoofdsteunen achter
n Bandenspanning controlesysteem (TPMS)

n	 COMFORT
n Automatische airco
n Manueel verstelbaar stuurwiel
n In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
n Elektrische ramen voor en achter
n Armsteun bestuurder
n 12 volt aansluiting
n Achterbank in delen neerklapbaar (60/40)

n	 STYLING

n 16˝ stalen wielen met wieldoppen

n Chromen portiergrepen

n Stoffen interieur, zwart

n	 ZICHTBAARHEID

n Halogeen koplampen

n Mist/daglicht

n Verlichting laadklep

n Ruitenwisser achteraan

n Elektrische buitenspiegels

n	 TECHNOLOGIE

n Quick charger aansluiting

n Audiosysteem met CD, Bluetooth, iPod, MP3

n 4 luidsprekers

n Bediening aan het stuurwiel

n Hill Start Assist vertrekhulp

n Intelligent Key sleutelloze toegang & functie

n 6,6kW laadaansluiting

n	  OPTIES

n NissanConnect EV navigatiesysteem met 5.8”

 touchscreen en achteruitrijcamera

  ACENTA
  Extra uitrusting t.o.v. VISIA

n	 VEILIGHEID
n Cruise control met snelheidsbegrenzer

n	 VEILIGHEID
n Dual zone airco
n Airco met afstandsbediening
n Handschoenenvak met koeling
n Automatisch inklapbare buitenspiegels

n	 STYLING

n 16˝ lichtmetalen velgen

n Extra getint glas (achterste zijruiten en achterklep)

n Velours interieur, zwart of beige

n	 ZICHTBAARHEID

n Automatisch in-/uitschakelende koplampen

n Regensensor

n Elektrisch verstelbare en automatisch inklapbare 

 buitenspiegels

n	 TECHNOLOGIE

n NissanConnect EV navigatiesysteem met 7˝  

 touchscreen en achteruitrijcamera

n 6 luidsprekers

n Hittepomp voor efficiëntere verwarming van het  

 interieur

n Afstandsbediening voor opladen

n B-modus (‘Brake’). Verhoogt de regeneratie tijdens  

 het remmen

n	  OPTIES

n Zonnepaneel

n Comfort pack 

 - verwarmbaar stuurwiel 

 - verwarmbare buitenspiegels 

 - verwarmbare stoelen voor en achter

  TEKNA
  Extra uitrusting t.o.v. ACENTA

n	 COMFORT
n Verwarmbaar stuurwiel
n Verwarmbare stoelen voor en achter

n	 STYLING

n 17˝ lichtmetalen velgen

n Lederen interieur

n	 ZICHTBAARHEID

n LED koplampen met follow-me-home functie

n Verwarmbare buitenspiegels

n	 TECHNOLOGIE

n Around view monitor - 360° Panoramisch zicht

n 7 luidsprekers Bose Energy Efficient Series inclusief 

 subwoofer

  BUSINESS EDITION
  Extra uitrusting t.o.v. TEKNA

n	 TECHNOLOGIE
n Zonnepaneel

NIEUWE NISSAN LEAF
TECHNISCHE GEGEVENS NIEUWE NISSAN LEAF

■ MODEL
• Uitvoering 5-deurs, 5 zitplaatsen

■ MOTOR
• Motor code EM57

• Type elektrische motor AC synchroon

• Maximum vermogen(1) kW (pk) / tr/min 80 (109) / 3008-10.000

• Maximum koppel(1) Nm / tr/min 254 / 0-3008

• Max. toerental tr/min 10.500

• Soort energie Elektrisch

■ BATTERIJ
• Type Gelamineerde Lithium-ion

• Voltage V 360

• Capaciteit kWh 24 / 30

• Aantal cellen 192

■ LADER
• Lader kW 3,6-6,6

• Snellader kW 50

• Standaard meegeleverde kabel Stopcontact; EVSE 6 m lengte - 3,5 kg en Mode 3 T1  - T2 32A 6 m lengte - 2,7 kg

■ AANDRIJVING
• Soort aandrijving Automatisch

• Code aandrijving (AT) RE1F61B

• Verhouding versnellingsbak Enkele overbrenging met reductie

• Eindoverbrenging (AT) 8,1938

• Aandrijving Voorwielen

■ BESTURING
• Stuurinrichting Elektrisch bekrachtigd

• Draaicirkel (stoep tot stoep) (16”/17”) m 10,4 / 10,8

■ ONDERSTEL

• Ophanging
Voor Onafhankelijk, type MacPherson

Achter Semi starre achteras

• Remmen
Voor Regenererend - geventileerde schijven (CLZ25VZA 296 × 26t)

Achter Geventileerde schijven (AD11 VE+DS17 292 x 16t)
• Systeem stabiliteitscontrole Standaard ESP

• Wielmaat 16” (Visia, Acenta) / 17” (Tekna)

• Bandenmaat 205/55R16 (Visia, Acenta) / 215/50R17 (Tekna)

■ GEWICHTEN EN AFMETINGEN                                                                                           24 kWh                                                                                                      30 kWh
• Gewicht voor wegenbelasting kg 1405 1425

• Massa rijklaar kg 1505 1525

• Max. toelaatbare massa kg 1945 1970

• Nuttig laadvermogen kg 440 445

• Max. asbelasting voor/achter kg 1030 / 960 1040 / 980

• Max. massa aanhanger geremd/ongeremd kg 0

• Lengte mm 4445

• Breedte met buitenspiegels mm 1967

• Breedte zonder buitenspiegels mm 1770

• Hoogte mm 1550

• Wielbasis mm 2700

• Spoorbreedte voor mm 1540 (Visia, Acenta) / 1530 (Tekna)

• Spoorbreedte achter mm 1535 (Visia, Acenta) / 1525 (Tekna)

• Bodemvrijheid (16”/17”) mm 156

• Inhoud bagageruimte (VDA) l 370 (Visia, Acenta) / 355 (Tekna)

• Luchtweerstandcoëfficient Cw 0,29 (Visia, Acenta) / 0,28 (Tekna)

■ PRESTATIES                                                                                                                                           24 kWh                                                                                                      30 kWh
• Elektriciteitsverbruik(2) Wh/km 150

• Rijbereik (NEDC)(2) km 199 250

• CO2 uitstoot (gecombineerd) g/km 0

• Maximum snelheid km/h 144

• Acceleratie 0 - 100 km/h sec 11,5

(1) Overeenkomstig 1999/99/EC
(2) Overeenkomstig UN/ECE norm 101
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