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MENNESKER PÅ VEIEN – FORÉN DERE.
Vær blant de over 270 000 helelektriske LEAF-eierne som allerede er på veien 
over hele verden. Stol på den mestselgende elektriske bilen i historien. En bil 
som er bygget i Europa og som visker ut linjen mellom den digitale og den 

fysiske verden. Bli en del av den grønne utviklingen i samfunnet!

#ELECTRIFYTHEWORLD
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OPPDAG HVOR ENKELT
DET ER MED NISSAN LEAF.

En bølge av positiv energi,

en oppkvikkende kjøretur.

Lad hjemme eller underveis,

kontroller med smarttelefonen

din og gled deg over den

kompromissløse komforten, samt

den uventede kraften i en ekte

game-changer. Fremtiden er

akkurat blitt virkelig.
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SPRE
ORDET

DET ER OVERRASKENDE  
hva du kan gjøre uten et eksosrør.  

Hev profilen og del NISSAN LEAF med  
vennene dine. Over 94 % av eierne sier de er  

fornøyde med LEAF og 98 % anbefaler den!

"Bilen sparer meg mye penger  
på bensin og vedlikehold og 
elektrisitetskostnadene er minimale."

"NissanConnect EV er
kjempebra. Jeg varmer
opp min LEAF hver
morgen uten å forlate
frokostbordet!"

"Jeg kjøpte min LEAF som et
eksperiment som en bil
nummer to. Nå kjører jeg
den 95 % AV TIDEN."

www.nissan.no/leaf
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*250 km rekkevidde (NEDC). Gjennomsnittlig faktisk rekkevidde målt mellom 125 og 200 km med 30 kWt batteri,
og mellom 100 og 160 km med 24 kWt batteri. Anslått rekkevidde under moderate kjøreforhold. Forskjellige faktorer

kan påvirke rekkevidden, slik som kjøremønster, veiforhold, omgivelsestemperatur og klimaanlegg.

KJØR
FOR ENDRING
DEN KAN SE KJENT UT, men den er 
revolusjonerende inni. Den er fullpakket  
med innovasjon for å levere inntil 250 km*
rekkevidde i samsvar med NEDC-syklusen. 
Nissan LEAF er en helelektrisk hi-tech 
økokjemper helt ut til tuppen av dens
aerodynamiske nese og er et smart valg.

"Jeg visste at LEAF ville
være energieffektiv; jeg

ventet ikke at den skulle
være så morsom å kjøre."

"LEAF er mitt personlige skritt 
fremover mot den bærekraftige 
fremtiden jeg ønsker for meg og 
min familie."

"Jeg har ingen idé om
hva prisen på en liter
bensin er lenger."
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LEAF BLACK EDITION
KJØR HELE VEIEN
Den er elegant. Den er stilig. Dette er den 
smarteste bilen i byen: NISSAN LEAF Black 
Edition vekker oppsikt på veien. 

DITT VIRTUELLE FUGLEPERSPEKTIV
Around View Monitor 360° utsyn. 
Nyt det klare utsynet av omgivelsene  
med Around View Monitor parkeringshjelp.  
Fire vidvinkelkameraer gir deg visning  
både foran, bak og/eller sidene samt  
i fugleperspektiv.

En ren vinner: NISSAN LEAF Black Edition er en helelektrisk bil med eleganse 
og stil som leveres med en rekke spesielle detaljer som hovedlys med LED-
signatur, svart aerodynamisk takspoiler, skreddersydde matter og Nissan 
Genuine 16” svarte alufelger av topp kvalitet.
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TILTREKK DEG
MENGDEN

Nissan LEAF er EN FULLVERDIG 5-SETER
 som tilbyr justerbar høyde foran og masse plass bak og
liker å være fullastet. Du tilbys også en vinterpakke som

sparer energi ved å holde deg varm. Med oppvarmede
seter både foran og bak og oppvarmet ratt. Den kan

leveres med skinninteriør, og med et økovennlig biostoff
laget av sukkerrør er den også en fornybar glede.

LAST OPP
Og hvis du trenger mer
plass kan du også folde
ned baksetene 60/40.

SJEKK INN
Bagasjerommet til Nissan LEAF

er på 370 liter, og er blant de
største i sitt segment. Selv med

Bose ® Sound System på LEAF
Tekna og LEAF Nordic kan du

laste opp til 355 liter.
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KULT
TEKNISK UTSTYR
DIGITALT DASHBORD. Logg deg inn på NISSAN LEAF sitt
kontrollpanel som domineres av et kombimeter med blå  
belysning, et digitalt display bak rattet og en midtkonsoll  
med en 7” LCD-skjerm for resten av dataene dine.

EV-ANALYSE 
Kombimeteret hjelper deg 
med å maksimere rekkevidden 
ved å vise energiforbruket eller 
regenereringen i sanntid, 
ladestatus, gjenværende 
energi, kapasitetsnivået og 
avstand til tom for strøm i en 
prosentform som er enkel å 
lese. Merk forskjellen når du 
skifter fra Drive modus til ECO 
modus – det er rett og slett 
imponerende!

KJØR I B-MODUS
Sett girspaken i B-modus  
og det høyteknologiske 
regenerative bremsesystemet 
vil øke energien som 
resirkuleres tilbake til 
batteriet når du bremser.

360° UTSYN
Nyt det klare utsynet av 
omgivelsene med Around View 
Monitor parkeringshjelp.  
Fire vidvinkelkameraer gir deg 
visning både foran, bak og/eller  
på sidene så vel som bilen  
i fugleperspektiv.

ECO-MODUS
Skift til Eco-modus for å spare 
enda mer energi og forleng 
rekkevidden med opptil 10 %  

- spesielt ved køkjøring i byen.
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NISSANCONNECT EV
SNAKK MED LEAF - DEN LYTTER TIL DEG. NissanConnect EV gjør at du kan holde kontakten  
med LEAF via en app på smarttelefonen. Fra denne appen kan du bl.a. starte ladingen eller
slå på varmeapparatet. Og LEAF vil også svare deg - som f.eks. med en hyggelig melding for  
å si ifra når ladingen er fullført. Du kan også logge deg på NissanConnect EV fra den bærbare  
pc-en der du vil oppdage enda flere måter som gjør den elektriske kjøringen enda enklere og 
morsommere. Ikke glem å ta en titt på telefonen - det kan være LEAF som ringer deg.

FRA SMARTTELEFONEN.* Med NissanConnect EV
appen kan du starte ladingen, aktivere klimakontroll,
se rekkevidden, få varsler og oppdateringer fra din LEAF.1

Ansvarsfraskrivelse:¹ 3 års NissanConnectEV medlemskap er inkludert. Smartphone-applikasjonen er kompatibel med iOS og Android.

FRA DATAMASKINEN. I tillegg til alt du kan
gjøre fra telefonen, kan du også logge deg inn  
på NissanConnect EV-kontoen for å bli bedre kjent 
med din kjørehistorikk, planlegge kjøreruter og se 
hvordan kjøreeffektiviteten rangeres i forhold til
andre LEAF-eiere.
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LAD NÅ
- FLERE LADEMULIGHETER
VELG STASJON. Enten du hurtiglader underveis,
lader hjemme eller på jobb, har du alle muligheter 
til å utnytte NEDC-kjørerekkevidden på 250 km*.

Våkne opp til full tank. Helt ladet opp 
og fjernstyrt oppvarmet eller avkjølt; 
LEAF er klar for innsats.

NISSAN LEAF har ingen girspak og har 100 % 
tilgjengelig dreiemoment fra stillestående. 

Kom deg dit du vil med tilgang til 
kollektivfeltet. Det er din belønning  
for at du kjører elektrisk.

* 250 km rekkevidde (NEDC). Gjennomsnittlig faktisk rekkevidde målt mellom 125 og 200 km med 30 kWt batteri, og mellom 100 og 160 km med 24 kWt batteri. 
Anslått rekkevidde under moderate kjøreforhold. Forskjellige faktorer kan påvirke rekkevidden, slik som kjøremønster, veiforhold, omgivelsestemperatur og klimaanlegg.

LEAF gir en ekstremt konkurransedyktig eierskapskostnad.

KOSTNAD FOR 100 Km

Energi–                   
kostnad

Hybrid 
C-segmentet

Diesel,  
C-segmentet

Bensiini,  
C-segmentet

LEAF

Takket være de regenerative bremsene 
lades Nissan LEAF hver gang du reduserer 
hastigheten. Rødt lys er din nye bestevenn.

Ta den viktige telefonen med Bluetooth®, og så gjør 
du dine ærender. Rekkeviddeindikatoren viser at du 
har 75 kilometer igjen og at det er to ladestasjoner  
i nærheten. Praktisk det der.

En ny herlig dag for å kjøre elektrisk. 
Ingen bensin, ingen utslipp. Når du 
kommer hjem er det tid til å lade  
opp mens du sover.

30 MINUTTER. Opptil 80 % på omlag 30min: 
hurtiglading er den raskeste batteriladingen! 
Med hurtiglading kan du enkelt forlenge turene 
og kjøre så langt du vil.

1. HURTIGLADESTASJON

STARTER FRA 4 TIMER.
Batteri   24 kWh   30 kWh
3.3 kw innebygd lader   7 timer   9 timer 
6.6 kw innebygd lader*   4 timer   5 timer
*ekstrautstyr, 32 A ladetid vises

2. HJEMMELADEENHET

OMLAG 12 TIMER. Bruk en Nissan EVSE-kabel 
for å lade batteriet der du ønsker det – på en 
offentlig ladestasjon, på jobb eller hjemme. (bruk 
bare et oppdatert elektrisk anlegg). Med en 10 
A kurs vil du kunne lade fra tomt til fullt batteri 
på omlag 12 timer eller 15 timer med 30 kWt 
batteri. Maksimal fleksibilitet.

MODE-3 LADEKABEL for offentlig lading: 
Praktisk lading med en ekstra 32 A Mode-3 kabel 
som standard der dette er aktuelt.

3. KABEL + VANLIG STIKKONTAKT

4. MODE-3 LADEKABEL
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KOLLISJONSPUTER. Nissan Advanced 
Airbag System omfatter tostegs 
kollisjonsputer foran med 
setebeltesensorer, forsetemonterte 
sidekollisjonsputer og takmonterte 
gardinkollisjonsputer til for- og baksetene.

AVM. 360° Around View Monitor 
hjelper deg med å parkere 
sikkert og enkelt. Takket være 4 
vidvinkelkameraer kan du nå se 
omgivelsene fra en rekke 
vinkler, inkludert foran og siden, 
bak og siden og ovenfra.

LED-LYS 
Den xenon-liknende ytelsen 
til Nissan LEAFs LED-lys er 
utviklet for å lyse opp de 
mørkeste øyeblikkene mens 
du bruker halvparten av 
energien til halogenlys.

ESP. Electronic Stability Program hjelper 
deg med å holde kontrollen. Det kjenner 
bilens grenser og reduserer 
motorkraften eller aktiverer bremsene 
for å unngå spinning.

KOM
SIKKERT FRAM
BILEN BESKYTTER DEG. 
Nissan LEAF er utstyrt med  
topp moderne hjelpemidler  
for en trygg og sikker kjøretur.

AKTIV ESP: Det elektroniske 
stabilitetsprogrammet gjør filskifter i 
siste øyeblikk og kraftige stopp til en 
mykere operasjon og holder deg 
sikrere i den ønskede kjørebane.

MED ESP

UTEN ESP
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LEGG TIL
EN PERSONLIG TOUCH
NISSAN ORIGINALT TILBEHØR.  
Fra kromlister til belysning, praktiske løsninger til 
stilige felger; tilpass din LEAF slik at den kler deg.

1) Vindavvisere

2) Forkrommede speildeksler (over de eksisterende speilhusene)

3) Forkrommede dørlister

4) Forkrommede tåkelysringer

5-7) Gulvmatter, 4 stk.

8) Opplyste innstegslister

9) Ladeportdeksel

10) Bagasjeorganisator

11)  Limited Black Edition matte

12) 17” alufelger

13) Bagasjeromsmatte – finnes i to størrelser 
for LEAF med og uten Bose® Energy 
Efficient Series.
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FARGELEGG ENERGIEN DIN

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"  
ALUFELGER

VISIA_16"  
HJULKAPSLER

www.nissan.no./leaf

TEKNA_17"               
ALUFELGER

LIMITED EDITION_16"  
GLOSS BLACK  
ALUFELGER

FARGER

FELGER

D

A

B C

*Bio-stoff
**Deler av skinnsetene kan  

inneholde kunstskinn 

MÅL

BLACK
Vevd stoff*
Visia

LYST GRÅTT
Semsket stoff*
Acenta

BLACK 
Semsket stoff*
Acenta / Black Edition

BLACK 
skinn**
Tekna

A: Total lengde: 4 445 mm
B: Akselavstand: 2 700 mm
C: Total bredde: 1 770 mm
D: Total høyde: 1 550 mm

SKREDDERSY INTERIØRET
INTERIØR
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HOS NISSAN, 
FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET.

360° PROSESS
Vi bygger kvalitet fra bunnen av der alle biler er like komfortable  

og slitesterke via innovativ design, intelligent teknologi og nøye 
gjennomtenkte detaljer inspirert av deg.

SIKKERHET
Vi jobber konstant med våre intelligente kjøresystemer for å gi  

deg høyere sikkerhet og en bedre og tryggere kjøreopplevelse  
hver eneste dag. Vår Intelligente Around View Monitor har  

4 kameraer som gir deg et virtuelt fugleperspektiv av bilen  
og omgivelsene, i sanntid.

EKSTREM HOLDBARHET
Vi presser bilene til det ytterste for å garantere ytelsen og påliteligheten.  

Vi kjører millioner av kilometer i preproduksjonstester, åpner og lukker  
dører og panser tusenvis av ganger hver dag og bruker ekte vulkanstøv  

fra Japan for å teste vinduene.

DET ENDELIGE BEVISET | 
Vår forpliktelse til kvalitet vises best av deg som kunde. Søk etter 

kundevurderinger, anmeldelser og rangeringer online eller les hva andre sier  
om Nissan på Reevoo. Dette er det beste stedet for å sammenligne biler og  

få grundige svar fra Nissan-eiere du kan stole på.

EKSPERTISE    
GJENNOM ERFARING

Hos Nissan er kunden i fokus i alt vi gjør. Alle handlinger  
og beslutninger er basert på presisjon og kvalitet til deg  

som kunde. Fra konsept til konstruksjon, fra testing  
til åpenhet, fra kundeservice til forpliktelse. Det er  

høy kvalitet i hver eneste detalj.
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FRI MOBILITET
Vi lover å gi deg som You+Nissan-medlem en 
alternativ transportløsning mens din bil er på 

verkstedet for service eller reparasjon, dersom dette 
tar mer enn 1,5 timer. Hvis du bestiller time i forkant, 
vil vi kunne gi deg en fri lånebil eller i det minste en 

alternativ transportløsning til dit du skal.

PRISLØFTE
Vi lover å gi deg den beste omsorg for din Nissan 

takket være ekspertisen til de skolerte Nissan 
medarbeiderne, og ved hjelp av de nyeste metodene 

og Nissan spesialverktøy. Vi vet ganske enkelt best 
hvordan å vedlikholde din Nissan. For å garantere 

mest-for-pengene, vil Nissan matche prisen på 
tilsvarende service og reparasjoner til et alternativt 

verksted innenfor 100 km rekkevidde fra  
Nissan-forhandleren, dersom pristilbudet  

skulle være lavere enn hos oss.

GRATIS TILSTANDSKONTROLL
Vi lover å holde deg på veien 24/7. Skulle noe uventet 
oppstå, garanterer vi 24-timers veihjelp uansett alder 
på din Nissan.

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
Vi lover å holde deg på veien 24/7. Skulle noe uventet 
oppstå, garanterer vi 24-timers veihjelp uansett alder 
på din Nissan.

SOM PRIVATKUNDE VIL DU NYTE GODT AV VÅRE FORDELER VED Å MELDE DEG INN I YOU+NISSAN 
KUNDEPROGRAM. DU VIL BLI BEHANDLET PÅ EN EKTE, ÅPEN OG KUNDEVENNLIG MÅTE. VI VIL TA  

VARE PÅ DEG. DET LOVER VI.

HVOR SOM HELST, HVA SOM HELST. BARE RING (+47) 815 21 310 OG VI ER DER FOR DEG.

Les vilkårene i sin helhet www.nissan.no/customer-promise-terms

Hold deg på veien med Nissan! Du elsker Nissan og vi hos Nissan bryr oss om deg. Vi 
ønsker deg en problemfri kjøring. Ved et havari eller en ulykke vil Nissan Assistance alltid 
være beredt til å hjelpe deg. Uansett hva som skjer; ring oss først og vi vil gjør vårt ytterste 
for å få deg og bilen din tilbake på veien så raskt og problemfritt som mulig - 24 timer i 
døgnet, 7 dager i uka... Gratis! Få mer informasjon om Nissan Veihjelp fra din lokale Nissan-
forhandler eller besøk vårt nettsted www.nissan.no Nissan Assistance Tel. (+47) 815 21 310

Nissan-forsikring er et samarbeid mellom Nissan og If. Sammen vil vi gi deg en trygg og 
sikker opplevelse. Bilforsikringen er redningen når noen knuser ruta og stjeler musikkanlegget, 
du krasjer bilen i ferien eller kommer borti garasjen. For vi vet at det skal mer enn et 
sikkerhetsbelte til for at du skal føle deg trygg i bilen. Da sikrer vårt samarbeid med 
bilbransjen deg som bileier en fordelaktig pris på vår beste bilforsikring. Nissan-forsikring 
med Superdekning selges hos din lokale bilforhandler. Skulle uhellet være ute får du et 
raskt og ukomplisert oppgjør. Ved alle typer skader – liten eller stor – vil kvalifiserte fagfolk 
reparere bilen din med spesialverktøy og all den kompetanse som kreves. Har du spørsmål 
om Nissan Forsikring, ring 815 73 609

PAN EUROPEISK VEIHJELP

FORSIKRING

NISSAN LEAF    
TILBYR;
5-ÅR/100 000 KM GARANTI PÅ ALLE 
ELBILDEDIKERTE KOMPONENTER.

5-ÅR/100 000 KM GARANTI FOR BATTERIKAPASITET 
PÅ 24 KWT BATTERI OG

8-ÅR/160 000 KM GARANTI FOR BATTERIKAPASITET 
PÅ 30 KWT BATTERI

12 ÅRS ANTIKORROSJONSGARANTI   
1 ÅR / 30 000 KM SERVICEINTERVALL

NISSAN LEAF SITT LITIUM-ION BATTERI GARANTERER 
OGSÅ MOT KAPASITETSTAP UNDER 9 BAR KAPASITET 
(AV 12) SLIK DET ER VIST PÅ LEAF SIN 
KAPASITETSMÅLER I EN PERIODE PÅ 5 ÅR/100 000 KM 
(24 KWT), ELLER 8 ÅR/160 000 KM (30 KWT).

HOS NISSAN FÅR DU  
FRAM DET BESTE I OSS.

Du setter i gang fantasien vår. Du inspirerer 
vår bilfaglige ekspertise. I Nissan er ikke 
innovasjon bare et spørsmål om tillegg og 
utvidelser; det handler om å bryte grenser  
for å finne opp status quo på nytt. Det dreier 
seg om å utvikle uventede løsninger for å 
tilfredsstille dine ønsker og behov. Hos Nissan 
konstruerer vi biler, tilbehør og tjenester som 
bryter med mønsteret – gjør det praktiske 
spennende og det spennende praktisk
for å kunne gi deg en mer spennende
kjøreopplevelse hver eneste dag.
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Følg Nissan LEAF på:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (March 2017) Denne brosjyren 
viser prototype-biler som er vist på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter forbeholder 
Nissan Europe seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen uten forvarsel. Nissan-forhandlerne vil bli 
informert om eventuelle endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. 
På grunn av begrensninger i trykkeprosessen som brukes, kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og 
interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – FY16 LEAF BROCHURE LHD 03/2017 – T rykt i EU.
Utviklet av CLMBBDO, Frankrike – Tlf.: +33 1 40 62 37 37 og produsert av eg+ W orldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Forhandlerstempel:

Besøk vår hjemmeside på: w w w.nissan.no
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