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Klar for en ny og bedre hverdag? Etter over 10 milliarder kilometer som 
verdens mestselgende elbil, tar helt nye Nissan LEAF bilkjøringen til et helt 
nytt nivå, 100% elektrisk. Dette er en helt ny måte å kjøre på der hverdagen 
blir enklere for deg.

SIMPLY AMAZING.
Nye Nissan LEAF.

Print   |   Utgang



Kjør rent
Null utslipp og null forurensning når du tar bilen på tur.

Kjør stilfullt 
LEAF har et nytt og elegant utseende. Skarpe linjer, dynamisk front og et 

"flytende" tak. Utstyr som bakspoiler, slankere panser, skarpe hjørner 
med aerodynamiske ribber og felger bidrar til bedre aerodynamikk.

*NEDC. Faktisk rekkevidde kan variere med kjørestil, veiforhold,
temperatur, bruk av klimaanlegg og andre faktorer.

**Avventer endelig typegodkjenning.

Kjør lenger med det helt 
nye 40 kWt batteriet med 

378 km rekkevidde*.
Med denne rekkevidden er det bare fantasien som setter grensene.** 

Ta med deg alt du 
trenger 

5 seter, 435 l bagasjerom, e-Pedal, verdens første 
énpedalsdrift, umiddelbart dreiemoment, Nissan ProPILOT 

og Nissan ProPILOT Park: Nissan LEAF er en helt unik bil. 
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Med Nissan Intelligent Mobility er du koblet til
Nissan LEAF på en helt ny måte. Se mer rundt 
deg, opplev mer og gjør alt med større trygghet.
Dette er bilkjøring slik den bør være.

for en helt unik opplevelse, og nyt en ny måte å kjøre på.
Klargjør sansene dine

*interiøret på bildet er kun for illustrasjonsformål

SE
MER

FØLELSE AV 
KONTROLL

MER 
KJØREGLEDE

BEDRE 
TILKOBLET

FØL DEG
TRYGG
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Dette er en helt ny og morsommere måte å kjøre på. Tenk 
deg å kjøre en bil med bare én pedal. Trykk ned pedalen for 
å akselerere og slipp opp for å sakke farten. Du kan også 
holde bilen stille i en bakke uten å bruke bremsene. Du kan 
selvfølgelig bruke to pedaler hvis du vil, men er det ikke 
morsommere å kjøre med bare én?

e-Pedal. Akselerere, sakke farten og bremse med 
gasspedalen gir smidigere kjøring.

e-Pedal er selvsagt mer enn bare en helt ny og innovativ 
måte å kjøre på. Den bidrar også til å redusere stress og 
førertretthet slik at du kan nyte hvert sekund bak rattet.

Innovativ
e-Pedal

BREMS

KJØR
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deg etter behov.
Så smart at den hjelper

Du vet kanskje ikke hvorfor trafikken plutselig stanser foran deg. Men intelligent 
nødbremsing med fotgjenger-gjenkjenning holder et øye med trafikken og er klar til 
å bruke bremsene. LEAF er også utstyrt med en rekke andre intelligente funksjoner 
for å hjelpe deg under kjøring.

ProPILOT:
still inn hastigheten og 

hold LEAF midt i 
kjørefeltet. Opprettholder 

din forhåndsinnstilte 
hastighet og avstand, 
kan også stoppe helt 

opp av seg selv.

ProPILOT Park:
ingen hender, ingen føtter 
– bare en enklere måte å 
parkere på med bare én 

finger. parkering har aldri 
vært så enkelt med 

denne avanserte
Nissan Intelligent 

Mobility-funksjonen.

Intelligent 
cruisekontroll:
overvåker trafikken
og gjør kjøring på 

motorveien til en litt 
mindre kjedelig 

opplevelse.

Intelligent
 filskiftekorrigering:

holder deg trygt i kjørefeltet. 
Systemet bruker bremsene 
for å styre bilen tilbake til

kjørefeltet etter behov.

Intelligente, auto-
frontlys med full 

LED
frontlys som lyser opp 

veien og slås automatisk 
på når det blir mørkt, i 

tillegg til å skifte til 
nærlys ved møtende 

trafikk.

Tenk deg å kjøre med en rekke Nissan Intelligent Mobility-funksjoner som hjelper deg etter behov, inkludert:
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6,6 KW HJEMME- OG OFFENTLIG LADING

LADETID
16 TIMER (3,3 KW)
8 TIMER (6,6 KW)*

LADETID TIL 80%:
40 MIN.*

Med dette innovative ladesystemet har det aldri 
vært enklere eller raskere å komme seg videre. En 
helt ny og forbedret app som gir deg tilgang til 
bilen din gjør det hele enda enklere.

50 KW HURTIGLADING

Lading har aldri vært enklere

*Avventer typegodkjenning
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Utstyrt med D-formet ratt, ny og særpreget midtkonsoll og en flytende skjerm 
med viktig telefonkompatibilitet er dette et interiør som er utviklet for en mer 
tilkoblet opplevelse. NissanConnect EV app for smarttelefoner gjør det enkelt 
å kontrollere din Nissan LEAF bare du har mobildekning. Appen har 
informasjon om ladenivå, ladepunkter, klimaanlegg av og på, finn din bil og 
mye mer, all informasjon om din bil rett i lomma!

Et helt nytt
tilkoblingsnivå

SØMLØS INTEGRERING AV MOBILTELEFON  
Apple CarPlay** er trygge og smarte 
løsninger slik at du kan bruke telefonen 
slik du pleier. Få tilgang til musikk, kart, 
foreta anrop, send og motta meldinger - 
håndfritt. Bare plugg inn telefonen og 
kjør.

*interiøret på bildet er kun for illustrasjonsformål

**Apple CarPlay er varemerke fra Apple Inc. Apple CarPlay krever IAP2, Iphone 5 eller nyere (lightning 
kontakt), og IOS 8.3 eller nyere. Må tilkobles via USB. Tilgjengeligheten av Apple CarPlay avhenger 
av regioner.

DIN MUSIKK. SKREDDERSYDD Bruk 
Bluetooth audiostreaming eller USB-
inngangen til å spille av musikk direkte 
fra smarttelefonen din. 

*Interiøret på bildet er kun for illustrasjonsformål
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Gled deg over alle opplevelsene du får med helt nye Nissan
LEAF 2.ZERO. High tech og nydelig design, bilen er komplett med 
nye Nissan ProPilot-teknologier som hjelper deg på din reise slik at 
du er helt uthvilt når du kommer frem. 

eksklusiv lanseringsversjon
Nye Nissan LEAF

ProPILOT

Nydelig design
med svart blankt finish

e-Pedal

Stilige 17” 
alufelger

Helt nytt 40 
kWt batteri

Økt privatliv 
med enveisglass

Intelligent 
Around view 

monitor

Intelligente
fører-

varslinger

Nissan LEAF 2.ZERO leveres med en rekke Nissan Intelligent Mobility-funksjoner, inkludert:

Nissan LEAF 2.ZERO
// Spring Cloud
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A
B

C

D

Svarte stoffseter

INTERIØR

FELGER

DIMENSJONER

2.ZERO 17" ALUFELGER

Din 
perfekte 
LEAF

Skreddersy
VELG FARGE

Black Metallic Z11 Spring Cloud Metallic KBR

A: Total lengde: 4 490 MM

B: Akselavstand: 2 700 MM

C: Total bredde: 1 790 MM

D: Total høyde 1 540 MM
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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.

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 produksjon, 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 utføre gratis tilstandskontroll på bilen din 
når du har den inne på service, økonomiservice eller 
reparasjon. I tillegg gir vi deg et pristilbud for alt 
arbeid i forkant slik at du vet hva som må gjøres og 
hvor mye det vil koste.

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 er glad i din 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, 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.

8-ÅR/160 000 KM GARANTI FOR BATTERIKAPASITET 
PÅ 40 KWT BATTERI

12 ÅRS ANTIKORROSJONSGARANTI   
1 ÅR / 30 000 KM SERVICEINTERVALL

NISSAN LEAF SITT LITIUM-ION BATTERI GARANTERES 
OGSÅ MOT KAPASITETSTAP UNDER 9 BAR 
KAPASITET (AV 12) SLIK DET ER VIST PÅ LEAF SIN 
KAPASITETSMÅLER I EN PERIODE PÅ 8 ÅR/160 000 
KM (40 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. 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 (oktober 2017). Denne 
brosjyren inneholder bilder av prototyper. 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 – MY17 LEAF PRE-LAUNCH brosjyre 10/2017  – Trykt i EU.
Utviklet av DESIGNORY, Frankrike og produsert av eg+ Worldwide – Tlf.: +33 1 49 09 25 35

Nissan Intelligent Mobility er sentralt i alt Nissan utvikler. Vi bruker nye teknologier 
for å endre biler fra kjøremaskiner til integrerte trafikkpartnere. Reisen blir 
sikrere, enda mer tilkoblet og spennende. Både selvkjørende biler og motorveier 
som lader elbilen under kjøring er nært forestående, og det er en fremtid som 
allerede tar form i Nissan-bilen du kjører i dag.

Er du klar til å kjøpe helt nye Nissan LEAF? Besøk hjemmesidene våre for mer informasjon.
www.nissan.no

Forhandlerstempel:
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