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Nowy Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Krok naprzód w projektowaniu najlepiej sprzedającego się samochodu elektrycznego
na świecie. Przygotuj się na zupełnie nowy sposób prowadzenia samochodu, który
codziennie dostarcza nowych emocji. Poczuj większą pewność, emocje i łączność —
wszędzie tam, gdzie jesteś. W samochodzie, w którym proste rzeczy nabierają
większego wymiaru.

Stylistyka nadwozia | Stylistyka wnętrza | Dane techniczne i Osiągi | Styl i Akcesoria
Strona 1 |

Strona 2

Drukuj | Zamknij

Jedź dokądkolwiek zechcesz
Ograniczenia wjazdu do stref niskoemisyjnych Ciebie nie dotyczą.

Jedź dalej
dzięki zasięgowi 378 km* w cyklu mieszanym i największej sieci stacji szybkiego
ładowania świat stał się mniejszy.

Zabierz ze sobą,
co tylko zechcesz
5 miejsc, bagażnik o pojemności do 435 l oraz nowe, odważne i aerodynamiczne
wzornictwo sprawiają, że Nissan LEAF jest zarówno wydajny, jak i elegancki.

* NEDC (nowy europejski cykl jazdy). Zasięg nawet do 378 km został określony na podstawie testów wewnętrznych. Ostateczna
wartość znana będzie po homologacji. Podany zasięg może nie odzwierciedlać rezultatów osiąganych w czasie
rzeczywistej jazdy. Na rzeczywisty zasięg mogą mieć wpływ takie czynniki jak styl jazdy, warunki drogowe, korzystanie z
klimatyzacji i inne czynniki niezależne od producenta.
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POCZUCIE WIĘKSZEJ
PEWNOŚCI

WIĘCEJ POWODÓW DO
EMOCJI

dzięki wspomagającemu Cię systemowi
Nissan ProPILOT. Wkracza on do akcji, gdy
tego potrzebujesz i pomaga Ci być
lepszym kierowcą.

dzięki mocy dostępnej natychmiast
przy starcie i inteligentnym
technologiom zapewniającym
płynną i przyjemną jazdę.

POCZUCIE KONTROLI
dzięki systemowi e- Pedal. Tak! Do
zwiększania i zmniejszania prędkości
oraz hamowania w Nissanie LEAF
wystarcza jeden pedał.

LEPSZA ORIENTACJA
dzięki systemowi kamer 360° i inteligentnym
technologiom, takim jak wykrywanie ruchu w kierunku
poprzecznym, ostrzeżenie o pojeździe w martwym
polu i rozpoznawanie znaków drogowych.

LEPSZA ŁĄCZNOŚĆ
dzięki systemowi NissanConnect EV
oraz nowym interfejsom Apple Carplay*
i Android Auto (w zależności od rynku).

Przygotuj swoje zmysły
na niezrównane doświadczenia i ciesz się nowym sposobem prowadzenia samochodu,
który dostarcza dokładnie takich emocji, jakich oczekujesz.
Dzięki inteligentnej mobilności Nissana Ty i Twój LEAF jesteście
ze sobą doskonale skomunikowani. Widzisz i czujesz więcej
wokół siebie, więc możesz czuć się pewniej. Takie właśnie
zawsze miało być prowadzenie samochodu.
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*CarPlay jest aplikacją dostarczaną przez Apple Inc. Może ona nie być dostępna w Państwa lokalizacji. Listę krajów, w których aplikacja jest dostępna,
można znaleźć pod adresem: http://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
Android Auto współpracuje z telefonami z systemem Android 5.0 (Lollipop) lub nowszym i wymaga podłączenia urządzenia przez USB.
Dostępność Apple CarPlay zależy od rynk
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Moc za naciśnięciem
e-Pedal
To zupełnie nowy sposób prowadzenia samochodu, zapewniający mnóstwo
frajdy z jazdy. Wyobraź sobie, że możesz używać w czasie jazdy tylko
jednego pedału. Naciskasz, aby dynamicznie przyspieszyć, zwalniasz, aby...
zwolnić. Możesz nawet utrzymać samochód na wzniesieniu bez dotykania
hamulca. Oczywiście jazda z użyciem dwóch pedałów też jest równie
łatwa, ale czy równie przyjemna?

ST
OP

GO

e-Pedal. Zwiększanie i zmniejszanie
prędkości oraz hamowanie tylko za
pomocą pedału przyspieszenia sprawia,
że jazda jest prostsza i bardziej płynna.
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Śmiało...

czerp przyjemność z jazdy

UTRZYMUJE
ZAPROGRAMOWANĄ
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ

A NAWET MOŻE DOPROWADZIĆ
DO CAŁKOWITEGO
ZATRZYMANIA SAMOCHODU

OBSERWUJE RUCH
NA DRODZE

NISSAN ProPILOT. Zawsze możesz na niego liczyć. Nissan ProPILOT śledzi
pojazd poprzedzający, zachowując zaprogramowaną odległość i utrzymuje
samochód pośrodku pasa ruchu. ProPILOT potrafi nawet całkowicie
zatrzymać Nissana LEAF, sprawiając, że kierowca nie jest zmuszony do
hamowania co chwilę, stojąc w korku ulicznym. Irytująca, poranna podróż
do pracy może zamienić się w miły początek dnia.
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Wyobraź sobie, że masz do dyspozycji cały pakiet systemów inteligentnej mobilności Nissana, w tym:

Wystarczająco inteligentny, aby
wkroczyć do akcji,
kiedy najbardziej
tego potrzebujesz
Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że tempo ruchu na drodze gwałtownie się
zmniejszyło. Jednak inteligentny system hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania
pieszych monitoruje sytuację i w razie potrzeby użyje hamulca za Ciebie. Oczywiście
to nie jedyny sposób, kiedy LEAF może pomóc Ci wydostać się z kłopotów.
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ProPILOT:

ProPILOT Park:

Obserwuje ruch na
drodze, pilnuje
zaprogramowanej
prędkości i odległości od
pojazdu poprzedzającego
oraz utrzymuje
samochód pośrodku
pasa ruchu. Ostrzega
o niezamierzonym
opuszczaniu pasa ruchu i
może nawet całkowicie
zatrzymać samochód w
korku ulicznym.

Parkowanie za
pomocą jednego
przycisku, bez użycia
rąk ani nóg. Ta
zaawansowana
funkcja inteligentnej
mobilności Nissana
pozwala popisać się
mistrzowskim
parkowaniem.

INTELIGENTNY
TEMPOMAT:
System obserwuje
natężenie
ruchu, pomagając
zmniejszyć znużenie
długotrwałą jazdą
autostradą.

INTELIGENTNA
INTERWENCJA PRZY
NIEZAMIERZONYM
OPUSZCZENIU PASA
RUCHU:

INTELIGENTNE,
AUTOMATYCZNE
REFLEKTORY W
TECHNOLOGII FULL
LED:

Nazwa systemu mówi
sama za siebie. Gdy
system uzna, że
samochód opuszcza
pas ruchu bez wiedzy
kierowcy, ostrzeże go
poprzez łagodne użycie
hamulców.

Skutecznie oświetlają
drogę, automatycznie
włączają się o zmroku i
przełączają światła
drogowe na mijania po
wykryciu samochodu
nadjeżdżającego z
naprzeciwka.

OSTRZEŻENIE O
POJEŹDZIE W
MARTWYM POLU:
Pewność przy
zmianie pasa ruchu.
Ta funkcja obserwuje
martwe pola i
ostrzega o obecności
pojazdów w tych
strefach.
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Parkowanie równoległe. Szukasz
dobrego miejsca? Zatrzymaj się tuż za
nim, przytrzymaj przycisk i zobacz jak
świetnie LEAF radzi sobie nawet z takim
trudnym manewrem.

Parkowanie prostopadłe. Podjedź do
wolnego miejsca, przytrzymaj przycisk i
podziwiaj, jak LEAF perfekcyjnie ustawia
się między liniami.

Ruszaj w drogę i zobacz
jak perfekcyjnie parkuje LEAF
ProPILOT Park łatwe parkowanie tylko za przyciśnięciem przycisku. Tak działa zaawansowana
funkcja inteligentnej mobilności Nissana, która sprawia, że możesz popisać się sprawnym
parkowaniem. Po prostu podjedź do miejsca parkowania równoległego, przytrzymaj przycisk
i spróbuj sobie uświadomić, jak bardzo zmieniło się parkowanie. To takie łatwe!
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Spójrz z góry
na dowolne miejsce

INTELIGENTNY SYSTEM KAMER 360° pomaga zobaczyć więcej wokoło i sprawia,
że skomplikowane manewry stają się łatwe. Dzięki wirtualnemu widokowi niczym
z lotu ptaka i w promieniu 360°. Obraz przed i za samochodem oraz z jego boków,
wyświetlanym na dzielonym ekranie pomaga wśliznąć się w najwęższe miejsce
bez uszkadzania kół o krawężniki.

WIDOK DO TYŁU I WOKOŁO
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WIDOK DO PRZODU I WOKOŁO

PRZÓD LUB TYŁ I OD
STRONY KRAWĘŻNIKA
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Stać!

Nie ruszać się!
OCZY Z TYŁU GŁOWY. Nawet jeżeli sam nie możesz zobaczyć zbliżającego się samochodu lub dziecka,
które niespodziewanie postanowiło przejść na drugą stronę ulicy, możesz liczyć na rozwiązania
inteligentnej mobilności Nissana, które ostrzegą Cię w niebezpiecznej sytuacji. Kiedy wyjeżdżasz tyłem
z miejsca parkingowego lub zmieniasz pas ruchu, pozwalają one lepiej obserwować otoczenie i dają
zupełnie nowy poziom pewności za kierownicą.
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INTELIGENTNY SYSTEM KAMER 360° powiadomi
Cię w przypadku wykrycia poruszających się
obiektów wokół pojazdu. System ten zwiększa
Twoje pole widzenia wokoło samochodu.

OSTRZEŻENIE O RUCHU W KIERUNKU
POPRZECZNYM Z TYŁU zapewnia bezpieczny
manewr cofania. System monitoruje strefę za
samochodem i ostrzega o innych pojazdach
zbliżających się z prawej lub lewej strony.
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Im mniejszy
opór
powietrza
tym większa oszczędność
AERODYNAMICZNY
SPOJLER
OPŁYWOWE LUSTERKA
BOCZNE

DOLNY
DYFUZOR

PŁASKIE, JEDNOLITE
PODWOZIE

Odważny wygląd to dopiero początek. Dzięki aerodynamicznym kształtom
LEAF przecina powietrze, zamiast walczyć z jego oporem, co sprawia, że jazda
jest imponująco efektywna i niewiarygodnie cicha.
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Elektryczne oszczędności

i większa swoboda
MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ. Z użytkowaniem elektrycznego samochodu wiąże się szereg nieoczekiwanych
korzyści. Brak silnika spalinowego oznacza nie tylko brak wizyt na stacjach benzynowych. Mniej
ruchomych części to również mniejsze zapotrzebowanie na serwis i przeglądy. Dodatkowy wolny
czas wykorzystasz według własnego uznania.

POŻEGNANIE Z SILNIKIEM
BENZYNOWYM.
Dzięki w 100% elektrycznemu napędowi
nie musisz już kontrolować i serwisować
silnika — zyskujesz więcej czasu, by
cieszyć się jazdą.
POŻEGNANIE ZE STACJĄ BENZYNOWĄ.
Zapomnij o wizytach na stacji benzynowej
w drodze do pracy. Rano Twój samochód
jest zawsze „zatankowany” do pełna i
czeka na rozpoczęcie dnia.

KONIEC Z WYMIANĄ OLEJU.
Brak silnika spalinowego to również brak
konieczności wymiany oleju i sprawdzania
jego poziomu. W samochodzie nie ma
też skrzyni biegów, świec zapłonowych,
chłodnicy, pasków i innych elementów.
Dzięki temu koszty posiadania są niższe,
a Ty masz więcej wolnego czasu.

INNOWACYJNY AKUMULATOR.
Zespół akumulatorowy Nissana LEAF został opracowany
przez producenta samochodu, poddany rygorystycznym
testom i charakteryzuje się nadzwyczajną niezawodnością.
Kierowca może mieć pewność, że korzysta z jednej z
najlepszych technologii akumulatorowych.
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Utrzymanie mobilności jest jeszcze łatwiejsze. Wystarczy podłączyć nowego Nissana LEAF
do domowego gniazdka na noc lub skorzystać z sieci szybkich ładowarek. Za pomocą aplikacji
Nissan Connect EV* wyszukasz punkty ładowania na trasie Twojej podróży.

Ładowanie nigdy jeszcze nie było tak łatwe

7 KW — ŁADOWARKA DOMOWA LUB
PUBLICZNA
CZAS ŁADOWANIA
SZYBKA DOMOWA ŁADOWARKA ŚCIENNA 7 KW
PEŁNE NAŁADOWANIE W CIĄGU OKOŁO 7,5 GODZIN
*Usługi i aplikacje systemu NissanConnect EV dostępne są w pełnym zakresie tylko w niektórych krajach europejskich i tylko w niektórych modelach samochodów Nissan. Nissan oferuje określone modele samochodów Nissan
wraz z systemem NissanConnect EV, który może być używany przez 2 lata od nabycia samochodu bezpłatnie i automatycznie (bez konieczności podejmowania dodatkowych kroków). Celem dalszego korzystania z systemu
NissanConnect EV po upływie 2 lat od nabycia samochodu konieczne będzie złożenie wniosku o korzystanie z systemu, przy czym korzystanie takie będzie odpłatne. Usługi i aplikacje systemu NissanConnect EV nie są
dostarczane przez spółki z grupy Nissan i mogą być zmienione w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia ze strony Nissana. Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty, które mogą powstać jako rezultat
zmian systemu NissanConnect EV ani za koszty jakichkolwiek zmian urządzeń technicznych koniecznych do korzystania z funkcji NissanConnect EV. Korzystanie z funkcji NissanConnect EV wymaga połączenia z kompatybilnym
telefonem komórkowym lub innym sprzętem, który nie należy do wyposażenia samochodu Nissan. Sieci telefonii komórkowej są udostępniane przez ich operatorów i nie są dostępne na wszystkich terenach. Operatorzy
telefonii komórkowej mogą pobierać opłaty za usługi roamingowe zagranicą (za przesyłanie danych/rozmowy). Więcej informacji na temat systemu NissanConnect EV i jego wersji językowych znajduje się na www.nissan.pl.

50 KW — SZYBKA ŁADOWARKA
PUBLICZNA
SZYBKIE ŁADOWANIE PODCZAS PODRÓŻY:
DO 80% OD 40 MINUT DO 60 MINUT.*

*Podany czas ładowania może się różnić w zależności od warunków ładowania, w szczególności rodzaju szybkiej ładowarki i jej stanu, temperatury i rozmiaru akumulatora oraz temperatury otoczenia.
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Wszystkie

szczegóły
na przejrzystym ekranie

Informacje o działaniu pionierskiej technologii są prezentowane na
zaawansowanym cyfrowym wyświetlaczu. Możesz dostosować
każdy szczegół, od zasięgu i zużycia energii po nawigację. Wszystkie
dane odczytasz z przejrzystego, kolorowego ekranu. Tak wygląda
era informacyjna w pełnym rozkwicie.

Czytelne informacje z systemu audio
w Nissanie LEAF.

Wskazówki nawigacji wyświetlane
przed oczami kierowcy.
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Zupełnie nowy poziom

współpracy z Twoim
samochodem
Dzięki ergonomicznej i wyrazistej środkowej konsoli z wyświetlaczem, dzięki
któremu z łatwością będziesz mógł używać swojego telefonu podczas
jazdy. Wszystkie narzędzia, których potrzebujesz do sterowania Nissanem
LEAF zmieszczą się w Twojej kieszeni.

SPRAWNA INTEGRACJA ZE SMARTFONEM.
Apple CarPlay* i Android Auto** to
bezpieczniejszy i bardziej inteligentny
sposób korzystania ze smartfona w
samochodzie. Umożliwia on sterowanie
odtwarzaniem muzyki, przeglądanie
map, telefonowanie oraz wysyłanie i
odbieranie wiadomości — bez użycia rąk.
Wystarczy podłączyć telefon.

TWOJA MUZYKA, TWOJE REGUŁY. Muzykę
ze smartfona możesz odtwarzać przez
Bluetooth lub po podłączeniu smartphone
do gniazda USB.

*(CarPlay jest aplikacją dostarczaną przez Apple Inc. Może ona nie być dostępna w Państwa
lokalizacji. Listę krajów, w których aplikacja jest dostępna, można znaleźć pod adresem:
http://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
Android Auto współpracuje z telefonami z systemem Android 5.0 (Lollipop) lub nowszym i wymaga
podłączenia urządzenia przez USB. Dostępność Apple CarPlay zależy od rynku.
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WYRAZISTA STYLIZACJA
DESKI ROZDZIELCZEJ

PODGRZEWANE SIEDZENIA

UNIKATOWE NIEBIESKIE
AKCENTY

IMPONUJĄCA ILOŚĆ
MIEJSCA NA NOGI

Poczuj
komfort, wsłuchując się w ciszę
A gdyby tak samochód mógł być całkowicie bezgłośny? Zajmij miejsce w luksusowo
cichej kabinie i przekonaj się, jak brzmi prawdziwa cisza. Teraz możesz włączyć
system audio Bose Premium. Dzięki funkcjom komfortu, takim jak podgrzewane
fotele, każda przejażdżka może być wspaniałym przeżyciem.
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SYSTEM AUDIO BOSE PREMIUM.
Nawet system nagłośnienia jest energooszczędny.
Z siedmiu małych, lekkich i strategicznie
rozmieszczonych głośników inżynierowie firmy Bose
zbudowali system audio, który zużywa niewiele
prądu bez uszczerbku dla jakości dźwięku.
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Duży bagaż
— nie ma problemu
LEAF jest gotowy na Twoją kolejną wyprawę dzięki
imponującemu bagażnikowi z niską podłogą oraz funkcji
łatwego składania tylnej kanapy dzielonej w stosunku
60/40. Dla tego samochodu z bagażnikiem o pojemności
do 435 litrów nie ma trudnych zadań.
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Zelektryfikowany świat
W firmie Nissan wierzymy w przyszłość opartą na zrównoważonym rozwoju i jesteśmy
przekonani, że należy zacząć budować ją już teraz. Dlatego jesteśmy liderami w
opracowywaniu rozwiązań w zakresie elektrycznej mobilności, które będą kształtować
inteligentne miasta i tworzyć lepszą przyszłość już od dzisiejszego dnia.

SAM
AMOCHODY ELEKTRYCZNE NISSAN. Dołącz do
elekt
ktrycznej rewolucji. Zacznij jeździć samochodem
przysz
złości już dziś. Pionierska gama w 100%
elektryc
ycznych samochodów osobowych i dostawczych
Nissana o
oferuje najwyższe w swojej klasie osiągi i
najnowocz
cześniejsze technologie, pozwalając czerpać
przyjemnoś
ość z jazdy bez emisji spalin.
W 100% ELEKT
KTRYCZNY NOWY NISSAN LEAF. Nowy Nissan
LEAF może prze
zejechać 378 km* na zapasie energii
zgromadzonej w czasie jednego szybkiego ładowania
i jest wyposażony
y w funkcje inteligentnej mobilności,
takie jak ProPILOT, ProPILOT Park i e-Pedal.
ROZBUDOWYWANA IN
INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA.
Nissan wykorzystuje st
standard szybkiego ładowania
CHAdeMO i zbudował już
uż najrozleglejszą sieć stacji
szybkiego ładowania w E
Europie. Trwają też prace nad
budową „zielonych” korytar
arzy ze stacjami ładowania,
umożliwiającymi podróżowa
anie najpopularniejszymi
długimi trasami.

* NEDC (nowy europejski cykl jazdy). W trakcie
homologacji. Zasięg nawet do 378 km został określony
na podstawie testów wewnętrznych. Ostateczna
wartość znana będzie po homologacji. Podany zasięg
może nie odzwierciedlać rezultatów osiąganych w
czasie rzeczywistej jazdy. Na rzeczywisty zasięg mogą
mieć wpływ takie czynniki jak styl jazdy, warunki
drogowe, korzystanie z klimatyzacji i inne czynniki
niezależne od producenta.

Stylistyka nadwozia | Stylistyka wnętrza | Dane techniczne i Osiągi | Styl i Akcesoria

Drukuj | Zamknij

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

Gotowy na coś zapierającego dech w piersiach?

Oto nowy Nissan LEAF
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ZRÓB NASTĘPNY KROK

WYBIERZ KOLOR NADWOZIA

WYBIERZ DOSKONAŁEGO NISSANA LEAF
VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
WERSJI VISIA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
WERSJI ACENTA

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE W WERSJI
N-CONNECTA

WYGLĄD NADWOZIA:
• 16-calowe felgi stalowe
• Reflektory halogenowe w
technologii projektorowej
ze światłami do jazdy
dziennej LED
• Tylne światła w technologii
LED
• Lusterka boczne: w kolorze
nadwozia+ składane
manualnie+ podgrzewane,
ze zintegrowanymi
kierunkowskazami
• Chromowane klamki
• Podświetlany port
ładowania
WYGLĄD WNĘTRZA:
• Ekran TFT 7" wysokiej
rozdzielczości
- Fotele: Czarna tkanina
manualna regulacja fotela
kierowcy (przesuwanie +
pochylanie oparcia +
regulacja wysokości)
• Manualna regulacja fotela
pasażera (przesuwanie +
pochylanie oparcia)
• Wykończenie drzwi:
tkanina z materiału Bio PET
• Składana i dzielona tylna
kanapa w stosunku (60/40)
• Miękkie wykończenie deski
rozdzielczej w kolorze
szarym metalizowanym
• Podłokietnik z przodu
KOMFORT:
• System Inteligentnego
kluczyka i przycisk
uruchamiania silnika
• Klimatyzacja
automatyczna (z timerem
• Czujnik zmierzchu oraz
czujnik deszczu + światła
Follow-me-home+
Automatyczne światła
awaryjne
• Lusterko wsteczne z
manualną regulacją
funkcją przyciemnienia
• Przyciski do sterowania
tempomatem,
ogranicznikiem
prędkości, systemem
audio i wskaźnikami

• Elektrycznie sterowane
szyby przodnie i tylne
• Daszki przeciwsłoneczne
z podświetleniem
(kierowca + pasażer)
• Regulacja położenia
kierownicy w pionie
• Gniazdka 12V (x1) + USB (x1)
AUDIO I TECHNOLOGIA:
• System audio z
4 głośnikami (CD, AM/FM,
USB, AUX, DAB)
• Inteligentny system
hamulca awaryjnego
• e-Pedal (z funkcją
odzyskiwania energii)
DODATKOWE
WYPOSAŻENIE
SAMOCHODU
ELEKTRYCZNEGO
• Złącze szybkiej ładowarki
50 kW CHAdeMO
• Ładowarka pokładowa
6,6 kW
BEZPIECZEŃSTWO:
• ABS + EBD + asystent
hamowania awaryjnego
+ system wspomagania
ruszania na wzniesieniu
• 6 poduszek powietrznych
(przednie, boczne i
kurtynowe)
• ISOFIX
• Inteligentny system
kontroli toru jazdy
• Euro NCAP 5**
• Inteligentny system
hamowania awaryjnego
z funkcją rozpoznawania
pieszych
• Ostrzeżenie o
niezamierzonej zmianie
pasa ruchu
• Inteligentny system
interwencji przy
niezamierzonym
opuszczeniu pasa ruchu
• Ostrzeżenie o ruchu w
kierunku poprzecznym
• Ostrzeżenie o pojeździe
w martwym polu

WYGLĄ D NADWOZIA:
• 16-calowe felgi z lekkiego stopu
• Przednie lampy przeciwmgłowe
WYGLĄD WNĘTRZA:
• Fotele: Jasnoszary lub czarny,
tkanina z recyklingu
• Wielofunkcyjna kierownica
obszyta skórą
• Kieszenie w oparciach foteli
(kierowca + pasażer)
KOMFORT:
• Inteligenty tempomat
AUDIO I TECHNOLOGIA:
• System nawigacji NissanConnect
EV z 7" ekranem dotykowym i
Apple CarPlay® i Android Auto®
• 6 głośników
• Kamera ułatwiające parkowanie

WYGLĄD NADWOZIA:
• 17-calowe felgi z lekkiego stopu
• Przyciemniane szyby
• Elektrycznie składane lusterka
boczne
• Słupki B w kolorze czarny Piano
KOMFORT:
• Lusterko wsteczne
(automatycznie przyciemniane)
AUDIO I TECHNOLOGIA:
• Inteligentny system kamer 360° z
ostrzeżeniem o poruszających
się obiektach + inteligentny
system monitorowania zmęczenia
kierowcy + czujniki parkowania
WYGLĄD WNĘTRZA:
• Pakiet Zimowy: Podgrzewane fotele
(przednie & tylne) + Podgrzewana
kierownica obszyta skórą
AUDIO & TECHNOLOGY:
• ProPILOT (zaawansowany system
wspomagania kierowcy) wyposażenie opcjonalne

WYGLĄD NADWOZIA:
• Reflektory w technologii FULL
LED z automatycznym
poziomowaniem

Biały 326

Biały perłowy QAB

Srebrny metalizowany KY0

Wiosenna zieleń KBR

Popielaty
metalizowany KAD

Czarny niemetalizowany
Z11

Czerwony Z10

Czerwony metalizowany
NAJ

Brązowy metalizowany
CAN

Biały perłowy + czarny
metalizowany dach XDF

WYGLĄD WNĘTRZA:
• Częściowo skórzane, czarne lub
jasne + Podgrzewane siedzenia +
Skórzana, podgrzewana kierownica
AUDIO & TECHNOLOGIA:
• Bose Premium Audio + 6 głośników
• ProPILOT
WYGLĄD WNĘTRZA:
• Skórzane czarne lub jasne
+ Podgrzewane siedzenia
(wyposażenie opcjonalne)
AUDIO I TECHNOLOGIA:
• ProPILOT Park (Inteligentny
system automatycznego
parkowania) - wyposażenie
opcjonalne

WYBIERZ KOLOR WYKOŃCZENIA WNĘTRZA
VISIA (Standard)

ACENTA (Standard) & N-CONNECTA (Standard)

*NEDC (New European driving cycle)
**Results end of 2017 beginning 2018.

Czarny, tkanina

Jasnoszary, tkanina z recyklingu
TEKNA (Standard) i N CONNECTA (Opcja)

Czarny, tkanina z recyklingu
TEKNA (Opcja)

TEKNA (Opcja)

KOŁA
Czarny, częściowo skóra syntetyczna

Beżowy, częściowo skóra syntetyczna

Czarny, skóra

Beżowy, skóra

WYMIARY
A: Długość całkowita: 4490 mm

D

B: Rozstaw osi: 2700 mm

VISIA 16 CALOWE KOŁPAKI

ACENTA 16 CALOWE FELGI
Z LEKKIEGO STOPU

N-CONNECTA ORAZ TEKNA
17 CALOWE FELGI Z LEKKIEGO STOPU

C: Szerokość całkowita
(bez lusterek): 1788 mm
D: Wysokość całkowita: 1540 mm

B
A
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r./początek 2018 r.
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W FIRMIE NISSAN

KONCENTRUJEMY
SIĘ NA JAKOŚCI...

... POPARTEJ
DOŚWIADCZENIEM
W firmie Nissan klient jest na pierwszym miejscu. Wszystkie działania
i decyzje, jakie podejmujemy, cechują się największą dbałością,
precyzją i jakością, ponieważ podejmujemy je dla Ciebie. Od pomysłu
po produkcję samochodu, od testów po przejrzystość, od obsługi
klienta po zaangażowanie. Wysoką jakość widać w każdym, nawet
najmniejszym szczególe.

PROCES 360°
O jakość dbamy od samego początku, starannie projektując każdy
samochód, aby był on wygodniejszy i trwalszy dzięki innowacyjnemu
wzornictwu, inteligentnej technologii i przemyślanym detalom
inspirowanym potrzebami użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO
Pracujemy nad tym, aby nasze systemy inteligentnej jazdy nieustannie
troszczyły się o Ciebie i pomagały unikać niefortunnych zdarzeń — abyś
codziennie mógł czuć się pewnie za kierownicą. Cztery kamery obserwują
otoczenie pojazdu i umożliwiają wyświetlenie jego widoku z góry.

NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ
Nasze samochody poddajemy ekstremalnym testom, aby zagwarantować
wymagane osiągi i niezawodność w codziennej eksploatacji.
Przedprodukcyjne egzemplarze pokonują miliony kilometrów. Testy działania
drzwi i maski silnika polegają na ich otwieraniu i zamykaniu tysiące razy w
ciągu dnia. Do kontroli jakości i odporności szyb wykorzystujemy prawdziwy
pył wulkaniczny z Japonii.
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PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
Pakiet przeglądów okresowych Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu
Nissanowi LEAF obsługę serwisową, na jaką zasługuje! Odpowiednio zajmiemy się
Twoim Nissanem, a ponadto zapewnimy Ci niezmienione ceny usług serwisowych
przez długie lata. Jeśli powierzysz nam opiekę nad swoim Nissanem, będziemy
wymieniać części i płyny w Twoim pojeździe zgodnie z programem obsługi serwisowej
Nissana oraz przeprowadzimy kontrole, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo
podczas podróży. Zapewniając pełną kontrolę finansów i program obsługi serwisowej,
firma Nissan będzie przypominać Ci o zbliżających się wizytach w serwisie i
zaproponuje najlepsze usługi oraz termin ich wykonania.

NASZA OBIETNICA. TWÓJ SPOKÓJ.

CZAS, W KTÓRYM MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NASZYCH OBIETNIC, JEST NIEOGRANICZONY.
JESTEŚ UCZESTNIKIEM PROGRAMU YOU+NISSAN? CHCESZ, ABY ROZMAWIANO Z TOBĄ W SPOSÓB
OTWARTY I SZCZERY? JEŚLI TAK, TO ZAJMIEMY SIĘ TOBĄ. ZAWSZE. OBIECUJEMY. TO JEST NASZA OBIETNICA.

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

ROZSZERZONA GWARANCJA
Rozszerzona gwarancja Nissana umożliwia wydłużenie standardowego okresu
gwarancyjnego, który wynosi 3 lata / 160 000 km. Możesz wybrać gwarancję pod
kątem sposobu użytkowania pojazdu. W przypadku naprawy elementu objętego
gwarancją stosowane są wyłącznie oryginalne części Nissana, montowane przez
wykwalifikowanych mechaników. Aby zapewnić Ci całkowity spokój ducha, obejmuje
ona całodobową pomoc drogową na terenie Europy (jeżeli dotyczy).

BEZPŁATNA KONTROLA STANU POJAZDU

Obiecujemy zapewnić Ci mobilność w czasie, kiedy Twój
pojazd znajduje się w serwisie. W przypadku wizyt
serwisowych umówionych z wyprzedzeniem zapewnimy
Ci możliwość bezpłatnego korzystania z pojazdu
zastępczego. W wybranych punktach serwisowych
dysponujemy nawet samochodami z napędem
elektrycznym. Organizujemy także inne rozwiązania
transportowe dopasowane do potrzeb klienta.

Obiecujemy bezpłatną kontrolę stanu pojazdu przed
wykonaniem jakichkolwiek prac. Dzięki temu dowiesz
się dokładnie, jakie naprawy należy wykonać i jaki
będzie ich koszt. Pełną informację o naszych cenach
można także uzyskać w internecie oraz udealerów.

DOSTOSOWANIE CENY ZA OBSŁUGĘ
SERWISOWĄ

BEZTERMINOWA POMOC DROGOWA NISSAN
ASSISTANCE

Obiecujemy doskonałą ochronę samochodów naszej
marki zapewnia świetnie wyszkolony personel oraz
wykorzystywanie wyłącznie oryginalnych części. Wiemy
najlepiej, jak serwisować Twojego Nissana. Gwarantujemy
też najlepszy stosunek ceny do jakości. Nasze ceny
dopasowujemy do kosztorysu analogicznej usługi
przedstawionego przez warsztat w promieniu 10 km od
danej placówki dealerskiej.

Obiecujemy zapewnienie całodobowej mobilności.
Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, usługa Nissan
Assistance jest dostępna 24 godziny na dobę,
bez względu na wiek Twojego Nissana.

WSZĘDZIE, ZAWSZE, W KAŻDEJ SYTUACJI. WYSTARCZY ZADZWONIĆ POD NUMER 0801 647726, A MY ZARAZ POSPIESZYMY Z POMOCĄ.
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W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ Z
NAS TO, CO NAJLEPSZE.
Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany
zasad i wprowadzania innowacji. W Nissanie
innowacja to nie tylko dodatki i rozszerzenia
— to przekraczanie granic w celu stworzenia
nowego status quo. To tworzenie nieoczekiwanych rozwiązań, spełniających zarówno
Twoje najbardziej szalone, jak i najbardziej
pragmatyczne pragnienia. W Nissanie projektujemy samochody, akcesoria i usługi,
które przełamują schemat, czyniąc praktyczne ekscytującym, a ekscytujące praktycznym, tak aby oferować Ci jeszcze
większą przyjemność z jazdy każdego dnia.

NISSAN LEAF OFERUJE:
5 LAT / 160 000 km GWARANCJI NA
WSZYSTKIE SPECJALNE PODZESPOŁY
ELEKTRYCZNE ORAZ
3 LATA / 160 000 km GWARANCJI NA
ELEMENTY STANDARDOWE
12-LETNIA GWARANCJA NA KOROZJĘ
PERFORACYJNĄ
OKRES MIĘDZYPRZEGLĄDOWY: 30 000 km
GWARANCJA NA AKUMULATOR LITOWOJONOWY W NISSANIE LEAF DOTYCZY
TAKŻE UTRATY POJEMNOŚCI PONIŻEJ
9 KRESEK (Z 12), WEDŁUG MIERNIKA
POJEMNOŚCI W POJEŹDZIE.
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INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ NISSANA
We wszystkim, co robimy, kierujemy się koncepcją inteligentnej mobilności Nissana. Nissan
jest pionierem samochodów elektrycznych i liderem ich sprzedaży na świecie od 70 lat.
Przez cały ten czas Nissan starał się projektować samochody tak, by z maszyn do
przemieszczania się stawały się partnerami. Jazda takim samochodem daje większe
poczucie pewności, zapewnia więcej emocji i umożliwia utrzymywanie kontaktu z
otoczeniem. Samochody marki Nissan przejmują na siebie część zadań kierowcy, Teraz to
już rzeczywistość, a dzięki NOWEMU NISSANOWI LEAF zasięg przestał być przeszkodą.

Jesteś gotowy na nowego Nissana LEAF? Odwiedź nas online, aby złożyć zamówienie.
www.nissanleaf.pl

Nissan LEAF na:

Pieczęć dealera:
Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 0 l/100km, emisja CO2: 0 g/km. Dane podane w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom
informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawartość niniejszej broszury była aktualna
w momencie oddawania do druku (listopad 2017). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi. Zgodnie z polityką
ciągłego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub
przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie
możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik
drukarskich kolory przedstawione w broszurze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. W ramach
Programu Nissan Green wszystkie pojazdy Nissan są produkowane z materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku.
Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na celu efektywne
wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR (redukcja, regeneracja i recykling), łatwość recyklingu i ponownego użytku
(pojazdów, części, akcesoriów i materiałów), demontażu po złomowaniu, oznaczanie części plastikowych, redukcję ilości substancji
szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania płynów chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt
pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.
Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym — MY17 LEAF LAUNCH brochure 11/2017 — Wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide (Francja) — tel.: +33 1 49 09 25 35
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