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Novo Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Um grande salto em frente para o veículo elétrico mais vendido do mundo. Prepare-
se para uma forma inteiramente nova de condução, em que cada dia é emocionante. 
Sinta-se mais confiante, entusiasmado e conectado, onde quer que vá. Tudo num 
automóvel que transforma a simplicidade em algo extraordinário.

 

Cada dia é ainda mais emocionante    |     Vá a todo o lugar 
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Vá a todo o lugar.
Acesso a zonas da cidade com tráfego limitado a veículos zero emissões:  

Nenhum lugar estará fora do seu alcance.

Vá ainda mais longe
com uma autonomia de 378 km* e a maior rede de Carregamento Rápido,  

o mundo acaba de ficar mais pequeno.

Leve tudo o que precisa.
Com 5 lugares, uma bagageira de 435 L e um novo e ousado design aerodinâmico,  

o Nissan LEAF leva-o a todo o lado com uma maior eficiência e em grande estilo. 

*NEDC (Novo ciclo de condução europeu normalizado). Aguarda homologação final.

Cada dia é ainda mais emocionante    |     Vá a todo o lugar 

Imprimir   |   SairSimply amazing    |    Mobilidade Inteligente da Nissan    |    Exterior    |    Condução elétrica    |    Interior    |     Electrify the world    |    Equipamento, estilo e dimensões    |    Garantias e serviços



Prepare os seus sentidos
para uma experiência ímpar e usufrua de uma condução 

que prime todos os botões certos.
Com a Mobilidade Inteligente da Nissan, está conectado ao seu 
LEAF de uma forma nunca dantes vista. Veja tudo à sua volta, 
sinta-se no controlo e faça tudo com mais confiança. A condução 
deveria ter sido sempre assim.

VEJA E DISFRUTE AINDA MAIS 
com a Câmara Inteligente de Visão 360° e as 
tecnologias inteligentes como o Sistema 

Inteligente de Estacionamento com Alerta de 
Trânsito, o Sistema Inteligente de Ângulo Morto 
e o Identificador de Sinais de Trânsito.

SINTA-SE NO CONTROLO 
com o Nissan e-Pedal. Sim! Com o 

Novo Nissan LEAF, precisa apenas de um 
pedal para acelerar, abrandar e travar.

DESCUBRA MAIS 
EMOÇÕES 

com a potência instantânea no 
arranque e tecnologias de condução 
inteligente, que proporcionam uma 
condução suave e emocionante.

ESTEJA MAIS CONECTADO 
com o NissanConnect EV e os recém-

chegados Apple Carplay e Android Auto 
(dependendo do mercado).

FAÇA TUDO COM 
CONFIANÇA 

com o auxílio do Nissan ProPILOT. Disponível 
sempre que necessita e, além disso, ajuda-o 
a tornar-se um melhor condutor.

 

Veja mais    |    e-Pedal    |    ProPILOT    |    Entra em ação quando mais necessitar    |    ProPILOT Park    |    Câmara Inteligente de Visão 360º    |    Sistema Inteligente de Estacionamento com Alerta de Trânsito Traseiro
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STOP

GO

e-Pedal. Acelere, abrande e trave, tudo 
com o pedal do acelerador, beneficiando 
de uma condução mais suave e fácil.

Divirta-se 
ao pisar o e-Pedal

Trata-se de uma nova experiência de condução, com muita diversão. Imagine que 
pode conduzir com um único pedal. Pressione para obter uma aceleração instantânea 
e levante o pé para abrandar. Pode, inclusivamente, manter o veículo imóvel numa 
subida sem ter de carregar no travão. Claro, voltar a conduzir com dois pedais é tão 
fácil como carregar num interruptor, mas que graça isso tem?
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MANTENHA A VELOCIDADE 
E DISTÂNCIA.

PODE ATÉ MESMO PARAR 
COMPLETAMENTE.

MANTENHA-SE  
ATENTO AO TRÁFEGO.

Nissan ProPILOT. Obtenha assistência à condução sempre que necessite. O Nissan ProPILOT 
segue o veículo da frente a uma distância predefinida e mantém o seu automóvel no centro da 
sua faixa. O ProPILOT pode, inclusivamente, parar completamente o LEAF e mantê-lo imóvel 
quando se encontra no meio de um engarrafamento, libertando a sua mente. Transforma as 
suas deslocações diárias numa forma fantástica de começar o dia. 

Sinta-se livre 
para aproveitar a viagem 
ao máximo.
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ProPILOT: 
Controla o tráfego para 
manter a velocidade e 

a distância predefinidas 
e manter o LEAF no 
centro da faixa de 

rodagem. Se começar 
a desviar do centro da 

faixa de rodagem 
emite um aviso e pode 
parar completamente  

a viatura nos 
engarrafamentos.

ProPILOT Park: 
Sem mãos, sem pés, 
apenas uma forma 
fácil de estacionar 

com um único dedo. 
A tecnologia de 

Mobilidade Inteligente da 
Nissan é tão avançada 

que transforma as 
manobras de 

estacionamento 
numa brincadeira 

para crianças.

Cruise Control 
Inteligente: 

Mantém-se atento ao 
trânsito, acabando com 

o tédio da condução 
em autoestrada com 
a ajuda do sistema.

Sistema Inteligente 
de Manutenção 

de Faixa: 
Ajuda-o a permanecer 
onde pretende estar. 

Aciona os travões para 
o ajudar a regressar, se 

detetar que se está a 
desviar inadvertidamente 

da sua faixa de 
rodagem durante 

demasiado tempo.

Sistema de Faróis 
Inteligente: 

Os faróis iluminam 
o seu caminho, 

ligando-se 
automaticamente 
quando escurece 
eatenuando-se 

temporariamente ao 
ser detetado um 

veículo a circular em 
sentido contrário.

Sistema Inteligente 
de Ângulo Morto:
Mude de faixa com 

total confiança. 
Esta função vigia o 

ângulo morto e avisa-o 
se detetar um veículo 

nessa zona.

Imagine como é desfrutar de uma condução com um conjunto de 
tecnologias da Mobilidade Inteligente da Nissan a apoiá-lo, incluindo:

Tão inteligente que pode  
entrar em ação quando mais necessitar
Pode nem perceber o motivo que leva o trânsito a abrandar subitamente, mas o Sistema 
Inteligente Anticolisão com Deteção de Peões está sempre alerta e pronto para acionar 
os travões. É claro que essa não é a única forma como o LEAF pode intervir para o ajudar.
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Estacionamento em Paralelo.  
Encontrou um bom lugar? Encoste à frente 
do mesmo, carregue num botão e observe  
o LEAF a transformar até mesmo os mais 
difíceis lugares de estacionamento numa 
brincadeira para crianças.

Estacionamento Perpendicular.  
Coloque-se em frente a um lugar vazio, 
carregue no botão, e fique fascinado  
com a facilidade com que o LEAF  
estaciona entre duas linhas.

Deixe-se ir e observe  
o seu LEAF a estacionar na perfeição

ProPILOT Park. Sem mãos, sem pés, simplesmente uma forma mais fácil de estacionar.  
É esta a experiência que lhe proporciona a Mobilidade Inteligente da Nissan; transforma  
as manobras de estacionamento num desporto de espectadores. Encoste junto de um 
lugar de estacionamento em paralelo ou em lugares definidos, carregue no botão e 
concentre-se em algo mais importante como, por exemplo, observar como as manobras 
de estacionamento mudaram para sempre.
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A CÂMARA INTELIGENTE DE VISÃO 360° ajuda-o a ver melhor o espaço à sua 
volta e simplifica as manobras complicadas. Com a vista panorâmica virtual de 
360˚ do seu LEAF e a aproximação selecionável da dianteira, da traseira e do 
passeio, no ecrã dividido, conseguirá estacionar nos lugares mais apertados de 
uma forma aparentemente fácil, sem voltar a riscar uma jante.

VISTA TRASEIRA E DO 
ESPAÇO À SUA VOLTA

VISTA DIANTEIRA E DO 
ESPAÇO À SUA VOLTA

DIANTEIRA OU 
TRASEIRA E PASSEIO

Obtenha uma vista panorâmica 
de qualquer espaço á sua escolha.
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CÂMARA INTELIGENTE DE VISÃO 360° pode 
emitir um aviso quando deteta objetos em 
movimento perto do seu veículo. Este sistema 
aumenta ainda mais a sua visibilidade.

SISTEMA INTELIGENTE DE ESTACIONAMENTO COM ALERTA 
DE TRÂNSITO TRASEIRO. Esta função proporciona-lhe uma 
maior segurança ao recuar para sair de um lugar. Vigia a traseira 
do LEAF e avisa-o quando deteta veículos a aproximarem-se 
de qualquer um dos lados. 

Receba um pequeno aviso 
antes de fazer uma manobra 

SINTA MAIS O ESPAÇO À SUA VOLTA Mesmo quando não consegue ver aquele carro a aproximar-se subitamente 
ou aquela criança, na esquina, prestes a atravessar a rua, pode contar com as tecnologias de Mobilidade 
Inteligente da Nissan para os ver e avisá-lo. Quer esteja a recuar para sair de um lugar de estacionamento, 
quer esteja a mudar de faixa numa estrada, as tecnologias inovadoras da Mobilidade Inteligente da Nissan 
permitem-lhe saber o que se passa à sua volta e proporcionam-lhe um nível inteiramente novo de confiança.
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DEFLETOR 
AERODINÂMICO

DIFUSOR INFERIOR

RETROVISORES 
EXTERIORES COM 

DIFUSORES DE VENTO 

O visual ousado é apenas o princípio. Dotado de um avançado design aerodinâmico 
que permite ao LEAF deslizar em vez de “empurrar” o ar, vai permitir-lhe disfrutar de 
uma condução mais eficiente, já para não mencionar o seu incrível silêncio.

PARTE INFERIOR  
DO CHASSIS 

INTEGRALMENTE PLANA

com uma maior eficiência
o vento

Corte
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DIGA OLÁ À BATERIA INOVADORA. 
A bateria do LEAF foi desenvolvida na Nissan, 
submetida a rigorosos testes e apresenta um 
extraordinário historial de fiabilidade, por isso,  
pode ter a certeza de que está a conduzir com  
uma das melhores tecnologias da atualidade. 

DIGA ADEUS AO MOTOR A COMBUSTÃO.
Com um motor 100% elétrico, diga adeus a 
todas as revisões e manutenções e usufrua 
o seu carro por mais anos.

DIGA ADEUS AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO. 
Esqueça as paragens nos postos de abastecimento 
a caminho do emprego. Agora, pode acordar 
totalmente carregado e pronto a começar o seu dia. 

DIGA ADEUS ÀS MUDANÇAS DE ÓLEO E NÃO SÓ. 
O fim da gasolina também significa o fim do óleo e das mudanças 
de óleo. E também se acabaram as transmissões, as velas de ignição, 
o radiador, as correias, e não só. Os custos de ser proprietário de 
uma viatura dimiuem e o tempo livre aumenta.

Comece a poupar
abrace a liberdade

DESCUBRA A RAZÃO POR QUE MENOS É MAIS. Conduzir um veículo elétrico representa muitas 
vantagens inesperadas. Sem um motor a gasolina, é evidente que se acabaram os reabastecimentos, 
mas há muitas outras vantagens. O número total de peças móveis é inferior, o que se traduz numa 
menor manutenção. Agora, tudo o que tem de fazer é decidir como vai passar todo o tempo livre extra.
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O carregamento nunca foi tão fácil

7 KW EM CASA E NAS ESTAÇÕES DE 
CARREGAMENTO PÚBLICAS

TEMPOS DE CARREGAMENTO 
WALLBOX DE 7KW PARA CARREGAMENTO 
RÁPIDO EM CASA.
CARGA COMPLETA EM MENOS DE 6 HORAS

Nunca foi tão fácil ou rápido deslocar-se. Pode ligar o novo LEAF à sua tomada de casa,  
para o recarregar durante a noite, ou utilizar a maior rede de carregamento rápido da Europa. 

Com a aplicação NissanConnect EV pode localizar o ponto de carregamento enquanto conduz.

*Tempo dependente das condições de carregamento, incluindo o tipo e condição do carregador rápido, o tamanho da bateria, bem como a temperatura ambiente e da bateria no ponto de uso.

CARREGAMENTO RÁPIDO NA ESTRADA: 
ATÉ 80% EM 40 A 60 MINUTOS

CARREGAMENTO RÁPIDO PÚBLICO  
DE 50 KW

Menos é mais    |    Carregamento fácil
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Com a visualização no ecrã, mesmo à 
sua frente, de cada curva, nunca foi tão 
fácil seguir o trajeto curva a curva. 

Pode controlar facilmente o seu 
sistema de áudio no ecrã do seu LEAF

Viva na vanguarda da tecnologia com um ecrã avançado de informação digital 
cada pormenor da sua condução, desde a autonomia até ao uso da potência, 
passando pela navegação, tudo num incrível ecrã policromático. Todo a informação 
que precisa num só ecrã.num ecrã

Veja todos os detalhes 
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INTEGRAÇÃO TRANSPARENTE DE 
TELEMÓVEL. O Apple CarPlay* e o 
Android Auto** constituem os métodos 
mais seguros e inteligentes para usufruir 
das funções preferidas do seu telefone. 
Aceda a música e mapas, faça chamadas, 
envie e receba mensagens, tudo sem 
usar as mãos. Basta ligar o seu telefone 
e arrancar.

*Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Requisitos do dispositivo Apple CarPlay: iAP2, 
iPhone 5 ou posterior (conector de isqueiro) e iOS 8.3 ou posterior, e tem de ser ligado através de USB. 
O Apple Carplay não se encontra disponível em todos os mercados.

**O Android Auto foi concebido para funcionar com telemóveis com Android 5.0 (Lollipop) ou superior 
e tem de ser ligado através de USB. O Android Auto não se encontra disponível em todos os mercados.
(Apple CarPlay e Android Auto, dependendo do mercado)

A SUA MÚSICA. À SUA MANEIRA. Utilize 
a sequenciação de áudio via Bluetooth® 
ou a entrada USB para reproduzir a  
sua música diretamente a partir do  
seu smartphone.

Com o seu design ergonómico, a nova e distinta consola central e um ecrã 
que coloca o seu telemóvel no centro das atenções, o interior do LEAF foi 
claramente concebido tendo em mente uma experiência mais conectada.  
O Nissan LEAF coloca no seu bolso todas as ferramentas de que necessita 
para controlar o seu veículo.

Um nível inteiramente novo de cumplicidade 

com o seu LEAF
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DETALHES AZUIS 
EXCLUSIVOS 

PAINEL DE BORDO 
EXCLUSIVO 

BANCOS AQUECIDOS

ESPAÇO IMPRESSIONANTE 
PARA AS PERNAS

SISTEMA ÁUDIO BOSE PREMIUM. 
Até mesmo o sistema de áudio é energeticamente 
eficiente. Com sete colunas pequenas e leves, 
distribuídas estrategicamente. Os engenheiros da 
Bose criaram um sistema de áudio que poupa 
energia, sem sacrificar a qualidade do som. Tudo 
para que possa ouvir música com mais eficiência

Experiência 
o conforto ao som do silêncio

Como seria conduzir um carro absolutamente silencioso? Entre no luxuoso e 
silencioso habitáculo do novo LEAF e descobrirá o silêncio; isto é, até ligar o 
Sistema de Áudio Bose Premium. Escolha equipamentos que lhe proporcionam 
um maior conforto, tais como, bancos aquecidos, e verá como cada deslocação 
pode torna-se ainda mais fantástica.  
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Carregue 
o que quer que a sua atividade diário exija 

O LEAF está pronto para a sua próxima viagem, com um 
impressionante espaço de carga e bancos traseiros 
facilmente rebatíveis na proporção 60/40. Tudo isto num 
veículo capaz de transportar  praticamente tudo o que 
necessitamos com uma capacidade de 435 litros. 
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*NEDC (novo ciclo de condução europeu normalizado). 
A aguardar homologação final.

VEÍCULOS ELÉTRICOS NISSAN.  Adira à revolução elétrica. 
Comece, já hoje, a conduzir o veículo do futuro. A gama 
pioneira de automóveis e furgões 100% elétricos da Nissan 
oferece um desempenho de primeira qualidade e tecnologia 
de vanguarda, permitindo-lhe usufruir do seu veículo sem 
quaisquer emissões poluentes.

NOVO NISSAN LEAF 100% ELÉTRICO. O novo Nissan LEAF 
pode percorrer até 378 km* com um único carregamento 
rápido e vem recheado de tecnologias de Mobilidade 
Inteligente, incluindo o PROPILOT, o ProPILOT Park e o 
e-Pedal. 

EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE CARREGAMENTO.  
A Nissan trabalha com a norma de carregamento de 
veículos elétricos CHAdeMO e já implementou a maior 
rede de carregamento rápido da Europa. Encontra-se 
presentemente em curso a criação de corredores de 
carregamento «verdes» para viagens de longo curso,  
nos trajetos mais populares.

Electrify the world
Na Nissan, acreditamos num amanhã sustentável e estamos convictos de 
que o mesmo só acontecerá se agirmos agora. É por isso que estamos a 
abrir o caminho para soluções de mobilidade elétrica que deem forma às 
cidades inteligentes e criem hoje um futuro melhor. 

Veículos elétricos Nissan    |    Simplesmente incrível
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Preparado para algo simplesmente incrível?
O novo LEAF vai abrir caminho
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A
B

C

D

ACENTA JANTES 16" 
LIGA LEVE

VISIA JANTES 16" AÇO

*NEDC (Novo ciclo de condução 
europeu normalizado). Aguarda 
homologação final.

N-CONNECTA E TEKNA 
JANTES 17" LIGA LEVE

e escolha o seu LEAF
Dê o próximo passo 

VISIA
EQUIMENTO DE SÉRIE: 

EXTERIOR:
• Luzes diurnas em LED
• Faróis traseiros em LED
• Jantes de Aço 16"
• Faróis de halogénio 

automáticos com sistema 
«Follow me Home»

• Espelhos retrovisores na 
cor da carroçaria, 
aquecidos, ajustáveis 
automaticamente, com 
sinal intermitente 
incorporado

• Faróis de nevoeiro 
traseiros

• Puxadores das portas 
cromados

INTERIOR:
• Ecrã TFT de 7" e 

velocimetro analógico
• Ar condicionado automático 

com temporizador
• Retrovisor interior com anti 

encandeamento manual
• Volante com comandos 

(áudio, Bluetooth, limitador 
de velocidade e cruise 
control Inteligente)

• Vidros elétricos dianteiros 
e traseiros

• Tomada 12 V  e tomada USB
• Bancos traseiros rebatíveis 

(60/40)

TECNOLOGÍA:
• Rádio AM/FM/DAB, 1 CD 

Bluetooth, com ligação 
USB e Auxiliar

• 4 altifalantes
• Sistema telemático 

exclusivo NissanConnect 
EV, com ligação remota 
através de Smartphone 
(compatível apenas com 
alguns modelos de 
smartphone) ou PC:

- Controlo de temperatura 
interior do habitáculo

- Ativação e monitorização 
da carga da bateria

- Localizador da viatura 
(mostra a localização da 
viatura no mapa)

- Histórico de condução
• Chave inteligente I-KEY
• Botão de ignição start/stop
• e-Pedal (com sistema 

regenerativo)
• Seletor de velocidades por 

controlo eletrónico «shift-
by-wire»

SEGURANÇA: 
• 6 airbags: frontais, laterais 

e de cortina
• 2 cintos dianteiros com 

3 pontos de tensão, 
ajustável em altura, pré-
tensor duplo e auto-
limitador de carga

• 3 cintos traseiros com 
3 pontos de tensão e 
2 fixações ISOFIX

• Aviso de cinto não colocado 
• Imobilizador
• ABS & EBD com 

assistência à travagem
• ESP/VDC
• Assistência ao arranque 

em subida
• Controlo automático de 

pressão de pneus
• Faróis com ativação 

automática com 
iluminação Follow-me-
Home e luzes de 
emergência

• Sensores de chuva
• Chassis control: Controlo 

Inteligente de Trajectória
• Escudo de Proteção 

Inteligente:
- Sistema Inteligente 

Anticolisão frontal com 
detecção de peões e 
travagens de emergência

- Alerta Inteligente de 
Manutenção de Faixa

- Sistema de Faróis 
Inteligentes

- Identificador de sinais de 
trânsito

- Control Inteligente de 
ângulo Morto

- Sistema Inteligente 
anticolisão traseira

- Detector Inteligente de 
fadiga

- Aviso sonoro para peões 
(com opção de desativação)

• Kit anti-furos

CABOS:
• Cabo de carregamento 

2,3 kW (tomada Shuko)
• Cabo de carregamento 

modo 3 de 6,6 kW

CARGA:
• Carga Normal (2,3 kW - 10A, 

3,6 kW - 16A e 6,6 kW - 32A)
• Carga Rápida (Tomada  

de carregamento rápido 
de 50 kW)

ACENTA
EQUIPAMENTO ADICIONAL  

À VERSÃO VISIA

EXTERIOR:
• Jantes em Liga Leve 16"
• Faróis de nevoeiro dianteiros  

e traseiros

INTERIOR:
• Volante em pele com comandos 

(áudio, Bluetooth,  Cruise Control, )
• Bolso traseiro dos bancos 

dianteiros
• Porta-luvas iluminado

TECNOLOGÍA:
• 6 altifalantes
• Sistema exclusivo de navegação  

EV Nissan com ecrã tátil LCD de 7", 
a cores, com serviços telemáticos 
e navegação com planificador de 
rotas através da app ou  You+ 
Nissan. Compativel com Android 
Auto® e Apple Carplay®

• Cruise Control Inteligente
• Câmara de visão traseira

N-CONNECTA
EQUIPAMENTO ADICIONAL  

À VERSÃO ACENTA

EXTERIOR:
• Jantes em Liga Leve 17" 
• Vidros traseiros escurecidos
• Pilar C em preto piano

INTERIOR:
• Retrovisor interior com 

antiencadeamento automático

TECNOLOGIA:
• ProPILOT
• Câmara inteligente de visão 360° 

com deteção de objetos em 
movimento

• Sensores de estacionamento

OPCIONAL
• Cor Two Tone

TEKNA
EQUIPAMENTO ADICIONAL  
À VERSÃO N-CONNECTA

EXTERIOR:
• Faróis LED automáticos 

autoreguláveis & sistema «Follow 
me Home»

INTERIOR:
• Bancos dianteiros e traseiros em 

pele, aquecidos

TECNOLOGIA:
• Sistema de áudio BOSE com 

7 altifalantes

OPCIONAL 
• ProPilot Park

JANTES

Tecido Preto Tecido Reciclado Beige  Tecido Reciclado Preto  

ESCOLHA O INTERIOR
VISIA (de série)

TEKNA (de série)

ACENTA (de série) e N-CONNECTA (de série)

Tecido/Pele Sintética Preta Tecido/Pele Sintética Beige

DIMENSÕES

ESCOLHA A SUA COR

White – S- 326

Pearlescent Black – M – Z11

Pearl White – M- QAB

Flame Red – S – Z10

Satin Silver – M – KY0

Magnetic Red – M - NAJ

Spring Cloud – M - KBR

Chestnut Bronze – M - CAN

Grey – M - KAD

Pearl White e Tejadilho 
Black - M - XDF

A: Comprimento máximo: 4.490 mm

B: Distância entre eixos: 2.700 mm

C: Largura máxima: 1.788 mm

D: Altura máxima: 1.540 mm  
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NA NISSAN 

FOCAMO-NOS 
NA QUALIDADE.

PROCESSO 360°
Nós construímos com qualidade desde o início, concebemos 

meticulosamente cada carro, tornando-o mais confortável e 
duradouro, através de design inovador, tecnologia inteligente  

e detalhes inspirados por si.

SEGURANÇA
Nós trabalhamos com os nossos sistemas de condução inteligentes, 

para olhar por si, constantemente, e ajuda-lo a evitar incidentes, para 
uma experiência de condução mais arrojada e confiante. Com 4 câmaras, 

a Câmara Inteligente de Visão 360° proporciona-lhe uma visão panorâmica 
do espaço circundante ao seu Nissan X-Trail, facilitando ao máximo as 

manobras de marcha-atrás e de estacionamento.

CONFIABILIDADE EXTREMA
Levamos os veículos ao seu limite para garantir a sua performance e  

confiabilidade diária. Viajámos milhões de quilómetros em testes de  
préprodução, fechámos e abrimos portas e capots milhares de vezes  

e pó vulcânico do Japão para testar a resistência das janelas.

APERFEIÇOADO COM  
A EXPERIÊNCIA

Vem em primeiro lugar de tudo o que fazemos no laboratório e no 
estúdio de design, na fábrica, nos nossos concessionários e a nossa 

relação consigo. Porque tudo o que fazemos é aperfeiçoarmo-nos 
com a experiência. Chamamos-lhe a Qualidade Nissan.
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Um Contrato de Manutenção Nissan é a melhor forma de dar ao seu Nissan LEAF 
a manutenção que merece! Cuidamos bem do seu Nissan, ao mesmo tempo que 
mantemos um preço fixo para a manutenção durante vários anos. Quando traz o 
seu veículo aos nossos concessionários, substituímos as peças e os fluidos em 
conformidade com o programa oficial de manutenção da Nissan e realizamos 
verificações para lhe proporcionar viagens com total paz de espírito. Com um total 
controlo de planeamento e orçamento, a Nissan informá-lo-á das visitas necessárias 
e propor-lhe-á a manutenção e o momento adequado para a realizar.

EXTENSÃO DE GARANTIA NISSAN 5�

A Extensão de Garantia NISSAN 5� permite-lhe a oportunidade de extensão de 
3 anos/ 100 000 km durante um maior período de tempo ou com uma quilometragem 
superior. Pode escolher o contrato que melhor se adapta aos seus hábitos de 
condução. Em caso de reparação, serão usadas peças Nissan genuínas, as quais 
serão montadas por técnicos qualificados da Nissan.Para sua tranquilidade, está 
incluído o serviço europeu de assistência em viagem 24/7 (se aplicável).

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO NISSAN

NA NISSAN, VOCÊ É A NOSSA 
FONTE DE INSPIRAÇÃO.

Você desperta a nossa imaginação, provoca 
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as 
regras e a inovar. E para nós, inovação vai 
para além da simples adição de coisas e 
suplementos. Trata-se de derrubar barreiras 
para reinventar o status quo, de desenvolver 
soluções inéditas para satisfazer os seus 
desejos mais excêntricos e mais pragmáticos. 
Na Nissan, concebemos automóveis, 
acessórios e serviços que rompem com os 
moldes convencionais para lhe oferecer uma 
experiência de condução mais aliciante, 
todos os dias.

O NISSAN LEAF OFERECE-LHE:
GARANTIA DE 5 ANOS/100.000 KM  
PARA TODOS OS COMPONENTES 
DEDICADOS AO VE E 

3 ANOS/100.000 PARA OS  
COMPONENTES PADRÃO

GARANTIA ANTICORROSÃO DE 12 ANOS

INTERVALOS DE 30.000 KM ENTRE REVISÕES

A GARANTIA DA BATERIA DE IÕES DE LÍTIO 
NISSAN TAMBÉM O COBRE CONTRA 
A PERDA DE CAPACIDADE ABAIXO  
DAS 9 BARRAS (DE 12), MOSTRADA NO 
INDICADOR DE CAPACIDADE DO LEAF. 

 

PROMESSA CLIENTE NISSAN

Em qualquer lugar, a qualquer hora, o que seja, 

contate-nos diretamente através do telefone gratuito 800 200 000
nuncaconduzirasozinho.pt

Arrisque. Improvise. Explore. Sinta. Sinta-se livre para testar e para desfrutar do seu Nissan.
Porque, em qualquer lugar e a qualquer hora, vamos cuidar de si

de uma forma transparente, honesta e autêntica.

DECIDA.
CHECK-UP GRATUITO DO SEU NISSAN
Realizamos um CHECK-UP GRATUITO AO SEU NISSAN, antes de qualquer intervenção.
Assim, saberá exatamente o que é preciso fazer e quanto custará, para que possa decidir
da forma que lhe for mais conveniente.

VIVA.
VEÍCULO DE CORTESIA GRATUITO
Mesmo que o seu veículo tenha de ir para a oficina, a sua vida não tem de parar.
Por isso, na Nissan, por cada manutenção ou reparação mecânica, disponibilizamos-
lhe um veículo de cortesia gratuito.

ESCOLHA.
EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇO
Quer o melhor, ao melhor preço. Com a EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS,
sabe que conseguirá. Se lhe oferecerem um preço melhor noutra oficina,
nós igualamos a oferta.

NÃO SE PREOCUPE.
NISSAN ASSISTANCE GRATUITA PARA TODA A VIDA
Chegamos onde for preciso. Se surgir algum imprevisto, não se preocupe, 
só precisa de nos telefonar: pode contar com a NISSAN ASSISTANCE na estrada, 
24 horas por dia, 7 dias por semana.
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Siga-nos em: 

/NissanPortugal /NissanPortugal@NissanPT

Na Nissan, tudo o que fazemos é orientado pela Mobilidade Inteligente. 
A Nissan é pioneira em matéria de veículos elétricos e é campeã 
mundial de vendas de veículos elétricos há 70 anos. Neste período,  
a Nissan tem desenvolvido automóveis, convertendo-os de máquinas 
conduzidas em parceiros. Juntos, a viagem é mais confiante, ligada,  
e emocionante. São veículos que partilham a tarefa de conduzir 
consigo. Trata-se agora de uma realidade que está a tomar forma com 
o NOVO NISSAN LEAF, com a barreira da autonomia a ser ultrapassada.

Está pronto para comprar o novíssimo Nissan LEAF? Visite-nos online para fazer a sua encomenda.

www.nissan.pt

Concessionário:

 

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que o s conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento 
da impressão (dezembro 2017). Este catálogo apresenta protótipos dos veículos. De acordo com a política da empresa de introdução 
de melhorias de forma contínua, reservamonos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento 
sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para 
informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos 
processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores reais d a carroçaria 
e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a 
autorização expressa da Nissan International.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro PT – LANÇAMENTO NOVO LEAF MY17 – dez/17. – impresso na U.E. 
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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