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Noul Nissan LEAF

PUR ȘI SIMPLU UIMITOR
Un pas sigur înainte pentru cel mai bine vândut vehicul electric din lume. Pregătește-te 
pentru un mod complet nou de a conduce, unde și cotidianul devine palpitant. Simte-te 
mai încrezător, mai entuziasmat și mai conectat – oriunde ai merge. Toate într-o mașină 
care face lucruri simple într-un mod uimitor.
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Mergi peste tot
Accesul în zone cu emisii zero* înseamnă că ai acces nelimitat.

Mergi mai mult
Beneficiind de o autonomie de 378 km** și de cea mai mare rețea 
de încărcare rapidă din Europa, lumea tocmai a devenit mai mică.

Ia cu tine toate
lucrurile de care ai nevoie

Dispunând de 5 locuri, de un portbagaj de 435 l și de un design aerodinamic 
nou și îndrăzneț, Nissan LEAF te va duce în locul dorit cu eficiență și stil.

*valabil pentru anumite locații europene
**NEDC (New European driving cycle). În curs de omologare finală. 
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Pregătește-ți simțurile
pentru o experiență unică și bucură-te de un 

nou mod de a conduce care te va încânta.
Cu Nissan Intelligent Mobility ești conectat cu LEAF-ul tău mai 
mult decât oricând. Vezi mai multe în jurul tău, simți mai mult 
și faci totul cu mai multă încredere. 

VEZI ȘI SIMȚI MAI MULT 
cu Around View Monitor și tehnologii 

inteligente precum Alertă pentru trafic spate, 
Avertisment unghi mort și Recunoașterea 
semnelor de circulație.

SIMȚI CĂ DEȚII CONTROLUL 
cu pedala comandată electronic Nissan e-Pedal. 

Exact! Este nevoie de o singură pedală pentru a 
accelera, încetini și frâna în Nissan LEAF.

TRĂIEȘTE MAI MULTE 
SENZAȚII 

cu putere instantanee la pornire și 
tehnologii inteligente de condus 
pentru o călătorie lină, antrenantă.

FII MAI CONECTAT
datorită sistemului integrat de 

navigație și audio NissanConnect EV

SIMTE-TE MAI SIGUR PE TINE
cu Nissan ProPILOT, care îți vine în ajutor. 

Intervine oricând ai nevoie și te ajută să devii 
un șofer mai bun.
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STOP

GO

e-Pedal. Accelerează, încetinește și 
frânează doar cu pedala de accelerație, 
ceea ce face condusul simplu și ușor.

Bucură-te de forța 
demarajului

la apăsarea e-Pedal
Este un mod complet nou de a conduce de care te vei bucura cu siguranță! Imaginează-ți 
că ai opțiunea de a conduce cu o singură pedală. Trebuie doar să o apeși pentru a accelera 
instant și să îți ridici piciorul de pe ea pentru a încetini. Poate chiar menține pe loc vehiculul 
pe o rampă fără a atinge deloc frâna. Desigur, poți reveni la versiunea cu două pedale prin 
simpla apăsare a unui comutator, dar unde e distracția?

 

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

Design exterior    |    Design interior    |    Tehnologie şi Performanță    |   Stil şi Accesorii Printează   |   Închide



MENȚINE VITEZA 
SETATĂ ȘI DISTANȚA 

POATE CHIAR SĂ 
FRÂNEZE COMPLET

ESTE ATENT ȘI 
URMĂREȘTE TRAFICUL

NISSAN ProPILOT. Îți oferă ajutor ori de câte ori ai nevoie. Nissan 
ProPILOT urmărește vehiculul din față la o distanță prestabilită și îți 
menține mașina pe centrul benzii de circulație. ProPILOT poate chiar 
frâna complet LEAF și îl poate menține staționar în blocaje de trafic 
enervante, ceea ce te ajută să stai relaxat. Astfel, tipica navetă de 
dimineață devine o modalitate foarte plăcută de a-ți începe ziua.

Simte-te liber
să te bucuri de călătorie
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ProPILOT:
este atent la trafic 

pentru a-ți menține 
viteza și distanța 

prestabilită și pentru 
a te menține pe 

centrul benzii tale. 
Te va avertiza dacă 
începi să deviezi în 

afara benzii de 
circulație și poate 

opri complet mașina 
în blocaje de trafic.

Parcare ProPILOT:
fără ajutorul mâinilor 
sau picioarelor, doar 

cu un deget, parcarea 
devine extrem de 
simplă. Această 

caracteristică Nissan 
Intelligent Mobility 

este atât de avansată 
încât transformă 
parcarea într-un 
sport la care tu 
ești spectator.

INTELLIGENT 
CRUISE CONTROL:

monitorizează traficul 
pentru a îndepărta 

monotonia șofatului 
pe autostradă.

INTERVENȚIE 
INTELIGENTĂ 

DEPĂȘIRE BANDĂ:
te ajută să rămâi 

acolo unde vrei să fii. 
Acționează frânele 

pentru a te ghida cu 
delicatețe înapoi 

atunci când 
detectează că te 

îndepărtezi în mod 
neintenționat de 

banda de circulație 
pentru prea mult timp.

FARURI 
AUTOMATE 

INTELIGENTE 
full LED:

farurile îți luminează 
calea, pornind în mod 
automat atunci când 
se lasă întunericul și 

scăzându-și 
temporar din 

intensitate atunci 
când detectează un 

vehicul apropiindu-se 
din sens opus.

AVERTIZARE 
UNGHI MORT:

poți schimba benzile 
cu încredere. Această 

caracteristică 
monitorizează 

unghiul mort și te 
avertizează dacă 

detectează un vehicul 
„ascuns” acolo.

Imaginează-ți condusul cu o serie de caracteristici Nissan Intelligent Mobility care te susțin, incluzând:

Atât de inteligent, poate 
interveni exact când ai nevoie
Poate că nici măcar nu știi de ce traficul încetinește brusc. Dar, Sistemul Inteligent de 
Frânare de Urgență cu funcție pentru Recunoașterea Pietonilor monitorizează totul și 
este pregătit să acționeze frânele. Desigur, aceasta nu este singura modalitate prin care 
LEAF poate interveni pentru a te ajuta să te ferești de probleme.
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Parcarea laterală. Ai găsit un loc 
norocos? Tot ce trebuie să faci este să 
tragi mașina în fața lui, să ții apăsat un 
buton și să admiri cum LEAF face totul 
mai ușor chiar și în situații dificile de 
parcare laterală.

Parcarea perpendiculară. Trage mașina 
în fața unui loc liber, apasă un buton și 
lasă-te captivat de modul în care LEAF 
parchează perfect între liniile de 
demarcare.

Lasă-te pe mâna lui și privește 
cum LEAF-ul tău parchează perfect.

Parcare ProPILOT. O modalitate mai ușoară de a parca, folosind doar un deget, fără a te ajuta 
de mâini sau de picioare. Această caracteristică Nissan Intelligent Mobility este atât de avansată 
încât transformă parcarea într-un sport la care tu ești spectator. Doar du mașina acolo unde 
găsești un loc de parcare paralel sau perpendicular, ține apăsat butonul și fă ceva mai important, 
cum ar fi să admiri modul în care parcarea s-a schimbat pentru totdeauna.
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR te ajută să vezi mai multe în jurul tău și 
simplifică manevrele complicate. Cu o privire panoramică virtuală de 360˚ asupra 
LEAF-ului tău, ecrane divizate selectabile cu redare din față, din spate și de la 
nivelul bordurii, te ajută să te strecori în cele mai strâmte locuri și face ca totul să 
pară ușor, fără a mai zgâria roțile vreodată.

VEDERE SPATE ȘI 
ÎN JURUL VEHICULULUI

VEDERE FAȚĂ ȘI 
ÎN JURUL VEHICULULUI

VEDERE FAȚA SAU 
SPATE ȘI BORDURĂ

Vedere panoramică 
asupra oricărui spațiu de parcare alegi
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR 
(SISTEM INTELIGENT DE ASISTENȚĂ LA PARCARE 
CU VEDERE 360°) te anunță când detectează 
obiecte în mișcare în apropierea autovehiculului și 
îți îmbunătățește vizibilitatea asupra zonei din jur.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (ALERTĂ TRAFIC SPATE) 
te ajută să ieși în marșarier dintr-un spațiu, în condiții 
mai sigure. Are grijă de partea din spate a LEAF-ului 
tău și te poate avertiza cu privire la mașinile pe care 
le detectează că se apropie de tine din ambele părți.

Ești avertizat
înainte de a face o manevră

SIMTE MAI MULT DIN JURUL TĂU. Chiar dacă nu poți vedea o mașină care s-a strecurat prin spatele 
tău sau copilul de la colț care este pe punctul de traversa, poți conta pe caracteristicile Nissan 
Intelligent Mobility care vor fi atente la aceste lucruri și te vor avertiza. Fie că ieși cu spatele dintr-un 
loc de parcare sau schimbi benzile pe drumul principal, ele te fac mai conștient de împrejurimi și îți 
oferă un nou nivel de încredere.
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ELERON
AERODINAMIC

DIFUZOR
INFERIOR

OGLINZI LATERALE
AERODINAMICE 

Aspectul îndrăzneț este doar începutul. Cu un design aerodinamic avansat, care permite LEAF să 
brăzdeze aerul în loc să îl străbată cu dificultate, vei obține o plimbare impresionant de eficientă, 
să nu mai vorbim de una incredibil de silențioasă.

STRUCTURĂ INFERIOARĂ
CONTINUĂ ȘI PLATĂ

către o eficiență mai mare
Taie aerul
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BUN VENIT, BATERIE INOVATOARE
Pachetul de baterie LEAF a fost dezvoltat in-house, 
a fost testat riguros și deține un record extraordinar 
de fiabilitate, ceea ce înseamnă că poți fi sigur că ai 
la dispoziție una dintre cele mai bune tehnologii 
existente în domeniul acumulatorilor.

RĂMAS BUN MOTORULUI PE BENZINĂ
Cu un motor electric 100%, ia-ți la 
revedere de la toate tipurile de verificări 
și de întreținere și bucură-te de mai mult 
timp pe drum.

RĂMAS BUN SCHIMBURILOR DE ULEI ȘI 
MULTOR ALTOR LUCRURI
Nemafiind vorba de benzină, nu mai este 
vorba nici de ulei sau de schimburi de ulei. 
Și nu mai este vorba nici de transmisie, bujii, 
radiator, curele și multe altele. Costurile de 
întreținere scad. Timpul liber crește.

RĂMAS BUN STAȚIEI DE BENZINĂ
Uită de oprirea la stația de benzină pe 
drumul spre locul de muncă. Acum te 
poți trezi complet încărcat și pregătit 
pentru o nouă zi.

Profită de economiile pe care le faci,
bucură-te de libertate

AFLĂ DE CE MAI MULT ÎNSEAMNĂ MAI PUȚIN. A conduce un vehicul electric are câteva beneficii 
neașteptate. Nemaiexistând un motor pe benzină, pe lângă faptul că nu mai trebuie să faci plinul, 
poți renunța la multe altele. Per ansamblu, mai puține piese sunt antrenate în mișcare, ceea ce se 
traduce în mai puțină întreținere. Acum trebuie doar să decizi ce să faci cu tot timpul liber suplimentar.
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Încărcarea nu a fost niciodată așa de ușoară

ÎNCĂRCARE LA O BORNĂ DOMESTICĂ 
SAU PUBLICĂ DE 7 KW 

TIMPI DE ÎNCĂRCARE:
ÎNCĂRCARE RAPIDĂ ACASĂ WALLBOX DE 7KW:
ÎNCĂRCARE COMPLETĂ ÎN MAI PUȚIN DE 7,5 ORE*.

Niciodată nu a fost mai ușor sau mai rapid să te pui în mișcare; de la racordarea 
noului LEAF la priza de uz casnic pentru o încărcare în timpul nopții până la 

utilizarea celei mai mari rețele de încărcare rapidă. Poți utiliza aplicația 
NissanConnect EV pentru a identifica punctul de încărcare de pe drum.

*Timpul depinde de condițiile de încărcare, incluzând tipul de încărcător rapid și starea acestuia, temperatura și dimensiunea bateriei, precum și temperatura ambientală la punctul de utilizare.

ÎNCĂRCARE RAPIDĂ PE DRUM:
PÂNĂ LA 80% ÎN 40, PÂNĂ LA 60 DE MINUTE.*

ÎNCĂRCARE RAPIDĂ LA O BORNĂ 
PUBLICĂ DE 50 KW
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Navigarea turn-by-turn nu a fost niciodată 
mai ușor de urmat, fiecare viraj al drumului 
fiind afișat chiar în fața ta.

Navighează cu ușurință prin sistemul 
audio cu ajutorul afișajului de pe ecran.

Trăiește în prima linie a tehnologiei cu un display digital avansat. Acesta 
îți permite să personalizezi fiecare detaliu al călătoriei tale, de la distanță 
la consumul de energie și la navigare, pe un ecran uimitor, full-colour. 
Aceasta este epoca informațiilor expuse în totalitate pe un ecran.pe un display genial

Proiectează fiecare detaliu
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Cu aspectul său ergonomic, noua consolă centrală distinctivă și un ecran 
central cu un design fluid, acest interior a fost proiectat în mod clar pentru 
o experiență mai conectată. Nissan LEAF îți pune la dispoziție toate 
instrumentele de care ai nevoie pentru a controla mașina fără efort.

Un nivel complet nou 

de parteneriat 
cu LEAF-ul tău

MUZICA TA. FELUL TĂU DE A FI. Utilizează 
streaming-ul audio prin Bluetooth sau 
intrarea USB pentru a reda muzica direct 
de pe telefonul tău smartphone.
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ACCENTE UNICE DE 
CULOARE ALBASTRĂ

BORD DISTINCT

SCAUNE ÎNCĂLZITE

SPAȚIU IMPRESIONANT 
PENTRU PICIOARE

SISTEMUL AUDIO BOSE PREMIUM
Chiar și sistemul audio este atent la consumul de 
energie. Cu șapte incinte acustice mici, ușoare și 
plasate strategic, inginerii Bose au creat un sistem 
audio care economisește energie, fără să sacrifice 
calitatea sunetului. Toate pentru ca tu să poți asculta 
muzică mai eficient.

Bucură-te
de confort într-o liniște deplină

Cum ar fi să conduci o mașină care nu produce niciun zgomot? Intră în habitaclul 
elegant și super silențios... dar numai până când pornești boxele sistemului audio 
Bose Premium! Consideră și celelalte dotări de confort, cum ar fi scaunele încălzite 
și toate drumurile tale se vor transforma în călătorii extraordinare.  
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Încarcă 
toate lucrurile de care ai nevoie

LEAF este pregătit pentru următoarea ta excursie cu o capacitate 
impresionantă de spațiu pentru bagaje, o podea joasă spate 
și scaune spate rabatabile 60/40 care se pliază fără dificultate. 
Toate acestea se reunesc într-un vehicul care poate face față 
oricărei așteptări, cu un portbagaj de 435 litri.
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*NEDC (New European driving cycle). 
În curs de omologare finală.

HICULELE ELECTRICE NISSAN.VEH  Alătură-te revoluției 
trice. Începe astăzi să conduci mașina viitorului. Gama elect
onierat Nissan de mașini și utilitare electrice 100%de pio
performanțe top de clasă și tehnologie de ultimăoferă pe

mițându-ți să te bucuri de călătorie cu zero emisii.oră, perm

SAN LEAF 100% ELECTRIC.NOUL NISS  Noul Nissan LEAF
urge 378 de km* cu o singură încărcare poate parcur rapidă

cu caracteristici de mobilitate inteligentă, cumși este dotat c
Parcare ProPILOT și tehnologia e-Pedal.ar fi ProPILOT, P

RĂ DE ÎNCĂRCARE ÎN EXTINDERE.INFRASTRUCTURĂ  Nissan
ardele de încărcare rapidă VE CHAdeMO lucrează cu standa

ea mai largă rețea desi a construit deja ce încărcare rapidă
t se lucrează la crearea unor coridoare din Europa. În prezent
ondusul pe distanțe lungi pe cele maide încărcare pentru con

frecventate drumuri. 

Electrifică lumea
La Nissan, noi credem într-un viitor durabil și suntem convinși că acesta se va concretiza 
numai dacă acționăm în prezent. De aceea, suntem lideri în domeniul soluțiilor de mobilitate 
electrică, pentru a modela orașele inteligente și pentru a crea un viitor mai bun astăzi.

Printează   |   ÎnchideDesign exterior    |    Design interior    |    Tehnologie şi Performanță    |   Stil şi Accesorii

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



Pregătit pentru ceva pur și simplu uimitor?
Noul LEAF îți va deschide calea
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A
B

C

D

ACENTA- JANTĂ ALIAJ 16"VISIA- CAPAC ROATĂ 16" N-CONNECTA ȘI TEKNA- 
JANTĂ ALIAJ 17"

Alege-ți Leaf-ul perfect 
Fă pasul următor

VISIA
DOTĂRI STANDARD

EXTERIOR:
• Jante de 16" din oțel
• Blocuri optice cu faruri 

halogen, lumini de zi LED 
și reglaj manual pe 
înălțime

• Stopuri spate cu LED
• Oglinzi exterioare în 

culoarea caroseriei, 
reglabile electric și 
încălzite, cu 
semnalizator schimbare 
direcție integrat

• Mânere uși cromate 
• Port de încărcare cu 

iluminare

INTERIOR:
• Afișaj TFT 7" și 

indicatoare de bord 
analogice

• Scaune cu tapițerie 
textilă neagră

• Scaun șofer cu reglaj 
manual pe înălțime

• Banchetă spate 
fracționabilă (60/40)

• Bord din material soft și 
finisaj gri metalic

• Cotieră centrală față

CONFORT:
• Cheie inteligentă + 

buton Start/Stop motor
• Aer condiționat automat
• Senzori ploaie și lumină 

+ Follow-me-home
• Oglindă retrovizoare 

interioară cu efect anti-
orbire manual 

• Cruise Control + 
Limitator viteză

• Geamuri electrice față și 
spate

• Parasolar cu iluminare 
șofer + pasager

• Volan reglabil pe 
înălțime

• priză 12V (x1) + port USB (x1)

AUDIO ȘI TEHNOLOGIE:
• Sistem AUDIO cu 

4 incinte acustice (1CD, 
AM/FM, USB, AUX)

• Sistem hands free cu 
Bluetooth

• Sistem inteligent de 
Frânare de Urgență

• Pedală accelerare/
frânare electronică 
(e-pedal) cu funcție de 
regenerare 

SPECIFIC VEHICULELOR 
ELECTRICE: 
• Încărcător CHAdeMO 

50kW cu încărcare rapidă
• Încărcător integrat 6.6kW

SIGURANȚĂ:
• ABS + EBD + Asistență 

frânare + Asistență la 
pornirea din rampă

• 6 airbag-uri (față, spate, 
cortină)

• ISOFIX
• Control inteligent al 

traiectoriei
• Sistem Inteligent de 

Frânare de urgență cu 
funcție de Recunoaștere 
a Pietonilor

• Avertizare Depășire 
Bandă de circulație

• Avertizare și Intervenție 
în cazul Depășirii liniei de 
delimitare a Benzii de 
circulație

• Alertă Trafic prin spatele 
vehiculului

• Avertizare Unghi Mort
• Roată de rezervă 

temporară

ACENTA
DOTĂRI STANDARD

SUPLIMENTAR FAȚĂ DE VISIA

EXTERIOR:
• Jante de 16" din aliaj
• Proiectoare de ceață

INTERIOR:
• Scaune: Tapițerie textilă neagră 

sau gri deschis
• Volan din piele cu comenzi
• Bord cu finisaj din material cu 

model tehnic
• Buzunare pe spătarul scaunelor 

șofer și pasager

CONFORT:
• Cruise Control Inteligent

AUDIO ȘI TEHNOLOGIE:
• NissanConnect EV cu ecran de 

7" (Navigație + conexiune Ipod + 
Bluetooth + fără CD)

• 6 incinte acustice
• Cameră de luat vederi pentru 

marșarier
• Senzori de parcare 4 față + 

4 spate

N-CONNECTA
DOTĂRI STANDARD

SUPLIMENTAR FAȚĂ DE ACENTA

EXTERIOR:
• Jante 17" din aliaj
• Oglinzi laterale pliabile electric
• Geamuri spate negre
• Stâlp B cu fisisaj glossy
• Caroserie în 2 culori: alb QAB + 

negru Z11 (plafon)

CONFORT:
• Oglindă centrală cu reglaj 

antiorbire automat
• Scaune încălzite (față și spate) + 

Volan piele încălzit

AUDIO ȘI TEHNOLOGIE:
• Sistem inteligent Around View 

Monitor+ Detectare Obiecte 
în Mișcare+ Alertă Atenţie Şofer 
Scăzută+ senzori de parcare 
(4 față + 4 spate)

• ProPILOT

TEKNA
DOTĂRI STANDARD

SUPLIMENTAR FAȚĂ DE 
N-CONNECTA

EXTERIOR:
• Faruri full LED cu aprindere 

automată și reglare automată 
pe înălțime

INTERIOR:
• Scaune cu tapițerie din piele 

ecologică neagră sau bej (față și 
spate) + scaune încălzite

• Fețe uși cu tapițerie din piele 
ecologică

• Volan încălzit

CONFORT:
• Frână de mână electronică
• ProPilot parking

AUDIO ȘI TEHNOLOGIE:
• BOSE Premium Audio + 7 incinte 

acustice
• ProPILOT

ROȚI

textil negru textil gri deschis textil negru

ALEGE INTERIORUL

VISIA (Standard)

TEKNA (Standard) TEKNA (Standard)

ACENTA (Standard) și N-CONNECTA (Standard)

piele ecologică neagră piele ecologică bej

DIMENSIUNI

ALEGE CULOAREA

Arctic Solid White 326

Black Metallic Z11

Pearl White QAB

Solid Red Z10

Blade Silver KY0

Magnetic Red NAJ

Spring Cloud KBR

Bronze Metallic CAN

Gun Metallic KAD

2 culori: QAB Pearl White + 
Z11 Metallic Black (plafon)

A: Lungime totală: 4.490 mm

B: Ampatament: 2.700 mm

C: Lățime totală: 1.788 mm

D: Înălțime totală: 1.540 mm  
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LA NISSAN, 

CALITATEA
PRIMEAZĂ.

PROCES 360°
Producem calitate de la început, concepem cu meticulozitate 

fiecare vehicul, pentru a-l face mai confortabil şi mai fiabil prin 
design-ul inovator, tehnologia inteligentă şi detaliile atent studiate, 

inspirate de tine.

SIGURANŢĂ
Utilizăm sisteme inteligente de asistenţă la condus pentru a te proteja 

constant şi pentru a-ţi oferi experienţe de condus mai seducătoare şi 
mai sigure în fiecare zi. Sistemul Around View Monitor utilizează 4 camere 

video pentru a-ţi oferi o imagine panoramică, de jur-împrejurul maşinii.

ÎNCREDERE DEPLINĂ
Testăm până la limită vehiculele noastre, pentru a-ţi garanta performanţa 

şi fiabilitatea de fiecare zi. Călătorim milioane de kilometri în testele de 
preproducţie, deschidem şi închidem uşi şi capote de mii de ori pe zi şi 

utilizăm chiar praf vulcanic real, din Japonia, pentru a testa rezistenţa geamurilor.

EXCELENŢĂ PRIN EXPERIENŢĂ.
În tot ceea ce facem la Nissan, ne gândim în primul rând la clienţii 

noştri. Fiecare acţiune întreprinsă sau decizie luată este evaluată cu 
grijă, precizie şi calitate, pentru că, în final, este pentru tine, clientul 

nostru. De la proiectare până la producţie, de la testare până la 
livrare, de la servicii client până la angajamente, calitatea este în 

fiecare detaliu.
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LA NISSAN, TU NE MOTIVEZI SĂ 
OFERIM CE AVEM MAI BUN.

Tu ne soliciţi imaginaţia, ne provoci 
inventivitatea, ne inspiri să schimbăm 
regulile şi să inovăm. Pentru Nissan, inovaţia 
nu înseamnă doar adăugiri şi extensii, ci mai 
ales depăşirea limitelor pentru reinventarea 
prezentului. Înseamnă dezvoltarea de soluţii 
neaşteptate pentru a-ţi satisface dorinţele 
cele mai fanteziste şi mai pragmatice. La 
Nissan proiectăm maşini şi accesorii şi 
concepem servicii care ies din tipare – 
transformând elementele practice în 
elemente captivante şi invers, astfel încât
să îţi oferim o experienţă cât mai palpitantă 
la volan în fiecare zi.

NISSAN LEAF ÎȚI OFERĂ:
5 ANI SAU 100.000 KM GARANȚIE 
PENTRU TOATE COMPONENTELE 
SPECIFICE EV 

3 ANI SAU 100.000 KM PENTRU 
COMPONENTELE STANDARD

12 ANI GARANȚIE ANTI-COROZIUNE

30.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL 
DE SERVICE 
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Nissan Intelligent Mobility este filosofia care ne ghidează în tot ceea ce facem. 
Nissan a inițiat producerea vehiculelor electrice și de 70 de ani este lider în 
vânzările de vehicule electrice la nivel mondial. În toată această perioadă, 
Nissan a transformat autoturismele din simple mașini în parteneri adevărați. 
Împreună călătoria este mai sigură, mai conectată și mai incitantă. Este vorba 
despre mașini care partajează experiența condusului cu tine, o realitate care 
prinde formă cu noul NISSAN LEAF, întrucât distanța nu mai este un obstacol.

Vizitează site-ul nostru pe: www.nissan.ro

Ștampilă dealer:

S-au depus toate eforturile pentru ca această broşură să fie corectă la momentul publicării ei (Februarie 2018). Această broşură a 
fost produsă folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, 
Nissan Europe îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile vehiculelor descrise şi prezentate în această publicaţie. 
Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Pentru informaţii 
actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit, 
imaginile prezentate în această broşură pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile rezervate. 
Reproducerea totală sau parţială a acestei broşuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă.

Această broșură este tipărită pe hârtie fără clor – MY17 LEAF LAUNCH brochure 02/2018 – Tipărit în UE.
Creat de DESIGNORY, Franța și produs de eg+ worldwide, Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Design exterior    |    Design interior    |    Tehnologie şi Performanță    |   Stil şi Accesorii Printează   |   Închide


	Button1: 


