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ELBILSFÖRARE I VÄRLDEN –      
FÖRENA ER OCH TA ÖVER!

Gör som över 270.000 bilägare runt om i världen – köp 100% eldrivna 
Nissan LEAF - historiens mest sålda elbil. En bil som tillverkas i Europa, 

som suddar ut gränsen mellan digitalt- och fysiskt liv, mellan stads-  
och naturliv och som sätter rull på samhället i rätt riktning.

#ELECTRIFYTHEWORLD
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UPPLEV SMIDIGA OCH
FLEXIBLA NISSAN LEAF.

En våg av positiv energi och

en fantastisk körupplevelse.

Upplev hur smidig och flexibel

Nissan LEAF är. Ladda hemma

eller ute på stan, fjärrstyr den

med din smartphone och njut

av kompromisslös komfort.

Framtiden är redan här!
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SPRID
BUDSKAPET

DET ÄR FANTASTISKT 
vad mycket man kan göra utan ett avgasrör.

Bli en föregångare och dela Nissan LEAF med
dina vänner. Man faller för den direkt – fler  
än 92% av alla som idag kör en LEAF säger  

att de är nöjda och 95% av dem skulle
rekommendera den till släkt och vänner!

"Med den här bilen sparar jag massor 
av pengar på bensin och underhåll, 
och elkostnaderna är minimala."

"NissanConnect EV är
hur coolt som helst.
Jag värmer upp kupén i min
LEAF varje morgon – utan
att lämna frukostbordet!"

"Jag köpte min LEAF för
att ha den som andrabil.
Nu är det den jag kör
95% AV TIDEN!"

www.nissan.se/leaf
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www.nissan.se/leaf

*250 km enligt den europeiska körcykeln NEDC. Beräknad räckvidd vid verklig körning, 125-200 km med ett 30 
kWh-batteri och 100-160 km med 24 kWh. Den faktiska räckvidden är beroende av olika faktorer som hastighet, 

körsätt, användandet av AC/värme och övrig elektronisk utrustning, topografi etc. 

BIDRA TILL
FÖRÄNDRING
DEN SER SER UT SOM EN VANLIG BIL 
men är revolutionerande under skalet. LEAF är 
fullpackad med innovationer som ger den en räckvidd 
på upp till 250 km* enligt NEDC-mätcykeln. En helt 
elektriskt, högteknologisk miljökämpe – från den 
aerodynamiska fronten och hela vägen bak.  
Nissan LEAF är det smarta valet!

"Jag visste att LEAF
var en energisnål bil,
men inte att den var

så kul att köra."

"Leaf är min personliga insats 
mot en hållbar framtid för mig 
och min familj."

"Jag har inte en aning
om vad en liter bensin
kostar idag."
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LEAF BLACK EDITION
KLARAR ALLA RONDERNA
Inte bara elegant och snygg. Den är dessutom den smartaste 
miljöbilen i stan. Nissan LEAF Black Edition - fullutrustad både 
på in- och utsidan.

DITT VIRTUELLA HELIKOPTERPESPEKTIV
AVM - Around View Monitor 
Du kan glädja dig åt bra sikt runt hela bilen. 
Fyra vidvinkelkameror erbjuder en god sikt 
fram, bak och/eller på sidan samt ett 
helikopeterperspektiv för enkel parkering  
och manövrering på trånga platser.

En klar vinnare! 100% eldriven och riktigt snygg. Nissan LEAF Black Edition 
är standardutrustad med en rad specialutrustning - bl.a LED-strålkastare, en 
svart aerodynamisk takspoiler bak, specialanpassade golvmattor och svarta 
Nissan Original 16" lättmetallfälgar av högsta kvalitet.
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ATTRAHERA
MASSORNA

EN RIKTIG FAMILJEBIL med höjdjusterbara
framstolar och generöst med plats i baksätet – Nissan LEAF

är en riktig publikfriare. Den erbjuder dig eluppvärmda säten
både fram och bak samt eluppvärmd ratt. Det är effektivare

att värma dig istället för den omgivande luften. Med sin
eleganta klädsel i läder eller ekotyg, tillverkat av sockerrör,

är den en ren fröjd även återvinningsmässigt.

LASTA IN
Behöver du mer plats  
är det bara att fälla det 
delade baksätet (60/40).

ÖPPNA OCH SE
Nissan LEAF:s 370 liter stora

bagageutrymme hör till de största  
i klassen. Med Bose® Sound System,
utrustningsnivå Tekna, ingår det en
subwoofer i bagageutrymmet som

upptar lite plats, men du har
fortfarande 355 liter kvar för

allt du behöver ta med dig.
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HÄFTIG
TEKNIK
DIGITAL INSTRUMENTPANEL. Logga in på Nissan LEAF:s
kontrollpanel. Den domineras av ett elegant kombiinstrument  
med blå belysning och en digital display bakom ratten. Till höger 
sitter en panel med bl.a en 7" stor pekskärm som ger dig 
navigeringsanvisningar mm.

ELBILSDATA 
Kombiinstrumentet visar  
aktuell energiförbrukning, 
energiåtervinning, batteriets 
laddstatus, kapacitetsnivåer  
och hur långt du kan köra  
på kvarvarande energi.   
Allt presenteras i lättavlästa 
procentsatser som hjälper   
dig att maximera räckvidden.
Upptäck skillnaden när   
du växlar från Drive- till  
ECO-läget!

KÖR I B-LÄGE
När du lägger växelväljaren 
i B-läget arbetar det avan-
cerade energiåtervinnings-
systemet extra effektivt 
och återgenererar ström 
tillbaka till batteriet när du 
bromsar eller bara släpper 
upp gaspedalen.

SE 360° RUNT OM
Parkeringshjälpen AVM -  
Around View Monitor ger dig en 
tydlig bild av närområdet runt 
bilen i ett helikopterperspektiv.  
4 vidvinkelkameror underlättar 
livet och gör fickparkeringen  
till en barnlek.

ECO-LÄGE
Aktivera ECO-läget för att spara 
ännu mer energi och förläng 
räckvidden med så mycket som 
10% – extra effektivt när du ligger 
i bilköer eller kör i ryckig 
trafikmiljö i stan.
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NISSANCONNECT EV
PRATA MED DIN LEAF – DEN LYSSNAR! Smartphone-appen till NissanConnect EV gör det  
möjligt för dig att kommunicera med och fjärrstyra din LEAF. Du kan t.ex. be bilen att starta
laddningen eller sätta på kupévärmen. Din LEAF svarar genom att exempelvis skicka dig ett 
meddelande som talar om att laddningen är klar. Du kan även logga in på NissanConnect EV  
från din laptop, och hitta fler sätt som gör det enkelt och roligt att köra elbil. Glöm inte att  
hålla ett öga på telefonen – det kan vara din LEAF som vill prata.

MED DIN SMARTPHONE,* via NissanConnect
EV-appen, kan du koppla upp dig mot din LEAF  
och starta laddningen, sätta på klimatanläggningen,  
få information om aktuell räckvidd och ta emot
meddelanden och uppdateringar.*

* Inklusive 3 års prenumeration på NissanConnect EV. Kompatibel Smartphone applikation: iOs och Android.

MED DIN DATOR, utöver allt det du kan göra från
din smartphone, kan du logga in på ditt NissanConnect 
EV-konto online och se din körhistorik, planera din 
nästa resa och t.o.m. se hur effektivt du kör jämfört 
med övriga LEAF-ägare i världen.
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www.nissan.se/leaf

TIDEN ÄR INNE
VÄLJ LADDSTATION. Stanna till för en
snabbladdning längs vägen, ladda fullt hemma eller 
på jobbet och dra fördel av den räckvidd på 250 km* 
(enl. NEDC-mätcykeln) som Nissan LEAF erbjuder dig.

Full tank när du vaknar. Fulladdad och 
med en behagligt fjärrprogrammerad 
kupétemperatur är LEAF redo för action.

NISSAN LEAF har inga växlar och har  
100% vridmoment direkt från start.

*250 km enligt den europeiska körcykeln NEDC. Beräknad räckvidd vid verklig körning, 125-200 km med ett 30 kWh-batteri och 100-160 km med 24 kWh. Den faktiska 
räckvidden är beroende av olika faktorer som hastighet, körsätt, användandet av AC/värme och övrig elektronisk utrustning, topografi etc. 

LEAF ger dig extremt låga driftskostnader:

KOSTNAD/100 km

Energi-                   
kostnad

Hybrid                   
i mellanklass-

segmentet

Diesel                   
i mellanklass-

segmentet

Bensin                  
i mellanklass-

segmentet

LEAF

Tack vare bromsregenereringen, 
laddas din Nissan LEAF varje gång du 
bromsar eller släpper upp gaspedalen. 
Rödljus blir din nya bästa kompis.

Ta det där viktiga samtalet via Bluetooth®, åk sedan 
iväg och gör dina ärenden. Räckviddsmätaren visar 
att du har 75 km kvar ”i tanken” och att det finns 2 
laddstationer i närheten. Praktiskt!

Ännu en härlig utsläppsfri dag!  
När du kommer hem programmerar 
du laddningen att starta så att den 
utnyttjar den lägre eltaxan på natten.

30 MINUTER. Upp till 80% på bara en halvtimme: 
snabbladdning är ett enkelt och snabbt sätt att 
”tanka” ny energi under resan. Livet blir enklare 
och resan snabbare.

1. SNABBLADDA PÅ

FRÅN 4 TIMMAR
Batteri 24 kWh 30 kWh
3.3 kw-laddare i bilen 7 timmar 9 timmar 
6.6 kw-laddare i bilen* 4 timmar 5 timmar
*tillval, kräver ett strömuttag på 32A   
– medger då dessa laddtider.

2. LADDBOX

12-15 TIMMAR. Använd den medföljande EVSE-
kabeln för att ladda bilen var du vill – hemma 
eller på jobbet (låt en behörig elektriker 
kontrollera elinstallationen). Med en strömstyrka 
på 10A, tar laddningen från tomt till fullt batteri 
ca 12 timmar (15 tim på 30 kWh-batteriet). 
Maximal flexibilitet.

MODE 3-LADDKABEL  för  allmänna laddstationer. 
Ladda smidigt med den medföljande 32A Mode 
3-kabeln.

3. FRÅN ETT HUSHÅLLSUTTAG

4. MODE 3-LADDKABEL
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KROCKKUDDAR. Nissan Advanced Airbag 
System innehåller 2-stegskrockkuddar  fram, 
bältespåminnare fram, sidokrockkuddar 
placerade i sidan på framstolarna samt 
takmonterade sidokrockgardiner som 
täcker både fram- och baksätet.

AVM. 360° Around View 
Monitor hjälper dig att 
parkera enkelt och säkert. 
Tack vare systemets 4 
vidvinkelkameror kan du 
se omgivningarna ur olika 
vinklar: framåt, bakåt och 
åt sidorna, t.o.m. ur ett 
helikopterperspektiv.

LED-STRÅLKASTARE. 
Nissan LEAF:s LED-
strålkastare är konstruerade 
att lysa upp dina mörkaste 
stunder med xenonliknande 
prestanda, samtidigt som de 
endast drar hälften så 
mycket ström som vanliga 
halogenlampor.

ESP. Det elektroniska 
stabiliseringsprogrammet ser 
till att du har kontroll över bilen. 
ESP känner av om bilen håller 
på att råka i sladd och kan,  
om så behövs, minska 
motorkraften eller bromsa 
enskilda hjul för att  
undvika hjulspinn.

KOM FRAM
SÄKERT
EN SKYDDAD MILJÖ.  
Självklart är Nissan LEAF utrustad
med den senaste säkerhetstekniken.

PÅLITLIGA ESP: Det elektroniska 
stabiliseringsprogrammet ESP gör 
plötsliga filbyten och snabba 
inbromsningar följsamma och  
håller bilen på rätt kurs.

MED ESP

UTAN ESP
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SÄTT
DIN EGEN PRÄGEL
NISSAN ORIGINAL TILLBEHÖR.  
Utrusta din LEAF med kromade dekorlister, 
belysta instegslister, smarta förvaringslösningar 
och snygga fälgar – få din LEAF precis som du 
vill ha den.

1) Vindavvisare

2) Kromade backspegelkåpor (över befintliga kåpor)

3) Kromade instegslister

4) Kromade dekorringar runt dimljus

5-7) Golvmattor, 4 st.

8) Belysta instegslister

9) Skyddskåpa över ladduttag

10) Lastsorterare med lock

11)  Limited Black Edition, matta

12) 17" lättmetallfälgar

13) Bagagerumsmatta, mjuk och vikbar – finns  
i 2 storlekar för versioner med resp. utan 
ljudanläggningen Bose Energy Efficient Series.
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SÄTT FÄRG PÅ DIN ENERGI

Dark Metal Grey 
(metallic)

KAD

Red Pearl (metallic)
NAJ

White Pearl (metallic) 
QAB

Silver Grey (metallic)
 KY0

Black (metallic) 
Z11

White solid 
326

Solid Red 
Z10

ACENTA_16" 
LÄTTMETALLFÄLGAR

VISIA_16"  
STÅLFÄLGAR & 
NAVKAPSEL

www.nissan.se./leaf

TEKNA_17" 
LÄTTMETALLFÄLGAR

BLACK EDITION_16"  
GLOSS BLACK 
LÄTTMETALLFÄLGAR

FÄRGER

FÄLGAR

D

A

B C

* Eco-tyg – 100% återvinningsbart
**Vissa delar av lädeklädseln  

består av konstläder

MÅTT    

BLACK 
Sätesklädsel av vävt tyg*
Visia

LIGHT GREY 
Mockaliknande tygklädsel*
Acenta

BLACK
Mockaliknande tygklädsel*
Acenta / Black Edition

BLACK 
Läderklädsel**
Tekna

A: Längd: 4,445MM
B: Hjulbas: 2,700MM
C: Bredd: 1,770MM
D: Höjd: 1,550MM

SKRÄDDARSY DIN KLÄDSEL
KLÄDSLAR
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PÅ NISSAN,

FOKUSERAR VI
PÅ KVALITET.

360°-METODEN
Vi bygger med kvalitet från början och utformar varje bil med största 

noggrannhet för att öka komforten och hållbarheten. Med hjälp av 
innovativ design, intelligent teknologi och genomtänkta detaljer, 

som vi utvecklat inspirerade av dig.

SÄKERHET
Vi utvecklar våra intelligenta körsystem för att hela tiden ta hand om dig 

och hjälpa dig att undvika eventuella missöden. Så att din körupplevelse  
blir roligare och tryggare varje dag. Vår Around View Monitor använder 

fyra kameror som ger dig ett verkligt fågelperspektiv av din bil  
och omgivningen.

EXTREM TILLFÖRLITLIGHET
Vi testar våra bilar till gränsen av det yttersta för att garantera att de 

presterar optimalt och fungerar tillförlitligt varje dag. Vi kör miljontals kilometer 
i förproduktionstester, vi öppnar och stänger dörrar och motorhuvar tusentals 

gånger och vi använder riktigt vulkaniskt damm från Japan för att testa att 
vindrutan klarar extrema påfrestningar.

DET YTTERSTA BEVISET | 
Det bästa sättet att förstå vårt fokus på kvalitet är att du själv läser om det.  

Sök på nätet efter personer som kan berätta, sök efter tester, omdömen och ranking 
eller ta reda på vad människor säger om Nissan på Reevoo. Det är det bästa sättet 

att jämföra mellan olika bilmärken och där du kan få riktiga svar från riktiga bilägare 
som själva upplevt det.

SOM VI BASERAR 
PÅ ERFARENHET

På Nissan arbetar vi alltid med kunden i fokus. Allt vi genomför  
och varje beslut som vi fattar sker med största omsorg, precision 

och kvalitet, eftersom det är just för dig vi gör det. Från koncept  
till tester och tillverkning, från kund-service till engagemang. Vi tänker 

på kvaliteten i varje liten detalj.
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Läs de fullständiga villkoren här https://www.nissan.se/SE/sv/YouPlus/customer-promise.html

FRI LÅNEBIL
Vi lovar dig som är You+Nissan-medlem att vi 

kommer att hålla dig på vägen medan din bil är på 
service eller reparation. Boka i förväg så förser vi dig 

med en gratis lånebil eller annan lämplig lösning 
under servicetiden.

PRISGARANTI PÅ SERVICE
Vi lovar att ta hand om din Nissan på bästa möjliga 
sätt. Våra kunniga mekaniker använder de senaste 

metoderna och Nissans specialverktyg och har större 
kunskap än någon annan om hur din bil bör servas. 

Och för att du ska vara säker på att du får mesta 
möjliga för pengarna matchar vi eventuella prisförslag 

från andra verkstäder inom 5 mils avstånd från din 
lokala Nissan-anläggning. Prisgarantin omfattar bland 

annat nya Nissan originaldelar och arbetstid.

GRATIS FORDONSKONTROLL
Vi lovar att erbjuda dig en gratis fordonskontroll när 
du lämnar in din bil för reparation, ekonomiservice 
eller underhåll enligt serviceavtal. Dessutom får du 
alltid ett prisförslag i förväg, så att du vet vad som 
behöver åtgärdas och vad det kommer att kosta.

FÖRLÄNGD NISSAN ASSISTANS
Vi lovar att hålla dig på vägen, dygnet runt. Om du 
råkar ut för en oförutsedd händelse garanterar vi att du 
får vägassistans 24/7, oavsett årsmodell på din Nissan.

VÅRT LÖFTE TILL DIG SOM ÄGER EN NISSAN PRIVAT GÄLLER UNDER OBEGRÄNSAD TID.  
SOM MEDLEM I YOU+NISSAN ERBJUDER VI DIG SERVICE AV MÄNNISKOR MED ETT  

GENUINT, ÖPPET OCH ÄRLIGT INTRESSE AV ATT HJÄLPA DIG. VI KOMMER ATT TA HAND  
OM DIG OCH DIN BIL. DET ÄR VÅRT LÖFTE.

RING +46 8 50 10 3000 SÅ HJÄLPER VI DIG. VAR DU ÄN ÄR – VAD SOM ÄN HÄNT.

NISSAN LEAF    
ERBJUDER DIG:
GARANTI: 5 år/100.000 km på samtliga

komponenter relaterade till eldrift

3år/100.000 km på övriga standardkomponenter

12 år rostskyddsgaranti

3 år/100.000 km Nissan Assistans

24 kWh: 5 år/100.000 km kapacitetsgaranti

30 kWh: 8 år/160.000 km kapacitetsgaranti

Litiumjonbatteriet omfattas av en garanti mot att 
batterikapaciteten sjunker under nio staplar (av 12)  på 
bilens kapacitetsmätare. Garantin gäller i 5 år eller 
100.000 km på 24kwh och 8 år eller 160,000 km   
på 30 kWh.

1 år/30.000 km serviceintervall

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN    
ATT GÖRA VÅRT YTTERSTA.

Det är du som stimulerar vår fantasi. Du sporrar 
vår uppfinningsrikedom. Du inspirerar oss att 
bryta mönster, vara innovativa och finna nya 
vägar. På Nissan handlar innovation inte bara om 
komplement och förbättringar utan om att våga 
ta steget fullt ut och återuppfinna status quo. 
Det handlar om att producera oväntade 
lösningar som uppfyller dina allra vildaste, mest 
långtgående önskemål och behov. Vi på Nissan 
tar fram bilar, tillbehör och tjänster som bryter 
mönstret och är något utöver det vanliga, som 
gör det praktiska spännande och det spännande 
praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer 
fascinerande körupplevelse, varje dag.

Nissan Serviceavtal är det bästa sättet att ge din Nissan QASHQAI det underhåll den förtjänar! 
Vi tar väl hand om din Nissan och utför service till ett fast pris under många år. När du lämnar 
in din bil till en Nissan-återförsäljare byter vi delar och vätskor enligt Nissans serviceprogram 
och utför alla kontroller så att du kan fortsätta framföra din bil i lugn och ro. Du har full 
kontroll över budget och planering. Nissan informerar dig om när det är dags att lämna in 
bilen för service och föreslår villka åtgärder som bör utföras.

Nissan Förlängd Garanti ger dig möjlighet att förlänga tidsperioden eller körsträckan för den 
allmänna garantin på 3 år/100 000 km. Välj det avtal som passer bäst för dina körförhållanden. 
Vid en eventuell reparation används endast Nissan originaldelar och dessa monteras av 
mekaniker som fått specialutbildning av Nissan. För att du ska känna dig extra trygg när du 
är ute på vägarna ingår även vägassistans hela dygnet, 7 dagar i veckan, i hela Europa.

SERVICEAVTAL

FÖRLÄNGD GARANTI
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Följ Nissan LEAF på:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (Mars 2017). Denna broschyr innehåller 
bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig 
Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare 
kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den senaste informationen. Av 
trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de faktiska. Samtliga rättigheter förbehålles. 
Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är framställd av klorfritt papper – FY16 LEAF BROCHURE LHD 03/2017 – T ryckt i EU.
Producerad av CLMBBDO, Frankrike – T el.: +33 1 40 62 37 37 och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – T el.: +33 1 49 09 25 35.

ÅF-stämpel:

Besök vår hemsida: w w w.nissan.se
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