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Nissan LEAF
По-дълъг пробег, по-висока 
мощност, по-богат избор

Nissan LEAF е изпълнен с нови възможности, за да ви предложи множество приятни изживявания 
при шофиране. Независимо дали живеете в центъра на града, пътувате от предградията или 
просто сте 100% отдадени на електрическото придвижване в търсене на по-вълнуващо пътуване, 
подгответе се за по-уверено, свързано и вълнуващо шофиране в невероятния Nissan LEAF.

Показаните изображения и описания са с ориентировъчна цел. В някои случаи снимките са с превозни средства със спецификация от други държави 
и не представляват конкретен модел или оферта. Показаните функции може да не са налични или да не се предлагат стандартно, а само като опция.
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Като у дома в големия град
Пътувайте в големия град с пробег до 270км* и до 385 км* с LEAF 62kW. Изберете 

режим B за по-голяма рекуперация, използвайте e-Pedal за въодушевяващ контрол и 
включете на Еко режим, за по-продължително пътуване. Активирайте ProPILOT**, 

който ще ви помогне в тежкия трафик и ще направи деня ви по-приятен.

Радвайте се на пътуването 
както никога до сега

Преминете на режим D и активирайте ProPILOT** за да премахнете стреса 
от дългите пътувания – и отидете много по-далеч, като увеличите пробега си 

по време на пътуване благодарение на голямата мрежа за бързо зареждане в Европа.

Усилете 100% електрическото 
си шофиране

За още по-голямо вълнение от шофирането, изберете Nissan Leaf 62kW. 
С батерия с 59kW (използваем капацитет) за моментално ускорение, повече 

мощност и дори още по-голям пробег, той е един от най-добрите електромобили, 
които се движат в града днес.

*Данните за пробега са получени от лабораторни тестове според изискванията на ЕС и са предназначени за 
сравнение между различни видове автомобили. Информацията не се отнася за конкретен автомобил и не е 

част от офертата. Възможно е данните да не отговарят на тези при шофиране в реални условия. 
Допълнителното оборудване, поддръжката, навиците на шофиране и не технически фактори като 

метеорологичните например могат да дадат отклонение спрямо официалните резултати. Данните ca получени 
след тестов цикъл по новите изисквания Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP).

**Налични функции в зависимост от версията, стандартни или само като опция (срещу допълнително заплащане).
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ВИЖДАЙТЕ И
ЧУВСТВАЙТЕ ПОВЕЧЕ

с Around View Monitor** и интелигентните 
технологии** като Предупреждението за 
приближаващ трафик отзад и Интелигентната 
намеса при наличие на автомобил в сляпата зона.

УВЕРЕНОСТ
с Nissan ProPILOT*. Просто го 

активирайте и изберете 
скоростта си и дистанцията за 
по-лесно, отпускащо и 
безопасно пътуване.

ПОЧУВСТВАЙТЕ 
ВАШИЯ КОНТРОЛ

с Nissan e-Pedal. Да, в Nissan LEAF 
вие се нуждаете само от един 
педал за да ускорявате, намалявате 
и спирате – това е удивително.

НАСЛАДЕТЕ СЕ
на моменталната мощност

при потегляне и на чистото 
удоволствие от технологиите 
за интелигентно шофиране, 
които ви доставят плавно и 
вълнуващо шофиране. 

БЪДЕТЕ СВЪРЗАНИ
с новия 8" екран за лесна

комуникация между вашия 
смартфон и колата ви.Развълнувайте сетивата си

Той е мощен, интензивен, това е ново усещане за шофиране. 
Пригответе се за изживяване, което ще ви донесе силни 
емоции, когато сте зад волана. Мощността ли е вашият 
основен двигател? Насладете се на LEAF 62kW. Имате нужда 
да се чувствате свързани 24/7? Системата NissanConnect е 
създадена за вас. Винаги сте готови да отидете крачка 
по-напред? Няма проблеми да е така с Nissan LEAF.
*ProPILOT се предлага за ограничена гама от превозни средства и само за автоматични трансмисии. ProPILOT е усъвършенствана технология за подпомагане на 
водача, но не може да предотврати сблъсъци. ProPILOT е предназначен за водачи, които следят пътя и са с ръце на волана и е подходящ само за магистрали 
(път, разделен от бариери). Отговорност на водача е да бъде нащрек, да шофира безопасно и да контролира автомобила по всяко време.

**Предлага се в зависимост от версията, стандартно или само като опция (срещу допълнително заплащане).
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e-Pedal. Ускорете, забавете и 
спирайте, като не използвате нищо 
друго освен педала на газта. 
Толкова е просто

STOP

GO

Пътувайте из града
както никога до сега

Той е умен, издръжлив и управлението му е страхотно забавление: 
придвижването в градската джунгла с Nissan LEAF е удоволствие. 
Представете си, че шофирате само с един педал: това прави 
пътуването из всички тези кръгови движения и по оживените 
улици безпроблемно. 
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Успоредно паркиране. Намерили 
сте правилното място? Спрете 
пред него, задръжте бутона и 
наблюдавайте как Nissan LEAF ще 
паркира. Удивително..

Перпендикулярно паркиране. Спрете 
до свободно място, задръжте бутона 
и наблюдавайте как Nissan LEAF 
паркира перфектно между линиите на 
маркировката. . 

Паркирането
никога не е 
било по-лесно

Един от най-големите проблеми в градското шофиране е паркирането. Всичко това маневриране, 
въртене и обръщане отнема повече време и усилия, отколкото трябва. Трябва да се вмъкнете в 
тясно пространство в претъпкан паркинг? Искате ли да паркирате на това място на страничната 
улица? Просто активирайте ProPILOT Park.* Без въртене на волана и натискане на педалите. 
Това е, което ще получите с една от най-модерните технологии на Nissan Intelligent Mobility. 
Просто изберете паралелно или перпендикулярно паркиране и натиснете бутона. 
Така ще осъзнаете колко лесна маневра е паркирането.
* Налични функции в зависимост от нивото на оборудване.

Не трябва да разчитате само на асистентите за водача. Някои функции може да не работят при всякакви условия 
и обстоятелства. Прилагат се скоростни и други ограничения. За условията, свързани с технологиите на Nissan, моля, 
свържете се с вашия дилър на Nissan.
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Дискретно предупреждение
преди да извършите 
следващото си действие

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR ВИ ПОМАГА ДА ВИЖДАТЕ 
ПОВЕЧЕ ОКОЛО ВАС И УЛЕСНЯВА ТРУДНИТЕ МАНЕВРИ. С 360°
 виртуален изглед от птичи поглед на вашия LEAF, както и с 
детайлни изображения, отпред, отзад и отдясно, ще можете 
лесно да влезете и в най-тесните места без да одраскате 
никъде електромобила.*
*Не трябва да разчитате само на системите за подпомагане на водача. Някои функции може да не работят 
при всякакви условия и обстоятелства. Прилагат се скоростни и други ограничения. За условията, 
свързани с технологиите на Nissan, моля, свържете се с вашия дилър на Nissan.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR** ви 
предупреждава, когато усети подвижни обекти 
около автомобила ви. Тази система подобрява 
видимостта ви наоколо.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT** Тази функция ви 
помага да излезете по-безопасно на заден ход 
от паркомясто. Тя следи околността около 
задната част на вашия LEAF и може да ви 
предупреди за приближаващи автомобили от 
двете ви страни.

**Тези системи са налични само за определени нива на оборудване.
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С пробег до 270км* за LEAF 40 kW и до 385км* за LEAF 62kW, които са лесни да се удължат 
благодарение на най-голямата мрежа от бързо зарядни станции в Европа, плюс възможността 
за шофиране в D-режим, B-режим и с помощта на Nissan ProPILOT**, който се активира само с 
натискането на бутон, идеята за пътуване по магистралата никога не е била по-вдъхновяваща.
Nissan ProPILOT** следва автомобила отпред на зададена от водача дистанция и ви държи в 
средата на лентата на движение. 
Той може дори за спре изцяло вашия LEAF и да го задържи на място в задръстване, за да ви спести 
усилия. Той превръща досадното пътуване сутрин до работа в отлично начало на деня.

ПОДДЪРЖА ЗАДАДЕНАТА 
ОТ ВАС СКОРОСТ 

И ДИСТАНЦИЯ 

МОЖЕ ДА 
СПРЕ ЕЛЕКТРОМОБИЛА 

ДОРИ ИЗЦЯЛО

ДРЪЖТЕ ПОД ОКО ТРАФИКА

Извлечете максимума
от пътуването

*Данните за пробега са получени от лабораторни изпитвания съгласно законодателството на ЕС, като те са предназначени за сравняване на различните видове превозни средства. 
Информацията не се отнася за конкретно превозно средство и не представлява част от офертата. Стойностите може да не отразяват реалните резултати при шофиране. 
Допълнителното оборудване, техническото обслужване, поведението при шофиране и фактори, като метеорологичните условия например, могат да повлияят на официалните 
резултати. Стойностите са определени съгласно новия цикъл за изпитване на “Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства“ (WLTP) 
**ProPILOT се предлага за ограничена гама от превозни средства и само за автоматични трансмисии. ProPILOT е усъвършенствана технология за подпомагане на 
водача, но не може да предотврати сблъсъци. ProPILOT е предназначен за водачи, които следят пътя и държат ръцете си на волана и е предназначен само за 
магистрали (път, разделен от бариери). Отговорност на водача е да бъде нащрек, да шофира безопасно и да контролира автомобила по всяко време.
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Представете си шофиране в компанията на асистентите на 
Интелигентната мобилност на Nissan*, които ви подпомагат, а именно:

ProPILOT**:
следи потока на 
трафика, за да 

поддържа 
предварително 

зададената от вас 
скорост и дистанция и 
ви държи в средата на 
лентата. Той дори ще 

ви предупреди ако 
започнете да се 
отклонявате от 

лентата на движение и 
може да спре напълно 

в задръствания. 

ProPILOT Park*:
без ръце, без крака, 

просто по-лесен начин 
да паркирате само с 

един пръст. Тази 
система на 

Интелигентата 
мобилност на Nissan е 
толкова модерна, че 

превръща 
паркирането в 
удоволствие. 

INTELLIGENT 
CRUISE CONTROL*:

следи потока на 
трафика, за да улесни 
дългите пътувания по 

магистрала.

INTELLIGENT LANE 
INTERVENTION*:

ви помага да сте там, 
където искате да сте. 
Ако усети, че неволно 

започнете да 
напускате лентата си 

на движение, той 
активира леко 

спирачките, за да ви 
помогне плавно да се 

приберете.

ИНТЕЛИГЕНТНИ 
АВТОМАТИЧНИ 
LED* СВЕТЛИНИ:
осветяват пътя ви, 
като се включват 

автоматично, когато се 
стъмни и преминават 

временно на къси 
светлини, когато 

насреща приближава 
превозно средство.

АСИСТЕНТ ЗА 
СЛЯПАТА ЗОНА НА 

АВТОМОБИЛА*:
Предупреждава за 
присъствието на 

автомобил в 
сляпата зона 

 ви връща
 в лентата на 

движение.

**ProPILOT се предлага за ограничена гама от превозни средства и само за автоматични трансмисии. ProPILOT е усъвършенствана технология за подпомагане на водача, 
но не може да предотврати сблъсъци. ProPILOT е предназначен за водачи, които следят пътя и държат ръцете си на волана и е предназначен само за магистрали (път, 
разделен от бариери. Отговорност на водача е да бъде нащрек, да шофира безопасно, да спазва ограниченията на скоростта и безопасна скорост въз основа на пътните 
условия и да поддържа контрол над превозното средство при по всяко време.

Правилната технология
в правилния момент

Интелигентният Nissan LEAF е изпълнен с гъвкави технологии, които се намесват, когато 
имате най-голяма нужда от тях. Например, когато пътувате по магистралата и трафикът 
внезапно се забавя: Интелигентния спирачен асистент с разпознаване на пешеходци и 
велосипедисти следи случващото се пред вас и е готов да активира спирачките, ако е 
необходимо. Хубаво е да знаете, че не сте сами. С богат набор от функции от Интелигентната 
мобилност на Nissan*, които да ви подкрепят и да ви предпазват от неприятности, Nissan 
LEAF превръща вашето пътуване в уверено, сигурно и по-вълнуващо пътуване всеки ден. 
Не трябва да разчитате единствено на функциите за подпомагане на водача. Някои от тях може да не работят при всякакви условия и обстоятелства. 
Налице са скоростни и други ограничения. За условията, свързани с технологиите на Nissan, моля, свържете се с вашия дилър на Nissan.
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ДИФУЗЬОР

ОБТЕКАЕМИ 
СТРАНИЧНИ 
ОГЛЕДАЛА

ОБТЕКАЕМИ 
СТРАНИЧНИ ОГЛЕДАЛА

Впечатляващият външен вид е само началото. С модерен аеродинамичен дизайн, който 
позволява на LEAF да пори вместо да се сблъсква с въздуха, получавате изключително 
ефективно превозно средство, което е и невероятно тихо.

Аеродинамична ефективност за
100% електрическо 
бъдеще
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ОБЩЕСТВЕНА СТАНЦИЯ ЗА БЪРЗО 
ЗАРЕЖДАНЕ CHADEMO 50KW*

Изберете начина на зареждане и
продължавайте напред

Зареждането на вашия LEAF не може да бъде по-лесно: просто го 
включете в обикновен контакт за зареждане през нощта. Ако бързате, 

използвайте едно от новите ни зарядни устройства за AC EV: подходящи 
за използване на закрито или навън, те са безопасни, интелигентни и 

удобни - и ще поддържат вашия Nissan LEAF зареден и готов за пътуване. 

NISSAN LEAF : 20% ДО 80% ЗА ОКОЛО 60 МИН*
NISSAN LEAF 62 KW : 20% ДО 80% ЗА ОКОЛО 90 МИН*

*На разположение в определен модел
*Посочените цифри са за батерии с използваем капацитет 39kWh и 59kWh. Времето за зареждане зависи от условията на зареждане, включително типа и състоянието на 
зарядното устройство, температурата на батерията, както и температурата на околната среда в точката на употреба. Посоченото време за бързо зареждане изисква 
използване на бързо зарядно устройство CHAdeMO. Nissan LEAF е проектиран да поддържа повечето пътувания в ежедневието и е оборудван с предпазни устройства за 
защита на батерията по време на многократни сесии за бързо зареждане за кратък период от време. Времето, необходимо за последователно бързо зареждане, може да е 
по-дъбго, ако температурата на батерията активира технологията за защита на батерията.

ЗАРЕЖДАНЕ У ДОМА – 7KW ДО 22KW
Динамичното управление на заряда гарантира оптимално зареждане, 
чрез енергията от дома.

NISSAN LEAF : ПЪЛЕН ЗАРЯД НА БАТЕРИЯТА ЗА ОКОЛО 7Ч И 30 МИН
NISSAN LEAF 62KW : ПЪЛЕН ЗАРЯД НА БАТЕРИЯТА ЗА 11Ч И 30 МИН
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Влезте в света на спестяването
прегърнете свободата

РАЗБЕРЕТЕ ЗАЩО ПО-МАЛКО Е ПОВЕЧЕ Шофирането на електромобил има много предимства. 
Без ДВГ, няма повече зареждания с гориво, но това не е всичко. Има по-малко износващи се 
части, което води до по-лесна поддръжка. Трябва само да решите какво ще правите с 
повечето време, с което ще разполагате.

СБОГОМ НА ДВИГАТЕЛИТЕ 
С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ
Със 100% електрически двигател, ще 
забравите всички проверки и 
поддръжки и ще спестите време и 
средства като зареждате батерията си, 
вместо да пълните резервоара си.

СБОГОМ НА БЕНЗИНОКОЛОНКИТЕ
Забравете за спиранията по 
бензиностанциите по пътя за работа. 
Сега може да се събудите с изцяло 
заредена батерия и готови да 
започнете деня. 

СБОГОМ НА СМЯНАТА НА МАСЛА
Без повече гориво означава и без 
повече масла и смяната им. Без 
трансмисия, свещи, радиатор, ремъци и 
други, които намаляват 
експлоатационните разходи с до 40%. 
Свободното време нараства.

ИНОВАТИВНА БАТЕРИЯ
Батерията на LEAF е тествана и има изключителна 
издръжливост, което означава, че можете да сте 
уверени, че използвате едни от най-надеждните 
технологии за батерии в света. 
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 Сканирайте кода, 
за да свалите 
приложението за 
услугите 
NissanConnect и 
да го свържете с 
вашият нов Nissan.

Бързата реакция и използването на характеристиките могат да бъдат засегнати, когато колата има лош сигнал. За 
оптимална експлоатация, моля, уверете се, че колата ви е с добро мрежово покритие.

NissanConnect 
Services

**Свързването на мобилен телефон за използване на NissanConnect трябва да се извършва 
само когато автомобилът е паркиран безопасно. Използването на системата винаги 
трябва да бъде в съответствие с правилника за движение. Шофьорите трябва да използват 
системата, само когато е безопасно да го направят. Потребителите трябва да са наясно с 
възможността технологията за свободни ръце да отклони вниманието им от пътя, което би 
могло да повлияе на пълния контрол на превозното средство.

Лесна връзка
с вашия свят

Цветният, чувствителен на докосване 8" дисплей в Nissan LEAF 
е вашия портал към NissanConnect**: чрез интуитивна навигация, 
модерни технологии и други. Нашето смартфон приложение 
предлага нарастваща гама от услуги, включително и изпращане 
на адрес до вашия нов Nissan LEAF.

ЗАРЕЖДАНЕ

Следете статуса на 
батерията си по всяко 
време със смартфон 
приложението 
NissanConnect Services и 
стартирайте зареждането 
от телефона си, за да се 
възползвате от по-ниските 
тарифи на тока през нощта. 

СВЪРЗАНОСТ

Можете да свържете 
безпроблемно вашето 
Android или iOS устройство 
и да използвате гласов 
контрол.** Имате достъп 
до любимата си музика, 
съобщения и други 
приложения, за да бъдете 
информирани и да се 
забавлявате докато 
шофирате.

НАВИГАЦИЯ И 
ШОФИРАНЕ

Навигацията завой по завой, 
както и функция за 
изпращане на дестинация 
до колата, ви отвеждат там, 
където трябва да отидете. 
Проверете разстоянието, 
което сте изминали и броя 
пътувания, които сте 
направили директно от 
вашия смартфон.

УДОБСТВО
И КОМФОРТ

Възползвайте се от 
дистанционните услуги 
от приложението 
NissanConnect. И ако 
някога имате нужда от 
помощ, Nissan Assistance 
е само на един клик 
разстояние.
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(1) Безплатни услуги (Nissan на Google Assistant, История на шофиране и анализ, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) се предлагат безплатно за период до 
7 години, в зависимост от модела. За повече информация, моля, свържете се с вашия дилър на Nissan. 

(2) Карти и трафик в реално време, услуги за дистанционно управление, интелигентни сигнали са достъпни безплатно за период от 3 години и след това са достъпни 
срещу такса в зависимост от модела. За повече информация, моля, свържете се с вашия дилър на Nissan.

За да използвате услугите на NissanConnect, имате нужда от потребителски акаунт на NissanConnect и трябва да се регистрирате и да влезете в NissanConnect с 
вашето потребителско име и парола. За да използвате безплатно приложение NissanConnect, имате нужда от смартфон със съвместима iOS или Android операционна 
система и SIM карта с опция за данни със съществуващ или отделен мобилен телефон договор между вас и вашия доставчик на мобилни услуги. Всички услуги са 
предмет на покритие на мобилната мрежа. Използването на бордовия интернет на NissanConnect става възможно чрез интегрирана безжична интернет връзка. 
Пакетите с данни се получават чрез избрани външни доставчици на мобилни комуникации в съответствие с техните условия (в зависимост от наличността във вашата 
страна). За допълнителна информация, моля, посетете вашия дилър на Nissan.

NissanConnect
Отличаващ се с 8-инчов цветен сензорен дисплей, NissanConnect е 
вашата централна система за управление. Свържете телефона си с LEAF, 
оптимизирайте маршрутите си, управлявайте по-ефективно батерията 
си, получавайте помощ и поддръжка през цялото си пътуване и дори 
подобрете начина, по който шофирате. Просто изтеглете приложението 
NissanConnect Services, за да се синхронизирате.

МЕНИДЖЪР НА БАТЕРИЯТА
Уверете се, че вашето превозно 
средство е заредено, преди да 
започнете пътуването си. 
Можете да активирате 
зареждането на своя Nissan 
LEAF от вашия смартфон, винаги 
когато ви е удобно.
Безплатна услуга (1)

УСЛУГИ ЗА КОНТРОЛ ОТ 
РАЗСТОЯНИЕ
Лесно ще намерите вашата кола 
като активирате дистанционно 
светлините и клаксона. Можете 
също така да затоплите или 
охладите интериора на вашия 
Nissan LEAF преди да влезете в 
него. Ако междувременно 
батерията му е включена към 
зарядно устройство, тя ще 
остане напълно заредена.
Безплатни за първите 3 г. (2)

КАРТИ И ТРАФИК В РЕАЛНО 
ВРЕМЕ
Получавайте информация за 
трафика в реално време, 
предоставена от TomTom, която 
ще ви помага да планирате 
заобикаляне на задръствания 
или инциденти, за да пристигате 
по-бързо до всяка желана 
дестинация.
Безплатна услуга за първите 3 години (2)
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УНИКАЛНИ СИНИ АКЦЕНТИ

ИНДИВИДУАЛНО 
АРМАТУРНО ТАБЛО

ТЕЛЕСКОПИЧЕН 
ВОЛАН

ОТОПЛЕНИЕ НА 
СЕДАЛКИТЕ

ВПЕЧАТЛЯВАЩО 
ПРОСТРАНСТВО ЗА КРАКАТА

Почувствайте
комфорта на тихия интериор

Какво е да карате съвсем тих автомобил? Влезте в LEAF и опитайте. В него 
ще изпитате тишина в купето от ново измерение - докато не включите 
премиум аудио системата Bose, която ще изпълни пространството с 
кристално чист и плътен звук. Добавете комфортните отопляеми седалки* и 
всяко пътуване има възможнност да се превърне в невероятно изживяване.

АУДИО СИСТЕМА BOSE PREMIUM *
Дори аудио системата е енергийно ефективна. 
Със седем малки, олекотени и стратегически 
разположени тонколони, инженерите от Bose 
са създали технология, която пести енергия, 
без да влошава качеството на звука. 
*Системата е налична само за определени нива на оборудване.
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435л
Натоварете

това, което ви е 
необходимо за деня

LEAF е готов за следващото ви излизане с 
впечатляващо товарно пространство, нисък под на 
багажника и делима 60/40 облегалка на задната 
седалка, която лесно се сгъва. Всичко това помага на 
електромобила да превози почти всичко с капацитет 
до 435 л, което бихте пожелали.
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*Данните за пробега са получени от лабораторни изпитвания съгласно 
законодателството на ЕС, като те са предназначени за сравняване на 
различните видове превозни средства. Информацията не се отнася за 
конкретно превозно средство и не представлява част от офертата. 
Стойностите може да не отразяват реалните резултати при шофиране. 
Допълнителното оборудване, техническото обслужване, поведението при 
шофиране и фактори, като метеорологичните условия например, могат да 
повлияят на официалните резултати. Стойностите са определени 
съгласно новия цикъл за изпитване на “Световната хармонизирана 
процедура за изпитване на леки превозни средства“ (WLTP).

Електрифицирайте света
В Nissan, вярваме в устойчивото бъдеще, но сме убедени, че то ще се случи, само ако 
действаме сега. Посветили сме се на работата, свързана с решения за електрическа 
мобилност, за да оформим модерни градове и да създадем по-добро бъдеще днес.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ NISSAN. Присъединете се 
към електрическата революция. Започнете да 
шофирате автомобила на бъдещето, днес. Гамата от 
100% електрически автомобили на Nissan предлага най-
висок клас представяне, като ви дава възможност да се 
наслаждавате на шофирането без отделяне на вредни 
емисии.

NISSAN LEAF 100% EЛЕКТРИЧЕСКИ. Nissan LEAF може да 
измине до 270 км* (или до 385km* с 62 kW батерия) с 
едно бързо зареждане и може да се оборудва с 
интелигентните технологии на Nissan включително и 
ProPILOT, ProPILOT Park и e-Pedal. 

РАЗРАСТВАЩА СЕ ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ. 
Nissan работи с бързия режим на зареждане CHAdeMO 
и има най- голямата изградена мрежа за бързо 
зареждане в Европа. Сега в процес на изграждане са 
зелени коридори за зареждане при дълги пътувания и 
популярни маршрути.

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

Отпечатване   |   ЗатварянеВъншен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Технологии и Работа    |   Стил и Аксесоари



Изберете LEAF, който подхожда на стила ви.
Съобразен с Вас.
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A
B

C

D

РАЗМЕРИ
A: Дължина: 4,490 мм

B: Междуосие: 2,700 мм

C: Широчина: 1,788 мм

D: Nissan LEAF височина: 1,540 мм 
(1,530 мм с 16" алуминиеви джанти)
Nissan LEAF 62 kW височина: 1.545 мм*

Двуцветен сив с черен 
покрив XFU

Червен Z10Черен Z11

Двуцветен червен
с черен покрив XDS

Двуцветен син 
с черен покрив XFV

Двуцветен сребърен 
с черен покрив XDR

Двуцветен бял 
с черен покрив XDF

Бял 326Перлено бял QABТъмно сив KAD

Син RCJ

ИЗБЕРЕТЕ СИ ЦВЯТ

*Данните подлежат на окончателна хомологация

НАПРАВЕТЕ СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА
ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ LEAF
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Смело напред
Стилни аксесоари за LEAF

ПАКЕТ DYNAMIC
Предни декоративни акценти - сини
Странични лайстни - сини 

1 - Двулицева стелка за багажник
2 - Led интериорно осветление*
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3 - Защитна лайстна за багажник
4 - Предни и задни калобрани - бели

(9 �
���� ���	
)

5 - Защита на горната част на бронята
6 - Багажник за монтаж отзад* с 13 пина* 

несъвместими със резервно колело. 
Максималния товар е 52,5 кг.

7 - Антена тип «перка на акула»* 
(5 налични цвята)
*�
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 ���
 Acenta � Visia �Y20, MY21 
� MY22. (������	��
 � DAB, DAB+ and FM).

8  - 17" полирани алуминиеви джанти със 
сини акценти и секретни гайки

9 - Алуминиеви рейки за багажник
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10  - Декоративна лайстна на багажника - 
синя

11  - Безжично зарядно за телефон
12  - Стелки

Страница 1    |    Страница 2 

Отпечатване   |   ЗатварянеВъншен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Технологии и Работа    |   Стил и Аксесоари



В NISSAN, 

НА ФОКУС Е 
КАЧЕСТВОТО. 

360° ПРОЦЕС
Вдъхновени от вас, ние се стремим към качество още от самото 

начало, стараем се да го подобрим във всеки един автомобил, за 
да го направим по-комфортен и по-надежден чрез иновативен 

дизайн, интелигентни технологии и внимателно подбрани детайли.

БЕЗОПАСНОСТ
Заедно със системите ни за интелигентно шофиране, ние се грижим 

за вас и ви помагаме да избегнете неприятностите на пътя, за да 
шофирате по-уверено всеки ден. Нашата Around View Monitor система 

използва 4 камери, за да ви осигури видимост от птичи поглед на 
вашия автомобил и заобикалящата го среда. 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ
Ние правим максималното за нашите автомобили, за да гарантираме 

тяхната надеждност всеки ден. Тестваме в продължение на милиони 
километри, отваряме и затваряме врати, капаци и багажници хиляди пъти 

и дори използваме вулканичен прах от Япония, за да тестваме здравината 
на прозорците.

УСЪВЪРШЕНСТВАНО 
ЧРЕЗ ОПИТ

То е в основата на всичко, което правим и в лабораторията и в 
дизайнерското студио, в завода и нашите дилърства и в

отношенията ни с вас. Ние опитахме, опитваме и ще опитваме 
отново. Защото това, което правим е усъвършенствано чрез опит.

Наричаме го качеството на Nissan.
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ВСИЧКО, КОЕТО NISSAN ПРАВИ Е
ВДЪХНОВЕНО ОТ ВАС

Вие разпалвате въображението ни. Вие
провокирате нашата изобретателност.
Вие ни вдъхновявате да променяме
правилата и да създаваме иновации.
В Nissan иновативността не е само
допълнение или доразвиване на идеи, а
преминаване отвъд обичайното и
промяна на статуквото. Става въпрос за
взимане на неочаквани решения, за да
отговорим на вашите най-смели и най-
прагматични желания. Ние проектираме
автомобили, аксесоари и услуги, които
пре дизвик ват въобра жението ви , 
правейки практичното вълнуващо, а 
вдъхновението на практика засилва 
удоволствието от шофирането на Nissan 
всеки ден.

NISSAN LEAF ВИ ПРЕДЛАГА:
5-ГОДИНИ/100,000 KM ГАРАНЦИЯ НА 
ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ СВЪРЗАНИ С 
ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАДВИЖВАНЕ

3-ГОДИНИ/100,000 KM ЗА 
СТАНДАРТНИТЕ СИ КОМПОНЕНТИ

12 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ ПРОБИВНА 
КОРОЗИЯ

30,000 KM СЕРВИЗЕН ИНТЕРВАЛ

Гаранция на литиево-йонната батерия в 
случай на загуба на капацитет - под 
9 клетки при максимални 12, според 
показанието на уреда за капацитета на 
батерията на арматурното табло: 8 
години или 160 000 км, което от двете 
събития настъпи първо. 
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Nissan Intelligent Mobility ви движи с една крачка напред. В автомобили, които се 

чувстват като ваше продължение, помагайки ви да виждате повече и да усещате 

повече. Те реагират заедно с вас, а понякога дори и вместо вас. Интелигентната 

мобилност на Nissan е за по-добро бъдеще - премествайки ни в свят, който е 

по-безопасен, по-устойчив и вълнуващ.

Запознайте се подробно с Leaf: www.nissan.bg
Последвайте Nissan Leaf във Facebook, Twitter и Youtube.
Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването 
(март 2022 г). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните 
изложения. В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си 
запазва правото да прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и 
представени в настоящата публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени 
изменения във възможно най-кратки срокове. Моля свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител 
на Nissan, за да получите актуална информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните 
в настоящата брошура цветове и облицовъчни материали могат да се различават незначително от действителните цветове 
на боята и интериора на каросерията. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура или 
части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа. Напечатано в ЕС. Създадено от DESIGNORY, Франция и произведено 
от eg+ worldwide, Франция – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.bg/vehicles/new-vehicles/leaf.html
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