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

Най-продаваният електромобил дава нови възможности, за да ви предложи различни 
изживявания зад волана. Независимо от това дали пътувате в града, извън него или 
просто обичате динамиката на електромобила, се пригответе за по-уверено, свързано 
и вълнуващо пътешествие в просто невероятния Nissan LEAF.
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Като у дома в големия град
Пътувайте през градския пейзаж с водещ в класа си пробег до 270 км* и до 385 км* 

с LEAF 62 kW. Изберете режим B за моментална сензация, използвайте e-pedal за 
вълнуващ контрол и превключете на режим Еко за най-дълготрайно удоволствие.

Активирайте ProPILOT и технологиите на интелигентната мобилност на Nissan ще ви 
помагат в тежък трафик и ще направят големия град ваш.

Радвайте се на пътуването 
както никога до сега

Превключете на D-режим и активирайте ProPILOT, за да елиминирате стреса от 
дългото пътуване и отидете много по-далеч като увеличите пробега си в движение 

благодарение на най-голямата мрежа за бързо зарядни станции в Европа. 

Усилете 100% електрическото 
си шофиране

За още по-вълнуващо шофиране изберете Nissan Leaf с 62kWh батерия. Той има 
моментална тяга, повече мощност и още по-дълъг пробег. Той е най-добрият от 

най-добрите електромобили, които днес се движат по пътищата. 

*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).
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Развълнувайте сетивата си
Той е мощен, той е интензивен, той е нова сензация за шофиране. 
Пригответе се за преживяване, което натиска всички правилни 
бутони, когато сте зад волана. Мощността ли е вашия основен 
приоритет? Изпитайте солидната разлика с LEAF 62 kW. Нуждаете 
се да бъдете свързани 24/7? Системата NissanConnect е 
създадена за вас. Винаги готова да ви съдейства. 

ВИЖДАЙТЕ И
ЧУВСТВАЙТЕ ПОВЕЧЕ

с интелигентната система за наблюдение 
около автомобила и Apple Carplay за лесна 
свързаност между телефона и колата си.

УВЕРЕНОСТ
с Nissan ProPILOT*. Просто го 

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

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 благодарение 

на Apple Carplay за лесна 
комуникация между вашия 
смартфон и колата ви.

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.

*ProPILOT се предлага за определени модели и нива на оборудване. ProPILOT е модерна технология за подпомагане на водача, но не може да 
предотврати катастрофи. ProPILOT е създадена за водачи, които държат ръцете си на волана и следят внимателно с поглед пътя пред себе си. 
Предназначена е за използване по магистрали (пътища, чиито срещуположни посоки на движение са разделени с мантинела). Отговорност на 
водачът е да бъде внимателен, да шофира безопасно и да има възможност да поеме контрола върху превозното средство по всяко време. 
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СПИРАНЕ

Потегляне

e-Pedal. Ускорете, намалете и 
спрете само с педала на газта. 
Толкова е лесно

Пътувайте из града
както никога до сега

Той е умен, има сериозна издръжливост и е много забавен: пътуването в градската 
джунгла е удоволствие с Nissan LEAF. Представете си шофиране само с един педал: 
то превръща преминаването през всички тези кръгови движения и по натоварените 
улици в спокойно начинание. Блокирани в задръстване? Няма проблеми. Просто 
активирайте ProPILOT за съдействие и се фокусирайте напред. С технологиите на 
интелигентната мобилност на Nissan, които следят за безопасността ви, B-режим за 
мощност и Еко-режим, за да изминете до 270 км или 385 км с LEAF 62 kW с едно 
зареждане, големия град се превръща във вашия оазис.

*Данните за пробега са получени при тестване в лабораторни условия в съответствие с законодателството на ЕС и са предназначени 
за сравнение между превозни средства. Информацията не се отнася за конкретен автомобил и не представлява част от офертата. 
Данните може да не съвпадат с тези при шофиране в реални условия. Допълнителното оборудване, поддръжката, шофьорските 
навици и нетехнически фактори като атмосферните условия могат да се отразят на реалните резултати. Данните са получени след 
тестване според новия тестови цикъл Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP).  
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Успоредно паркиране. Намерили 
сте правилното място? Дайте пред 
него, задръжте бутона и наблюдавайте 
как Nissan LEAF ще влезе в него. 
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

Една от най-досадните маневри в градското шофиране е паркирането. 
Действията свързани c него отнемат повече време и енергия от колкото 
е необходимо. С ProPILOT Park, паркирането е удоволствие. Трябва да 
влезете в тясно парко място? Искате да заемете това странично място 
на улицата? Просто дайте леко напред, задръжте бутона и пуснете 
волана, за да видите как вашия LEAF ще паркира перфектно. Без ръце, 
без крака, просто по-лесен и удобен начин да паркирате. *Ръчно регулиране на нивото на фаровете ще се предлага на всички нива от декември 2019 г. 
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Получете дискретно предупреждение
преди да извършите 
следващото си действие

ЧУВСТВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ОКОЛО ВАС Дори и да не виждате автомобила 
скрит в слепите зони на превозното ви средство или това дете на ъгъла, 
което ще пресече пътя ви, можете да разчитате на системите на 
Интелигентната мобилност на Nissan да ви предупредят. Независимо 
дали излизате назад от парко място или сменяте лентата на магистрала, 
те ще ви държат по-запознат с околността и ще ви дадат съвсем нова 
степен на увереност. 

ИНТЕЛИГЕНТНАТА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
може да ви предупреди, когато усети движещи 
се обекти около автомобила. Тя подобрява 
видимостта ви над околността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРИБЛИЖАВАЩ ТРАФИК 
Тази система ви позволява да излезете назад от 
парко място по-безопасно. Тя следи околността 
зад вашия LEAF и може да ви предупреди за 
приближаващи автомобили. 
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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 ограничен набор автомобили. ProPILOT е усъвършенствана технология за подпомагане на водача, но тя не може да предотврати злополуки. ProPILOT е 
предназначена за водачи чиито ръце са на волана и следят внимателно пътя пред тях, единствено за магистрали (с разделени от мантинела срещуположни посоки на движение). 
Отговорност на водача е да бъде нащрек, да шофира безопасно и да може да поеме контрола върху автомобила по всяко време.

С пробег до 270 км за версията с 40 kW батерия и до 385 км за тази с 62 kW*, който лесно може 
да се удължи благодарение на най-голямата в Европа мрежа от бързи зарядни станции. 
Nissan ProPILOT** се активира само с натискането на бутон, затова идеята за пътуване по 
магистрала никога не е била толкова вълнуваща.
Nissan ProPILOT следва автомобила отпред на предварително зададена от водача дистанция и ви 
държи в центъра на лентата на движение. Той дори може да спре напълно вашия LEAF и да го 
задържи в задръстване, за да ви спести енергия. Той превръща вашето ежедневно шофиране в 
чудесен начин да започнете деня. 
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Представете си шофиране в компанията на асистентите на 
Интелигентната мобилност на Nissan*, които ви подпомагат, а именно:

Правилната технология
в правилния момент

Nissan LEAF е оборудван с модерна технология, която се намесва, когато се нуждаете 
от нея. Например когато пътувате на магистрала и трафика изведнъж намали: 
Интелигентен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци следи околността 
пред вас и е готов да активира спирачките ако е необходимо. Добре е да знаете, 
че не сте сами. С цял набор от функции на Интелигентната мобилност на Nissan*, 
които ви предпазват от неприятности, Nissan LEAF превръща пътуването ви в 
уверено, сигурно и по-приятно преживяване всеки ден. 

ProPILOT**:
следи потока на 
трафика, за да 

поддържа 
предварително 

зададената от вас 
скорост и дистанция и 
ви държи в средата на 
лентата. Тя 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 ви 

улесни максимално. 

ИНТЕЛИГЕНТНА 
НАМЕСА ЗА 
ЛЕНТАТА НА 
ДВИЖЕНИЕ:
ви помага да се 

движите там където 
желаете. Тя прилага 

спирачно усилие, за да 
ви върне внимателно 
обратно, в случай че 

неволно започнете да 
се отклонявате от 

лентата си.

ИНТЕЛИГЕНТНИ 
АВТОМАТИЧНИ 
ФАРОВЕ С LED 
ТЕХНОЛОГИЯ:

 осветяват пътя ви 
като се включват 

автоматично, когато се 
стъмни и сменят къси 

и дълги светлини в 
зависимост от това 
дали идва насрещен 

трафик. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗА ОБЕКТ В 

СЛЯПАТА ЗОНА:
сменяйте уверено 

лентите. Тази 
система следи за 

поява на обекти в 
слепите зони на 
автомобила и ви 

предупреждава ако 
усети такива..

*Предлага се само за определени нива на оборудване.

**ProPILOT се предлага за ограничен набор автомобили. ProPILOT е усъвършенствана технология за подпомагане на водача, но тя не може да предотврати 
злополуки. ProPILOT е предназначена за водачи чиито ръце са на волана и следят внимателно пътя пред тях, единствено за магистрали (пътища с мантинела между 
двете посоки на движение). Отговорност на водача е да бъде нащрек, да шофира безопасно и да може да поеме контрола върху автомобила по всяко време.
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ДИФУЗЬОР

ОБТЕКАЕМИ 
СТРАНИЧНИ 
ОГЛЕДАЛА

Движете се по-ефективно. Благодарение на невероятния капацитет на 62kWh батерия и 
модерния аеродинамичен дизайн, Nissan LEAF осигурява: моментална тяга при потегляне и 
невероятно тихо возене с минимално въздействие върху околната среда и портфейла ви. 
Това е бъдещето: мощност, удоволствие и позитивност. 

ПЛОСЪК ПОД НА 
КУПЕТО

Зареден със 
100% електрическо бъдеще
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Просто включете вашия Nissan LEAF в контакта в къщи през нощта, за да заредите 
батерията, или използвайте най-голямата мрежа от бързи зарядни станции в Европа, 

за да заредите по път. Времето за зареждане зависи от редица фактори, вижте 
по-долу за повече информация.

*Данните са за батерии 40kWh и 62kWh на Nissan LEAF. Времетраенето зависи от условията на зареждане, включително тип и състояние на зарядното устройство, температурата на батерията, както 
и температурата на околната среда в точката на зареждане. Посоченото време за бързо зареждане изисква използването на зарядно устройство от типа CHAdeMO. Nissan LEAF е проектиран за 
повечето видове пътувания във всекидневния живот, като е оборудван със система за защита на батерията при многократни цикли на бързо зареждане в рамките на кратък времеви интервал. 
Времетраенето на следващото бързо зареждане може да бъде по-дълго, ако температурата на батерията активира технологията за защита на батерията.

ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ В КЪЩИ
7KW WALLBOX*

NISSAN LEAF 40 kWh: ОТ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НИСЪК 
ЗАРЯД ДО ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ - ДО 7Ч 30МИН 
NISSAN LEAF 62 kWh: ОТ СЪОБЩЕНИЕ ЗА НИСЪК 
ЗАРЯД ДО ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ - 11Ч 30МИН

NISSAN LEAF 40 KWH: 20% ДО 80% ЗА ОКОЛО 60 МИН
NISSAN LEAF 62 kWh: 20% ДО 80% ЗА ОКОЛО 90 МИН

ОБЩЕСТВЕНА СТАНЦИЯ ЗА БЪРЗО 
ЗАРЕЖДАНЕCHADEMO 50KW*

Изберете начина на зареждане и 
продължавайте напред
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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. 

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 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.

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. 

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. 
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Новият по-бърз 8" сензорен екран в Nissan LEAF е вашия портал към 
NissanConnect: интуитивна навигация, модерни технологии и други. 
Нашето смартфон приложение предлага нарастващ брой от услуги 
включително изпращане на маршрути до вашия Nissan. Така че 
поставете коланите и сте готови да потеглите. 

Лесна връзка
с вашия свят

БЕЗОПАСНОСТ И
СТАТУС НА 
АВТОМОБИЛА

Проблеми? 
Предупреждения и 
съобщения ви информират, 
какво не е наред. 

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. 

НАВИГАЦИЯ И 
ШОФИРАНЕ

Навигация завой по завой, 
включително и функция 
изпращане до колата и 
точки на интерес ви водят 
до там, където трябва да 
отидете. Информация за 
разхода на енергия и 
средната скорост могат да 
ви помогнат да шофирате 
дори още по-добре. 

СВЪРЗАНОСТ

Сдвоете вашето iOS 
устройство за лесна 
свързаност, включително и 
гласово командване. Имате 
достъп до любимата си 
музика, съобщения и други 
приложения, за да сте 
информирани и свързани, 
докато шофирате.

УДОБСТВО
И КОМФОРТ

Достъп до дистанционни 
услуги, включително и 
планиране на маршрут от 
приложението 
NissanConnect. И ако 
някога се нуждаете от 
съдействие, пътната 
помощ на Nissan е само на 
един клик разстояние.

NissanConnect 
Services

 Сканирайте кода, 
за да свалите 
приложението за 
услугите 
NissanConnect и 
да го свържете с 
вашият нов Nissan.
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ВАШАТА МУЗИКА. 
ПО ВАШИЯТ НАЧИН

Достъп до вашата музика 
чрез Bluetooth, USB или се 
свържете с Apple CarPlay.

С модерен 8" сензорен екран, New NissanConnect за Nissan LEAF е 
вашата централна система за контрол. Свържете телефона си с колата, 
оптимизирайте маршрутите си, управлявайте по-добре батерията си, 
получете помощ и съдействие през цялото си пътуване и дори подобрете 
начина. по който шофирате. Просто свалете приложението NissanConnect 
Services, за да се синхронизирате. 

НАВИГАЦИЯ ОТ ВРАТА ДО ВРАТА 
Мобилното приложение ви дава 
направления от край до край, от 
където сте паркирали колата си, 
до вашата дестинация. Можете 
да планирате пътуването 
си предварително, да 
синхронизирате автомобила и 
навигационните услуги на 
телефона си и да започнете да 
получавате направления преди 
да започнете да шофирате. 

ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ НА 
КЛИМАТИЧНАТА ИНСТАЛАЦИЯ. 
Затоплете или охладете 
предварително автомобила 
си преди да влезете в него, 
докато все още се зарежда. 
Регулирайте температурата или 
дори изключете отоплението … 
без да изтощавате батерията 
си. Можете да направите това, 
което желаете, за да увеличите 
комфорта си на борда. Да 
потегляме!

ЛОКАЦИ И НА ЗАРЯДНИ 
СТАНЦИИ Лесен достъп до 
най-близките зарядни станции 
около вас и намиране на най-
подходящата, която отговаря 
на нуждите ви: работно време, 
цена, достъпност, мощност… 
Намирането на най-удобното 
място за зареждане никога не 
е проблем. 

Нова

NissanConnect

*Някои от тези услуги са налични само за определени държави.
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УНИКАЛНИ СИНИ АКЦЕНТИ

ИНДИВИДУАЛНО 
АРМАТУРНО ТАБЛО

ОТОПЛЕНИЕ НА 
СЕДАЛКИТЕ

ВПЕЧАТЛЯВАЩО 
ПРОСТРАНСТВО ЗА КРАКАТА

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. 

Почувствайте
комфорта на тихия интериор

Какво би било да шофирате съвсем тих автомобил? Опитайте като влезете 
в Nissan LEAF и ще откриете тихо пътуване от ново измерение – докато не 
включите премиум аудио системата Bose. Добавете комфортно оборудване 
като отопление на седалките и всяко пътуване може да бъде удивително.

*Стерео системата BOSE Premium се предлага за определени нива на оборудване
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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. 

ЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА NISSAN.ЕЛЕ
съединете се към електрическата революция.Прис

чнете да шофирате автомобила на бъдещето,Започ
Гамата от 100% електрически автомобили днес. Га

an се отличава с първокласно представянена Nissan
ни технологии, позволявайки ви да се и модерни

вате на шофирането без отделяне нанаслаждав
сии.вредни емис

100% ЕЛЕКТРИЧЕСКИ.NISSAN LEAF 10  Nissan LEAF може да 
км с 40 kWh батерия и до 385 км с 62 kWh измине до 270 к

зареждане и може да се оборудва съсбатерия* с едно з
елигентна мобилност, измежду коитосистемите за Инте

OT Park и технологията e-Pedal.са ProPILOT, ProPILO

НФРАСТРУКТУРА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ.РАЗРАСТВАЩА СЕ ИНФ
я режим на зареждане CHAdeMONissan работи с бързия

радена мрежа за бързои има най- голямата изгр
а в процес на изгражданезареждане в Европа. Сега
реждане при дълги пътуванияса зелени коридори за заре

и популярни маршрути.
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Изберете LEAF, който подхожда на стила ви.
Съобразен с Вас.
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НАПРАВЕТЕ СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА
ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ LEAF

ИЗБЕРЕТЕ СИ ЦВЯТ

A
B

C

D

Двуцветен светло сив металик и черен 
покрив XDG

Двуцветен тъмно сив металик и черен 
покрив XDJ

Червен Z10Черен металик Z11 Червен металик NAJ

Светло син металик RCAБронзов металик CAN

Двуцветен черен металик и сив покрив 
XDK

Двуцветен червен металик и черен покрив 
XDS

Двуцветен светло син металик и черен 
покрив XDY

Двуцветен бял перлен и черен покрив XDF Двуцветен бял перлен и тъмно син покрив 
XDH

Бял 326

Бял перлен QAB Сребърен металик KYO

Тъмно сив металик KAD

Светло сив металив KBR

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*

*Данните подлежат на окончателна хомологация
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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.

ДОКАЗАТЕЛСТВОТО |  
Нашата отдаденост към качеството се демонстрира най-добре от вас.

Потърсете сравнителни тестове, ревюта и онлайн оценки или вижте какво 
казват хората за Nissan в Reevoo. То е най-доброто място за сравнение на 

превозни средства и за получаване на истински отговори от истински 
собственици, на които можете да вярвате.

https://www.nissan.co.xx/vehicles/leaf/customer-reviews.html

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
предизвикват въображението 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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Следвайте Nissan на:

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването 
(юни 2019). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е показан 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 могат да се различават незначително от действителните цветове на боята на
каросерията и използваните облицовъчни материали. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата 
брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия – MY19 LEAF LAUNCH brochure 06/2019 – Напечатано в ЕС.
Създадено от DESIGNORY, Франция и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35

Интелигентната мобилност на Nissan е основен приоритет в развитието ни.
Компанията създава първия си електромобил и води в продажбите на електромобили 
в продължение на 70 години. От тогава Nissan превръща автомобилите от машини за 
шофиране в партньори. Заедно пътуването е по-уверено, свързано и вълнуващо.
Автомобилите вече споделят с вас задачата по шофирането. Това вече е реалност, 
която се оформя с Nissan LEAF, при който пробегът вече не е бариера.

Посетете нашия уебсайт: 

www.nissan.bg
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https://www.nissan.bg/vehicles/new-vehicles/leaf.html
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