
Ниво на оборудване Zero Emission

All electric
(150 к.с.)

Acenta 69090

N-Connecta 72090

N-Connecta Plus 74090

Tekna 77090

Цените са в лева с включен ДДС.Цените са в лева с включен ДДС.

Nissan си запазва правото за промяна на цени и спецификации без предварително уведомление. За актуaлна информация моля свържете се с най-
близкия до Вас оторизиран търговски представител на Nissan.

ProPILOT - опция за нива N-Connecta и N-Connecta PlusProPILOT - опция за нива N-Connecta и N-Connecta Plus - включва системите ICC - Адаптивен круйз контрол, LKA - Асистент за волана, TJP - Асистент в
задръстване. Цена 2000 леваЦена 2000 лева

Двуцветна цветова комбинация на каросерията XDF - Двуцветна цветова комбинация на каросерията XDF -  бяла перла с черен таван и корпуси на страничните огледала. Цена 2000 лева.Цена 2000 лева.

 

 

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ

 

ПРЕДЛАГАНИ ТАПИЦЕРИИ

   

  
  

НИВО ACENTA

СИГУРНОСТ
Предупреждение за приближаващ трафик при

маневриране назад
Интелигентен спирачен асистент с

разпознаване на пешеходци и велосипедисти
Интелигентен контрол на траекторията на

движение
Шест въздушни възглавници: предни,

странични и тип завеса
Предупреждение за неволно напускане

лентата на движение
Система за задържане в лентата на движение
ICC - адаптивен круйз контрол
Предупреждение за обект в сляпата зона на

автомобила
ABS + EBD + Brake Assist + Hill Start Assist
HBA (High Beam Assist) - система за

автоматично включване и изключване на дългите
светлини

HSA (Hill Start Assist) – Система за подпомагане
потеглянето по наклон

ISOFIX система за закрепване на детско столче

ЕКСТЕРИОР
2 кабела за зареждане: EVSE тип Schuko и EVSE

за зарядна станция тип 2

ARC (Active Ride Control) - Система за контрол
на возенето

Акустично челно стъкло
Фарове за мъгла
Автоматично превключване къси/дълги

светлини
16" алуминиеви джанти с гуми 205/55R16
LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни дневни

светлини
LED (Light Emitting Diodes) Светодиодни стоп

светлини
Външни странични огледала с електрическо

управление и отопление
Никелирани външни дръжки на вратите
Резервна гума с умален размер
Сензор за дъжд - Автоматично задействане на

чистачките на челното стъкло
Сензор за светлина - Автоматично включване

на фаровете

ИНТЕРИОР
e-Pedal (с регенеративна функция) -

възможност за управление на електромобила
само с един педал

Мултифункционален волан тапициран с кожа
Изходи за USB и 12V
Навигационна система NissanConnect EV със 7"

екран, DAB радио, изход за IPOD, гласово
управление и свързаност с ANDROID AUTO и
CARPLAY

Термо помпа
Борд компютър със 7" TFT екран
Интелигентен ключ I-Key и стартиране на

електромобила с бутон
Автоматична климатична инсталация с

възможност за дистанционно управление през
приложение

Делими и сгъваеми задни седалки в
съотношение 60/40

Електрическо управление на страничните
стъкла

Подлакътник между предните седалки с
отделение за вещи

Управление на Bluetooth и аудио функциите от
волана

 

 

 

       

БЯЛ - 326 ЧЕРВЕН - Z10 БЯЛ ПЕРЛЕН -
QAB
МЕТАЛИК

СРЕБЪРЕН - KY0
МЕТАЛИК

ЧЕРЕН - Z11
МЕТАЛИК

ТЪМНО СИВ -
KAD
МЕТАЛИК

ТЪМНО ЧЕРВЕН -
NAJ
МЕТАЛИК

БРОНЗОВ - CAN
МЕТАЛИК

СИВ - KBR
МЕТАЛИК

Доплащане за цвят металик: 850 лв с ДДС.Доплащане за цвят металик: 850 лв с ДДС.

ТЕКСТИЛ - ЧЕРЕН 
ACENTA

ТЕКСТИЛ - ЧЕРЕН 
N-CONNECTA

ТЕКСТИЛ - СИВ 
N-CONNECTA

ИЗКУСТВЕНА КОЖА И ТЕКСТИЛ - ЧЕРНИ 
N-CONNECTA PLUS

ИЗКУСТВЕНА КОЖА И ТЕКСТИЛ - СВЕТЛО СИВИ 
N-CONNECTA PLUS

ЕСТЕСТВЕНА КОЖА И ВЕЛУР - ЧЕРНИ 
TEKNA

ЕСТЕСТВЕНА КОЖА И ВЕЛУР - СВЕТЛО СИВИ 
TEKNA



 

 

НИВО N-CONNECTA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО ACENTA И ДОБАВЯ

СИГУРНОСТ
FA (Fatigue alert) - система за предупреждение

на водача в случай на умора
MOD (Moving Object Detection) Система за

предупреждение при наличие на движещ се обект
зад автомобила при паркиране

ЕКСТЕРИОР
Bi LED - светодиодни къси и дълги светлини
17" полирани алуминиеви джанти с гуми

215/50R17

В-колони на вратите с полирано черно
покритие

Външни странични огледала с електрическо
прибиране

Затъмнени задни стъкла
Паркинг сензори на предна и задна броня

ИНТЕРИОР
Around View Monitor: система от 4 камери, която

осигурява 360 градусов обзор около автомобила
и улеснява паркирането.

Автоматично затъмняване на огледалото за
обратно виждане

 

НИВО N-CONNECTA PLUS ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО N-CONNECTA И ДОБАВЯ

ИНТЕРИОР
Hi Fi BOSE със 7 тонколони
Тапицерия на седалките от изкуствена кожа и

текстил

Електрическо отопление на волана
Електрическо отопление на предни и задни

седалки

 

НИВО TEKNA ВКЛЮЧВА ОБОРУДВАНЕТО НА НИВО N-CONNECTA PLUS И ДОБАВЯ

СИГУРНОСТ
ProPILOT Park - асистент за паркиране на

електромобила
ProPILOT - обединява системите ICC, LKA и TJP

ИНТЕРИОР
Седалки тапицирани с естествена кожа и велур
Електрическа ръчна спирачка с автоматично

освобождаване при потегляне

 

 

 

 

 

 

 

NISSAN LEAF ГАРАНЦИЯ:
5 г или 100000 км (което събитие настъпи първо) за всички компоненти 

свързани с електрическото задвижване.
8 г или 160 000 км (което събитие настъпи първо) гаранция на 

високоволтовата батерия при загуба на капацитет под 9 клетки при максимални 12. 

3 г или 100 000 км (което събитие настъпи първо) за
стандартните компоненти

5 г безплатна пътна помощ 24 часа в денонощието за
България

12 г срещу пробивна корозия и 3 години на лаковото
покритие
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