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OBJEVTE EVROPSKÝ
ELEKTROMOBIL Č.1**

UŽIJTE SI SVOU
JÍZDU NA MAXIMUM
S NISSANEM LEAF
LEAF se vyvíjí. Zvolte si cestu a styl a nastartujte svou proměnu.
Nissan LEAF :

Nissan LEAF e+ :

Až 389 km* jízdy s nulovými
emisemi a ikonickou technologií
pohonu pro město pro plně
propojenou a jednoduše
úžasnou jízdu ve městě.

Až 528 km* bezemisní jízdy
posilující váš zážitek z dojíždění

*Spotřeba energie (Wh/km): kombinovaná 185–206; emise CO2 – kombinovaná (g/km): 0. Nulové emise CO2 při jízdě.
Dojezdové hodnoty jsou získány z laboratorních zkoušek v souladu s legislativou EU a jsou určeny pro porovnávání různých typů vozidel. Tyto údaje se nevztahují na konkrétní
vozidlo a nejsou součástí nabídky. Tyto hodnoty nemusejí odrážet výsledky při reálné jízdě. Oficiální výsledky mohou být ovlivněny volitelnou výbavou, údržbou, stylem jízdy
a netechnickými faktory, jako jsou povětrnostní podmínky. Hodnoty byly určeny na základě nového zkušebního cyklu WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
Uváděné hodnoty čekají na homologaci.
**Zdroj: AAA (Association Auxiliaire de l’Automobile), Model LEAF roku 2018 nejregistrovanějším elektromobilem v EU.
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VAŠE JÍZDA,
VAŠE VOLBA
Změňte styl jízdy jediným přepnutím páčky a řiďte svůj
Nissan LEAF tak, abyste si cestu co nejvíce užili.

Vzrušující jízda. Vysoký výkon
150 k a okamžitý točivý moment

Jízda ve městě. Přepněte na režim
Eco a užijte si až 389 km* plných
zábavy.

Inteligentní jízda Díky funkci e-pedal
vám jízda s jedním pedálem značně
zjednoduší život.
Máte před sebou dopravní zácpu?
Díky pokročilé podpoře řízení
technologie ProPILOT** se již na
žádné cestě nebudete trápit.

* Spotřeba energie (Wh/km): kombinovaná 185-206 emise CO2 – kombinovaná (g/km): 0. Nulové emise CO2 při jízdě. Dojezdové hodnoty jsou získány z laboratorních zkoušek v souladu s legislativou EU
a jsou určeny pro porovnávání různých typů vozidel. Tyto údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky. Tyto hodnoty nemusejí odrážet výsledky při reálné jízdě. Oficiální výsledky
mohou být ovlivněny volitelnou výbavou, údržbou, stylem jízdy a netechnickými faktory, jako jsou povětrnostní podmínky. Hodnoty byly určeny na základě nového zkušebního cyklu WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure).
** Systém ProPILOT je dostupný jen u některých vozidel v nabídce. ProPILOT je vyspělou technologií pro podporu řidiče, avšak nedokáže zabránit kolizím.
Systém ProPILOT je určen pro použití pouze na dálnicích (s protisměrnými pruhy oddělenými bariérami) a vyžaduje, aby řidič věnoval pozornost dopravní situaci a měl ruce na volantu.
Řidič je odpovědný za to, že se věnuje řízení, jede bezpečně a kdykoli je schopen převzít kontrolu nad vozidlem.
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INTELIGENTNÍ INTEGRACE,
KTERÁ Z VAŠEHO VOZU
UČINÍ PRODUKTIVNĚJŠÍ
MÍSTO
Spojte svůj život s tím nejúžasnějším společníkem.

ZCELA NOVÁ APLIKACE
NISSANCONNECT SERVICES.
Cokoli potřebujete, je v Nissanu LEAF
na dosah ruky. Spusťte nabíjení svého
vozu na dálku, ovládejte teplotu uvnitř
kabiny a mějte neustálý přístup ke
svému parkovacímu místu díky zcela
nové aplikaci NissanConnect Services.

NOVÝ 8″ DISPLEJ S APLIKACÍ NISSAN
DOOR-TO-DOOR NAVIGATION
8″ vícedotykový displej je středem vašeho informačního
a zábavního systému, díky němuž máte okamžitý
přístup k rychlé a podrobné navigaci TomTom, hudbě,
informacím a dalším údajům. Také umožňuje integraci
chytrého telefonu pomocí aplikací Apple CarPlay
a AndroidAuto. Cestování nikdy nebylo jednodušší.
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STAČÍ JEN NABÍT A MŮŽETE
POKRAČOVAT V JÍZDĚ

OBJEVTE NISSAN LEAF e+
Dopřejte si nezapomenutelné zážitky.
Nissan LEAF e+ je vybaven ikonickou technologií inteligentní mobility
Nissan, díky které se může pochlubit výkonem 217 k a dojezdem
až 528 km *** plným bezkonkurenční elektrické zábavy bez emisí.

Svůj vůz Nissan LEAF můžete buď nechat nabíjet přes noc
v domácí zásuvce, nebo můžete využít největší síť rychlodobíjecích
stanic v Evropě přímo na cestě. Dobu nabíjení ovlivňuje řada
různých faktorů (viz informace uvedené níže).

DOMÁCÍ NABÍJENÍ –
7KW NÁSTĚNNÁ NABÍJEČKA*

JÍZDA S NEJDELŠÍM DOJEZDEM +
AŽ 528 KM S 62KWH
BATERIÍ MODELU E+ ***

JÍZDA S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM +
217 K A ZRYCHLENÍ
Z 0 NA 100 KM/H ZA 6,9 S

JÍZDA S JISTOTOU +
POKROČILÁ PODPORA ŘÍZENÍ
PROPILOT**** A FUNKCE E-PEDAL
PRO JEDNODUCHOU A JEDNODUŠE
ÚŽASNOU JÍZDU.

NISSAN LEAF: OD UPOZORNĚNÍ DO PLNÉHO NABITÍ JIŽ ZA 7 H 30 MIN
NISSAN LEAF e+: OD UPOZORNĚNÍ DO PLNÉHO NABITÍ JIŽ ZA 11 H 30 MIN

NISSAN LEAF e+:
Širší výběr, větší dojezd,
vyšší výkon.

VEŘEJNÉ RYCHLÉ NABÍJENÍ
50KW RYCHLONABÍJEČKA CHADEMO**
NISSAN LEAF: Z 20 % NA 80 % PŘIBLIŽNĚ ZA 60 MIN
NISSAN LEAF e+: Z 20 % NA 80 % PŘIBLIŽNĚ ZA 90 MIN

* Uvedené hodnoty platí pro 40kWh (Nissan LEAF) a 62kWh (Nissan LEAF e+) baterie, nástěnná nabíječka se prodává
samostatně, z katalogu příslušenství pro Nissan LEAF.
** Rychlonabíjení: Uvedené hodnoty platí pro 40kWh (LEAF) a 62kWh (LEAF e+) baterie. Doba závisí na podmínkách
nabíjení, včetně typu a stavu nabíječky, teplotě baterie a teploty okolí v místě použití. Uvedená doba rychlonabíjení
platí při použití rychlonabíječky CHAdeMO. Vůz Nissan LEAF je navržen pro většinu cest ve vašem každodenním
životě a je vybaven ochranou, která chrání baterii při opakovaných rychlonabíjeních během krátké doby. Doba
potřebná k dalšímu rychlému nabití může trvat déle, pokud teplota baterie aktivuje ochrannou technologii.
Uváděné hodnoty čekají na homologaci.

*** Spotřeba energie (Wh/km): kombinovaná 185-206; emise CO2 –
kombinovaná (g/km): 0. Nulové emise CO2 při jízdě.
Dojezdové hodnoty jsou získány z laboratorních zkoušek v souladu
s legislativou EU a jsou určeny pro porovnávání různých typů vozidel.
Tyto údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky. Tyto hodnoty nemusejí odrážet výsledky při reálné jízdě. Oficiální výsledky mohou být ovlivněny volitelnou výbavou, údržbou,
stylem jízdy a netechnickými faktory, jako jsou povětrnostní podmínky. Hodnoty byly určeny na základě nového zkušebního cyklu
WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Uváděné hodnoty čekají na homologaci.
**** Systém ProPILOT je dostupný jen u některých vozidel v nabídce.
ProPILOT je vyspělou technologií pro podporu řidiče, avšak nedokáže zabránit kolizím.
Systém ProPILOT je určen pro použití pouze na dálnicích (s protisměrnými pruhy oddělenými bariérami) a vyžaduje, aby řidič věnoval
pozornost dopravní situaci a měl ruce na volantu.
Řidič je odpovědný za to, že se věnuje řízení, jede bezpečně a kdykoli je schopen převzít kontrolu nad vozidlem.
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LEAF
ACENTA

(STANDARDNÍ VÝBAVA)

EXTERIÉR:
•
•
•
•
•
•
•

16″ hliníková kola
Plně projektorové halogenové světlomety
s LED pro denní svícení a manuálním nastavením výšky
Zadní světla LED
Přední mlhová světla
Chromované kliky dveří
Nabíjecí zásuvka s osvětlením

INTERIÉR:
• 7″ displej TFT a analogový přístrojový panel
• Sedadla: černá nebo světle šedá recyklovaná tkanina
• MANUÁLNĚ nastavitelné sedadlo řidiče (POSOUVÁNÍ, SKLÁPĚNÍ
A ZVEDÁNÍ + KAPSA ZEZADU NA OPĚRADLE)
• MANUÁLNĚ nastavitelné sedadlo spolujezdce (POSOUVÁNÍ A SKLÁPĚNÍ
+ KAPSA NA OPĚRADLE)
• Opěradla zadních sedadel sklopná v poměru 60/40
• Doplňky palubní desky s technickým vzorem
• Volant s ovládacími prvky obšitý kůží
• Přední středová loketní opěrka

KOMFORT A POHODLÍ
• i-Key a PES (spouštění motoru tlačítkem)
• Automatická klimatizace (s časovačem a topením PTC pomocí aplikace)
• Inteligentní automatická světla a dešťový senzor + funkce doprovodu
světly po zamknutí vozidla + automatické zapnutí výstražných světel
• Vnitřní zpětný monitor s ručním ztmavováním
• Inteligentní tempomat + omezovač rychlosti + ovládání audiosystému
+ ovládání ukazatelů
• Přední a zadní okna s elektrickým ovládáním
• Volant s nastavením sklonu
• 12V zásuvka (1) + zásuvka USB (1)

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLOGIE
• 8” informační a zábavní obrazovka Alliance S-PHONE_CON (ANDROID
+ CARPLAY)
• Aplikace NissanConnect Services
• 6 reproduktorů
• Inteligentní nouzové brzdění
• e-Pedal (s funkcí rekuperace)

ZABEZPEČENÍ & SPECIFICKÉ ÚDAJE PRO ELEKTROMOBILY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tepelné čerpadlo
Inteligentní nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů
ABS + EBD + brzdový asistent + asistent rozjezdu do kopce
50kW rychlonabíječka Chademo
6,6kW palubní nabíječka
6 airbagů (přední, boční a stropní)
ISOFIX
Inteligentní sledování dráhy vozu
EuroNCAP 5*
Automatické přepínání dálkových světel
Inteligentní systém upozornění a prevence proti vybočení z jízdního
pruhu
• Upozornění na provoz za vozidlem
• Systém sledování mrtvého úhlu

ACENTA

(VOLITELNÉ PRVKY)

• 17″ hliníková kola
• Kouřová skla
• Vyhřívaná a ventilovaná přední a zadní sedadla a vyhřívaný volant
obšitý kůží
• Dojezdové rezervní kolo
• Inteligentní panoramatický kamerový parkovací systém + systém
rozpoznávání pohybujících se objektů
+ inteligentní rozpoznávání únavy řidiče + parkovací čidla (4 vepředu
a 4 vzadu)

+ inteligentní rozpoznávání únavy řidiče + parkovací čidla (4 vepředu
a 4 vzadu)

N-CONNECTA (VOLITELNÉ PRVKY)
• Inteligentní přední LED světlomety (světlomety LED a automatické
nastavení výšky) + přední mlhová světla LED
• dvoubarevné provedení
• Vyhřívaná a ventilovaná přední a zadní sedadla a vyhřívaný volant obšitý
kůží
• Černá nebo béžová sedadla z částečně syntetické kůže (vpředu
a vzadu) + vyhřívaná sedadla
+ vyhřívaný volant obšitý kůží
• Dojezdové rezervní kolo
• Audiosystém BOSE Premium se 7 reproduktory
• ProPILOT + elektrická parkovací brzda

UČIŇTE DALŠÍ KROK,
ZVOLTE SI SVŮJ LEAF
ROZMĚRY
A : Celková délka: 4 490 mm
B : Rozvor: 2 700 mm

D

TEKNA

C : Celková šířka: 1 788 mm

(STANDARDNÍ VÝBAVA)
D: Nissan LEAF Celková výška 1 540 mm

EXTERIÉR:

(1 530 mm s 16″ hliníkovými koly)
Nissan LEAF e+ Celková výška 1 545 mm*

• Inteligentní přední LED světlomety (světlomety LED a automatické
nastavení výšky) + přední mlhová světla LED

INTERIÉR:

B

• Černá nebo béžová sedadla z částečně syntetické kůže (vpředu
a vzadu) + vyhřívaná sedadla
+ vyhřívaný volant obšitý kůží

C

A

* Uváděné hodnoty čekají na homologaci.

KOMFORT A POHODLÍ
• Elektrická parkovací brzda

N-CONNECTA (STANDARDNÍ VÝBAVA)

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLOGIE

EXTERIÉR:

• Audiosystém BOSE Premium se 7 reproduktory
• ProPILOT + elektrická parkovací brzda

• 17″ hliníková kola
• Kouřová skla
• Lesklý černý B-sloupek

TEKNA

KOMFORT A POHODLÍ
• Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavováním
• Sluneční clony s osvětlením na straně řidiče a spolujezdce

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLOGIE

ZVOLTE SI BARVU

(VOLITELNÉ PRVKY)

• Dvoubarevné provedení
• Částečně kožená černá nebo béžová sedadla s vložkami Ultrasuede®
+ vyhřívaná sedadla
• Dojezdové rezervní kolo
• Technologie ProPILOT Park

Metalická černá Z11

Pastelová červená Z10

Červená Magnetic NAJ

Metalická bronzová CAN

Modrá Vivid RCA

Pastelová bílá Arctic 326

Bílá Pearl QAB

Stříbrná Blade KYO

Spring Cloud KBR

Metalická šedá KAD

K dispozici v jednobarevné
variantě nebo dvoubarevné kombinaci metalické
černé karosérie a střechy
v metalické šedé
(Gun, XDK)

K dispozici v jednobarevné
variantě nebo
dvoubarevné kombinaci
červené (Magnetic)
karosérie a střechy
v metalické černé XDS

K dispozici v jednobarevné
variantě nebo
dvoubarevné kombinaci
modré Vivid karosérie
a střechy v metalické
černé XDY

K dispozici v jednobarevné
nebo dvoubarevné kombinaci
bílé Pearl a střechy v metalické
černé XDF

K dispozici
v jednobarevné variantě
nebo dvoubarevné
kombinaci bílé (Pearl)
karosérie a střechy
v metalické černé (XDF)
nebo perleťově bílé
karosérie a střechy
v metalické modré XDH

K dispozici v jednobarevné
variantě nebo dvoubarevné
kombinaci karosérie Spring
Cloud a střechy v metalické
černé XDG

K dispozici v jednobarevné
variantě nebo dvoubarevné
kombinaci metalické šedé
(Gun) karosérie a střechy
v metalické černé XDJ

• Inteligentní panoramatický kamerový parkovací systém
+ systém rozpoznávání pohybujících se objektů

LEAF e+
N-CONNECTA

(STANDARDNÍ VÝBAVA)

EXTERIÉR:
• 17″ hliníková kola
• Plně projektorové halogenové světlomety LED pro denní svícení (DTRL)
a manuální nastavení výšky
• Zadní světla LED
• Přední mlhová světla
• Chromované kliky dveří
• Nabíjecí zásuvka s osvětlením
• Kouřová skla
• Lesklý černý B-sloupek

INTERIÉR:
• 7″ displej TFT a analogový přístrojový panel
• Sedadla: černá nebo světle šedá recyklovaná tkanina
• MANUÁLNĚ nastavitelné sedadlo řidiče (POSOUVÁNÍ, SKLÁPĚNÍ
A ZVEDÁNÍ + KAPSA ZEZADU NA OPĚRADLE)
• MANUÁLNĚ nastavitelné sedadlo spolujezdce (POSOUVÁNÍ A SKLÁPĚNÍ
+ KAPSA NA OPĚRADLE)
• Opěradla zadních sedadel sklopná v poměru 60/40
• Doplňky palubní desky s technickým vzorem
• Volant s ovládacími prvky obšitý kůží
• Přední středová loketní opěrka

KOMFORT A POHODLÍ
• i-Key a PES (spouštění motoru tlačítkem)
• Automatická klimatizace (s časovačem a topením PTC pomocí aplikace)
• Inteligentní automatická světla a dešťový senzor + funkce doprovodu
světly po zamknutí vozidla + automatické zapnutí výstražných světel
• Vnitřní zpětný monitor s automatickým ztmavováním
• Inteligentní tempomat + omezovač rychlosti + ovládání audiosystému
+ ovládání ukazatelů
• Přední a zadní okna s elektrickým ovládáním
• Volant s nastavením sklonu

• 12V zásuvka (1) + zásuvka USB (1)
• Sluneční clony s osvětlením na straně řidiče a spolujezdce

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLOGIE
• 8” informační a zábavní obrazovka Alliance S-PHONE_CON (ANDROID +
CARPLAY)
• Aplikace NissanConnect Services
• 6 reproduktorů
• Inteligentní nouzové brzdění
• e-Pedal (s funkcí rekuperace)
• Inteligentní panoramatický kamerový parkovací systém + systém
rozpoznávání pohybujících se objektů
+ inteligentní rozpoznávání únavy řidiče + parkovací čidla (4 vepředu
a 4 vzadu)

ZABEZPEČENÍ & SPECIFICKÉ ÚDAJE PRO ELEKTROMOBILY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tepelné čerpadlo
Inteligentní nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů
ABS + EBD + brzdový asistent + asistent rozjezdu do kopce
50kW rychlonabíječka Chademo, kompatibilní se 100kW
rychlonabíječkou Chademo
6,6kW palubní nabíječka
6 airbagů (přední, boční a stropní)
ISOFIX
Inteligentní sledování dráhy vozu
EuroNCAP 5*
Automatické přepínání dálkových světel
Inteligentní systém upozornění a prevence proti vybočení z jízdního
pruhu
Upozornění na provoz za vozidlem
Systém sledování mrtvého úhlu

N-CONNECTA (VOLITELNÉ PRVKY)
• Inteligentní přední LED světlomety (světlomety LED a automatické
nastavení výšky) + přední mlhová světla LED

• dvoubarevné provedení
• Vyhřívaná a ventilovaná přední a zadní sedadla a vyhřívaný volant
obšitý kůží
• Černá nebo béžová sedadla z částečně syntetické kůže (vpředu
a vzadu) + vyhřívaná sedadla
+ vyhřívaný volant obšitý kůží
• Dojezdové rezervní kolo
• Audiosystém BOSE Premium se 7 reproduktory
• ProPILOT + elektronická parkovací brzda

TEKNA

(STANDARDNÍ VÝBAVA)

EXTERIÉR:
• Inteligentní přední LED světlomety (světlomety LED a automatické
nastavení výšky) + přední mlhová světla LED

INTERIÉR:
• Částečně kožená černá nebo béžová sedadla s vložkami Ultrasuede®
+ vyhřívaná sedadla
+ vyhřívaný volant obšitý kůží

KOMFORT A POHODLÍ
• Elektrická parkovací brzda

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLOGIE
• Audiosystém BOSE Premium se 7 reproduktory
• ProPILOT + elektronická parkovací brzda

TEKNA (VOLITELNÉ PRVKY)
• Dvoubarevné provedení
• Dojezdové rezervní kolo
• Technologie ProPILOT Park
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Inteligentní mobilita Nissan nás inspiruje ve všem, co děláme. Díky novým technologiím
měníme auta z pouhých dopravních prostředků na opravdové partnery. Pokud pojedeme
spolu, bude jízda jistější, propojenější a bude v ní více vzrušení! Ať už jde o vozy, které vám
pomohou s řízením, nebo o dálnice, na kterých si za jízdy dobijete baterie elektromobilu,
bavíme se o velmi blízké budoucnosti. O budoucnosti, která se začíná rýsovat ve vozech
Nissan, jež můžete řídit už dnes.

Jste připraveni na Nissan LEAF? Objednejte si ho na našich stránkách!
www.nissan.cz/

Razítko dealera:

Staňte se fanouškem společnosti Nissan na:

Přípravě této publikace jsme věnovali maximální péči a udělali jsme vše pro to, aby její obsah v době tisku (červen 2019) přesně
odpovídal skutečnosti. V této brožuře jsou použity snímky prototypů vozidel vystavovaných na motoristických výstavách. V souladu
s firemními zásadami neustálého zlepšování svých produktů si společnost Nissan Europe vyhrazuje právo specifikaci a vozidla
popsané a zobrazované v této publikaci kdykoli změnit. Dealeři společnosti Nissan budou o případných modifikacích informováni
co nejdříve. Nejaktuálnější informace získáte u svého místního dealera Nissan. Z důvodu omezení použitých tiskových procesů se
mohou barvy v této brožuře mírně lišit od skutečných barev laku a materiálů vnitřního obložení. Všechna práva vyhrazena.
Bez písemného povolení společnosti Nissan Europe je úplná nebo částečná reprodukce této brožury zakázána.
Tato brožura je vyrobena z papíru vyrobeného bez použití chloru. – 2019 LEAF LSŘ 06/2019 – Vytištěno v EU.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ Worldwide – tel.: +33 1 49 09 25 35

Vytisknout | Zavřít

