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Nissan LEAF

større rækkevidde, større
ydelse, større udvalg
Nissan LEAF er spækket med nye muligheder, som tilbyder dig en lang række køreoplevelser
med kun én bil. Hvad enten du er byboer, pendler eller bare er dedikeret til 100% elektrisk
kørsel og er ude efter en sjovere kørselsoplevelse, så forbered dig på en mere tryg, sikker og
sjov køretur i den ”simply amazing” Nissan LEAF.
De viste billeder og beskrivelser er vejledende. I nogle tilfælde er billederne af biler uden lokale specifikationer og viser derfor ikke en specifik model,
en specifik udstyrsversion eller et aktuelt tilbud. Det viste udstyr er eventuelt ikke tilgængeligt, er måske ikke tilgængeligt som standardudstyr eller er
kun tilgængeligt som ekstraudstyr.
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Rul gennem byen
Kør gennem bylandskabet med en rækkevidde på op til 270 km* og op til 385 km* for
LEAF e+. Vælg B-mode for øjeblikkelig acceleration, anvend e-Pedal for intelligent kontrol,
og skift til ECO-mode for køreglæde i lang tid. Aktivering af ProPILOT Assist** og Nissan
Intelligent Mobility-teknologierne gør tæt trafik til en leg og byen til din helt egen.

Nyd dine pendlerture
som aldrig før
Skift til D-mode, og aktiver ProPILOT Assist** for at undgå stress på de lange køreture
– og kør endnu længere ved at øge din rækkevidde , når du er på farten, takket være
netværket af lynopladere i Europa.

Giv din 100% elektriske
kørsel et boost
For endnu større køreglæde skal du vælge Nissan LEAF e+. Med et 59 kWh-batteri
(brugbar kapacitet) , som leverer øjeblikkeligt drejningsmoment, mere kraft og endnu
længere rækkevidde, er den bare en af de allerbedste elbiler i byen i dag.
*Rækkevidden udregnes på baggrund af laboratorietests i henhold til EU-lovgivningen, og de er beregnet til
sammenligning af forskellige biler. Informationerne gælder ikke for en bestemt bil og er ikke en del af tilbuddet.
Tallene afspejler eventuelt ikke værdierne ved reel kørsel. Ekstraudstyr, vedligeholdelse af bilen, kørestil og
ikke-tekniske forhold som vejret kan have indflydelse på de officielle resultater. Tallene er beregnet i henhold
til WLTP-testcyklussen (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
**De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
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FØL DIG MERE I KONTROL
med Nissan e-Pedal. Ja, du behøver
blot en pedal til at accelerere, decelerere
og bremse i Nissan LEAF – det er fantastisk.

FRYD DIG OVER
FØLELSEN

BOOST DIN SELVTILLID
med Nissan ProPILOT Assist*. Du skal blot
aktivere den og vælge din hastighed og
afstand for en nemmere, mere afslappet
og sikker kørsel hele vejen rundt.

af øjeblikkelig kraft, når du kører
afsted, og den rendyrkede glæde
ved intelligent driving-teknologier,
som sikrer en komfortabel kørsel,
der vækker begejstring.

SE OG
REGISTRER MERE
med Around View Monitor** og intelligente
teknologier** som eksempelvis Rear Cross
Traffic Alert og Intelligent Blind Spot
Intervention.

HOLD
FORBINDELSEN
med den nye 8" skærm takket være
Apple Carplay og Android Auto for
ubesværede opkoblingsmuligheder
mellem din telefon og din bil 24/7.

Væk dine sanser
Den er kraftfuld, den er intens, den byder på en helt ny
køreoplevelse Gør dig klar til en oplevelse, som giver dig alle de
rigtige følelser, når du sidder bag rattet. Er du drevet af power?
Oplev et boost i rækkevidden med LEAF e+. Har du brug for at
føle dig opkoblet 24/7?
NissanConnect-systemet er skabt til dig. Er du altid klar til at gå
et skridt videre? Intet stopper Nissan LEAF.
*ProPILOT Assist er tilgængelig til et begrænset udvalg af biler og kun i forbindelse med automatisk gearkasse. ProPILOT Assist er et avanceret førerassistentsystem,
men det kan ikke forhindre kollisioner. ProPILOT Assist er kun beregnet til kørsel på motorvej (med autoværn) og kun med ”hænderne på rattet og øjnene på vejen”.
**De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
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Oplev
bykørsel
som aldrig før
Den er smart, virkelig udholdende og fantastisk sjov: kørsel i byen er
en fornøjelse med Nissan LEAF. Forestil dig at køre med kun en
pedal: det gør virkelig kørsel i alle rundkørslerne og op og ned ad
travle gader stressfrit.

ST
OP

e-Pedal. Accelerer, decelerer og
brems uden at bruge andet end
speederen. Det er så nemt.

GO
*Rækkevidden udregnes på baggrund af laboratorietests i henhold til EU-lovgivningen, og de er beregnet til sammenligning af forskellige biler. Informationerne
gælder ikke for en bestemt bil og er ikke en del af tilbuddet. Tallene afspejler eventuelt ikke værdierne ved reel kørsel. Ekstraudstyr, vedligeholdelse af bilen, kørestil
og ikke-tekniske forhold som vejret kan have indflydelse på de offi cielle resultater. Tallene er beregnet i henhold til WLTP-testcyklussen (Worldwide harmonized
Light vehicles Test Procedure)
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Parallelparkering. Find den rette
parkeringsbås? Bare hold stille ved
parkeringsbåsen, tryk på knappen, og
se, hvordan Nissan LEAF glider ind på
p-pladsen. Fantastisk.

Parkering i parkeringsbås. Stands ved
en ledig plads, tryk på knappen, og se,
hvordan Nissan LEAF selv parkerer
perfekt mellem linjerne.

Det har aldrig været

nemmere at parkere

En af de største forhindringer ved bykørsel er parkering. Alle de manøvrer med at bakke, dreje
og køre frem og tilbage kræver alt for lang tid og alt for mange kræfter. Med ProPILOT Park*,
er problemet løst. Har du brug for at klemme bilen ind på en p-plads på en overfyldt, lille
parkeringsplads? Vil du ha’ den p-plads i sidegaden? Så skal du blot standse, holde knappen
inde og slippe rattet, hvorefter LEAF parkerer perfekt for dig. Uden at bruge hænder eller
fødder – det er bare en nemmere måde at parkere på.
*De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
Du bør ikke udelukkende stole på førerkomfortfunktionerne. Nogle funktioner fungerer eventuelt ikke under alle forhold og omstændigheder.
Hastighedsgrænserne og andre trafikregler gælder. Du kan få mere at vide om vilkår og betingelser for Nissans teknologier hos din Nissan forhandler
eller på www.nissan.dk.
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Få en lille advarsel,

før du foretager
dig noget
REGISTRER MERE OMKRING DIG selv hvis du ikke kan se en bil, som
nærmer sig, eller et barn, som er ved at krydse vejen, holder Nissans
Intelligent Mobility funktioner* øje og advarer dig. Uanset om du
bakker ud fra en parkeringsplads eller skifter vognbane på motorvejen,
så holder disse funktioner dig informeret om omgivelserne, så du får
en mere tryg og selvsikker køreoplevelse.
*Du bør ikke udelukkende stole på førerkomfortfunktionerne. Nogle funktioner fungerer eventuelt ikke under alle
forhold og omstændigheder.
Hastighedsgrænserne og andre trafikregler gælder. Du kan få mere at vide om vilkår og betingelser for Nissans
teknologier hos din Nissan forhandler eller på www.nissan.dk.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR ** kan
advare dig, hvis systemet registrerer bevægelige
objekter i nærheden af din bil. Dette system giver
dig bedre overblik over omgivelserne.
REAR CROSS TRAFFIC ALERT** Denne funktion
hjælper dig til at bakke ud fra en parkeringsplads
på en mere sikker måde. Systemet overvåger
omgivelserne omkring din LEAFs bagende og
advarer dig, hvis en bil nærmer sig fra en af siderne.
**De tilgængelige funktioner afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
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Få mest muligt

ud af køreturen

OPRETHOLDER DIN
FORUDINDSTILLEDE
HASTIGHED OG AFSTAND

OG KAN ENDDA
STANDSE BILEN HELT

HOLDER ØJE MED TRAFIKKEN

Med en rækkevidde på op til 270 km* for LEAF og op til 385 km* for LEAF e+, som nemt kan forøges takket
være det største netværk af lynopladere i Europa, plus muligheden for at køre i D-mode, B-mode og få
hjælp fra Nissan ProPILOT Assist** ,med et tryk på en knap, har tanken om køre ud på motorvejen aldrig
været mere inspirerende.
Nissan ProPILOT Assist** følger den forankørende bil med den valgte afstand og holder din bil midt i
vognbanen. Systemet kan endda standse din LEAF helt og holde bilen standset i trafik-køer, så bilen ikke
bruger energi. Det gør din typiske morgenpendling til en fremragende start på dagen.
*Rækkevidden udregnes på baggrund af laboratorietests i henhold til EU-lovgivningen, og de er beregnet til sammenligning af forskellige biler. Informationerne gælder ikke
for en bestemt bil og er ikke en del af tilbuddet. Tallene afspejler eventuelt ikke værdierne ved reel kørsel. Ekstraudstyr, vedligeholdelse af bilen, kørestil og ikke-tekniske forhold
som vejret kan have indflydelse på de officielle resultater. Tallene er beregnet i henhold til WLTP-testcyklussen (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
**ProPILOT Assist er tilgængelig til et begrænset udvalg af biler og kun i forbindelse med automatisk gearkasse. ProPILOT Assist er et avanceret førerassistentsystem, men
det kan ikke forhindre kollisioner. ProPILOT Assist er kun beregnet til kørsel på motorvej (med autoværn) og kun med ”hænderne på rattet og øjnene på vejen”.
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Forestil dig at køre med hjælp fra en række
Nissan Intelligent Mobility funktioner*, der omfatter:

Den rette teknologi

på det rigtige tidspunkt
Nissan LEAF er virkelig gennemtænkt og spækket med alsidig teknologi, som træder til, når du
har mest brug for det. Eksempelvis når du kører stille og roligt på motorvejen, og trafikken
så pludselig glider langsommere: Så holder Intelligent Emergency Braking med registrering af
fodgængere og cyklister øje og er klar til at gribe ind og aktivere bremserne, hvis det kræves.
Det er godt at vide, at du ikke er alene. Med hele udvalget af Nissan Intelligent Mobility*-features
til at hjælpe dig og styre uden om problemer gør Nissan LEAF din køretur tryg, selvsikker og
sjovere hver eneste dag.

ProPILOT Assist**:

ProPILOT Park*:

Systemet holder øje
med trafikflowet for at
holde din valgte
hastighed og
afstanden til den
forankørende bil, og
det sørger samtidig
for, at din bil bliver
midt i vognbanen. Det
advarer dig endda,
hvis du begynder at
forlade vognbanen, og
det kan standse bilen
helt i trafikkøer.

Uden hænder og
uden fødder – bare en
nemmere måde at
parkere på med blot
én finger.
Denne Nissan
Intelligent Mobilityfeature er så
avanceret, at den
forvandler parkering
til en tilskuersport.

INTELLIGENT
FARTPILOT*:

INTELLIGENT
VOGNBANEASSISTENT*:

Holder øje med
trafikflowet og
hjælper med at fjerne
det kedsommelige
ved motorvejskørsel.

Systemet hjælper med
at holde bilen præcis
der, hvor den skal
være. Det aktiverer
bremserne og guider
dermed bilen blidt
tilbage, hvis det
registrerer, at du
utilsigtet kommer over
i en anden vognbane
i for lang tid.

INTELLIGENTE
FORLYGTER MED
FULD-LED:*:
Forlygterne oplyser
vejen ved at tænde
automatisk, når det
bliver mørkt, og
blænder midlertidigt
ned, hvis der
registreres
modkørende
køretøjer.

BLIND SPOT
INTERVENTION*:
er et køretøj i den
blinde vinkel på begge
sider af bilen, og retter
bilen op i vognbanen.

*De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller kun som ekstraudstyr (mod merpris).
*Du bør ikke udelukkende stole på førerkomfortfunktionerne. Nogle funktioner fungerer eventuelt ikke under alle forhold og omstændigheder. Hastighedsgrænserne
og andre trafikregler gælder. Du kan få mere at vide om vilkår og betingelser for Nissans teknologier hos din Nissan forhandler eller på www.nissan.dk.
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**ProPILOT Assist fås kun til et begrænset udvalg af biler. ProPILOT Assist er et avanceret førerassistentsystem, men det kan ikke forhindre kollisioner. ProPILOT Assist er kun
beregnet til kørsel på motorvej (med autoværn) og kun med ”hænderne på rattet og øjnene på vejen”. Det er førerens ansvar at være opmærksom, køre sikkert, overholde
hastighedsgrænserne og en sikker hastighed efter forholdene samt at bevare kontrollen over bilen til enhver tid.
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Fintunet og klar til en

100 % elektrisk
fremtid
VINDSPREDENDE
SIDESPEJLE

DIFFUSOR
NEDERST

FLAD UNDERVOGN

Skær dig gennem luften med større effektivitet. Takket være den større kapacitet i det nye
59 kWh-batteri (brugbar kapacitet) og bilens avancerede aerodynamiske design leverer Nissan
LEAF e+ varen på alle parametre: Nyd det omgående drejningsmoment og en støjsvag køreoplevelse.
Dette er fremtiden: kraft, køreglæde og positivitet.
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Det kunne ikke være nemmere at oplade din LEAF: Du sætter blot stikket i,
når din bil har behov for at lade - så er du altid klar til at køre.

Vælg din opladningsform, og kør videre

OFFENTLIG HURTIGLADNING
CHADEMO 50 KW HURTIGLADER *

HJEMMEOPLADNINGSLØSNINGER – LADEEFFEKT PÅ
3,6 KW TIL 7,4 KW
Dynamic Power Management sikrer optimal opladning med en intelligent og
effektiv udnyttelse af din forbindelse derhjemme.

NISSAN LEAF: 20 % TIL 80 % PÅ CA. 60 MIN.**
NISSAN LEAF E+: 20 % TIL 80 % PÅ CA. 90 MIN.**

NISSAN LEAF: KOMPLET OPLADNING PÅ CA. 10 TIMER
NISSAN LEAF e+: KOMPLET OPLADNING PÅ CA. 16 TIMER
* tilgængelig til visse modeller
**De anførte tal gælder for 39 kWh-batteri (Nissan LEAF) og 59 kWh-batteri (anvendelig kapacitet) (Nissan LEAF e+). Tiden afhænger af opladningsforhold som eksempelvis
opladertype og -tilstand, batteriets temperatur og udetemperaturen ved brug. Den anførte lynopladningstid kræver, at man anvender en CHAdeMO-lynoplader. Nissan LEAF er
udviklet til at klare de fleste køreture i dagligdagen, og bilen er udstyret med sikkerhedsfunktioner, der beskytter batteriet ved gentagne lynopladninger på kort tid. Yderligere
lynopladninger kan vare længere, hvis batteritemperaturen aktiverer batteriets sikkerhedsfunktioner..
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Tilslut og spar

nyd friheden
OPLEV HVORFOR MORE IS LESS Elektrisk kørsel har mange uventede fordele. Når bilen ikke har
nogen benzinmotor, skal du naturligvis ikke tanke, men du får mange flere fordele. Samlet set er
der færre bevægelige dele, hvilket resulterer i mindre vedligeholdelse. Du skal nu bare beslutte,
hvad du vil bruge al den ekstra fritid på.
FARVEL TIL BENZINMOTOREN
Med en 100 % elektrisk motor kan du
sige farvel til alt det sædvanlige
eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde og
goddag til mere tid på vejen. Spar tid og
penge ved at oplade bilens batteri i
stedet for at fylde brændstof på tanken.

FARVEL TIL OLIESKIFT OG MEGET ANDET
Ingen benzin er ensbetydende med ingen
olie eller olieskift. Også farvel til gearkasse,
tændrør, køler, remme og andet, hvilket
sænker omkostningerne ved ejerskab med
op til 40%. Du får mere fritid.

FARVEL TANKSTATION
Glem alt om at skulle standse på
tankstationen på vej til arbejde. Nu kan du
vågne op til en fuldt opladet bil og være
klar til den nye dag.

GODDAG TIL DET INNOVATIVE BATTERI
Batteripakken i LEAF er udviklet internt, har været
gennem et omfattende testprogram og her udvist
ekstraordinær driftssikkerhed – det betyder, at du
kan føle dig tryg ved tanken om, at du kører rundt
med en af verdens bedste batteriteknologier.
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Nem opkobling

til din verden

OPLADNING

NAVIGATION & KØRSEL

OPKOBLINGSMULIGHEDER

Hent bilens batteristatus
med NissanConnect
Services-appen, uanset
hvor du er, eller fjernstart
opladning af din bil.

Turn-by-turn-navigation inkl.
”send to car” leder dig frem
mod din destination. Se, hvor
langt du har kørt, eller hvor
mange ture du har kørt –
direkte fra din smartphone.

Tilslut din Android- eller IOSenhed for nem opkobling
inklusive stemmebetjening.**
Tilgå din favoritmusik, beskeder
og andre apps for
at holde dig opdateret og
underholdt under kørslen.

Den nye 8" touchscreen i Nissan LEAF er din portal til NissanConnect**:
via intuitiv navigation, avanceret teknologi og meget andet. Vores
smartphone-app giver dig adgang til et voksende udvalg af tjenester,
herunder at sende rejseplaner til din nye Nissan LEAF.

Scan koden for at
downloade
NissanConnect
Services-appen,
og tilslut den til
din nye Nissan.

Funktionens respons og funktion kan blive påvirket, hvis bilen modtager et dårligt signal. For at få optimal gavn af
systemet skal du sørge for, at bilen er i et område med god netværksdækning.
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BEKVEMMELIGHED
OG KOMFORT
Få adgang til fjernbetjente
tjenester fra NissanConnect
Services-appen. Og hvis du
nogensinde får brug for
hjælp, er Nissan Assistance
kun et klik væk.

NissanConnect
Services

**Man bør kun tilslutte en mobiltelefon for at anvende NissanConnect, når
bilen holder sikkert parkeret. Systemet må kun bruges i overensstemmelse
med færdselsloven. Førerne bør kun bruge systemet, når det er sikkert at
gøre det- Brugerne skal være opmærksomme på, at den håndfri teknologi
potentielt kan aflede opmærksomheden fra vejen, hvilket kan påvirke
brugernes kontrol over bilen.
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BATTERISTYRING
Sørg for, at din bil er opladet, før
du kører. Du kan altid starte
opladningen af din Nissan LEAF
fra din smartphone, når det
passer dig.
Gratis tjeneste (2)

KORT & LIVE-TRAFIK
Få trafikmeldinger i realtid fra
TomTom, så du kan planlægge
bedre omkørsler og undgå køer
eller steder med trafikuheld – på
den måde kan du bedre
planlægge alle dine køreture.

WI-FI I BILEN
Anvend din bil som et Wi-Fihotspot til at etablere forbindelse
til internettet i bilen. Lad os
komme af sted!
Betalingstjeneste (4)

Gratis tjeneste i 3 år (3)

REMOTE CONTROL SERVICES
Få din bil til at skille sig ud i
enhver situation – aktiver bilens
blinklys og horn. Du kan også få
maksimal komfort ved at
forvarme eller afkøle din Nissan
LEAF, før du sætter dig ind i den.
Batteriet holder sin opladning, når
bilen er tilsluttet til en oplader.
Betalingstjeneste (3) – 1,99€/m

DIN MUSIK. PÅ DIN MÅDE
Få adgang til din musik via
Bluetooth eller USB, eller
opret forbindelse til Apple
CarPlay ® eller Android Auto.

NissanConnect

1) Apple CarPlay ® og Android Auto er tilgængelige uden beregning afhængigt af model og/eller udstyrsversion. Du kan få yderligere informationer ved at kontakte din
Nissan forhandler

NissanConnect til Nissan LEAF er udstyret med et imponerende, flydende
display på 8", og det udgør dit centrale kontrolsystem. Tilslut din telefon til
bilen, optimer dine ruter, håndter bilens batteri mere optimalt, få hjælp og
support under hele køreturen, og optimer måden, du kører på. Du skal blot
downloade NissanConnect Services-appen til din smartphone for at blive
synkroniseret. NissanConnect giver dig også adgang til den velkendte brug
af din smartphone via CarPlay® og Android Auto(1).
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(2) Gratis tjenester (Nissan på Google Assistant, Kørselshistorik & analyse, Nissan Hjælp & assistance, vejhjælp) er tilgængelige uden beregning i en periode på 7 år afhængigt
af model og/eller udstyrsvariant. Du kan få yderligere informationer ved at kontakte din Nissan forhandler
(3) Kort & Live-trafik, Remote Control Services og smarte advarsler er tilgængelige uden beregning i en periode på 3 år, hvorefter de kan tilkøbes mod en månedlig betaling på
0,99 euro/måned (smarte advarsler), 1,99 euro/måned (Remote Control Services), 2,99 euro/måned (Kort & Live-trafik) afhængigt af model og/eller udstyrsvariant. Du kan få
yderligere informationer ved at kontakte din Nissan forhandler
(4) Wi-Fi i bilen er altid en betalingstjeneste, som er tilgængelig via abonnement. Du kan få yderligere informationer ved at kontakte din Nissan forhandler
For at kunne bruge NissanConnect-services skal du have en NissanConnect-brugerkonto, og du skal tilmelde dig og logge ind på NissanConnect med dit brugernavn og din
adgangskode. For at bruge den gratis NissanConnect-app skal du have en smartphone med et kompatibelt iOS- eller Android-styresystem og et SIM-kort med datatrafik fra
et eksisterende abonnement eller et abonnement, som du skal tegne særskilt hos dit teleselskab. Alle tjenester skal bruge mobildækning.
Anvendelsen af NissanConnect via bilens internet er mulig takket være en integreret trådløs internetforbindelse. Dataabonnementer skal købes hos eksterne mobiludbydere
i henhold til deres vilkår og betingelser (afhængigt af tilgængeligheden i landet). Du kan få yderligere informationer på www.XXXX eller hos din Nissan forhandler.
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LÆNGDEINDSTILLELIGT RAT

MARKANT
INSTRUMENTPANEL

OPVARMEDE SÆDER

IMPONERENDE BENPLADS
UNIKKE BLÅ DETALJER

Oplev
komfort og stilhed
Hvordan ville det være at køre i en helt lydløs bil? Prøv at tage plads i den
støjsvage kabine, og du vil opleve en helt ny form for stilhed – altså lige indtil
du skruer op for Bose Premium-audiosystemet. Tilføj komfortfeatures som
opvarmede sæder, så kan enhver køretur blive noget særligt.

BOSE PREMIUM-AUDIOSYSTEM*
Selv audiosystemet er energibevidst. Med syv små
letvægtshøjttalere, der er strategisk placeret, har
ingeniørerne hos Bose skabt et audiosystem, som
sparer strøm, uden at det går ud over lydkvaliteten.
Alt sammen for at du kan rocke afsted på en mere
effektiv måde.
*De tilgængelige features afhænger af versionen som standardudstyr eller
kun som ekstraudstyr (mod merpris).

Udvendig design | Indvendig design

| Teknologi og Ydelse |

Stil og Accessories

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

Udskriv | Luk

Bare læs ind
LEAF er klar til din næste udflugt med en imponerende
bagagerumskapacitet, en lav læssehøjde og
60/40-splitbagsæde, som nemt kan klappes ned. Det hele er
ensbetydende med en bil, som med en bagagerumskapacitet
på 435 l. kan klare stort set alt, hvad du har brug for.
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Gør verden elektrisk
Hos Nissan tror vi på en bæredygtig fremtid, og vi er overbevist om, at det kun bliver til
virkelighed, hvis vi handler nu. Derfor fører vi an i arbejdet med elektriske mobilitetsløsninger,
der skal forme de intelligente byer og skabe en bedre fremtid allerede i dag.

NISSAN ELBILER. Tag del i den elektriske revolution.
Kør i fremtidens bil allerede i dag. Nissans banebrydende
program af 100 % eldrevne biler og varebiler byder på
præstationer i topklasse, så du kan nyde at køre helt
uden at udlede emissioner.
NISSAN LEAF – 100 % ELEKTRISK. Nissan LEAF kan køre
op til 270 km* (eller op til 385 km* for LEAF e+)* på en
enkelt lynopladning, og den kan blive spækket med
Nissan Intelligent Technology-features som ProPILOT Assist,
ProPILOT Park og e-Pedal-teknologi.
EN VOKSENDE OPLADNINGSINFRASTRUKTUR. Nissan
arbejder med hurtiglader CHAdeMO til Nissan LEAF og har
allerede opbygget et af de mest omfattende netværk af
hurtigladere i Europa. I øjeblikket arbejdes der på at opbygge
opladningskorridorer – eller grønne korridorer, som gør det
muligt at køre langturskørsel på populære ruter.

*Rækkevidden udregnes på baggrund af laboratorietests i henhold til
EU-lovgivningen, og de er beregnet til sammenligning af forskellige biler.
Informationerne gælder ikke for en bestemt bil og er ikke en del af tilbuddet.
Tallene afspejler eventuelt ikke værdierne ved reel kørsel. Ekstraudstyr,
vedligeholdelse af bilen, kørestil og ikke-tekniske forhold som vejret kan have
indflydelse på de officielle resultater. Tallene er beregnet i henhold til WLTPtestcyklussen (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
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Vælg en

LEAF som passer til din kørestil.
Skræddersyet til dig.
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TAG NÆSTE SKRIDT,

VÆLG DIN LEAF
MÅL
A : Længde: 4.490 mm
B : Akselafstand: 2.700 mm

D

C : Bredde: 1.788 mm
D: Nissan LEAF højde 1.540 MM

(1.530 mm med 16" aluminiumsfælge)
Nissan LEAF e+ højde: 1.545 MM*
B
C

A

*De anførte værdier afventer godkendelse.

VÆLG DIN FARVE

Black Metallic Z11

Solid Red Z10

Gun Metallic KAD

Pearl White QAB

Arctic Solid White 326

Two Tone Magnetic Red
& Black Metallic Roof XDS

Magnetic Blue
& Black Metallic Roof XFV

Blade Silver
& Black Metallic Roof XDR

Two Tone Pearl White
& Black Metallic Roof XDF

Universal Blue RCJ

Two Tone Solid Effect Grey
& Black Metallic Roof XFU
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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DYNAMIC PACK
FRONTLISTE – BLUE
SIDELISTE – BLUE

1 - Vendbar bagagerumsbakke
2 - LED-kabinelyspakke*
*Sættet omfatter også pærer i kabinen

3 - Læssekantsbeskyttelse
4 - Stænklapper for & bag White Pearl
(ni tilgængelige farver)

5 - Liste til kofanger øverst
6 - Anhængertræk til cykelholder* og
elkit, 13-bens *Ikke kompatibelt med
reservehjul. Det maksimale
kuglehovedtryk er 52,5 kg.
7 - Hajfinneantenne*
(fem tilgængelige farver)
*Tilgængelig til MY20, MY21 og MY22 til
udstyrsvarianterne Acenta og Visia.
(Kompatibel med DAB, DAB+ og FM)

8 - 17" Bold-aluminiumsfælg, mørkegrå,
diamond cut med blåt indlæg +
låsemøtrikker
9 - Tagbøjler i aluminium.
Den maksimale taglast er 35 kg. Tagbøjlerne
vejer 6 kg. Den maksimale last på tagbøjerne
er 29 kg.

10 - Bagklapsliste nederst, Blue
11 - AC-hjemmeoplader
12 - Måtter

Nissan tilbehør
Find det helt rigtige til
DIN LEAF
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HOS NISSAN,

PÅ BAGGRUND AF
ERFARINGER

FOKUSERER VI
PÅ KVALITET.

Alt, hvad vi foretager os hos Nissan, er med fokus på kunden. Hver
eneste handling udfører vi, og hver eneste beslutning træffer vi med
størst mulig omhu, præcision og kvalitet for øje, for i sidste instans
er det for din skyld. til konstruktion af bilen, fra test til gennemsigtighed,
fra kundeservice til dedikeret tilgang. Kvaliteten kan ses og mærkes
ned i mindste detalje.

EN 360°-PROCES
Vi indbygger kvalitet fra starten og udvikler alle biler omhyggeligt
for at gøre dem mere komfortable og mere holdbare gennem brug
af innovativt design, intelligent teknologi og gennemtænkte detaljer
inspireret af dig.

SIKKERHED
Vi arbejder med vores intelligente køresystemer for at passe på dig
hele tiden og hjælpe dig til at undgå uheld, så du dag efter dag får en
mere begejstrende og sikker køreoplevelse. Vores Around View Monitor
anvender 4 kameraer til at give dig et virtuelt billede af din bil og
omgivelserne omkring den i fugleperspektiv.

EKSTREM HOLDBARHED
Vi tester vores biler til grænserne for at sikre deres præstationer og
driftssikkerhed i hverdagen. Vi kører millioner af kilometer i fasen før
produktion, åbner og lukker dørene og motorhjelmen tusindvis af gange
hver dag og bruger ægte vulkansk støv fra Japan til at teste rudernes
modstandsdygtighed.
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SERVICEAFTALER
Giv din Nissan den vedligeholdelse, den fortjener, med en Nissan Serviceaftale, og
spar penge i den sidste ende. Nissan vedligeholdelsesaftale omfatter alt planlagt
servicearbejde, som anbefales af Nissan og angives i Nissans officielle servicemanual.
Hvis du indgår en vedligeholdelsesaftale, kender du bilens vedligeholdelsesomkostninger
lige fra starten, ligesom du er beskyttet mod prisinflation. Ud over de planlagte eftersyn
drager du fordel af udskiftning af sliddele såsom viskerblade, bremseklodser eller
affjedring, når du indgår en komplet serviceaftale. Vælg den varighed, der dækker
dine behov, og drag fordel af brugen af originale Nissan reservedele, som monteres
af vores uddannede mekanikere til en nedsat pris. En godt vedligeholdt bil har en
højere gensalgsværdi. Hvis du sælger din Nissan, før aftalen udløber, kan den nye ejer
nyde godt af Serviceaftalen i den resterende periode. Så tøv ikke længere med at
købe en Nissan Serviceaftale, så du får mere ro i sjælen!
VORES LØFTE. DIN OPLEVELSE

UDVIDET TRYGHED
DU KAN NYDE GODT AF VORES LØFTER.HVIS DU HAR TILMELDT DIG
YOU+NISSAN-PROGRAMMET OG ØNSKER ÆGTE, ÅBEN OG ÆRLIG DIALOG,
VIL VI SØRGE GODT FOR DIG. ALTID. DET ER VORES LØFTE.

GRATIS LÅNEBIL
Vi lover at du som medlem af You+Nissan kan køre videre,
mens din bil er til service eller reparation. Book på
forhånd, så sørger vi for en gratis lånebil eller anden
transportløsning.

PRISMATCH PÅ SERVICEARBEJDE
Vi lover at vi giver din Nissan en udsøgt behandling. Det
kan vi takket være vores toptrænede teknikere som
arbejder med Nissan’s specialværktøj, efter de nyeste
metoder. Vi ved, hvad din Nissan behøver - og vi garanterer,
at du får mest for pengene hos os. Vi matcher altid prisen,
hvis du finder et tilsvarende værkstedstilbud - inklusiv
originale Nissan reservedele og arbejdstimer - inden for
25 km fra din lokale værksted.

GRATIS SUNDHEDSTJEK
Vi lover at give din bil et gratis sundhedstjek, når den
er til periodisk serviceeftersyn, basisservice eller
reparation. Du får også et tilbud på forhånd, så du
ved, hvad der skal laves, og hvor meget det vil koste.

NISSAN ASSISTANCE VEJHJÆLP
Vi lover at holde dig kørende 24/7. Hvis noget uventet
skulle ske, garanterer vi Nissan assistance 24/7,
uanset hvor gammel din Nissan er.

UANSET HVOR, UANSET HVAD. RING +45 70 14 01 47, SÅ ER VI DER FOR DIG.
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Nissan Udvidet Tryghed giver dig mulighed for at forlænge producentens garanti på 3
år/160.000 km til en længere periode eller et højere kilometerantal. Vælg den aftale, der
passer bedst til dit kørselsbehov. I tilfælde af en reparation anvendes der kun originale
Nissan dele, som monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan. Og for at du kan
have ro i sjælen, er Nissan Pan Europe Vejhjælp 24/7 inkluderet (hvis det er aktuelt).
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DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS
HER HOS NISSAN.
Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer
vores opfindsomhed. Du inspirerer os
til at udfordre standarderne og skabe
innovationer. Og hos Nissan handler
innovation ikke blot om mere og større, det
handler om at bryde grænser og sætte nye
standarder. Det handler om at udvikle
uventede løsninger, der opf ylder dine
vildeste og mest pragmatiske drømme. Hos
Nissan udvikler vi biler, tilbehør og services,
der er banebrydende – vi gør det praktiske
spændende og det spændende praktisk, så
vi kan tilbyde dig en endnu mere begejstrende
køreoplevelse hver eneste dag.

MED NISSAN LEAF FÅR DU:
5 ÅRS/100.000 KM GARANTI PÅ ALLE
ELBILSRELATEREDE KOMPONENTER
OG 3 ÅRS/100.000 KM PÅ
STANDARDKOMPONENTER
12 ÅRS GARANTI MOD GENNEMTÆRING
SERVICEINTERVAL PÅ 30.000 KM
GARANTIEN PÅ NISSAN LEAFS LITIUM-IONBATTERI DÆKKER OGSÅ KAPACITETSTAB
TIL UNDER 9 AF DE BJÆLKER (UD AF 12),
DER VISES I LEAFS
BATTERIKAPACITETSMÅLER.
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Nissan Intelligent Mobility bringer dig et skridt foran. I biler, der føles som en forlængelse
af dig selv, hjælper dig med at se og registrere mere, reagerer sammen med dig og nogle
gange endda for dig. Nissan Intelligent Mobility handler om en bedre fremtid – som flytter
os til en mere sikker, bæredygtig og spændende verden.

Dyk ned i Nissan Leaf-oplevelsen: HYPERLINK www.nissan-europe.com/Leaf
Følg Nissan Leaf på Facebook, Twitter og Youtube
Der er gjort alt for at sikre, at indholdet af denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (marts 2022). Denne brochure
er blevet fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik om løbende at
forbedre sine produkter, forbeholder Nissan Europe sig retten til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og de viste
biler i denne brochure. Nissan-forhandlere vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt venligst din lokale
Nissan-forhandler for at modtage de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i trykprocessen, kan farverne i denne
brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne
brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe. Denne brochure er lavet af klorfrit papir – MY22 Leaf
brochure 03/2022 – Trykt i EU. Skabt af DESIGNORY, Frankrig og produceret af eg+ verden over, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35
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