LEAF

Välimus | Sisemus | Tehnoloogia ja Suutlikus |

Stiil ja Lisavarustus

Prindi | Loobu

Nissan LEAF

Suurem sõiduulatus, rohkem
võimsust, rohkem valikuid
Nissan LEAF on pungil uutest võimalustest, et saaksite ühe autoga rohkelt erinevaid sõiduelamusi
kogeda. Olenemata sellest, kas elate linnas, sõidate pikki vahemaid tööle ja koju või olete
lihtsalt pühendunud 100% elektrilisele sõitmisele ja otsite põnevamat sõiduvahendit, pakub
lihtsalt hämmastav Nissan LEAF enesekindlamat, ühendatud ja põnevat teekonda.
Pildid ja kirjeldused on mõeldud suunistena. Mõned fotod on sõidukitest, mis ei ole kohalikult müügil või ei esinda konkreetset mudelit, varustustaset
ega eripakkumist. Näidatud funktsioonid ei pruugi olla saadaval või need ei ole saadaval põhivarustuses või on saadaval ainult lisavarustusena..
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Liikuge läbi linna
Sõitke linnamaastikul sõiduulatusega kuni 285 km* ja LEAF e+ puhul kuni 385 km*.
Kasutage B-režiimi kohese elamuse saamiseks ja e-Pedal funktsiooni
põnevustpakkuvaks juhtimiseks ja kui soovite, et sõidunauding kauem kestaks, valige
ökorežiim. Aktiveerige ProPILOT** ja Nissani Intelligentne Mobiilsus lihtsustab tihedas
liikluses sõitmist ning saate end linna peremehena tunda.

Nautige sõitmist rohkem kui
kunagi varem
Lülitage sisse D-režiim ja aktiveerige ProPILOT**, et pikk teekond stressivabalt mööduks
– ja sõitke veelgi kaugemale, mitmekordistades sõiduulatust tänu Euroopa
kiirlaadimisvõrgustikule.

Muutke 100% elektriline
sõitmine veelgi paremaks
Kui soovite veelgi põnevamat sõiduelamust, valige Nissan LEAF e+. Kohese
pöördemomendi, suurema võimsuse ja pikema sõiduulatuse tagab 59 kWh (kasutatav
võimus) akuga mudel, mis kuulub tänapäeva parimate elektrisõidukite hulka.
*Sõiduulatuse näitajad on saadud laborikatsetes ELi õigusaktide kohaselt ja need on mõeldud eri tüüpi sõidukite
võrdlemiseks. Teave ei viita konkreetsele üksikule sõidukile ega ole pakkumuse osa. Andmed ei pruugi kajastada
tegelikke sõidutulemusi. Lisavarustuse, hoolduse, sõidustiili ja mittetehniliste tegurite, näiteks ilmastikuolude
tõttu võib esineda erinevusi ametlikest andmetest. Andmed määrati kindlaks uue ülemaailmse
kergsõidukite katsetamise meetodi (WLTP) katsetsükli alusel.
** ProPILOT on saadaval valitud sõidukitel. ProPILOT on täiustatud juhiabisüsteem, mis aga ei hoia ära kokkupõrkeid. ProPILOT on
ette nähtud ainult maanteedel sõitmiseks (barjääridega eraldatud tee), nii et juht jälgib teed ja hoiab käed roolil. Juht peab alati
olema tähelepanelik, sõitma ohutult, järgima kiiruspiiranguid, valima teeoludele vastava ohutu sõidukiiruse.
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NISSANI E-PEDAL ANNAB TEILE
ROHKEM KONTROLLI.
Uskumatu, aga tõsi - Nissan LEAF-is
vajate kiirendamiseks, aeglustamiseks
ja pidurdamiseks vaid ühte pedaali.

NAUTIGE
ERAKORDSET
SUURENDAGE OMA
ENESEKINDLUST
Nissan ProPILOT-iga*. Lihtsalt aktiveerige
see ning valige oma kiirus ja vahemaa
eesoleva sõidukini, et nautida lihtsamat,
rahulikumat ja ohutumat sõitu.

võimsust kohaltvõtul
ning intelligentsete
sõidulahendustega
kaasnevat nauditavat,
sujuvat ja virgutavat
elamust.

VAADAKE JA
TUNNETAGE ROHKEM
tänu täisvaatemonitorile** ja
nutitehnoloogiatele** nagu tagant
ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus
ja pimeala jälgimise süsteem.

OLGE
ÜHENDUSES

Avardage oma meeli

läbi uue 8" ekraani tänu Apple
Carplayle ja Android Autole, mis
tagavad sujuva 24/7 ühenduvuse
teie telefoni ja auto vahel.

See on võimas, see on intensiivne, see on enneolematu kogemus.
Valmistuge elamuseks, mis pakub teile rooli taga olles just seda,
mida vajate. Kas kõige tähtsam on võimsus? Kogege suuremat
võimsust LEAF e+’iga. Soovite olla ühenduses 24/7? Sellisel juhul
sobib NissanConnecti süsteem teile ideaalselt. Kas olete alati
valmis astuma sammu edasi? Nissan LEAFi ei peata miski.
*ProPILOT on saadaval valitud sõidukitel ja ainult automaatkäigukastiga. ProPILOT on täiustatud juhiabisüsteem, mis aga ei hoia ära kokkupõrkeid. ProPILOT on ette
nähtud ainult maanteedel sõitmiseks (barjääridega eraldatud tee), nii et juht jälgib teed ja hoiab käed roolil. Juht peab alati olema tähelepanelik, sõitma ohutult,
järgima kiiruspiiranguid, valima teeoludele vastava ohutu sõidukiiruse.
**Funktsioonide saadavus oleneb versioonist või need on saadaval põhivarustuses või ainult lisavarustusena (lisatasu eest).
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Sõitke
linna
nagu ei kunagi varem
See on nutikas, see peab kaua vastu ja see pakub palju rõõmu:
Nissan LEAF teeb linnadžunglis navigeerimise nauditavaks.
Kujutlege, et sõidate vaid ühe pedaaliga: ringteedel ja tiheda
liiklusega tänavatel sõitmine pole mingi probleem. Olete
liiklusummikusse lõksu jäänud? Pole probleemi.

ST
OP

e-Pedal. Kiirendage, aeglustage ja
pidurdage vaid gaasipedaaliga. See
on nii lihtne.

GO
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Paralleelparkimine. Kas leidsite
ideaalse koha? Jääge selle kõrval
seisma, hoidke nuppu all ja vaadake,
kuidas Nissan LEAF õigesse kohta
liugleb. Hämmastav!

Tagurpidi boksi parkimine. Sõitke vaba
koha juurde, hoidke nuppu all ja vaadake,
kuidas Nissan LEAF end ise ideaalselt
joonte vahele pargib.

Parkimine pole kunagi

nii lihtne olnud

Linnas sõites on üheks suurimaks nuhtluseks parkimine. Edasi sõitmiseks, tiirutamiseks ja
tagurdamiseks kulub rohkem aega ja vaeva, kui võiks. ProPILOT Park* tagab sekeldustevaba
parkimise. Peate oma auto autosid täis parklasse pigistama? Soovite haarata endale selle
külgtänavas asuva vaba koha? Lihtsalt sõitke selle kõrvale, hoidke nuppu all, laske roolist
lahti ja vaadake, kuidas teie LEAF pargib end ideaalselt. Teie ei pea keerama rooli ega
kasutama pedaale, peate lihtsalt nautima hõlpsamat ja mugavamat parkimist.
*Funktsioonide saadavus oleneb versioonist või need on saadaval põhivarustuses või ainult lisavarustusena (lisatasu eest).
Te ei tohi ainult juhi mugavuslahendustele lootma jääda. Mõned funktsioonid ei pruugi kõigis tingimustes ja olukordades töötada. Kehivad kiirus- ja muud
piirangud. Nissani tehnoloogiatega seotud tingimused saate Nissani edasimüüjalt või veebilehelt www.nissan.ee
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Väike hoiatus

Enne tegutsemist
TUNNETAGE PAREMINI ÜMBRUST Isegi siis, kui te ei saa näha teile
külje alla hiilivat autot või nurgal seisvat ja teed ületama hakkavat
last, võite olla kindel, et Nissani intelligentne mobiilsus* märkab seda
ja annab teile märku. Parkimiskohast välja tagurdades või maanteel
sõidurada vahetades muudavad need funktsioonid teid oma
ümbrusest teadlikumaks ja annavad teile täiesti uuel tasemel
enesekindluse.
* Te ei tohi ainult juhi mugavuslahendustele lootma jääda. Mõned funktsioonid ei tarvitse kõikides tingimustes
ja oludes töötada. Kehivad kiirus- ja muud piirangud. Nissani tehnoloogiatega seotud tingimused saate Nissani
edasimüüjalt või veebilehelt www.nissan.ee

INTELLIGENTNE TÄISVAATEMONITOR** teavitab teid
sõiduki läheduses tuvastatud liikuvast objektist.
See annab teile ümbritsevast selgema ülevaate.

TAGANT RISTSUUNAS LÄHENEVA SÕIDUKI
HOIATUS** See funktsioon aitab teil parkimiskohast
turvalisemalt välja tagurdada. Funktsioon jälgib teie
LEAFi taha jäävat ala ja hoiatab teid autode eest,
mis võivad külgedelt läheneda.
**Funktsioonide saadavus oleneb versioonist või need on saadaval põhivarustuses või ainult lisavarustusena (lisatasu eest).
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Võtke teekonnast

viimast

HOIAB TEIE
EELMÄÄRATUD KIIRUST
JA VAHEMAAD

VÕIB AUTO
ISEGI TÄIELIKULT
PEATADA

JÄLGIB LIIKLUSVOOGU

Elektriautoga maanteel sõitmine ei ole kunagi varem nii inspireeriv olnud - LEAFI kuni 285 km* ja LEAF e+
kuni 385 km* sõiduulatust saab tänu Euroopa suurimale kiirlaadimisjaamade võrgustikule hõlpsasti
pikendada, lisaks on võimalus sõita D-režiimis, B-režiimis ning vaid ühe nupulevajutusega tõttab teile appi
Nissan ProPILOT**.
Nissan ProPILOT** järgib eessõitvat sõidukit eelnevalt määratud vahega ja hoiab teie sõidukit sõiduraja
keskel. See suudab isegi teie LEAFi täielikult peatada ja liiklusummikutes paigal hoida, et säästa energiat.
Rutiinne igapäevane töölesõit muutub suurepäraseks viisiks, kuidas päeva alustada.
*Sõiduulatuse näitajad on saadud laborikatsetes ELi õigusaktide kohaselt ja need on mõeldud eri tüüpi sõidukite võrdlemiseks. Teave ei viita konkreetsele üksikule sõidukile
ega ole pakkumuse osa. Andmed ei pruugi kajastada tegelikke sõidutulemusi. Lisavarustuse, hoolduse, sõidustiili ja mittetehniliste tegurite, näiteks ilmastikuolude tõttu võib
esineda erinevusi ametlikest andmetest. Andmed määrati kindlaks uue ülemaailmse kergsõidukite katsetamise meetodi (WLTP) katsetsükli alusel.
**ProPILOT on saadaval valitud sõidukitel ja ainult automaatkäigukastiga. ProPILOT on täiustatud juhiabisüsteem, mis aga ei hoia ära kokkupõrkeid. ProPILOT on ette nähtud
ainult maanteedel sõitmiseks (barjääridega eraldatud tee), nii et juht jälgib teed ja hoiab käed roolil. Juht peab alati olema tähelepanelik, sõitma ohutult, järgima
kiiruspiiranguid, valima teeoludele vastava ohutu sõidukiiruse.
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Kujutage ette sõitmist teid toetavate Nissani intelligentse mobiilsuse funktsioonidega*:

Õige lahendus

õigel ajal
Väga nutikas Nissan LEAF on täis mitmekülgseid tehnoloogilisi lahendusi, mis sekkuvad, kui vajate
abi. Näiteks siis, kui sõidate maanteel ja liiklusvoog äkki aeglustub. Intelligentne hädapidurdusabi
koos jalakäija ja jalgratturi tuvastussüsteemiga hoiab ümbrusel silma peal ja vajadusel pidurdab
sõidukit. Hea on teada, et te pole üksi. Teid toetavate ja probleemidest säästvate Nissani
intelligentse mobiilsuse* funktsioonidega Nissan LEAF muudab igapäevased sõidud kindlamaks
ja meeltülendavaks.
*Ärge toetuge ainult juhiabisüsteemidele. Mõned funktsioonid ei pruugi kõigis tingimustes ja olukordades töötada. Kehivad kiirus- ja muud piirangud. Nissani
tehnoloogiatega seotud tingimused saate Nissani edasimüüjalt või veebilehelt www.nissan.ee
*Funktsioonide saadavus oleneb versioonist või need on saadaval põhivarustuses või ainult lisavarustusena (lisatasu eest).
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ProPILOT**:

ProPILOT Park*:

See funktsioon jälgib
liiklust, et säilitada
eelnevalt seadistatud
kiirust ja kaugust ning
hoida sõidukit
sõiduraja keskel. See
hoiatab teid, kui
hakkate sõidurajalt
kõrvale kalduma, ja
suudab teie auto
liiklusummikutes
seisata.

Parkimiseks piisab
nüüd käte ja jalgade
asemel vaid ühest
sõrmest. See Nissani
intelligentse
mobiilsuse funktsioon
on nii tasemel, et
parkimisel olete nüüd
pealtvaataja.

INTELLIGENTNE
KIIRUSHOIDIK*:
jälgib liiklusvoogu,
muutes maanteel
sõitmise vähem
tüütuks.

INTELLIGENTNE
SÕIDURAJALT
KÕRVALEKALDUMISE
HOIATUSSÜSTEEM*:

INTELLIGENTSED
AUTOMAATSED
TÄIS-LEDESITULED*:

hoiab teid õigel teel. Kui
süsteem tuvastab, et
kaldute sõidurajalt
tahtmatult kõrvale,
rakendab see õrnalt
pidureid, et juhtida teid
õigele rajale tagasi.

Esituled valgustavad
teie teed, süttides
pimeduse saabudes
automaatselt ja
lülitudes vastutuleva
sõiduki tuvastamisel
ajutiselt ümber
lähituledele.

SEKKUV PIMEALA
JÄLGIMISSÜSTEEM*:
hoiatab teid, kui ükskõik
kummal pool pimealas
asub mõni sõiduk ja
suunab teid tagasi
sõidurajale.

**ProPILOT on saadaval valitud sõidukitel. ProPILOT on täiustatud juhiabisüsteem, mis aga ei hoia ära kokkupõrkeid. ProPILOT on ette nähtud ainult maanteedel sõitmiseks
(barjääridega eraldatud tee), nii et juht jälgib teed ja hoiab käed roolil. Juht peab alati olema tähelepanelik, sõitma ohutult, järgima kiiruspiiranguid, valima teeoludele vastava
ohutu sõidukiiruse ja alati säilitama kontrolli sõiduki üle.
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Erakordne ja efektiivne

100% elektriline
tulevik
TUULT SUUNAVAD
KÜLJEPEEGLID

ALUMINE
DIFUUSOR

ÜHTLASELT LAME PÕHI

Lõigake läbi õhu tõhusamalt. Uue ja mahukama 59 kWh (kasutatav võimsus) akuga
ning täiustatud aerodünaamilise disainiga Nissan LEAF e+ on igas mõttes esmaklassiline:
nautige kohest pöördemomenti ja vaikset sõitu, millele on minimaalae mõju keskkonnale
ja teie rahakotile. See on tulevik: võimsus, nauding ja positiivsus.
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LEAF-i laadimine on imelihtne: ühendage juhe tavalisse pistikupessa ja jätke
sõiduk ööseks laadima. Kui kiirustate, kasutage ühte meie uutest
elektrisõidukite vahelduvvoolulaadijatest: need sobivad kasutamiseks nii
siseruumis kui ka väljas, on turvalised, nutikad ja mugavad ning hoiavad teie
Nissan LEAF-i laetuna ja sõiduvalmis.

KODUS LAADIMINE
Meie uued vahelduvvoolulaadijad laevad LEAFi laadimisvõimsusega kuni
6,6 kW. Ja aku dünaamiline juhtimissüsteem tagab optimaalse laadimise,
kasutades teie kodust vooluvõrku nutikamal ja tõhusamal viisil.

NISSAN LEAF: AKU LAETAKSE TÄIS LIGIKAUDU 7 H 30 MIN-GA
NISSAN LEAF e+: AKU LAETAKSE TÄIS LIGIKAUDU 11 H 30 MIN-GA

Valige oma laadimisviis ja liikuge edasi

KIIRLAADIMINE LAADIMISJAAMADES
CHADEMO 50KW KIIRLAADIJA*
NISSAN LEAF: 20%-LT 80%-LE UMBES 60 MINUTIGA*
NISSAN LEAF e+: 20%-LT 80%-LE UMBES 90 MINUTIGA*

*Toodud numbrid kehtivad 39 kWh (Nissan LEAF) ja 59 kWh (kasutatav võimsus) (Nissan LEAF e+) akude korral. Laadimisaeg sõltub laadimistingimustest, sh laaduri tüübist ja seisukorrast,
aku temperatuuristning laadimiskoha õhutemperatuurist. Näidatud kiirlaadimisaja saavutamiseks on vaja CHAdeMO kiirlaadurit. Nissan LEAF on mõeldud toetama enamikku
igapäevaelus tehtavatest sõitudest ja sellel on laadimise kaitsemeetmed, mis kaitsevad akut lühikese aja jooksul korduvate kiirlaadimiste ajal. Järjestikuseks kiirlaadimiseks kuluv
aeg võib suureneda, kui aku temperatuur aktiveerib aku kaitsesüsteemi.
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Laadige säästlikult,

nautige vabadust
AVASTAGE, MIKS VÄHEM ON ROHKEM Elektri jõul sõitmisel on ka mitu ootamatut eelist.
Bensiinimootori puudumine tähendab muidugi, et enam pole vaja tankida, kuid ära jääb
ka palju muid asju. Liikuvaid osi on vähem, mis tähendab ka vähem hooldust. Nüüd peate
veel otsustama, mida vabanenud ajaga peale hakata.

HÜVASTI, BENSIINIMOOTOR
100% elektrimootoriga võite jätta hüvasti
pidevatele kontrollimistele ja hooldustele
ja veeta rohkem aega teel. Lisaks
säästate tankimise asemel akut laadides
aega ja raha.

HÜVASTI, ÕLIVAHETUS JA PALJU MUUD
Bensiinist loobumine lõpetab ka õlivahetuse
vajaduse. Samuti pole enam käigukasti,
süüteküünlaid, radiaatorit, mootoririhmu
ja muid asju, mis vähendab omanikukulusid
kuni 40%. Ja vaba aega on rohkem.

HÜVASTI, TANKLA
Tööle sõites ei pea te enam tanklas
peatuma. Nüüd ärkate üles, istute
täislaetud akuga sõidukisse ja sõidate
päevale vastu.

TERE, UUENDUSLIK AKU
LEAFi aku on töötatud välja kohapeal, see on läbinud
ranged testid ja on oma usaldusväärsust korduvalt
tõestanud, seega võite olla kindel, et sõidate ühe
parima saadaoleva tehnoloogiaga aku jõul.
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LAADIMINE

Sujuv ühenduvus

teie maailmaga

Rakendusega NissanConnect
Services näete igal ajal aku
olekut ja saate laadimist
alustada otse oma telefonist,
mis tähendab, et saate
kasutada odavamat öist
elektrit.

Nissan LEAFi 8" puuteekraan on väravaks NissanConnecti** juurde:
intuitiivse navigatsiooni, täiustatud tehnoloogia ja palju muu abil.
Nutitelefoni rakendus pakub järjest kasvavat teenustevalikud, sealhulgas
võimalus saata oma uuele Nissan LEAFile planeeritud marsruute.

Skannige kood, et
laadida alla rakendus
NissanConnect
Services ja ühendada
see kohe Nissaniga.

Funktsiooni reageerimisvõime ja kasutusmugavus halvenevad, kui auto saab halva signaali. Funktsiooni optimaalseks
kasutamiseks veenduge, et sõiduk asub heas mobiilsidevõrgu levialas.
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NAVIGEERIMINE JA
SÕITMINE
Täpsed navigeerimisjuhised,
teekonna saatmine autosse
aitavad teil sihtkohta jõuda.
Saate vaadata läbitud
vahemaad ja tehtud sõitude
arvu otse nutitelefonist.

ÜHENDUVUS
Ühendage oma Android või
IOS seade sujuvaks
ühendunuseks, mis võimaldab
ka hääljuhtimist.** Kuulake
oma lemmikmuusikat ning
kasutage sõnumsidet ja
muid rakendusi, et olla
sõitmise ajal informeeritud
ja lahutada oma meelt.

KÄEPÄRASUS JA
MUGAVUS
Rakendusega NissanConnect
Services pääsete ligi
kaugteenustele. Ja kui
vajate abi, on Nissan
Assistance vaid ühe
klõpsu kaugusel.

NissanConnect
Services

**Mobiiltelefoniga ühendamist NissanConnecti kasutamiseks tohib teostada
ainult siis, kui sõiduk on turvaliselt pargitud. Süsteemi kasutamisel peab alati
järgima liikluseeskirju. Autojuht tohib süsteemi kasutada ainult siis, kui see
on ohutu. Kasutajad peavad olema teadlikud, et vabakäetehnoloogia võib
tähelepanu teelt kõrvale juhtida, mis võib vähendada kontrolli sõiduki üle.
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AKU JUHTIMINE
Veenduge, et sõiduki aku on täis
enne, kui sõitu alustate. Võite alati
alustada oma Nissan LEAFi
laadimist nutitelefonist just siis,
kui soovite.
Tasuta teenus (2)

KAUGJUHITAVAD TEENUSED
Laske oma autol igas olukorras
silma paista - vilgutage tuledega
ja laske helisignaalil kõlada.
Maksimaalse mugavuse
tagamiseks võite oma Nissan LEAFi
enne sisseistumist soojendada või
jahutada. Aku jääb täis, kui see on
laadijaga ühendatud.

KAARDID JA REAALAJA LIIKLUS
Saage reaalajas liiklusinfot, mida
pakub Tom Tom ja mis aitab teil
nutikalt vältida ummikute või
avariidega piirkondi ja igat
teekonda paremini planeerida.
Tasuta teenus kuni 3 aastat (3)

Tasuline teenus (3) - 1,99€/m

TEIE MUUSIKA. TEIE VALIK
Pääsege ligi oma muusikale
Bluetoothi, USBd või Apple CarPlay
või Android Autot kasutades.

NissanConnect
Nissan LEAFi imelise hõljuva 8" ekraaniga NissanConnect on teie keskne
juhtsüsteem. Ühendage oma telefon autoga, optimeerige marsruute, hallake
paremini akut, saage kogu teekonna vältel abi ja toetust ning parandage oma
sõidustiili. Alustamiseks laadige lihtsalt alla rakendus NissanConnect Services.
NissanConnect toob kaasa ka tuttava nutitelefoni kasutamise kogemuse
Apple CarPlay® ja Android Auto(1) kaudu.
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(1) Apple CarPlay ® ja Android Auto on saadaval tasuta olenevalt mudelist ja/või varustustasemest. Põhjalikumat teavet saate Nissani edasimüüjalt või aadressilt www.nissan.ee
(2) Tasuta teenused (Nissan Google Assistantis, sõiduajalugu ja analüüs, Nissani abi ja Assistance, rikkeabi) on saadaval tasuta seitsmeks aastaks, olenevalt mudelist ja/või
varustusastmest. Lisateabe saamiseks pöörduge Nissani edasimüüja poole või võtke www.nissan.ee
(3) Kaardid ja liiklusinfo, kaugjuhtimisteenused ja nutikad märguanded on 3 aastat tasuta ja seejärel tasulised hinnaga 0,99€/m (Smart Alerts), 1.99€/m
(kaugjuhtimisteenused),2,99€/m (kaardid ja liiklusinfo) olenevalt mudelist ja/või varustustasemest. Põhjalikumat teavet saate Nissani edasimüüjalt või aadressilt www.nissan.ee
NissanConnecti teenuste kasutamiseks tuleb teil registreerida NissanConnecti kasutajakonto ning te peate oma kasutajanime ja parooliga NissanConnecti kontole sisse logima.
Tasuta NissanConnecti rakenduse kasutamiseks on teil vaja ühilduva iOS-i või Androidi operatsioonisüsteemiga nutitelefoni ja andmesidevõimalusega SIM-kaarti. Teil on vaja ka
olemasolevat või eraldi sõlmitud mobiilsidelepingut teie ja mobiilsidefirma vahel. Kõigi teenuste saadavus oleneb mobiilsidevõrgu levialast. NissanConnecti autosisest
internetiühendust saab kasutada integreeritud traadita internetiühenduse kaudu. Andmepaketid hangitakse valitud väliste mobiilsidefirmade kaudu nende tingimuste
(olenevalt saadavusest teie riigis) kohaselt. Lisateavet saate aadressilt www.nissan.ee ja Nissani edasimüüjalt.
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TELESKOOPROOL

ERIPÄRANE ARMATUURLAUD

SOOJENDUSEGA ISTMED

AINULAADSED SINISED
DETAILID

MULJETAVALDAV
JALARUUM

Nautige
mugavust täielikus vaikuses
Mis tunne oleks sõita täiesti vaikses autos? Istuge vaiksesse salongi, kust leiate
täiesti uuel tasemel vaikuse – vähemalt seni, kuni lülitate sisse Bose Premium
helisüsteemi. Lisage eelnevale mugavusfunktsioonid nagu näiteks
istmesoojendus ja iga sõit muutub imeliseks.

BOSE PREMIUM HELISÜSTEEM*
Isegi helisüsteem on energiasäästlik. Bose’i insenerid
lõid seitsme väikese, kerge ja strateegiliselt
paigutatud kõlariga helisüsteemi, mis säästab energiat,
ohverdamata helikvaliteeti. Selleks et saaksite nautida
heli veelgi tõhusamalt.
*Funktsioonide saadavus oleneb versioonist või need on saadaval
põhivarustuses või ainult lisavarustusena (lisatasu eest).
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Laadige peale
kõik, mis vaja
LEAF on järgmiseks väljasõiduks valmis tänu muljetavaldavale
pagasiruumile, madalale pagasiruumi põrandale ja 60 :
40 jaotusega hõlpsalt kokkuklapitavatele tagaistmetele.
Tulemuseks on 435 liitrise pagasiruumiga sõiduk, mis saab
hakkama peaaegu kõigega, mida te talt palute. Bose
helisüsteemiga versiooni pagasiruumi maht on kuni 420 liitrit.
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Elektrifitseerige maailm
Nissan usub jätkusuutlikusse homsesse ja oleme veendunud, et see saab teoks ainult siis,
kui tegutseme kohe. Seetõttu näitame teed elektriliste mobiilsuslahenduste loomisel, mis
aitavad kujundada nutikaid linnasid ja luua parema tuleviku juba praegu.

NISSANI ELEKTRISÕIDUKID. Liituge elektrirevolutsiooniga.
Hakake sõitma tulevikuautoga juba praegu. Nissani juhtiv
täiselektriliste sõiduautode ja kaubikute valik sisaldab
tipptasemel sõiduomadusi ja tehnoloogiat, et saaksite
nautida heitevaba sõitmist.
100% ELEKTRILINE NISSAN LEAF. Nissan LEAF sõidab ühe
kiirlaadimisega kuni 285km* (LEAF e+ kuni 385 km*)* ja võib
olla varustatud intelligentsete mobiilsusfunktsioonidega
nagu ProPILOT, ProPILOT Park ja e-Pedal tehnoloogia.

LAADIMISTARISTU LAIENDAMINE. Elektrisõidukite
kiirlaadimisstandardiga CHAdeMO ühilduv Nissan
on juba loonud Euroopa ühe kõige laialdasema
kiirlaadimisvõrgustiku. Käimas on „roheliste”
laadimiskoridoride rajamine, et võimaldada pikkade
vahemaade läbimist populaarsetel marsruutidel.

*Sõiduulatuse näitajad on saadud laborikatsetes ELi õigusaktide kohaselt ja
need on mõeldud eri tüüpi sõidukite võrdlemiseks. Teave ei viita konkreetsele
üksikule sõidukile ega ole pakkumuse osa. Andmed ei pruugi kajastada
tegelikke sõidutulemusi. Lisavarustuse, hoolduse, sõidustiili ja mittetehniliste
tegurite, näiteks ilmastikuolude tõttu võib esineda erinevusi ametlikest
andmetest. Andmed määrati kindlaks uue ülemaailmse kergsõidukite
katsetamise meetodi (WLTP) katsetsükli alusel.
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Valige

LEAF, mis vastab teie sõidustiilile.
Kohandatud teile.
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ENIMMÜÜDUD ELEKTRIAUTO EUROOPAS

ASTUGE JÄRGMINE SAMM,

SAADAVAL KAHES VERSIOONIS, ET
SOBITUDA ERINEVATE ELUSTIILIDEGA
Nissan LEAF
Kuni 285km*

Nissan LEAF e+
Kuni 385km*

linnas sõites.

heitmevaba sõitu.

Aku täislaadimine öösel koduses vooluvõrgus
● Kiirlaadimine 20–80% ligikaudu 60 minutiga**
● NissanConnect Services

●

●

VALIGE OMA LEAF.
MÕÕTMED
A : kogupikkus: 4490 mm
B : Teljevahe: 2700 mm

D

Lihtne laadimine koduses vooluvõrgus
● Kiirlaadimine 20–80% ligikaudu 90 minutiga**
● NissanConnect Services

C : Kogulaius: 1788 mm
D: Nissan LEAFi kogukõrgus 1540 mm (1530 mm

16-tolliste valuvelgedega)
B
C

A

VISIA

ACENTA

Automaatne kliimasüsteem
Kiiruspiirik
Raadio & CD mängija + USB/AUX
Pardalaadija 3,6 kW

0-100km : 6,9 sek
Võimsus: 160kW
17" valuveljed
Laadimiskaabel MOD3 (T2-T2)
Pardalaadija 6,6kW

ACENTA
Laadimiskaabel MOD3 (T2-T2)
Pardalaadija 6.6kW
8" NissanConnect ekraan ja uksest-ukseni navigatsioon
Apple Car Play ja Android Auto

N-CONNECTA
NissanConnect Services
17" valuveljed,
Toonklaas,
Elektriliselt kokku klapitavad küljepeeglid
5 kahetoonilist värvivalikut

TEKNA

*Näitajad on tüübikinnituse ootel

VALIGE OMA VÄRV

N-CONNECTA
Täisvaatemonitor liikuva objekti tuvastusega
& juhi hoiatussüsteem
Toonklaas
Elektriliselt kokku klapitavad küljepeeglid
5 kahetoonilist värvivalikut

Black Metallic Z11

Solid Red Z10

Gun Metallic KAD

Pearl White QAB

Arctic Solid White 326

Kahevärviline Magnetic
Red & Black Metallic katus
XDS

Kahevärviline Magnetic
Blue & Black Metallic katus
XFV

Kahevärviline Blade Silver
& Black Metallic katus
XDR

Kahevärviline Pearl White
& Black Metallic katus
XDF

TEKNA
0-100km: 6,9 sek
Võimsus 214hj
ProPILOT*** täiustatud juhiabisüsteem
Intelligentsed automaatsed LED-esituled
BOSE Premium Audio + 7 kõlarit
Osaliselt nahast/Ultrasuede nahast sisustus

ProPILOT*** täiustatud juhiabisüsteem
Intelligentsed automaatsed LED-esituled
BOSE Premium Audio + 7 kõlarit
Osaliselt nahast/Ultrasuede nahast sisustus

Universal Blue RCJ

Kahevärviline Solid Effect
Grey & Black Metallic katus
XFU

*Sõiduulatuse näitajad on saadud laborikatsetes ELi õigusaktide kohaselt ja need on mõeldud eri tüüpi sõidukite võrdlemiseks. Teave ei viita konkreetsele üksikule sõidukile ega ole pakkumuse osa. Andmed ei pruugi kajastada
tegelikke sõidutulemusi. Lisavarustuse, hoolduse, sõidustiili ja mittetehniliste tegurite, näiteks ilmastikuolude tõttu võib esineda erinevusi ametlikest andmetest. Andmed määrati kindlaks uue ülemaailmse kergsõidukite
katsetamise meetodi (WLTP) katsetsükli alusel.
**Toodud numbrid kehtivad 39 kWh (Nissan LEAF) ja 59 kWh (Nissan LEAF e+) akude korral. Laadimisaeg sõltub laadimistingimustest, sh laaduri tüübist ja seisukorrast, aku temperatuuristning laadimiskoha õhutemperatuurist.
Näidatud kiirlaadimisaja saavutamiseks on vaja CHAdeMO kiirlaadurit. Nissan LEAF on mõeldud toetama enamikku igapäevaelus tehtavatest
sõitudest ja sellel on laadimise kaitsemeetmed, mis kaitsevad akut lühikese aja jooksul korduvate kiirlaadimiste ajal. Järjestikuseks kiirlaadimiseks kuluv aeg võib suureneda, kui aku temperatuur aktiveerib aku kaitsesüsteemi
***ProPILOT on saadaval valitud sõidukitel ja ainult automaatkäigukastiga. ProPILOT on täiustatud juhiabisüsteem, mis aga ei hoia ära kokkupõrkeid. ProPILOT on ette nähtud ainult maanteedel sõitmiseks (barjääridega
eraldatud tee), nii et juht jälgib teed ja hoiab käed roolil.
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PAKETT DYNAMIC
ESIKAITSERAUA LIIST - SININE
KÜLJELIIST - SININE

1 - Pagasiruumi kahepoolne põhjakate
2 - Led-salongivalgustite komplekt*
*Komplekti kuuluvad ka salongi lambipirnid.

3 - Pagasiruumi lävepakukaitse
4 - Eesmised ja tagumised porikaitsmed
White Pearl (9 värvitooni)

5 - Põrkeraua ülemine kaitse
6 - Tagumine rattahoidja konks ja haagise
elektrikomplekt, 13 klemmiga
* Ei sobi kokku lisavarustuses oleva
varurattaga. Maksimaalne vertikaalkoormus
on 52,5 kg.

7 - Haiuimekujuline antenn* (5 värvitooni)
*Saadaval MY20,MY21 ja MY22 Acenta ja Visia
varustustasemega. (DAB, DAB+ and FM
ühilduvus).

8 - 17" Bold tumehallid valuveljed
teemantviimistlusega ja sinise triibuga
+ lukustatavate veljemutritega
9 - Alumiiniumist katuseraam
Katuse maksimaalne kandevõime on 35 kg.
Katuseraamide talad kaaluvad 6 kg.
Katuseraamidele on lubatud panna
maksimaalselt 29 kg.

10 - Pagasiruumi luugi alumine katteliist,
sinine
11 - Kodulaadija
12 - Matid

Sööstke edasi
LEAFi stiilsed tarvikud
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NISSAN,

TÄIUSLIKKUS TÄNU
KOGEMUSTELE

KESKENDUB ALATI
KVALITEEDILE.

Nissani kõigis ettevõtmistes on kesksel kohal klient. Iga tegevus
ja otsus tehakse ülima hoolikuse, täpsuse ja kvaliteediga, kuna
seda kõike tehakse teie jaoks. Alates ideest ja lõpetades auto
ehitamisega, alates katsetamisest ja lõpetades läbipaistvusega,
alates klienditeenindusest ja lõpetades pühendumisega. Kvaliteet
kajastub ka kõige pisemates detailides.

360° PROTSESS
Me ehitame kvaliteetselt ja hoolikalt algusest peale, et muuta iga
sõiduk teilt inspiratsiooni saanud uuendusliku disaini, nutika
tehnoloogia ja läbimõeldud detailide kaudu mugavamaks ja
vastupidavamaks.

OHUTUS
Me kasutame ja arendame edasi oma intelligentseid sõidusüsteeme,
et kanda teie eest pidevalt hoolt ja aidata teil vältida vahejuhtumeid, et
saaksite sõita iga päev enesekindlalt. Meie täisvaatemonitor kasutab
nelja kaamerat, et anda teile sõiduki ümbrusest linnulennult ülevaade

ERAKORDNE TÖÖKINDLUS
Me katsetame oma autosid viimase piirini, et tagada nende igapäevased
suurepärased sõiduomadused ja töökindlus. Me sõidame tootmiseelsetes
katsetes miljoneid kilomeetreid, avame ja sulgeme uksi ja kapotte tuhandeid
kordi päevas ning kasutame akende vastupidavuse kontrollimiseks ehtsat
vulkaanituhka Jaapanist.
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HOOLDUSLEPINGUD
Tagage Nissan+ hoolduslepingu abil oma LEAFile vääriline hooldus ja säästke raha.
Meie hooldusleping hõlmab kõiki LEAFi tavapäraseid hooldusnõudeid. Meie hoolduskava
annab teile võimaluse fikseerida hoolduskulud kuni 5 hoolduseks. Nissan+ hooldusleping
katab kõik Nissani hooldusgraafikus nõutavad kontrollid, vahetused ja toimingud.
Saage osa eelistest, mis kaasnevad meie väljaõppinud mehaanikute paigaldatud
Nissani originaalvaruosade kasutamisega. Hästi hooldatud sõidukil on suurem
järelturuväärtus. Kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu, saab uus omanik
kasu järelejäänud lepingust.

PIKENDATUD GARANTII
MEIE LUBADUS. TEIE KOGEMUS

TÄIDAME OMA LUBADUSI,
KUI OLETE LIITUNUD MEIE PROGRAMMIGA YOU+NISSAN, PAKUME TEILE EHTSAT, AVATUD JA AUSAT
TEENINDUST NING HOOLITSEME TEIE AUTOALASTE MUREDE EEST. SEE ON MEIE LUBADUS.

TASUTA ASENDUSAUTO
Meie lubame hoida teid teel ka siis, kui teie auto on
hoolduses või paranduses. Kui olete You+Nissani liige
garanteerime teile ettetellimisel tasuta asendusauto või
mõne muu teile sobiva alternatiivi.

TEENINDUSE HINNAGARANTII
Meie lubame et pakume teie Nissanile parimat teenindust,
kuna kasutame just Nissanile disainitud tööriistu ja väljaõpet.
Me garanteerime ka parima hinnaga teeninduse - teeme
teile alati vähemalt sama soodsa pakkumise, kui suudab
pakkuda suvaline teie Nissani esindusest vähem
kui 10 km kaugusel asuv teenindus.

AUTO KORRASOLEKU KONTROLL
Meie lubame et teeme teie autole alati korrasoleku
tasuta kontrolli, kui toote ta korralisse hooldusesse.
Lisaks teeme teile ka enne kõigi vajalike tööde
teostamist hinnapakkumise, et näeksite täpselt,
mida on vaja teha ja kui palju see maksab.

NISSAN ASSISTANCE’I AUTOABI
Meie lubame hoida teid teel 24/7. Kui teil peaks teel
olles autoga midagi juhtuma, siis tuleme teile appi
ööpäevaringset hoolimata teie Nissani vanusest.

ÜKSKÕIK KUS, MILLAL JA MIS - LIHTSALT HELISTAGE NUMBRIL (+372) 606 4070 JA ME TULEME KOHALE
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Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada oma LEAFi garantii eeliseid
suurema läbisõiduni. Pakutavate lepingute hulgast saate valida ühe, mis vastab kõige
paremini teie vajadustele. Remontimisel kasutatakse ainult Nissani originaalvaruosi
ja töid teevad Nissani eriväljaõppe saanud mehaanikud. Nissani pikendatud garantii
annab teile ja sõiduki uutele omanikele meelerahu, sest seda saab sõiduki eraviisilisel
müümisel üle kanda.
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TEIE TOOTE VÄLJA NISSANI
PARIMAD OMADUSED
Teie toidate meie kujutlusvõimet. Teie
kutsute meis esile leidlikkust. Teie inspireerite
meid muutma reegleid ja looma uuendusi.
Nissanis ei seisne uuendus ainult lisades ja
laiendustes, eesmärk on ületada piire ning
muuta praegust olukorda. Uuendus seisneb
ootamatute lahenduste väljatöötamises, et
r a h u l da da te i e kõ i g e ju l g e m a i d ja
pragmaatilisemaid soove. Nissan loob
teedrajavaid sõidukeid, lisatarvikuid ja
teenuseid , mis muudavad prak tilise
põnevaks ja põneva praktiliseks, et pakkuda
teile iga päev veelgi suuremat sõidurõõmu.

NISSAN LEAF PAKUB TEILE
5 AASTAT / 100 000 KM GARANTIID
KÕIGILE EV-SÜSTEEMI OSADELE JA
5 AASTAT / 100 000 KM GARANTIID
STANDARDOSADELE*
12-AASTAST ROOSTEKINDLUSE GARANTIID
30 000 KM HOOLDUSINTERVALL
8 AASTAT / 160 000 KM AKU
MAHUTAVUSGARANTIID.
NISSAN LEAFI LIITIUM-IOONAKU GARANTII
KAITSEB VÕIMSUSE LANGUSE EEST (ALLA
9 PULGA 12-ST LEAF-I VÕIMSUSNÄIDIKUL)

*5-aastane/100 000 km garantii koosneb 3 aastast/100 000 km tootja garantiist ja 2 aastast Nissan 5 pikendatud garantiist, mida
pakutakse kindlustustootena Nissan International Insurance Limited poolt. Täieliku info Nissan 5 pikendatud garantii katvuse ja sisu
kohta leiate pikendatud garantii tingimustest nissan.ee lehelt või lähimast Nissani esindusest.
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Nissani intelligentne mobiilsus viib teid ühe sammu võrra edasi. Autodes, mis on nagu
teie käepikendus, aidates teil rohkem näha ja rohkem tunnetada, reageerides koos teiega
ja mõnikord isegi teie eest. Nissani intelligentse mobiilsuse eesmärk on luua parem
tulevik ning viia meid turvalisemasse, jätkusuutlikumasse ja põnevamasse maailma.

Külastage meie veebilehte: www.nissan.ee/leaf
Jälgige Nissan LEAF’i Facebook’is ja Youtube’is.
Kõik jõupingutused on tehtud selleks, et selle väljaande sisu oleks trükkimineku ajal korrektne ( juuni 2022). Käesolev brošüür sisaldab
autonäitustel esitletud. prototüüpmudeleid. Kooskõlas ettevõtte põhimõtetega täiustada pidevalt oma tooteid jätab Nissan Europe
endale õiguse muuta igal ajal väljaandes kirjeldatud ja näidatud tehnilisi andmeid ning sõidukeid. Nissani edasimüüjatele antakse
sellistest muudatustest teada niipea kui võimalik. Küsige kõige ajakohasemat teavet Nissani kohalikult edasimüüjalt. Trükkimisprotsessi
piirangute tõttu võivad brošüüris olevad värvused tegelikest kerevärvustest ja salongiviimistluse materjalide värvustest erineda.
Kõik õigused kaitstud. Brošüüri paljundamine kas osaliselt või tervikuna on ilma Nissan Europe’i loata keelatud.
See brošüür on valmistatud kloorivabast paberist –MY21 LEAFi lansseerimise brošüür 06/2022 – Trükitud EL-is. Autor DESIGNORY,
Prantsusmaa, tootja eg+ Worldwide, Prantsusmaa – Tel: +331 4909 2535.
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