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Nissan LEAF

Pidempi toimintamatka, enemmän
tehoa, enemmän vaihtoehtoja
Nissan LEAF on täynnä uusia mahdollisuuksia, joiden ansiosta yhteen autoon mahtuu monenlaisia
ajokokemuksia. Olitpa kaupunkilainen, työmatkailija tai vain erittäin innostunut täyssähköauton
kuljettaja, joka etsii innostavampaa ajokokemusta, valmistaudu entistä luotettavampaan, paremmin
yhteydessä olevaan ja innostavampaan ajomatkaan upealla Nissan LEAFilla.
Joissakin tapauksissa kuvat edustavat muita kuin Suomessa myytäviä malleja, varustetasoja tai tarjouksia. Tässä näkyviä ominaisuuksia ei
välttämättä ole saatavilla tai ne ovat saatavilla vain lisävarusteena.
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Seilaa läpi kaupungin
Aja kaupunkimaisemassa 270 km[1] tai jopa 385 km[1] (LEAF e+). Valitse B-asetus, jos
haluat tehostaa jarrutusenergian talteenottoa, käytä e-Pedal-poljinta, jotta hallinta on
innostavampaa ja siirry Eco-tilaan, jotta hupi kestää mahdollisimman pitkään. Ota
kaupunki haltuun aktivoimalla ProPILOT[2] ja Nissan Intelligent Mobility-teknologiat, niin
ruuhkat sujuvat leppoisasti.

Nauti työmatkoista
ennenkokemattomalla tavalla
Siirry D-asetukseen ja aktivoi ProPILOT[2], jotta pitkä työmatka muuttuu
mukavammaksi – pääset lisäksi paljon kauemmas moninkertaistamalla
toimintamatkan liikkeellä ollessasi Euroopan pikalatausverkoston ansiosta.

Koe täyssähköisen
ajon tunnelma
Jos haluat entistäkin enemmän ajonautintoa, valitse Nissan LEAF e+. Kun sähköinen
voimalinja varustettuna 59 kWh:n akustolla tuottaa vääntömomentin välittömästi,
enemmän tehoa ja entistäkin pidemmän toimintamatkan, tuloksena on yksi parhaista
kaupunkikäyttöön suunnitelluista sähköautoista.
[1] Toimintamatkalukemat perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin, ja ne on tarkoitettu eri ajoneuvotyyppien
väliseen vertailuun. Tiedot eivät viittaa yksittäiseen ajoneuvoon eivätkä kuulu osana tarjoukseen. Lukemat eivät välttämättä kuvaa
todellisia ajossa syntyviä päästöjä. Virallisiin tuloksiin voivat vaikuttaa valinnaiset lisävarusteet, huolto, ajotyyli ja ei-tekniset tekijät, kuten
sääolosuhteet. Lukemat on määritetty uuden WLTP-mittaustavan (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) mukaisesti.
[2] ProPILOT on saatavilla rajoitettuun osaan mallistoa. ProPILOT on järjestelmä, jota käytettäessä kuljettajan tulee pitää kädet ratilla ja
katse liikenteessä. Järjestelmää tulee käyttää ainoastaan moottoritien tyyppisillä teillä, joissa vastakkaisiin suuntiin liikkuva liikenne
on erotettu jakajalla. Kuljettajan vastuulla on kaikissa tilanteissa pysyä valppaana ja olla valmiina ottamaan auton ohjaus haltuunsa.
LEAF 39 kWh kulutus (Wh/km): yhdistetty 166-185; CO2- päästöt yhteensä 0 g/km. Ei CO2-päästöjä ajon aikana.
LEAF 59 kWh Kulutus (Wh/km): yhdistetty 166-185; CO2- päästöt yhteensä 0 g/km. Ei CO2-päästöjä ajon aikana.
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VAHVEMPI
HALLINNAN TUNNE
Nissan e-Pedalin ansiosta. Kyllä, tarvitset
vain yhden polkimen kiihdyttämiseen,
hidastamiseen ja jarruttamiseen Nissan
LEAFissa – kokemus on vaikuttava.

KOE ENEMMÄN
ELÄMYKSIÄ
VAHVISTA
ITSELUOTTAMUSTA
Nissan ProPILOT -järjestelmän avulla[1].
Aktivoi järjestelmä ja valitse nopeus ja
etäisyys. Tuloksena on entistä helpompi,
rennompi ja turvallisempi ajokokemus.

välittömästi käytettävissä olevan
tehon myötä liikkeellelähdöissä
ja nauti tasaisesta ja silti
innostavasta ajosta älykkäiden
ajoteknologioiden ansiosta.

NÄE JA
TUNNE ENEMMÄN
Around View Monitor[2] -kamerajärjestelmällä
ja teknologioilla[2], kuten takana risteävän
liikenteen varoitusjärjestelmä, ja kuolleen
kulman varoitusjärjestelmä.

PYSY
YHTEYDESSÄ
8" näytön ja Apple Carplayn® sekä Android
Auton® ansiosta[3]. Puhelin ja auto ovat
saumattomasti yhteydessä jatkuvasti.

Innosta aistejasi
Uusi ajotuntuma, joka on tehokas ja voimakas. Valmistaudu kokemukseen,
joka tuntuu kaikin tavoin oikealta ollessasi ratin takana. Innostutko ensisijaisesti
tehosta? Koe suurempi kapasiteetti LEAF e+ -versiossa. Haluatko olla yhteydessä
muihin koko ajan? NissanConnect-järjestelmä on tarkoitettu juuri sinulle. Oletko
aina valmis ottamaan askeleen pidemmälle? Nissan LEAFia ei pysäytä mikään.
[1] ProPILOT on saatavilla rajoitettuun osaan mallistoa ja ainoastaan automaattivaihteistolle. ProPILOT on järjestelmä, jota käytettäessä kuljettajan tulee pitää kädet
ratilla ja katse liikenteessä. Järjestelmää tulee käyttää ainoastaan moottoritien tyyppisillä teillä, joissa vastakkaisiin suuntiin liikkuva liikenne on erotettu jakajalla.
Kuljettajan vastuulla on kaikissa tilanteissa pysyä valppaana ja olla valmiina ottamaan auton ohjaus haltuunsa.
[2] Älä luota pelkästään kuljettajaa avustaviin ominaisuuksiin. Kuljettaja on aina vastuussa ajamisesta. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja
olosuhteissa. Ota huomioon nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi
Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).
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Aja kaupungissa
ennenkokemattomalla tavalla
Se on fiksu, erittäin kestävä ja todella hauska: kaupunkiviidakossa seikkaileminen on mukavaa
Nissan LEAFilla. Kuvittele ajo vain yhdellä polkimella: sen ansiosta ajaminen kiertoliittymissä ja
ruuhkaisilla kaduilla on vaivatonta. Onko kaupungissa ruuhkaa? Ei haittaa.

AJ

A

STOP

e-Pedal. Kiihdytä, hidasta ja jarruta
käyttäen vain kaasupoljinta. Se on
niin helppoa.

Älä luota pelkästään kuljettajaa avustaviin ominaisuuksiin. Kuljettaja on aina vastuussa ajamisesta. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa
tilanteissa ja olosuhteissa. Ota huomioon nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät
ne myös osoitteesta www.nissan.fi
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Taskupysäköinti: Löysitkö haluamasi
ruudun? Pysäytä sitä ennen, pidä
painiketta painettuna ja seuraa,
kun Nissan LEAF ajaa ruutuun.
Uskomatonta.

Pysäköiminen pysäköintiruutuun:
Pysähdy vapaan ruudun luo, pidä
painiketta painettuna ja katso,
kun Nissan LEAF pysäköi itsensä
täydellisesti viivojen väliin.

Pysäköinti on

helpompaa
kuin koskaan
Kaupunkiajon ärsyttävimpiä piirteitä on pysäköinti. Jatkuva venkslaaminen, kääntäminen
ja peruuttaminen vie aikaa ja aiheuttaa turhaa vaivaa. Kun käytössä on ProPILOT Park[1],
pysäköinti on vaivatonta. Ahdas ruutu ja ruuhkainen pieni pysäköintialue? Pysäköintiruutu
sivukadulla? Pysäytä, pidä painiketta painettuna, päästä irti ohjauspyörästä ja seuraa, kun
LEAF pysäköi täydellisesti.
[1] ProPILOT on saatavilla rajoitettuun osaan mallistoa. ProPILOT on järjestelmä, jota käytettäessä kuljettajan tulee pitää kädet ratilla ja katse liikenteessä.
Järjestelmää tulee käyttää ainoastaan moottoritien tyyppisillä teillä, joissa vastakkaisiin suuntiin liikkuva liikenne on erotettu jakajalla. Kuljettajan vastuulla on
kaikissa tilanteissa pysyä valppaana ja olla valmiina ottamaan auton ohjaus haltuunsa.
Älä luota pelkästään kuljettajan ajomukavuutta lisääviin ominaisuuksiin. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.
Ota huomioon nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi
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Koe ympäristösi

uudella tavalla
TUNNE ENEMMÄN. Älykäs hätäjarrutustoiminto jalankulkijoiden tunnistuksella
auttaa seuraamaan liikennettä ja on tarvittaessa valmiina jarruttamaan. Nissan
Intelligent Mobility[1] -teknologiat tekevät LEAFilla ajamisesta entistä turvallisempaa
ja auttavat aina tarvittaessa. Niiden avulla olet tietoisempi ympäristöstä ja
varmuus nousee aivan uudelle tasolle riippumatta siitä, oletko peruuttamassa
pois pysäköintiruudusta vai vaihtamassa kaistaa päätiellä.
[1] Älä luota pelkästään kuljettajaa avustaviin ominaisuuksiin. Kuljettaja on aina vastuussa ajamisesta. Jotkut ominaisuudet eivät
välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ota huomioon nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä
kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi

ÄLYKÄS AROUND VIEW MONITOR
-KAMERAJÄRJESTELMÄ[2] ilmoittaa, kun se
havaitsee liikkuvia kohteita autosi lähistöllä.
Järjestelmä auttaa tarkkailemaan ympäristöä.
TAKANA RISTEÄVÄN LIIKENTEEN
VAROITUSJÄRJESTELMÄ[2] Tämä toiminto
auttaa peruuttamaan ulos pysäköintiruudusta
turvallisemmin. Se tarkkailee ympäristöä LEAFin
takana ja voi varoittaa autoista, jotka lähestyvät
autoasi kummasta tahansa suunnasta.
[2] Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena (lisämaksua vastaan).
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Nauti jokaisesta

matkasta

SÄILYTTÄÄ SÄÄDETYN
NOPEUDEN JA ETÄISYYDEN
EDELLÄ OLEVAAN AUTOON

VOI JOPA PYSÄYTTÄÄ
AUTON KOKONAAN

SEURAA LIIKENNETTÄ

Ajatus tien päälle lähtemisestä on innostavampaa kuin koskaan ennen. Toimintamatka on jopa 270 km[1]
LEAFissa ja jopa 385 km[1] LEAF e+ -versiossa[1] ja sitä on helppo pidentää Euroopan laajimman
pikalatausverkoston ansiosta sekä D- tai B-ajoasetusta käyttämällä. Lisäksi Nissan ProPILOT[2]
-järjestelmän tuki on käytettävissä yhden painikkeen painalluksella.
Nissan ProPILOT[2] seuraa edessä olevaa autoa esiasetetulla etäisyydellä ja pitää sinut keskellä kaistaa.
Se voi jopa pysäyttää LEAFin kokonaan ja pitää auton paikallaan liikenneruuhkassa, mikä säästää energiaa.
Järjestelmä muuttaa aamun tavallisen työmatkan erinomaiseksi päivän aloitukseksi.
[1] Toimintamatkalukemat perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin laboratoriotesteihin, ja ne on tarkoitettu eri ajoneuvotyyppien väliseen vertailuun. Tiedot eivät viittaa yksittäiseen
ajoneuvoon eivätkä kuulu osana tarjoukseen. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa syntyviä päästöjä. Virallisiin tuloksiin voivat vaikuttaa valinnaiset lisävarusteet, huolto,
ajotyyli ja ei-tekniset tekijät, kuten sääolosuhteet. Lukemat on määritetty uuden WLTP-mittaustavan (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) mukaisesti.
[2] ProPILOT on saatavilla rajoitettuun osaan mallistoa ja ainoastaan automaattivaihteistolle. ProPILOT on järjestelmä, jota käytettäessä kuljettajan tulee pitää kädet ratilla ja
katse liikenteessä. Järjestelmää tulee käyttää ainoastaan moottoritien tyyppisillä teillä, joissa vastakkaisiin suuntiin liikkuva liikenne on erotettu jakajalla. Kuljettajan vastuulla
on kaikissa tilanteissa pysyä valppaana ja olla valmiina ottamaan auton ohjaus haltuunsa.
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Kuvittele ajamista siten, että joukko Nissan Intelligent
Mobility-ominaisuuksia[1] antaa tukea taustalla:

Oikea teknologia

oikealla hetkellä
Nissan Intelligent Mobility - teknologia[1] tekee ajokokemuksesta rennomman ja mukavamman
avustamalla kuljettajaa huomioimaan ympäristöä. Järjestelmät tarkkailevat ajoa ja tarvittaessa
varoittavat kuljettajaa ja osallituvat aktiivisesti ajamiseen, kuten esimerkiksi palauttavat auton
takaisin omalle kaistalle tai hätäjarruttavat kuljettajan puolesta.
[1] Älä luota pelkästään kuljettajaa avustaviin ominaisuuksiin. Kuljettaja on aina vastuussa ajamisesta. Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa ja
olosuhteissa. Ota huomioon nopeusrajoitukset ja muut rajoitukset. Nissan-jälleenmyyjä kertoo Nissan-teknologioihin liittyvät ehdot. Löydät ne myös osoitteesta www.nissan.fi
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ProPILOT [1] [2] :

ProPILOT Park [1] [2] :

Järjestelmä pitää
liikenteen kulkua
silmällä asetetun
nopeuden ja etäisyyden
säilyttämiseksi sekä
auton pitämiseksi
keskellä kaistaa. Se jopa
varoittaa sinua, jos
alat valua pois kaistalta,
ja voi pysäyttää
auton kokonaan
liikenneruuhkissa.

ProPILOT Park pysäköi
Nissan LEAFin
hienovaraisesti ruutuun
ja hallinnoi ohjausta,
kaasua ja jarruja. Se voi
jopa tunnistaa vapaan
ruudun: sinun tarvitsee
vain valita, millaisen
ruudun haluat (edessä,
peruutettava vai tien
varressa), istua ja antaa
ProPILOTin tehdä työt.

ÄLYKÄS VAKIONOPEUDENSÄÄDIN[1]:

ÄLYKÄS
KAISTAVAHTI[1:

Seuraa liikenteen kulkua
ja vähentää puutumista
maantieajossa.

Järjestelmä auttaa
pysymään halutulla
kaistalla. Se napauttaa
jarruja kevyesti
ohjatakseen auton
takaisin, jos järjestelmä
havaitsee, että olet
epähuomiossa
harhautunut pois
kaistaltasi liian
pitkäksi aikaa.

KUOLLEEN KULMAN
AUTOMAATTINEN
VAROITUSAJOVALOJEN
[1]
JÄRJESTELMÄ[1]:
VAIHTOJÄRJESTELMÄ :
Automaattinen ajovalojen
vaihtojärjestelmä aktivoi
hämärässä kaukovalot ja
vaihtaa tilapäisesti lyhyille
valoille havaitessaan
vastaantulevaa liikennettä,
niin että valot eivät häiritse
vastaantulijoita.

Järjestelmä varoittaa,
jos kuolleessa kulmassa
on ajoneuvo auton
kummalla tahansa
puolella, ja ohjaa
takaisin kaistalle.

[2] ProPILOT on saatavilla rajoitettuun osaan mallistoa. ProPILOT on järjestelmä, jota käytettäessä kuljettajan tulee pitää kädet ratilla ja katse liikenteessä. Järjestelmää tulee
käyttää ainoastaan moottoritien tyyppisillä teillä, joissa vastakkaisiin suuntiin liikkuva liikenne on erotettu jakajalla. Kuljettajan vastuulla on kaikissa tilanteissa pysyä valppaana ja
olla valmiina ottamaan auton ohjaus haltuunsa.
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Tehostettu ja viritetty

täysin sähköiseen
tulevaisuuteen
ILMAVIRTAA
OHJAAVAT
SIVUPEILIT

ALADIFFUUSORI

YHTENÄINEN
TASAINEN POHJA

Matkusta entistä tehokkaammin. Uuden, entistä suuremman 59 kWh:n (käyttökapasiteetti) akun ja
edistyneen aerodynaamisen muotoilun ansiosta Nissan LEAF e+ antaa kokonaisvaltaisen kokemuksen:
nauti heti käytettävissä olevasta voimasta ja uskomattoman hiljaisesta ajosta. Tällainen tulevaisuus
on: tehoa, mukavuutta ja positiivisuutta.
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Nissan LEAF on helppo ladata: kytke se seinäpistorasiaan kotona ja lataa
esimerkiksi yön yli. Kiireessä voit käyttää uusia AC EV -latureita: ne soveltuvat
käytettäviksi sisällä tai ulkona, ne ovat turvallisia, älykkäitä ja käteviä – ja ne
pitävät Nissan LEAFin ladattuna ja lähtövalmiina.

Valitse

lataaminen ja pysy

liikkeessä

KOTILATAUS
Uusien AC-latureiden avulla LEAFin voi ladata jopa 6,6 kW:n[1] teholla.
Dynaaminen virranhallinta varmistaa optimaalisen lataamisen
ja käyttää kotipistokkeesta saatavana olevan energian entistä
älykkäämmällä ja tehokkaammalla tavalla.

NISSAN LEAF: TÄYSI LATAUS N. 7,5 TUNNISSA
NISSAN LEAF E+: TÄYSI LATAUS N. 11,5 TUNNISSA

JULKINEN PIKALATAUS 50 KW:N
CHADEMO-PIKALATURI[1]
NISSAN LEAF: 20 %:STA 80 %:IIN N. 60 MINUUTISSA[2]
NISSAN LEAF E+: 20 %:STA 80 %:IIN N. 90 MINUUTISSA[2]
[1] saatavillla rajoitettuun osaan mallistoa
[2] Ilmoitetut lukemat koskevat 39 kWh:n (Nissan LEAF) ja 59 kWh:n (Nissan LEAF e+) akkuja. Aika riippuu latausolosuhteista, kuten laturin tyypistä ja kunnosta, akun lämpötilasta
sekä ympäristön lämpötilasta käyttöpaikalla. Ilmoitettu pikalatausaika edellyttää CHAdeMO-pikalatauspisteen käyttöä. Nissan LEAF on suunniteltu sopivaksi suurimmalle osalle
jokapäiväiseen elämään kuuluvista matkoista, ja siinä on lataussuojukset, jotka suojaavat akkua lyhyen ajan sisällä toistuvien pikalatausjaksojen aikana. Perättäinen pikalataus voi
kestää pidempään, jos akun lämpötila aktivoi akun suojausteknologian.
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Säästöä pistokkeesta

Tartu vapauteen
ENEMMÄN ON JOSKUS VÄHEMMÄN Sähköautossa on useita etuja. Ilman polttomoottoria
tankkaukset jäävät pois, mutta niin jää paljon muutakin. Kun liikkuvia osia on kokonaisuudessaan
vähemmän, huollettavaa ei ole niin paljon. Nyt sinun tarvitsee vain päättää, miten haluat käyttää
pienempien käyttökustannusten ansiosta säästyvät rahat.

HYVÄSTIT POLTTOMOOTTORILLE
Täyssähköisen moottorin ansiosta voit
heittää hyvästit tarkistuksille ja huolloille,
ja viettää enemmän aikaa tien päällä.
Säästät myös aikaa ja rahaa lataamalla
akkua polttoainesäiliön täyttämisen sijaan.
HYVÄSTIT HUOLTOASEMILLE
Voit unohtaa pysähdyksen huoltoasemalla
matkalla töihin. Voit nyt herätä auto
ladattuna ja valmiina päivän haasteisiin.

HYVÄSTIT ÖLJYNVAIHDOILLE JA MUULLE
Polttomoottorin puuttumisen myötä myös
öljy ja öljynvaihdot jäävät historiaan.
Vaihteistosta, sytytystulpista, jäähdyttimestä,
hihnoista ja monesta muusta osasta
luopumisen ansiosta käyttökustannukset
ovat jopa 40 % pienemmät.

INNOVATIIVINEN AKKU
LEAFin akusto on Nissanin kehittämä, testaama ja
erittäin luotettavaksi todettu. Voit siis ajaa varmasti
yhdellä parhaista saatavana olevista akkutekniikoista.
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LATAAMINEN
Saat akun tilan tietoosi
missä tahansa, kun käytät
NissanConnect[1] Services
-sovellusta. Voit käynnistää
lataamisen puhelimesta,
joten voit hyödyntää
halvempaa yösähköä.

Saumaton yhteys

maailmaan
Nissan LEAFin uusi 8":n kosketusnäyttö tieto- ja viihdejärjestelmälle
(NissanConnect). NissanConnect Services -sovelluksen avulla saat käyttöösi
erilaisia palveluja, jotka varmistavat yhteytesi ympäröivään maailmaan.[1]

Lataa
NissanConnect
Services -sovellus
skannaamalla
koodi ja yhdistä
sovellus uuteen
Nissaniisi.

[1] NissanConnect -järjestelmä on saatavilla varustetasosta riippuen. Tässä näkyviä ominaisuuksia ei välttämättä ole
saatavilla kaikkiin Nissan LEAF -varustetasoihin.
Mikäli auton vastaanottama signaali on heikko, se voi vaikuttaa ominaisuuden reagointiin ja käyttöön.
Varmista optimaalisen käytön takaamiseksi, että auto on paikassa, jossa verkon peittoalue on hyvä.
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NAVIGOIMINEN JA
AJAMINEN
Yksityiskohtainen navigointi
ja reittiohjeiden lähetys
autoon ohjaavat sinut
haluamaasi määränpäähän.
Voit älypuhelimestasi
tarkistaa ajamasi
kilometrimäärän ja ajamiesi
matkojen lukumäärän.

LIITETTÄVYYS

MUKAVUUS

Liitä järjestelmään Androidtai IOS-laite. Yhteys on
saumaton ja sisältää myös
ääniohjauksen. Voit käyttää
lempimusiikkiasi, viestejä ja
muita sovelluksia, jotta
pysyt ajan tasalla ja
viihdytettynä ajaessasi.

Käytä NissanConnect[1]
Services -sovelluksen kautta
etäpalveluita. Jos tarvitset
apua, Nissan Assistance on
vain yhden napsautuksen
päässä.

NissanConnect
Services

[2] Matkapuhelinta ei saa yhdistää NissanConnect-järjestelmään
ennen kuin auto on turvallisesti pysäköity. Noudata aina
tieliikennesäädöksiä, kun käytät tätä järjestelmää. Kuljettajan tulee
käyttää järjestelmää vain silloin, kun se on turvallista. Käyttäjien
tulee olla tietoisia siitä, että handsfree-tekniikat saattavat viedä
huomion tiestä, mikä voi vaikuttaa auton täydelliseen hallintaan.

Tyyli ja Lisävarusteet
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AKUN HALLINTA
Varmista, että auto on ladattu
ennen matkan aloittamista. Voit
aina käynnistää Nissan LEAFin
lataamisen älypuhelimella silloin
kun se sopii sinulle.

KARTAT JA PREMIUM TRAFFIC
-LIIKENNETIEDOT
Saat reaaliaikaiset liikennetiedot,
joiden avulla voit suunnitella
reittisi fiksummin ja välttää
ruuhkat tai tietyöt.

Ilmainen palvelu[2]

Ilmainen palvelu 3 vuodeksi[3]

AUTON SISÄINEN INTERNET
Käytä autoasi Wi-Fi-yhteyspisteenä,
jotta voit muodostaa yhteyden
Internetiin autossa. Liikkeelle!
Maksullinen palvelu[4]

ETÄHALLINTAPALVELUT
NissanConnect Services -sovelluksen
avulla voit hallinnoida valoja etänä ja
antaa äänimerkin. Voit myös esilämmittää
tai jäähdyttää Nissan LEAFin ennen
kun lähdet matkaan, mukavuuden
maksimoimiseksi. Lisäksi näet autosi
lataustilan.
Maksullinen palvelu[3]

OMA MUSIIKKI – OMA TAPASI
Kuuntele musiikkiasi Bluetoothilla,
USB:llä tai muodosta yhteys Apple
CarPlayn® tai Android Auton® avulla[1].

NissanConnect
Nissan LEAFin upea 8" kosketusnäyttö tieto- ja viihdejärjestelmälle
(NissanConnect). Yhdistä puhelin autoosi, optimoi reitit, hallitse akkua, pyydä
apua ja tukea matkan aikana ja kehitä jopa ajotapaasi. Lataa NissanConnect
Services -älypuhelinsovellus. NissanConnect tarjoaa myös älypuhelimista tutun
käyttökokemuksen Apple CarPlay®- ja Android Auto® -toimintojen muodossa[1].
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[1] Apple CarPlay ® on Apple Inc: n tarjoama ominaisuus, joka ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa ympäristöissä. Android Auto on Google Inc:n tarjoama ominaisuus, joka ei
välttämättä ole käytettävissä kaikissa ympäristöissä. Nissanista riippumattomista syistä Apple CarPlay® ja Android Auto® eivät välttämättä ole käytettävissä maassasi tai niillä
voi olla tiettyjä ominaisuuksia. Nissan ei vastaa ajoneuvon Apple CarPlay®- ja / tai Android Auto® -ominaisuuksien saatavuudesta tai puuttumisesta.
[2] Vakiotoiminnot ovat saatavilla maksutta 7 vuoden ajan ajoneuvon takuun alkamispäivästä alkaen. Vakiotoiminnot ovat: akun etähallinta (saatavana vain sähköautoihin), ajoneuvosi
kuntoraportti, ajohistoria ja -analyysi ja Nissan-asiakaspalvelu. Lisätietoja palveluiden hinnoittelusta löytyy rekisteröitymisen jälkeen NissanConnect Services- sovelluksesta.
[3] Kartat ja reaaliaikaiset liikennetiedot, etähallintapalvelut, älykkäät hälytykset ovat käytettävissä maksutta 3 vuoden ajan ja sen jälkeen palvelu on maksullinen.
[4] Auton sisäinen Wi-FI on aina maksullinen palvelu. Auton NissanConnect-järjestelmän Internet-käyttö on mahdollista integroidun langattoman Internet-yhteyden kautta ja
ottamalla käyttöön NissanConnect Services -sovellus. Datapaketit on hankittu valittujen ulkopuolisten mobiiliyhteyksien palveluntarjoajien kautta kyseisten palveluntarjoajien
käyttöehtojen mukaisesti. Suomessa datapalvelun tuottaa operaattori Orange yhteistyössä Telian kanssa. Viimeisin tieto Wi-Fi-yhteyden hinnoittelusta löytyy
rekisteröitymisen jälkeen NissanConnect Services –sovelluksesta ja osoitteesta www.nissan.fi.
NissanConnect-palveluiden käyttämiseen tarvitaan NissanConnect-käyttäjänimi ja -salasana. Maksuttoman NissanConnect Services -sovelluksen käyttämiseen tarvitaan älypuhelin,
jossa on yhteensopiva iOS- tai Android-käyttöjärjestelmä ja SIM-kortti, jossa on datakäyttömahdollisuus. Auton NissanConnect järjestelmän langaton käyttö on mahdollista
integroidun langattoman Wi-FI-yhteyden kautta, jonka käytöstä peritään veloitus. (NissanConnect ei ole saatavilla Nissan LEAF Visia, Acenta sekä e+ Acenta-varustetasolle)
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OHJAUSPYÖRÄN
ETÄISYYSSÄÄTÖ

EROTTUVA KOJELAUTA

LÄMMITETTÄVÄT ISTUIMET

REILUSTI JALKATILAA

AINUTLAATUISET
SINISET TEHOSTEET

Koe
äänettömyyden mukavuus
Millaista olisi ajaa täysin äänetöntä autoa? Astu sisään hiljaiseen matkustamoon,
niin löydät hiljaisuudesta uuden tason – kunnes kytket Bose Premium Audio
-järjestelmän[1] päälle. Lämmitettävien istuinten kaltaiset mukavuusominaisuudet
tekevät jokaisesta ajokerrasta upean.

BOSE PREMIUM -AUDIOJÄRJESTELMÄ[1]
Jopa audiojärjestelmä on energiatehokas.
Seitsemän pienikokoisen, kevyen ja strategisesti
sijoitetun kaiuttimen ansiosta Bosen insinöörit
ovat luoneet audiojärjestelmän, joka säästää virtaa
äänenlaadusta tinkimättä. Kaikki tämä vain siksi,
että voisit rokata tehokkaammin.
[1] Ominaisuudet saatavana versiosta riippuen vakiona tai lisävarusteena
(lisämaksua vastaan).
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Mukautuu
Kaikkiin tarpeisiin

435L

Olipa suunnitelmissasi iltapäivä golfradalla tai päivä rannalla,
Nissan LEAF tarjoaa käyttöösi suhteessa 60:40 taittuvat
takaistuimet ja matalan lattian takatavaratilassa. Suuren
435 litran tavaratilan ansiosta tavaroille on reilusti tilaa
istuimista tinkimättä.[1]
[1] Bose-audiojärjestelmän yhteydessä tavaratilan tilavuus on 420 litraa
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Sähköistä maailma
Me Nissanilla uskomme kestävään huomiseen, ja olemme vakuuttuneita siitä, että se toteutuu
vain, jos toimimme nyt. Tästä syystä johdamme sähköisten liikkumisratkaisujen kehitystyötä
jo tänään älykkäiden kaupunkien luomiseksi ja paremman tulevaisuuden synnyttämiseksi.

NISSANIN SÄHKÖAUTOT. Liity sähköiseen
vallankumoukseen. Ala ajaa tulevaisuuden autolla jo
tänään. Nissanin täyssähköautojen ja -pakettiautojen
mallisto tarjoaa huippuluokan suorituskykyä, jotta sinä
voit nauttia ajamisesta ilman päästöjä.
TÄYSSÄHKÖINEN NISSAN LEAF. Nissan LEAF voi kulkea
yhdellä pikalatauksella jopa 270 km[1] tai jopa 385 km[1]
LEAF e+ -versiolla[1]. Siihen on saatavana Nissanin
älykkäiden teknologioiden toimintoja, kuten ProPILOT,
ProPILOT Park ja e-Pedal-poljin.
LAAJENTUVA LATAUSINFRASTRUKTUURI. Nissan
käyttää sähköautojen CHAdeMO-pikalatausstandardia
ja on jo rakentanut yhden Euroopan laajimmista
pikalatausverkostoista. Työ latauskäytävien tai vihreiden
reittien luomiseksi pitkiä ajomatkoja varten suosituilla
reiteillä on käynnissä.

[1] Toimintamatkalukemat perustuvat EU:n lainsäädännön mukaisiin
laboratoriotesteihin, ja ne on tarkoitettu eri ajoneuvotyyppien väliseen
vertailuun. Tiedot eivät viittaa yksittäiseen ajoneuvoon eivätkä kuulu
osana tarjoukseen. Lukemat eivät välttämättä kuvaa todellisia ajossa
syntyviä päästöjä. Virallisiin tuloksiin voivat vaikuttaa valinnaiset
lisävarusteet, huolto, ajotyyli ja ei-tekniset tekijät, kuten sääolosuhteet.
Lukemat on määritetty uuden WLTP-mittaustavan (Worldwide
Harmonized Light Vehicles Test Procedure) mukaisesti.
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LEAF

Valitse ajotapoihisi sopiva
Räätälöity juuri sinulle
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MUOKKAA MAKUSI MUKAAN,

RÄÄTÄLÖI NISSAN LEAFISI
MITAT
A : Kokonaispituus: 4 490 mm
B : Akseliväli: 2 700 mm

D

C : Kokonaisleveys: 1 788 mm
D: Nissan LEAF Kokonaiskorkeus 1 540 mm

(1 530 mm 16":n kevytmetallivanteilla)
B
C

A

VALITSE VÄRI

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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DYNAMIC PACK
KEULAN TEHOSTE – BLUE
SIVUHELMAN TEHOSTELISTA – BLUE

1 - Käännettävä tavaratilan muotomatto.
2 - Sisustuksen led-valosarja*
*Sarja sisältää myös matkustamossa
olevia lamppuja.

3 - Tavaratilan suojalista
4 - Roiskeläpät eteen ja taakse, White Pearl
(9 väriä saatavissa)

5 - Puskurien yläsuojat
6 - Taakse kiinnitettävä teline* ja
Sähkösarja 13-napainen *Ei yhteensopiva
vararengaslisävarusteen kanssa.
Pystysuora enimmäiskuormitus on 52,5 kg.
7 - Haineväantenni* (5 väriä saatavissa)
*Saatavilla MY20, MY21 ja MY22 -versioihin
Acenta- ja Visia- varustetasoihin.
(DAB-, DAB+- ja FM-yhteensopiva).

8 - 17" kevytmetallivanne, Dark Grey
timanttileikattu ja sininen tehostelista
+ wlukkomutterisarja
9 - Taakkateline alumiinia
Katon enimmäiskuorma on 35 kg. Taakkateline
painaa 6 kg. Taakkatelineeseen voidaan kiinnittää
enintään 29 kg:n kuorma.

10 -Takaluukun reunalista, Blue
11 - AC-kotilaturi
12 - Matot

Vauhdilla eteenpäin
Tyylikkäät
Nissan LEAF-lisävarusteet
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ME NISSANILLA

PANOSTAMME
LAATUUN.

Nissanilla asiakas pidetään mielessä kaikessa toiminnassa.
Jokainen toimenpide ja päätös tehdään äärettömän huolellisesti,
tarkasti ja laadukkaasti, koska viime kädessä ne tehdään juuri
sinulle. Konseptista auton valmistamiseen, testauksesta
avoimuuteen, asiakaspalvelusta sitoutumiseen: laatu kulminoituu
jokaiseen yksityiskohtaan.

INNOVATIIVINEN TOTEUTUS
Kaiken lähtökohtana on laatu. Jokainen auto luodaan pikkutarkasti,
jotta autosta saataisiin entistä mukavampi ja kestävämpi asiakkaan
inspiroiman innovatiivisen muotoilun, älykkään teknologian ja
harkittujen yksityiskohtien avulla.

TURVALLISUUS
Kuljettajaa avustavat turvateknologiat auttavat tarkkailemaan
ympäristöä varmistaakseen turvallisemman matkanteon ottaen
huomioon myös muut tienkäyttäjät.

ÄÄRIMMÄINEN LUOTETTAVUUS
Viemme autot äärirajoille, jotta voimme taata niiden suorituskyvyn ja
luotettavuuden päivittäisessä käytössä. Ajamme miljoonia kilometrejä
esituotantotesteissä, avaamme ja suljemme ovia ja luukkuja tuhansia
kertoja päivässä ja testaamme lasien kestävyyttä aidolla japanilaisella
vulkaanisella pölyllä.
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HUOLTOSOPIMUKSET
Pidä Nissan LEAFistasi asianmukaista huolta Nissan Huoltosopimuksella ja säästä rahaa
pitkällä tähtäimellä. Nissan Huoltosopimus kattaa kaikki määräaikaishuoltotoimet,
joita Nissan suosittelee ja jotka on eritelty Nissanin alkuperäisessä huoltokirjassa.
Huoltosopimuksen tilaaminen tarkoittaa sitä, että alusta lähtien tiedetään huollon
hinta ja samalla suojaudutaan hintojen inflaatiota vastaan. Valitse tarpeitasi vastaava
kesto. Koulutetut mekaanikkomme asentavat autoon Nissan-alkuperäisosia
alennettuun hintaan. Hyvin huolletun auton jälleenmyyntiarvo on korkeampi. Jos myyt
Nissan-autosi ennen sopimuksen umpeutumista, Huoltosopimus siirtyy uudelle
omistajalle. Älä siis enää odottele, vaan tilaa Nissan Huoltosopimuksella.
MEIDÄN LUPAUKSEMME. SINUN KOKEMUKSESI.

LIITTYMÄLLÄ YOU+NISSAN-ETUOHJELMAAN PÄÄSET NAUTTIMAAN AKTIIVISESTA
HUOLENPIDOSTA. OLEMME SINUA KOHTAAN AITOJA, AVOIMIA JA REHELLISIÄ JA
PIDÄMME SINUSTA HUOLTA. AINA. TÄMÄ ON MEIDÄN LUPAUKSEMME.

SIJAISAUTO VELOITUKSETTA
Me lupaamme pitää sinut tien päällä myös autosi
määräaikaishuollon tai korjauksen aikana. Varaa aika
etukäteen. Me varmistamme, että ilmainen sijaisauto
on käytettävissä. Valituissa huoltopisteissä on käytettävissä
myös sähköautoja sekä muita liikkumisvaihtoehtoja
tarpeittesi mukaan.

JATKOTURVA
Nissan 5★ Jatkoturvan avulla voit jatkaa 3 vuoden / 160 000 kilometrin takuun vuositai kilometrimäärää. Voit valita parhaiten ajoneuvosi käyttöä vastaavan sopimuksen.
Nissanin koulutetut mekaanikot tekevät mahdolliset korjaukset, joissa käytetään
ainoastaan alkuperäisiä Nissan-osia. Mielenrauhan takaa ympärivuorokautinen
tiepalvelu Euroopan alueella (soveltuvissa tapauksissa).

AUTON NISSAN+ TARKASTUS
VELOITUKSETTA
Me lupaamme tehdä autollesi kuntotarkistuksen
ilman erillistä veloitusta, kun tuot auton huoltoon.
Lisäksi saat kustannusarvion ennen työn aloittamista,
jotta tiedät, mitä autollesi tehdään ja kuinka paljon
se tulee maksamaan. Kaikki hinnat ovat nähtävissä
verkossa ja jälleenmyyjien toimipisteissä.

ASIAKAS TUO ESIIN NISSANIN
PARHAAT PUOLET.

ILMAINEN WI-FI ASIAKASTILOISSA
Me lupaamme tarjota Nissanillesi parasta
mahdollista huolenpitoa Nissanin kouluttamien tiimien
asiantuntemuksen ja alkuperäisten Nissan-osien käytön
myötä. Me yksinkertaisesti tiedämme, miten Nissanisi
huolto sujuu parhaiten. Jotta voimme taata parhaan
vastineen rahalle, Nissan tarjoaa samaa hintaa kuin
täysin vastaavat kilpailijoiden tarjoukset 10 km:n säteellä
paikallisesta jälleenmyyjästäsi.

JATKUVA NISSAN ASSISTANCE -TIEPALVELU
Me lupaamme pitää sinut tien päällä ympäri
vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Jos jotakin
odottamatonta tapahtuu, takaamme Nissan
Assistance -tiepalvelun 24 tunnin sisällä Nissan-auton
iästä riippumatta.

Saat mielikuvituk semme lentämään.
Herätät nerokkuutemme. Innostat meidät
muuttamaan sääntöjä ja tekemään innovaatioita. Nissanin innovaatiossa ei ole kyse
pelkästään lisäyksistä tai laajennuksista,
vaan rajojen rikkomisesta ja uuden luomisesta. Haluamme kehittää yllättäviä
ratkaisuja, jotka täyttävät käytännön tarpeesi ja hurjimmatkin toiveesi. Nissan suunnittelee mullistavia autoja, lisävarusteita ja
palveluja. Tekemällä käytännöllisestä jännittävää ja jännittävästä käy tännöllistä
pystymme tarjoamaan entistä riemukkaamman ajoelämyksen joka päivä.

NISSAN LEAF TARJOAA...
5 VUODEN / 100 000 KILOMETRIN TAKUUN
KAIKILLE SÄHKÖAUTO-OSILLE JA
3 VUODEN / 100 000 KILOMETRIN TAKUUN
VAKIO-OSILLE
12 VUODEN PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUUN
30 000 KILOMETRIN HUOLTOVÄLIN
NISSAN LEAF -LITIUM-IONIAKUN TAKUU
SUOJAA MYÖS KAPASITEETIN SUPISTUMISELTA
9 PALKIN ALLE (12 PALKISTA) LEAFIN
KAPASITEETTIMITTARIN PERUSTEELLA.

MISSÄ TAHANSA, MILLOIN TAHANSA, MITÄ TAHANSA: SOITA MEILLE +358 (0)10 770 5222 JA RIENNÄMME AVUKSESI.
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Nissan Intelligent Mobility pitää sinut askeleen edellä muita. Autoillessa nämä teknologiat
auttavat näkemään ja kokemaan enemmän, reagoivat kanssasi ja joskus jopa puolestasi.
Nissan Intelligent Mobilityssa kyse on paremmasta tulevaisuudesta –siirrymme kohti
entistä turvallisempaa, kestävämpää ja innostavampaa maailmaa.

Tutustu Nissan LEAFiin osoitteessa www.nissan.fi
Seuraa Nissan LEAFia Facebookissa ja Youtubessa.
Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana (toukokuu 2022).
Tämä esite on laadittu prototyyppiajoneuvoista, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan
tuotteitaan, Nissan Europe pidättää oikeuden tehdä tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa.
Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissanjälleenmyyjältä. Käytettyjen painoprosessien rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman maalipinnan ja käytettyjen
sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman
Nissan Europen kirjallisesti antamaa lupaa.
Nissan LEAF esite 05/2022. Suunnittelu: DESIGNORY, Ranska. Valmistus: eg+ worldwide, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.
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