
NISSAN

LEAF

Külső megjelenés    |    Belső megjelenés    |    Technológia és Teljesítmény    |     Stílus és Tartozékok Nyomtatás   |   Bezárás



Nissan LEAF
Nagyobb hatótáv, nagyobb 
teljesítmény, több lehetőség

A világ legnépszerűbb elektromos autója új lehetőségeket tartogat, hogy egyetlen autóban 
többféle vezetési élményt kínáljon Önnek. Legyen akár városlakó, ingázó vagy a teljesen 
elektromos autózás elkötelezett híve, aki a nagyszerű vezetési élményt keresi, az egyszerűen 
lenyűgöző Nissan LEAF kormánya mögött felkészülhet a magabiztosabb, összekapcsolt és 
élményekkel teli utazásra.
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Suhanás a városon keresztül 
az akár 270 km-es (a LEAF e+ esetében 385 km-es) hatótávval könnyedén 

meghódíthatja a betondzsungelt. Válassza a B módot az azonnali élményekért, 
használja az e-Pedált az izgalmas kezelésért vagy kapcsoljon eco módba a hosszan 

tartó szórakozásért. Aktiválja a ProPILOT-ot, támaszkodjon a Nissan Intelligent 
Mobility technológiáira, és máris gyerekjátékká válik a csúcsforgalom leküzdése 

és a város meghódítása. 

Élvezze az ingázást, 
mint azelőtt soha

Kapcsoljon D módba, aktiválja a ProPILOT-ot, és máris felszabadultabbá válnak 
a hosszú ingázások – és sokkal messzebb is juthat, hiszen Európa legnagyobb 

gyorstöltő-hálózata mindig rendelkezésére áll, hogy megsokszorozza hatótávját. 

Teljesen elektromos hajtás még 
nagyobb teljesítménnyel 

A Nissan LEAF e+ magában rejti a még izgalmasabb vezetési élményt. Az azonnali 
nyomatékleadást, nagyobb teljesítményt és hatótávot szolgáló 62 kW-os akkumulátor 

a sietős városi közlekedés legkiválóbb elektromos megoldását nyújtja. 

*A hatótávolságra vonatkozó adatok az európai uniós irányelvnek megfelelő laboratóriumi méréseken alapulnak, ami a különböző 
járművek összehasonlíthatóságát szolgálja. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi az ajánlat részét. 

Ezek a számok nem feltétlenül tükrözik a valós használat során elérhető eredményeket. Az opcionális felszereltség, a karbantartás, 
a vezetési szokások és az út- és időjárási viszonyokhoz hasonló nem műszaki jellegű tényezők befolyásolhatják a hivatalos 

eredményeket. Az adatok meghatározása a könnyű gépjárművek világszinten összehangolt új teszteljárása (WLTP) alapján történt.
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Adja át magát az izgalmaknak
Egy erőteljes, intenzív és merőben új vezetési élményt tapasztalhat meg. 
Készüljön fel az élményre, amely pont azt nyújtja, amire Önnek szüksége 
van a kormány mögött. A teljesítmény mosolyt csal az arcára? Használja 
ki a LEAF e+ jelentősen megnövekedett kapacitását. Fontos Önnek, hogy 
a nap 24 órájában kapcsolatban maradjon? Akkor a NissanConnect-rendszer 
kifejezetten Önnek készült. Mindig készen áll arra, hogy egy lépéssel 
tovább menjen? A Nissan LEAF-fel nincs megállás 

LÁSSON ÉS 
ÉRZÉKELJEN TÖBBET 

a 360 fokos parkolókamerával és az olyan 
okos technológiákkal, mint a hátsó 
keresztirányú forgalomra figyelmeztető 
jelzés, a holttérfigyelés, vagy a közúti 
jelzések felismerése.

MAGABIZTOS FELLÉPÉS 
A Nissan ProPILOT-tal*. A pihentetőbb és 

biztonságos vezetéshez nincs más dolga, 
mint bekapcsolni, és kiválasztani a kívánt 
sebességet és követési távolságot. 

MERÜLJÖN EL AZ 
ÉLMÉNYBEN 

az indulásnál azonnal rendelkezésre 
álló teljesítménytartalékok és az 
intelligens vezetéssegítő technológiák 
zökkenőmentes és lenyűgöző vezetési 
élményt kínálnak.

MINDIG KAPCSOLATBAN 
maradhat, hiszen a 8 hüvelyes képernyő, illetve 

az Apple CarPlay és Android Auto technológiák 
a nap 24 órájában gondosokodnak telefonja és autója 
zökkenőmentes kapcsolódásáról.

A TEMPÓT ÖN DIKTÁLJA 
a Nissan e-Pedál technológiájával. 

Önnek csupán egy pedált kell használnia 
gyorsításhoz, lassításhoz és fékezéshez 
a LEAF-ben - elképesztő!

*A ProPILOT nem minden járműben érhető el. A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató technológia, de nem képes megelőzni a baleseteket. 
A ProPILOT csak autópályán (ahol a szemközti sáv fi zikailag el van választva) képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a kormányon 
van, és az útra fi gyel. A vezető felelőssége, hogy folyamatosan éber maradjon, biztonságosan vezessen, és kézben tartsa a jármű irányítását.
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STOP

GO

e-Pedál Gyorsítás, lassítás és fékezés 
mindössze a gázpedállal. Az egész 
roppant egyszerű.

Fedezze fel a várost, 
Ahogy még soha

Okos, kitartó és szórakoztató: a város dzsungelének meghódítása szórakoztató feladat 
a Nissan LEAF-fel. Képzelje el, hogy mindössze egyetlen pedál használatával vezethet: 
máris könnyeddé válik a vezetés a számtalan körforgalomban és a zsúfolt kis utcákban. 
Dugóba került? Semmi probléma. Hívja segítségül a ProPILOT-ot, és koncentráljon az 
Önre váró feladatra. Miközben a Nissan Intelligent Mobility technológiái odafigyelnek 
Önre – a B mód fantasztikus teljesítményt kínál, és az eco móddal akár 270 km-t tehet 
meg a LEAF-fel és akár 385 km-t a LEAF e+-szal*. Egyetlen töltéssel lehet a város az 
Ön játszótere.

*A hatótávolságra vonatkozó adatok az európai uniós irányelvnek megfelelő laboratóriumi méréseken alapulnak, ami a különböző 
járművek összehasonlíthatóságát szolgálja. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi az ajánlat részét. 
Ezek a számok nem feltétlenül tükrözik a valós használat során elérhető eredményeket. Az opcionális felszereltség, a karbantartás, 
a vezetési szokások és az út- és időjárási viszonyokhoz hasonló nem műszaki jellegű tényezők befolyásolhatják a hivatalos 
eredményeket. Az adatok meghatározása a könnyű gépjárművek világszinten összehangolt új teszteljárása (WLTP) alapján történt.  
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Párhuzamos parkolás. Talált egy nyerő 
helyet? Álljon meg előtte, tartsa nyomva 
a gombot, és figyelje meg, ahogy a LEAF 
egyszerűen becsusszan. Lenyűgöző!

Beállás parkolóhelyre. Álljon meg egy 
szabad helynél, tartsa nyomva a gombot, 
és figyelje, ahogy a Nissan LEAF 
tökéletesen beparkol a vonalak közé. 

Minden eddiginél 
egyszerűbb parkolás

A városi vezetés egyik legnehezebb feladata a parkolás. A sok araszolgatás, fordulás és tolatás 
igazán sok energiát vesz el Öntől. A ProPILOT Park rendszerrel elfelejtheti a kellemetlenségeket. 
Be kell valahogy préselnie az autót egy szűk helyre? Kinézett egy helyet a mellékutcában? 
Egyszerűen húzódjon félre, tartsa nyomva a gombot, engedje el a kormányt, és kísérje figyelemmel 
a LEAF tökéletes parkolását. Nincs szükség kéz- és lábmunkára, így könnyebb és kényelmesebb 
a parkolás.
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Kerüljön képbe 
mielőtt még elindulna 

ÉREZZE, MI ZAJLIK ÖN KÖRÜL Még ha nem is látja a hirtelen megjelenő 
másik autót, vagy a járdáról éppen lelépni készülő gyereket, számíthat rá, 
hogy a Nissan Intelligens Mobilitás technológiái felismerik a helyzetet, 
és időben figyelmeztetik. Legyen szó parkolóhelyről kitolatásról vagy 
sávváltási manőverről, ezekkel a technológiákkal többet érzékelhet 
környezetéből, hogy egészen újfajta magabiztossággal vezethessen.

AZ INTELLIGENS 360 FOKOS PARKOLÓKAMERA 
segítséget nyújt Önnek az autó körül található 
tárgyak észlelésében. Így a rendszer növeli az 
Ön körüli környezet láthatóságát.

KERESZTIRÁNYÚ FORGALOM FIGYELMEZTETÉS: ez 
a rendszer a parkolóhelyről történtő tolatásban 
segít. A LEAF hátuljánál figyeli a keresztirányú 
forgalmat, és érkező autó esetén jelez Önnek. 
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TARTJA A MEGADOTT 
SEBESSÉGET ÉS KÖVETÉSI 

TÁVOLSÁGOT 

HA KELL, MEGÁLLÍTJA AZ 
AUTÓT 

RAJTA TARTJA SZEMÉT A 
FORGALMON 

Hozza ki a legtöbbet 
utazásából

*A hatótávolságra vonatkozó adatok az európai uniós irányelvnek megfelelő laboratóriumi méréseken alapulnak, ami a különböző járművek összehasonlíthatóságát 
szolgálja. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi az ajánlat részét. Ezek a számok nem feltétlenül tükrözik a valós használat során elérhető 
eredményeket. Az opcionális felszereltség, a karbantartás, a vezetési szokások és az út- és időjárási viszonyokhoz hasonló nem műszaki jellegű tényezők befolyásolhatják 
a hivatalos eredményeket. Az adatok meghatározása a könnyű gépjárművek világszinten összehangolt új teszteljárása (WLTP) alapján történt.

**A ProPILOT nem minden modellhez érhető el. A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató technológia, de nem képes megelőzni a baleseteket. A ProPILOT csak autópályán 
(ahol a szemközti sáv fi zikailag el van választva) képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a kormányon van, és az útra fi gyel. A vezető felelőssége, hogy 
folyamatosan éber maradjon, biztonságosan vezessen, és kézben tartsa a jármű irányítását.

A LEAF 270 km-es, és a LEAF e+ akár 385 km-es hatótávjával*, amely Európa legnagyobb gyorstöltő-hálózatának 
köszönhetően könnyen meghosszabbítható, illetve a D mód és a 
NISSAN ProPILOT** támogatásának köszönhetően minden eddiginél inspirálóbb lehet az autópályás vezetés.
A Nissan ProPILOT a sáv közepén maradva követi az Ön előtt haladó autót a beállított követési távolsággal. 
Emellett képes megállítani és állva tartani az autót az idegőrlő forgalmi dugókban, megkímélve Önt 
a fáradtságtól. A mindennapos ingázásból így lesz fantasztikus napindító. 
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Képzelje el, milyen érzés Nissan Intelligent 
Mobility technológiák egész csomagjával vezetni, beleértve :

A megfelelő technológia 
 a megfelelő pillanatban

A hihetetlenül intelligens Nissan LEAF sokoldalú technológiái akkor lépnek közbe, amikor Önnek a legnagyobb 
szüksége van rájuk. Például Ön éppen a maximális megengedett sebességgel suhan az autópályán, amikor a 
forgalom hirtelen lelassul. Az Intelligens Vészfékezési Asszisztens Gyalogosfelismeréssel folyamatosan figyel, 
és készen áll a fékezésre. Kellemes a tudat, hogy nincs egyedül. A Nissan Intelligent Mobility* technológiáinak 
egész csomagja figyel Önre, hogy kihúzhassa a bajból, így a Nissan LEAF-fel az utazás minden nap magabiztos, 
nyugodt és izgalmas lehet. 

A ProPILOT**
folyamatosan figyeli 
a forgalmi helyzetet, 

és a megadott 
sebességgel haladva 

az autót a sáv közepén 
tartja. Figyelmeztet, 
ha elkezd kisodródni 
a sávjából, forgalmi 

dugókban pedig képes 
álló helyzetbe is hozni 

az autót. 

ProPILOT Park:
Nincs szükség kézre és 

lábra, csak egy ujjra, 
így könnyebb a parkolás. 

A Nissan Intelligens 
Mobilitás koncepciójának 

egyik elemeként 
bemutatkozó technológia 

annyira újszerű, hogy 
látványsportot csinál 

a parkolásból.

Az INTELLIGENS 
SEBESSÉGTARTÓ 

AUTOMATIKA 
figyeli a forgalom

haladását, és 
stresszmentessé teszi 

az autópályás vezetést.

AZ INTELLIGENS 
SÁVELHAGYÁS-JELZÉS 

ÉS -MEGELŐZÉS
ott tartja az autót, 

ahol lennie kell. Ha azt 
érzékeli, hogy – 

szándékán kívül – túl 
sok időre hagyta el 

sávját, a fékekkel 
finoman visszatereli 

az autót.

INTELLIGENS 
AUTOMATA 

FÉNYSZÓRÓVEZÉRLÉS 
LEDES 

FÉNYSZÓRÓKKAL
A fényszórók megvilágítják 

útját, sötétedéskor 
automatikusan 

bekapcsolnak, szembejövő 
forgalom esetén a 
rendszer tompított 

fényszóróra vált.

HOLTTÉRFIGYELÉS
Sávváltás mindig 
magabiztosan. Ez 

a technológia figyeli 
a holttereket, és 
figyelmeztet, ha 
valamilyen jármű 
jelenlétét észleli.

*Verziótól függően érhető el

**A ProPILOT nem minden modellhez érhető el. A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató technológia, de nem képes megelőzni a baleseteket. A ProPILOT csak autópályán 
(ahol a szemközti sáv fi zikailag el van választva) képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a kormányon van, és az útra fi gyel. A vezető felelőssége, hogy 
folyamatosan éber maradjon, biztonságosan vezessen, és kézben tartsa a jármű irányítását.
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ALSÓ DIFFÚZOR 

LÉGÁRAMLÁST SEGÍTŐ 
TÜKRÖK 

Hasítsa a levegőt még hatékonyabban. Az új 62 kW-os akkumulátor nagyobb kapacitásának és 
fejlett aerodinamikus formatervezésének köszönhetően a Nissan LEAF e+ minden területen 
kiválóan teljesít: úgy élvezheti az azonnali nyomatékleadást és a megdöbbentően csendes utazást, 
hogy az minimális hatással van a környezetre és az Ön pénztárcájára is. Ez a jövő: teljesítmény, 
öröm és pozitivitás. 

TELJESEN SÍK 
PADLÓLEMEZ 

Nagyobb teljesítménnyel és továbbfejlesztve várja
a teljesen elektromos jövőt
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Válassza ki a töltési módot, 
és vezessen tovább

Csatlakoztassa a Nissan LEAF-et az otthoni aljzatba egy éjszakai töltéshez, 
vagy használja Európa legnagyobb gyorstöltő hálózatát az útközbeni töltéshez. 
A töltési időt több tényező is befolyásolja, alább találja a bővebb információkat.

*Az értékek a 40 KWh-s (Nissan LEAF) és 62 kWh-s (Nissan LEAF e+) akkumulátorokra vonatkoznak. Az idő függ a töltési körülményektől, beleértve a töltő típusát és állapotát, az 
akkumulátor hőmérsékletét, valamint a felhasználási hely környezeti hőmérsékletét. A feltüntetett gyorstöltési időhöz CHAdeMO gyorstöltő használata szükséges. A Nissan LEAF 
támogatja a legtöbb mindennapi utazást, és olyan biztonsági védelemmel van ellátva, amely óvja az akkumulátort, amikor rövid időn belül ismételt gyorstöltésekre kerül sor. Az egymást 
követő gyorstöltéshez szükséges idő meghosszabbodhat, ha az akkumulátor hőmérséklete aktiválja az akkumulátorvédő technológiát. 

OTTHONI TÖLTÉS 7 KW-OS 
FALI TÖLTŐRŐL*

NISSAN LEAF: TELJES TÖLTÖTTSÉG AKÁR 7 ÓRA 30 PERC ALATT
NISSAN LEAF e+: TELJES TÖLTÖTTSÉG AKÁR 11 ÓRA 30 PERC ALATT

NISSAN LEAF: 20%-RÓL 80%-RA KÖRÜLBELÜL 60 PERC ALATT
NISSAN LEAF e+: 20%-RÓL 80%-RA KÖRÜLBELÜL 90 PERC ALATT

NYILVÁNOS GYORSTÖLTÉS
CHADEMO 50 KW-OS GYORSTÖLTŐ*
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HELLÓ, INNOVATÍV AKKUCSOMAG 
A LEAF vállalaton belül kifejlesztett, szigorú teszteknek 
alávetett akkumulátorcsomagja rendkívüli megbízhatóságáról 
ismert, vagyis biztos lehet benne, hogy a ma elérhető egyik 
legkorszerűbb akkumulátortechnológiát használja. 

VISZLÁT, BENZINMOTOR 
a 100%-ban elektromos motornak köszönhetően 
búcsút mondhat a rendszeres állapotfelméréseknek 
és szervizeknek, és többet lehet úton. Ha a tankolás 
helyett az akkumulátortöltést választja, időt és pénzt 
takaríthat meg.

VISZLÁT, OLAJCSERE ÉS TÁRSAI 
Ha nincs többé belső égésű motor, 
nincs több olajcsere. Sem sebességváltó, 
gyújtógyertyák, hűtők, szíjak és egyebek, 
amelyek akár az üzemeltetési költségek 
40%-át is kitehetik. Még több szabadidő. 

VISZLÁT, BENZINKUTAK 
Munkába menet végre elfelejtheti a kötelező 
megállást a kútnál. Reggel azonnal teljes 
töltéssel kezdheti a napot, készen arra, 
ami várja. 

Kapcsoljon kisebb költségekre 
és legyen újra szabad 

ÍGY LEHET A TÖBB IS KEVESEBB Az elektromos autózás sokféle előnnyel jár. Belső égésű motor 
nélkül a benzinkutak látogatásáról elfeledkezhet, de ennél sokkal több mindentől búcsúzhat. 
A kevesebb mozgó alkatrész egyben kisebb karbantartási igényt jelent. Most már csak azt kell 
eldöntenie, mihez kezd felszabaduló idejével. 
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A Nissan LEAF új, korábbinál érzékenyebben reagáló 8 hüvelykes 
érintőképernyője a kapu a NissanConnect rendszer felé: az 
alkalmazás széleskörű szolgáltatásokat kínál, beleértve folyamatosan 
bővülő okostelefonos alkalmazásunkat, mellyel egyebek mellett 
útvonalterveket is feltölthet Nissanjára. Úgyhogy csatolja be a 
biztonsági övet, és útra fel! 

Zavartalan kapcsolatban 
saját világával

BIZTONSÁG ÉS AUTÓJA 
ÉPSÉGE

Bajba került? A riasztások 
és jelentések jelzik Önnek, 
ha valami nincs rendben, 
és vészhelyzet esetén Nissanja 
azonnal segítséget kér. 

TÖLTÉS

A NissanConnect Services alkalmazás 
mindenhol megmutatja Önnek az 
akkumulátor töltöttségét, és a 
telefonjáról is elindíthatja a töltést, 
hogy kihasználhassa az olcsóbb 
éjszakai áram lehetőségét.

NAVIGÁCIÓ ÉS 
VEZETÉS

Részletes navigáció az 
autóra feltölthető útvonalakkal 
és kiemelt pontokkal, hogy 
mindig célba érjen. Az 
üzemanyag-fogyasztásra és 
átlagsebességre vonatkozó 
adatok elősegítik, hogy még 
jobban vezessen. 

CSATLAKOZTATÁSI 
LEHETŐSÉGEK

Android vagy iOS rendszerű mobil 
eszközének csatlakoztatásával 
könnyedén érhet el olyan 
szolgáltatásokat, mint például 
a hangvezérlés Kedvenc zenéivel 
és a megszokott üzenetküldő 
és egyéb alkalmazásokkal út 
közben is jól tájékozott maradhat, 
és unatkozni sem fog. 

PRAKTIKUM ÉS 
KÉNYELEM

A NissanConnect alkalmazással 
emellett olyan távoli 
alkalmazásokat is igénybe 
vehet, mint az útvonaltervezés. 
És ha bármikor segítségre 
lenne szüksége, a Nissan 
Assistance mindig csak egy 
kattintásnyira van. 

NissanConnect 
Services

Olvassa be a kódot a 
NissanConnect Services 
alkalmazás letöltéséhez, 
és kapcsolódjon össze 
új Nissanjával már most. 
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AZ ÖN ZENÉJE. AZ ÖN STÍLUSA 
Közvetlenül elérheti zenéit telefonjáról 

Bluetooth- vagy USB-kapcsolattal, vagy 
csatlakozzon az Apple Carplay-jel vagy 

az Android Autoval.

DOOR-TO-DOOR-NAVIGÁCIÓ. 
A mobilalkalmazással háztól házig, 
autója parkolóhelyétől egészen úti 
céljáig navigálhat. Előre megtervezheti 
útját, szinkronizálhatja az autó és 
telefonja navigációs szolgáltatásait, 
és már vezetés előtt is rendelkezésre 
áll az útbaigazítás.

TÁVOLI KLÍMAVEZÉRLÉS.
Melegítse fel vagy hűtse le autóját 
beszállás előtt, amíg az autó töltődik. 
Szabályozza a hőmérsékletet vagy 
akár kapcsolja le a fűtést... anélkül, 
hogy az akkumulátor lemerülne. 
Utazása előtt tegye komfortossá 
autóját, és aztán: indulás!

A Nissan LEAF új NissanConnect-rendszerének lenyűgöző lebegő hatású nyolchüvelykes 
érintőképernyője a vezérlőrendszer központja. Összekapcsolhatja autóját telefonjával, 
optimalizálhatja útvonalait, hatékonyabban kezelheti az akkumulátort, segítséget kérhet 
az út során, és még vezetési szokásain is fejleszthet. A szinkronizáláshoz egyszerűen 
töltse le a NissanConnect Services okostelefonos alkalmazást.

APPLE CARPLAY ÉS ANDROID AUTO. 
Csatlakoztassa okostelefonját, 
és rendelkezésére áll kedvenc 
navigációs alkalmazása, illetve 
a keze ügyében lesz minden, 
ami fontos, legyen szó akár 
kedvenc zenéiről vagy üzeneteiről, 
még vezetés közben is. Nem kell 
többé attól félnie, hogy utazás 
közben lemarad valamiről. 
Elérheti a legfrissebb tweeteket, 
kedvenc alkalmazásait és sok más 
egyebet. Mind Önnel tartanak az 
utazás során. Jó szórakozást!

TÖLTŐPONTOK. Könnyedén 
megtalálhatja a legközelebbi 
töltőket, és kiválaszthatja az 
Önnek legmegfelelőbb töltési 
helyszínt: Nyitvatartási idő, 
árak, elérhetőség, maximális 
teljesítmény. A legpraktikusabb 
töltőhely megtalálása nem 
jelenthet többé problémát.

Új

NissanConnect
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EGYEDI KÉK DÍSZÍTÉSEK 

EGYEDI MŰSZERFAL 

FŰTHETŐ ÜLÉSEK 

LENYŰGÖZŐ LÁBTÉR

BOSE PRÉMIUM HANGRENDSZER 
Még az audiorendszer is energiatudatos. A hét kisméretű, 
könnyű, jól átgondoltan elhelyezett hangszóróval a Bose 
mérnökeinek sikerült a hangminőség feláldozása nélkül is 
energiatakarékos hangrendszert építeniük. Mindezt azért, 
hogy ön még energiahatékonyabban engedhesse el magát

Tapasztalat 
tapasztalja meg, mit jelent 
a kényelem a csend hangjával

Mit szólna egy tökéletesen hangtalan autóhoz? A fényűzően csendes autóba ülve 
a zajtalanság egészen új szintjét tapasztalhatja meg – persze csak amíg be nem 
kapcsolja a Bose Premium hangrendszert. Az olyan további kényelmi opciókkal, 
mint a fűthető ülések, minden utazás nagyszerű lehet. 
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Pakoljon be 
bármit, amire csak szüksége lehet 

A LEAF meglepően nagy csomagterével, alacsony hátsó 
csomagtérpadlójával és könnyen lehajtható, 60/40 arányban 
osztott hátsó ülésekkel várja a legközelebbi utazást. 
Mindennek végeredménye egy olyan autó, ami 435 literes 
csomagterével szinte bármilyen feladattal megbirkózik. 
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*A hatótávolságra vonatkozó adatok az európai uniós irányelvnek megfelelő laboratóriumi 
méréseken alapulnak, ami a különböző járművek összehasonlíthatóságát szolgálja. 
Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi az ajánlat részét. Ezek 
a számok nem feltétlenül tükrözik a valós használat során elérhető eredményeket. 
Az opcionális felszereltség, a karbantartás, a vezetési szokások és az út- és időjárási 
viszonyokhoz hasonló nem műszaki jellegű tényezők befolyásolhatják a hivatalos 
eredményeket. Az adatok meghatározása a könnyű gépjárművek világszinten összehangolt 
új teszteljárása (WLTP) alapján történt.

Felvillanyozzuk a világot
A Nissannál hiszünk a holnap fenntarthatóságában, és meg vagyunk róla győződve, 
hogy ez csak akkor jön el, ha már ma teszünk érte. Ezért is vállalunk vezető szerepet 
az elektromos közlekedési megoldások fejlesztésében, hogy az intelligens városok 
kialakításával már ma tegyünk valamit egy jobb jövőért. 

NISSAN ELEKTROMOS JÁRMŰVEK Váljon ön is az 
elektromos forradalom részévé. Vezesse már ma
a jövő autóját. A Nissan úttörőnek számító, 100%-ban 
elektromos autói és kisteherautói kategóriaelső
teljesítményt és az elérhető legmodernebb technológiát 
kínálják, így ön károsanyag-kibocsátás nélkül élvezheti 
a vezetést.

A NISSAN LEAF 100%-BAN ELEKTROMOS Az új Nissan LEAF
270 km távolságot (vagy 385 km-t a LEAF e+ esetében)* 
képes egy gyorstöltéssel megtenni, és olyan Intelligent
Mobility technológiákkal szereltük fel, mint a ProPILOT, 
a ProPILOT Park és az e-Pedál. 

BŐVÜLŐ TÖLTŐINFRASTRUKTÚRAA Nissan a CHAdeMO 
töltési szabványt alkalmazza, és már ki is építette Európa
legnagyobb gyorstöltőhálózatát. A hosszú távú utazások
elősegítése érdekében jelenleg a legtöbbet használt
útvonalak mentén kialakított töltőpontokból álló ”zöld” 
folyosók kiépítésén dolgozunk.
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Válassza ki az Ön vezetési szokásaihoz megfelelő 

LEAF-ET  Önre szabva.
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A
B

C

D

EURÓPA LEGNÉPSZERŰBB ELEKTROMOS JÁRMŰVE 
IMMÁR TÖBB VERZIÓBAN IS ELÉRHETŐ A 
KÜLÖNFÉLE ÉLETSTÍLUSOKHOZ IGAZODVA.

*Áramfogyasztás (Wh/km): kombinált 180- 206; kombinált CO2-kibocsátás (g/km): 0. Zéró CO2-kibocsátás a vezetés során: A hatótávolságra vonatkozó adatok az európai uniós irányelvnek megfelelő 
laboratóriumi méréseken alapulnak, ami a különböző járművek összehasonlíthatóságát szolgálja. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi az ajánlat részét. Ezek a számok 
nem feltétlenül tükrözik a valós használat során elérhető eredményeket. Az opcionális felszereltség, a karbantartás, a vezetési szokások és az út- és időjárási viszonyokhoz hasonló nem műszaki jellegű 
tényezők befolyásolhatják a hivatalos eredményeket. Az adatok meghatározása az új NEDC tesztciklus alapján történt. Valamennyi megadott érték a végleges típusjóváhagyástól függ.

*Az értékek a 40 KWh-s (Nissan LEAF) és 62 kWh-s (Nissan LEAF e+) akkumulátorokra vonatkoznak. Az idő függ a töltési körülményektől, beleértve a töltő típusát és állapotát, az akkumulátor 
hőmérsékletét, valamint a felhasználási hely környezeti hőmérsékletét. A feltüntetett gyorstöltési időhöz CHAdeMO gyorstöltő használata szükséges. A Nissan LEAF támogatja a legtöbb mindennapi 
utazást, és olyan biztonsági védelemmel van ellátva, amely óvja az akkumulátort, amikor rövid időn belül ismételt gyorstöltésekre kerül sor. Az egymást követő gyorstöltéshez szükséges idő 
meghosszabbodhat, ha az akkumulátor hőmérséklete aktiválja az akkumulátorvédő technológiát. 

**A ProPILOT nem minden járműben érhető el. A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató technológia, de nem képes megelőzni a baleseteket. A ProPILOT csak autópályán (olyan utakon, ahol a szemközti 
sávok elválasztósávval vannak elválasztva) képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a kormányon van, és az útra figyel. A vezető felelőssége, hogy éber maradjon, biztonságosan vezessen 
és kézben tartsa a jármű irányítását.

ALAPFELSZERELTSÉG FŐBB ELEMEI

ACENTA 
Csúcskategóriás kapcsolódási lehetőségek
Új 8 hüvelykes érintőképernyő Door to Door navigation 
alkalmazással
Apple Car Play és Android Auto
Az új NissanConnectServices alkalmazás teljes verziója

N-CONNECTA 
Városi stílus
Csúcskategóriás kapcsolódási lehetőségek, 17 hüvelykes
könnyűfém keréktárcsák, sötétített üvegek,
Behajtható visszapillantó tükrök
Hétféle kéttónusú karosszériafényezés

TEKNA
Ikonikus technológia
Korszerű kapcsolódási szolgáltatások és városi stílus,
ProPILOT*** modern vezetéstámogató rendszer,
Intelligens automata fényszóróvezérlés LED fényszórókkal,
Bose Premium Audio + 7 hangszóróval

Akár 270km*
városi közlekedés
● *Teljes feltöltés egyetlen éjszaka alatt a lakossági 

aljzatokról.
● *Gyorstöltés: 20%-ról 80%-ra körülbelül 60 perc alatt **

Nissan LEAF
Akár 385km*
zéró emissziós közlekedés
● *Egyszerűen feltölthető háztartási aljzatról
● *Gyorstöltés: 20%-ról 80%-ra körülbelül 90 perc alatt** 

Nissan LEAF e+

ALAPFELSZERELTSÉG FŐBB ELEMEI

N-CONNECTA
Városi SPORT
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra: 7,1 mp
Akár 214 LE leadott teljesítmény
Csúcskategóriás kapcsolódási lehetőségek,
17"-os könnyűfém keréktárcsákkal
Sötétített üvegek
Elektromosan behajtható visszapillantó tükrök,
+ hétféle kéttónusú karosszériafényezés

TEKNA
Ikonikus intelligens mobilitás
Ikonikus technológia
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra: 7,1 mp
Akár 214 LE leadott teljesítmény

TEGYE MEG A KÖVETKEZŐ LÉPÉST, 
ÉS VÁLASSZA KI SAJÁT LEAFJÉT.

MÉRETEK

A: Teljes hosszúság: 4490 mm

B: Tengelytáv: 2700 mm

C: Teljes szélesség: 1788 MM

D: Nissan LEAF teljes magasság 1540 MM (1530 mm 
16 hüvelykes könnyűfém keréktárcsákkal)

Zöld-ezüst + Fekete XDG Szürke + Fekete XDJ

Piros Z10FeketeZ11 Vörös NAJ Kék RCAGesztenyebarna CAN

Fekete + Szürke XDK Vörös + Fekete XDS Kék + Fekete XDY Gyöngyházfehér 
+ Sötét kék XDH

Gyöngyház fehér 
+ Fekete XDF

Fehér 326 Gyöngyház fehér  QAB Ezüst KYO Szürke KADZöld-ezüst KBR

VÁLASSZON SZÍNT

A megadott értékek még változhatnak a homologizációs eljárás 
függvényében
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A NISSANNÁL,

A MINŐSÉGRE 
ÖSSZPONTOSÍTUNK.

360°-OS FOLYAMAT 
A kezdetektől fogva minőséget hozunk létre, minden egyes 

autót aprólékosan tervezünk meg, hogy minél kényelmesebbek 
és tartósabbak legyenek az innovatív formatervezés, az intelligens 

technológia és az Ön által ihletett gondos részletek által. 

BIZTONSÁG 
Intelligens vezetési rendszereinkkel együtt azon dolgozunk, hogy 

folyamatosan vigyázzunk Önre és segítsünk elkerülni minden balesetet, 
hogy napról napra merészebb, magabiztosabb vezetési élményt 

nyújthassunk. A 360 fokos parkolókamera-rendszer 4 kamera képéből 
állít össze virtuális felülnézeti képet az autó környezetéről. 

RENDKÍVÜLI MEGBÍZHATÓSÁG 
A legtöbbet hozzuk ki az autóinkból, hogy garantáljuk mindennapi 

teljesítményüket és megbízhatóságukat. Több millió kilométert teszünk meg 
a gyártás előtti teszteken, naponta több ezerszer nyitjuk ki és zárjuk be az 

ajtókat és a motorháztetőket, valamint Japánból származó valódi vulkanikus 
hamuval vizsgáljuk az ablakok ellenállóságát. 

AMIT TAPASZTALAT ÚTJÁN 
SAJÁTÍTUNK EL 

A Nissannál minden cselekedetünk középpontjában a vevő áll. 
Minden tevékenységünk és döntéshozatalunk során a legnagyobb 

gondossággal és precizitással járunk el, mindig szem előtt tartva 
a kiváló minőséget, hiszen az végeredményben Önt szolgálja. Az 

elképzeléstől az autó összeszereléséig, a teszteléstől az átláthatóságig, 
az ügyfélszolgálattól az elkötelezettségig. Minden apró részlet a 

minőséget tükrözi.
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Kövesse a Nissan LEAF-et itt is:

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2019. november). 
A prospektusban prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot 
arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor megváltoztassa. Az esetleges 
változtatásokról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, 
forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen brosúrában 
bemutatott színek kis mértékben eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. A brosúra teljes vagy 
részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY19 LEAF LAUNCH brochure 11/2019 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

A Nissan Intelligens mobilitás határozza meg mindennapjainkat. A Nissan az elektromos járművek 
fejlesztésének úttörőjeként 70 éve vezeti az elektromos járművek eladásait. A Nissan a kezdetektől azon 
dolgozott, hogy autói közlekedési eszközöknél többet nyújtó partnerekké váljanak. Ezek segítségével 
magabiztosabb, összekapcsoltabb és izgalmasabb lehet az utazás. Autók, melyek átveszik a vezetés 
feladatait. Ez az új valóság a NISSAN LEAF-ben ölt testet, hiszen a hatótáv már nem jelent akadályt.

Készen áll, hogy öné legyen a Nissan LEAF? A rendeléshez látogasson el weboldalunkra

https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/leaf.html
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