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„Nissan LEAF“

Didesnis nuvažiuojamas atstumas, didesnė
galia, daugiau pasirinkimo galimybių
Atnaujintas „Nissan LEAF“ – vienas automobilis Jums suteiks įvairiausių įspūdžių. Esate miestietis,
gyvenate priemiestyje, ar tiesiog mėgstate elektromobilius ir trokštate daugiau įspūdžių
vairuojant – ruoškitės nepakartojamai ir įspūdžių kupinai kelionei sėdint už „Nissan LEAF“
vairo ir neprarandant ryšio su jus supančiu pasauliu.
Vaizdai ir aprašymai pateikiami supažindinimo tikslais. Kai kuriose nuotraukose gali būti pavaizduoti automobiliai su vietos rinkoje nesiūloma įranga.
Tai nėra konkretaus modelio, versijos ar pasiūlymo pavyzdys. Kai kurios funkcijos gali būti netiekiamos, neįeiti į standartinės įrangos paketą, būti
užsakomos papildomai.
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Skroskite miesto gatves
Leiskitės į keliones po miestą ir ištirkite visas jo grožybes – viena įkrova galite
nuvažiuoti iki 270 km* arba iki 385 km* (su „LEAF e+“). Galima rinktis „B“ režimą ir
akimirksniu pereiti prie naujo valdymo lygio, naudotis „e-Pedal“ technologija,
suteikiančia jaudinančių vairavimo potyrių, ar įjungti „Eco“ režimą, leidžiantį ilgiau
mėgautis maloniomis kelionėmis. „ProPILOT“** ir „Nissan“ pažangiojo mobilumo
technologijos palengvina važiavimą intensyviomis eismo sąlygomis ir leidžia
jaustis padėties šeimininku kelyje.

Mėgaukitės kasdienėmis
kelionėmis
Pasirinkę „D“ režimą ir įjungę „ProPILOT“** sistemą, galėsite be streso įveikti ilgus
atstumus. Nepamirškite, kad naudodamiesi greitojo įkrovimo stotelių tinklu visoje
Europoje galite nuvažiuoti dar toliau.

Dar daugiau elektrinės
pavaros galimybių
Norėdami patirti dar daugiau įkvepiančių potyrių už vairo, rinkitės „Nissan Leaf e+“.
Šis elektromobilis su 59 kWh naudingosios talpos akumuliatoriumi per akimirksnį
perduoda sukimo momentą, išvysto didesnę galią ir viena įkrova nuvažiuoja ilgesnį
atstumą. Tai vienas geriausių šiuolaikinių miesto automobilių.
* Nuvažiuojamo atstumo rodikliai nustatyti atliekant laboratorinius bandymus pagal ES teisės aktus. Jie skirti
lyginamajai įvairių tipų automobilių analizei atlikti. Pateikta informacija nepriskiriama jokiai konkrečiai transporto
priemonei ir nėra pasiūlymo dalis. Šie rodikliai neatspindi važiavimo realiomis sąlygomis rezultatų. Oficialiems
bandymų rezultatams įtakos gali turėti papildoma įranga, automobilio būklė, vairavimo stilius ir su technika nesusiję
veiksniai (pavyzdžiui, oro sąlygos). Rodikliai gauti atlikus bandymų ciklą pagal naują Pasaulinę suderintą lengvųjų
transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP).
** Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos į standartinės įrangos paketą arba siūlomos
kaip papildoma įranga (už papildomą mokestį).
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PATIRKITE KITOKĮ
AUTOMOBILIO VALDYMĄ
naudojant „Nissan e-Pedal“. Taip, tai
tiesa: jūs galite tik vienu pedalu didinti
ir mažinti „Nissan LEAF“ greitį ar
visiškai jį sustabdyti. Tiesiog nuostabu.

PAJUSKITE
SUSTIPRINKITE SAVO
PASITIKĖJIMO JAUSMĄ
naudojant „Nissan ProPILOT“*. Tiesiog
įjunkite sistemą ir pasirinkite norimą
greitį bei atstumą – taip galėsite
lengviau, ramiau ir saugiau pasiekti
kelionės tikslą.

per akimirksnį perduodamą
galią automobiliui pajudant iš
vietos ir mėgaukitės sklandžias
ir nepamirštamas keliones
užtikrinančiomis išmaniosiomis
vairavimo technologijomis.

GERIAU MATYTI IR
STEBĖTI
su aplinkinio vaizdo monitoriumi** ir
išmaniosiomis technologijomis** (pvz.,
įspėjimo apie eismą už automobilio arba
aklųjų zonų stebėjimo sistemos).

Sužadinkite savo pojūčius

BŪKITE PRISIJUNGĘ –
tai galite padaryti naudojant
8 colių ekraną ir „Apple CarPlay“ arba
„Android Auto“** programėlę. Taip
užtikrinsite nepertraukiamą nuolatinį
ryšį tarp savo išmaniojo telefono
ir automobilio.

Stiprūs, gilūs ir visiškai nauji vairavimo potyriai. Mėgaukitės visus
pojūčius stimuliuojančiu vairavimu. Ar galia jums yra pagrindinis
kriterijus? Tuomet jums neabejotinai padarys įspūdį „LEAF e+“,
pasižymintis didesniu našumu. Norite palaikyti ryšį ištisas dienas kiaurą
parą? Tokiu atveju jums puikiai tinka „NissanConnect“ sistema. Trokštate
visuomet būti žingsniu priekyje? „Nissan LEAF“ niekas nesustabdys.
* „ProPILOT“ sistema komplektuojama nedaugelyje automobilių ir tik modeliuose su automatine transmisija.
„ProPILOT“ yra moderni pagalbinė vairuotojo sistema, kuri, deja, neapsaugo nuo susidūrimų. „ProPILOT“ sistema skirta
naudoti tik greitkeliuose (kai keliai atskirti atitvarais) važiuojant saugiu režimu – „akys nukreiptos į kelią, rankos ant vairo“.
** Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos į standartinę komplektaciją arba siūlomos kaip papildoma įranga (už papildomą mokestį).
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Keliaukite po miestą
kaip niekad anksčiau

Sumanus, nepaprastai ištvermingas ir be galo smagus vairuoti
„Nissan LEAF“ – tikras džiaugsmas braunantis per miesto
džiungles. Įsivaizduokite automobilio valdymą vienu pedalu: jūs
galite be jokios įtampos įveikti visas sankryžas, žiedus ir lengvai
skrosti perpildytas miesto gatves. Patekote į eismo spūstį mieste?
Jokių problemų.
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„e-Pedal“ – didinkite / mažinkite
greitį ir stabdykite vos vienu
akseleratoriaus pedalu. Tai išties
labai paprasta.
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Lygiagretusis statymas. Pavyko rasti
tinkamą vietą? Sustokite priešais ją ir
laikydami nuspaustą mygtuką stebėkite,
kaip sklandžiai „Nissan LEAF“ viską atlieka
už jus. Nuostabu.

Statymas statmenai. Stabtelėkite prie
laisvos vietos ir laikydami nuspaustą
mygtuką stebėkite, kaip „Nissan LEAF“
atsistoja tiksliai tarp linijų.

Dar niekuomet nebuvo

taip lengva
pastatyti automobilį

Automobilio statymas – viena nemaloniausių procedūrų važinėjant mieste. Visi važiavimo į
priekį, atbuline eiga ir sukimosi manevrai atima daug laiko ir jėgų. „ProPILOT Park“* išvaduos
Jus nuo visų rūpesčių. Reikia įvairuoti į siaurą tarpą sausakimšoje stovėjimo aikštelėje? Norite
pastatyti automobilį prie gatvės krašto? Tiesiog sustokite, laikykite nuspaustą mygtuką,
atleiskite vairą ir stebėkite, kaip idealiai pastatomas jūsų „LEAF“. Nereikia nei rankų, nei kojų –
neįtikėtinai paprastas ir patogus statymo būdas.
*Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos į standartinės įrangos paketą arba siūlomos kaip
papildoma įranga (už papildomą mokestį).
Jūs neturėtumėte pasikliauti vien vairavimą palengvinančiomis sistemomis. Kai kurios funkcijos tam tikromis aplinkybėmis
gali neveikti. Taikomi greičio ir kiti apribojimai. Norėdami daugiau sužinoti apie naudojimosi „Nissan“ technologijomis sąlygas,
kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite svetainėje adresu www.nissan.lt.
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Prieš pradėdami važiuoti

apsižvalgykite aplink
GERIAU MATYKITE KAS VYKSTA APLINK JUS. Net jei nematote jūsų
link artėjančio automobilio ar kampe stovinčio vaiko, kuris ketina
pereiti kelią, galite visiškai pasikliauti „Nissan“ pažangiojo mobilumo
sistemomis, kurios būtinai atkreips jūsų dėmesį į kliūtis ir atitinkamai
apie tai praneš. Šios sistemos pateiks visą reikiamą informaciją apie
jus supančią aplinką ir suteiks daugiau pasitikėjimo, nesvarbu, ar
važiuotumėte atbuline eiga iš stovėjimo vietos ar rikiuotumėtės į kitą
juostą pagrindiniame kelyje.
* Jūs neturėtumėte pasikliauti vien vairavimą palengvinančiomis sistemomis. Kai kurios funkcijos tam tikromis
aplinkybėmis gali neveikti. Taikomi greičio ir kiti apribojimai. Norėdami daugiau sužinoti apie naudojimosi „Nissan“
technologijomis sąlygas, kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite svetainėje adresu www.nissan.lt.

IŠMANUSIS APLINKINIO VAIZDO MONITORIUS**
Sistema fiksuoja šalia automobilio judančius
objektus ir įspėja apie tai vairuotoją. Tai leidžia
geriau orientuotis aplinkoje.
ĮSPĖJIMO APIE EISMĄ VAŽIUOJANT ATBULINE
EIGA SISTEMA**
Ši sistema padeda saugiau manevruoti važiuojant
atbuline eiga. Ji stebi situaciją „LEAF“ automobilio
gale ir įspėja vairuotoją apie iš bet kurios pusės
artėjančius automobilius.
**Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos į standartinės įrangos paketą arba
siūlomos kaip papildoma įranga (už papildomą mokestį).
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Mėgaukitės

kiekviena kelione

PALAIKO NUSTATYTĄ GREITĮ
IR ATSTUMĄ IKI KITŲ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
STEBI SITUACIJĄ KELYJE

GALI VISIŠKAI SUSTABDYTI
AUTOMOBILĮ

Idėja keliauti greitkeliu dar niekuomet nebuvo tokia įkvepianti. Viena įkrova su „LEAF“ galima įveikti iki
270 km*, o su „LEAF e+“ – iki 385 km*, energijos atsargas lengvai papildant greitojo įkrovimo stotelėse,
kurių tinklas Europoje yra pats plačiausias. Be to, galima naudotis „D“ važiavimo režimu, „B“ važiavimo
režimu ir „Nissan ProPILOT“** sistema, palengvinančia vairavimą vienu mygtuko spustelėjimu.
„Nissan ProPILOT“** palaiko nustatytą atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės ir išlaiko
automobilį juostos centre.
Sistema gali net visiškai sustabdyti „LEAF“ automobilį ir sulaikyti jį vietoje patekus į spūstis, kad nebūtų
tuščiai eikvojama energija.
Su ja įprasta rytinė kelionė į darbą taps puikia dienos pradžia.
* Nuvažiuojamo atstumo rodikliai nustatyti atliekant laboratorinius bandymus pagal ES teisės aktus. Jie skirti lyginamajai įvairių tipų automobilių analizei atlikti. Pateikta
informacija nepriskiriama jokiai konkrečiai transporto priemonei ir nėra pasiūlymo dalis. Šie rodikliai neatspindi važiavimo realiomis sąlygomis rezultatų. Oficialiems bandymų
rezultatams įtakos gali turėti papildoma įranga, automobilio būklė, vairavimo stilius ir su technika nesusiję veiksniai (pavyzdžiui, oro sąlygos). Rodikliai gauti atlikus bandymų
ciklą pagal naują Pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP).
**„ProPILOT“ sistema komplektuojama nedaugelyje automobilių ir tik modeliuose su automatine transmisija. „ProPILOT“ yra moderni pagalbinė vairuotojo sistema, kuri, deja,
neapsaugo nuo susidūrimų. „ProPILOT“ sistema skirta naudoti tik greitkeliuose (kai keliai atskirti atitvarais) važiuojant saugiu režimu – „akys nukreiptos į kelią, rankos ant vairo“.
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Pamėginkite įsivaizduoti kaip lengva vairuoti su šiomis „Nissan“ pažangiojo mobilumo funkcijomis:

Reikiama technologija

reikiamu momentu
Nepaprastai išmanus „Nissan LEAF“ išsiskiria universaliomis technologijomis, kurios ima veikti
tuomet, kai labiausiai jų reikia. Pavyzdžiui, kai jūs važiuojate greitkeliu ir transporto judėjimas
priekyje staiga sulėtėja: išmanioji avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo
funkcija stebi situaciją kelyje ir prireikus gali įjungti stabdžius. Gera šalia turėti patikimą
pagalbininką. Gausus komplektas „Nissan“ pažangiojo mobilumo* sistemų suteikia visą reikiamą
pagalbą ir padeda išspręsti bet kokią problemą, todėl su „Nissan LEAF“ galėsite kasdien mėgautis
ramesnėmis, saugesnėmis ir dar labiau įkvepiančiomis kelionėmis.

„ProPILOT“**

„ProPILOT Park“*:

Stebi eismo judėjimą
greitkelyje ir palaiko
nustatytą greitį bei
atstumą iki priekyje
važiuojančios
transporto priemonės,
taip pat padeda išlaikyti
automobilį juostos
centre. Jums pradėjus
krypti nuo pasirinktos
trajektorijos, sistema
atitinkamai jus įspės. Be
to, ji gali visiškai
sustabdyti jūsų
automobilį pakliuvus į
eismo spūstį kelyje.

nereikia nei rankų, nei
kojų – pastatyti
automobilį galima vos
vienu pirštu. Ši „Nissan“
pažangiojo mobilumo
sistema yra ypač
ištobulinta – su ja
automobilio statymo
procesas virsta
įspūdingu reginiu.

IŠMANIOJI
PASTOVAUS
GREIČIO
PALAIKYMO
SISTEMA*:

IŠMANIOJI
ĮSPĖJIMO APIE
NUKRYPIMĄ IŠ
EISMO JUOSTOS
SISTEMA*:

ši sistema stebi eismo
judėjimą ir padeda
išvengti nuobodaus
automobilio valdymo
važiuojant greitkeliu.

padeda likti ten, kur
norite būti. Užfiksavusi,
jog netyčia nukrypote iš
važiuojamosios eismo
juostos ir pernelyg ilgai
judate nauja trajektorija,
ši sistema švelniai
pristabdo automobilį,
kad sklandžiai
grįžtumėte į pradinę
padėtį.

IŠMANIOJI
PRIEKINIŲ
AUTOMATINIŲ LED
ŽIBINTŲ SISTEMA*:
ši sistema automatiškai
įjungia žibintus
pradėjus temti ir laikinai
įjungia artimąsias
šviesas, kai aptinkamos
iš priekio
atvažiuojančios
transporto priemonės.

BLIND SPOT
INTERVENTION*:
Alerts you if there’s
a vehicle in the
blind spot area on
either side of the car,
and brings you
back into line.

*Funkcijų prieinamumas priklauso nuo versijos – jos gali būti įtrauktos į standartinės įrangos paketą arba siūlomos kaip papildoma įranga (už papildomą mokestį).
Jūs neturėtumėte pasikliauti vien vairavimą palengvinančiomis sistemomis. Kai kurios funkcijos tam tikromis aplinkybėmis gali neveikti. Taikomi greičio ir kiti
apribojimai. Norėdami daugiau sužinoti apie naudojimosi „Nissan“ technologijomis sąlygas, kreipkitės į „Nissan“ atstovybę arba apsilankykite svetainėje adresu
www.nissan.lt.
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**„ProPILOT“ sistema komplektuojama nedaugelyje modelių. „ProPILOT“ – moderni pagalbinė vairuotojo sistema, tačiau ji neapsaugo nuo susidūrimų. „ProPILOT“ sistema skirta
naudoti tik greitkeliuose (kai keliai atskirti atitvarais) važiuojant saugiu režimu „akys nukreiptos į kelią, rankos ant vairo“. Vairuotojas turi išlikti budrus, laikytis saugos taisyklių ir
greičio apribojimų, pasirinkti eismo sąlygas atitinkantį saugų greitį ir būti bet kuriuo metu pasirengęs perimti automobilio kontrolę.
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Patobulintas ir pasirengęs visiškos

elektrifikacijos ateičiai

APTAKIŲ FORMŲ
ŠONINIAI VEIDRODĖLIAI

ŽEMIAU ĮRENGTAS
DIFUZORIUS

PLOKŠČIAS DUGNAS

Efektyviai įveikite oro srautus. Dėl naujo didesnės naudingosios talpos (59 kWh) akumuliatoriaus
ir pažangaus aerodinamiško kėbulo dizaino „Nissan LEAF e+“ turi daug pranašumų: pajuskite per
akimirksnį perduodamą sukimo momentą ir mėgaukitės tyliu važiavimu. Susipažinkite su ateities
mobilumu, orientuotu į galią, malonumą ir teigiamas emocijas.
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„LEAF“ elektromobilį įkrauti labai paprasta: tiesiog įjunkite įkrovimo kabelį į rozetę
ir akumuliatorius pasikraus per naktį. Jeigu skubate, naudokite mūsų naujus AC
elektromobilio kroviklius, tinkamus naudoti viduje ir lauke – tai saugus, išmanus ir
patogus įkrovimo būdas, padėsiantis užtikrinti nuolatinę „LEAF“ akumuliatoriaus
įkrovą. Jūsų elektromobilis bus nuolat paruoštas kelionei.

ĮKROVIMAS NAUDOJANT SIENINĮ ĮKROVIMO ĮRENGINĮ
„Dynamic Power Management“ sistema užtikrina optimalų akumuliatoriaus
įkrovimą, išmaniai ir efektyviai naudojant Jūsų namų elektros šaltinį.

„NISSAN LEAF“: VISIŠKAI ĮKRAUNAMAS MAŽDAUG PER 7 VAL. 30 MIN.
„NISSAN LEAF E+“: VISIŠKAI ĮKRAUNAMAS MAŽDAUG PER 11 VAL. 30 MIN.

Pasirinkite įkrovimo būdą ir tęskite kelionę

GREITASIS ĮKROVIMAS VIEŠOJOJE VIETOJE, 50 KW
GREITOJO ĮKROVIMO ĮRENGINYS „CHADEMO“
„NISSAN LEAF“: ĮKROVIMAS NUO 20 IKI 80 % PER MAŽDAUG 60 MIN.*
„NISSAN LEAF E+“: ĮKROVIMAS NUO 20 IKI 80 % PER MAŽDAUG 90 MIN.*
* Prieinama tam tikriems modeliams
* Nurodytos 39 kWh („Nissan LEAF“) ir 59 kWh („Nissan LEAF e+“) (naudingosios talpos) akumuliatorių reikšmės. Trukmė priklauso nuo įkrovimo sąlygų, įskaitant kroviklio tipą ir būklę,
akumuliatoriaus bei aplinkos temperatūrą naudojimo vietoje. Nurodytas greitojo įkrovimo naudojant greitojo įkrovimo įrenginį „CHAdeMO“ laikas. „Nissan LEAF“ – įvairioms
kasdienėms kelionėms sukurtas automobilis. Jame įrengti apsauginiai įrenginiai, saugantys akumuliatorių greitojo įkrovimo seansų, kurie kartojasi per trumpą laikotarpį, metu.
Tolesnio greitojo įkrovimo procedūra gali trukti ilgiau, jei dėl aukštos akumuliatoriaus temperatūros įsijungia jo apsauginis įrenginys.
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Optimizuokite savo santaupas,

pajuskite laisvės skonį
SUŽINOKITE, KODĖL DAUGIAU REIŠKIA MAŽIAU. Elektromobilis išsiskiria ne tik keliais netikėtais
privalumais. Savaime suprantama, kai nėra benzininio variklio, nebereikia pildyti degalų atsargų.
Tačiau tuo viskas neapsiriboja. Automobilyje yra mažiau judančių dalių, todėl jam reikia mažiau
priežiūros. Dabar jūs turite nuspręsti, ką nuveikti turint daugiau laisvo laiko.
ATSISVEIKINKITE SU BENZININIU VARIKLIU.
Naudojant tik elektrinį variklį sumažės įvairių
patikrų ir techninės priežiūros darbų poreikis,
todėl jūs galėsite daugiau laiko praleisti kelyje.
Kraudami akumuliatorių, o ne pildydami
benzino baką, taip pat galite sutaupyti savo
brangaus laiko ir pinigų.

PAMIRŠKITE ALYVĄ IR KITUS ELEMENTUS.
Kai nebėra benzininio variklio, nebereikia
tikrinti alyvos lygio ir reguliariai jos keisti.
Galite pamiršti ir kitas dalis – transmisiją,
uždegimo žvakes, radiatorių ar diržus. Tai
leidžia iki 40 proc. sumažinti bendras
eksploatacines išlaidas. Be abejo, dėl šios
priežasties jūs turite daugiau laisvo laiko.

ATSISVEIKINKITE SU DEGALINE.
Prieš vykstant į darbą nebereikia užsukti į degalinę.
Naudojant savo namuose įrengtą įkrovimo įrenginį
akumuliatorių galite įkrauti per naktį, kad atsibudus
iš ryto jūsų automobilis būtų kupinas energijos ir
pasirengęs dienos kelionėms.

SUSIPAŽINKITE SU NAUJOVIŠKU AKUMULIATORIUMI.
„LEAF“ akumuliatoriaus bloką sukūrė ir kruopščiai išbandė
mūsų specialistai. Jis garsėja itin patikimu veikimu, todėl
galite būti tikri, jog jūsų elektromobilyje sumontuota viena
geriausių pasaulyje akumuliatorių technologija.
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ĮKROVIMAS

Sklandus ryšys

su pasauliu

Kontroliuokite akumuliatoriaus
įkrovos lygį iš bet kurios
vietos naudojant programėlę
„NissanConnect Services“.
Jūs taip pat galite pradėti
įkrovimo procesą tiesiai iš
savo telefono, kad būtų
taikomas mažesnis naktinis
elektros energijos tarifas.

NAVIGACIJA IR
VAIRAVIMAS

KOMUNIKACINĖS
TECHNOLOGIJOS

Tiksli navigacija su galimybe
maršrutą nusiųsti tiesiai į
automobilį padės Jums
pasiekti savo tikslą.
Nuvažiuotą atstumą bei
kelionių skaičių Jūs galite
patikrinti tiesiai iš savo
telefono.

Prijunkite savo „Android“ ar
„IOS“ operacinės sistemos
įrenginį ir naudokitės
sklandžiu ryšiu bei valdymo
balsu funkcija**. Klausykitės
muzikos, bendraukite
žinutėmis, naudokitės
kitomis programėlėmis.
Jauskite pasaulio pulsą ir
nenuobodžiaukite už vairo.

Naujasis „Nissan LEAF“ 8 colių jutiklinis ekranas atveria duris į
„NissanConnect“** pasaulį: jūs galite patogiai naudotis navigacijos
įranga, pažangiomis technologijomis ir kitomis funkcijomis. Mūsų
išmaniesiems telefonams skirta programėlė siūlo nuolat plečiamą
asortimentą paslaugų, tarp jų galimybę persiųsti suplanuotų
kelionių maršrutus į savo naująjį „Nissan LEAF“.

Nuskenuokite
kodą, atsisiųskite
programėlę
„NissanConnect
Services“ ir
susiekite ją su
savo naujuoju
„Nissan“
automobiliu.

Funkcijų reakcijos laikas ir veikimo sklandumas priklauso nuo signalo stiprumo. Norint užtikrinti optimalų funkcijų
veikimą, elektromobilis turi būti stipraus signalo zonoje.
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KOMFORTAS
Programėlė „NissanConnect
Services“ suteikia prieigą
prie įvairių nuotolinių
paslaugų. Prireikus pagalbos
kelyje, spustelėkite mygtuką
ir „Nissan Assistance“
tarnyba ją suteiks per
akimirksnį.

NissanConnect
Services

**Telefoną susieti su „NissanConnect“ galima tik saugiai pastačius automobilį.
Sistemą galima naudoti tik laikantis kelių eismo taisyklių. Vairuotas sistemą
gali naudoti tik tada, kai tai yra saugu. Vartotojai turi būti atidūs ir žinoti, kad
laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį ir turėti neigiamos
įtakos automobilio kontrolei.
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AKUMULIATORIAUS KONTROLĖ
Įsitikinkite, kad Jūsų
elektromobilis įkrautas prieš
leidžiantis į kelionę. Savo „Nissan
LEAF“ Jūs galite įkrauti Jums
patogiu laiku pasinaudoję savo
telefonu.
Nemokama paslauga (2).

NUOTOLINIO VALDYMO
FUNKCIJOS
Jūsų elektromobilis gali išsiskirti iš
kitų bet kurią akimirką – įjunkite jo
žibintus arba garso signalą. Jūs
taip pat galite iš anksto pašildyti
arba atvėsinti „Nissan LEAF“
saloną ir taip užtikrinti maksimalų
komfortą. Prijungus elektromobilį
prie įkrovimo įrenginio, Jūsų
„LEAF“ akumuliatorius visada bus
įkrautas.

ŽEMĖLAPIAI IR EISMO
INFORMACIJA
Gaukite „TomTom“ informaciją
apie eismo sąlygas realiu laiku,
kuri Jums padės išmaniai
suplanuoti savo keliones, išvengti
eismo spūsčių ir greičiau pasiekti
savo tikslą.
Paslauga teikiama nemokamai 3 metus (3).

Mokama paslauga (3) – 1,99 €/mėn.

„NissanConnect“

JŪSŲ MUZIKA, JŪSŲ BŪDAS
Norėdami atkurti muzikos
įrašus tiesiai iš išmaniojo
telefono, galite naudotis
srautine garso transliacija per
„Bluetooth“ arba USB jungtimi.

„NissanConnect“ sistema su įspūdingu 8“ ekranu yra centrinė jūsų „Nissan
LEAF“ valdymo sistema. Jūs galite prijungti savo telefoną prie automobilio,
optimizuoti maršrutus, padidinti akumuliatoriaus naudojimo efektyvumą, laiku
gauti pagalbą visos kelionės metu ir netgi patobulinti savo vairavimo įgūdžius.
Tiesiog atsisiųskite išmaniesiems telefonams skirtą programėlę „NissanConnect
Services“, kad galėtumėte atlikti sinchronizaciją. Sistema taip pat palaiko
„Apple CarPlay®“ ir „Android Auto“(1) programėles.
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(1) „Apple CarPlay ® “ ir „Android Auto“ gali būti teikiamos nemokamai, priklausomai nuo modelio ir/arba versijos. Daugiau informacijos Jums suteiks „Nissan“ atstovybėje.
(2) Nemokamai paslaugos („Google Assistant“, vairavimo istorija ir analizė, pagalba kelyje „Nissan Assistance“) teikiamos 7 metus, priklausomai nuo modelio ir/arba versijos.
Daugiau informacijos Jums suteiks „Nissan“ atstovybėje.
(3) Paslaugos „Žemėlapiai ir eismo inofmacija“, „Nuotolinio valdymo funkcijos“, „Išmanieji įspėjimai“ yra teikiamos nemokamai 3 metus. Vėliau, priklausomai nuo modelio ir/arba
versijos, šios paslaugos tampa mokamomis. „Išmanieji įspėjimai“ – 0,99 €/mėn., „Nuotolinio valdymo funkcijos“ – 1,99 €/mėn., „Žemėlapiai ir eismo informacija“ – 2,99 €/mėn.
Daugiau informacijos Jums suteiks „Nissan“ atstovybėje.
(4) Automobilyje tiekiamas belaidis interneto ryšys („Wi-Fi“) visada yra mokama paslauga. Daugiau informacijos Jums suteiks „Nissan“ atstovybėje.
Belaidžiu internetu automobilyje galima naudotis dėl jame integruotos specialios įrangos. Duomenų perdavimo paketus galima įsigyti iš vietinio mobilaus ryšio tiekėjo, pagal jo
taikomus įkainius ir tvarką (paslaugų prieinamumas priklauso nuo šalies). Daugiau informacijos Jums suteiks „Nissan“ atstovybėje.
Norint naudotis „NissanConnect“ Jūs turite sukurti savo paskyrą su vartotojo vardu ir slaptažodžiu, tada prisijungti prie „NissanConnect“. Norint naudotis nemokama
„NissanConnect“ programėle reikia turėti „iOS“ arba „Android“ operacinės sistemos telefoną ir SIM kortelę su duomenų perdavimo paslauga, kurią pagal sutartį teikia Jūsų
mobilaus ryšio operatorius. Visos paslaugos teikiamos tik mobilaus ryšio zonoje.
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REGULIUOJAMO
AUKŠČIO VAIRO
KOLONĖLĖ

IŠSKIRTINIS PRIETAISŲ
SKYDELIS

ŠILDOMOS SĖDYNĖS

UNIKALŪS MĖLYNI
AKCENTAI

Mėgaukitės
komfortiška ir ramia aplinka
Norėtumėte valdyti visiškai begarsį automobilį? Įsėdę į prabangų ir jaukų saloną,
jūs pateksite į dar nepatirtą tylos pasaulį. Spengianti tyla viešpataus tol, kol
įjungsite „Bose Premium“ garso sistemą. Kiekviena kelionė gali būti nepakartojama.

ĮSPŪDINGA ERDVĖ KOJOMS

AUKŠTOS KOKYBĖS „BOSE“ GARSO SISTEMA*
Šiame automobilyje energiją tausoja net garso
sistema. „Bose“ inžinierių sukurta garso sistema su
septyniais kompaktiškais, lengvais ir strategiškai
svarbiose vietose įrengtais garsiakalbiais tausoja
energiją, nė kiek nesumažindama garso kokybės.
Mėgaukitės muzika efektyviau.
* Funkcija prieinama ne visose versijose. Ji gali būti standartinio paketo
dalis arba užsakoma kaip papildoma įranga (už papildomą mokestį).
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Susikraukite viską,
ko reikia

„LEAF“ išsiskiria itin talpia bagažine, žemomis bagažinės
grindimis ir lengvai nulenkiamomis, 60/40 santykiu
dalijamomis galinėmis sėdynėmis, todėl jis puikiai tinka jūsų
išvykoms. Šiuo automobiliu, kurio bagažinės talpa siekia
435 l (su įrengta garso sistema „Bose Premium“ – 420 l),
galima transportuoti beveik viską.

435L
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Visuotinė elektrifikacija
„Nissan“ tiki tvaria ateitimi. Esame tikri, kad ją galima sukurti tik veikiant čia ir dabar.
Štai kodėl mes dedame daug pastangų kurdami elektrinio mobilumo sprendimus,
padedančius formuoti pažangius miestus ir užtikrinti geresnę ateitį jau šiandien.

„NISSAN“ ELEKTROMOBILIAI. Prisijunkite prie elektrinės
revoliucijos. Sėskitės už ateities automobilio vairo jau
dabar. „Nissan“ siūlo visą seriją novatoriškų vien elektra
varomų automobilių ir furgonų, kurie išsiskiria didžiausiu
klasėje našumu, leidžia mėgautis maloniu vairavimu ir
neišskiria į aplinką nė gramo teršalų.
VIEN ELEKTRA VAROMAS „NISSAN LEAF“. Viena įkrova
„Nissan LEAF“ gali įveikti iki 270 km* („LEAF e+“ – iki 385
km*) atstumą*. Be to, jame gali būti komplektuojamos
„Nissan“ išmaniosios technologijos, įskaitant „ProPILOT“,
„ProPILOT Park“ ir „e-Pedal“.
ĮKROVIMO STOTELIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA. „Nissan“
taiko greitojo elektrinių automobilių įkrovimo standartą
„CHAdeMO“. Šiandien jau galima naudotis plačiausiu
Europoje greitojo įkrovimo stotelių tinklu. Šiuo metu
kuriami įkrovimo arba „žalieji“ koridoriai, kad būtų galima
nuvažiuoti didelius atstumus populiariais maršrutais.

* Nuvažiuojamo atstumo rodikliai nustatyti atliekant laboratorinius
bandymus pagal ES teisės aktus. Jie skirti lyginamajai įvairių tipų
automobilių analizei atlikti. Pateikta informacija nepriskiriama jokiai
konkrečiai transporto priemonei ir nėra pasiūlymo dalis. Šie rodikliai
neatspindi važiavimo realiomis sąlygomis rezultatų. Oficialiems
bandymų rezultatams įtakos gali turėti papildoma įranga, automobilio
būklė, vairavimo stilius ir su technika nesusiję veiksniai (pavyzdžiui, oro
sąlygos). Rodikliai gauti atlikus bandymų ciklą pagal naują Pasaulinę
suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP).
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Pasirinkite jūsų vairavimo stilių
atitinkantį

„LEAF“. Sukurtas specialiai jums.
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ŽENKITE KITĄ ŽINGSNĮ IR

IŠSIRINKITE SAVO „LEAF“.
MATMENYS
A : Bendras ilgis – 4490 mm
B : Važiuoklės bazė – 2700 mm

D

C : Bendras plotis – 1788 mm
D: Bendras aukštis – 1540 mm

(1530 mm su 16 colių lengvojo lydinio ratlankiais)
B
C

A

PASIRINKITE SAVO SPALVĄ

„Black Metallic ” Z11

„ Solid Red ” Z10

„Gun Metallic ” KAD

„Pearl White ” QAB

„ Arctic White ” 326

Dviejų spalvų versija:
„ Magnetic Red ” su „Black
Metallic ” stogu XDS

Dviejų spalvų versija:
„ Magnetic Blue ” su „Black
Metallic” stogu XFV

Dviejų spalvų versija:
„Blade Silver ” su „Black
Metallic ” stogu XDR

Dviejų spalvų versija:
„Pearl White ” su „Black
Metallic ” stogu XDF

„Universal Blue ” RCJ

Dviejų spalvų versija:
„ Solid Effect Grey ” su „Black
Metallic ” stogu XFU
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PAKETAS „DYNAMIC“
PRIEKINĖ APDAILA – „BLUE“
ŠONINĖ APDAILA – „BLUE“

1 – dvipusis bagažinės įdėklas
2 – LED vidaus apšvietimo komplektas*
* Į komplektą taip pat įtrauktos salono lemputės.

3 – bagažinės slenksčio apsauga
4 – priekinių ir galinių purvasaugių
komplektas, „White Pearl“
(siūlomos 9 spalvos)

5 – viršutinė bamperio apsauga
6 – gale tvirtinamas laikiklis* ir vilkimo
kablio el. instaliacijos komplektas su
13 kontaktų jungtimi* Nesuderinamas
su atsarginiu ratu. Maksimali vertikalioji
apkrova – 52,5 kg.
7 – ryklio peleko formos antena*
(siūlomos 5 spalvos)
*Siūloma 2020, 2021 ir 2022 m. „Acenta“ bei
„Visia“ versijoms (suderinama su DAB, DAB+ ir
FM).

8 – 17 colių tamsiai pilki lengvojo lydinio
ratlankiai „Bold“ su „diamond cut“
apdaila ir mėlyna juostele + fiksuojamos
ratų veržlės
9 – aliumininiai stogo bagažinės skersiniai
Maksimali stogo apkrova – 35 kg. Skersinių
svoris – 6 kg. Maksimali leistina stogo
skersinių apkrova – 29 kg.

10 – mėlyna bagažinės dangčio apatinės
dalies apdaila
11 - buitinis AC kroviklis
12 – grindų kilimėliai

Skriekite pirmyn
su stilingais „LEAF“ aksesuarais
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„NISSAN“

DAUG DĖMESIO
SKIRIA
KOKYBEI.

PATIRTIMI PAGRĮSTA VEIKLA
Visa „Nissan“ veikla orientuota į klientus. Kiekvienas mūsų veiksmas
ir sprendimas yra gerai apgalvotas, tikslus ir kokybiškas, nes viską
darome tik dėl jūsų. Nuo automobilio koncepcijos iki jo gamybos, nuo
bandymų iki skaidrios informacijos pateikimo, nuo klientų
aptarnavimo iki įsipareigojimų prisiėmimo. Kokybė slypi kiekvienoje
smulkioje detalėje.

VISAPUSIŠKAS PROCESAS
Kokybe rūpinamės nuo pat gamybos pradžios, skrupulingai
apgalvodami kiekvieną automobilį. Pasitelkdami novatorišką dizainą,
išmaniąsias technologijas ir jūsų įkvėptas apgalvotas smulkmenas,
mes siekiame sukurti patogesnius ir patvaresnius automobilius.

SAUGA
Mūsų išmaniosios vairavimo sistemos visuomet rūpinasi jūsų saugumu
ir padeda išvengti nesklandumų kelyje, kad su kiekviena diena
jaustumėtės drąsesni ir labiau pasitikintys už vairo. Naudodamasis
keturiomis kameromis, mūsų aplinkinio vaizdo monitorius leidžia matyti
virtualų automobilio aplinkos vaizdą iš viršaus.

VISIŠKAS PATIKIMUMAS
Automobilius išbandome įvairiausiomis sąlygomis, kad jie sklandžiai ir patikimai
važiuotų kiekvieną dieną. Prieš pradėdami serijinę automobilių gamybą, mes
atliekame jų bandymus: nuvažiuojame milijonus kilometrų, tūkstančius kartų per
dieną atidarome ir uždarome dureles bei gaubtus, taip pat naudojame tikras
vulkanines dulkes iš Japonijos, kad patikrintume langų atsparumą.
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SERVISO SUTARTYS
Suteikite savo „Nissan“ priežiūrą, kurios šis automobilis yra vertas – sudarykite „Nissan“
serviso sutartį ir sutaupykite lėšų ilgalaikėje perspektyvoje. „Nissan“ techninės profilaktikos
sutartis apima visus planinius techninės profilaktikos darbus, kuriuos rekomenduoja
„Nissan“ ir kurie įtraukti į oficialų „Nissan“ serviso vadovą. Pasirašius techninės profilaktikos
sutartį Jūs iš anksto žinosite kiek kainuos Jūsų automobilio techninė profilaktika. Be to
Jūs būsite apsaugoti nuo kainų augimo, susijusio su infliacija. Pasirašę praplėstą techninės
profilaktikos sutartį, be iš anksto numatytų darbų, Jūs galėsite pasikeisti natūraliai
dylančias dalis, tokias kaip valytuvų šluotelės, stabdžių kaladėlės arba pakabos dalys.
Pasirinkite Jums tinkamiausios trukmės sutartį ir būkite ramūs, nes Jūsų automobilis bus
aptarnaujamas naudojant tik originalias dalis. Visus darbus atliks profesionalūs meistrai.
Dalims ir darbams bus pritaikyta nuolaida. Tinkamai prižiūrėtas automobilis išlaiko
aukštesnę kainą jį parduodant. Jeigu savo „Nissan“ Jūs parduosite sutarties galiojimo
laikotarpiu, ši sutartis bus perleista naujam savininkui. Daugiau nedvejokite – pasirašykite
„Nissan“ serviso sutartį ir būkite visiškai ramūs!

MŪSŲ PAŽADAS. JŪSŲ PATIRTIS.

TAPKITE „YOU+NISSAN“ PROGRAMOS NARIU IR NAUDOKITĖS MŪSŲ PAŽADĖTAIS PRIVALUMAIS.
MES VISADA BŪSIME PASIRENGĘ JUMS PADĖTI, SU JUMIS BENDRAUSIME PROFESIONALIAI, ATVIRAI IR
SĄŽININGAI. TAI MŪSŲ PAŽADAS.

NEMOKAMAS PAKAITINIS AUTOMOBILIS
Pažadame kad Jūs, būdami „You+Nissan“ programos
nariais, galėsite toliau išlikti mobilūs, kol Jūsų automobilis
bus aptarnaujamas ar remontuojamas servise. Užsakykite
iš anksto, ir Jums parūpinsime nemokamą pakaitinį
automobilį ar kitą mobilumo sprendimą
.

KAINA ATITINKANTI PASLAUGŲ KOKYBĘ
Pažadame geriausią Jūsų „Nissan“ automobilio priežiūrą,
nes turime gerai apmokytus specialistus, taikome
naujausius metodus ir naudojame specialius „Nissan“
įrankius. Tiesiog žinome, kaip geriausiai rūpintis Jūsų
„Nissan“ automobiliu. Kad garantuotų geriausią
kainos ir kokybės santykį, „Nissan“ pateiks geriausią
kainos pasiūlymą nei bet kuris kitas 10 km spinduliu nuo
atstovybės esantis servisas, siūlantis lygiavertes paslaugas.

IŠPLĖSTINĖ GARANTIJA
„Nissan“ išplėstinė garantija suteikia galimybę pratęsti gamyklinę 5 metų / 100 000 km
ridos garantiją ilgesniam laikui arba nuvažiuojant daugiau kilometrų. Pasirinkite geriausiai
jūsų vairavimo poreikius atitinkančią sutartį. Remontuojant automobilį, bus naudojamos
tik originalios „Nissan“ dalys, o remonto darbus atliks kvalifikuoti „Nissan“ meistrai.

NEMOKAMA TRANSPORTO PRIEMONĖS
BŪKLĖS PATIKRA
Pažadame nemokamai patikrinti Jūsų automobilio
būklę, kai atvyksite planiniam techniniam
aptarnavimui pagal gamintojo nustatytą aptarnavimo
grafiką ar remonto darbams. Be to, iš anksto
nurodysime visų darbų kainą, todėl žinosite, ką reikia
atlikti ir kiek tai kainuos.

PAGALBA KELYJE „NISSAN ASSISTANCE“
Pažadame , kad padėsime 24 valandas per parą,
7 dienas per savaitę. Jei nutiktų kas nors netikėto,
garantuojame visą parą teikiamas pagalbos kelyje
„Nissan Assistance“ paslaugas, kad ir kokio amžiaus
būtų jūsų „Nissan“ automobilis.

BET KOKIA PAGALBA BET KUR. TIESIOG SKAMBINKITE 8 800 30725 LIETUVOJE ARBA +372 606 4072 IŠ UŽSIENIO.
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JŪS SKATINATE „NISSAN“ TOBULĖTI
Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę ir skatinate
mūsų kūrybiškumą. Dėl jūsų mes esame
pasiryžę keisti taisykles ir kurti naujoves.
„Nissan“ naujovės nėra vien priedai ir
p a p i l d y m a i . M e s p a s i re n g ę g r i a u t i
nusistovėjusią tvarką ir nustatyti naujus
standartus, ieškoti netikėtų sprendimų,
kurie patenkintų jūsų slapčiausius ir
pragmatiškiausius troškimus. „Nissan“ kuria
stereotipus laužančius automobilius bei
ak sesuarus ir siūlo nes tandar tines
paslaugas. Mes siekiame praktiškus dalykus
paversti maloniais, o malonius – praktiškais,
kad kasdien sėdėdami už automobilio vairo
patirtumėte dar smagesnių akimirkų.

„NISSAN LEAF“ SIŪLO:
5 METŲ* / 100 000 KM RIDOS GARANTIJĄ
VISIEMS ELEKTRINĖS SISTEMOS
KOMPONENTAMS;
3 METŲ / 100 000 KM RIDOS GARANTIJĄ
STANDARTINIAMS KOMPONENTAMS;
12 METŲ GARANTIJĄ NUO KOROZIJOS;
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS
NUVAŽIAVUS 30 000 KM;
8 METŲ / 160 000 KM AKUMULIATORIAUS
TALPOS GARANTIJĄ.
„NISSAN LEAF“ LIČIO JONŲ
AKUMULIATORIAUS GARANTIJA UŽTIKRINA
APSAUGĄ NUO TALPOS NUOSTOLIŲ, KAI
TALPOS LYGIS NESIEKIA „LEAF“ TALPOS
INDIKATORIUJE RODOMŲ 9 PADALŲ (IŠ 12).

* 5 metų / 100 000 km garantiją sudaro 3 metų / 100 000 km gamyklinė garantija + 2 metų „Nissan 5★” patęsta garantija, kurią kaip
draudimo produktą siūlo įmonė „Nissan International Insurance Limited“. Išsamias „Nissan 5★” pratęstos garantijos sąlygas ir taisykles
galite sužinoti artimiausioje ,,Nissan” atstovybėje arba apsilankę mūsų svetainėje www.nissan.lt.
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Su „Nissan Intelligent Mobility“ judėkite pirmyn. „Nissan“ automobiliai Jus puikiai papildo,
padeda Jums matyti ir jausti daugiau. Jie reaguoja kartu su Jumis, o kartais netgi už Jus.
„Nissan Intelligent Mobility“ ves Jus į geresnę ateitį, saugesnį, ekologiškesnį ir dar labiau
džiuginantį pasaulį.

Pasinerkite į „LEAF” patirtį: www.nissan.lt.
Sekite „Nissan LEAF” naujienas Facebook, Twiter ir Youtube kanaluose.
Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2022 m. liepos mėn.) būtų teisingas. Šioje brošiūroje
pateikiami transporto priemonių prototipai. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti gaminius, „Nissan Europe“ pasilieka
teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas, aprašymus ir nuotraukas. „Nissan“ atstovybėms
bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ atstovybėje. Dėl ribotų
spausdinimo proceso galimybių šioje brošiūroje matomos spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dažų ir salono apdailos medžiagų
spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti šios brošiūros turinį ar jo dalį be rašytinio „Nissan Europe“ sutikimo.
„MY20 LEAF“ PRISTATYMO brošiūra, 2022-07. Spausdinta ES.
Sukūrė „DESIGNORY“ (Prancūzija), pagamino „eg+ worldwide“ (Prancūzija), tel. +33 1 49 09 25 35
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