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Nissan LEAF –

lielāks nobraucamais attālums,
vairāk jaudas, vairāk izvēles iespēju
Nissan LEAF paver jaunas, plašākas iespējas izbaudīt daudzveidīgu braukšanas pieredzi ar
vienu automobili. Neatkarīgi no tā, vai dzīvojat pilsētā vai ārpus tās, vai plānojat pirmo reizi
sēsties pie elektroautomobiļa stūres, vai esat entuziastisks elektroautomobiļu cienītājs,
kas vēlas padarīt savus braucienus vēl aizraujošākus, sagatavojieties pārliecinošākiem,
savienotākiem un aizrautīgākiem braucieniem ar vienkārši apbrīnojamo Nissan LEAF!
Attēliem un aprakstiem ir ilustrējoša nozīme. Dažos gadījumos attēlos redzami automobiļi, kuriem ir no Latvijas tirgus atšķirīgas specifikācijas; tie
neattēlo konkrētu automobiļa modeli, aprīkojuma līmeni vai piedāvājumu. Parādītās iezīmes var nebūt pieejamas vai var nebūt pieejamas standarta
aprīkojumā, vai var būt pieejamas vienīgi kā izvēles aprīkojums.
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Plūstiet cauri pilsētai!
Izbaudiet pilsētas ainavu, pateicoties līdz pat 285 km* vai 385 km* (LEAF e+ versijai) ar
vienu uzlādes reizi nobraucamajam attālumam! “B” braukšanas režīms
ļauj pilnībā izbaudīt braucienu elektroautomobilī, savukārt e-Pedal nodrošina
aizraujošāku vadību, bet “Eco” braukšanas režīms piedāvā lielāku enerģijas taupību
ilgākam braukšanas priekam. Aktivizējiet ProPILOT,** un Nissan inteliģentās
mobilitātes tehnoloģijas padarīs braukšanu intensīvā satiksmē vienkāršāku,
un visa pilsēta būs Jūsu rīcībā!

Baudiet braukšanas
prieku kā vēl nekad!
Ieslēdziet “D” braukšanas režīmu, aktivizējiet ProPILOT** un aizmirstiet par
spriedzi garos pārbraucienos, pateicoties plašajam ātrās uzlādes tīklam Eiropā,
veicot vēl tālākus ceļojumus!

Brauciet ar 100% elektroautomobili!
Ja vēlaties izjust vēl aizraujošāku braukšanas pieredzi, izvēlieties Nissan LEAF e+ versiju!
59 kWh (izmantojamās kapacitātes) akumulators nodrošina tūlītēju griezes momentu,
ļaujot sasniegt lielāku jaudu un piedāvājot vēl lielāku ar vienu uzlādes reizi nobraucamo
attālumu, kas padara to par vienu no labākajiem elektromobiļiem tirgū.
*Nobraucamā attāluma rezultāti iegūti laboratorijas testēšanas apstākļos saskaņā ar ES tiesību aktiem un paredzēti
dažādu veidu automobiļu salīdzināšanai. Publicētā informācija neattiecas uz konkrētu automobili un nav daļa no
piedāvājuma. Informācija ir paredzēta, lai salīdzinātu automobiļus, kas ir testēti, izmantojot identiskas testēšanas
procedūras. Rezultāti ir iegūti, testējot automobili ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. Reālos braukšanas rezultātus
var ietekmēt automobiļa akumulatora uzlādes līmenis braukšanas sākumā, papildaprīkojums, apkope, automobiļa
pilna masa, braukšanas stils un ar automobili nesaistīti faktori, piemēram, laikapstākļi un ceļa apstākļi. Rezultāti
iegūti, balstoties uz jauno Pasaulē saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūras (WLTP) testa ciklu.
**ProPILOT ir pieejams ierobežotam automobiļu klāstam. ProPILOT ir moderna autovadītāja braukšanas palīgsistēmu tehnoloģija,
taču tā nevar novērst sadursmju iespējamību. ProPILOT ir paredzēts tikai braukšanai ”acis vaļā / rokas uz stūres“ režīmā pa
autoceļiem (ceļiem, kurus nodala barjeras). Autovadītāja atbildība ir saglabāt modrību, ievērot atļauto braukšanas ātrumu, braukt
droši, atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, un spēt jebkurā brīdī pārņemt automobiļa vadību.
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SAJŪTIET LIELĀKU
KONTROLI
ar Nissan e-Pedal ! Jā, lai palielinātu
ātrumu, samazinātu ātrumu un pilnībā
apstādinātu automobili, Nissan LEAF
var izmantot tikai vienu pedāli –
tas ir lieliski.

ATKLĀJIET
IZJŪTAS,

PALIELINIET SAVU
PĀRLIECĪBU
ar Nissan ProPILOT*! Vienkārši aktivizējiet
to un izvēlieties ātrumu un attālumu no
priekšā braucošā vienkāršākam,
relaksētākam un drošākam braucienam!

ko rada tūlītēja jauda
braukšanas uzsākšanas brīdī,
un inteliģento braukšanas
tehnoloģiju sniegto baudu
patīkamam un aizraujošam
braucienam!

REDZIET UN SAJŪTIET
VAIRĀK,
pateicoties apkārtskata monitoram** un inteliģentajām
tehnoloģijām**, piemēram, brīdinājumam par
satiksmi automobiļa aizmugurē un “aklās” zonas
brīdinājuma sistēmai!

Izjūtiet braucienu!

ESIET
SAVIENOTI
ar jauno 8 collu ekrānu, pateicoties
Apple CarPlay un Android Auto**,
kas nodrošina lielisku savienojamību
starp Jūsu viedtālruni un automobili
visu diennakti!

Tas ir jaudīgs, intensīvs un sniedz jaunu braukšanas pieredzi. Sagatavojieties
iegūt pieredzi, kas atstās pozitīvu iespaidu attiecībā uz visiem aspektiem, Jums
vadot automobili! Vai braukšanā Jums vissvarīgākā ir jauda? Sajūtiet ievērojamu
kapacitātes palielināšanos, braucot ar LEAF e+ versiju! Vēlaties būt nepārtrauktā
savienojumā? NissanConnect sistēma ir kā radīta Jums. Vienmēr esat gatavs spert
soli tālāk? Nissan LEAF ir viss, kas Jums nepieciešams.
*ProPILOT ir pieejams ierobežotam automobiļu klāstam un tikai versijām ar automātisko pārnesumkārbu. ProPILOT ir moderna autovadītāja braukšanas palīgsistēmu
tehnoloģija, taču tā nevar novērst sadursmju iespējamību. ProPILOT ir paredzēts tikai braukšanai ”acis vaļā / rokas uz stūres“ režīmā pa autoceļiem (ceļiem, kurus
nodala barjeras). Autovadītāja atbildība ir saglabāt modrību, ievērot atļauto braukšanas ātrumu, braukt droši, atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, un spēt jebkurā brīdī
pārņemt automobiļa vadību.
**Iezīmes atkarībā no versijas ir pieejamas kā standarta vai tikai kā izvēles aprīkojums (par papildu maksu).
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Pārvietojieties
pa
pilsētu
kā nekad agrāk!
Tas ir inteliģents, izturīgs un aizraujošs. Ar Nissan LEAF pārvietošanās
pilsētas ”džungļos“ ir tīrais prieks. Iedomājieties, kā ir braukt,
izmantojot tikai vienu pedāli – tas ievērojami atvieglo braukšanu
apļveida krustojumos un šaurās, pārpildītās ieliņās! Esat nokļuvis
pilsētas sastrēgumā? Arī šajā situācijā būt Nissan LEAF ir daudz
patīkamāk un ērtāk.
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e-Pedal. Palieliniet braukšanas ātrumu,
samaziniet ātrumu un bremzējiet, izmantojot
tikai akseleratora pedāli! Tas ir tik vienkārši
un tajā pašā laikā – aizraujoši.
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Automobiļa novietošana stāvvietā
paralēli braukšanas virzienam.
Atradāt lielisku stāvvietu? Piebrauciet
tās priekšā, turiet nospiestu pogu,
un Nissan LEAF burtiski ieslīdēs tajā!
Satriecoši!

Automobiļa novietošana stāvvietā
perpendikulāri braukšanas virzienam.
Piebrauciet pie brīvas stāvvietas,
turiet nospiestu pogu un skatieties,
kā Nissan LEAF ideāli novieto sevi
starp līnijām!

Novietot automobili stāvvietā nekad

nav bijis tik vienkārši!
Automobiļa novietošana stāvvietā bieži vien ir viens no kaitinošākajiem uzdevumiem,
pārvietojoties pilsētas satiksmē. Tas ietver sarežģītus manevrus, stūres griešanu un
pārvietošanos atpakaļgaitā, kas aizņem daudz laika un prasa daudz pūļu un precizitātes.
Izmantojot ProPILOT Park*, tas vairs Jums nesagādās nekādas problēmas. Vai vēlaties
iebraukt šaurā vietā pārpildītā stāvlaukumā? Vai vēlaties apstāties stāvvietā ielas malā?
Elementāri! Vienkārši piebrauciet, turiet nospiestu pogu, atlaidiet stūri un skatieties,
kā LEAF ideāli novieto sevi stāvvietā! Neizmantojiet ne rokas, ne kājas – tas ir daudz
ērtāks un vienkāršāks veids, kā novietot automobili stāvvietā!
*Iezīmes atkarībā no versijas ir pieejamas kā standarta vai tikai kā izvēles aprīkojums (par papildu maksu).
Jūs nedrīkstat paļauties tikai un vienīgi uz autovadītāja palīgsistēmām. Dažas funkcijas var nedarboties visos apstākļos un situācijās. Ir spēkā ātruma
un cita veida ierobežojumi. Lai iegūtu plašāku informāciju par noteikumiem saistībā ar Nissan tehnoloģijām, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!
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Esiet informēts par apkārt
notiekošo pirms kustības
uzsākšanas!
PĀRVALDIET SITUĀCIJU SEV APKĀRT! Pat ja krustojumā neredzat
automobili, kurš tuvojas, vai bērnu, kurš gatavojas šķērsot ielu,
Jūs varat paļauties uz Nissan inteliģentās mobilitātes* tehnoloģijām,
kas Jūs par to brīdinās. Gan atpakaļgaitā izbraucot no stāvvietas,
gan mainot braukšanas joslu, tās ļauj Jums labāk izprast situāciju uz
ceļa un nodrošina pavisam jaunu pārliecības līmeni.
*Jūs nedrīkstat paļauties tikai un vienīgi uz autovadītāja palīgsistēmām. Dažas funkcijas var nedarboties visos
apstākļos un situācijās. Ir spēkā ātruma un cita veida ierobežojumi. Lai iegūtu plašāku informāciju par noteikumiem
saistībā ar Nissan tehnoloģijām, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!

INTELIĢENTAIS APKĀRTSKATA MONITORS.**
Tas ne tikai ļauj Jums redzēt skatu uz savu
automobili un tā tuvāko apkārtni no “putna
lidojuma” skatupunkta, bet arī informē par
kustīgiem objektiem Jūsu automobiļa tuvumā.
BRĪDINĀJUMS PAR SATIKSMI AIZMUGURĒ.**
Šī funkcija palīdz drošāk veikt manevrus
atpakaļgaitā. Tā uzrauga LEAF aizmugurē
notiekošo un brīdina Jūs, ja tā aizmugurē no
jebkuras puses tuvojas kāds cits automobilis.
**Iezīmes atkarībā no versijas ir pieejamas kā standarta vai tikai kā izvēles aprīkojums (par papildu maksu).
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Iegūstiet vairāk

no ikviena brauciena!

IETUR IEPRIEKŠ IESTATĪTU
ĀTRUMU UN ATSTATUMU
UZRAUGA SATIKSMES
PLŪSMU

VAR PILNĪBĀ APTURĒT
AUTOMOBILI

Ar līdz 285 km* vai līdz pat 385 km* (LEAF e+ versijai) ar vienu uzlādes reizi nobraucamo attālumu, ko var
viegli palielināt, pateicoties plašajam ātrās uzlādes tīklam Eiropā, un iespēju izmantot dažādus braukšanas
režīmus, piemēram, “D” un “B” braukšanas režīmus, kā arī ar ProPILOT** atbalsta sistēmu vienas pogas
spiediena attālumā, ideja par došanos tālākā ceļojumā var kļūt īpaši kārdinoša.
Nissan ProPILOT** seko priekšā braucošajam automobilim iepriekš iestatītā attālumā un ietur centrālo
pozīciju savā braukšanas joslā. Tas var pat pilnībā apturēt LEAF un vadīt to harmonijā ar satiksmes plūsmu
sastrēgumos, lai taupītu Jūsu enerģiju. Tas Jūsu ikdienas braucienus pārvērš par lielisku dienas sastāvdaļu.
*Nobraucamā attāluma rezultāti iegūti laboratorijas testēšanas apstākļos saskaņā ar ES tiesību aktiem un paredzēti dažādu veidu automobiļu salīdzināšanai. Publicētā
informācija neattiecas uz konkrētu automobili un nav daļa no piedāvājuma. Informācija ir paredzēta, lai salīdzinātu automobiļus, kas ir testēti, izmantojot identiskas
testēšanas procedūras. Rezultāti ir iegūti, testējot automobili ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. Reālos braukšanas rezultātus var ietekmēt automobiļa akumulatora uzlādes
līmenis braukšanas sākumā, papildaprīkojums, apkope, automobiļa pilna masa, braukšanas stils un ar automobili nesaistīti faktori, piemēram, laikapstākļi un ceļa apstākļi.
Rezultāti iegūti, balstoties uz jauno Pasaulē saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūras (WLTP) testa ciklu.
**ProPILOT ir pieejams ierobežotam automobiļu klāstam un tikai versijām ar automātisko pārnesumkārbu. ProPILOT ir moderna autovadītāja braukšanas palīgsistēmu
tehnoloģija, taču tā nevar novērst sadursmju iespējamību. ProPILOT ir paredzēts tikai braukšanai ”acis vaļā / rokas uz stūres“ režīmā pa autoceļiem (ceļiem, kurus nodala
barjeras). Autovadītāja atbildība ir saglabāt modrību, ievērot atļauto braukšanas ātrumu, braukt droši, atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, un spēt jebkurā brīdī pārņemt
automobiļa vadību.
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Iedomājieties, kā ir vadīt automobili,
kad Jums palīdz plašs Nissan inteliģentās mobilitātes tehnoloģiju* klāsts, to skaitā:

Pareizās tehnoloģijas

pareizajā brīdī
Inteliģentais Nissan LEAF ir aprīkots ar dažādām modernām tehnoloģijām, kas palīdz Jums tad,
kad tas visvairāk ir nepieciešams. Piemēram, ja, braucot pa lielceļu, satiksmes plūsma pēkšņi
palēninās, inteliģentā ārkārtas bremzēšanas sistēma ar gājēju un riteņbraucēju atpazīšanas
funkciju seko Jūsu darbībām un ir gatava nepieciešamības gadījumā pati aktivizēt bremzes. Ir labi
apzināties, ka neesi viens. Nissan inteliģentās mobilitātes* tehnoloģijas palīdz Jums labāk sajust
apkārt notiekošo un izvairīties no liekām nepatikšanām, kas braukšanu ar Nissan LEAF pārvērš
pārliecinošākā, drošākā un uzmundrinošākā Jūsu ikdienas sastāvdaļā.
Jūs nedrīkstat paļauties tikai un vienīgi uz autovadītāja palīgsistēmām. Dažas funkcijas var nedarboties visos apstākļos un situācijās. Ir spēkā ātruma un cita
veida ierobežojumi. Lai iegūtu plašāku informāciju par noteikumiem saistībā ar Nissan tehnoloģijām, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dīleri!
*Iezīmes atkarībā no versijas ir pieejamas kā standarta vai tikai kā izvēles aprīkojums (par papildu maksu).
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ProPILOT:**

ProPILOT Park:*

Tas seko līdzi
satiksmes plūsmai uz
lielceļiem, lai ieturētu
iepriekš iestatīto
ātrumu un attālumu,
kā arī noturētu Jūsu
automobili savas
braukšanas joslas
vidū. Tas Jūs arī
brīdinās, ja sāksiet
virzīties ārpus savas
braukšanas joslas, un
var pilnībā apturēt
automobili
sastrēgumos.

Nepiepūliet ne rokas,
ne kājas – novietojiet
automobili stāvvietā
ar viena pirksta
pieskārienu pogai! Šī
Nissan inteliģentās
mobilitātes
tehnoloģija ir tik
moderna, ka pārvērš
automobiļa
novietošanu stāvvietā
par bezrūpīgu procesa
novērošanu.

INTELIĢENTĀ
KRUĪZA
KONTROLE:*
Šī sistēma pārrauga
satiksmes plūsmu,
atvieglojot Jūsu darbu
un padarot braukšanu
daudz drošāku.

INTELIĢENTĀ
NEJAUŠAS
BRAUKŠANAS
JOSLAS MAIŅAS
NOVĒRŠANAS
PALĪGSISTĒMA:*
Tā palīdz Jums
nenovirzīties no ceļa.
Palīgsistēma iedarbina
bremzes un
vienmērīgi atgriež Jūs
savā braukšanas joslā,
ja Jūs pārāk ilgi
neapzināti virzāties
ārpus tās.

PILNI LED
INTELIĢENTIE
PRIEKŠĒJIE
LUKTURI:*
Priekšējie lukturi
izgaismo ceļu,
automātiski
ieslēdzoties apstākļos,
kad iestājas tumsa, un
īslaicīgi pazeminot
gaismas, kad konstatē
pretī braucošu
transportlīdzekli.

”AKLĀS“ ZONAS
PALĪGSISTĒMA:
Tā brīdina Jūs, ja Jūsu
automobiļa “aklajā”
zonā kādā no pusēm
tiek konstatēts kāds
cits transportlīdzeklis,
un palīdz Jums
ievirzīties atpakaļ savā
braukšanas joslā.

**ProPILOT ir pieejams ierobežotam automobiļu klāstam. ProPILOT ir moderna autovadītāja braukšanas palīgsistēmu tehnoloģija, taču tā nevar novērst sadursmju iespējamību.
ProPILOT ir paredzēts tikai braukšanai ”acis vaļā / rokas uz stūres“ režīmā pa autoceļiem (ceļiem, kurus nodala barjeras). Autovadītāja atbildība ir saglabāt modrību, ievērot atļauto
braukšanas ātrumu, braukt droši, atbilstoši laika un ceļa apstākļiem, un spēt jebkurā brīdī pārņemt automobiļa vadību.
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Enerģijas pilns un pilnībā gatavs

100% elektriskai nākotnei

VĒJU IZKLIEDĒJOŠI
SĀNU SPOGUĻI

APAKŠĒJAIS
IZKLIEDĒTĀJS

VIENMĒRĪGI PLAKANA
APAKŠDAĻA

Pārvietojieties efektīvāk! Automobiļa palielinātā jauda, ko nodrošina jaunais 59 kWh (izmantojamās
kapacitātes) akumulators, un automobiļa aerodinamiskais dizains ļauj Nissan LEAF e+ sasniegt
lielisku efektivitāti jebkurā aspektā – izbaudiet tūlītējo griezes momentu un ārkārtīgi kluso braukšanu!
Nākotni, mūsu skatījumā, raksturo jauda, prieks un pozitīvisms.
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Uzlādēt Nissan LEAF ir ļoti ērti. Vienkārši pievienojiet kabeli savas mājas elektrotīkla
kontaktligzdai un uzlādējiet akumulatoru nakts laikā! Ja steidzaties, izmantojiet kādu no
sertificētajiem maiņstrāvas elektroautomobiļa lādētājiem, kas paredzēti uzstādīšanai
mājās un ir piemēroti lietošanai telpās vai ārpus tām: tie ir droši, pārdomāti un ērti
izmantojami – pateicoties tiem, Jūsu Nissan LEAF būs uzlādēts un gatavs lietošanai!

Izvēlieties savu uzlādes veidu un
turpiniet braukt!

UZLĀDE MĀJĀS
Izmantojot maiņstrāvas lādētāju, LEAF uzlādes jauda var sasniegt 6,6 kW.
Turklāt dinamiskā enerģijas pārvaldības sistēma nodrošina optimālāku,
gudrāku un efektīvāku uzlādi, izmantojot Jūsu mājoklī pieejamo
elektroenerģijas avotu.

NISSAN LEAF – PILNĪBĀ UZLĀDĒTS AKUMULATORS –
APTUVENI 7 ST. UN 30 MIN.*
NISSAN LEAF e+ – PILNĪBĀ UZLĀDĒTS AKUMULATORS –
APTUVENI 11 ST. UN 30 MIN.*

PUBLISKĀ ĀTRĀ UZLĀDE –
CHADEMO 50 KW ĀTRAIS LĀDĒTĀJS*
NISSAN LEAF UZLĀDE: NO 20% LĪDZ 80% APTUVENI 60 MIN.*
NISSAN LEAF e+ UZLĀDE: NO 20% LĪDZ 80% APTUVENI 90 MIN.*
*Norādītās vērtības atbilst 39 kWh (Nissan LEAF) un 59 kWh (izmantojamās kapacitātes) (Nissan LEAF e+) akumulatoriem. Uzlādes laiks ir atkarīgs no uzlādes apstākļiem, tostarp
lādētāja veida un stāvokļa, akumulatora temperatūras un arī apkārtējās temperatūras. Norādītajam ātrās uzlādes laikam ir nepieciešams CHAdeMO ātrais lādētājs. Nissan LEAF ir
izstrādāts, lai atbalstītu lielāko daļu ikdienas braucienu, un aprīkots ar uzlādes aizsardzības tehnoloģijām, lai aizsargātu akumulatoru atkārtotas ātrās uzlādes gadījumos ar īsu laika
intervālu. Ja akumulatora temperatūras dēļ tiek aktivizēta akumulatora aizsardzības tehnoloģija, secīgas ātrās uzlādes laiks var būt ilgāks.
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Uzlādējiet un ietaupiet,

lai izbaudītu savu brīvību!
UZZINIET, KĀPĒC MAZĀK IR VAIRĀK! Braukšanai ar elektroautomobili ir vairākas negaidītas
priekšrocības. Atsakoties no tradicionālā iekšdedzes dzinēja, protams, zūd nepieciešamība
apmeklēt degvielas uzpildes stacijas, taču tas sniedz arī citus ieguvumus. Automobilim ir mazāk
kustīgo daļu, kas nozīmē citādāku apkopju nepieciešamību.
ATVADIETIES NO TRADICIONĀLĀ
IEKŠDEDZES DZINĒJA!
Tā kā motors ir 100% elektrisks, vairs nav nepieciešams
veikt iekšdedzes dzinēja pārbaudes un apkopes
darbus, un Jūs varat vairāk laika pavadīt izbraucienos.
Tāpat Jūs ietaupāt laiku un naudu, uzlādējot
akumulatoru, nevis piepildot degvielas tvertni.
ATVADIETIES NO DEGVIELAS UZPILDES STACIJĀM!
Pirms darba vairs nevajadzēs iebraukt degvielas
uzpildes stacijā. Pateicoties iespējai veikt uzlādi,
izmantojot uzlādes ierīci mājās, Jūs, varat automobili
uzlādēt pa nakti un pamosties ar pilnu enerģijas
līmeni jaunajai dienai.

ATVADIETIES NO EĻĻAS MAIŅAS
UN CITĀM DARBĪBĀM!
Atteikšanās no tradicionālā iekšdedzes
dzinēja nozīmē arī to, ka vairs nav jāizmanto
eļļa un tā jāmaina. Tāpat vairs nav
pārnesumkārbu, aizdedzes sveču, radiatoru,
siksnu un citu daļu, kas samazina
uzturēšanas izmaksas par līdz pat 40%.
Turpretī brīvais laiks palielinās.

IEPAZĪSTIETIES AR INOVATĪVO AKUMULATORU!
LEAF akumulatoru komplekts ir izstrādāts uzņēmumā un rūpīgi
pārbaudīts, kā arī tam ir pārliecinoši labi uzticamības rādītāji,
kas nozīmē, ka Jūs varat būt pārliecināti, ka izmantojat vienu no
pasaulē labākajām akumulatoru tehnoloģijām.

Automobiļa ārējais dizains | Automobiļa salona dizains | Tehnoloģijas un Sniegums | Stils un Aksesuāri

Drukāt | Aizvērt

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

UZLĀDES STATUSS

Nemanāma savienojamība

ar Jūsu pasauli

Noskaidrojiet sava automobiļa
akumulatora uzlādes
statusu no jebkuras vietas,
izmantojot NissanConnect
Services lietotni, un sāciet
elektroautomobiļa uzlādi ar
sava viedtālruņa starpniecību!

Nissan LEAF 8" skārienekrāns ir Jūsu portāls uz NissanConnect sistēmu,**
kas nodrošina intuitīvu navigāciju, modernas tehnoloģijas un daudz ko citu.
NissanConnect Services viedtālruņa lietotne piedāvā plašu pakalpojumu
klāstu, tostarp brauciena maršruta nosūtīšanu uz savu automobili.

Noskenējiet kodu,
lai lejupielādētu
NissanConnect
Services lietotni
un savienotu to
ar savu Nissan
automobili!

Viedtālruņa savienojumu NissanConnect izmantošanai drīkst veikt vienīgi tad, kad automobilis ir droši novietots stāvēšanai. Sistēmu vienmēr jāizmanto
atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. Autovadītājs drīkst izmantot sistēmu vienīgi tad, kad to darīt ir droši. Lietotājiem jāapzinās, ka arī brīvroku tehnoloģiju
izmantošana var novērst uzmanību no ceļa, kas var ietekmēt kontroli pār automobili.
Atsevišķu funkciju reaģētspēju un izmantošanu var ietekmēt vāja tīkla pārklājuma uztveramība automobilī. Optimālai izmantošanai, lūdzu, pārliecinieties,
ka automobilī ir labs tīkla pārklājums!
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NAVIGĀCIJA UN
BRAUKŠANA
Detalizēta navigācija,
iekļaujot norādes par katru
pagriezienu, ļauj Jums ērti
nokļūt savā galamērķī.
Pārbaudiet nobraukto
attālumu vai veikto
braucienu skaitu tieši savā
viedtālrunī!

SAVIENOJAMĪBA
Nemanāmi savienojiet
automobili ar savu Android
vai iOS viedierīci un
izmantojiet arī balss vadību!*
Piekļūstiet savai iecienītākajai
mūzikai, ziņapmaiņai un
citām lietotnēm, lai braucot
nepalaistu garām svarīgu
informāciju!

PAROCĪGUMS UN
KOMFORTS
Piekļūstiet attālinātās
vadības pakalpojumiem
NissanConnect Services
lietotnē, un, ja kādreiz, esot
ceļā, nepieciešama palīdzība,
Nissan tehniskās palīdzības
dienests – Nissan Assistance,
ir viegli sasniedzams arī ar
lietotnes palīdzību.

NissanConnect
Services

Viedtālruņa savienojumu NissanConnect izmantošanai drīkst veikt vienīgi tad,
kad automobilis ir droši novietots stāvēšanai. Sistēmu vienmēr jāizmanto atbilstoši
ceļu satiksmes noteikumiem. Autovadītājs drīkst izmantot sistēmu vienīgi tad,
kad to darīt ir droši. Lietotājiem jāapzinās, ka arī brīvroku tehnoloģiju izmantošana
var novērst uzmanību no ceļa, kas var ietekmēt kontroli pār automobili.
*Balss vadība nav pieejama latviešu valodā.
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AKUMULATORA UZLĀDES
PĀRVALDĪBA
Pirms brauciena uzsākšanas, savā
viedtālrunī pārliecinieties, vai
Jūsu automobilis ir uzlādēts! Sāciet
sava Nissan LEAF akumulatora
uzlādi Jums ērtākajā laikā,
izmantojot viedtālruni!
Bezmaksas pakalpojumi.(2)

ATTĀLINĀTĀS VADĪBAS
PAKALPOJUMI
Atrodiet savu automobili
pārpildītā stāvvietā, ar sava
viedtālruņa lietotnes palīdzību
“pamirkšķinot” tā lukturus un
ieslēdzot signāltauri! Tāpat,
izmantojot lietotni, Jūs varat
iepriekš uzsildīt vai atdzesēt sava
automobiļa salonu vēl pirms
iekāpšanas tajā, lai maksimāli
uzlabotu komfortu.

NAVIGĀCIJA UN INFORMĀCIJA
PAR SATIKSMI REĀLLAIKĀ
Iegūstiet informāciju par satiksmi
reāllaikā, ko nodrošina TomTom!
Tas palīdzēs Jums ērtāk apbraukt
sastrēgumus vai satiksmes
negadījumus, lai Jūs varētu braukt
vēl efektīvāk.
Bezmaksas pakalpojumi 3 gadus.(3)

Maksas pakalpojumi.(3)

NissanConnect

JŪSU MŪZIKA. JŪSU IZVĒLE.
Izmantojiet Bluetooth audio
straumēšanu vai USB
pieslēgvietu, lai atskaņotu
mūziku tieši no sava
viedtālruņa!

Nissan LEAF pieejamā NissanConnect sistēma, kas aprīkota ar lielisku 8” ekrānu, ir Jūsu rīcībā esoša
centrālā vadības sistēma. Savienojiet savu viedtālruni ar automobili, optimizējiet maršrutus, uzlabojiet
akumulatora pārvaldību, saņemiet palīdzību un atbalstu brauciena laikā un uzlabojiet savu braukšanas
stilu! Vienkārši lejupielādējiet NissanConnect Services viedtālruņa lietotni un izmantojiet visas
parocīgās un noderīgās funkcijas!
Izmantojot Apple CarPlay® un Android Auto(1), NissanConnect sistēma ļauj izmantot Jums jau labi
pazīstamās viedtālruņa lietotnes.
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(1) Apple CarPlay® un Android Auto ir pieejami bez maksas atkarībā no automobiļa modeļa un / vai aprīkojuma līmeņa. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu
Nissan dīleri!
(2) Bezmaksas pakalpojumi (Nissan ar Google Assistant, braukšanas vēsture un analīze, Nissan atbalsts un palīdzība, izmantojot viedtālruņa lietotni, palīdzības izsaukšana ar
automobiļa ekrāna palīdzību) ir pieejami bez maksas 7 gadus atkarībā no automobiļa modeļa un / vai aprīkojuma līmeņa. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
savu Nissan dīleri!
(3) Kartes un satiksmes informācija reāllaikā, attālinātās vadības pakalpojumi un viedie brīdinājumi ir pieejami bez maksas 3 gadus, un pēc tam tiem tiek piemērota maksa.
Plašāka informācija par pakalpojumu maksu ir pieejama, reģistrējoties NissanConnect Services lietotnē.
Lai izmantotu NissanConnect Services, Jums nepieciešams NissanConnect Services lietotāja konts, kā arī jāreģistrējas NissanConnect Services un jāpiesakās ar savu lietotājvārdu
un paroli. Lai izmantotu bezmaksas NissanConnect Services lietotni, Jums nepieciešams viedtālrunis ar saderīgu iOS vai Android operētājsistēmu un SIM karte ar datu plānu vai
atsevišķs, iepriekš noslēgts mobilo sakaru pakalpojumu līgums ar Jūsu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju. Uz visiem pakalpojumiem attiecas mobilā tīkla pārklājums.
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet www.nissan.lv vai sazinieties ar savu Nissan dīleri!
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TELESKOPISKS
STŪRES RATS

IZTEIKSMĪGS
MĒRINSTRUMENTU PANELIS

APSILDĀMI SĒDEKĻI

DAUDZ VIETAS KĀJĀM

UNIKĀLI, ZILAS KRĀSAS
AKCENTI

Izbaudiet
komfortu, ko sniedz klusums!
Kā būtu braukt pavisam klusā automobilī? Izmēģiniet braukšanu Nissan LEAF
klusajā salonā un Jūs atklāsiet jaunu klusuma līmeni – protams, līdz brīdim, kad
ieslēgsiet Bose Premium audio sistēmu! Ikviens brauciens var kļūt satriecošs.

BOSE PREMIUM AUDIO SISTĒMA.*
Pat audio sistēma rūpējas par energoefektivitāti.
Izmantojot septiņus mazus un vieglus skaļruņus,
kas stratēģiski izvietoti automobilī, Bose inženieri
radīja energotaupīgu audio sistēmu, kas neupurē
skaņas kvalitāti. Tagad Jūs varat izbaudīt mūziku
efektīvākā veidā.
*Iezīmes atkarībā no versijas ir pieejamas kā standarta vai tikai kā izvēles
aprīkojums (par papildu maksu).
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Paņemiet
līdzi visu,
ko vien sirds vēlas!
LEAF ir gatavs Jūsu nākamajam izbraucienam, nodrošinot
iespaidīgu bagāžas nodalījuma ietilpību, zemu bagāžas
nodalījuma grīdu aizmugurē un 60:40 dalītus aizmugurējos
sēdekļus, kas ir viegli nolokāmi. Kopā tas veido automobili, kas
var tikt galā gandrīz ar jebkuru situāciju, nodrošinot 435 litru
ietilpību (420 litru ietilpība ar Bose Premium audio sistēmu).

435 L
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Elektrificējiet pasauli!
Mēs, Nissan, ticam ilgtspējīgai rītdienai un esam pārliecināti, ka tā kļūs par realitāti tikai
tad, ja rīkosimies tagad. Tādēļ mēs neatlaidīgi strādājam pie elektriskiem risinājumiem,
kas veidos viedas pilsētas un radīs labāku nākotni šodien.

NISSAN ELEKTROAUTOMOBIĻI. Pievienojieties elektriskajai
revolūcijai! Sāciet braukt ar nākotnes automobiļiem jau
šodien! Nissan novatoriskais 100% elektroautomobiļu un
furgonu klāsts nodrošina vienu no labākajiem sniegumiem
savā klasē, ļaujot Jums izbaudīt katru braucienu un
neradot ne grama kaitīgo izmešu.
NISSAN LEAF IR 100% ELEKTRISKS AUTOMOBILIS. Nissan
LEAF ar vienu uzlādi spēj nobraukt līdz 285 km* (vai līdz
385 km* LEAF e+ versijas gadījumā)* un atkarībā no versijas
un aprīkojuma līmeņa piedāvā tādas Nissan inteliģentās
mobilitātes tehnoloģijas kā, piemēram, ProPILOT ProPILOT
Park un e-Pedal.
UZLĀDES INFRASTRUKTŪRAS PAPLAŠINĀŠANĀS.
Nissan LEAF darbojas ar elektroautomobiļu ātrās uzlādes
standartu CHAdeMO, un Nissan ir palīdzējis izveidot vienu
no visplašākajiem ātrās uzlādes tīkliem Eiropā. Šobrīd noris
darbs pie tā, lai izveidotu uzlādes jeb “zaļos” koridorus
populārākajos maršrutos ar mērķi nodrošināt braucienus
lielos attālumos.

*Nobraucamā attāluma rezultāti iegūti laboratorijas testēšanas apstākļos
saskaņā ar ES tiesību aktiem un paredzēti dažādu veidu automobiļu
salīdzināšanai. Publicētā informācija neattiecas uz konkrētu automobili un
nav daļa no piedāvājuma. Informācija ir paredzēta, lai salīdzinātu
automobiļus, kas ir testēti, izmantojot identiskas testēšanas procedūras.
Rezultāti ir iegūti, testējot automobili ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
Reālos braukšanas rezultātus var ietekmēt automobiļa akumulatora
uzlādes līmenis braukšanas sākumā, papildaprīkojums, apkope,
automobiļa pilna masa, braukšanas stils un ar automobili nesaistīti
faktori, piemēram, laikapstākļi un ceļa apstākļi. Rezultāti iegūti, balstoties
uz jauno Pasaulē saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testēšanas
procedūras (WLTP) testa ciklu.
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LEAF,
Pielāgots īpaši Jums.

Izvēlieties
kas atbilst Jūsu
braukšanas vajadzībām!
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SPERIET NĀKAMO SOLI –

IZVĒLIETIES SAVU LEAF!
IZMĒRI
A : Kopējais garums: 4 490 mm
B : Garenbāze: 2 700 mm

D

C : Kopējais platums: 1 788 mm
D: Kopējais augstums: 1 540 mm

(1 530 mm ar 16" vieglmetāla diskiem)
B
C

A

IZVĒLIETIES SAVA AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES KRĀSU!

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 AKSESUĀRU KOMPLEKTS:
PRIEKŠPUSES APDARE – BLUE*;
SĀNU APDARE – BLUE;
*Nav pieejama Nissan LEAF e+ versijai.

1 – Abpusējs bagāžas nodalījuma ieliktnis
2 – LED automobiļa salona apgaismojuma
komplekts*
*Komplektā ietilpst arī apgaismojums
automobiļa salonā.

3 – Bagāžas nodalījuma sliekšņa
aizsarguzlikas
4 – Dubļusargi (priekšpuses un aizmugures
komplekts), White Pearl (pieejami 9 krāsās)
5 – Aizmugures bampera augšpuses
aizsarguzlika
6 – Aizmugurē stiprināms turētājs** un TEK
(13 tapas)
**Nav savietojams ar rezerves riteņa izvēles
aprīkojumu. Maksimālā vertikālā slodze ir 52,5 kg.

7 – Haizivs spuras tipa antena***
(pieejama 5 krāsās)
***Pieejama MY20, MY21 un MY22 Visia un Acenta
aprīkojuma līmeņiem. (Savietojama ar DAB, DAB+
un FM.)

8 – 17” ar dimantu slīpēti vieglmetāla diski,
BOLD Dark Grey, ar zilām joslām +
drošības uzgriežņu komplekts
9 - Jumta šķērsstieņi no alumīnija
Maksimālā jumta kravnesība ir 35 kg. Jumta
šķērsstieņi sver 6 kg, uz tiem drīkst novietot līdz
29 kg smagu kravu.

10 – Bagāžas nodalījuma durvju apdare, Blue
11 – Uzlādes ierīce mājās
12 – Automobiļa salona paklājiņi

Palutiniet sevi ar
LEAF stilīgajiem aksesuāriem!
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MĒS, NISSAN,

KONCENTRĒJAMIES
UZ KVALITĀTI

KVALITĀTE, KAS BALSTĪTA
UZ PIEREDZI
Nissan it viss tiek darīts, domājot par klientiem. Ikviena darbība
un pieņemtais lēmums tiek veikti ar vislielāko rūpību, precizitāti un
kvalitāti, jo viss tiek radīts Jums – mūsu klientiem. No koncepcijas
līdz automobiļu radīšanai, no testiem līdz procesu “caurspīdīguma”
nodrošināšanai, no mūsu klientu apkalpošanas līdz mūsu solījumiem.
Kvalitāte ir sastopama ik sīkākajā detaļā.

360° PROCESS
Kvalitāti mēs paredzam jau no paša sākuma, pedantiski iztēlojoties
katru automobili, lai padarītu tos vēl ērtākus un izturīgākus, pateicoties
inovatīvam dizainam, inteliģentām tehnoloģijām un pārdomātām
detaļām, un iedvesma tam visam esat Jūs.

DROŠĪBA
Mēs strādājam pie mūsu inteliģentajām automobiļu sistēmām, lai nemitīgi
būtu modrībā par Jūsu drošību, palīdzētu Jums izvairīties no jebkādām
likstām un lai Jūs ik dienas varētu braukt vēl pašapzinīgāk un pārliecinātāk.
Mūsu apkārtskata monitors izmanto 4 kameras, dāvājot virtuālu skatu no
“putna lidojuma” skatupunkta uz automobili un tā tuvāko apkārtni.

IZCILA UZTICAMĪBA
Mēs pārbaudām savu automobiļu spēju robežas, lai garantētu to ikdienas
sniegumu un uzticamību. Veicot testus periodā pirms ražošanas uzsākšanas,
mēs nobraucām miljoniem kilometru, tūkstošiem reižu dienā atverot un aizverot
automobiļu durvis un dzinēja pārsegus, kā arī izmantojam īstus vulkāniskos
pelnus no Japānas, lai pārbaudītu automobiļu logu izturību.
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NISSAN SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS
Parūpējieties par savu Nissan LEAF tā, kā tas ir pelnījis, ar Nissan servisa un tehniskās apkopes
līgumu, un ietaupiet naudu ilgtermiņā! Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver visas
pārbaudes un nomaiņas, kas ietilpst Jūsu Nissan automobiļa tehnisko apkopju grafikā. Parakstot
Nissan servisa un tehniskās apkopes līgumu, Jūs jau no paša sākuma zināsiet, cik izmaksās
Jūsu automobiļa tehniskās apkopes, un būsiet pasargāts pret iespējamu cenu inflāciju nākotnē.
Izvēlieties savām vajadzībām atbilstošāko termiņu un izmantojiet priekšrocības, ko sniedz
mūsu kvalificēto mehāniķu izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas par vēl labāku cenu!
Labi apkoptam automobilim ir arī augstāka tālākpārdošanas vērtība. Ja Jūs pārdosiet savu
Nissan automobili pirms beigsies Nissan servisa un tehniskās apkopes līguma termiņš, jaunais
Jūsu automobiļa īpašnieks varēs izmantot atlikušo līguma laiku. Tādēļ piesakieties Nissan
servisa un tehniskās apkopes līgumam un iegūstiet pilnīgu sirdsmieru!

NISSAN 5+ PAGARINĀTĀ GARANTIJA
MŪSU SOLĪJUMS. JŪSU PIEREDZE.

JŪS BŪSIET IEGUVĒJS NO MŪSU SOLĪJUMIEM, PIEVIENOJOTIES YOU+NISSAN PROGRAMMAI, UN BAUDĪSIET
AKTĪVAS RŪPES NO MŪSU PUSES. MĒS PRET JUMS BŪSIM PATIESI, ATKLĀTI UN GODĪGI. MĒS PARŪPĒSIMIES
PAR JUMS. TAS IR MŪSU SOLĪJUMS.

BEZMAKSAS SERVISA MAIŅAS AUTOMOBILIS.
Mēs apsolām, ka Jūs kā You+Nissan programmas
dalībnieks vienmēr varēsiet būt ceļā, kamēr Jūsu
automobilim tiek veikta tehniskā apkope, vai tas tiek
remontēts. Piesakieties laikus, un mēs nodrošināsim
Jums bezmaksas servisa maiņas automobili vai vismaz
alternatīvu transporta risinājumu!

SERVISA CENU GARANTIJA.
Mēs apsolām nodrošināt visaugstākās rūpes par Jūsu
Nissan automobili, jo mūsu rīcībā ir zinoši, Nissan
apmācīti speciālisti, kas savā darbā pielieto jaunākās
metodes un īpašus Nissan instrumentus. Lai garantētu
vislabāko kvalitātes un cenas attiecību, mēs
nodrošināsim tādu pašu cenu Nissan oriģinālajām
rezerves daļām un darbam, ja 10 km attālumā no sava
Nissan oficiālā dīlera vai Nissan autorizētā servisa
saņemsiet līdzvērtīgu piedāvājumu.

BEZMAKSAS ”VESELĪBAS“
PĀRBAUDE AUTOMOBILIM.
Mēs apsolām Jūsu automobilim veikt bezmaksas
”veselības“ pārbaudi, kad atvedīsiet to uz plānoto
tehnisko apkopi vai remontu. Turklāt mēs sniegsim
Jums informāciju par paredzamo servisa darbu
izmaksām jau iepriekš, lai Jūs zinātu, kādi servisa
darbi ir veicami un ar tiem saistītās izmaksas.

NISSAN ASSISTANCE - NISSAN TEHNISKĀS
PALĪDZĪBAS DIENESTA, PAKALPOJUMI.
Mēs apsolām, ka Jūs varēsiet būt ceļā 24/7. Ja notiks
kaut kas negaidīts, mēs garantējam Jums Nissan
tehniskās palīdzības dienesta - Nissan Assistance,
palīdzību visu diennakti neatkarīgi no Jūsu Nissan
automobiļa vecuma.

JEBKUR UN JEBKAD. VIENKĀRŠI PIEZVANIET UZ TĀLRUŅA NUMURU: 8000 3211 (ESOT LATVIJĀ) VAI +372 606 4071 (ESOT ĀRZEMĒS)!

Automobiļa ārējais dizains | Automobiļa salona dizains | Tehnoloģijas un Sniegums | Stils un Aksesuāri

Nissan 5+ pagarinātā garantija ļauj Jums izbaudīt sava Nissan LEAF garantijas priekšrocības,
veicot lielāku nobraukumu. Remonta gadījumā tiks izmantotas tikai Nissan oriģinālās rezerves
daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti mehāniķi. Nissan 5+ pagarinātā garantija dāvā
sirdsmieru Jums un ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo to var nodot arī tālāk
nākamajam automobiļa īpašniekam.

JŪS ATMODINĀT LABĀKO,
KAS IR MŪSOS!
Jūs rosināt mūsu iztēli. Jūs veicināt mūsu
izdomu. Jūs iedvesmojat mūs mainīt ierastos
noteikumus un radīt inovācijas. Nissan
inovācijas nenozīmē tikai papildinājumus un
uzlabojumus, tās nozīmē tradicionālo
pieņēmumu pārkāpšanu un jaunu harmoniju
atrašanu. Tās nozīmē negaidītu risinājumu
attīstīšanu, lai īstenotu Jūsu pārdrošākās un
arī pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido un
piedāvā automobiļus, ak sesuārus un
pakalpojumus, kas lauž stereotipus – padarot
praktisko aizraujošu un aizraujošo praktisku,
tādējādi dāvājot Jums vairāk braukšanas
prieka katru dienu.

NISSAN LEAF JUMS PIEDĀVĀ:
5 GADU / 100 000 KM GARANTIJU VISĀM
SPECIALIZĒTAJĀM ELEKTROAUTOMOBIĻU
DAĻĀM
5 GADU / 100 000 KM GARANTIJU
STANDARTA DAĻĀM*
12 GADU GARANTIJU PRET
CAURRŪSĒŠANU KOROZIJAS DĒĻ
1 GADA / 30 000 KM TEHNISKĀS APKOPES
INTERVĀLU
8 GADU / 160 000 KM AKUMULATORA
KAPACITĀTES GARANTIJU**

*5 gadu / 100 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) garantija sastāv no 3 gadu / 100 000 km ražotāja garantijas un 2 gadu
Nissan 5+ pagarinātās garantijas, kuru kā apdrošināšanas pakalpojumu piedāvā Nissan International Insurance Limited. Pilnu
informāciju par garantijas segumu un Nissan 5+ pagarinātās garantijas noteikumus un nosacījumus Jūs varat saņemt pie sava
Nissan dīlera. Plašāka informācija pieejama: www.nissan.lv.
**Nissan LEAF litija jonu akumulatora kapacitātes garantija nodrošina to, ka akumulators saglabās jaudu vismaz 9 iedaļu līmenī (no 12)
saskaņā ar akumulatora jaudas līmeņa rādījumu, kas attēlots automobiļa mērinstrumentu panelī.
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Nissan inteliģentā mobilitāte izvirza Jūs vadībā. Automobiļos, kas lieliski papildina
Jūs, tā palīdz Jums labāk redzēt un vairāk sajust, reaģējot kopā ar Jums un dažkārt
pat Jūsu vietā. Nissan inteliģentās mobilitātes mērķis ir labāka nākotne, virzot mūs
pretī drošākai, ilgtspējīgākai un aizraujošākai pasaulei.

Uzziniet vairāk par Nissan LEAF www.nissan.lv!
Sekojiet Nissan LEAF Facebook, Twitter un YouTube!
Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2022. gada martā). Šajā
brošūrā ir izmantoti automobiļu izstādēs izrādītie automobiļu prototipi. Ne visas iezīmes un funkcijas, kas ir attēlotas šajā brošūrā,
ir pieejamas visos aprīkojuma līmeņos. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz produktu pilnveidošanu Nissan Europe patur
tiesības jebkurā laikā mainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par šādām
izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu aktuālāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Šajā brošūrā redzamās
krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļa virsbūves un apdares materiālu krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Šīs
brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas Nissan Europe atļaujas ir aizliegta.
MY22 LEAF brošūra – 03/2022 – Izgatavota ES. Autors: “DESIGNORY”, Francija, ražotājs: “eg+ worldwide”, Francija – tālr.: +33 1 49 09 25 35.
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