
DIMENSIONS

A Overall length: 4,490 MM

B Wheelbase: 2,700 MM

C Overall width: 1,788 MM

D Overall height: 1,540 MM 
 (1,530 mm with 16” alloy wheels)
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TECHNICAL SPECIFICATIONS الــمــواصــفــات الــتــقــنــّيــة

TYPE 100% ELECTRIC MOTOR %100 محرك كهربائي النوع
Max Power 147 Hp 147 حصان  القوة الحصانية القصوى
Max Torque 320 Nm 320 نيوتن متر  عزم الدوران األقصى
Battery Capacity 40 Kw/hr 40 كيلو وات/ الساعة سعة البطارية
Transmission Automatic أوتوماتيكي ناقل الحركة )الجير(
Voltage 350 V 350 فولت ڤولتية الكهرباء
Battery Type Laminated lithium ion مغّلفة بأيونات الليثيوم نوع البطارية
On board Charger 6.6 kw 6.6 كيلو واط شاحن السيارة

وتحرص نيسان على التأكد من أن عينات األلوان المعروضة هنا تعكس األلوان الفعلية للسيارة بأقرب درجة ممكنة. وقد يعزى االختالف الطفيف في عينيات األلوان إلى عملية الطباعة، أو طريقة 
العرض سواء كانت في ضوء النهار أو اإلضاءة الفلورية أو المتوهجة؛ لذا ننصحك برؤية األلوان الفعلية لدى وكيل البيع.

Nissan has taken care to ensure that the colour swatches presented here are the closest possible representations of actual vehicle colours. Swatches 
may vary slightly due to the printing process and whether viewed in daylight, fluorescent or incandescent light. Please see the actual colours at your dealer.

TAKE THE NEXT STEP

     CHOOSE YOUR LEAF

Bronze M CAN
M CAN برونزي

Gray M KAD
M KAD رمادي معدني

Silver M KYO
M KYO فضي معدني

Red PM NAJ
PM NAJ أحمر لؤلؤي معدني

White 3P QAB
3P QAB أبيض لؤلؤي

Red Brisk Body Colour  Z10
  Z10 أحمر داكن

Pearlescent Black Body Colour Z11
Z11 أسود معدني هيكل أبيض سقف ومرايا باللون األسود

White Body & Black Roof + Mirrors

White S 326
S 326 أبيض

CHOOSE YOUR COLOUR اختر اللون

Launch in a flash 
                       go even farther
It’s a rush you never saw coming. LEAF’s 100% electric 
drivetrain delivers instant acceleration as soon as you 
touch the pedal. Turn the wheel, and the fun continues, 
with a battery pack that sits low in the chassis, letting 
you hug the road. And now with up to 390 km range, 
you can go places you never thought you could.

ستشهد اندفاعًا لم تتوقعه قط، فنظام الدفع الكهربائي 
لنيسان ليف يوفر تسارعًا لحظيًا، بمجرد لمس الدواسة. 

ابدأ متعة القيادة منذ اللحظة األولى النطالقة السيارة، مع 
البطارية الموجودة في أسفل الهيكل التي تجعلك تسيطر 

على الطريق، باإلضافة إلى مسافة تصل إلى 390 كلم بالشحنة 
والتي تأخذك إلى أماكن لم تخطر ببالك قط. 

Grab hold 
          of driver-centric design

It’s all around you. Bold lines, distinctive touches, and the sense that 
this is a vehicle like no other. LEAF’s dynamic, driver-centric 

environment proves you don’t have to sacrifice comfort or 
convenience when driving electric. With features like a D-shaped 

steering wheel, distinctive new centre console, and a floating 
information screen that puts your phone on centre stage. It ’s clear this 

interior was designed with you in mind.

ارتِق إلى مستوى جديد

    واختر نيسان ليف
انطلق بلمح البصر 

             إلى أقصى حد

تمسك بالتصميم
الذي يتمحور حولك

األبعاد

الطول اإلجمالي: 4,490 ملم  أ . 

قاعدة العجالت: 2,700 ملم  ب . 

العرض اإلجمالي: 1,788 ملم ت . 

 ث .    االرتفاع اإلجمالي: 1,540 ملم
)1,530 ملم مع جنط ألمنيوم 16 بوصة(

إنها تحيط بك! خطوط جريئة ولمسات مميزة تجعلها سيارة ال مثيل لها. 
إن ديناميكية نيسان ليف وبيئتها المناسبة للسائق تثبت لك أنك ال تتخلى 

عن الراحة عند قيادة السيارة الكهربائية. هناك ميزات جديدة مثل المقود على 
شكل حرف D ولوحة التحكم المميزة البارزة التي تتمتع بخاصية عرض شاشة 

هاتفك، كل هذه التفاصيل الداخلية صممت خصيصًا لك.

التنقــل الذكــي مــن نيســان يدفع بك إلــى األمام فقط، في ســيارات وكأنها جزء منك، ترى بها أوضــح وتحس معها أكثر، 
تتفاعــل معــك، وأحيانــًا تقــوم هي بــكل ذلك بداًل عنك. يهدف التنقل الذكي من نيســان إلى مســتقبل أفضل - ينقلنا إلى 

عالم أكثر أمانًا واستدامة وإثارة. 

Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension of you, 
helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes even for you. Nissan 
Intelligent Mobility is about a better future – moving us to a world that’s safer, more sustainable, 
and exciting. 

L E A F



Experience      comfort and the sound of silence

Slice through the air 
 to greater efficiency

Bold looks are only the beginning. With an advanced aerodynamic 
design that allows LEAF to slice instead of smash through the air, you get 
an impressively efficient ride, not to mention an unbelievably quiet one.

If the electric powertrains are hard to hear from the outside, 
what would it be like inside? Try stepping inside the luxuriously 
quiet cabin and you’ll find a new level of silence. 

Interior seat options may vary per market. إن كنت بالكاد تسمع صوت المحركات من خارج السيارة، فلك أن تتخيل الهدوء داخلها. 
اجلس داخل حجرة السيارة ذات الرفاهية المطلقة واستمتع بمستوى آخر من الهدوء.

اإلطالالت الجريئة ما هي إال البداية، فمع التصميم اإليروديناميكي 
المتطور لنيسان ليف، ستخترق الهواء بسالسة فائقة لتبهرك 

بكفاءة قيادتها وهدوئها الرائع. 

AERODYNAMIC 
SPOILER

WIND-DIFFUSING 
SIDE MIRRORS

LOWER 
DIFFUSER

CONTINUOUS FLAT UNDERBODY

OVERALL HEIGHT 
REDUCED BY 10 MM

UNIQUE BLUE ACCENTS

DISTINCTIVE DASH

IMPRESSIVE LEGROOM

Have a blast      at the drop of a pedal

E-Pedal driving with just one motion, you can accelerate 
and brake, making for a smoother drive. Of course, E-Pedal is 
more than just a thrilling new way to drive. It also helps reduce 
fatigue, so you can enjoy every second behind the wheel

إن الدواسة اإللكترونية، أو القيادة بدواسة واحدة، 
تمكنك من زيادة السرعة أو تخفيفها وبحركة واحدة 

فقط، لتمنحك تجربة قيادة مثيرة، بل وتخفف عنك تعب 
القيادة فتستمتع بأكبر قدر من وقتك خلف المقود. 

It ’s a completely new way to drive and a whole lot of fun. 
Imagine having the option to drive with one pedal. Just press 
down for an instant rush and ease off to slow down. You can 
even hold the vehicle on a hill without ever touching the brake. 
Of course, going back to driving with two pedals is as easy as 
flipping a switch, but where’s the fun in that?  طريقة قيادة جديدة بالكامل مليئة بالمرح، فتخّيل أن لديك الخيار أن تقود

سيارتك بدواسة واحدة فقط، فما عليك إال أن تتحكم بالدواسة للحصول 
إما على االندفاع الفوري أو تخفيف السرعة، كما أن بإمكانك أن تبقي 

السيارة معلقة في منتصف تلة مرتفعة بدون أن تدوس الفرامل. بالطبع، 
 بإمكانك االنتقال إلى دواسة المكابح المعتادة بكل سهولة،

لكن ما المتعة في ذلك؟ 

The right technology
at the right moment

AUTOMATIC EMERGENCY 
BRAKING

 

REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

نظام استشعار السيارات
هذه الخاصية تساعدك عند الرجوع للخلف بطريقة آمنة، حيث 

تستشعر كل ما يدور حول خلفية سيارة نيسان ليف، وتقوم بتحذيرك 
في حال كشف أية أجسام قريبة من كافة الجوانب.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT 
This feature helps you back out of a space more safely. It 
watches around the rear of your LEAF and can warn you about 
cars it detects creeping up on you from either side.

نظام تحذير المناطق العمياء /أو نظام التدخل الذكي في المناطق العمياء
بإمكانك اآلن تغيير  حارتك بكل ثقة أثناء القيادة، ألن هذا النظام يراقب 

المناطق العمياء ويعطيك إشارة في حال وجود سيارة أخرى فيها.

BLIND SPOT WARNING 
Change lanes with confidence. This feature keeps an eye on 
the blind spot area and gives you a heads-up if it detects a 
vehicle hiding there.

  

HIGH BEAM ASSIST
نظام اإلضاءة الذكي

INTELLIGENT  LANE 
DEPARTURE WARNING

نظام التدخل الذكي عند 
االنحراف عن الحارة 

 

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING is your ally in traffic and busy city streets. 
It monitors your speed and distance between you and the car ahead and can 
let you know if you need to slow down. It can even automatically engage the 
brakes to help avoid a collision or lessen the severity of an impact.

نظام الفرملة الطارئة الذكي هو حليفك 
في الشوارع المزدحمة والمدن المكتظة. 

إنه يراقب سرعة السيارة والمسافة بينها 
وبين السيارة التي أمامها وينذرك لتخفيف 

السرعة عند أي طارئ، بل ويتدخل عند 
الحاجة ليعطي أمراً سريعًا للفرامل لتفادي 

أي تصادم أو التقليل من حدة تأثير الحوادث. 

بفضل تقنية التنقل الذكي الخاصة بنيسان، لم 
تعد نيسان ليف مجرد سيارة، بل إنها رفيقتك ذات 

االستجابة السريعة التي تقيك من األخطار المحتملة.  

Thanks to a suite of Nissan Intelligent Mobility 
features, your LEAF is more than a car, it ’s 
your responsive partner ready to step in and 
take action to help keep you out of trouble.

التكنولوجيا المناسبة
في الوقت المناسب

استمتع بقيادة
               السيارة بدواسة واحدة فقط 

لمسات زرقاء مميزة

جناح خلفي إيروديناميكي

 مرآتان جانبيتان
النطالق الهواء بسهولة 

انبعاثات أقل

لوحة قيادة مميزة

أسطح مالئمة النسيابية فائقة 

ارتفاع أقل بـ 10 مليمتر 

مساحة مذهلة عند منطقة الفرامل 

تنّعم
    بالراحة والهدوء أثناء القيادة

انسياب سلس للهواء
لكفاءة أعلى 

قد تختلف خصائص المقاعد الداخلية بحسب السوق.

AERODYNAMIC 
SPOILER

جناح خلفي إيروديناميكي


