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Nissan LEAF
WIĘKSZY ZASIĘG, WIĘKSZA 
MOC, WIĘKSZY WYBÓR

Najlepiej sprzedający się samochód elektryczny na świecie jest nasycony nowymi rozwiązaniami, 
dzięki którym oferuje bardzo zróżnicowane wrażenia. Niezależnie od tego, czy poruszasz się 
głównie po mieście, dojeżdżasz do pracy spoza miasta, czy jako entuzjasta samochodów 
elektrycznych poszukujesz modelu, który zapewni Ci więcej emocji za kierownicą — Nissan LEAF 
jest po prostu niesamowity i gwarantuje poczucie pewności, opcje łączności i mnóstwo 
radości z jazdy.
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ŻEGLOWANIE PRZEZ MIASTO 
Największy w tej klasie zasięg w mieście wynosi do 270 km lub nawet 385 km 

w przypadku wersji LEAF e+. Do wyboru kierowca ma dynamiczny tryb B lub 
sterowanie e Pedałem i wydłużający zasięg tryb eko. ProPILOT i technologie Nissan 
Intelligent Mobility ułatwiają jazdę w intensywnym wielkomiejskim ruchu ulicznym.

CIESZ SIĘ DOJAZDAMI DO PRACY 
JAK NIGDY PRZEDTEM

Tryb D i ProPILOT zmniejszają stres w trakcie długich dojazdów do pracy, największa 
sieć stacji szybkiego ładowania w Europie pozwala pokonywać naprawdę dalekie trasy.

WYKORZYSTAJ W 100% 
ELEKTRYCZNY NAPĘD 

Wybierz Nissana LEAF e+ dla jeszcze większych emocji w czasie jazdy. Z akumulatorem 
o pojemności 62 kWh, dostępnym natychmiast maksymalnym momentem obrotowym 

oraz jeszcze większym zasięgiem to najlepszy miejski samochód elektryczny dostępny 
dziś na rynku. 

* Dane dotyczące zasięgu uzyskano na podstawie testów laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z przepisami UE i służą one 
do celów porównawczych. Informacje nie odnoszą się do konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty. Podane wartości mogą nie 

odzwierciedlać rzeczywistych wyników osiąganych w trakcie jazdy. Dodatkowe wyposażenie, standard utrzymania, technika jazdy 
oraz czynniki nietechniczne, takie jak warunki pogodowe, mogą powodować różnice w stosunku do oficjalnych wyników. Dane 

liczbowe zostały ustalone według nowego cyklu testowego WLTP (światowa zharmonizowana procedura testów pojazdów lekkich).
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POBUDŹ ZMYSŁY
Moc, intensywne doznania i zupełnie nowe wrażenia z jazdy. Przygotuj się 
na doświadczenie, które w pełni wyzwoli Twoje emocje za kierownicą. 
Czy moc jest dla Ciebie najważniejsza? Poczuj potężne przyspieszenie 
w Nissanie LEAF e+. Chcesz być zawsze online? NissanConnect jest 
stworzony dla Ciebie. Zawsze jesteś gotowy, by pójść o krok dalej? 
Z Nissanem LEAF nic Cię nie powstrzyma. 

LEPSZA ORIENTACJA 
dzięki systemowi kamer 360° 

i inteligentnym technologiom, takim 
jak wykrywanie ruchu poprzecznego 
za pojazdem, ostrzeżenie o pojeździe 
w martwym polu i rozpoznawanie 
znaków drogowych.

WIĘCEJ PEWNOŚCI SIEBIE 
z systemem Nissan ProPILOT*. Po prostu 

włącz go i ustaw prędkość oraz odległość od 
pojazdu poprzedzającego, aby podróżować 
łatwiej, bezpieczniej i bez zbędnego stresu. 

WIĘCEJ POWODÓW 
DO EMOCJI 

dzięki mocy dostępnej natychmiast przy 
starcie i inteligentnym technologiom 
zapewniającym płynną i przyjemną jazdę.

POZOSTAŃ W KONTAKCIE 
dzięki nowemu, 8 - calowemu ekranowi 

oraz funkcjom Apple CarPlay i Android Auto 
zapewniającym stałe i płynne połączenie 
między Twoim telefonem a samochodem.

POCZUCIE WIĘKSZEJ 
KONTROLI 

dziękie Pedałowi Nissana. Tak, 
do zwiększania i zmniejszania prędkości 
oraz hamowania w Nissanie LEAF 
wystarcza jeden pedał — to niesamowite.

* System ProPILOT jest dostępny w ograniczonej liczbie pojazdów. ProPILOT jest zaawansowaną technologią wspomagania kierowcy, 
jednak nie zapobiega wypadkom. Z technologii ProPILOT należy korzystać wyłącznie podczas jazdy autostradą (lub inną drogą z barierami 
oddzielającymi pasy ruchu), zachowując pełną kontrolę i trzymając dłonie na kierownicy. Kierowca ma obowiązek zachować czujność, 
prowadzić bezpiecznie i w każdej chwili być gotowym do przejęcia kontroli nad pojazdem.
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STOP

GO

e - Pedał : Pedał przyspieszenia może służyć 
nie tylko do zwiększania prędkości, ale także 
do zwalniania i hamowania. To takie proste!

BEZPRECEDENSOWE WRAŻENIA 
Z JAZDY MIEJSKIEJ

Mądrzej, bez wysiłku, dostarczając przyjemności z jazdy — tak właśnie Nissan LEAF radzi 
sobie w miejskiej dżungli. Jeden pedał w zupełności wystarcza: takie rozwiązanie znacznie 
ułatwia pokonywanie rond i krętych uliczek. Utknąłeś w korku? Nie przejmuj się. Włącz system 
ProPILOT i pomyśl o czymś przyjemnym. Dzięki troszczącym się o kierowcę technologiom 
Nissan Intelligent Mobility, trybowi B, który pozwala w pełni wykorzystać moc samochodu oraz 
trybowi eko zapewniającemu zasięg do 270 km lub do 385 km w przypadku modelu LEAF e+* 
na jednym ładowaniu miasto należy do Ciebie.

* Dane dotyczące zasięgu uzyskano na podstawie testów laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z przepisami UE i służą one 
do celów porównawczych. Informacje nie odnoszą się do konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty. Podane wartości mogą nie 
odzwierciedlać rzeczywistych wyników osiąganych w trakcie jazdy. Dodatkowe wyposażenie, standard utrzymania, technika jazdy oraz 
czynniki nietechniczne, takie jak warunki pogodowe, mogą powodować różnice w stosunku do ofi cjalnych wyników. Dane liczbowe 
zostały ustalone według nowego cyklu testowego WLTP (światowa zharmonizowana procedura testów pojazdów lekkich).  
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Parkowanie równoległe. Znalazłeś 
dobre miejsce? Zatrzymaj się tuż za 
nim, naciśnij i przytrzymaj przycisk, 
a Nissan LEAF zaparkuje się sam. 
Niesamowite.

Parkowanie prostopadłe. Zatrzymaj 
się przy wolnym miejscu, naciśnij 
i przytrzymaj przycisk, a Nissan LEAF 
ustawi się idealnie między liniami.

PARKOWANIE JESZCZE NIGDY
 NIE BYŁO TAK ŁATWE

Jednym z najmniej przyjemnych elementów jazdy miejskiej jest parkowanie. Kawałek 
do przodu, kawałek do tyłu, obracanie kierownicą... wszystko to wymaga mnóstwa 
uwagi i wysiłku. System ProPILOT Park sprawia, że problem znika. Musisz wcisnąć się 
w wąską lukę na zatłoczonym i ciasnym parkingu? Wypatrzyłeś miejsce w bocznej 
uliczce? Po prostu zatrzymaj się, naciśnij i przytrzymaj przycisk i puść kierownicę. 
Całą resztę wykona LEAF. To wygodniejszy sposób parkowania bez użycia rąk i nóg. * Ręczna regulacja wysokości refl ektorów jest dostępna we wszystkich wersjach od grudnia 2019 r.
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OSTRZEŻENIE ZANIM
WYKONASZ RUCH

OCZY Z TYŁU GŁOWY Nawet jeżeli sam nie możesz zobaczyć 
zbliżającego się samochodu lub dziecka, które niespodziewanie 
postanowiło przejść na drugą stronę ulicy, możesz liczyć na funkcje 
inteligentnej mobilności Nissana, które ostrzegą Cię w takiej sytuacji. 
Kiedy wyjeżdżasz tyłem z miejsca parkingowego lub zmieniasz 
pas ruchu, pozwalają one lepiej obserwować otoczenie i dają 
zupełnie nowy poziom pewności za kierownicą.

INTELIGENTNY SYSTEM KAMER 360° powiadomi 
Cię, gdy wykryje obiekty poruszające się w pobliżu 
samochodu. System pomaga trzymać kontrolę nad 
otoczeniem dookoła.

SYSTEM OSTRZEGAJĄCY O RUCHU W KIERUNKU 
POPRZECZNYM To funkcja, która zapewnia 
bezpieczeństwo podczas cofania. System kontroluje 
ruch w kierunku poprzecznym i w razie 
niebezpieczeństwa powiadomi Cię sygnałem.
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UTRZYMUJE 
ZAPROGRAMOWANĄ 

PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ 

MOŻE NAWET DOPROWADZIĆ 
DO CAŁKOWITEGO 

ZATRZYMANIA SAMOCHODU 

OBSERWUJE RUCH NA DRODZE 

MAKSYMALNA PRZYJEMNOŚĆ 
Z PODRÓŻOWANIA

* Dane dotyczące zasięgu uzyskano na podstawie testów laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z przepisami UE i służą one do celów porównawczych. Informacje nie 
odnoszą się do konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty. Podane wartości mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wyników osiąganych w trakcie jazdy. Dodatkowe 
wyposażenie, standard utrzymania, technika jazdy oraz czynniki nietechniczne, takie jak warunki pogodowe, mogą powodować różnice w stosunku do ofi cjalnych wyników. 
Dane liczbowe zostały ustalone według nowego cyklu testowego WLTP (światowa zharmonizowana procedura testów pojazdów lekkich). 
** System ProPILOT jest dostępny w ograniczonej liczbie pojazdów. ProPILOT jest zaawansowaną technologią wspomagania kierowcy, jednak nie zapobiega wypadkom. 
Z technologii ProPILOT należy korzystać wyłącznie podczas jazdy autostradą (lub inną drogą z barierami oddzielającymi pasy ruchu), zachowując pełną kontrolę i trzymając 
dłonie na kierownicy. Kierowca ma obowiązek zachować czujność, prowadzić bezpiecznie i w każdej chwili być gotowym do przejęcia kontroli nad pojazdem.

Zasięg do 270 km w modelu LEAF lub do 385 km w LEAF e+*, który łatwo wydłużyć, korzystając z największej 
sieci szybkich ładowarek w Europie, a także opcja jazdy w trybie D i system  
NISSAN ProPILOT**  dostępny za naciśnięciem przycisku, zachęcają także do dalszych podróży autostradą.
Nissan ProPILOT śledzi pojazd poprzedzający, zachowując zaprogramowaną odległość i utrzymuje 
samochód po środku pasa ruchu. System potrafi nawet całkowicie zatrzymać Nissana LEAF, uwalniając 
kierowcę od konieczności hamowania co chwilę w korku ulicznym. Typowa poranna podróż do pracy 
może zamienić się w miły początek dnia.

Drukuj   |   Zamknij
Strona 1    |    Strona 2    |    Strona 3    |    Strona 4    |    Strona 5    |    Strona 6    |    Strona 7    |    Strona 8    |    Strona 9    |    Strona 10    |    Strona 11    |    Strona 12    |    Strona 13

Stylistyka nadwozia    |    Stylistyka wnętrza     |    Dane techniczne i Osiągi    |     Styl i Akcesoria



Cały pakiet funkcji Nissan Intelligent Mobility* 
na usługach kierowcy pomaga unikać problemów i sprawia, że:

WŁAŚCIWA TECHNOLOGIA 
WE WŁAŚCIWYM CZASIE

Niezwykle inteligentny Nissan LEAF jest wyposażony w uniwersalne technologie, które wkraczają do akcji, 
gdy ich najbardziej potrzebujesz. Na przykład, gdy poruszasz się autostradą z maksymalną prędkością 
i nagle samochody przed Tobą gwałtownie zwalniają. Inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją 
wykrywania pieszych monitoruje sytuację i w razie potrzeby użyje hamulca. Warto mieć takiego pomocnika. 
Cały pakiet funkcji Nissan Intelligent Mobility* na usługach kierowcy pomaga unikać problemów i sprawia, 
że każda podróż Nissanem LEAF jest bezstresową i dostarczającą przyjemnych emocji przejażdżką. 

ProPILOT**:
obserwuje ruch na 

drodze, pilnuje 
zaprogramowanej 

prędkości i odległości od 
pojazdu poprzedzającego 

oraz utrzymuje 
samochód pośrodku 
pasa ruchu. Ostrzega 
o niezamierzonym 

opuszczaniu pasa ruchu 
i może nawet całkowicie 

zatrzymać samochód 
w korku ulicznym. 

ProPILOT Park:
Parkowanie jednym 
palcem, bez użycia 

rąk ani nóg. Ta 
zaawansowana 

funkcja inteligentnej 
mobilności Nissana 
pozwala popisać 
się mistrzowskim 

parkowaniem.

INTELIGENTNY 
TEMPOMAT 

obserwuje natężenie
ruchu, pomagając 

zmniejszyć znużenie 
długotrwałą jazdą 

autostradą.

INTELIGENTNA 
INTERWENCJA PRZY 
NIEZAMIERZONYM 

OPUSZCZENIU PASA 
RUCHU

Nazwa systemu 
mówi sama za siebie. 
Gdy system uzna, że 
samochód opuszcza 

pas ruchu bez wiedzy 
kierowcy, wyemituje 

ostrzeżenie.

INTELIGENTNE, W 
PEŁNI DIODOWE 
AUTOMATYCZNE 

REFLEKTORY
Skutecznie oświetlają 
drogę, automatycznie 
włączają się o zmroku 
i przełączają światła 

drogowe na mijania po 
wykryciu samochodu 

nadjeżdżającego 
z przeciwka.

OSTRZEŻENIE 
O POJEŹDZIE W 
MARTWYM POLU 
Pewność przy zmianie 
pasa ruchu. Ta funkcja 

obserwuje martwe pola 
i ostrzega o obecności 

pojazdów w tych 
strefach.

* Dostępność w zależności od wersji.

** System ProPILOT jest dostępny w ograniczonej liczbie pojazdów. ProPILOT jest zaawansowaną technologią wspomagania kierowcy, jednak nie zapobiega wypadkom. 
Z technologii ProPILOT należy korzystać wyłącznie podczas jazdy autostradą (lub inną drogą z barierami oddzielającymi pasy ruchu), zachowując pełną kontrolę i trzymając 
dłonie na kierownicy. Kierowca ma obowiązek zachować czujność, prowadzić bezpiecznie i w każdej chwili być gotowym do przejęcia kontroli nad pojazdem.
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DOLNY DYFUZOR 

OPŁYWOWE LUSTERKA 
BOCZNE 

Im mniejszy opór powietrza tym bardziej oszczędna jazda. Dzięki wyjątkowo dużej pojemności      
(62 kWh) nowego akumulatora oraz aerodynamicznie zaawansowanej sylwetce, Nissan LEAF e+ 
wypada doskonale pod każdym względem: maksymalny moment obrotowy jest dostępny od 
chwili uruchomienia silnika, a samochód jest cichy oraz przyjazny dla środowiska i portfela. 
To jest przyszłość: moc, przyjemność i pozytywny wpływ. 

PŁASKIE, JEDNOLITE 
PODWOZIE 

PODRASOWANY I PRZYGOTOWANY DO
100 PROCENTOWO ELEKTRYCZNEJ 
PRZYSZŁOŚCI
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 WYBIERZ SPOSÓB ŁADOWANIA 
 I RUSZAJ W DALSZĄ DROGĘ 

Możesz podłączyć swojego Nissana LEAF do domowego gniazdka na noc lub skorzystać 
z największej sieci stacji szybkiego ładowania w Europie, aby uzupełnić zapas energii 

w podróży. Czas ładowania zależy od wielu czynników (zobacz niżej).

*Dane dotyczą akumulatorów 40 kWh (Nissan LEAF) i 62 kWh (Nissan LEAF e+). Czas ładowania zależy od warunków ładowania, w tym rodzaju i stanu ładowarki, temperatury akumulatora, 
a także temperatury otoczenia. Podane czasy ładowania dotyczą szybkiej ładowarki CHAdeMO. Nissan LEAF został zaprojektowany z myślą o większości codziennych podróży i jest 
wyposażony w zabezpieczenia układu ładowania, chroniące akumulator w przypadku częstego szybkiego ładowania w krótkich odstępach czasu.  W przypadku aktywacji zabezpieczeń 
według temperatury akumulatora, czas kolejnego szybkiego ładowania może być dłuższy. 

ŁADOWANIE W DOMU Z ŁADOWARKI 
NAŚCIENNEJ 7 KW*

NISSAN LEAF: OD ALARMU DO PEŁNEGO NAŁADOWANIA   MAKS. 7 H 30 MIN
NISSAN LEAF e+ : OD ALARMU DO PEŁNEGO NAŁADOWANIA MAKS. 11 H 30 MIN

NISSAN LEAF:  20% DO 80% OK. 60 MIN
NISSAN LEAF e+ : 20% DO 80% OK. 90 MIN

SZYBKIE ŁADOWANIE NA PUBLICZNEJ STACJI 
SZYBKA ŁADOWARKA CHADEMO 50 KW**
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INNOWACYJNY AKUMULATOR 
Zespół akumulatorowy Nissana LEAF został opracowany przez 
producenta samochodu, poddany rygorystycznym testom 
i charakteryzuje się nadzwyczajną niezawodnością. Kierowca 
może mieć pewność, że korzysta z jednej z najlepszych 
technologii akumulatorowych. 

POŻEGNANIE Z SILNIKIEM BENZYNOWYM 
Dzięki w 100% elektrycznemu napędowi 
nie musisz już kontrolować i serwisować 
silnika — zyskujesz więcej czasu, by cieszyć 
się jazdą. Oszczędzaj czas i pieniądze, 
ładując akumulator, zamiast tankować paliwo.

KONIEC Z WYMIANĄ OLEJU ITD. 
Brak silnika spalinowego to również brak 
konieczności wymiany oleju i sprawdzania 
jego poziomu. W samochodzie nie ma 
też skrzyni biegów, świec zapłonowych, 
chłodnicy, pasków napędzających osprzęt 
silnika i innych elementów, co obniża koszty 
posiadania nawet o 40%. A Ty masz więcej 
wolnego czasu.

POŻEGNANIE ZE STACJĄ BENZYNOWĄ 
Zapomnij o wizytach na stacji benzynowej 
w drodze do pracy. Rano Twój samochód 
jest zawsze ”zatankowany” do pełna i czeka 
na rozpoczęcie dnia.  

Elektryczne oszczędności 
i większa swoboda 

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ Z użytkowaniem elektrycznego samochodu wiąże się szereg 
nieoczekiwanych korzyści. Brak silnika spalinowego oznacza nie tylko brak wizyt na 
stacjach benzynowych. Mniej ruchomych części to również mniejsze zapotrzebowanie 
na serwis i przeglądy. Dodatkowy wolny czas wykorzystasz według własnego uznania. 
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Nowy, bardziej czuły 8 - calowy ekran dotykowy w Nissanie LEAF to 
interfejs systemu NissanConnect: intuicyjna nawigacja, zaawansowana 
technologia oraz nasza aplikacja na smartfona zapewniają dostęp do 
coraz szerszej gamy usług, takich jak możliwość przesyłania planów 
podróży do pokładowego systemu. Zapnij pasy i ruszaj w drogę. 

SPRAWNA ŁĄCZNOŚĆ 
Z RESZTĄ ŚWIATA

BEZPIECZEŃSTWO                                          
I STAN TECHNICZNY 
SAMOCHODU
Kłopoty? Alerty 
i raporty informują 
o nieprawidłowościach, 
a w sytuacji awaryjnej 
Twój Nissan sam 
wezwie pomoc. 

ŁADOWANIE
W aplikacji NissanConnect 
Services możesz sprawdzić 
stan akumulatora, a także 
zdalnie uruchomić ładowanie, 
aby skorzystać z tańszej 
nocnej taryfy poboru prądu.

NAWIGACJA                                                           
I PROWADZENIE 
POJAZDU
Dzięki szczegółowym 
wskazówkom z systemu 
nawigacji, planom podróży 
przesłanym do samochodu                                                                 
i spisowi interesujących 
punktów niezawodnie 
dotrzesz tam, dokąd 
zmierzasz. System informuje 
też o zużyciu paliwa i 
średniej prędkości na trasie. 

ŁĄCZNOŚĆ
Podłącz swoje urządzenie 
z Androidem lub iOS, aby 
korzystać z opcji łączność                     
i funkcji sterowania głosem. 
W czasie jazdy masz dostęp 
do ulubionej muzyki, 
komunikatorów i innych 
aplikacji dostarczających 
informacji i rozrywki. 

WYGODA I KOMFORT
Aplikacja NissanConnect 
umożliwia korzystanie ze 
zdalnych usług, takich jak 
planowanie trasy podróży. 
A gdybyś potrzebował 
pomocy, wezwiesz Nissan 
Assistance jednym kliknięciem. 

NissanConnect 
Services Zeskanuj kod, aby pobrać 

aplikację NissanConnect 
Services i połączyć ją ze 
swoim nowym Nissanem. 
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TWOJA MUZYKA. TWOJE REGUŁY
Muzykę ze smartfona możesz 

odtwarzać przez Bluetooth lub 
po podłączeniu aparatu do 

gniazda USB. 

NAWIGACJA DOOR-TO-DOOR 
Aplikacja mobilna zapewnia 
nawigację ”od drzwi do drzwi”, 
także z parkingu do docelowego 
punktu podróży. Możesz także 
wcześniej zaplanować podróż, 
zsynchronizować samochód 
z nawigacją w telefonie i korzystać 
ze wskazówek zanim jeszcze 
ruszysz z miejsca.

ZDALNE STEROWANIE KLIMATYZACJĄ
Możesz rozgrzać lub schłodzić kabinę 
jeszcze zanim odłączysz samochód 
od ładowarki. Możesz wyregulować 
temperaturę lub nawet włączyć 
ogrzewanie bez rozładowywania 
akumulatora. W ten sposób zapewnisz 
sobie maksymalny komfort przed 
podróżą. W drogę!

Nowy system NissanConnect w Nissanie LEAF, z imponującym 8 calowym 
ekranem, to centrum sterowania samochodem. Możesz podłączyć telefon 
do samochodu, wyznaczyć optymalną trasę, lepiej zarządzać akumulatorem, 
uzyskać pomoc w trakcie podróży, a nawet doskonalić styl jazdy. Po prostu 
pobierz aplikację NissanConnect Services na smartfon i zsynchronizuj swoje 
urządzenie z samochodem.

APPLE CARPLAY + ANDROID AUTO. 
Podłącz smartfon, aby w czasie 
jazdy używać ulubionej aplikacji 
nawigacyjnej oraz innych funkcji, 
takich jak odtwarzacz muzyki lub 
wiadomości tekstowe. Koniec 
dyskomfortu związanego z brakiem 
możliwości skorzystania z jednego 
z tych urządzeń w dowolnej chwili! 
Najnowsze posty w portalach 
społecznościowych, ulubione 
aplikacje itd. Wszystko w czasie 
jazdy. Przyjemnego korzystania!

LOKALIZACJA STACJI ŁADOWANIA 
Łatwy dostęp do najbliższych stacji 
ładowania w okolicy i wyszukiwanie 
najlepszych lokalizacji według 
różnych kryteriów: godziny pracy, 
ceny, dostępność, maksymalna 
moc. Znalezienie dogodnego 
miejsca do ładowania nigdy nie 
stanowi problemu.

NOWY

NissanConnect
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UNIKATOWE                                        
NIEBIESKIE AKCENTY

WYRAZISTA DESKA 
ROZDZIELCZA

PODGRZEWANE SIEDZENIA

IMPONUJĄCA ILOŚĆ 
MIEJSCA NA NOGI

SYSTEM AUDIO BOSE PREMIUM 
Nawet system nagłośnienia jest energooszczędny. 
Z siedmiu małych, lekkich i strategicznie 
rozmieszczonych głośników inżynierowie firmy 
Bose zbudowali system audio, który zużywa 
niewiele prądu bez uszczerbku dla jakości dźwięku. 
Słuchanie rocka też może być efektywne. 

Poczuj
komfort, wsłuchując się w ciszę

A gdyby tak samochód mógł być całkowicie bezgłośny? Zajmij miejsce w luksusowo 
cichej kabinie i przekonaj się, jak brzmi prawdziwa cisza. Teraz możesz włączyć system 
audio Bose Premium. Dzięki funkcjom komfortu, takim jak podgrzewane fotele, każda 
przejażdżka może być wspaniałym przeżyciem. 
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Duży bagaż?
nie ma problemu 

LEAF jest gotowy na Twoją kolejną wyprawę dzięki 
imponującemu bagażnikowi z niską podłogą oraz 
funkcji łatwego składania tylnej kanapy dzielonej 
w układzie 60/40. Dla tego samochodu z bagażnikiem 
o pojemności 435 litrów nie ma trudnych zadań. 
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* Dane dotyczące zasięgu uzyskano na podstawie testów laboratoryjnych 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami UE i służą one do celów 
porównawczych. Informacje nie odnoszą się do konkretnego pojazdu i nie 
są częścią oferty. Podane wartości mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych 
wyników osiąganych w trakcie jazdy. Dodatkowe wyposażenie, standard 
utrzymania, technika jazdy oraz czynniki nietechniczne, takie jak warunki 
pogodowe, mogą powodować różnice w stosunku do oficjalnych wyników. 
Dane liczbowe zostały ustalone według nowego cyklu testowego WLTP 
(światowa zharmonizowana procedura testów pojazdów lekkich).

Zelektryfikowany świat
W firmie Nissan wierzymy w przyszłość opartą na zrównoważonym rozwoju i jesteśmy przekonani, 
że należy zacząć budować ją już teraz. Dlatego jesteśmy liderami w opracowywaniu rozwiązań 
w zakresie elektrycznej mobilności, które będą kształtować inteligentne miasta i tworzyć lepszą 
przyszłość już od dzisiejszego dnia. 

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE NISSAN Dołącz do elektrycznej 
rewolucji. Zacznij jeździć samochodem przyszłości już dziś. 
Pionierska gama w 100% elektrycznych samochodów 
osobowych i dostawczych Nissana oferuje najwyższe
w swojej klasie osiągi i najnowocześniejsze technologie, 
pozwalając czerpać przyjemność z jazdy bez emisji spalin.

W 100% ELEKTRYCZNY NISSAN LEAFNowy Nissan LEAF 
może przejechać 270 km (lub 385 km w przypadku 
modelu LEAF e+)* na zapasie energii zgromadzonej 
w czasie jednego szybkiego ładowania i jest wyposażony 
w funkcje inteligentnej mobilności, takie jak PROPILOT, 
PROPILOT Park i e - Pedał. 

ROZBUDOWYWANA INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA 
Nissan wykorzystuje standard szybkiego ładowania 
CHAdeMO i zbudował już najrozleglejszą sieć stacji 
szybkiego ładowania w Europie. Trwają też prace nad 
budową ”zielonych” korytarzy ze stacjami ładowania, 
umożliwiającymi podróżowanie najpopularniejszymi 
długimi trasami.
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Wybierz NISSANA LEAF dopasowanego
do Twojego stylu jazdy. 
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A
B

C

D

NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W EUROPIE JEST TERAZ DOSTĘPNY W DWÓCH WERSJACH, 

DOPASOWANYCH DO 
RÓŻNEGO STYLU ŻYCIA WŁAŚCICIELA.

* Zużycie energii (Wh/km) w cyklu mieszanym: 180–206; emisja CO2 (g/km) w cyklu mieszanym: 0. Brak emisji CO2 w czasie jazdy. Dane dotyczące zasięgu uzyskano na podstawie testów laboratoryjnych 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami UE i służą one do celów porównawczych. Informacje nie odnoszą się do konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty. Podane wartości mogą nie odzwierciedlać 
rzeczywistych wyników osiąganych w trakcie jazdy. Dodatkowe wyposażenie, standard utrzymania, technika jazdy oraz czynniki nietechniczne, takie jak warunki pogodowe, mogą powodować różnice 
w stosunku do oficjalnych wyników. Dane liczbowe zostały ustalone według cyklu testowego NEDC. Podane wartości oczekują na homologację.

**Dane dotyczą akumulatorów 40 kWh (Nissan LEAF) i 62 kWh (Nissan LEAF e+). Czas ładowania zależy od warunków ładowania, w tym rodzaju i stanu ładowarki, temperatury akumulatora, a także 
temperatury otoczenia. Podane czasy ładowania dotyczą szybkiej ładowarki CHAdeMO. Nissan LEAF został zaprojektowany z myślą o większości codziennych podróży i jest wyposażony 
w zabezpieczenia układu ładowania chroniące akumulator w przypadku częstego szybkiego ładowania w krótkich odstępach czasu.  W przypadku aktywacji zabezpieczeń według temperatury 
akumulatora czas kolejnego szybkiego ładowania może być dłuższy. 

***System ProPILOT jest dostępny w ograniczonej liczbie pojazdów. ProPILOT jest zaawansowaną technologią wspomagania kierowcy, jednak nie zapobiega wypadkom.Z technologii ProPILOT należy 
korzystać wyłącznie podczas jazdy autostradą (lub inną drogą z barierami oddzielającymi pasy ruchu), zachowując pełną kontrolę i trzymając dłonie na kierownicy. Kierowca ma obowiązek zachować 
czujność, prowadzić bezpiecznie i w każdej chwili być gotowym do przejęcia kontroli nad pojazdem.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

ACENTA 
Komplet opcji łączności
Nowy 8 calowy ekran i nawigacja door-to-door
Apple Car Play i Android Auto 
Apple Car Play i Android Auto
Nowa aplikacja NissanConnect Services

N-CONNECTA 
Miejski styl
Komplet opcji łączności, a do tego 17-calowe felgi
z lekkiego stopu, przyciemniane szyby, elektrycznie
składane lusterka boczne
7 kombinacji dwukolorowego nadwozia

TEKNA
Kultowe technologie
Komplet opcji łączności i miejski styl oraz
zaawansowany system wspomagający kierowcę ProPILOT***,
inteligentne, w pełni diodowe automatyczne reflektory
oraz system audio BOSE Premium + 7 głośników

Do 270km*
jazdy po mieście
●  Pełne ładowanie w nocy z domowego gniazdka 

elektrycznego
●   Szybkie ładowanie: z 20% do 80% w ok. 60 min**

Nissan LEAF
Do 385km*
bezemisyjnej jazdy
●  Łatwe doładowanie z domowego gniazdka
●  Szybkie ładowanie: z 20% do 80% w ok. 90 min**  

Nissan LEAF e+

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

N-CONNECTA
MIEJSKI SPORT
Przyspieszenie 0 do 100 km/h: 7,1 s
Moc do 214 KM
Komplet opcji łączności
a do tego 17-calowe felgi z lekkiego stopu
przyciemniane szyby
elektrycznie składane lusterka boczne
+ 7 kombinacji dwukolorowego nadwozia

TEKNA
Kultowa inteligentna mobilność
Kultowe technologie oraz
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h: 7,1 s
Moc do 214 KM

ZRÓB NASTĘPNY KROK

 WYBIERZ NISSANA LEAF

WYMIARY

A: Długość całkowita: 4490 mm

B: Rozstaw osi: 2700 mm

C: Szerokość całkowita: 1788 mm

D: Nissan LEAF  Wysokość całkowita: 1540 mm       
(1530 mm z felgami z lekkiego stopu 16")

Wiosenna zieleń + Czarny 
metalizowany dach 
i lusterka zewnętrzne XDG

Popielaty metalizowany + 
Czarny metalizowany 
dach i lusterka 
zewnętrzne XDJ

Czerwony Z10Czarny metalizowany Z11 Czerwony 
metalizowany NAJ

Niebieski 
metalizowany RCA

Brązowy 
metalizowany CAN

Czarny metalizowany + 
Popielaty metalizowany 
dach i lusterka 
zewnętrzne XDK

Czerwony metalizowany + 
Czarny metalizowany 
dach i lusterka 
zewnętrzne XDS

Niebieski metalizowany + 
Czarny metalizowany dach 
i lusterka zewnętrzne XDY

Biały perłowy + Niebieski 
metalizowany dach 
i lusterka zewnętrzne XDH

Biały perłowy + Czarny 
metalizowany dach 
i lusterka zewnętrzne XDF

Biały specjalny 326 Biały perłowy QAB Srebrny metalizowany KYO Popielaty 
metalizowany KAD

Wiosenna zieleń KBR

WYBIERZ SWÓJ KOLOR

*Podane wartości oczekują na homologację.
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W FIRMIE NISSAN 

KONCENTRUJEMY 
SIĘ NA JAKOŚCI...

PROCES 360° 
O jakość dbamy od samego początku, starannie projektując każdy 

samochód, aby był on wygodniejszy i trwalszy dzięki innowacyjnemu 
wzornictwu, inteligentnej technologii i przemyślanym detalom 

inspirowanym potrzebami użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO 
Pracujemy nad tym, aby nasze systemy inteligentnej jazdy nieustannie 

troszczyły się o Ciebie i pomagały unikać niefortunnych zdarzeń — abyś 
codziennie mógł czuć się pewnie za kierownicą. Cztery kamery obserwują 

otoczenie pojazdu i umożliwiają wyświetlenie jego widoku z góry. 

NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ 
Nasze samochody poddajemy ekstremalnym testom, aby zagwarantować 

wymagane osiągi i niezawodność w codziennej eksploatacji. Przedprodukcyjne 
egzemplarze pokonują miliony kilometrów. Testy działania drzwi i maski silnika 

polegają na ich otwieraniu i zamykaniu tysiące razy w ciągu dnia. Do kontroli 
jakości i odporności szyb wykorzystujemy prawdziwy pył wulkaniczny z Japonii. 

OSTATECZNY DOWÓD |  
Najlepsze potwierdzenie naszej dbałości o jakość. Zapoznaj się z recenzjami i ocenami 

online oraz z opiniami o Nissanie na Reevoo. To najlepsze miejsce do porównywania 
pojazdów, w którym uzyskasz wiarygodne odpowiedzi od faktycznych użytkowników. 
https://www.nissan.co.xx/vehicles/leaf/customer-reviews.html

... POPARTEJ 
DOŚWIADCZENIEM 

W firmie Nissan klient jest na pierwszym miejscu. Wszystkie 
działania i decyzje, jakie podejmujemy, cechują się największą 

dbałością, precyzją i jakością, ponieważ podejmujemy je dla Ciebie. 
Od pomysłu po produkcję samochodu, od testów po przejrzystość, 

od obsługi klienta po zaangażowanie. Wysoką jakość widać w każdym, 
nawet najmniejszym szczególe.
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DOSTOSOWANIE CENY ZA 
OBSŁUGĘ SERWISOWĄ

Doskonałą ochronę samochodów naszej marki zapewnia 
świetnie wyszkolony personel oraz wykorzystywanie 

wyłącznie oryginalnych części. Wiemy najlepiej, jak 
serwisować Twojego Nissana. Gwarantujemy też najlepszy 

stosunek ceny do jakości. Nasze ceny dopasowujemy do 
kosztorysu analogicznej usługi przedstawionego przez 

warsztat w promieniu 10 km od danej placówki dealerskiej.

BEZTERMINOWA POMOC DROGOWA 
NISSAN ASSISTANCE
Obiecujemy zapewnienie całodobowej mobilności. 
Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, usługa 
Nissan Assistance jest dostępna 24 godziny na dobę, 
bez względu na wiek Twojego Nissana.

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Obiecujemy zapewnić Ci mobilność w czasie, kiedy Twój 

pojazd znajduje się w serwisie. Wystarczy umówić się 
na wizytę z wyprzedzeniem, a my udostępnimy Ci 

bezpłatny samochód zastępczy. W wybranych punktach 
serwisowych dysponujemy nawet samochodami z napędem 

elektrycznym. Zapewniamy także inne rozwiązania 
transportowe dopasowane do potrzeb klienta.

BEZPŁATNA KONTROLA STANU POJAZDU
Obiecujemy bezpłatną kontrolę stanu pojazdu 
przed wykonaniem jakichkolwiek prac, tak aby 
klient dokładnie wiedział, jakie czynności należy 
wykonać i ile to będzie kosztowało. Pełną informację 
o naszych cenach można także uzyskać w internecie 
oraz u dealerów.

CZAS, W KTÓRYM MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NASZYCH OBIETNIC, JEST NIEOGRANICZONY.
JESTEŚ UCZESTNIKIEM PROGRAMU YOU+NISSAN? CHCESZ, ABY ROZMAWIANO Z TOBĄ W SPOSÓB 

OTWARTY I SZCZERY? JEŚLI TAK, TO ZAJMIEMY SIĘ TOBĄ. ZAWSZE. OBIECUJEMY.

NASZA OBIETNICA. TWÓJ SPOKÓJ.

WSZĘDZIE, ZAWSZE, W KAŻDEJ SYTUACJI. WYSTARCZY ZADZWONIĆ POD NUMER 801 647 726, A MY ZARAZ POSPIESZYMY Z POMOCĄ.

Rozszerzona gwarancja Nissana umożliwia wydłużenie standardowego okresu 
gwarancyjnego, który wynosi 3 lata / 160 000 km. Możesz wybrać gwarancję pod kątem 
sposobu użytkowania pojazdu. W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją, 
stosowane są wyłącznie oryginalne części Nissana, montowane przez wykwalifikowanych 
mechaników. Aby zapewnić Ci całkowity spokój ducha, obejmuje ona całodobową 
pomoc drogową na terenie Europy ( jeżeli dotyczy).

ROZSZERZONA GWARANCJA

Pakiet przeglądów okresowych Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu 
Nissanowi LEAF obsługę serwisową, na jaką zasługuje! Odpowiednio zajmiemy się 
Twoim Nissanem, a ponadto zapewnimy Ci niezmienione ceny usług serwisowych 
przez długie lata. Jeśli powierzysz nam opiekę nad swoim Nissanem, będziemy 
wymieniać części i płyny w Twoim pojeździe zgodnie z programem obsługi serwisowej 
Nissana oraz przeprowadzimy kontrole, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo 
podczas podróży. Zapewniając pełną kontrolę finansów i program obsługi serwisowej, 
firma Nissan będzie przypominać Ci o zbliżających się wizytach w serwisie 
i zaproponuje najlepsze usługi oraz termin ich wykonania.

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ Z 
NAS TO, CO NAJLEPSZE.

Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz 
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany 
zas a d i  w p ro w a dza n ia  i n n o w a cj i . 
W Nissanie innowacja to nie tylko dodatki 
i rozszerzenia — to przekraczanie granic w 
celu stworzenia nowego status quo. To 
tworzenie nieoczekiwanych rozwiązań, 
spełniających Twoje najdziksze i najbardziej 
pragmatyczne pragnienia. W Nissanie 
projek tujemy samochody, akcesoria 
i usługi, które przełamują schemat, czyniąc 
praktyczne ekscytującym, a ekscytujące 
praktycznym, tak aby oferować Ci jeszcze 
większą przyjemność z jazdy każdego dnia.

NISSAN LEAF TO:
5 LAT / 100 000 km GWARANCJI NA 
WSZYSTKIE SPECJALNE PODZESPOŁY 
ELEKTRYCZNE ORAZ 

3 LATA / 100 000 km GWARANCJI NA 
ELEMENTY STANDARDOWE

12-LETNIA GWARANCJA ANTYKOROZYJNA

OKRES MIĘDZYPRZEGLĄDOWY: 30 000 km

GWARANCJA NA AKUMULATOR LITOWO-
JONOWY W NISSANIE LEAF DOTYCZY 
TAKŻE UTRATY POJEMNOŚCI PONIŻEJ 
9 KRESEK (Z 12), WEDŁUG MIERNIKA 
POJEMNOŚCI W POJEŹDZIE. 
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Nissan LEAF na:

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w chwili oddania jej do druku (listopad 2019 r.). 
Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi. Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia produktów, Nissan Europe 
zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym 
czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana 
w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich, kolory przedstawione w broszurze mogą 
różnić się od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, 
w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym — MY19 LEAF LAUNCH brochure 11/2019 — Wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide — tel.: +33 1 49 09 25 35

We wszystkim, co robimy, kierujemy się koncepcją inteligentnej mobilności Nissana. Nissan jest 
pionierem samochodów elektrycznych i liderem ich sprzedaży na świecie od 70 lat. Przez cały ten 
czas Nissan starał się projektować samochody tak, by z maszyn do przemieszczania się stawały się 
partnerami. Jazda takim samochodem daje większe poczucie pewności, zapewnia więcej emocji 
i umożliwia utrzymywanie kontaktu z otoczeniem. Samochody marki Nissan przejmują na siebie część 
zadań kierowcy. Teraz to już rzeczywistość, a dzięki NISSANOWI LEAF zasięg przestał być przeszkodą.

Jesteś gotowy na nowego Nissana LEAF? Odwiedź nas online, aby złożyć zamówienie. 

https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/leaf.html

Pieczęć dealera:

Stylistyka nadwozia    |    Stylistyka wnętrza     |    Dane techniczne i Osiągi    |     Styl i Akcesoria Drukuj   |   Zamknij

https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/leaf.html

	Button1: 


