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Nissan LEAF

Mais autonomia, mais potência,
mais escolha.
O Nissan LEAF surge agora com novas possibilidades, para lhe proporcionar múltiplas experiências
de condução num único veículo. Se vive na cidade, costuma deslocar-se diariamente ao centro da
cidade ou é apenas um condutor dedicado aos veículos 100% elétricos em busca de uma
condução mais emocionante, prepare-se para deslocações mais confiantes, conectadas e
emocionantes no simplesmente fantástico Nissan LEAF.
As imagens e descrições apresentadas são apenas orientativas. Em alguns casos, as fotografias são de veículos não comercializados no mercado português e não
representam um modelo, versão ou oferta específica. As especificações apresentadas podem não estar disponíveis, ou estar disponíveis apenas como opção
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Conduza pela cidade
Passeie pela paisagem urbana com uma autonomia combinada de até 270 km*, ou até
385 km* no caso do LEAF e+. Escolha o modo B para usufruir de uma sensação
instantânea, use o e-Pedal para um controlo emocionante ou o modo eco para usufruir
de um prazer de condução mais duradouro. Ative o ProPILOT** e conquista a cidade
através das tecnologias Nissan Intelligent Mobility que facilitam a sua vida no trânsito.

Disfrute das viagens como
nunca antes
Mude para o modo D e ative o ProPILOT** para aliviar o stress de um longo trajeto e
chegue muito mais longe, multiplicando a sua autonomia em viagem, graças à rede
de carregamento rápido na Europa.

Dê mais energia à sua
condução 100% elétrica
Para usufruir de um prazer de condução ainda maior, opte pelo Nissan LEAF e+.
Com uma bateria de 59 kWh (capacidade útil) para um binário instantâneo,
mais potência e ainda mais autonomia, é um dos melhores veículos elétricos que
percorrem as cidades nos dias que correm.
*Os valores de autonomia são obtidos com base em testes laboratoriais em conformidade com a legislação da UE e
destinam-se a comparações entre os diversos tipos de veículos. As informações não dizem respeito a um veículo
específico e não constituem uma parte da oferta. Os valores podem não refletir os resultados em condições reais
de condução. O equipamento opcional, a manutenção, o estilo de condução e outros fatores de natureza não
técnica, como as condições climatéricas, podem afetar os resultados oficiais. Os valores foram determinados
conforme o novo ciclo de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos ligeiros (WLTP).
** As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
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SINTA UM MAIOR
CONTROLO
com o Nissan e-Pedal. Sim, no Nissan
LEAF, precisa apenas de um pedal para
acelerar, abrandar e travar – é espantoso.

DESCUBRA A
SENSAÇÃO
MELHORE A SUA
CONFIANÇA
com o Nissan ProPILOT*. Basta
ativá-lo e selecionar a sua velocidade
e distância, para usufruir de uma
condução mais descontraída e segura.

da potência instantânea no
arranque e o puro prazer das
tecnologias de condução
inteligentes, para uma maior
suavidade e emoção.

VEJA E
DETETE MAIS
com a Câmara Inteligente de Visão 360°**
e as tecnologias inteligentes** como,
por exemplo, o sistema inteligente de Anticolisão frontal e o Aviso de Ângulo Morto.

MANTENHA-SE
CONECTADO

Desperte os seus sentidos.

com o novo ecrã de 8", utilizando o
Apple Carplay ou o Android Auto
para usufruir permanentemente
de uma conectividade transparente
entre o seu telefone e o seu veículo,
24 horas por dia, 7 dias por semana.

É potente, intenso, uma nova sensação de condução. Prepare-se para uma
experiência que vai ao encontro de todos os seus desejos quando está ao
volante. A potência é o que mais procura? Sinta um aumento de autonomia
com o LEAF e+. Precisa de se sentir conectado 24 horas por dia, 7 dias por
semana? O sistema NissanConnect foi feito para si. Quer estar sempre
preparado para ir mais longe? Não há como parar o Nissan LEAF.
*O ProPILOT está disponível numa gama limitada de veículos e apenas em versões com caixa de velocidades automática. O ProPILOT é uma tecnologia de assistência
ao condutor avançada mas não evita colisões. O ProPILOT destina-se a ser usado apenas em autoestradas (com separador central), devendo o condutor manter
sempre os olhos na estrada e as mãos no volante.
**As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
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Conduza
na
cidade
como nunca dantes.
É inteligente, resiliente e muito divertido: com o Nissan LEAF,
navegar na cidade é um prazer. Imagine-se a conduzir com um
único pedal: isto torna muito mais fácil contornar rotundas e
conduzir em subidas e descidas movimentadas. Ficou preso no
trânsito citadino? Não há problema.

PA
R

AR

ÇA
AVAN

R

e-Pedal. Acelere, abrande e trave
usando unicamente o pedal do
acelerador. É tão simples.
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Estacionamento em paralelo.
Encontrou um bom lugar? Encoste à
frente do mesmo, mantenha o botão
premido e observe o Nissan LEAF a
estacionar. Espantoso!

Estacionamento em lugares definidos.
Encoste junto de um lugar vazio,
mantenha o botão premido e observe o
Nissan LEAF a estacionar perfeitamente
entre as linhas.

Nunca foi

tão fácil
estacionar.
Uma das maiores dores de cabeça da condução na cidade é o
estacionamento. Todas aquelas manobras de avançar, virar e recuar
fazem-no perder tempo precioso. Com o ProPILOT Park,* acabaram-se
as dificuldades. Precisa de estacionar num lugar apertado de um
pequeno parque lotado? Quer aproveitar aquele lugar na rua do lado?
Basta encostar, manter o botão carregado, largar o volante e observar
o LEAF a estacionar na perfeição. Sem mãos, sem pés, simplesmente
uma forma mais fácil e cómoda de estacionar.
*As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
As tecnologias de ajuda ao condutor não conduzem por si. Algumas funções podem não estar ativas em algumas
circunstâncias. Deve respeitar os limites de velocidade e todas as regras de trânsito. Contacte com o seu concessionário
Nissan ou visite www.nissan.pt para conhecer todas as funcionalidades e condições das tecnologias Nissan.
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Receba um pequeno aviso,

antes de fazer uma
manobra.
SINTA MAIS O ESPAÇO À SUA VOLTA. Mesmo quando não consegue
ver aquele veículo a aproximar-se subitamente ou aquela criança,
na esquina, prestes a atravessar a rua, pode contar com as
tecnologias Nissan Intelligent Mobility* para o avisar e ajudar a ver
tudo à sua volta. Quer esteja a recuar para sair de um lugar de
estacionamento, quer a mudar de faixa numa estrada, permitem-lhe
saber melhor o que se passa à sua volta e proporcionam-lhe um
nível inteiramente novo de confiança.
* As tecnologias de ajuda ao condutor não conduzem por si. Algumas funções podem não estar ativas em
algumas circunstâncias. Deve respeitar os limites de velocidade e todas as regras de trânsito. Contacte com
o seu concessionário Nissan ou visite www.nissan.pt para conhecer todas as funcionalidades e condições
das tecnologias Nissan.

A CÂMARA INTELIGENTE DE VISÃO 360°** pode
emitir um aviso quando deteta objetos em
movimento perto do seu veículo. Esta tecnologia
aumenta a sua visibilidade periférica.
ALERTA DE TRÂNSITO TRASEIRO**. Esta funcionalidade
proporciona-lhe uma maior segurança ao recuar
para sair de um lugar. Vigia a traseira do LEAF e
avisa-o quando deteta veículos a aproximarem-se
de qualquer um dos lados.
** As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
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Tire o máximo partido

da sua viagem.

MANTÉM A VELOCIDADE E A
DISTÂNCIA PREDEFINIDAS.

PODE ATÉ MESMO PARAR
COMPLETAMENTE.

MANTÉM-SE ATENTO AO
TRÂNSITO.

Com uma autonomia combinada de até 270 km* no LEAF (ou até 385 km* no LEAF e+) a qua se pode
aumentar facilmente, graças à maior rede de carregamento rápido da Europa, isto para além de se poder
conduzir no modo B e de usufruir do apoio do NISSAN ProPILOT** com um simples toque num botão,
a ideia de conduzir na autoestrada nunca foi tão apelativa.
O NISSAN ProPILOT** segue o veículo da frente a uma distância predefinida e mantém o automóvel
centrado na sua faixa. Pode, inclusivamente, parar completamente o LEAF e mantê-lo imóvel nos
aborrecidos engarrafamentos, permitindo-lhe descontrair. Transforma as suas deslocações quotidianas
numa forma fantástica de começar o dia.
*Os valores de autonomia são obtidos com base em testes laboratoriais em conformidade com a legislação da UE e destinam-se a comparações entre os diversos tipos de
veículos. As informações não dizem respeito a um veículo específico e não constituem uma parte da oferta. Os valores podem não refletir os resultados em condições reais
de condução. O equipamento opcional, a manutenção, o estilo de condução e outros fatores de natureza não técnica, como as condições climatéricas, podem afetar os
resultados oficiais. Os valores foram determinados conforme o novo ciclo de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos ligeiros (WLTP).
**O ProPILOT está disponível numa gama de veículos limitada e apenas em transmissões automáticas. O ProPILOT é uma tecnologia de assistência ao condutor avançada
mas não evita colisões. O ProPILOT destina-se a ser usado apenas em autoestradas (com separador central), devendo o condutor manter sempre os olhos na estrada e as
mãos no volante.
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Imagine conduzir com as novas tecnologias da Nissan Intelligent
Mobility* que lhe dão assistência, incluindo:

A tecnologia certa

no momento certo
Muito inteligente, o Nissan LEAF está repleto de tecnologia versátil que intervém quando mais necessita
dela. Por exemplo, quando está a conduzir na autoestrada e o trânsito abranda subitamente: o Sistema
Inteligente Anticolisão com Deteção de Peões e Ciclistas está sempre alerta e pronto para acionar os
travões, se necessário. É bom saber que não está só. Com um conjunto completo de tecnologias da
Nissan Intelligent Mobility* a apoiá-lo e ajudá-lo a sair de situações complicadas, o Nissan LEAF torna
as suas deslocações diárias mais confiantes, seguras e emocionantes.
As tecnologias de ajuda ao condutor não conduzem por si. Algumas funções podem não estar ativas em algumas circunstâncias. Deve respeitar os limites de velocidade e
todas as regras de trânsito. Contacte com o seu concessionário Nissan ou visite www.nissan.pt para conhecer todas as funcionalidades e condições das tecnologias Nissan.
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ProPILOT**:

ProPILOT Park*:

vigia o trânsito para
manter a velocidade e a
distância predefinidas
do veículo da frente e
para o manter centrado
na sua faixa.Até o avisa,
se começar a desviar-se
da sua faixa e pode
parar completamente o
veículo nos
engarrafamentos.

Sem mãos, sem pés,
uma forma mais simples
de estacionar utilizando
apenas um dedo.
A tecnologia da Nissan
Intelligent Mobility é tão
avançada que
transforma as manobras
de estacionamento num
desporto de
espectadores.

CRUISE CONTROL
INTELIGENTE*:
Mantém-se atento ao
trânsito, acabando com
o tédio da condução
em autoestrada.

SISTEMA INTELIGENTE
DE MANUTENÇÃO
NA FAIXA*:

FARÓIS
INTELIGENTES
FULL LED*:

Ajuda-o a permanecer
onde pretende estar.
Aciona os travões para o
ajudar a regressar à sua
faixa, se detetar que se
está a desviar
inadvertidamente da
mesma durante
demasiado tempo.

Os faróis iluminam o
seu caminho, ligandose automaticamente
quando escurece e
atenuando-se
temporariamente ao
ser detetado um
veículo a circular em
sentido contrário.

alerta-o se estiver um
veículo na zona do
ângulo morto em
ambos os lados do
carro, e intervém
colocando-o
novamente em linha.

* As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
** O ProPILOT está disponível numa variedade limitada de veículos. O ProPILOT é uma tecnologia de assistência à condução mas não pode prevenir colisões. O ProPILOT
destina-se a uma condução “Eyes on/ Hands On” apenas em auto-estradas (estradas separadas por barreiras). É responsabilidade do condutor manter-se alerta, conduzir com
segurança e ser capaz de assumir o controle do veículo a qualquer momento.
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Melhorado e alimentado

para um futuro
100% elétrico
RETROVISORES EXTERIORES
COM DIFUSORES DE VENTO

DIFUSOR
INFERIOR

PARTE INFERIOR DO CHASSIS
INTEGRALMENTE PLANA

Corte o vento com uma maior eficiência. Graças ao aumento da capacidade da nova bateria de
59 kWh (capacidade utilizável) e o seu avançado design aerodinâmico, o Nissan LEAF e+ é eficaz a
todos os níveis: beneficie de um binário instantâneo e de uma condução silenciosa . Este é o
futuro: potência, prazer e positividade.
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Escolha o seu carregamento e mantenha-se
na estrada

O carregamento do seu LEAF não poderia ser mais fácil: basta ligá-lo a uma
tomada normal para recarregar durante a noite. Se estiver com pressa,
utilize um dos nossos novos carregadores EV: adequados para utilização no
interior ou exterior, são seguros, inteligentes e cómodos – e manterão o seu
Nissan LEAF carregado e pronto a sair.

SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO DOMÉSTICO - POTÊNCIA
DE 7 KW

CARREGAMENTO RÁPIDO PÚBLICO
CARREGADOR RÁPIDO CHADEMO DE 50KW*

A Gestão de Potência Dinâmica garante o carregamento ideal, utilizando a energia
disponível da ligação da sua casa, de uma forma mais inteligente e eficiente.

NISSAN LEAF: 20% A 80% EM CERCA DE 60 MIN*
NISSAN LEAF E+: 20% A 80% EM CERCA DE 90 MIN*

NISSAN LEAF: CARREGAMENTO COMPLETO EM CERCA DE 7H30 MIN
NISSAN LEAF E+ : CARREGAMENTO COMPLETO EM CERCA DE 11H30 MIN
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* disponível em modelos específicos
*Os valores indicados referem-se às baterias de 39 kWh (Nissan LEAF) e 59 kWh (capacidade utilizável) (Nissan LEAF e+). Tempo dependente das condições de carregamento,
incluindo o tipo e a condição do carregador, a temperatura da bateria e a temperatura ambiente no ponto de utilização. O tempo de carregamento rápido indicado requer o uso
de um carregador rápido CHAdeMO. O Nissan LEAF foi concebido para suportar a maior parte das deslocações do quotidiano e está equipado com proteções do carregamento
para salvaguardar a bateria durante sessões de carregamento rápido repetidas num curto período de tempo. O tempo necessário para carregamentos rápidos sucessivos pode ser
mais moroso se a temperatura da bateria acionar a respetiva tecnologia de salvaguarda.
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Comece a poupar

abrace a liberdade
DESCUBRA A RAZÃO POR QUE MENOS É MAIS Conduzir um veículo elétrico apresenta mais do
que um par de vantagens inesperadas. Sem um motor a gasolina, é evidente que se acabaram os
reabastecimentos, mas há muitas outras vantagens. O número total de peças móveis é inferior, o
que se traduz numa menor manutenção. Agora, tudo o que tem de fazer é decidir como vai passar
todo o seu tempo livre extra.
DIGA ADEUS AO MOTOR A GASOLINA
Com um motor 100% elétrico, diga adeus
a todas as revisões e manutenções e
beneficie de mais tempo na estrada.
Poupe tempo e dinheiro, carregando a
sua bateria em vez de encher o depósito.
DIGA ADEUS AOS POSTOS DE
ABASTECIMENTO
Esqueça as paragens nos postos de
abastecimento a caminho do emprego.
Agora, pode acordar totalmente
carregado e pronto a começar o seu dia.

DIGA ADEUS ÀS MUDANÇAS DE ÓLEO E NÃO SÓ.
O fim da gasolina também significa o fim do
óleo e das mudanças de óleo. E também se
acabaram as transmissões, as velas de ignição,
o radiador, as correias, e não só, o que contribui
para uma redução de até 40% nos custos de
manutenção. O tempo livre aumenta.

DIGA OLÁ À BATERIA INOVADORA
A bateria do LEAF foi desenvolvida internamente,
submetida e rigorosos testes e apresenta um
extraordinário historial de fiabilidade. Por isso, pode
ter a certeza de que está a conduzir com uma das
melhores tecnologias de bateria da atualidade.
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CARREGAMENTO
Veja o estado da sua bateria
onde quer que se encontre,
com a aplicação
NissanConnect Services, e
inicie o carregamento a
partir do seu telefone, para
poder tirar partido dos
horários de carregamento
noturnos, que são mais
económicos.

Conectividade perfeita

com o seu mundo
O novo ecrã tátil de 8" no Nissan LEAF é o seu portal para o NissanConnect:
através da navegação intuitiva, tecnologia avançada e muito mais. A nossa
app para smartphone oferece uma gama crescente de serviços, incluindo o
envio dos percursos de viagem para o seu novo Nissan LEAF.

Leia o código para
transferir a aplicação
NissanConnect
Services e ligá-la ao
seu novo Nissan.

NAVEGAÇÃO E
CONDUÇÃO
A navegação porta-a-porta
incluindo o envio para o
automóvel leva-o onde quer
ir. Diretamente a partir do
seu smartphone pode
verificar a distância que
conduziu e o número de
viagens que fez.

CONECTIVIDADE
Ligue o seu dispositivo
Android ou iOS, para
usufruir de uma
conectividade transparente,
incluindo o controlo por
voz**. Aceda à sua música
favorita, mensagens e
outras aplicações para se
manter informado e
entretido enquanto conduz.

COMODIDADE E
CONFORTO
Aceda a serviços remotos
a partir da app
NissanConnect Services. E, se
alguma vez necessitar de
ajuda, a Assistência Nissan
encontra-se à distância de
um simples clique.

NissanConnect
Services

** Ligar um telemóvel para usar o NissanConnect apenas deve ser feito se o
carro estiver estacionado em segurança. A utilização do sistema deve estar
sempre de acordo com as regras do Código da Estrada. Os condutores apenas
devem utilizar o sistema, quando for seguro fazê-lo. Os utilizadores devem
estar conscientes do potencial da tecnologia mãos-livres distrair a atenção
da estrada, o que poderia afetar o controlo total do veículo.

A capacidade de resposta e utilização podem ser afetadas quando o carro não tem um bom sinal de rede. Para uma
ótima utilização, certifique-se de que o seu carro tem uma boa cobertura de rede.
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GESTOR DA BATERIA
Certifique-se de que o veículo
está carregado antes de iniciar a
sua viagem. Pode sempre
começar a carregar o seu Nissan
LEAF a partir do seu smartphone
quando for cómodo para si.

TRÂNSITO EM TEMPO REAL E MAPAS
Obtenha informações de trânsito em
tempo real, fornecidas pela TomTom,
que o ajudam a planear rotas para
contornar os congestionamentos ou
acidentes, para que possa otimizar
melhor cada viagem.

Serviço gratuito (2)

Serviço gratuito durante 3 anos (3)

WIFI NO AUTOMÓVEL
Utilize o seu automóvel como um
hotspot para se ligar à Internet a
bordo. Vamos!
Serviço pago (4)

SERVIÇOS DE COMANDO
À DISTÂNCIA
Destaque-se em qualquer
situação - faça piscar as luzes
e tocar a buzina. Também
pode aquecer ou arrefecer o seu
Nissan LEAF antes de entrar,
para o máximo conforto. A sua
bateria manterá a carga quando
estiver ligada a um carregador.
Serviço pago (3)

NissanConnect

A SUA MÚSICA. À SUA MANEIRA.
Aceda à sua música via
Bluetooth, entrada USB ou
conecte-se através do Apple
CarPlay ou Android Auto.

(1) Apple CarPlay ® e Android Auto estão disponíveis gratuitamente, dependendo do modelo e/ou da classe. Para mais informações, contacte o seu concessionário Nissan ou
através do [número de telefone/endereço de correio eletrónico].
(2) Os serviços gratuitos (Nissan no Google Assistant, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) estão disponíveis gratuitamente durante um
período de 7 anos, dependendo do modelo e/ou da classe. Para mais informações, contacte o seu concessionário Nissan ou através do [número de telefone/endereço de
correio eletrónico].

Incluindo um impressionante ecrã flutuante de 8", o NissanConnect para
o Nissan LEAF é o seu sistema de controlo central. Ligue o seu telefone ao
automóvel, otimize os seus itinerários, gira melhor a sua bateria, obtenha
ajuda e apoio durante a viagem e melhore também a sua condução.
Basta descarregar a App para smartphone NissanConnect Services para
se sincronizar. O NissanConnect também proporciona a experiência
familiar do seu smartphone através do Apple CarPlay® e Android Auto(1).
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(3) Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts estão disponíveis gratuitamente durante um período de 3 anos e, depois disponíveis a uma tarifa de 0,99 €/m
(Smart Alerts), 1,99€ /m (Remote Control Services), 2,99€/m (Maps & Live Traffic) dependendo do modelo e/ou da classe. Para mais informações, contacte o seu concessionário
Nissan ou através do [número de telefone/endereço de correio eletrónico].
(4) O Wi-Fi no automóvel é sempre um serviço pago disponível através de assinatura Para mais informações, contacte o seu concessionário Nissan ou através do [número de
telefone/endereço de correio eletrónico].
Para utilizar os serviços NissanConnect necessita de uma conta de utilizador NissanConnect e registar-se e iniciar sessão no NissanConnect com o seu nome de utilizador e
palavra-passe. Para utilizar a App NissanConnect gratuitamente, necessita de um smartphone com um sistema operativo compatível com iOS ou Android e um cartão SIM com
opções de dados com um contrato de telemóvel existente ou separado entre si e o seu fornecedor de serviços móveis. Todos os serviços estão sujeitos à cobertura da rede
móvel. A utilização da Internet a bordo do NissanConnect torna-se possível através de uma ligação à Internet sem fios. Os pacotes de dados obtêm-se a partir de fornecedores
de comunicações móveis externos em conformidade com os seus termos e condições (dependendo da disponibilidade no seu país). Para mais informações, visite www.nissan.
pt e o seu Concessionário Nissan.
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VOLANTE
TELESCÓPICO

PAINEL DE BORDO DISTINTO

BANCOS AQUECIDOS
ESPAÇO IMPRESSIONANTE
PARA AS PERNAS

DETALHES EXCLUSIVOS EM
TONS DE AZUL

Sinta
o conforto ao som do silêncio.
Como seria conduzir um carro absolutamente silencioso? Entre no silencioso habitáculo
e descobrirá um nível inteiramente novo de silêncio; isto é, até ligar o Sistema de Áudio
Bose Premium. Acrescente equipamentos de conforto, tais como bancos aquecidos*,
e verá o quão fantástica se pode tornar cada deslocação.

SISTEMA DE ÁUDIO BOSE PREMIUM*
Até mesmo o sistema de áudio é energeticamente
eficiente. Com sete colunas pequenas e leves
distribuídas estrategicamente, os engenheiros da
Bose criaram um sistema de áudio que poupa
energia, sem sacrificar a qualidade do som. Tudo
para que possa ouvir música com mais eficiência.
* As especificações disponíveis dependem das versões, e podem ser
de série ou opcionais (com um custo extra).
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Carregue
o que quer que o dia exija.

435L

O LEAF está pronto para a sua próxima saída, com um
impressionante espaço de carga, um plano de carga baixo e
bancos traseiros facilmente rebatíveis na proporção 60/40.
Tudo isto constitui um veículo capaz de fazer praticamente
tudo o se peça dele com uma capacidade de 435 litros.
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VEÍCULOS ELÉTRICOS NISSAN. Adira à revolução elétrica
Comece, já hoje, a conduzir o veículo do futuro. A gama
pioneira de automóveis e furgões 100% elétricos da Nissan
oferece um desempenho de primeira qualidade,
permitindo-lhe usufruir do seu veículo sem quaisquer
emissões poluentes.

Eletrifique o mundo.

O NISSAN LEAF 100% ELÉTRICO. O novo Nissan LEAF pode
percorrer até 270 km* (ou até 385 km* no caso do LEAF
e+)* com um único carregamento rápido e pode estar
recheado de tecnologias inteligentes Nissan , incluindo o
PROPILOT, o ProPILOT Park e o e-Pedal.

Na Nissan, acreditamos num amanhã sustentável e estamos convictos de que o mesmo só
acontecerá se agirmos agora. É por isso que estamos a abrir o caminho para soluções de
mobilidade elétrica que deem forma às cidades inteligentes e criem hoje um futuro melhor.

EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE CARREGAMENTO.
A Nissan trabalha com a norma de carregamento
de veículos elétricos CHAdeMO e já construiu uma das
maiores rede de carregamento rápido da Europa.
Encontra-se presentemente em curso a criação de
corredores de carregamento ou «verdes» para viagens
de longo curso nos trajetos mais populares.

*Os valores de autonomia são obtidos com base em testes laboratoriais em
conformidade com a legislação da UE e destinam-se a comparações entre os
diversos tipos de veículos. As informações não dizem respeito a um veículo
específico e não constituem uma parte da oferta. Os valores podem não refletir
os resultados em condições reais de condução. O equipamento opcional,
a manutenção, o estilo de condução e outros fatores de natureza não técnica,
como as condições climatéricas, podem afetar os resultados oficiais. Os valores
foram determinados conforme o novo ciclo de ensaio harmonizado a nível
mundial para veículos ligeiros (WLTP).
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Escolha o

LEAF que melhor se adapta à sua condução.
Feito à sua medida.
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O VEÍCULO ELÉTRICO MAIS VENDIDO DA EUROPA

DÊ O PASSO SEGUINTE,

ESTÁ AGORA DISPONÍVEL EM DUAS VERSÕES, PARA
SE ADAPTAR A UMA PANÓPLIA DE ESTILOS DE VIDA.
Nissan LEAF
Até 270 km*

Nissan LEAF e+
Até 385 km*

de autonomia combinada WLTP

de autonomia combinada WLTP

Carregamento total durante a noite, ligado a uma
tomada doméstica
● Carregamento rápido: 20% a 80% da carga em cerca
de 60 minutos**
● NissanConnect Services

●

PRINCIPAL EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRINCIPAL EQUIPAMENTO DE SÉRIE

●

ESCOLHA O SEU LEAF.
DIMENSÕES
A Comprimento máximo: 4490 mm
B Distância entre eixos: 2700 mm
C Largura máxima: 1788 mm

D

Carregamento fácil numa tomada doméstica
● Carregamento rápido: 20% a 80% da carga em
cerca de 90 minutos**
● NissanConnect Services

D Altura máxima do Nissan LEAF de 1540 mm

(1530 mm com jantes em liga leve de 16»)
B
C

A

*Os valores indicados estão pendentes de homologação.

ACENTA

N-CONNECTA

Valor mais elevado

Desportivo urbano

Cabo MOD3 (T2 a T2)
Carregamento a bordo de 6,6 kW
Ecrã de 8” Nissan Connect com navegação “door to door”
Apple Car Play e Android Auto

Câmara de visão 360°
Deteção de objetos em movimento
Alerta de Condução do condutor
Vidros escurecidos
Retrovisores rebatíveis eletricamente
5 escolhas de pinturas exteriores bicolores.

N-CONNECTA
Estilo urbano
NissanConnect Services
jantes em liga leve de 17”,
Vidros escurecidos
retrovisores rebatíveis eletricamente
5 escolhas de pinturas exteriores bicolores

TEKNA
Tecnologia icónica

ESCOLHA A SUA COR

Black Metallic Z11

Solid Red Z10

Gun Metallic KAD

Pearl White QAB

Arctic Solid White 326

Two Tone Magnetic Red e
Tejadilho Black Metallic
XDS

Magnetic Blue
e Tejadilho Black Metallic
XFV

Blade Silver
e Tejadilho Black Metallic
XDR

Two Tone Pearl White e
Tejadilho Black Metallic
XDF

TEKNA
Mobilidade Inteligente icónica
0 aos 100 km: 7,1 s
Potência de até 214 cv
Avançado sistema de assistência ao condutor ProPILOT***
Faróis automáticos inteligentes com full LED
Áudio BOSE Premium + 7 colunas
Acabamentos em pele ultrassuave

Universal Blue RCJ

Sistema de assistência ao condutor ProPILOT***
Faróis automáticos inteligentes com full LED
Áudio BOSE Premium + 7 colunas
Acabamentos em pele ultrassuave
Two Tone Solid Effect Grey
e Tejadilho Black Metallic
XFU

*Os valores da gama são obtidos a partir de testes laboratoriais em conformidade com a legislação da UE e destinam-se à comparação entre os diferentes tipos de veículos. A informação não se refere a um determinado
veículo individual e não constitui parte da oferta. Os valores podem não refletir os resultados reais da condução. O equipamento opcional, manutenção, comportamento de condução e fatores não técnicos, tais como
condições meteorológicas, podem afetar os resultados oficiais. Os valores foram determinados no âmbito do novo ciclo de testes do Ciclo de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos Ligeiros (WLTP - Worldwide
harmonized Light Vehicles Test Procedure).
**Os valores indicados referem-se às baterias de 39 kWh (Nissan LEAF) e 59 kWh (Nissan LEAF e+). Tempo dependente das condições de carregamento, incluindo o tipo e a condição do carregador, a temperatura da bateria
e a temperatura ambiente no ponto de utilização. O tempo de carregamento rápido indicado requer o uso de um carregador rápido CHAdeMO. O Nissan LEAF foi concebido para suportar a maior parte das deslocações do
quotidiano e está equipado com proteções do carregamento para salvaguardar a bateria durante sessões de carregamento rápido repetidas num curto período de tempo. O tempo necessário para carregamentos rápidos
sucessivos pode ser mais moroso se a temperatura da bateria acionar a respetiva tecnologia de salvaguarda.
***O ProPILOT está disponível numa gama de veículos limitada e apenas em transmissões automáticas. O ProPILOT é uma tecnologia de assistência ao condutor avançada mas não evita colisões. O ProPILOT destina-se a ser
usado apenas em autoestradas (com separador central), devendo o condutor manter sempre os olhos na estrada e as mãos no volante. É da responsabilidade do condutor manter-se atento, conduzir em segurança e manter
sempre o controlo do veículo.
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PACK DINÂMICO
ACABAMENTO DIANTEIRO - AZUL
ACABAMENTO TRASEIRO - AZUL
1 - Forro do porta-bagagens reversível
2 - Kit de iluminação interior Led*
*O kit também inclui lâmpadas na cabina

3 - Proteção de entrada no porta-bagagens
4 - Palas das rodas dianteiras e traseiras
branco pérola
(9 cores disponíveis)

5 - Proteção superior do para-choques
6 - Gancho reboque traseiro* e pinos TEK 13
*Não compatível com opção de roda
sobresselente. A capacidade de carga vertical
máxima é de 52,5 kg.

7 - Antena tipo barbatana de tubarão*
(5 cores disponíveis)
*Disponíveis para o MY20, MY21 e MY22 para
as gamas Acenta e Visia. (Compatível com
DAB, DAB+ e FM).

8 - Jante de 17" cinzento-escura corte
diamante com faixa azul + porcas da
roda bloqueáveis
9 - Barras tejadilho em alumínio
A capacidade de carga máxima do tejadilho
é de 35 kg. As barras do transportador de
cargas pesam 6 kg. Carga máx. de 29 kg
permitida no transportador de cargas.

10 - Acabamento inferior do porta-bagagens
em azul
11 - Carregador CA doméstico
12 - Tapetes

Avance, com
confiança
Acessórios LEAF com estilo
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NA NISSAN,

CONCENTRAMO-NOS
NA QUALIDADE.

APERFEIÇOADO ATRAVÉS
DA EXPERIÊNCIA
Na Nissan, fazemos tudo tendo em mente o cliente. Executamos
ação e tomamos cada decisão com o máximo cuidado, precisão
e qualidade porque, em última análise, é para si. Da conceção
à construção do veículo, dos testes à transparência, do serviço de
assistência a clientes ao empenho. A qualidade está nos mais
pequenos dos pormenores.

PROCESSO DE 360°
Construímos com qualidade desde o início, concebendo
meticulosamente cada veículo, para o tornar mais confortável e
durável através de um design inovador, tecnologia inteligente e
detalhes cuidados inspirados por si.

SEGURANÇA
Trabalhamos com os nossos sistemas de condução inteligentes
para velar continuamente por si e ajudá-lo a evitar percalços, bem como
para lhe proporcionar uma experiência de condução quotidiana mais
ousada e confiante. O nosso Monitor de Visão de 360° utiliza 4 câmaras
para lhe apresentar uma vista aérea do seu veículo e do espaço à sua volta.

FIABILIDADE EXTREMA
Levamos os nossos automóveis até ao limite, para garantir a sua performance
e fiabilidade permanentes. Percorremos milhões de quilómetros em testes de
pré-produção, abrimos e fechamos as portas e os capots milhares de vezes por
dia e usamos pó vulcânico real para testar a resistência das janelas.
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Promessa Cliente

CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA

Exclusive Service
Aconteça o que acontecer, seja onde for e quando for estaremos ao seu lado.
Esse é o compromisso que define o nosso serviço exclusivo: cuidar de si onde quer que vá.
Um serviço que já tem mais de 1 000 000 promessas cumpridas.
Veículo de cortesia gratuito*
Mesmo que o seu veículo tenha de ir para a oficina, a sua vida não tem de parar. Por isso, na Nissan,
por cada manutenção ou reparação mecânica, disponibilizamos-lhe um veículo de cortesia gratuito.

Nissan assistance gratuita para toda a vida
Chegamos onde for preciso. Se surgir algum imprevisto, não se preocupe, só precisa de nos telefonar:
pode contar com a NISSAN ASSISTANCE na estrada, 24 horas por dia, 7 dias por semana

Check-up gratuito do seu Nissan
Realizamos um CHECK-UP GRATUITO AO SEU NISSAN, antes de qualquer intervenção. Assim, saberá
exatamente o que é preciso fazer e quanto custará, para que possa decidir da forma que lhe for

Dê ao seu Nissan LEAF o cuidado que ele merece com um Contrato de Assistência
Nissan e poupe dinheiro a longo prazo. O Contrato de Manutenção da Nissan abrange
todas as operações agendadas, recomendadas pela Nissan e especificadas no
Manual de Assistência Oficial da Nissan. Subscrever um Contrato de Manutenção
permite-lhe saber desde o início os custos da sua manutenção e protege-o contra
a inflação dos preços. Para além das operações agendadas, pode beneficiar da
substituição de peças de desgaste, tais como escovas do limpa-para-brisas, calços
dos travões ou suspensões ao subscrever um Contrato de Manutenção Completo.
Selecione a duração que abranja as suas necessidad,es e beneficie com a utilização
de Peças Genuínas da Nissan instaladas pelos nossos técnicos com formação, a um
preço com desconto. Um veículo que tenha uma boa manutenção tem um valor de
revenda superior. Se vender o seu Nissan antes de a sua cobertura expirar, o Contrato
de Assistência será transferido para o novo proprietário. Portanto, não espere mais
e subscreva um Contrato de Assistência Nissan para ter uma maior paz de espírito!

EXTENSÃO DE GARANTIA
A Garantia Alargada Nissan dá-lhe a oportunidade de alargar a garantia de
3 anos/160 000 km para um maior período ou quilometragem. Escolha o contrato
que melhor se adapta ao uso que faz do seu veículo. Caso seja necessária uma
reparação, serão utilizadas apenas peças genuínas da Nissan, montadas por técnicos
devidamente formados pela Nissan. Para sua tranquilidade, está incluído o serviço
europeu de assistência em viagem 24/7 (se aplicável).

mais conveniente.

Equiparação de preços de serviço
Quer o melhor, ao melhor preço. Com a EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS, sabe que conseguirá. Se
lhe oferecerem um preço melhor noutra ofi cina, nós igualamos a oferta.

nuncaconduzirasozinho.pt
Contate-nos diretamente através do telefone
gratuito 800

200 000

*Veja as condições legais em nuncaconduzirasozinho.pt
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NA NISSAN, VOCÊ É A NOSSA
FONTE DE INSPIRAÇÃO.
Você desperta a nossa imaginação, provoca
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as
regras e a inovar. E para nós, inovação não
é apenas adicionar coisas e suplementos;
é derrubar barreiras para reinventar o status
quo. É desenvolver soluções inéditas para
satisfazer os seus desejos mais excêntricos
e mais pragmáticos. Na Nissan, concebemos
automóveis, acessórios e serviços que
quebram os moldes tradicionais para lhe
oferecer uma experiência de condução
mais aliciante, todos os dias.

NISSAN LEAF
GARANTIA E INTERVALOS DE MANUTENÇÃO
Garantia de 5 anos ou 100 000 km, o que
ocorrer primeiro, para todos os componentes
dedicados ao VE.
Garantia de 3 anos ou 100 000 km, o que
ocorrer primeiro, para os componentes padrão.
Garantia anticorrosão de 12 anos (sem
limite de km).
Garantia de 8 anos ou 160 000 km, o que ocorrrer
primeiro, para a perda gradual de capacidade da
bateria de iões de lítio abaixo das 9 barras (de 12),
apresentada no indicador de capacidade do LEAF.
Intervalos de manutenção de 30 000 km.
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A Nissan Intelligent Mobility mantém-no sempre um passo à frente. Em automóveis que
são uma extensão de si, que o ajudam a ver mais e a sentir mais, reagindo consigo,
e por vezes até por si. A Nissan Intelligent Mobility guia-nos rumo a um futuro melhor –
movendo-nos para um mundo mais seguro, mais sustentável e emocionante.

Mergulhe na experiência LEAF:
www.nissan.pt
Siga o Nissan LEAF no Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.
Foram feitos todos os esforços para assegurar que o conteúdo desta publicação esteja correto no momento da sua publicação
(abril 2022). Este folheto foi produzido com protótipos de veículos expostos em exposições automóveis. De acordo com a política
da empresa de melhorar continuamente os seus produtos, a Nissan Europe reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, as
especificações e os veículos descritos e mostrados nesta publicação. Os concessionários Nissan serão informados de tais modificações
o mais rapidamente possível. Consulte o seu revendedor local Nissan para receber as informações mais atualizadas. Devido às
limitações dos processos de impressão utilizados, as cores mostradas neste folheto podem diferir ligeiramente das cores reais das
tintas e dos materiais de revestimento interior utilizados. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste folheto
sem a autorização escrita da Nissan Europe é proibida. Este folheto é feito em papel sem cloro – folheto AM21 LEAF de abr/22 –
Impresso na UE. Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ em todo o mundo, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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