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Utrustningsnivå Motor Växellåda Drivning

Förmånsvärde

från kr/mån*

Rekommenderat 

cirkapris SEK

LEAF 39 kWh

Visia 100 % eldrift Automatisk Framhjulsdrift 1 735 379 700

Acenta 100 % eldrift Automatisk Framhjulsdrift 408 450

N-Connecta 100 % eldrift Automatisk Framhjulsdrift 427 800

Tekna 100 % eldrift Automatisk Framhjulsdrift 1 960 455 400

LEAF 59 kWh

e+ Acenta 100 % eldrift Automatisk Framhjulsdrift 1 980 461 070

e+ N-Connecta 100 % eldrift Automatisk Framhjulsdrift 478 800

e+ Tekna 100 % eldrift Automatisk Framhjulsdrift 2 110 505 500

Tillval Visia Acenta N-Connecta Tekna e+ Acenta e+ N-Connecta e+ Tekna

Rekommenderat

cirkapris SEK

Metallic eller pearl lack 5 900

2-tone metallic eller pearl lack 10 900

Driver Assist Pack** 5 700

ProPILOT Park** 11 400

Syntetiskt läder och tygklädsel 1 900

              Finns ej

              Tillval

              Standard

*Förmånsvärde: kostnaden motsvarar skatten per månad för bilförmånen baserat på 50 % marginalskatt. Med reservation för ändringar.

** För mer information om innehållet i paketet, se utrustningslistan.

*** Appen Nissan Charge finns tillgänglig på App Store och Google Play. Tjänsten tillhandahålls av Plugsurfing.

Med reservation för ändringar

Nissan Charge*** 

Publik laddtjänst för Nissan elbilsförare

laddning till en enkel och smidig upplevelse. Tjänsten tillhandahålls av Plugsurfing

200 000 publika laddstationer runt om i Europa.

Nissan Charges nätverk.

Park & Charge.
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Laddutrustning Visia Acenta N-Connecta Tekna e+ Acenta e+ N-Connecta e+ Tekna

6 m EVSE kabel (ladda från varning till 100 % på 21,5 tim (39 kWh) eller 

på 32 tim (59 kWh) från ett 220 V vägguttag)

6 m Mode-3 Type2 - till - Type2 kabel (ladda från varning till 100 % på 

under 7,5 tim (39 kWh) eller på 11,5 tim (59 kWh) från en laddbox 32 A)

Elektromagnetisk låsning av laddkabeln

3,6 kW-laddare i bilen - - - - - -

6,6 kW-laddare i bilen -

Uttag för snabbladdning - CHAdeMO 50 kW (Snabbladda ditt batteri 

från 20 % till 80 % på ca 60 minuter (39 kWh) eller ca 90 minuter (59 

kWh)

1)

Kompatibel med CHAdeMO 100 kW snabbladdning 1) 2) - - - - - -

Belysning av ladduttag

Fjärröppning av luckan till ladduttag

Nissan Charge app (iOS och Android) och laddnyckel (RFID) 3)

Exteriör

Dimljus fram - - - - -

LED dimkurvljus fram - - -

Halogenstrålkastare med LED-signatur - - - -

Bi-LED-strålkastare med LED-signatur - - -

LED-strålkastare med manuell höjdjustering - - -

LED bakljus

Intelligenta strålkastare med skymningssensor

Helljus-assistans

Tonade rutor från rad 2 - - -

Kromade dörrhandtag

B-stolpar, Glossy Black - - -

Hajfensantenn - - -

AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System

Säkerhet

6 krockkuddar

ABS med bromshjälp och EBD

ESP - elektroniskt antisladdsystem

Intelligent spår- och karosskontroll

Fotmanövrerad parkeringsbroms - -

Elektronisk parkeringsbroms - - - - -

Hjälp vid start i backe

Hastighetsbegränsare

Intelligent frontkollisionsvarning med fotgängar - och 

cyklistavkänning

Aktiv dödvinkelvarnare

Nödassistans vid förväxling av pedal

Förutseende frontkollisionsvarning

Aktiv filbytesvarnare

Identifiering av vägskyltar

Cross Traffic Alert (CTA)

ISOFIX-fästen i baksätet (2 st)

Däckreparationssats

Finns ej Tillval Standard

LEAF 39 kWh LEAF 59 kWh

1) Laddtiden är beroende av laddningsförhållanden, inklusive laddartyp och dess tillstånd, batteritemperatur samt omgivande temperatur vid användningsplatsen. 

Snabbladdning av Nissan LEAF kan göras via en CHAdeMo snabbladdare. Nissan LEAF är utvecklad för att tillgodose majoriteten av daglig körning och är utrustad med en 

batteriskyddsfunktion som skyddar batteriet under upprepade snabbladdningar inom en kort tidsrymd. Laddtiden för upprepade snabbladdningar kan därför öka i de fall när 

batteritemperaturen aktiverar skyddsfunktionen.

2) Vid tillfället för prislistans färdigställande erbjuds inte snabbladdningsstationer med CHAdeMO 100kW snabbladdning men framtida utbyggnad är planerad från ett antal 

aktörer på laddmarknaden.

3) Inkluderar 3 års fri prenumeration. Normal avgift är 10 kr/mån. Appen Nissan Charge laddas ner gratis från App Store för iOS och Google Play för Android. Tjänsten 

tillhandahålls av Plugsurfing
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Ljud och navigation Visia Acenta N-Connecta Tekna e+ Acenta e+ N-Connecta e+ Tekna

Radio ljudsystem

4 högtalare - - - - - -

6 högtalare - - -

Bose® Premium ljudsystem med 7 högtalare, inkl. subwoofer - - - - -

NissanConnect navigation med pekskärm - - -

8'' skärm kompatibel med 4G-anslutning

Navigationsappen Door to Door från TomTom

Backkamera

Apple CarPlay® Connectivity

EV telematiksystem 4)

Display Audio - - - - -

Backkamera

Apple CarPlay® Connectivity

NissanConnect Services-app (iOS, Android): Fjärrstyr 

klimatanläggning och laddning
4) - - -

DAB+

Driver Assist Pack -

Intelligent trötthetsvarningssystem

Around View Monitor (inkl. frontkamera

& sidokameror i ytterbackspeglarna)

Rörelsedetektor

Parkeringssensorer fram och bak

ProPILOT Assist - avancerat förarassistanssystem 5) - - - - -

Intelligent adaptiv farthållare

Traffic jam pilot

Intelligent körfältsstyrning

ProPILOT Park - avancerat parkeringssystem - - - - -

Intelligent autoparkering

ProPILOT Assist-radar

USB- och AUX-uttag fram - - - -

2 USB-uttag fram (USB A&C) - - -

2 USB-uttag i baksätet (USB A)

Förberedd för WiFi i bilen - - -

Finns ej Tillval Standard

LEAF 39 kWh LEAF 59 kWh

4) 3 års prenumeration på NissanConnect Services ingår.

5) ProPILOT Assist finns endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT Assist är ett avancerat förarassistanssystem som dock inte kan förhindra kollisioner. ProPILOT Assist är 

endast avsett för körning på motorväg (med mitträcken) där du har händerna på ratten och ögonen på vägen. Det är förarens ansvar att vara uppmärksam, köra säkert, hålla 

hastighetsbegränsningar, även med hänsyn till vägförhållanden och alltid vara beredd att återta kontrollen över fordonet.

Around View Monitor Intelligent 

autoparkering 
Rörelsedetektor Intelligent adaptiv farthållare 

& Traffic Jam Pilot
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Interiör och komfort Visia Acenta N-Connecta Tekna e+ Acenta e+ N-Connecta e+ Tekna

e-Pedal

Regnsensor

Följ-mig-hem-belysning

Farthållare - - - - - -

Intelligent adaptiv farthållare -

7" Avancerad Drive Assist HD-skärm - kombiinstrument

Eluppvärmd D-formad läderratt med funktionsreglage

Ratt inställbar i höjd- och längdled 

ACC - klimatanläggning

Energibesparande värmepumpsystem - - -

Batterivärmningssystem

Automatisk avbländande innerbackspegel - - - - -

Intelligent innerbackspegel - - - - -

Sidobackspeglar, elektriskt infällbara - - -

Sidobackspeglar med integrerade blinkers

iKey - nyckelfritt låssystem med startknapp för motorn

Säten

Eluppvärmda säten fram

Eluppvärmt baksäte

Baksäte, delat - nedfällbart 60 / 40

Tygklädsel - - - - - -

Tygklädsel (återvunnet material) - - -

Syntetisk läder / tygklädsel - - - - -

Läder / Ultrasuedeklädsel® - - - - -

Fälgar och Däck

16'' stålfälgar med heltäckande 

navkapsel (205 / 55R16)
- - - - - -

16" lättmetallfälgar (205 / 55 R16) - - - - - -

17" lättmetallfälgar (215 / 50 R17) - -

Finns ej Tillval Standard

LEAF 39 kWh LEAF 59 kWh
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Motor LEAF 39 kWh LEAF 59 kWh

Motortyp

Max. effekt 110 kw / 147 hk 160 kW / 214 hk

Max. vridmoment 320 Nm 340 Nm

Energityp

Växellåda

Typ

Drivning

Batteri & Batteriladdare

Typ

Spänning 350 V 350 V

Kapacitet 39 kWh 59 kWh

Antal celler 192 288

Batteriladdare intern 3,6 - 6,6 kW 6,6 kW

Snabbladdare 50 kW

Laddkablar

Prestanda

Acceleration 0-100 km / t 7,9 s 6,9 s

Max hastighet 144 km/h 157 km/h

 11 m 11 m

Räckvidd - blandad körning (WLTP) 1) 278 - 285 km 396 km

Räckvidd - stadskörning (WLTP) 1) 402 - 408 km 573 km

Elförbrukning (WLTP) 1) 166 - 168 Wh/km 178 Wh/km

Chassi

Hjulupphängning 

Fram 

Bak

Bromssystem 

Fram 

Bak

Styrning

Karosstyp

Karosstyp

Antal dörrar

Sittplatser

Nissan Garantier 4 490 mm

Nybilsgaranti

Garanti elbilskomponenter

Garanti gällande batterikapaciteten

Rostskyddsgaranti

Lackgaranti

Nissan Assistans 3 år / 100 000 km

1) Angivna siffror gällande förbrukning och räckvidd baseras på laboratorietester i enlighet med EU-lagstiftning och är avsedda att jämföra olika bilmodeller. Informationen 

refererar inte till en specifik bil och Nissan kan inte garantera dessa siffror. Siffrorna behöver inte avspegla ett verkligt körresultat. Tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och 

icke tekniska faktorer som väderförhållanden och topografi kan påverka det officiella resultatet. Siffrorna sattes under den nya WLTP testcykeln (Worldwide harmonizied 

Light vehicle Test Procedure).

3 år

Ventilerade bromsskivor

Ventilerade bromsskivor

Elektriskt styrservo

Hatchback

5

5

3 år / 100 000 km

5 år / 100 000 km

Lithium-ion-batteriet har en garanti gällande kapacitetsförlust under 9 staplar (av 12) som 

visas på kapacitetsmätaren. Garantin gäller i 8 år / 160 000 km.

12 år

Electro Hydrostatic Actuator

Växelströms, synkron

El

Automat

Fram 

Laminerat litiumjonbatteri

50 kW (e+ Tekna är kompatibel med CHAdeMO 100 

kW snabbladdning)

EVSE (220V vägguttag)

Mode-3 Type2 (laddbox, max 32 A)

0 g/km

Individuell, MacPherson-fjäderben

Bakaxel av torsionstyp
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Mått LEAF 39 kWh LEAF 59 kWh

Längd

Bredd exkl. sidobackspeglar

Bredd inkl. sidobackspeglar

Totalhöjd 1 530 - 1 540 mm 1 545 mm 

Hjulbas

Spårvidd fram

Spårvidd bak

Markfrigång olastad 155 mm 135 mm

Vikt / Kapacitet

Tjänstevikt från 2) 1 545 - 1 600 kg 1 705 - 1 731 kg

Totalvikt 1 995 kg 2 140 kg

Max. taklast 35 kg 35 kg

Bagageutrymme (VDA)

1 530 mm

1 545 mm

435 L (Visia, Acenta, N-Connecta) / 420 L (Tekna)

2) Uppgifterna överensstämmer med gällande EU-direktiv (Whole Vehicle Type Approval). Tjänstevikt avser bil utan förare (75 kg), inklusive kylarvätska, oljor, bränsle, 

reservdäck och verktyg. Nyttolasten kan ändras om bilen förses med extrautrustning och/eller tillval.

4 490 mm

1 790 mm

2 030 mm

2 700 mm

 27.3.2023

SE-04C-1336  NISSAN LEAF 



Färgkod / Karossfärg/ Typ av lack*

326

White

Solid

Z10

Red

Solid

KAD

Dark Metal Grey

Metallic

RCJ

Universal blue

Metallic

Z11

Black

Metallic

QAB

Pearl White

Pearl

XDF

Pearl White QAB

med Black tak Z11

2-Tone

XFU

Ceramic Grey KBY

med Black tak Z11

2-Tone

XDS

Magnetic Red NAJ

med Black tak Z11

2-Tone

XDR

Silver grey KY0

med Black tak Z11

2-tone

XFV

Magnetic blue RCF

med Black tak Z11

2-tone

*Färgerna är endast vägledande

2-tone lack är tillgängligt på N-Connecta, Tekna, e+ N-Connecta och e+ Tekna.
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Interiör

     Utrustningsnivå

*Vissa delar av stolklädseln är inte av läder eller Ultrasuede®

Black
Tyg

(återvunnet material)

Klädselfärg         Typ av klädsel

Standard Acenta &

 N-Connecta

Standard Acenta &

 N-Connecta

Standard Visia Black Tyg

Light
Tyg

(återvunnet material)

Standard Tekna Light Läder / Ultrasuede® *

Standard Tekna Black Läder / Ultrasuede® *

Syntetiskt läder och tyg
Tillval N-Connecta 

Light

Tillval N-Connecta
Black Syntetiskt läder och tyg
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Tillbehör Artikelnummer Rek, pris inkl. moms och montering*

Skydd interiör

Velourmattor (sats med 4) - dubbla sömmar - black KE7455S001  820

Velourmattor (sats med 4) - dubbla sömmar - Blue (RAY) KE7455S00B  820

Gummimattor (sats med 4) KE7485S001 1 090

Belysta instegsskydd (sats med 2) - "ZERO EMISSION"-logo G69503NL0A 4 120

Bagagerumsmatta VÄNDBAR (ena sidan gummi, andra sidan velour) - black - För bil med BOSE KE9655S0S0 1 250

Bagagerumsmatta VÄNDBAR (ena sidan gummi, andra sidan velour) - black - För bil utan BOSE KE9655S0S1 1 250

Lastsorterare med lastdelare T99C25SA0A 4 300

Skydd exteriör

Stänkskydd (fram och bak) - White (326) KE7885SH0A 3 580

Stänkskydd (fram och bak) - Chestnut Bronze (CAN) KE7885SH0B 3 580

Stänkskydd (fram och bak) - Dark Metal Grey (KAD) KE7885SH0C 3 580

Stänkskydd (fram och bak) - Spring Cloud (KBR) KE7885SH0D 3 580

Stänkskydd (fram och bak) - silver (KYO) KE7885SH0E 3 580

Stänkskydd (fram och bak) - Magnetic Red (NAJ) KE7885SH1A 3 580

Stänkskydd (fram och bak) - Pearl White ((QAB)) KE7885SH1B 3 580

Stänkskydd (fram och bak) - Red (Z10) KE7885SH1C 3 580

Stänkskydd (fram och bak) - black(Z11) KE7885SH1D 3 580

Övre stötfångarskydd 999B18600C 1 970

Ilastningsskydd KE9675S020 1 800

Allvädersöverdrag KB6915S000 1 610

Skyddsfilm för främre delen av motorhuven 999N186001 1 750

Styling

KE7605S05C 4 800

Dekorlist dörr, nederkant (sats om 4) - Blue KE7605S05B 5 190

Undre dekorlist baklucka - Chrome KE7915S02C 2 140

Undre dekorlist baklucka - Blue (RAY) KE7915S02B 2 140

Backspegelkåpor - Chrome KE9605S01C 2 540

Backspegelkåpor - Blue (RAY) KE9605S01B 2 370

Dekorlist fram - Blue (RAY) K60105SK0A 4 440

Dekorlist tröskel sida - Blue (RAY) G68E05SK0A 8 220

Dekorlist spoiler bak - Blue (RAY) KE7905S02B 3 200

Hajfensantenn, black (Z11) (kompatibel med DAB, FM-radio. Stöder ej AM-bandet) KE2805SABC 4 420

Hajfensantenn, Pearl White (QAB) (kompatibel med DAB, FM-radio. Stöder ej AM-bandet) KE2805SAAA 3 610

Hajfensantenn, Magnetic Red (NAJ) (kompatibel med DAB, FM-radio. Stöder ej AM-bandet) KE2805SABE 3 610

Hajfensantenn, Dark Metal Grey (KAD) (kompatibel med DAB, FM-radio. Stöder ej AM-bandet) KE2805SABD 3 610

Hajfensantenn, Solid White (326) (kompatibel med DAB, FM-radio. Stöder ej AM-bandet) KE2805SABB 3 610

Komfortbelysning - White KE6305S014 2 600

Lastbågar och tillbehör

Lastbåge - aluminium (max 35 kg) KE7305S510 3 020

Takmonterad cykelhållare, stål (standardversion) KE73880100 1 290

Cykelhållare, aluminium. T-spårsadapter ingår. KB73880010 1 570

T-spårsadapter för cykelhållare ( KE73880100) Nödvändig vid montering på taklastbågar av 

aluminium
KE73799933  320

Takbox, Small - black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734380BK 4 510

Takbox medium, black - snabbfäste - kan öppnas från bägge sidor KE734480BK 5 560

KE734RAN90 2 960

Bilder och detaljerad information om samtliga tillbehör hittar du i tillbehörsbroschyren.
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Tillbehör Artikelnummer Rek, pris inkl. moms och montering*

Tillbehör till dragkoppling

Dragkoppling för cykelställ KE5036W510 6 280

Elsats för dragkoppling, 13-polig KE5055S012 3 390

Cykelhållare för dragkoppling, 13-polig, 2 cyklar, fällbar - Euroride KE73870213 5 410

Cykelhållare för dragkoppling - 3 cyklar - fällbar - Hangon 972 KS73875300 1 370

Cykelhållare för dragkoppling - 2 cyklar - Xpress 970 KS73875200  910

Övrigt

Hållare till laddkabel (EVSE) B96M53NC0B 1 410

Kabelvinda B96M54FJ00 1 410

Tillbehör Paket

Elegance Pack, Chrome KE6005S00C 8 420

Dörrtröskellister

Undre dekorlist bagagerumslucka

Backspegelkåpor

Elegance Pack, Blue KE6005S00B 9 070

Dörrtröskellister

Undre dekorlist bagagerumslucka

Backspegelkåpor

Essential Pack (BOSE) 2000000005 130 3 622

Säkerhetsväst

Första hjälpen-sats

Velourmattor

Bagagerumsmatta

Övre stötfångarskydd

Essential Pack (no BOSE) 2000000005 131 3 622

Säkerhetsväst

Första hjälpen-sats

Velourmattor

Bagagerumsmatta

Övre stötfångarskydd

Dynamic Pack 2000000005 025 13 332

Dekorlist fram

Dekorlist tröskel sida

Dekorlist spoiler bak

Bilder och detaljerad information om samtliga tillbehör hittar du i tillbehörsbroschyren.

* Information om tillbehör är endast avsedd som en allmän vägledning och utgör på intet sätt någon form av erbjudande eller utfästelse från Nissan. Vi har gjort allt som stått i 

vår makt för att den information som lämnas här ska vara korrekt. Då vi hela tiden arbetar med att förbättra våra produkter ytterligare, förbehåller vi oss dock rätten att ändra 

samtliga uppgifter. Lägg speciellt märke till följande: Priserna är endast riktpriser och innefattar i förekommande fall inte några lackeringskostnader. Priserna anges inklusive 

moms och montering. Monteringskostnaden kan skilja sig åt mellan olika återförsäljare. Fråga därför din lokala Nissan-återförsäljare om det exakta priset. Tillbehör och annan 

extrautrustning som monteras kan påverka bilens förbrukning och räckvidd.

Bilder och detaljerad information om samtliga tillbehör hittar du i tillbehörsbroschyren.
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Laddboxar från Wallbox

Pris**

(inkl. 25 % moms) (före grön rot -50%)

Laddboxar (pris inkl. standard installation)*

Pulsar Plus 5 meter 20 750

Pulsar Plus 7 meter 21 750

22kW 3-fas.  Laddningen kan konfigureras från 3,6 kW till 22 kW* 

Integrerat DC-läckageskydd

Integrerad Typ 2 kabel, 5 meter (7 meter finns som tillval)

Alltid uppkopplad via Wi-Fi eller Bluetooth

Användaridentifikation via myWallbox App / myWallbox portal eller free access

Kommunicerar med myWallbox app och portal för laddschema och rapportering

Tillgänglig i vitt eller svart

Inkl. Power sharing kapacitet

Wallbox - tillbehör

7 meter laddkabel för Pulsar Plus 1 000

Kabelhållare  499

PowerBoost  - Dynamisk effektvakt (pris inkl. installation + laddbox)

Pulsar Plus 5 m + Installation Powerboost 23 500

Pulsar plus 7 m + Installation Powerboost 24 500

Standardinstallation - innehåll

10 meter kabel från säkringsskåp till laddpunkt och två håltagningar genom mjuk vägg.

Personskyddsbrytare 16A

Montering, inkoppling och test av laddstationen samt dokumentation

Upp till 4 tim. arbetstid på plats

50km resa T.or längre sträcka förhandlas med installatör

Bokning av installation sker inom 5 arbetsdagar med slutkund

Hantering av Grön Rot enligt gällande regelvärk 

Bokning av installation sker inom 5 arbetsdagar med slutkund

Hantering av Grön Rot enligt gällande regelvärk 

*LEAF kan endast laddas med 1 fas och max. 6,6 kW. **I priset för laddaren ingår en standardinstallation. Extra installationskostnader faktureras direkt av installatören. 

Installationen utförs av en certifierad elektriker utsänd som utvald partner till Wallbox AS. För mer information om Wallbox-laddare eller installation, vänligen kontakta din Nissan-

återförsäljare.
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Kolla priser (länk till Nissans nätsida)

NISSAN 5       TRYGGHETSPAKET

Fler bekymmersfria kilometer

När du köper en ny eller begagnad Nissan kan du också köpa Nissan 5★ Trygghetspaket. Det gör att du kan känna dig lugn 

och trygg ännu längre, eftersom bilen är skyddad mot mekaniska och elektriska fel i upp till 5 år.  Nissan 5★ Trygghetspaket 

aktiveras när fabriksgarantin upphör (efter 3 år) och det omfattar även Nissans vägassistans som gäller i hela Europa.

Trygghetspaketet är kopplat till bilen, så det går att överföra. Om du säljer bilen och Trygghetspaketet fortfarande är giltigt, 

följer det med bilen till nästa ägare. Därför innebär Trygghetspaketet att bilens andrahandsvärde ökar. Ett giltigt 

Trygghetspaket är också ett bevis för att din Nissan har servats på rätt sätt från första kilometern.

Du kan få mer information om Nissan 5★ Trygghetspaket hos din Nissan-återförsäljare eller genom att gå in på nissan.se.
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Njut av fördelarna med Nissan Assistans så länge fabriksgarantin gäller! När du lämnar in din bil för service på en Nissan-

verkstad förlänger vi Nissan Assistans till nästa gång det är dags för service - utan kostnad för dig. Även efter det att 

fabriksgarantin har upphört.

NISSAN ASSISTANS

  finns Nissan Assistans vägassistans alltid till din 

  hjälp

  efter det förlänger vi Nissan Assistans varje gång du servar din bil på en Nissan-

  verkstad. Förlängningen är gratis för dig och gäller till nästa servicetillfälle.

Du älskar din Nissan och vi på Nissan bryr oss om dig. Vi vill att du ska njuta av resan med sinnesro. Om ett fel skulle uppstå 

eller att det sker en olycka finns Nissan Assistans vägassistans alltid här för dig.

Vad som än händer, ring oss först och vi kommer att göra allt vi kan för att få dig och din bil tillbaka på vägen så snabbt och 

smidigt som möjligt, 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan ... helt utan kostnad för dig! 

Du kan få mer information om Nissan Assistans hos din Nissan-återförsäljare eller genom att gå in på nissan.se.
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NISSAN SERVICEAVTAL

Med Nissan Serviceavtal vet du hur mycket underhållet kommer att kosta i förväg. Din bil är alltid i prima skick, och din 

budget stabil. Du kan köpa Nissan servicekontrakt som ett paket vilket inkluderar flera service. En väl underhållen och servad 

bil garanterar ett  bra andrahandsvärde.

All service som ingår i Nissan Serviceavtal utförs hos en auktoriserad Nissan-verkstad. Få avtalet till dagsaktuella priser för 

att slippa oroa dig för framtida kostnadsökningar. Du behöver inte justera din budget även om underhållskostnaderna stiger 

p.g.a. inflationen eller bilens ålder.

Det bästa stället att serva din bil är på en Nissan-verkstad. All service som ingår i Nissan Serviceavtal utförs av tekniker som 

resa ska kunna fortsätta säkert, bekvämt och enkelt.

Välj hur du vill betala

Det finns två sätt att betala för Nissan Serviceavtal.

1) Förskottsbetalning. Få avtalet till dagsaktuella priser för att slippa oroa dig för framtida kostnadsökningar.

2) Inkludera Nissan Serviceavtal i din bilfinansiering. Det är ett kostnadseffektivt sätt att dela upp bilens servicekostnader och 

du behöver inte oroa dig över att betala varje service separat. Du bara betalar månadsvis genom Nissan Finans, som 

tillhandahålls av Santander.

Kolla priser (länk till Nissans nätsida)

Serviceavtalet följer Nissans officiella serviceschema och avtalet ska tecknas innan första service (senast 12 månader efter registrering). Serviceintervallet bestäms av 

modellspecifik tid / körsträcka, beroende på vilkendera som inträffar först. Prislistan är tillsvidare i kraft. Nissan Nordic Europe förbehåller sig rätten till prisändringar utan 

särkild föranmälan.

Du kan få mer information om Nissan Serviceavtal hos din Nissan-återförsäljare eller genom att gå in på nissan.se.
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DET SJÄLVKLARA VALET FÖR DIG SOM VÄLJER PRIVATLEASING

Fördelar med Nissan Försäkring vid privatleasing

- Försäkring och leasing på samma faktura.

- Fast månadskostnad under hela leasingperioden.

- 3 000 kr lägre självrisk på skador som ersätts av bilens vagnskadegaranti.

- Körsträckan följer sträckan du väljer för leasingavtalet

Bra villkor, helt enkelt.

NISSAN FÖRSÄKRING

är bra för bilens andrahandsvärde. Dessutom är vi ovanligt prisvärda, eftersom försäkringen bara kan tecknas för bilar från Nissan. Allt 

detta för att du ska få maximal trygghet och service, när du som bäst behöver det!

Om du köper din Nissan bil hos en auktoriserad återförsäljare så ingår även automatiskt en fri försäkring de första 2 veckorna plus 

rabatt på fortsatt försäkring. 

Nissan Försäkring

Självrisk i Trafikförsäkringen (när du är vållande) 0 kr (förare under 25 år:1000 kr)

Maxersättning för hjul och fabriksmonterad ljud- och bildutrustning Ingen begränsning

Maskinskadeförsäkringen gäller upp till
8 år eller 12 000 mil (personbil)

8 år eller 10 000 mil (lätt lastbil)

Garanterad reparation på auktoriserad Nissanverkstad Ja

Du som väljer privatleasing av din Nissan kan tryggt försäkra den hos Nissan Försäkring till ett förmånligt och fast 

enkelt som privatleasing ska vara.

Garanterad reparation med Nissan-originaldelar Ja

Gräns för att få helt ny bil vid totalskada 2 år eller 4 000 mil (endast personbil)

Ersättning vid totalskada som inte ger ny bil 20% mer än marknadsvärdet (endast personbil)

Frivilliga tilläggsförsäkringar
Stor Bilextra, Drulleförsäkring, Privat sjukvårdsförsäkring vid trafikolycka, 

m fl

Möjlighet att få rabatt på övriga försäkringar Ja, hos If Skadeförsäkring

Du kan få mer information om Nissan Försäkring hos din lokala Nissan-återförsäljare eller genom att kontakta Nissan försäkring på 08-541 706 45. Du kan även läsa mer 

och teckna försäkring direkt på www.nissanforsakring.se
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