NISSAN

LEAF

Tlačiť | Zatvoriť

OBJAVTE NAJPREDÁVANEJŠÍ
ELEKTROMOBIL V EURÓPE*
*PREDAJE ZA ROK 2018

UŽITE SI SVOJU
JAZDU NA MAXIMUM
NISSAN LEAF
LEAF sa vyvíja. Zvoľte si cestu a štýl a naštartujte svoju premenu.
Nissan LEAF :

Nissan LEAF e+ :

Až 389 km* jazdy s nulovými
emisiami a pohonom pomocou
kultovej mestskej technológie na
jednoducho úžasnú jazdu po
meste.

Až 528 km* bez emisnej jazdy
posilňujúcej váš zážitok.

* Spotreba energie (Wh/km): kombinovaná 185 – 206; emisie CO2 – kombinovaná (g/km): 0. Nulové emisie CO2 pri jazde.
Hodnoty dojazdu sú získané z laboratórnych skúšok v súlade s legislatívou EÚ a sú určené na porovnávanie jednotlivých typov vozidiel. Tieto informácie sa nevzťahujú na konkrétne
vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Tieto hodnoty nemusia odrážať výsledky pri reálnej jazde. Oficiálne výsledky môžu byť ovplyvnené voliteľnou výbavou, údržbou, štýlom jazdy
a netechnickými faktormi, ako sú poveternostné podmienky. Hodnoty boli určené na základe nového skúšobného cyklu WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
Uvádzané hodnoty čakajú na homologizáciu.
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VAŠA JAZDA,
VÁŠ VÝBER
Zmeňte štýl jazdy prepnutím ovládača a šoférujte svoj
NISSAN LEAF tak, aby ste si užili cestu podľa vašich
predstáv.

Vzrušujúca jazda. Neskutočný výkon
147 k a okamžitý krútiaci moment

Jazda po meste. Prepnite sa do režimu
Eco a získajte až 389 km* dlhotrvajúcej
zábavy

Inteligentná jazda. Vďaka technológii
e-pedal - jazda s jedným pedálom Vám
značne zjednoduší život.
Máte pred sebou dopravnú zápchu?
Vďaka pokročilému systému ProPILOT**
sa už na žiadnej ceste nebudete trápiť.

* Spotreba energie (Wh/km): kombinovaná 185 – 206; emisie CO2 – kombinovaná (g/km): 0. Nulové emisie CO2 pri jazde. Hodnoty dojazdu sú získané z laboratórnych skúšok v súlade s legislatívou EÚ a sú
určené na porovnávanie jednotlivých typov vozidiel. Tieto informácie sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Tieto hodnoty nemusia odrážať výsledky pri reálnej jazde. Oficiálne výsledky
môžu byť ovplyvnené voliteľnou výbavou, údržbou, štýlom jazdy a netechnickými faktormi, ako sú poveternostné podmienky. Hodnoty boli určené na základe nového skúšobného cyklu WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure).
** Systém ProPILOT je dostupný len v niektorých vozidlách v ponuke. ProPILOT je vyspelou technológiou na podporu vodiča, ale nedokáže zabrániť kolíziám.
Systém ProPILOT je určený na použitie iba na diaľniciach (s protismernými pruhmi oddelenými bariérami) a vyžaduje, aby vodič venoval pozornosť dopravnej situácii a mal ruky na volante.
Vodič je zodpovedný za to, že sa venuje riadeniu, ide bezpečne a kedykoľvek je schopný prevziať kontrolu nad vozidlom.
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INTELIGENTNÁ
INTEGRÁCIA, KTORÁ
SPRAVÍ Z VÁŠHO VOZIDLA
PRODUKTÍVNEJŠIE
MIESTO.
Spojte svoj život s tým najúžasnejším spoločníkom.

ÚPLNE NOVÁ APLIKÁCIA
NISSANCONNECT SERVICES.
Čokoľvek potrebujete, je v Nissane
LEAF na dosah ruky. Spusťte nabíjanie
svojho vozidla na diaľku, ovládajte jeho
teplotu a majte neustály prístup
k svojmu parkovaciemu miestu vďaka
úplne novej aplikácii NissanConnect
Services.

NOVÝ 8” DISPLEJ S APLIKÁCIOU NISSAN
DOOR-TO-DOOR NAVIGATION
8” multidotykový displej je srdcom vášho informačného
a zábavného systému, vďaka ktorému máte okamžitý
prístup k rýchlej a podrobnej navigácii TomTom, hudbe,
informáciám a ďalším údajom. Tiež umožňuje
integráciu smartfónu prostredníctvom Apple CarPlay
a AndroidAuto. Cesta nebola nikdy jasnejšia.
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VYBERTE SI SPÔSOB
DOBÍJANIA A ZOSTAŇTE V POHYBE

OBJAVTE NISSAN LEAF e+
Vychutnajte si vynikajúci zážitok.
Nissan LEAF e+ je vybavený kultovou technológiou inteligentnej
mobility Nissan, vďaka ktorej sa môže pochváliť výkonom
217 k a dojazdom až 385 km*** plným bezkonkurenčnej elektrickej
zábavy bez emisií.

Jednoducho zapojte svoj Nissan LEAF doma do zásuvky, aby sa v noci dobil,
alebo môžete využiť najväčšiu sieť rýchleho nabíjania v Európe priamo na
ceste. Čas nabíjania je ovplyvnený viacerými faktormi. Ďalšie informácie
nájdete nižšie.

DOMÁCE NABÍJANIE –
7 KW NÁSTENNÁ NABÍJAČKA*

JAZDA S NAJDLHŠÍM DOJAZDOM +
AŽ 385 KM SO 62 KWH BATÉRIOU
MODELU e+***

JAZDA S NAJVYŠŠÍM VÝKONOM +
217 K A ZRÝCHLENIE Z 0 NA 100 KM/H
ZA 6,9 S

JAZDA S ISTOTOU +
POKROČILÁ PODPORA RIADENIA
PROPILOT**** A FUNKCIA E-PEDAL
PRE POHODLNÚ A JEDNODUCHO
ÚŽASNÚ JAZDU.

NISSAN LEAF: OD UPOZORNENIA DO PLNÉHO NABITIA UŽ ZA 7 H 30 MIN.
NISSAN LEAF e+: OD UPOZORNENIA DO PLNÉHO NABITIA UŽ ZA 11 H 30 MIN.

NISSAN LEAF e+:
Širší výber, dlhší dojazd,
vyšší výkon.

VEREJNÉ RÝCHLE NABÍJANIE POMOCOU
50 KW RÝCHLONABÍJAČKY CHADEMO**
NISSAN LEAF: Z 20 % NA 80 % PRIBLIŽNE ZA 60 MIN
NISSAN LEAF e+: Z 20 % NA 80 % PRIBLIŽNE ZA 90 MIN

* Uvedené hodnoty platia pre 40 kWh (Nissan LEAF) a 62 kWh (Nissan LEAF e+) batérie, nástenná nabíjačka sa predáva
samostatne, z katalógu príslušenstva pre Nissan LEAF.
**Rýchle nabíjanie: Uvedené hodnoty platia pre 40 kWh (Nissan LEAF) a 62 kWh (Nissan LEAF e+) batérie. Čas závisí od
podmienok nabíjania vrátane typu a stavu nabíjačky, teploty batérie a teploty okolia v mieste použitia. Uvedený čas
rýchleho nabíjania vyžaduje použitie rýchlej nabíjačky CHAdeMO. Nissan LEAF je navrhnutý pre väčšinu ciest vo
vašom každodennom živote a vybavený ochranou batérie počas opakovaných rýchlych nabíjacích cyklov
v krátkom čase. Následné rýchle nabíjanie môže trvať dlhšie, ak teplota batérie aktivuje technológiu zabezpečenia
batérie. Uvádzané hodnoty čakajú na homologizáciu.

*** Spotreba energie (Wh/km): kombinovaná 185 – 206; emisie CO2 –
kombinovaná (g/km): 0. Nulové emisie CO2 pri jazde.
Hodnoty dojazdu sú získané z laboratórnych skúšok v súlade
s legislatívou EÚ a sú určené na porovnávanie jednotlivých typov
vozidiel. Tieto informácie sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie
sú súčasťou ponuky. Tieto hodnoty nemusia odrážať výsledky pri
reálnej jazde. Oficiálne výsledky môžu byť ovplyvnené voliteľnou
výbavou, údržbou, štýlom jazdy a netechnickými faktormi, ako sú
poveternostné podmienky. Hodnoty boli určené na základe nového
skúšobného cyklu WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure). Uvádzané hodnoty čakajú na homologizáciu.
****Systém ProPILOT je dostupný len v niektorých vozidlách
v ponuke. ProPILOT je vyspelou technológiou na podporu vodiča, ale
nedokáže zabrániť kolíziám.
Systém ProPILOT je určený na použitie iba na diaľniciach
(s protismernými pruhmi oddelenými bariérami) a vyžaduje, aby
vodič venoval pozornosť dopravnej situácii a mal ruky na volante.
Vodič je zodpovedný za to, že sa venuje riadeniu, ide bezpečne
a kedykoľvek je schopný prevziať kontrolu nad vozidlom.

Tlačiť | Zatvoriť

LEAF
ACENTA

(ŠTANDARDNÁ VÝBAVA)

EXTERIÉR:
•
•
•
•
•
•

16″ disky kolies z ľahkých zliatin
Halogénové svetlomety s LED svetlami na denné svietenie
Charakteristické zadné LED svetlá
Predné hmlové svetlá
Chrómované kľučky dverí
Osvetlenie nabíjacieho vstupu

INTERIÉR:
• 7″ farebný TFT displej a analógový prístrojový panel
• Sedadlá: čierna alebo svetlošedá recyklovaná tkanina
• MANUÁLNE nastaviteľné sedadlo vodiča (POSÚVANIE, SKLÁPANIE
A ZDVÍHANIE + ODKLADACIE VRECKÁ NA ZADNEJ STRANE PREDNÝCH
SEDADIEL)
• MANUÁLNE nastaviteľné sedadlo vodiča (POSÚVANIE, SKLÁPANIE
A ZDVÍHANIE + ODKLADACIE VRECKÁ NA ZADNEJ STRANE PREDNÝCH
SEDADIEL)
• Zadné sedadlá delené v pomere 60/40
• Doplnky palubnej dosky s technickým vzorom
• Multifunkčný kožený volant
• Predná stredová lakťová opierka

KOMFORT A POHODLIE
• i-Key a PES (spúšťanie motora tlačidlom)
• Automatická klimatizácia (s časovačom a kúrením PTC pomocou
aplikácie)
• Inteligentné automatické svetlá a dažďový senzor + funkcia sprievodu
po zamknutí vozidla + automatické zapnutie výstražných svetiel
• Vnútorný spätné zrkadlo s manuálnym stmavovaním
• Inteligentný tempomat + obmedzovač rýchlosti + ovládanie
audiosystému + ovládanie ukazovateľov
• Predné a zadné elektricky ovládané okná s jednodotykovým ovládaním
na strane vodiča
• Volant s nastavením sklonu
• 12 V zásuvka (1) + zásuvka USB (1)

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLÓGIE
• Navigácia a multimediálny systém Nissan Connect EV s 8” dotykovou
obrazovkou
• Aplikácia NissanConnect Services
• 6 reproduktorov

• Inteligentné núdzové brzdenie
• e-Pedal (s funkciou rekuperácie)

ZABEZPEČENIE A ŠPECIFICKÉ ÚDAJE PRE ELEKTROMOBILY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tepelné čerpadlo
Inteligentné núdzové brzdenie s rozpoznávaním chodcov a cyklistov
ABS + EBD + brzdový asistent + asistent rozjazdu do kopca
50 kW rýchlonabíjačka Chademo
6,6 kW palubná nabíjačka
6 airbagov (predné, bočné a stropné)
ISOFIX
Inteligentné aktívne držanie stopy vozidla
EuroNCAP 5*
Automatické prepínanie svetiel
Systím upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu
Upozornenie na premávku za vozidlom
Systém sledovania mŕtveho uhla

ACENTA

(VOLITEĽNÉ PRVKY)

• 17” disky kolies z ľahkých zliatin
• Tmavé sklá
• Vyhrievané a ventilované predné a zadné sedadlá a vyhrievaný kožený
volant
• Núdzové rezervné koleso
• Inteligentný panoramatický kamerový parkovací systém + systém
monitorovania pohybujúcich sa objektov za vozidlom
• + inteligentné rozpoznávanie únavy vodiča + parkovacie senzory
(4 vpredu a 4 vzadu)

monitorovania pohybujúcich sa objektov za vozidlom
• + inteligentné rozpoznávanie únavy vodiča + parkovacie senzory
(4 vpredu a 4 vzadu)

N-CONNECTA (VOLITEĽNÉ PRVKY)
• LED svetlomety s automatickým prepínaním + predné hmlové LED
svetlá
• dvojtónové prevedenie farby karosérie
• Vyhrievané a ventilované predné a zadné sedadlá a vyhrievaný kožený
volant
• Sedadlá čiastočne čalúnené umelou kožou (čierna alebo svetlá) +
vyhrievané sedadlá
• + vyhrievaný kožený volant
• Núdzové rezervné koleso
• Audiosystém BOSE Premium so 7 reproduktormi
• ProPILOT + elektronická parkovacia brzda

TEKNA

EXTERIÉR:
• 17” disky kolies z ľahkých zliatin
• Tmavé sklá
• Stredový stĺpik karosérie v lesklej čiernej farbe

KOMFORT A POHODLIE
• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním
• Slnečné clony s osvetlením na strane vodiča a spolujazdca

ROZMERY
A : Celková dĺžka: 4 490 mm
B : Rázvor: 2 700 mm
C : Celková šírka: 1 788 mm

D

D: Nissan LEAF Celková výška 1 540 mm

(1 530 mm so 16″ diskami kolies z ľahkých
zliatin) Nissan LEAF e+ Celková výška
1 545 mm*

(ŠTANDARDNÁ VÝBAVA)

EXTERIÉR:
• LED svetlomety s automatickým prepínaním + predné hmlové svetlá LED

INTERIÉR:

B

• Sedadlá čiastočne čalúnené umelou kožou (čierna alebo svetlá)
+ vyhrievané sedadlá
+ vyhrievaný kožený volant

C

A

*Uvádzané hodnoty čakajú na homologizáciu.

KOMFORT A POHODLIE
• Elektrická parkovacia brzda

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLÓGIE

N-CONNECTA (ŠTANDARDNÁ VÝBAVA)

UROBTE ĎALŠÍ KROK,
ZVOĽTE SI FARBU

• Audiosystém BOSE Premium so 7 reproduktormi
• ProPILOT + elektronická parkovacia brzda

TEKNA

ZVOĽTE SI FARBU

(VOLITEĽNÉ PRVKY)

• Dvojtónové prevedenie farby karosérie
• Polokožené sedadlá so semišovými (Ultrasuede®) prvkami
+ vyhrievané sedadlá
• Núdzové rezervné koleso
• ProPILOT Park

Metalická čierna Z11

Pastelová červená Z10

Červená Magnetic NAJ

Hnedá Chestnut CAN

Modrá Vivid RCA

Pastelová biela 326

Biela Pearl QAB

Strieborná Blade KYO

Striebornozelená KBR

Metalická šedá Gun KAD

Dvojtónové prevedenie

Dvojtónové prevedenie

Dvojtónové prevedenie

Dvojtónové prevedenie

metalickej čiernej karosérie
a strechy v metalickej šedej
(Gun, XDK)

červenej Magnetic karosérie
a strechy v metalickej čiernej
XDS

modrej Vivid karosérie
a strechy v metalickej čiernej
XDY

bielej (Pearl) karoserie a strechy v metalickej čiernej (XDF) alebo
perleťovo bielej karoserie a strechy v metalickej modrej (XDH)

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLÓGIE

Dvojtónové prevedenie

Dvojtónové prevedenie

• Audiosystém BOSE Premium so 7 reproduktormi
• ProPILOT + elektronická parkovacia brzda

karosérie vo farbe
striebornozelená a strechy
v metalickej čiernej farbe XDG

v kombinácii metalickej šedej
(Gun) karosérie a strechy
v metalickej čiernej XDJ

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLÓGIE
• Inteligentný panoramatický kamerový parkovací systém + systém

LEAF e+
N-CONNECTA

(ŠTANDARDNÁ VÝBAVA)

EXTERIÉR:
•
•
•
•
•
•
•
•

17” disky kolies z ľahkých zliatin
Halogénové svetlomety s LED svetlami na denné svietenie
Charakteristické zadné LED svetlá
Predné hmlové svetlá
Chrómované kľučky dverí
Osvetlenie nabíjacieho vstupu
Tmavé sklá
Stredový stĺpik karosérie v lesklej čiernej farbe

INTERIÉR:
• 7″ farebný TFT displej a analógový prístrojový panel
• ECO poťah (čierna alebo svetlá)
• MANUÁLNE nastaviteľné sedadlo vodiča (POSÚVANIE, SKLÁPANIE
A ZDVÍHANIE + ODKLADACIE VRECKÁ NA ZADNEJ STRANE PREDNÝCH
SEDADIEL)
• MANUÁLNE nastaviteľné sedadlo vodiča (POSÚVANIE, SKLÁPANIE
A ZDVÍHANIE + ODKLADACIE VRECKÁ NA ZADNEJ STRANE PREDNÝCH
SEDADIEL)
• Zadné sedadlá delené v pomere 60/40
• Doplnky palubnej dosky s technickým vzorom
• Multifunkčný kožený volant
• Predná stredová lakťová opierka

KOMFORT A POHODLIE
• i-Key a PES (spúšťanie motora tlačidlom)
• Automatická klimatizácia (s časovačom a kúrením PTC pomocou
aplikácie)
• Inteligentné automatické svetlá a dažďový senzor + funkcia ´´Folow me
home´´ + automatické zapnutie výstražných svetiel
• Vnútorný spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním
• Inteligentný tempomat + obmedzovač rýchlosti + ovládanie
audiosystému + ovládanie ukazovateľov

• Predné a zadné elektricky ovládané okná s jednodotykovým ovládaním
na strane vodiča
• Volant s nastavením sklonu
• 12 V zásuvka (1) + zásuvka USB (1)
• Slnečné clony s osvetlením na strane vodiča a spolujazdca

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLÓGIE
• Navigácia a multimediálny systém Nissan Connect EV s 8” dotykovou
obrazovkou
• Aplikácia NissanConnect Services
• 6 reproduktorov
• Inteligentné núdzové brzdenie
• e-Pedal (s funkciou rekuperácie)
• Inteligentný panoramatický kamerový parkovací systém + systém
monitorovania pohybujúcich sa objektov za vozidlom
• + inteligentné rozpoznávanie únavy vodiča + parkovacie senzory (4
vpredu a 4 vzadu)

ZABEZPEČENIE A ŠPECIFICKÉ ÚDAJE PRE ELEKTROMOBILY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tepelné čerpadlo
Inteligentné núdzové brzdenie s rozpoznávaním chodcov a cyklistov
ABS + EBD + brzdový asistent + asistent rozjazdu do kopca
50 kW rýchlonabíjačka Chademo, kompatibilná so 100 kW
rýchlonabíjačkou Chademo
6,6 kW palubná nabíjačka
6 airbagov (predné, bočné a stropné)
ISOFIX
Inteligentné aktívne držanie stopy vozidla
EuroNCAP 5*
Automatické prepínanie svetiel
Systém upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
Upozornenie na premávku za vozidlom
Systém sledovania mŕtveho uhla

N-CONNECTA (VOLITEĽNÉ PRVKY)
• LED svetlomety s automatickým prepínaním + predné hmlové LED
svetlá
• dvojtónové prevedenie farby karosérie
• Vyhrievané a ventilované predné a zadné sedadlá a vyhrievaný kožený
volant
• Sedadlá čiastočne čalúnené umelou kožou (čierna alebo svetlá) +
vyhrievané sedadlá
• + vyhrievaný kožený volant
• Núdzové rezervné koleso
• Audiosystém BOSE Premium so 7 reproduktormi
• ProPILOT + elektronická parkovacia brzda

TEKNA

(ŠTANDARDNÁ VÝBAVA)

EXTERIÉR:
• LED svetlomety s automatickým prepínaním+ predné hmlové LED svetlá

INTERIÉR:
• Polokožené sedadlá so semišovými (Ultrasuede®) prvkami + vyhrievané
sedadlá
• + vyhrievaný kožený volant

KOMFORT A POHODLIE
• Elektrická parkovacia brzda

TEKNA (VOLITEĽNÉ PRVKY)
• Dvojtónové prevedenie farby karosérie
• Núdzové rezervné koleso
• ProPILOT Park
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Inteligentná mobilita Nissan nás inšpiruje vo všetkom, čo robíme. Vďaka novým
technológiám meníme autá z obyčajných dopravných prostriedkov na skutočných
partnerov. Pokiaľ pôjdeme spolu, bude jazda istejšia, prepojenejšia a bude v nej viac
vzrušenia. Či už ide o vozidlá, ktoré vám pomôžu s riadením, alebo o diaľnice, na ktorých si
za jazdy dobijete batérie elektromobilu, bavíme sa o veľmi blízkej budúcnosti. O budúcnosti,
ktorá sa začína rysovať vo vozidlách Nissan, ktoré môžete riadiť už dnes.

Ste pripravení na Nissan LEAF? Objednajte si ho na našich stránkach.
https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/leaf.html

Pečiatka dílera:

Sledujte spoločnosť Nissan na:

Príprave tejto publikácie sme venovali maximálne úsilie a urobili sme všetko pre to, aby jej obsah v čase tlače ( jún 2019) presne
zodpovedal skutočnosti. V tejto brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V súlade so
zásadami neustáleho zlepšovania výrobkov si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie a vozidlá
opísané a zobrazené v tejto publikácii. Díleri spoločnosti Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takých zmenách v najkratšom
možnom čase. Aktuálne informácie si môžete kedykoľvek vyžiadať u miestneho dílera vozidiel Nissan. Vzhľadom na obmedzenia
použitého tlačového procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb použitých lakov
a materiálov interiérového čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo akejkoľvek jej časti je bez
písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe zakázaná.
Táto brožúra je vyrobená z papiera bez obsahu chlóru – 2019 LEAF LSR 6/2019 – Vytlačené v EÚ.
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