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Nissan LEAF

Dlhší dojazd, vyšší výkon,
viac možností
Svetovo najpredávanejší elektromobil prináša množstvo nových možností a s nimi i mnoho
zážitkov z jazdy. Bývate v meste, dochádzate za prácou alebo hľadáte jednoznačne elektromobil
a chcete pri jazde zažívať viac vzrušenia? Privítajte jednoducho úžasný Nissan LEAF, v ktorom
zažijete sebaistú a prepojenú jazdu.
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Preplávajte mestom
cestujte mestským priestorom s dojazdom až 270 km (model LEAF e+ až 385 km),
ktorý je najdlhší v danej triede. Režim B vám ponúkne bezprostrednosť,
funkciu e-pedal vzrušujúci pocit z ovládania vozidla a režim eco zase zábavu na
dlhých trasách. Aktivujte si funkciu ProPILOT a technológie Nissan Intelligent Mobility,
s ktorými je jazda v hustej doprave hračka, a vyrazte do mesta.

Užite si dochádzanie
ako nikdy predtým
Prepnite do režimu D, aktivujte funkciu ProPILOT a dlhé dochádzanie vás už
nebude stresovať. Vďaka najväčšej rýchlo nabíjacej sieti v Európe tiež dôjdete
mnohonásobne ďalej.

Ešte dokonalejšia jazda
len na elektrinu
Zvoľte model Nissan LEAF e+, ktorý vnáša do jazdy ešte viac vzrušenia. Jeho 62 kWh
batéria zaistí okamžitý nástup krútiaceho momentu, výkonu, a dokonca i ešte dlhší
dojazd. V súčasnosti je to najlepší z najlepších elektromobilov, ktoré môžete vidieť
na cestách.
* 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).
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MAJTE VŠETKO EŠTE
VIAC POD KONTROLOU
s technológiou Nissan e-Pedal.
Na akceleráciu, spomaľovanie
a brzdenie v novom Nissane LEAF
si naozaj vystačíte s jediným
pedálom – jednoducho úžasné.

PREŽITE VIAC
VZRUŠENIA
POSILNITE SI
SEBADÔVERU

s okamžitým výkonom pri
rozjazde a oddajte sa číremu
potešeniu s technológiami
Intelligent driving pre plynulú
a úchvatnú jazdu.

so systémom Nissan ProPILOT*.
Stačí ho aktivovať, zvoliť rýchlosť
jazdy a vzdialenosť. Pôjde sa vám
potom ľahšie, uvoľnenejšie a jazda
bude i bezpečnejšia.

VIDÍTE A VNÍMATE VIAC
s panoramatickým kamerovým parkovacím
systémom a chytrými technológiami, ako je
upozornenie na premávku za vozidlom, sledovanie
mŕtveho uhla a rozpoznávanie dopravných značiek.

ZOSTAŇTE PRIPOJENÍ
s novým 8" displejom a vďaka
funkciám Apple Carplay a Android
Auto, ktoré zaistia stále a dokonalé
prepojenie telefónu s vozidlom.

NABUĎTE SVOJE ZMYSLY
Je výkonný a intenzívny. Prináša nový pocit z riadenia. Pripravte sa na zážitok,
ktorý vám prinesie za volantom presne to, po čom ste túžili. Hľadáte predovšetkým
výkon? Nissan LEAF e+ vám prináša ohromný nárast kapacity batérie. Potrebujete
sústavné pripojenie k sieti? Systém NissanConnect je presne to, čo potrebujete.
Ste vždy pripravení posunúť sa o krok ďalej? Pre Nissan LEAF neexistujú prekážky.
* Systém ProPILOT je dostupný len v niektorých vozidlách v ponuke. ProPILOT predstavuje vyspelú technológiu 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,
jazdí bezpečne a kedykoľvek je schopný prevziať kontrolu nad vozidlom.
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Jazda
mestom,
aká tu ešte nebola
Je dômyselný, má naozaj silu a je s ním skvelá zábava – jazdu mestskou džungľou si
s Nissanom LEAF užijete. Predstavte si, že na riadenie stačí jediný pedál, vďaka ktorému
sa z jazdy po všetkých tých kruhových objazdoch a rušných mestských uliciach stane
pohodová záležitosť. Uviazli ste v dopravnej zápche? Žiaden stres. Stačí aktivovať funkciu
ProPILOT a sústrediť sa na situáciu pred sebou. S technológiami Nissan Intelligent Mobility,
ktoré na vás dávajú pozor, s režimom B, ktorý vám dodá viac výkonu, a s režimom Eco,
ktorý vás na jediné nabitie odvezie až 270 km ďaleko (model LEAF e+* až 385 km), sa
stane pre vás mesto prirodzeným prostredím.

ST
OP

GO

e-Pedal. Zrýchľujte, spomaľujte a brzdite
s použitím len plynového pedála. Je to
také jednoduché.

* Hodnoty dojazdu sú získané z laboratórnych skúšok v súlade s legislatívou EÚ a sú určené na porovnávanie rôznych 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).
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Pozdĺžne parkovanie Našli ste miesto?
Zastavte pred ním, podržte tlačidlo
a sledujte, ako naň Nissan LEAF plynule
zacúva. Úžasné.

Parkovanie na parkovisku Zastavte
na voľnom mieste, podržte tlačidlo
a sledujte, ako sa Nissan LEAF
perfektne trafí medzi obe čiary.

Parkovanie

nebolo nikdy ľahšie

Jedným z najväčších strašiakov pri jazde v meste je parkovanie. Všetko to posúvanie
sa vpred, otáčanie volantom a cúvanie stojí zbytočne veľa času a úsilia. So systémom
ProPILOT Park je všetko bez problémov. Potrebujete sa zmestiť do medzery na malom
a preplnenom parkovisku? Chcete si uchmatnúť to miestečko vo vedľajšej ulici?
Stačí zastaviť, podržať tlačidlo, dať ruky z volantu a sledovať dokonalosť, s akou si váš
LEAF poradí s parkovaním. Bez točenia volantom a práce s pedálmi – jednoducho
ľahší a pohodlnejší spôsob parkovania.
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Skôr ako niečo podniknete,

nechajte sa varovať
ZÍSKAJTE LEPŠÍ PREHĽAD O OKOLÍ I keď nevidíte blížiace sa vozidlo
alebo dieťa na rohu, ktoré sa chystá prejsť cez cestu, môžete sa
spoľahnúť na funkcie Nissan Intelligent Mobility, že si to všimnú
a včas vás upozornia. Či už cúvate z parkovacieho miesta, alebo
prechádzate do iného pruhu na hlavnej ulici, poskytujú vám lepšie
predstavu o vašom okolí a dávajú úplne novú úroveň istoty.

PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM.
Vám umožňuje lepší prehľad o situácií okolo vozidla
a v prípade že deteguje pohybujúce sa objekty v
jeho blízkosti, upozorní Vás.

UPOZORNENIE NA PREMÁVKU ZA VOZIDLOM.
Tento systém Vám pomáha pri cúvaní z
parkovacieho miesta. Sleduje premávku za vozidlom
a v prípade nebezpečenstva Vás upozorní.
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Užite si

cestu naplno

UDRŽUJE VAŠU PREDNASTAVENÚ
RÝCHLOSŤ A ODSTUP

VIE DOKONCA I ÚPLNE
ZASTAVIŤ

DÁVA POZOR NA
PLYNULOSŤ PREMÁVKY

S dojazdom modelu LEAF až 270 km (LEAF e+ až 385 km), ktorý je jednoduché predĺžiť vďaka najväčšej
sieti rýchlo nabíjania v Európe, navyše s možnosťou jazdy v režime D a s funkciou
Nissan ProPILOT**, ktorá vám pomôže iba jediným stlačením tlačidla, nebola jazda po diaľnici nikdy
taká povznášajúca.
Nissan ProPILOT nasleduje vozidlo pred vami s vopred nastaveným odstupom a udržuje vás uprostred
jazdného pruhu. V dopravnej zápche môže váš LEAF i úplne zastaviť a zabrzdiť, čím sa šetrí energia
v batérii. Premení vaše každodenné ranné dochádzanie na skvelý spôsob, ako začať deň.
* 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 predstavuje vyspelú technológiu 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, jazdí bezpečne a kedykoľvek je schopný prevziať kontrolu nad vozidlom.
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Predstavte si, že na riadenie stačí jediný pedál, vďaka ktorému sa z jazdy po všetkých
tých kruhových objazdoch a rušných mestských uliciach stane pohodová záležitosť.

Správna technológia

v správnom čase
Nissan LEAF je nabitý najrôznejšími inteligentnými technológiami, ktoré dokážu v prípade
potreby zasiahnuť. Napríklad ak idete po diaľnici maximálnou rýchlosťou a doprava pred
vami zrazu spomalí: Inteligentný systém núdzového brzdenia s funkciou rozpoznávania
chodcov je stále v strehu a pripravený kedykoľvek zabrzdiť. Je dobré vedieť, že v tom nie ste
sami. Vďaka kompletnému balíku funkcií Nissan Intelligent Mobility *, o ktorú sa môžete na
ceste oprieť a ktorá vás ochráni pred problémami, sa cestovanie vo vozidle Nissan LEAF
premení na sebaistú, sebavedomú a zábavnejšiu jazdu.
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ProPILOT**:

ProPILOT Park:

dáva pozor na
plynulosť premávky,
aby udržoval vopred
nastavenú rýchlosť a
odstup a držal vozidlo
uprostred jazdného
pruhu. Dokonca vás
varuje, ak začnete
vybočovať z pruhu a
vie v dopravnej zápche
vozidlo úplne zastaviť.

dáva pozor na
plynulosť premávky,
aby udržoval vopred
nastavenú rýchlosť a
odstup a držal vozidlo
uprostred jazdného
pruhu. Dokonca vás
varuje, ak začnete
vybočovať z pruhu a
vie v dopravnej zápche
vozidlo úplne zastaviť.

INTELIGENTNÝ
TEMPOMAT:
sleduje plynulosť
premávky, aby vás
odľahčil od jednotvárnej
jazdy po diaľnici.

INTELIGENTNÁ
ASISTENCIA S
JAZDNÝMI PRUHMI
vám pomôže zostať
tam, kde na vozovke
chcete byť. Pokiaľ zistí,
že sa príliš dlho
a neúmyselne
odchyľujete od svojho
jazdného pruhu,
jemne pribrzdí, aby vás
pomohla naviesť späť.

INTELIGENTNÉ
AUTOMATICKÉ
SVETLOMETY s
LED technológiou:
Čelné svetlomety
vám osvetľujú
cestu – po zotmení sa
automaticky zapnú,
a ak v protismere
odhalia blížiace sa
vozidlo, podľa potreby
sa na chvíľu sklopia.

SYSTÉM
SLEDOVANIA
MŔTVEHO UHLA
S dôverou prechádzajte
do iného pruhu. Táto
funkcia dáva pozor na
oblasť mŕtveho uhla,
a ak sa tam skrýva iné
vozidlo, upozorní vás.

* Dostupnosť závisí od konkrétnej verzie
** Systém ProPILOT je dostupný len v niektorých vozidlách v ponuke. ProPILOT predstavuje vyspelú technológiu 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, jazdí bezpečne a kedykoľvek je schopný prevziať kontrolu nad vozidlom.
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Vylepšený a nabitý energiou

pre 100 % elektrickú budúcnosť

VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ
S FUNKČNOSŤOU DIFÚZORA

SPODNÝ DIFÚZOR
PLOCHÝ SPODOK
KAROSÉRIE

Prerežte vzduch s ešte vyššou účinnosťou. Vďaka neuveriteľnej kapacite novej 62 kWh batérie
a pokročilej aerodynamike Nissan LEAF e+ žiari na každej úrovni: užite si okamžitý prísun krútiaceho
momentu a neuveriteľne tichú jazdu s minimálnym vplyvom na životné prostredie i vašu peňaženku.
To je tá pravá budúcnosť: sila, potešenie a pozitivita.
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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.

Vyberte si spôsob dobíjania a zostaňte v pohybe

DOMÁCE NABÍJANIE – 7 KW
WALLBOX*

VEREJNÉ RÝCHLE NABÍJANIE POMOCOU 50 KW
RÝCHLONABÍJAČKY CHADEMO*

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: Z 20 % NA 80 % PRIBLIŽNE ZA 60 MIN.
NISSAN LEAF e+ Z 20 % NA 80 % PRIBLIŽNE ZA 90 MIN.

*Uvedené hodnoty platia pre batérie modelov Nissan LEAF (40 kWh) a Nissan LEAF e+ (62 kWh). Čas závisí od podmienok nabíjania vrátane typu a stavu nabíjačky, teploty batérie a okolitej teploty
v mieste nabíjania. 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.
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Zapnite úspory

oddajte sa slobode
ZISTITE, PREČO VIAC ZNAMENÁ MENEJJazda s elektromobilom prináša množstvo nečakaných
výhod. Bez spaľovacieho motora už, samozrejme, nemusíte tankovať palivo, ale tým sa výhody
zďaleka nekončia. Vozidlo má celkovo menší počet pohybujúcich sa dielov, čo znamená menšie
nároky na údržbu. Teraz sa už len rozhodnúť, čo budete robiť so všetkým voľným časom navyše.

DAJTE ZBOHOM SPAĽOVACIEMU MOTORU.
So 100 % elektrickým motorom môžete dať
zbohom všetkým kontrolám a údržbe
a tešiť sa na viac času na ceste. Teraz sa
môžete prebudiť plne nabití a pripravení
užiť si deň.
DAJTE ZBOHOM ČERPACÍM STANICIAM.
Môžete zabudnúť na nutnosť zastavovať
na čerpacej stanici po ceste do práce.
Teraz sa môžete prebudiť plne nabití
a pripravení užiť si deň.

DAJTE ZBOHOM VÝMENÁM OLEJA
A ĎALŠÍM POVINNOSTIAM.
Žiadne palivo znamená žiadny olej
alebo výmeny oleja. A žiadnu prevodovku,
sviečky, chladič, remene a ďalšie záležitosti.
Náklady na vlastníctvo sa tým znížia až
o 40 %. Množstvo voľného času sa zvyšuje.

PRIVÍTAJTE INOVATÍVNU BATÉRIU
Zostavu batérie vozidla LEAF vyvinula priamo automobilka
Nissan, bola dôsledne testovaná a má mimoriadnu históriu
spoľahlivosti. Môžete sa preto spoľahnúť, že jazdíte s jednou
z najlepších dostupných technológií batérií.
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NABÍJANIE

Dokonalá konektivita

s vaším svetom
Vstupnou bránou do systému NissanConnect je v Nissane LEAF nový
a citlivejší 8" dotykový displej: získate prístup k intuitívnej navigácii,
pokročilým technológiám a oveľa viac. Vďaka našej aplikácii pre smartfóny
budete mať k dispozícii stále širšiu ponuku služieb vrátane odosielania plánu
cesty do systému vášho Nissanu. Takže sa pripútajte, môžeme vyraziť!

S aplikáciou NissanConnect
Services budete mať
prehľad o stave batérie,
nech už ste kdekoľvek,
takže nabíjanie budete môcť
spustiť okamžite zo svojho
telefónu – môžete teda
využívať i výhody lacnejšieho
nočného prúdu.

BEZPEČNOSŤ A STAV
VOZIDLA
Máte problémy? Upozornenia
a správy vám povedia, čo je zle,
a váš Nissan v prípade núdze
privolá okamžitú pomoc.

NissanConnect
Services
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NAVIGÁCIA A JAZDA

PRIPOJENIE

Podrobná navigácia vrátane
funkcií odoslania plánu do
systému vozidla a bodov
záujmu vás dovedie presne
tam, kam chcete. Poskytuje
i údaje napríklad o spotrebe
paliva a priemernej rýchlosti,
takže môžete vylepšovať
svoj jazdný štýl.

Pripojte svoj telefón so
systémom Android alebo iOS:
dokonalej konektivite nebude
chýbať ani ovládanie hlasom.
Budete mať prístup k svojej
obľúbenej hudbe, komunikácii
a k ďalším aplikáciám. Na
ceste tak budete mať stále
poruke informácie i zábavu.

PRAKTICKOSŤ A
POHODLIE
Získajte prístup k vzdialeným
službám vrátane plánovania
cesty v aplikácii NissanConnect.
A ak by ste kedykoľvek
potrebovali pomoc, služba
Nissan Assistance je vzdialená
len jedno kliknutie.

Naskenujte kód,
aby ste si
stiahli aplikáciu
NissanConnect
Services, a pripojte
ju k svojmu
novému Nissanu.

Tlačiť | Zatvoriť
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APPLE CARPLAY A ANDROID AUTO
Pripojte svoj smartfón a priamo
počas jazdy získajte prístup k svojej
obľúbenej navigačnej aplikácii a
všetkému, čo máte radi, ako je vaša
hudba a textové správy. Už nebudete
musieť trpieť strachom z odlúčenia.
Prístup k najnovším informáciám,
k obľúbeným aplikáciám a k mnohým
ďalším veciam. To všetko si veziete
so sebou. Užite si to!

VAŠA HUDBA. VÁŠ ŠTÝL.
Použite prenos audia cez Bluetooth
či USB vstup na priame prehrávanie
hudby z vášho chytrého telefónu.

Nový

NissanConnect
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POLOHA NABÍJAČIEK Budete mať
jednoduchý prístup k nabíjačkám
v najbližšom okolí a možnosť
vybrať si nabíjačku, ktorá vám
vyhovuje najviac: Otváracie hodiny,
cena, prístupnosť, maximálny
výkon... Nájsť najvhodnejšie miesto
na nabíjanie nie je nikdy problém.

NAVIGÁCIA DOOR-TO-DOOR
Mobilná aplikácia vám umožňuje
navigáciu od začiatku až do
konca, z miesta, kde parkujete,
až k vášmu cieľu. Tiež môžete
dopredu plánovať výlety,
synchronizovať navigačné služby
vozidla a svojho telefónu a získať
informácie o ceste ešte skôr,
než vyrazíte.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE
Predhrievanie alebo ochladzovanie
vozidla ešte v čase, keď je stále
pripojené do nabíjačky, úprava teploty
alebo i možnosť úplného vypnutia
vykurovania – bez vybitia batérie
vozidla. Maximálne pohodlie na
palube si teda môžete zariadiť tak,
ako budete chcieť. Tak vyrážame!
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NEZAMENITEĽNÁ
PALUBNÁ DOSKA
VYHRIEVANÉ SEDADLÁ

JEDINEČNÉ MODRÉ
DIZAJNOVÉ PRVKY

Zažite
komfort so zvukom ticha
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POZORUHODNÝ
PRIESTOR NA NOHY

AUDIOSYSTÉM BOSE PREMIUM.
Dokonca i audiosystém je energeticky úsporný.
Konštruktéri spoločnosti Bose vytvorili pomocou
siedmich malých ľahkých a strategicky umiestených
reproduktorov audiosystém, ktorý šetrí energiu bez
akejkoľvek ujmy na kvalite zvuku. Všetko preto,
aby ste si mohli užívať hudbu naplno a úspornejšie.

Tlačiť | Zatvoriť
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Naložte,
čokoľvek budete potrebovať.
Vozidlo LEAF je pripravené na váš budúci výlet s ohromne veľkým
nákladným priestorom, nízko umiestnenou podlahou nákladného
priestoru a zadnými sedadlami delenými v pomere 60/40, ktoré
sa ľahko sklápajú. To všetko dohromady robí vozidlo, ktoré zvládne
v podstate všetko, o čo ho požiadate, s kapacitou 435 litrov.
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Nech žije elektrina
V Nissane veríme v udržateľný zajtrajšok a sme presvedčení, že práve taký nastane,
ak dnes vykonáme potrebné kroky. Preto stojíme v čele riešenia elektrickej mobility,
ktorá bude určovať tvár smart cities, a už dnes tak vytvárame lepšiu budúcnosť.

ELEKTROMOBILY NISSAN Pripojte sa k elektrickej revolúcii.
Začnite už dnes jazdiť autom budúcnosti. Priekopnícky rad
stopercentných elektromobilov a dodávok Nissan ponúka
špičkový výkon a najmodernejšie technológie. Umožňuje vám
užívať si svoju jazdu a neprodukovať pritom žiadne emisie.
100 % ELEKTRICKÝ NISSAN LEAF Nissan LEAF prejde 270 km*
(verzia LEAF e+ 385 km)* na jedno rýchlonabitie a je plne
vybavený prvkami Intelligent Mobility vrátane technológií
ProPILOT, ProPILOT Park a e-Pedal.
ROZŠIROVANIE INFRAŠTRUKTÚRY NABÍJANIA
Spoločnosť Nissan pracuje so štandardom na rýchle
nabíjanie elektromobilov CHAdeMO a už vybudovala
najkomplexnejšiu sieť rýchlonabíjacích staníc v Európe.
V súčasnosti prebiehajú práce na vytvorení nabíjacích
alebo tiež “zelených“ koridorov na dlhé cesty po
obľúbených trasách.

* 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).
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Zvoľte

LEAF, ktorý bude vyhovovať vášmu jazdnému štýlu.
Pre vás priamo na mieru.
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NAJPREDÁVANEJŠÍ ELEKTROMOBIL V EURÓPE JE TERAZ K DISPOZÍCII

UROBTE ĎALŠÍ KROK,

ZVOĽTE SI SVOJ LEAF

V DVOCH VERZIÁCH, KTORÉ VYHOVUJÚ
RÔZNYM ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM.
Nissan LEAF
až 270km*
na jazdu v meste

ROZMERY

Nissan LEAF e+
až 385km*

A : Celková dĺžka: 4 490 mm
B : Rázvor: 2 700 mm

D

jazdy s nulovými emisiami

●

Plné nabitie cez noc na domácej nabíjačke

●

Ľahké nabitie na plnú kapacitu v domácej zásuvke

●

Rýchle nabíjanie: Z 20 na 80 % približne za 60 minút**

●

Rýchle nabíjanie: Z 20 na 80 % približne za 90 minút**

C : Celková šírka: 1 788 mm
D: Nissan LEAF Celková výška 1 540 mm

(1 530 mm so 16" diskami kolies z ľahkých zliatin)
B
C

A

HLAVNÉ ŠTANDARDNÉ PRVKY

HLAVNÉ ŠTANDARDNÉ PRVKY

ACENTA

N-CONNECTA

Najlepšie možné prepojenie

Mestské ŠPORTOVÉ VOZIDLO

Nový 8" displej s navigáciou door to door
Aplikácie Apple Car Play a Android Auto
Úplne nová aplikácia NissanConnect Services

N-CONNECTA
Mestský štýl
Výborná konektivita a 17"
disky kolies z ľahkých zliatin , tmavé sklá, elektrické
sklápanie zrkadiel
7 možností pre dvojfarebnú kombináciu exteriéru

TEKNA

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: 7,1 s
Výkon až 214 k
Výborná konektivita a
17" disky kolies z ľahkých zliatin
Tmavé sklá
Elektricky sklápteľné vonkajšie zrkadlá
navyše 7 možností pre dvojfarebnú kombináciu exteriéru

*Uvádzané hodnoty čakajú na homologizáciu.

ZVOĽTE SI FARBU

Čierna metalíza Z11

Pastelová červená Z10

Červená Magnetic NAJ

Hnedá Chestnut CAN

Modrá Vivid RCA

Biela 326

Biela Pearl QAB

Strieborná Blade KYO

Striebornozelená KBR

Šedá Gunmetal KAD

Dvojtónové prevedenie
metalickej čiernej
karosérie a strechy v
metalickej šedej XDK

Dvojtónové prevedenie
červenej Magnetic
karosérie a strechy
v metalickej čiernej XDS

Dvojtónové prevedenie
modrej Vivid karosérie
a strechy v metalickej
čiernej XDY

Dvojtónové prevedenie
bielej Pearl karosérie
a strechy v metalickej
čiernej XDF

Dvojtónové prevedenie
bielej Pearl karosérie
a strechy modrej farbe
XDH

Dvojtónové prevedenie
karosérie vo farbe
striebornozelená a
strechy v metalickej
čiernej farbe XDG

Dvojtónové prevedenie
v kombinácii šedej
Gunmetal karosérie
a strechy v metalickej
čiernej XDJ

TEKNA
Ikonická Intelligent Mobility
Ikonická technológia a zrýchlenie
z 0 na 100 km/h: 7,1 s
Výkon až 214 k

Ikonická technológia
Ikonická technológia a mestský štýl v kombinácii s
pokročilou technológiou
ProPILOT*** na podporu vodiča
Inteligentné automatické LED svetlomety
audiosystém Bose Premium so 7 reproduktormi

* Spotreba energie (Wh/km): kombinovaná 180 – 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 skúšobného cyklu
NEDC. Uvádzané hodnoty čakajú na homologizáciu.
** 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.
*** 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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V SPOLOČNOSTI NISSAN

JE KVALITA NA
PRVOM MIESTE.

KLADIEME DÔRAZ NA KVALITU
V spoločnosti Nissan myslíme na zákazníka pri všetkom, čo robíme.
Každý úkon a rozhodnutie, ktoré prijmeme, vykonávame s maximálnou
starostlivosťou, presnosťou a kvalitou, pretože v konečnom dôsledku je
určené pre vás. Všetko, čo robíme, robíme pre vás. Od konceptu po
konštrukciu vozidla, od testovania po transparentnosť, od služieb
zákazníkom po naše nasadenie. Kvalita je v každom drobnom detaile.

KOMPLEXNÝ 360⁰ PROCES
Na kvalitu myslíme od samého začiatku. Už pri vytváraní konceptu
dôkladne premýšľame, ako najlepšie využiť inovatívny dizajn,
inteligentné technológie a užitočné detaily inšpirované vašimi
potrebami, aby bolo výsledné vozidlo maximálne pohodlné a odolné.

BEZPEČNOSŤ
Pracujeme s inteligentnými systémami podpory vodiča, aby sme na
vás neustále dohliadali a pomáhali vám vyhnúť sa akýmkoľvek
nepríjemnostiam, vďaka čomu môžete šoférovať každý deň odvážnejšie
a istejšie. Náš panoramatický kamerový parkovací systém používa
4 kamery, ktoré vám poskytnú virtuálny pohľad na vaše vozidlo a jeho
okolie z vtáčej perspektívy.

MIMORIADNA SPOĽAHLIVOSŤ
Aby sme zaručili, že sa na naše vozidlá budete môcť v bežnej premávke úplne
spoľahnúť, prechádzajú náročnými zaťažkávacími skúškami. V predvýrobných
testoch najazdíme milióny kilometrov, otvoríme a zatvoríme dvere a kapotu
niekoľko tisíckrát denne a používame skutočný sopečný prach z Japonska na
otestovanie odolnosti okien.
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VĎAKA VÁM DÁVAME V SPOLOČNOSTI
NISSAN ZO SEBA TO NAJLEPŠIE.
Vy ste našou inšpiráciou. Motivujete nás do
hľadania s tále dômyselnejších riešení.
Podnecujete nás do inov ácií a zmien
v zabehnutých postupoch. Nechceme sa
uspokojiť iba s vylepšovaním či rozširovaním
toho, čo už existuje. Chceme posúvať a znovu
definovať hranice možností. Chceme ponúkať
originálne riešenia, ktoré nám pomôžu uspokojiť
vaše každodenné potreby a naplniť vaše
najodvážnejšie sny. V spoločnosti Nissan
navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a služby, ktoré
búrajú zabehané poriadky – z praktického
v y tvárame vzrušujúce a zo vzrušujúceho
praktické, aby sme vám každý deň ponúkli väčšie
potešenie z jazdy.

Dizajn exteriéru | Dizajn interiéru | Technológia a Výkon |

Štýl a Príslušenstvo

NISSAN LEAF VÁM PONÚKA:
ZÁRUKU 5 ROKOV/160 000 KM NA VŠETKY
DIELY ŠPECIFICKÉ PRE ELEKTROMOBIL A
ZÁRUKU 3 ROKY/100 000 KM NA
BEŽNÉ DIELY
12-ROČNÚ ZÁRUKU ODOLNOSTI PROTI
PREHRDZAVENIU KAROSÉRIE
SERVISNÝ INTERVAL 30 000 KM
ZÁRUKA NA LÍTIUM-IÓNOVÚ BATÉRIU
NISSANU LEAF SA VZŤAHUJE AJ NA
ZNÍŽENIE KAPACITY BATÉRIE NA 9
DIELIKOV (Z CELKOVÝCH 12 DIELIKOV)
NA UKAZOVATELI KAPACITY.
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Nissan Intelligent Mobility nás inšpiruje vo všetkom, čo robíme. V Nissane vďaka novým
technológiam premieňame autá na viac než iba dopravné prostriedky.Nissan je priekopníkom
elektromobilov a stojí na čele celosvetového predaja elektromobilov už od 70. rokov. Odvtedy
spoločnosť Nissan pracuje na vývoji automobilov, ktoré sa z obyčajných jazdiacich strojov stali
partnermi. Pokiaľ pôjdeme spolu, bude jazda istejšia, prepojenejšia a bude v nej viac vzrušenia.
Sú to vozidlá, ktoré vám pomôžu s riadením. S NISSANOM LEAF sa to už stáva realitou, pretože
dojazd už nie je žiadnou prekážkou.

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

Pečiatka dílera:

Staňte sa fanúšikom Nissanu LEAF:

Príprave tejto publikácie sme venovali maximálnu snahu a urobili sme všetko pre to, aby jej obsah v čase tlače (september 2019)
presne zodpovedal skutočnosti. V tejto brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel. 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 vyrobeného bez použitia chlóru. – Brožúra na ZAČATIE PREDAJA vozidla LEAF MR 2019
9/2019 – Vytlačené v EÚ.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide – tel.: +33 1 49 09 25 35
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