
L E A F

Zunanjost    |    Notranjost    |    Tehnologija in Zmogljivosti    |     Stil in Dodatna oprema Natisni   |   Zapri



Slike in opisi so zgolj informativne narave. V nekaterih primerih so na fotografi jah vozila, ki ne ustrezajo specifi kacijam na lokalnem trgu in ne predstavljajo 
posebnega modela, različice ali ponudbe. Prikazane funkcije in oprema morda niso na voljo ali pa niso vključene v serijsko oziroma izbirno opremo.

Nissan LEAF prinaša široko paleto novih možnosti, združenih v enem samem vozilu, ki vam 
tako nudi številna doživetja vožnje. Ne glede na to, ali živite v mestu, se vozite na delo ali pa 
ste zapriseženi navdušenec nad povsem električnimi vozili, se zdaj lahko pripravite na še bolj 
samozavestne, povezane in navdihujoče poti v preprosto osupljivem modelu Nissan LEAF.

Nissan LEAF
Večji doseg, večja moč, 
večja izbira
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Zajadrajte po mestnih ulicah
Raziskujte urbano pokrajino z avtonomijo, ki za Nissan LEAF znaša do 270 km*, pri 

modelu LEAF e+ pa kar do 385 km*. Izberite način B za takojšnjo senzacijo, uporabite 
e-pedal za navdušujoč nadzor in preklopite v način eko za daljši užitek v vožnji. 

Aktivirajte ProPILOT** in Nissan Intelligent Mobility tehnologije za večje udobje v vožnji 
tako na avtocesti kot v gostem prometu. 

Uživajte na poti kot nikoli doslej 
Preklopite v način D in omogočite tehnologijo ProPILOT** s katero boste lahko povsem 
sproščeni tudi med dolgo potjo v službo. Sedaj lahko greste še dlje in povečate doseg 

svojega vozila, tudi ko ste na cesti, saj vam je na voljo največja mreža postaj za hitro 
polnjenje v Evropi.

Večja moč za vaš
100 % električni pogon 

Če želite še več vznemerljivosti pri vožnji, se odločite za Nissan LEAF e+. Z baterijo 
zmogljivosti 62 kWh, ki poskrbi za takojšen navor, več moči in večji doseg, je LEAF e+ 

vrhunsko električno vozilo, na katerega lahko danes naletite na mestnih cestah.

* Podatki o dosegu so pridobljeni na podlagi laboratorijskih preizkusov v skladu z evropskimi predpisi in so 
namenjeni primerjavi med različnimi tipi vozil. Podatki se ne nanašajo na točno določeno vozilo in ne veljajo kot 

sestavni del ponudbe. Podatki morda ne odražajo rezultatov pri dejanski vožnji. Na uradne rezultate lahko vplivajo 
doplačilna oprema, vzdrževanje, slog vožnje in dejavniki, ki niso tehničnega značaja, kot so na primer vremenske 

razmere. Podatki so pridobljeni na podlagi novega globalno usklajenega preizkusa za lahka vozila (WLTP).

** Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).
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ZA BOLJŠO PREGLEDNOST 
IN VEČ OBČUTIJ

z inteligentnim Around View Monitorjem 
(4 kamere za pogled okoli vozila)** in pametnimi 
tehnologijami** kot so opozorilo prečnega 
prometa zadaj ter inteligentno opozorilo z 
asistenco pred vozili v mrtvem kotu.

Razvajajte svoje čute
Močan in enkraten: takšen je nov občutek pri vožnji. Pripravite se za povsem 
novo izkušnjo vožnje, med katero vas bo preplavilo navdušenje vsakič, ko 
boste sedeli za volanom. Je tisto, kar iščete, moč? Občutite izjemno odzivnost 
in zmogljivost modela LEAF e+. Želite biti vedno povezani s svetom? Sistem 
NissanConnect je kot nalašč za vas. Ste vedno pripravljeni narediti korak 
naprej? Z modelom Nissan LEAF boste neustavljivi. 
* ProPILOT je na voljo pri omejenem izboru vozil. ProPILOT je napredna tehnologija za pomoč pri vožnji, ki kljub vsemu ne more preprečiti trčenja. Sistem ProPILOT je 
namenjen nadzoru vozila ob “spremljanju dogajanja na cesti/ohranjanju rok na volanu” samo med vožnjo po avtocesti (cesta z ogradami). Voznik mora vedno ostati 
pozoren, voziti varno, upoštevati omejitve hitrosti in razmere na cesti ter ohranjati nadzor nad vozilom.

** Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).

POSTANITE 
SAMOZAVESTNEJŠI

s sistemom Nissan ProPILOT*. Vklopite 
ga ter izberite želeno hitrost in varnostno 
razdaljo za še preprostejšo, bolj sproščeno 
in varnejšo vožnjo. 

UŽIVAJTE V
OBČUTKU 

moči takoj ob zagonu, in 
čistem užitku vožnje, ki jo 
prinašajo inteligentne 
tehnologije.

OSTANITE V STIKU 
Z DOGAJANJEM 

z novim 20 cm (8") zaslonom ter 
aplikacijama Apple Carplay in 
Android Auto, ki 24 ur na dan 
in vse dni v tednu omogočata 
neprekinjeno povezavo med vašim 
telefonom in avtomobilom.

PREVZEMITE
NADZOR

z Nissanovim sistemom elektronske 
stopalke e-Pedal. Da, Nissan Leaf 
ima en sam pedal za pospeševanje, 
upočasnjevanje in zaviranje – prav 
neverjetno!
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Pameten, izjemno vzdržljiv in neskončno zabaven: vožnja v urbani 
džungli z modelom Nissan LEAF vam bo v čisto veselje. 
Predstavljajte si, da vozite z le enim pedalom. Vožnja skozi množico 
krožišč in v gostem prometu po mestnih ulicah postane povsem 
preprosta. Ste v mestu obtičali v cestnem zastoju? Le mirno. 

e-Pedal. Pospešite, upočasnite 
ali zavirajte zgolj s pedalom za plin. 
Tako preprosto je.

Doživite nov slog 
mestne vožnje

kot nikoli doslej

STOP

GO
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Parkiranje še nikoli ni bilo tako
preprosto

Parkiranje je večni izziv mestne vožnje. Previdno pomikanje naprej, 
obračanje volana in vzvratna vožnja so lahko časovno potratni in 
naporni. S sistemom ProPILOT Park* parkiranje ne bo več težavno 
opravilo. Je na prenapolnjenem majhnem parkirišču na voljo le ozko 
parkirno mesto? Ste zagledali prazen boks v stranski ulici? Samo 
ustavite svoje vozilo Nissan LEAF, pritisnite gumb, spustite volan in 
opazujte, kako brezhibno parkira namesto vas. Izkoristite prednosti 
preprostejšega in udobnejšega parkiranja, pri katerem vam ni treba 
uporabljati rok in nog.
* Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom). Ne smete se zanašati 
samo na funkcije, ki so v pomoč vozniku. Nekatere funkcije morda ne bodo delovale v vseh pogojih in okoliščinah. 
Veljajo hitrostne in druge omejitve. Za splošne pogoje v zvezi z Nissanovimi tehnologijami se obrnite na pooblaščenega 
koncesionarja Nissan ali preverite spletni naslov www.nissan.si.

Bočno parkiranje. Ste našli popolno 
parkirno mesto? Ustavite svoje vozilo 
Nissan LEAF, pritisnite gumb in glejte, 
kako bo gladko zavzel parkirni prostor. 
Izjemno!

Pravokotno parkiranje. Vozilo Nissan 
LEAF zaustavite pred prostim 
parkirnim mestom, pritisnite gumb 
in opazujte, kako popolnoma sam 
parkira znotraj črt. 
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Sistem vas opozori
preden se odločite 
za naslednjo potezo 

BOLJŠI NADZOR NAD OKOLICO Tudi če ne vidite avtomobila, ki se 
pojavi iznenada, ali otroka, ki prečka cestišče izza vogala, se lahko 
povsem zanesete na funkcije Nissanove Inteligentne Mobilnosti*, 
ki spremljajo promet in vas pravočasno opozorijo na nevarnosti. 
Med vzvratno vožnjo s parkirnega mesta ali ob menjavanju voznega 
pasu na prometni cesti poskrbijo, da ste seznanjeni z dogajanjem 
v okolici in vam nudijo povsem novo raven samozavesti.
*Ne smete se zanašati samo na funkcije, ki so v pomoč vozniku. Nekatere funkcije morda ne bodo delovale v 
vseh pogojih in okoliščinah. Veljajo hitrostne in druge omejitve. Za splošne pogoje v zvezi z Nissanovimi 
tehnologijami se obrnite na pooblaščenega koncesionarja Nissan ali preverite spletni naslov www.nissan.si

INTELIGENTNI NADZOR OKOLICE VOZILA** 
vas opozori, ko zazna premikajoče se predmete 
v bližini vašega vozila. Ta sistem zagotavlja boljši 
pregled nad okolico.

OPOZORILO NA PREČNI PROMET ZADAJ**. 
Ta funkcija vam pomaga varneje vzvratno 
zapeljati s parkirnega mesta. Sistem nadzoruje 
okolico vašega LEAFA in vas opozori na vozila, 
ki se približujejo od strani.

** Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).
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* Podatki o dosegu so pridobljeni na podlagi laboratorijskih preizkusov v skladu z evropskimi predpisi in so namenjeni primerjavi med različnimi tipi vozil. Podatki se ne 
nanašajo na točno določeno vozilo in ne veljajo kot sestavni del ponudbe. Podatki morda ne odražajo rezultatov pri dejanski vožnji. Na uradne rezultate lahko vplivajo 
doplačilna oprema, vzdrževanje, slog vožnje in dejavniki, ki niso tehničnega značaja, kot so na primer vremenske razmere. Podatki so pridobljeni na podlagi novega 
globalno usklajenega preizkusa za lahka vozila (WLTP).
** ProPILOT je na voljo pri omejenem izboru vozil. ProPILOT je napredna tehnologija za pomoč pri vožnji, ki kljub vsemu ne more preprečiti trčenja. Sistem ProPILOT je 
namenjen nadzoru vozila ob “spremljanju dogajanja na cesti/ohranjanju rok na volanu” samo med vožnjo po avtocesti (cesta z ogradami). Voznik mora vedno ostati 
pozoren, voziti varno, upoštevati omejitve hitrosti in razmere na cesti ter ohranjati nadzor nad vozilom.

Z dosegom do 270 km na modelu LEAF in do 385 km na modelu LEAF e+*, ki ga lahko preprosto 
podaljšate z obiskom ene od postaj iz največje mreže polnilnic za hitro polnjenje v Evropi. Poleg tega pa 
sta vam na voljo tudi možnost vožnje v načinu D in pomoč Nissanovega sistema ProPILOT**, ki je vedno 
na dosegu vaše roke.
Nissan ProPILOT** ohranja izbrano varnostno razdaljo do spredaj vozečega avtomobila in vam pomaga, 
da nenehno ostajate znotraj voznega pasu. V prometnih zastojih lahko celo povsem zaustavi vaše vozilo 
in ga zadrži na mestu. Vsakodnevna jutranja vožnja v službo tako postane odličen začetek dneva.

OHRANJA VAŠO ŽELJENO 
HITROST IN VARNOSTNO 

RAZDALJO 

LAHKO CELO 
POVSEM 

ZAUSTAVI VOZILO 

SPREMLJA POTEK
PROMETA 

Izkoristite vse prednosti
sodobne vožnje
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Predstavljajte si vožnjo s celovitim paketom 
Nissanove inteligentne mobilnosti, ki bdi nad vami

Prava tehnologija
v pravem trenutku

Vozilo Nissan LEAF je premišljeno opremljeno s prilagodljivimi tehnologijami, ki vam priskočijo na 
pomoč, ko jih najbolj potrebujete. Ko na primer vozite po avtocesti in vozila pred vami nenadoma 
upočasnijo, je inteligentni sistem za zaviranje v sili s funkcijo prepoznave pešcev že na preži in 
pripravljen, da po potrebi prične zavirati. Dobro je vedeti, da niste sami. Celovit paket funkcij, ki jih 
združuje Nissanova Inteligentna Mobilnost, bdi nad vami in vašo varnostjo, zato bo vožnja z 
modelom Nissan LEAF samozavestna, brezskrbnejša in vznemirljivejša.

ProPILOT**:
spremlja promet, da 

vzdržuje izbrano hitrost 
in varnostno razdaljo ter 

ohranja položaj vozila 
znotraj voznega pasu. 

Poleg tega opozori 
voznika, če začne 

zapuščati vozni pas, in 
lahko povsem zaustavi 

vozilo v prometnih 
zastojih. 

ProPILOT Park:
Omogoča preprostejši 
postopek parkiranja, 
pri čemer namesto 

rok ali nog 
potrebujete le en prst. 
Ta funkcija Nissanove 

inteligentne 
mobilnosti je tako 

napredna, da se lahko 
sprostite in le 

opazujete dogajanje.

INTELIGENTNI 
REGULATOR 

HITROSTI
spremlja prometni tok, 

zato je avtocestna 
vožnja manj enolična.

INTELIGENTNI 
SISTEM ZA 

PREPREČEVANJE 
NENAMERNE 
SPREMEMBE 

VOZNEGA PASU
ohranja želeni položaj 

vozila. Sistem blago zavre 
in tako postopoma 

popravi smer vožnje, če 
zazna, daljšo, nenamerno 
skrenitev z voznega pasu.

INTELIGENTNI 
AVTOMATSKI 
ŽAROMETI S
POLNIMI LED 

LUČMI
Žarometi se v temi 

samodejno vklopijo,
da vam osvetlijo pot, 

in se začasno 
zasenčijo, ko sistem 
zazna približevanje 

drugega vozila.

FUNKCIJA 
NADZORA 

MRTVIH KOTOV:
Opozarja vas na 

prisotnost vozila v 
mrtvem kotu na eni ali 

drugi strani vozila in 
vas vrne na sredino 

voznega pasu.

Ne smete se zanašati samo na funkcije, ki so v pomoč vozniku. Nekatere funkcije morda ne bodo delovale v vseh pogojih in okoliščinah. Veljajo hitrostne in druge 
omejitve. Za splošne pogoje v zvezi z Nissanovimi tehnologijami se obrnite na pooblaščenega koncesionarja Nissan ali preverite spletni naslov www.nissan.si.

Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot dodatna oprema (z doplačilom).

** ProPILOT je na voljo pri omejenem izboru vozil. ProPILOT je napredna tehnologija za pomoč pri vožnji, ki kljub vsemu ne more preprečiti trčenja. Sistem ProPILOT je namenjen 
nadzoru vozila ob “spremljanju dogajanja na cesti/ohranjanju rok na volanu” samo med vožnjo po avtocesti (cesta z ogradami). Voznik mora vedno ostati pozoren, voziti varno, 
upoštevati omejitve hitrosti in razmere na cesti ter ohranjati nadzor nad vozilom.
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Vaše vozilo bo še učinkoviteje rezalo skozi zrak. S povečano močjo, ki jo prinaša nova akumulatorska 
baterija zmogljivosti 62 kWh, in napredno aerodinamično obliko lahko Nissan LEAF e+ izpolni vsa 
vaša pričakovanja: uživajte v takojšnjem navoru in neverjetno tihi vožnji z vozilom, ki je prijazno do 
okolja in vaše denarnice. To je prihodnost: moč, užitki in pozitivna naravnanost.

NIŽJI
DIFUZOR

AERODINAMIČNA 
ZUNANJA OGLEDALA

POVSEM RAVNO DNO 
KAROSERIJE 

Še izboljšan in bolj energičen za
povsem električno 
prihodnost
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POLNJENJE DOMA, OD 7KW DO 22KW MOČI
Dinamično upravljanje moči zagotavlja optimalno polnjenje z uporabo 
razpoložljive energije iz domačega omrežja na pametnejši in 
učinkovitejši način.

HITRO POLNJENJE NA JAVNIH POLNILNICAH
S PRIKLJUČKOM ZA HITRO POLNJENJE 
CHADEMO, 50 KW*

Polnjenje vašega LEAFA ne bi moglo biti preprostejše: čez noč ga za delno 
polnjenje lahko preprosto priključite na standardno gospodinjsko vtičnico. 

Če pa se vam mudi, uporabite enega od naših novih polnilnikov za električna 
vozila na izmenični tok: primerni so za uporabo v zaprtih prostorih ali zunaj 

ter so varni, pametni in priročni, da bo vaš Nissan LEAF vedno napolnjen 
in pripravljen na vožnjo. 

NISSAN LEAF : POLNJENJE DO POLNE KAPACITETE - DO 7,5 H
NISSAN LEAF e+ : POLNJENJE DO POLNE KAPACITETE - DO 11,5 H

NISSAN LEAF: PRIBLIŽNO 60 MIN OD STANJA 20-% 
DO 80-% NAPOLNJENOSTI*
NISSAN LEAF E+: PRIBLIŽNO 90 MIN OD STANJA 20-% 
DO 80-% NAPOLNJENOSTI*

* Navedeni podatki veljajo za akumulatorske baterije zmogljivosti 40 kWh (Nissan LEAF) in 62 kWh (Nissan LEAF e+). Čas je odvisen od pogojev polnjenja, vključno z vrsto in stanjem 
priključka, temperaturo akumulatorskega sklopa in temperaturo okolice med uporabo polnilnega priključka. ** Navedeni čas hitrega polnjenja velja v primeru uporabe priključka za hitro polnjenje 
CHAdeMO. Zasnova vozila Nissan LEAF omogoča večino vsakodnevnih potovanj, poleg tega je opremljeno z varnostnimi mehanizmi pri polnjenju, ki ščitijo akumulatorski sklop pri 
večkratnem hitrem polnjenju v kratkem časovnem obdobju. Čas polnjenja se v primeru ponavljajočega se hitrega polnjenja lahko podaljša, če se zaradi temperature akumulatorskega 
sklopa vklopi tehnologija varnostnega mehanizma akumulatorja. 

Izberite način polnjenja in ostanite v pogonu
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POZDRAVLJENA, INOVATIVNA AKUMULATORSKA BATERIJA! 
LEAF-ova akumulatorska baterija, ki je bila razvita interno 
in je prestala zahtevne preizkuse, je izjemno zanesljiva. 
Zdaj veste, da je vaše vozilo opremljeno z eno najboljših 
tehnologij akumulatorskih baterij na svetu. 

ADIJO, BENCINSKI MOTOR! 
S povsem električnim motorjem se lahko 
poslovite od servisnih pregledov in 
vzdrževalnih posegov. Poleg tega boste s 
polnjenjem akumulatorske baterije 
namesto bencinskega rezervoarja 
prihranili čas in denar.

ADIJO, MENJAVA OLJA! IN ŠE VELIKO VEČ
Brez bencina vozilo ne potrebuje več olja, 
zato bo njegovo menjavanje le še 
preteklost. Vozilo prav tako nima več 
menjalnika, svečk, hladilnika, jermenov in 
nekaterih drugih komponent, kar stroške 
lastništva zniža vse do 40 %, vi pa imate 
zato več časa za pomembnejše stvari.ADIJO, BENCINSKA ČRPALKA!

Zdaj se vam na poti v službo ne bo več 
treba ustaviti na bencinski črpalki. Zjutraj 
bo baterija povsem napolnjena, tako da 
boste pripravljeni na nov dan.

Varčnejša izbira
Užitek v svobodi

SPOZNAJTE, ZAKAJ JE VEČ PRAVZAPRAV MANJ. Vožnja avtomobila na električni pogon prinaša 
precej nepričakovanih koristi. Brez bencinskega motorja vam seveda ni treba več dotakati goriva, 
vendar to še ni vse! Vozilo je v splošnem opremljeno z manjšim številom gibljivih delov, zato je 
potrebnih manj vzdrževalnih posegov. Zdaj se morate odločiti le, kaj boste počeli v na novo 
pridobljenem prostem času.
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Prek aplikacije 
NissanConnect* lahko 
dostopate do oddaljenih 
storitev. Če pa boste, 
kdaj potrebovali pomoč, 
je Nissanova pomoč na 
cesti oddaljena le en klik.

Povežite svojo napravo 
Android ali iOS za popolno 
povezljivost, vključno z 
glasovnim nadzorom**. 
Dostopajte do svoje 
najljubše glasbe, sporočil 
in drugih aplikacij, ki med 
vožnjo zagotovijo 
obveščenost in razvedrilo.

Navigacija s sprotnimi 
obvestili, vključno s 
pošiljanjem željene destinacije 
v vozilo in zanimivimi 
točkami, vas pripelje na vaš 
cilj. Preverite podatke o 
prevoženih razdaljah in 
številu voženj kar direktno z 
vašega pametnega telefona.

Skenirajte kodo, da 
prenesete aplikacijo 
NissanConnect Services*, 
in jo povežite s svojim 
novim vozilom Nissan.

Novi 20 cm (8") zaslon na dotik v vozilu Nissan LEAF je vaš portal za 
NissanConnect: z intuitivno navigacijo, napredno tehnologijo in še veliko več. 
Naša aplikacija za pametne telefone nudi vse več storitev, vključno s 
pošiljanjem načrtov potovanja v vaš novi Nissan LEAF.

Ostanite povezani
s svojim svetom

POLNJENJE*

Preko aplikacije 
NissanConnect Services* 
lahko kadar koli preverite 
stanje svoje akumulatorske 
baterije in polnjenje začnete 
kar na daljavo prek svojega 
telefona, da izkoristite nižje 
cene električne energije v 
nočnem času.

NAVIGACIJA IN VOŽNJA* POVEZLJIVOST* PRIROČNOST IN 
UDOBJE*

Če vozilo ni v območju dobrega sprejema signala, se lahko funkcija odziva počasneje. Za optimalno uporabo je 
pomembno, da je vaše vozilo v območju dobre pokritosti s signalom.

NissanConnect 
Services*

*Nekatere funkcije storitve morda niso na voljo v vaši regiji.
** Mobilni telefon, s katerim boste uporabljali aplikacijo NissanConnect Services, 
povežite, samo ko je vozilo varno parkirano. Sistem vedno uporabljajte skladno 
z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi. Vozniki naj sistem uporabljajo le, ko je 
to varno. Uporabniki se morajo zavedati, da lahko tehnologija za prostoročno 
telefoniranje odvrne pozornost s ceste, kar lahko vpliva na nadzor nad vozilom.
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Storitev je brezplačna 3 leta (3)

Za načrtovanje pametnejših 
načinov izogibanja zastojem ali 
nesrečam pridobite sprotne 
prometne informacije, ki jih nudi 
TomTom, da boste lahko bolje 
načrtovali vsako potovanje.

Plačljiva storitev(3) – 1,99 €/mesec

Naj vaše vozilo vedno izstopa iz 
množice – vklopite utripajoče 
luči in hupo na daljavo. Za največje 
udobje lahko svoj Nissan LEAF 
tudi vnaprej ogrejete ali ohladite. 
Vaša baterija bo ohranila stanje 
napolnjenosti, če ga pustite 
priključenega na polnilnik.

Brezplačna storitev (2)

Pred vožnjo preverite, ali je baterija 
vašega vozila napolnjena. Polnjenje 
vozila Nissan LEAF lahko zaženete 
prek svojega pametnega telefona, 
ko vam to najbolje ustreza.

ZEMLJEVIDI IN PROMETNE 
INFORMACIJE V ŽIVO

STORITVE DALJINSKEGA 
UPRAVLJANJA

Z osupljivim lebdečim 20cm (8") zaslonom je novi sistem NissanConnect vaš osrednji nadzorni 
sistem. Povežite telefon s svojim vozilom, optimizirajte svoje poti, bolje upravljajte baterijo, zagotovite 
si pomoč in podporo med potovanjem in celo izboljšajte svoj način vožnje. Preprosto prenesite 
aplikacijo NissanConnect Services*, s katero bosta vaš pametni telefon in vozilo vedno sinhronizirana.
NissanConnect prav tako prinaša poznano izkušnjo z vašega pametnega telefona prek aplikacij 
Apple CarPlay® in Android Auto(1).

UPRAVLJANJE BATERIJE

VAŠA GLASBA, VAŠA IZBIRA 
Dostopajte do svoje glasbe preko 
Bluetooth ali USB povezave ali pa 
se povežite preko aplikacij Apple 

Carplay oz. Android auto.

NissanConnect (1) Aplikaciji Apple CarPlay® in Android Auto sta na voljo brezplačno, odvisno od modela in/ali različice. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega koncesionarja NISSAN ali 
stopite v stik z nami prek www.nissan.si.

(2) Brezplačne storitve (Nissan v Pomočniku Google, Zgodovina in analiza vožnje, Pomoč in podpora Nissan, Pomoč v primeru okvare) so brezplačno na voljo za obdobje sedmih 
let, odvisno od modela in/ali različice. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega koncesionarja NISSAN ali stopite v stik z nami prek www.nissan.si.

(3) ) Zemljevidi in prometne informacije v živo, storitve daljinskega upravljanja in pametna opozorila so brezplačno na voljo za obdobje treh let, nato pa za doplačilo 0,99 €/mesec 
(pametna opozorila), 1,99 €/mesec (storitve daljinskega upravljanja) ali 2,99 €/mesec (zemljevidi in prometne informacije v živo), odvisno od modela in/ali različice. Za več 
informacij se obrnite na pooblaščenega koncesionarja NISSAN ali stopite v stik z nami prek www.nissan.si.

*Za uporabo storitev NissanConnect potrebujete uporabniški račun NissanConnect, v sistem NissanConnect pa se morate registrirati in prijaviti z uporabniškim imenom in 
geslom. Za uporabo brezplačne aplikacije NissanConnect potrebujete pametni telefon z združljivim operacijskim sistemom iOS ali Android in kartico SIM ter možnost prenosa 
podatkov v okviru obstoječe ali ločene pogodbe, ki ste jo sklenili s ponudnikom mobilnih storitev. Vse storitve so odvisne od pokritosti območja z mobilnim signalom. 
Za uporabo interneta NissanConnect v vozilu je to že opremljeno z brezžično spletno povezavo. Podatkovni paketi so na voljo prek izbranih zunanjih mobilnih operaterjev v 
skladu z njihovimi pogoji poslovanja (odvisno od razpoložljivosti v vaši državi). Za več informacij obiščite www.nissan.si in najbližjega pooblaščenega koncesionarja Nissan
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VRHUNSKI SISTEM OZVOČENJA BOSE*

TELESKOPSKI
VOLAN

Tudi sistem ozvočenja varčuje pri porabi energije. 
Inženirji podjetja Bose so s sedmimi majhnimi, 
strateško postavljenimi zvočniki iz lahkega materiala 
oblikovali sistem ozvočenja, ki kljub varčevanju z 
energijo ohranja enako kakovost zvoka. Zdaj lahko 
uživate v glasbi ob še večji učinkovitosti. 
* Funkcije so na voljo v odvisnosti od izvedenke, serijsko ali samo kot 
dodatna oprema (z doplačilom).

EDINSTVENI MODRI 
POUDARKI 

PREPOZNAVNA ARMATURNA 
PLOŠČA 

OGREVANI SEDEŽI 

VELIKO PROSTORA

Občutite 
udobje v razkošju tišine

Kako bi bilo voziti povsem tih avtomobil? Vstopite v luksuzno tih potniški prostor 
in odkrijte povsem novo raven tišine – vsaj dokler ne vklopite sistema ozvočenja 
Bose Premium. Če ob tem upoštevate še opremo za dodatno udobje, kot so 
ogrevani sedeži, je vsaka vožnja neverjetna izkušnja. 
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Vzemite s seboj vse, 
kar potrebujete za svoj dan 

LEAF je pripravljen na potovanje z izjemno prostornim 
prtljažnim prostorom, nizkim podom v zadnjem delu 
prtljažnega prostora in preprosto zložljivo zadnjo sedežno 
klopjo, deljivo v razmerju 60/40. S prostornino 435 litrov je 
vozilo tako kos vsem izzivom, pred katere ga boste postavili. 
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TRUKTURE ZA POLNJENJE.ŠIRJENJE INFRAST  Nissan 
CHAdeMO za hitro polnjenje vozil naupošteva standard C
e že vzpostavil eno najbolj celovitih električni pogon in je

e v Evropi. Trenutno si prizadevamo mrež za hitro polnjenje
rje s polnilnicami za daljše vožnjeustvariti “zelene” koridorj
oteh.po najbolj priljubljenih pot

F lahko prevozi DO 270 km (LEAF e+ paNissan LEAF
z enim samim hitrim polnjenjem.DO385 km)* z  Poleg tega 

udi širok izbor funkcij inteligentne mobilnosti, lahko ponuja tu
T  ProPILOT Park in tehnologija e-Pedal.kot so ProPILOT,

SSANOVA ELEKTRIČNA VOZILA. NIS Pridružite se električni 
oluciji. Začnite že danes voziti avtomobil prihodnosti. revol

nov pionirski izbor avtomobilov na povsem električniNissan
ponuja najboljšo zmogljivost v tem razredu vozil inpogon p
bnejšo tehnologijo, tako da lahko uživate v vožnjinajsodob
m ne onesnažujete okolja z izpusti.in obenem

* Podatki o dosegu so pridobljeni na podlagi laboratorijskih preizkusov v skladu z evropskimi predpisi 
in so namenjeni primerjavi med različnimi tipi vozil. Podatki se ne nanašajo na točno določeno vozilo 
in ne veljajo kot sestavni del ponudbe. Podatki morda ne odražajo rezultatov pri dejanski vožnji. 
Na uradne rezultate lahko vplivajo doplačilna oprema, vzdrževanje, slog vožnje in dejavniki, ki niso 
tehničnega značaja, kot so na primer vremenske razmere. Podatki so pridobljeni na podlagi novega 
globalno usklajenega preizkusa za lahka vozila (WLTP).

Elektrifikacija sveta
Pri Nissanu verjamemo v trajnostni razvoj in smo prepričani, da bo mogoč le, če ukrepamo 
zdaj. Zato smo na čelu iskanja mobilnostnih rešitev z električnim pogonom, da bi že danes 
oblikovali inteligentna mesta in ustvarili boljšo prihodnost. 
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Izberite LEAF, ki ustreza vašemu načinu vožnje. 
Ustvarjen po meri za vas.
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A
B

C

D

TEKNA
Prepoznavna inteligentna mobilnost
Napredni sistemom za pomoč pri vožnji ProPILOT***
BOSE premium Audio z 7 zvočniki
Usnjeni Alcantara sprednji in zadnji sedeži
Pospeševanje od 0 do 100 km: 6,9 s
Moč: do 217 KM

Inteligentni AWM (4 kamere za 360⁰ pogled okrog vozila)
Sistem za zaznavanje gibanja okoli vozila
Inteligentni nadzor utrujenosti voznika
Električno poklopljivi in ogrevani zunanji ogledali
7 dvobarvnih kombinacij vozila

Urbano športen
N-CONNECTA

LEAF Acenta, ki od 0 do 100 km 
pospeši v 7,1 s
Moč: 160 kW
43cm (17") alu platišča
Kabel MOD3 (T2 v T2)
Polnilnik na vozilu s 6,6 kW moči

Vrhunska povezljivost in zmogljivost
ACENTA

TEKNA
Ikonična tehnologija
Najboljša povezljivost in urbani slog v kombinaciji z 
naprednim sistemom za pomoč pri vožnji ProPILOT***, 
BOSE premium Audio z 7 zvočniki
Usnjeni Alcantara sprednji in zadnji sedeži

Vrhunska povezljivost s 43cm (17")
Alu platišči in zatemnjenimi zadnjimi stekli, 
Električno poklopljivi in ogrevani zunanji ogledali
7 dvobarvnih kombinacij vozila
Kabel MOD3 (T2 v T2)
Polnilnik na vozilu s 6,6 kW moči

Mestni stil
N-CONNECTA

Dostopno električno vozilo z novim 20cm (8") zaslonom z 
navigacijo Door-to-Door
Apple Car Play in Android Auto
Aplikacija NissanConnect Servic

Najboljša povezljivost
ACENTA

Samodejna klimatska naprava
Regulator hitrosti
Avtoradio in CD-predvajalnik + AUX/USB
Polnilnik na vozilu s 3,6 kW moči
Kabel EVSE za polnjenje prek gospodinjske vtičnice

Dostopno električno vozilo
VISIA

NISSAN LEAF JE SEDAJ NA VOLJO
 V DVEH RAZLIČICAH, KI USTREZATA 
RAZLIČNIM ŽIVLJENJSKIM SLOGOM.

*Poraba električne energije (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 180–206; izpusti CO2 pri kombinirani vožnji (g/km): 0. Brez izpustov CO2 med vožnjo. Podatki o dosegu so pridobljeni na podlagi laboratorijskih preizkusov v skladu z 
evropskimi predpisi in so namenjeni primerjavi med različnimi tipi vozil. Podatki se ne nanašajo na točno določeno vozilo in ne veljajo kot sestavni del ponudbe. Podatki morda ne odražajo rezultatov pri dejanski vožnji. 
Na uradne rezultate lahko vplivajo oprema za doplačilo, vzdrževanje, slog vožnje in dejavniki, ki niso tehničnega značaja, kot so na primer vremenske razmere.
Vrednosti so bile pridobljene na podlagi preizkusnega postopka NEDC. Homologacija navedenih podatkov je v pripravi.
**Navedeni podatki veljajo za akumulatorske sklope zmogljivosti 40 kWh (Nissan LEAF) in 62 kWh (Nissan LEAF e+). Čas je odvisen od pogojev polnjenja, vključno z vrsto in stanjem priključka, temperaturo akumulatorskega 
sklopa in temperaturo okolice med uporabo. Navedeni čas hitrega polnjenja velja v primeru uporabe priključka za hitro polnjenje CHAdeMO. Zasnova vozila Nissan LEAF omogoča večino vsakodnevnih potovanj, poleg tega je 
opremljeno z varnostnimi mehanizmi pri polnjenju, ki ščitijo akumulatorski sklop pri večkratnem hitrem polnjenju v kratkem časovnem obdobju. Čas polnjenja se v primeru ponavljajočega se hitrega polnjenja lahko podaljša, 
če se zaradi temperature akumulatorskega sklopa vklopi tehnologija varnostnega mehanizma akumulatorja.
***ProPILOT je na voljo na omejenem izboru vozil. ProPILOT je napredna tehnologija za pomoč pri vožnji, ki kljub vsemu ne more preprečiti trčenja. Sistem ProPILOT je namenjen nadzoru vozila ob “spremljanju dogajanja na 
cesti/ohranjanju rok na volanu” samo med vožnjo po avtocesti (cesta z ogradami). Voznik mora vedno ostati pozoren, voziti varno, upoštevati omejitve hitrosti in razmere na cesti ter ohranjati nadzor nad vozilom.

GLAVNA STANDARDNA OPREMA

Do 270km*
pri mestni vožnji.
● Polnjenje čez noč prek hišne vtičnice 
● Hitro polnjenje: približno 60 min od stanja 20-% 
napolnjenosti do 80-% napolnjenosti**

Nissan LEAF
Do 385km*
za vožnjo brez izpustov. 
● Preprosto polnjenje na hišni vtičnici
● Hitro polnjenje: približno 90 min od stanja 20-% 
napolnjenosti do 80-% napolnjenosti** 

Nissan LEAF e+

GLAVNA STANDARDNA OPREMA

NAREDITE NASLEDNJI KORAK
IZBERITE SVOJ LEAF

Dvobarvna kombinacija: 
Siva Solid & Črna Metalic 
streha XFU

Siva Solid KBY

DIMENZIJE

A Celotna dolžina vozila: 4.490 mm

B  Medosna razdalja: 2.700 mm

C  Skupna širina vozila: 1.788 mm

D  Skupna višina vozila: 1.540 mm 
(1.530 mm s 41cm (16’’) ALU platišči)

Dvobarvna kombinacija: 
Siva Gun Metalic & Črna 
Metalic streha XDJ

Rdeča 
Z10

Črna Metallic 
Z11

Magnetic rdeča 
NAJ

Modra 
RCA

Kovinska Bronze 
CAN

Dvobarvna kombinacija: 
Črna Metallic & Siva Gun 
Metalic streha XDK

Dvobarvna kombinacija: 
Magnetic rdeča & Črna 
Metalic streha XDS

Dvobarvna kombinacija: 
Modra & Črna Metalic 
streha XDY

Dvobarvna kombinacija: 
Perla bela & Modra 
streha XDH

Dvobarvna kombinacija: 
Perla bela
& Črna Metalic streha XDF

Arctic bela 
326

Perla bela 
QAB

Srebrna Blade 
KYO

Siva Gun Metallic 
KAD

IZBERITE SVOJO BARVO
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S polno paro naprej

PREDNJA OKRASNA LETEV – MODRA
STRANSKA OKRASNA LETEV – MODRA
OBLOGA ZADNJEGA SPOJLERJA – MODRA

PAKET DINAMIČNOST

Dodatna oprema za LEAF 
s stilom

1 - Komplet notranjih luči LED*
*Komplet vključuje tudi žarnice za potniški 
prostor
Zaščita prtljažnega praga – 3d, 
dvostranska podloga za prtljažnik.

2 - Sprednje in zadnje zaščitne zavesice 
v biserno beli (na voljo je 9 barv)

3 - Zaščita na zgornjem delu odbijača
4 - Nosilec za montažo na zadnji del 

vozila* in el. komplet s 13 pin vtičnico
*Ni združljivo z rezervnim kolesom. Največja 
dopustna vertikalna obremenitev je 52,5 kg.

5 - Shark antena* 
(biserno bela, neprosojna bela, 
kovinsko črna, kovinsko siva, 
biserno rdeča)
*Na voljo pri različicah Acenta in Vision ML20. 
(Združljivo z DAB, DAB+ in FM.)

6 - 43cm (17") lita platišča temno sive 
barve z diamantnim izrezom in 
modrimi rebri + varnostne kolesne 
matice

7 - Aluminijast strešni nosilec
Največja dopustna obremenitev strehe je 35 
kg. Drogova strešnega nosilca tehtata 6 kg. 
Največja dovoljena obremenitev strešnega 
nosilca je 29 kg.

8  - Spodnja okrasna letev prtljažnih 
vrat, modra

Zunanjost    |    Notranjost    |    Tehnologija in Zmogljivosti    |     Stil in Dodatna oprema Natisni   |   Zapri

Stran 1    |    Stran 2 



360° PROCES
Za kakovost skrbimo od vsega začetka, saj se nadvse skrbno 

posvetimo načrtovanju vsakega vozila. Tako z inovativnim dizajnom, 
inteligentno tehnologijo in premišljenimi podrobnostmi skrbimo za 

še več udobja in boljšo vzdržljivost, pri čemer ste naš navdih prav vi. 

VARNOST 
S pametnimi sistemi za pomoč pri vožnji vas nenehno varujemo in vam 

pomagamo preprečiti nezgode, vi pa lahko iz dneva v dan uživate v 
drznejši in samozavestnejši vožnji. Naš sistem za nadzor okolice vozila 

uporablja 4 kamere, s katerimi si lahko vozilo in območje v njegovi 
neposredni bližini virtualno ogledate s ptičje perspektive. 

IZJEMNA ZANESLJIVOST 
S svojimi vozili premikamo meje in zagotavljamo vsakodnevno zmogljivost in 

zanesljivost. Med preizkusi pred pričetkom proizvodnje prevozimo na milijone 
kilometrov, nekaj tisočkrat na dan odpremo in zapremo vrata ter pokrov 

motornega prostora, za preverjanje odpornosti stekel pa uporabimo pravi 
vulkanski prah z Japonske. 

MOJSTROVINE, USTVARJENE 
NA PODLAGI IZKUŠENJ 

V podjetju Nissan so pri vseh dejavnostih glavno vodilo kupci. V vsako 
dejanje in odločitev vložimo veliko truda, natančnosti in kakovosti, saj 

vam želimo omogočiti le najboljše. Od načrtovanja do izdelave vozil, od 
preizkušanja do popolne preglednosti, od podpore kupcem do predanosti. 

Kakovost se skriva v vsaki najmanjši podrobnosti.

PRI NISSANU 
SE OSREDOTOČAMO 
NA KAKOVOST.
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Nissanovo podaljšano jamstvo vam daje možnost, da proizvajalčevo garancijo, ki 
velja 3 leta oziroma do prevoženih 100.000 km, podaljšate za daljše obdobje ali večje 
število prevoženih kilometrov. Izberite pogodbo, ki je najprimernejša za vašo uporabo 
vozila. V primeru popravila se uporabljajo samo originalni Nissanovi nadomestni deli, 
ki jih vgradijo usposobljeni Nissanovi mehaniki.

PODALJŠANO JAMSTVO

Z Nissanovo servisno pogodbo privoščite svojemu vozilu Nissan skrb, ki si jo zasluži, 
obenem pa prihranite denar na dolgi rok. Servisna pogodba Nissan krije vse 
načrtovane posege, ki jih priporoča Nissan in ki so določeni v Nissanovi uradni 
delavniški knjigi. S sklenitvijo servisne pogodbe boste lahko od vsega začetka vedeli, 
koliko bo stalo vzdrževanje, in zaščiteni boste pred dvigom cen. Izberite trajanje, ki 
bo pokrilo vaše potrebe in izkoristite originalne nadomestne dele Nissan, ki jih vgradijo 
naši usposobljeni serviserji. Dobro vzdrževano vozilo bo ohranilo večjo vrednost ob 
morebitni prodaji. Če svoje vozilo Nissan prodate pred iztekom pogodbenega kritja, 
se servisna pogodba prenese na novega lastnika. Zato nič ne čakajte in sklenite 
Nissanovo servisno pogodbo, da boste povsem mirni!

POGODBE O SERVISIRANJU

ZARADI VAS SE NISSAN POKAŽE V 
NAJBOLJŠI LUČI.

Razvnemate našo domišljijo. Spodbujate 
našo iznajdljivost. Navdihujete nas, da 
spreminjamo pravila in ustvarjamo novosti. 
Pri Nissanu inovacije niso le dodatki in 
izboljšave, ampak predvsem premikanje 
meja in preoblikovanje celotne vozne 
izkušnje. Razvijamo nepričakovane rešitve, 
da potešimo vaše najbolj divje in tudi 
praktične želje. Pri Nissanu z oblikovanjem 
novih avtomobilov, dodatne opreme in 
storitev orjemo ledino, praktične stvari 
naredimo vznemirljive, vznemirljive pa 
praktične in vam tako dan za dnem 
ponujamo popolnejše doživetje vožnje.

NISSAN LEAF PONUJA NASLEDNJE:
5 LET/100.000 KM GARANCIJO ZA VSE 
SESTAVNE DELE, POVEZANE Z 
ELEKTRIČNIM POGONOM

3 LETA/100,000 KM GARANCIJO ZA 
STANDARDNE SESTAVNE DELE

12-LETNA GARANCIJA PROTI PRERJAVENJU
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Z Nissanovo inteligentno mobilnostjo boste korak pred drugimi. To so avtomobili, ki jih 

občutite kot del sebe, ki vam pomagajo videti in občutiti več, se odzivajo skupaj z vami in 

včasih celo namesto vas. Nissanova inteligentna mobilnost je usmerjena v boljšo prihodnost 

in nas vodi v svet, ki je varnejši, bolj trajnosten in vznemirljiv.

Ste pripravljeni na svoj Nissan LEAF? Naročite ga lahko na spletu. 
www.nissan.si

Sledite Nissan Leafu na:

Sestavni del kataloga je tudi cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah 
onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, 
emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom 
o novih osebnih avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani www.nissan.si. 

Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna (Oktober 2020). V brošuri so prikazana prototipna vozila. Nissan 
Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja izdelkov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni specifikacije in vozila, 
opisana in prikazana v tej publikaciji. O teh spremembah bomo pooblaščene Nissanove koncesionarje obvestili v najkrajšem 
možnem času. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega Nissanovega pooblaščenega koncesionarja. Zaradi tehničnih 
omejitev pri tiskanju lahko barve v tej brošuri rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice 
so pridržane. Razmnoževanje te brošure v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nissan Europe ni dovoljeno.
*Od začetka prodaje vozila Nissan Leaf (2010).

Ta brošura je tiskana na papirju brez klora – brošura ob začetku prodaje modela LEAF, ML20, Oktober 2020 – Tiskano v EU.
Zasnova DESIGNORY, Francija, in izdelava eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Žig pooblaščenega koncesionarja:
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https://www.nissan.si/vozila/nova-vozila/leaf.html
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