VADONATÚJ NISSAN

LEAF
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Vadonatúj Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Nagyot lépett előre a világ legkeresettebb elektromos autója. Ismerje meg a vezetés
új élményét, amivel a hétköznapok is lélegzetelállítóak. Bárhova is menjen, azt
magabiztosan, több élménnyel és folyamatos kapcsolat tartással teheti. Egy olyan
autóban, amivel az egyszerű feladatok is lenyűgözőek.
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Bárhova elmehet
Környezetszennyezés nélkül, természetesen.

Jusson messzebbre
378 km-es* hatótávval és a világ legkiterjedtebb
gyorstöltőállomás-hálózatával: még közelebb
került a világ valamely pontjaihoz.

Minden, ami szükséges lehet
5 üléssel, 435 literes csomagtérrel és lenyűgöző,
aerodinamikus külső formatervével a vadonatúj Nissan LEAF
stílusos hatékonysággal viszi el céljához

*Akár 378 kilometer hatótávolság, a belső tesztek alapján. A végleges adat a típusjóváhagyási folyamat lezártát
követően kerül publikálásra, és nem minden esetben tükrözi a tényleges használat melletti értékeket.
Normál használatnál a tényleges tartomány számos tényező függvényében változhat, mint pl a vezetési és töltési
szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartam, guminyomás, karbantartás, rakott súly stb.
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ÉLJEN ÁT TÖBB
FELEMELŐ PILLANATOT
LEGYEN MAGABIZTOSABB

az indulásnál azonnal rendelkezésre álló
nyomaték és az intelligens, vezetést segítő
technológiák zökkenőmentes és egyben
lenyűgöző vezetési élményt kínálnak.

a Nissan ProPILOT segítségével. Akkor
lép közbe, amikor önnek szüksége van rá,
hogy a vezetés még simább ügy legyen.

A TEMPÓT ÖN DIKTÁLJA
a Nissan e-Pedál technológiával. A vadonatúj
Nissan LEAF-ben gyorsításhoz, lassításhoz, illetve
erősebb fékezéshez is elég mindössze egyetlen
pedált használnia.

LÁSSON ÉS ÉREZZEN TÖBBET
az Intelligens 360 fokos parkolókamerával
és az olyan okos technológiákkal, mint a hátsó
keresztirányú forgalomra figyelmeztető jelzés,
a holttérfigyelés, vagy a közúti jelzések felismerése.

ÉREZZE A SZOROSABB
KAPCSOLATOT
a NissanConnect EV, valamint az
újonnan érkező Apple Carplay * vagy
Android Auto** rendszerekkel.

Készítse fel érzékeit
egy eddig ismeretlen élményre, és élvezze a vezetés új
világát, mely pont azt nyújtja, amit kell.
A Nissan Intelligent Mobility segítségével még szorosabb
kapcsolatba kerülhet a LEAF-fel. Többet lát és érzékel
környezetéből, valamint minden lépése magabiztosabb lehet.
A vezetésnek mindig is ilyennek kellett volna lennie.
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*Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2 iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3
vagy újabb operációs rendszerrel. USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. A Carplay részleteiről érdeklődjön a következő oldalon:
https://www.apple.com/hu/ios/feature availability/#applecarplay-applecarplay.
**Az Android Auto Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USBkapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetősége piaconként eltérő.
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Egyszerű vezetés
az e-Pedál használatával
Egy teljesen új vezetési élmény, mely kifejezetten szórakoztató. Képzelje el,
hogy mindössze egyetlen pedálra van szüksége a vezetéshez. A pedál
lenyomására az autó azonnal meglendül, ha felengedi, lelassít. Fékezés
nélkül is megtartja az autót emelkedőn. Természetesen a hagyományos
kétpedálos vezetés is lehetséges – elég egy kapcsolót megnyomni –,
de akkor hol marad a szórakozás?

ST
OP

e-Pedál. Könnyed és egyszerű:
gyorsítás, lassítás és fékezés
mindössze egyetlen pedállal
GO
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Felszabadult,

élvezetes vezetés

TARTJA AZ AKTUÁLIS
SEBESSÉGET, ÉS KÖVETÉSI
TÁVOLSÁGOT

TELJESEN MEGÁLLÍTJA
AZ AUTÓT HA SZÜKSÉGES

RAJTA TARTJA SZEMÉT
A FORGALMON

NISSAN ProPILOT. Segít, amikor szükség van rá. A Nissan ProPILOT az
autót a sáv közepén tartva követi az ön előtt haladó autót a beállított
követési távolsággal. A ProPILOT emellett képes megállítani és állva
tartani az autót a forgalmi dugókban, szabad teret nyitva gondolatainak.
A mindennapos ingázásból így lesz fantasztikus napindító.
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Képzelje el, milyen lehet a Nissan Intelligent Mobility technológiák
teljes támogatását élvezni a vezetés során, amikor a következők segítik Önt:

Annyira okos, hogy akkor lép közbe
amikor
szüksége van rá
Lehet, hogy még rá sem jött, miért lassult le hirtelen a forgalom. Azonban a gyalogosok
felismerésére is képes Intelligens vészfékezési asszisztens figyel, és már készen is áll a
fékezésre. Természetesen a vadonatúj LEAF még sok más módon is képes megelőzni a bajt.
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ProPILOT:

ProPILOT Park:

Folyamatosan figyeli a
forgalmi helyzetet, és a
megadott sebességgel
haladva az autót a
sáv közepén tartja.
Figyelmeztet, ha elkezd
kisodródni a sávjából,
forgalmi dugókban
pedig képes akár álló
helyzetbe hozni
az autót.

Nincs szükség sem
a kéz, sem a láb
használatára, csak egy
gombnyomásra. Így
könnyebb a parkolás.
A Nissan Intelligent
Mobility koncepciójának
egyik elemeként
bemutatkozó
technológia a parkolást
a legegyszerűbbé teszi.

INTELLIGENS
SEBESSÉGTARTÓ
AUTOMATIKA:
Figyeli a forgalmat,
és stresszmentessé
teszi az autópályás
vezetést.

INTELLIGENS
SÁVELHAGYÁSJELZÉS ÉS
-MEGELŐZÉS:
Ott tartja az autót, ahol
lennie kell. Ha azt
érzékeli, hogy –
szándékán kívül – túl
sok időre hagyta el
sávját, a fékekkel finoman
visszatereli az autót.

INTELLIGENS
ADAPTÍV LED
LÁMPÁK:

HOLTTÉRFIGYELÉS:

A fényszórók
megvilágítják útját,
sötétedéskor
automatikusan
bekapcsolnak,
szembejövő forgalom
esetén a rendszer
tompított
fényszóróra vált.

Sávváltás mindig
magabiztosan. Ez a
technológia figyeli
a holttereket, és
figyelmeztet, ha
valamilyen jármű
jelenlétét észleli.
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Párhuzamos parkolás: Talált egy nyerő
helyet? Csak álljon meg előtte, tartsa
lenyomva a megfelelő gombot, és nézze
végig, ahogy a vadonatúj LEAF könnyedén
megoldja a nehéz parkolási helyzeteket is.

Beállás parkolóhelyre: Álljon meg a
szabad parkolóhely előtt, tartsa lenyomva
a megfelelő gombot, és adja át magát a
technológiának, ahogy a LEAF hibátlanul
beáll a felfestett vonalak közé.

Lazítson és figyelje,
a LEAF hibátlanul beparkol
ProPILOT Park: Nincs szükség sem a kéz, sem a láb használatára, így könnyebb a
parkolás. Ezt az élményt ismerheti meg a Nissan Intelligent Mobility koncepciójának
egyik elemeként bemutatkozó technológiával, ami a parkolást a legegyszerűbbé teszi.
Álljon meg egy párhuzamos vagy merőleges parkolásra alkalmas parkolóhely mellett,
tartsa nyomva a gombot, és már el is kezdhet fontosabb dolgokon elmélkedni – akár
azon, hogy a parkolás örökre megváltozott.
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Mindent láthat,
ami körülötte történik

AZ INTELLIGENS 360 FOKOS PARKOLÓKAMERA segítségével többet láthat az
autó környezetéből, így a komplikáltabb manőverek is könnyedén megoldhatók.
A LEAF virtuális, 360 fokos felülnézeti képet, illetve választható, osztott képernyős
közelképeket mutat az autó első, hátsó és oldalsó nézeteiről, így a legszűkebb
parkolóhelyekre is látványos könnyedséggel talál majd be, és a meghúzott felnik
miatt sem kell többet aggódnia.

HÁTULNÉZET FELÜLNÉZETTEL
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ELÖLNÉZET FELÜLNÉZETTEL

ELÖL- VAGY HÁTULNÉZET
OLDALNÉZETTEL

Nyomtatás | Bezárás

Oldal 1 | Oldal 2 | Oldal 3 | Oldal 4 | Oldal 5 | Oldal 6 | Oldal 7 | Oldal 8 | Oldal 9 | Oldal 10 | Oldal 11 | Oldal 12 | Oldal 13 | Oldal 14

Össze áll a kép,

mielőtt elindulna
ÉRZÉKELJEN TÖBBET KÖRNYEZETÉBŐL! Még ha nem is látja a hirtelen megjelenő másik autót, vagy a
járdáról éppen lelépni készülő gyermeket, számíthat rá, hogy a Nissan Intelligent Mobility technológiái
felismerik a helyzetet, és időben figyelmeztetik. Legyen szó parkolóhelyről kitolatásról vagy sávváltási
manőverről, ezekkel a technológiákkal többet érzékelhet környezetéből, hogy egészen újfajta
magabiztossággal vezethessen.
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INTELLIGENS 360 FOKOS PARKOLÓKAMERA
Figyelmeztet, ha mozgó tárgyakat észlel az autó
közelében. Így többet láthat környezetéből.

HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ FORGALOM FIGYELMEZTETÉS
Segít biztonságosabban kiállni a parkolóhelyről. Ez a
rendszer a LEAF hátulja körüli teret figyeli, és figyelmeztet,
ha közeledő autót érzékel bármelyik oldalon.
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Hangtalan
haladás
hatékonyan
AERODINAMIKUS
LÉGTERELŐ
AERODINAMIKUS
TÜKÖR KIALAKÍTÁS

ALSÓ
DIFFÚZOR

SÍK PADLÓLEMEZ

A merész külső csak a kezdet. A vadonatúj Nissan LEAF modern, aerodinamikus
alakjával nem áttöri, hanem figyelemreméltó hatékonysággal áthasítja a levegőt,
a hihetetlenül csendes suhanásról nem is beszélve.
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Kapcsoljon kisebb költségekre

és élvezze a szabadságot
ÍGY LEHET A TÖBB KEVESEBB. Az elektromos autózás sokféle előnnyel jár. Belső égésű motor
nélkül a tankolásokról természetesen elfeledkezhet, de ennél sokkal több mindentől búcsúzhat.
A kevesebb mozgó alkatrész egyben kisebb karbantartási igényt jelent. Most már csak azt kell
eldöntenie, mihez kezd felszabaduló idejével.

VISZLÁT BENZINMOTOR
A 100%-ban elektromos motornak
köszönhetően búcsút mondhat a
rendszeres állapotfelméréseknek,
szervizeknek, és többet lehet úton.

VISZLÁT OLAJCSERE
Ha nincs többé belső égésű motor,
nincs több olajcsere, sebességváltó,
gyújtógyertyák, hűtők, szíjak és
egyebek. Így üzemeltetési költségből
is kevesebb lesz – időből pedig több.

VISZLÁT BENZINKUTAK
Munkába menet végre elfelejtheti a
kötelező megállást a kútnál. Reggel
azonnal teljes töltéssel kezdheti a
napot, készen arra, ami várja.

HELLÓ INNOVATÍV AKKUMULÁTOR
A LEAF, a vállalaton belül kifejlesztett szigorú
teszteknek alávetett akkumulátorcsomagja
rendkívüli megbízhatóságáról ismert, vagyis
biztos lehet benne, hogy a ma elérhető egyik
legkorszerűbb akkumulátortechnológiát használja.
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Még sosem volt ennyire könnyű mozgásban maradni: a LEAF-et feltöltheti akár az otthoni
konnektorról éjszaka, akár a világ legnagyobb gyorstöltőhálózatát kihasználva.
Az útba eső töltőpontokról tájékozódhat a NissanConnect EV* alkalmazással is.

A töltés sosem volt még ennyire egyszerű

7 KW-OS OTTHONI ÉS KÖZTERÜLETI TÖLTÉS

50 KW-OS NYILVÁNOS GYORSTÖLTÉS

TÖLTÉSI IDŐ
7 KW-OS OTTHONI FALI GYORSTÖLTŐ
TELJES FELTÖLTÉS KB. 7,5 ÓRA ALATT

VILLÁMTÖLTÉS ÚT KÖZBEN:
AKÁR 80%-OS TÖLTÉS 40-60 PERC ALATT.*

*A NissanConnect EV rendszer szolgáltatásai és applikációi teljes egészében csak bizonyos európai országokban és csak bizonyos Nissan modellek esetén elérhetők. Bizonyos modellek esetében a NissanConnect EV a jármű
megvásárlástól számított 2 éves időtartamig ingyenesen és automatikusan használható. A gépjármű megvásárlását követő 2 éves időtartam leteltét követően a NissanConnect EV fenntartására külön jelentkezés alapján,
díjfizetés ellenében van lehetőség. A NissanConnect EV rendszer szolgáltatásait és applikációit nem a Nissan biztosítja, és ezek bármikor megváltoztatásra kerülhetnek előzetes értesítés nélkül. A Nissan nem vállal
felelősséget olyan költségekért, amelyek a NissanConnect EV rendszer szolgáltatásainak és applikációinak megváltoztatásával kapcsolatban merülnek fel, sem pedig amelyek a NissanConnect EV használatához szükséges
eszközös módosításaival kapcsolatosak. A NissanConnect EV használatához megfelelő mobiltelefon vagy egyéb eszköz szükséges, amelyet a jármű nem tartalmaz. A mobilhálózatokat a mobiltelefon szolgáltatók biztosítják,
és nem biztos hogy azok minden területen hozzáférhetők. A mobilszolgáltatók a külföldi adat és hanghasználatért roaming díjakat számíthatnak fel. További információ a NissanConnect EV rendszerről és az elérhető
nyelvekről: Nissan.hu
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*A tényleges töltési idő több tényező függvénye, mint pl. a gyorstöltő típusa és állapota,
az akkumulátor mérete, valamint a környezet és az akkumulátor hőmérséklete a töltési ponton.
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Minden

fontos
részlet
egy kiváló megjelenítéssel

Használja ki a modern technológia lehetőségeit a fejlett digitális kijelzővel.
A lélegzetelállítóan szép, színes kijelzőn saját egyedi beállításainak
megfelelően részletes információkat láthat az autó működésének minden
részletéről, a hatótávtól az energiafelhasználáson át a navigációig. A teljes
informáltság kora, itt az ön szemei előtt.

Könnyedén válogathat a képernyőn
listázható zenéiből.

A tájékozódás sosem volt ennyire
egyszerű: minden részlet ön előtt
lépésről lépésre.
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A teljes együttműködés, és a

vadonatúj Nissan LEAF

OKOSTELEFONOK TÖKÉLETES
INTEGRÁCIÓJA. Az Apple CarPlay* és Android
Auto** szabványoknak köszönhetően
biztonságosabban és intelligensebben
használhatja okostelefonját az autóban.
Elérheti zenéit, telefonálhat, üzeneteket
küldhet és fogadhat – miközben kezei
szabadon maradnak. Csak csatlakoztassa
a telefonját, és már indulhat is.

Az utastér ergonomikus kialakításával, a megújult, jellegzetes középkonzollal és
az okostelefonját a középpontba helyező, lebegő információs kijelzővel a valódi
kapcsolódás élményét nyújtja. A vadonatúj Nissan LEAF-fel a zsebében is elfér
minden, ami autója vezérléséhez szükséges.
AZ ÖN ZENÉJE, AZ ÖN ÚTJA. Közvetlenül
streamelheti zenéit telefonjáról Bluetoothvagy USB-kapcsolaton keresztül is.

* Az Apple Carplay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel
kompatibilis: iAP2 iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb
operációs rendszerrel. USB kapcsolat szükséges.
Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő.
** Az Android Auto az Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható.
USB-kapcsolat szükséges.
Az Android Auto elérhetősége piaconként eltérő.
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EGYEDI MŰSZERFAL

FŰTHETŐ ÜLÉSEK

TÁGAS LÁBTÉR
EGYEDI KÉK DÍSZÍTÉSEK

Érzés,
amelyet a csendes kényelem biztosít
Mit szólna egy tökéletesen hangtalan autóhoz? A fényűzően csendes autóba ülve
a zajtalanság egészen új szintjét tapasztalhatja meg – persze csak amíg be nem
kapcsolja a Bose Premium hangrendszert. Az olyan további kényelmi opciókkal,
mint a fűthető ülések, minden utazás nagyszerű lehet.
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BOSE PRÉMIUM HANGRENDSZER
Még az audiorendszer is energiatudatos. A hét,
könnyű, megfelelően elhelyezett hangszóróval a Bose
mérnökeinek sikerült a hangminőség feláldozása
nélkül is energiatakarékos audiorendszert építeniük.
Mindezt azért, hogy ön még jobban ellazulhasson.
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Pakoljon be
bármit, amire csak szüksége lehet
A vadonatúj Nissan LEAF 435 literes csomagterével,
alacsony hátsó csomagtérpadlójával és könnyen
lehajtható, 60/40 arányban osztott hátsó ülésekkel várja
a legközelebbi utazást. Mindennek végeredménye egy
olyan autó, ami megfelelő csomagterével szinte bármilyen
feladattal megbirkózik.
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Felvillanyozzuk a világot
A Nissannál hiszünk a fenntarthatóságban, és meg vagyunk róla győződve, hogy ez csak
akkor jön el, ha már ma teszünk érte. Ezért is vállalunk vezető szerepet az elektromos
közlekedési megoldások fejlesztésében, hogy az intelligens városok kialakításával már
ma tegyünk valamit egy jobb jövőért.

Váljon ön is az
elektromos forradalom részévé. Vezesse már ma a jövő
autóját. A Nissan úttörőnek számító, 100%-ban
elektromos autói és kisteherautói a megfelelő teljesítményt
és modern technológiát kínálják, így ön károsanyagkibocsátás nélkül élvezheti a vezetést.
100% ELEKTROMOS VADONATÚJ NISSAN LEAF: Az új
Nissan LEAF akár 378 km* távolságot képes egy
gyorstöltéssel megtenni, és olyan Intelligent Mobility
technológiákkal szereltük fel, mint a ProPILOT, a ProPILOT
Park és az e-Pedal.
BŐVÜLŐ NISSAN INFRASTRUKTÚRA: Nissan a CHAdeMO
töltési szabványt alkalmazza, amely Európa egyik
legnagyobb villámtöltő hálózata. A hosszú távú utazások
elősegítése érdekében jelenleg a legtöbbet használt
útvonalak mentén kialakított töltőpontokból álló „zöld”
folyosók kiépítésén dolgozunk.

*A végleges adat a típusjóváhagyási folyamat
lezártát követően kerül publikálásra, és nem minden
esetben tükrözi a tényleges használat melletti
értékeket. Normál használatnál a tényleges
tartomány számos tényező függvényében változhat,
mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet,
terepviszonyok, akkumulátor élettartam,
guminyomás, karbantartás, rakott súly stb.
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Egyszerűen lenyűgöző?

A vadonatúj Nissan LEAF
mutatja az utat
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Lépjen előrébb

VÁLASSZA KI AZ ÖNNEK TETSZŐ SZÍNT

Válassza ki az önhöz illő leafet
VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

ALAPFELSZERELTSÉG

VISIA FELSZERELTSÉGEN FELÜL

ACENTA FELSZERELTSÉGEN
FELÜL

N-CONNECTA
FELSZERELTSÉGEN FELÜL

KÜLSŐ JELLEMZŐK:
• 17"-os könnyűfém keréktárcsa
• Sötétített üveg
• Elektromosan behajtható külső
tükör
• B-oszlop lakk fekete fényezéssel

KÜLSŐ JELLEMZŐK:
• Intelligens adaptív LED lámpák +
LED nappali menetfény

KÜLSŐ JELLEMZŐK:
• 16"-os acél keréktárcsák
• Manuálisan állítható
halogén fényszórók, LED
nappali menetfénnyel
• LED hátsó lámpák
• Elektromosan állítható,
fűthető, színre fújt külső
tükrök beépített
irányjelzővel
• Krómozott ajtókilincsek
• Töltőcsatlakozó világítás
BELSŐ:
• 7"-os színes TFT
műszercsoport kijelző
• Ülések : Fekete
szövetkárpit (6 irányban
állítható vezetőüléssel)
• 4 irányban állítható
utasülés
• Szövetkárpit (fekete)
• Lehajtható hátsó ülések
(60/40)
• Első középső kartámasz
KOMFORT ÉS KÉNYELEM:
• Intelligens kulcs és
START / STOP gomb
• Automata és időzíthető
légkondicionáló
• Automata fényszórók
esőérzékelővel +
Hazakísérő fény
• Sebességtartó
automatika
sebességhatárolóval
• Elektromos ablakemelő
elöl-hátul

• Napellenző
megvilágítással
• Állítható magasságú
kormánykerék
• 12 voltos
csatlakozóaljzat (x1) +
USB-aljzat (x1)
TECHNOLÓGIA:
• Audiorendszer
4 hangszóróval
(CD, AM/FM, USB, AUX,
kihangosítás)
• Intelligens vészfékezési
rendszer kerékpáros és
gyalogosfelismerővel
• e-Pedal
TARTOZÉK:
• 50 kW CHAdeMO
villámtöltőcsatlakozó
• 6,6 kW-os fedélzeti töltő

KÓLSŐ JELLEMZŐK:
• 16"-os könnyűfém keréktárcsa
• Első ködlámpák
BELSŐ:
• ECO-szövetkárpit (fekete vagy
világos)
• Multifunkciós bőr kormánykerék
• Ülés háttámla zsebek
KOMFORT ÉS KÉNYELEM:
• Intelligens sebességtartó
automatika
TECHNOLÓGIA:
• NissanConnect EV 7»-os
érintőkijelzős navigációs és
multimédia rendszer Apple
CarPlay® és Android Auto®
csatlakozással
• 6 hangszóró
• Tolatókamera

KOMFORT ÉS KÉNYELEM:
• Fényre sötétedő középső tükör
• Fűthető bőr kormánykerék +
Fűthető első és hátsó ülések +
Továbbfejlesztett hőszivattyús
fűtési rendszer
TECHNOLÓGIA:
• Intelligens 360 fokos
parkolókamera + Mozgó tárgyak
észlelése + Intelligens
Éberségfigyelő rendszer +
Tolatóradar

BIZTONSÁG:
• ABS + EBD +
fékasszisztens +
visszagurulás-gátló
• 6 légzsák (első, oldal,
függöny)
• ISOFIX
• Intelligens nyomvonalszabályozás
• Euro NCAP 5**
• Sávelhagyásjelzés
• Intelligens Sávelhagyásjelzés és megelőzés
• Keresztirányú forgalom
figyelmeztetés
• Holttérfigyelés

Fehér 326

Gyöngyházfehér QAB

Ezüst KYO

Zöld-ezüst KBR

Szürke KAD

Fekete Z11

Piros Z10

Vörös NAJ

Gesztenyebarna CAN

Két tónusú: Gyöngyházfehér
karosszéria + Fekete tető
és tükörborítás XDF

BELSŐ:
• Szintetikus félbőr ülések (fekete
vagy világos)
• Ajtókárpit: szintetikus félbőr
• Fűthető bőr ülések
KOMFORT ÉS KÉNYELEM
• Elektromos kézifék
TECHNOLÓGIA
• Bose Prémium Audiorendszer +
6 hangszóró
• ProPILOT

VÁLASSZON A BELSŐ SZÍNEK KÖZÜL
VISIA

Szövetkárpit (fekete)

ACENTA & N-CONNECTA

Világos ECO-szövetkárpit

Fekete ECO-szövetkárpit

TEKNA & N-CONNECTA (Választható)

TEKNA (Választható)

TEKNA (Választható)

*NEDC adatai alapján
**Végleges eredmény 2018
elején várható.

Fekete szintetikus félbőr*

KEREKEK

Világos szintetikus félbőr*

FeketeEɂU*

VilágosEɂU*

MÉRETEK
A: Teljes hosszúság: 4490 MM

D

B: Tengelytáv: 2700 MM
C: Teljes szélesség: 1788 MM
D: Teljes magasság 1540 MM
VISIA 16"-OS DÍSZTÁRCSA

ACENTA 16"-OS KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSA

B

N-CONNECTA ÉS TEKNA 17"OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

A
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*Az általános iparági
gyakorlatnak megfelelően,
a bőrülések egyes részei
műbőrből készülhetnek.
Ezen anyag használatával
az ülés tartósságának
a növelése a cél, mivel
az alkalmazott műbőr
ellenállóbb a karcolódással
szemben, könnyebben
tisztítható és nem
ráncosodik az idő múlásával.
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A NISSANNÁL,

A MINŐSÉGRE
ÖSSZPONTOSÍTUNK.

AMIT TAPASZTALAT ÚTJÁN
SAJÁTÍTUNK EL.
A Nissannál minden cselekedetünk középpontjában a vevő áll. Minden
tevékenységünk és döntéshozatalunk során a legnagyobb gondossággal
és precizitással járunk el, mindig szem előtt tartva a kiváló minőséget,
hiszen az végeredményben Önt szolgálja. Az elképzeléstől az autó
összeszereléséig, a teszteléstől az átláthatóságig, az ügyfélszolgálattól az
elkötelezettségig - minden apró részlet a minőséget tükrözi.

TELJES FOLYAMAT
A kezdetektől fogva minőségi munkát végzünk. Minden autót
aprólékosan tervezünk meg, hogy minél kényelmesebbek és
tartósabbak legyenek az innovatív formatervezés, az intelligens
technológia és az Ön által ihletett gondos részletek által.

BIZTONSÁG
Intelligens vezetési rendszereinkkel együtt azon dolgozunk, hogy
folyamatosan vigyázzunk Önre és környezetére, segítsünk elkerülni
minden balesetet, hogy napról napra, magabiztosabb vezetési élményt
nyújthassunk. Az Intelligens 360 Fokos Parkolókamera 4 kamera képéből
állít össze virtuális felülnézeti képet az autó környezetéről. Ez csak egy
részlet, az általunk nyújtott biztonságból.

RENDKÍVÜLI MEGBÍZHATÓSÁG
A legtöbbet hozzuk ki az autóinkból, hogy garantáljuk mindennapi
teljesítményüket és megbízhatóságukat. Több millió kilométert teszünk meg
a gyártás előtti teszteken, naponta több ezerszer nyitjuk ki és zárjuk be az
ajtókat és a motorháztetőket, valamint Japánból származó valódi vulkanikus
hamuval vizsgáljuk az ablakok ellenállóságát
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NISSAN KARBANTARTÁSI CSOMAGOK
A Nissan szervizszerződéssel biztosíthatja legegyszerűbben vadonatúj Nissan LEAF
autója számára a jól megérdemelt karbantartást! Gondosan karbantartjuk Nissanját,
az elkövetkező években pedig fix áron biztosítjuk a garancia-időszakon túli
karbantartást. Ha elhozza autóját márkakereskedésünkbe, a Nissan Karbantartási
Csomag ütemterve szerint kicseréljük a kopóalkatrészeket, a különböző olajakat és
folyadékokat, valamint elvégezzük a különféle ellenőrzéseket, így Ön nyugodt lehet
afelől, hogy autója megbízhatóan működik. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a költségek
és az ütemezés felett.

NISSAN KITERJESZTETT GARANCIA*
A MI ÍGÉRETÜNK. AZ ÖN ÉLMÉNYE.*

MIT ÍGÉRÜNK ÖNNEK? NEM KEVESEBBET, MINT HOGY EGY NISSAN-TULAJDONOS SZÁMÁRA NEM CSUPÁN
AZ AUTÓ VEZETÉSE, HANEM A SZERVIZELÉSE IS KÉPES VALÓDI ÉLMÉNYT NYÚJTANI: EGYSZERŰEN,
KÉNYELMESEN ÉS KEDVEZŐ ÁRON. HISZÜNK A KÖLCSÖNÖS BIZALOM ÉS AZ ÁTLÁTHATÓSÁG EREJÉBEN, EZÉRT
MI A NISSANNÁL ELKÖTELEZETTEN DOLGOZUNK AZÉRT, HOGY MINDEN ÜGYFELÜNKNEK A LEHETŐ
LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ ÉS HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ GONDOSKODÁST BIZTOSÍTSUK. EZ A MI ÍGÉRETÜNK.
DÍJMENTES CSEREAUTÓ*
Ígérjük, hogy amíg Nissan márkaszervizünk az autóját
javítja, munkatársaink a személyes igényeinek
megfelelő mobilitási megoldást kínálnak az Ön számára.
Foglalja le előre szerviz időpontját, és a javítási munkák
befejeztéig ingyenes csereautót biztosítunk. Amennyiben
Ön nem igényli a csereautót, a Nissan márkaszerviz
egyéb közlekedési megoldással is a rendelkezésére áll.

LEGMAGASABB MINŐSÉG
A LEGJOBB ÁRON*
Ígérjük, hogy a Nissan magasan képzett munkatársai
szakértelmének és az eredeti Nissan alkatrészek
minőségének köszönhetően a legigényesebb módon
gondoskodunk autójáról. A legjobb ár/érték
arány biztosítása érdekében vállaljuk, hogy az Ön
Nissan márkaszervizének 10 km-es körzetében
árgaranciát nyújtunk.

A Nissan kiterjesztett garancia lehetőséget nyújt a 3 éves vagy 100 000 km-es garancia
hosszabb időszakra vagy magasabb futásteljesítményre való kiterjesztésére.
Így kiválaszthatja az autója felhasználási módjához legjobban illeszkedő szerződést.
A javítások során csak eredeti Nissan alkatrészeket használunk, a beszerelést pedig
képzett szerelők végzik.

DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS*
Ígérjük, hogy bármilyen szervizmunkát megelőzően
díjmentesen felmérjük autója műszaki állapotát, így
Ön pontosan tudni fogja, milyen munkák elvégzésére
van szükség, és azok mennyibe fognak kerülni.
Árainkról teljes körűen tájékozódhat az interneten
és márkakereskedéseinkben is.

NISSAN ASSISTANCE KÖZÚTI
SEGÉLYSZOLGÁLAT*
Ígérjük, hogy az év minden napján, a nap 24 órájában
a rendelkezésére állunk, hogy Ön gondtalanul
folytathassa útját. Bármilyen váratlan esemény is
történjék, garantáljuk Önnek a 24 órás Nissan Assistance
szolgáltatást – az autó korától függetlenül.

*A Nissan Ígéretek teljes körű feltételeit megtalálja az Általános Szerződési Feltételek dokumentumban
**Külföldről: +36 1 371 54 93

BÁRHOL, BÁRMIKOR SZÁMÍTHAT RÁNK. CSAK HÍVJA A 06 80 333 888-AS TELEFONSZÁMOT**, ÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLUNK!
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A NISSANNÁL ÖN A
LEGJOBBAT HOZZA KI BELŐLÜNK.
Beindítja képzeletünket. Eredeti gondolkodásra
késztet minket. Arra ösztönöz, hogy átlépjük
a határokat és innovatív módon gondolkodjunk.
A Nissan számára az innováció nem pusztán
kiegészítést vagy bővítést jelent: mi átlépjük a
határokat, és újra értelmezzük a hagyományos
megoldásokat. Olyan váratlan fejlesztésekkel
állunk elő, amelyek a legvadabb vagy éppen
a legpraktikusabb elvárásokat is kielégítik. Mi
a Nissannál olyan autókat, tartozékokat és
szolgáltatásokat kínálunk, amelyek különleges
tulajdonságaikkal izgalmassá varázsolják a
praktikusat és praktikussá teszik az izgalmasat,
hogy Ön nap mint nap maradéktalanul átélje
a vezetés hamisítatlan élményét.

NISSAN LEAF AJÁNLATA
5 ÉV VAGY 100 000 KM (amelyik hamarabb
bekövetkezik) GARANCIA MINDEN
EV-SPECIFIKUS ALKATRÉSZRE ÉS
3 ÉV VAGY 100 000 KM (amelyik hamarabb
bekövetkezik) GARANCIA MINDEN NORMÁL
ALKATRÉSZRE
12 ÉV ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA
30 000 KM-ES SZERVIZPERIÓDUS
A NISSAN LEAF LÍTIUM-ION AKKUMULÁTORÁRA
VONATKOZÓ GARANCIA VÉDELMET NYÚJT A
KAPACITÁSCSÖKKENÉS ELLEN IS: GARANCIÁT
VÁLLALUNK RÁ, HOGY AZ AKKUMULÁTOR
KAPACITÁSA NEM CSÖKKEN 9 EGYSÉG ALÁ
(A LEAF MŰSZERFALÁN TALÁLHATÓ
KAPACITÁSJELZŐ 12 EGYSÉGES OSZTÁSÁT
ALAPUL VÉVE).

*A Nissan Kiterjesztett Garancia a Nissan International Insurance Ltd. által nyújtott biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről
az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.
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A Nissan Intelligent Mobility határozza meg mindennapjainkat. A Nissan az elektromos
járművek fejlesztésének úttörőjeként 70 éve vezeti az elektromos járművek eladásait.
A Nissannál arra használjuk fel a technológiákat, hogy autóink többet nyújtsanak egy
egyszerű szállítóeszköznél. Ezek segítségével magabiztosabb, összekapcsoltabb és
izgalmasabb lehet az utazás

Készen áll, hogy öné legyen a vadonatúj Nissan LEAF? A rendeléshez látogasson el weboldalunkra.
https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/leaf-2018.html

Márkakereskedés bélyegzője:

Kövesse a Nissan LEAF-et itt is:

A képek illusztrációk. A kiadványban közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Mindent
megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2017. november). A prospektusban
prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a
jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásokról a
Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi
Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen brosúrában bemutatott színek
néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges
sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.
Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY17 LEAF LAUNCH brochure 11/2017 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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