
DINAMIKUS GYORSULÁS

ELEKTROMOS AUTÓ TELE ÉLMÉNYEKEL

VALÓDI ÉLETMÓDVÁLTÁS
A Nissan LEAF-fel nemcsak egy új autót vesz, 
hanem egy új életstílust is. Környezetbarát, 
csendes, kényelmes és egyben dinamikus és 
megfizethető is. 

Felejtse el a korábban az elektromos autókra 
jellemző lassú vezetést - a Nissan LEAF dinamikája 
és magas nyomatéka kiemelkedő vezetési 
élményt nyújt. 

A Nissan LEAF az egyik legnagyobb darabszámban értékesített

elektromos autó. Világszerte több mint

300 000 tulajdonos már több mint 3 400 000 000 km-t

tett meg vele.
www.nissan.hu
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Acenta N-Connecta Tekna
Akkumulátor 40 kWh 40 kWh 40 kWh

Listaár 11,130,000 11,630,000 12,110,000

Állami támogatás2) 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Kedvezményes ár 9,630,000 10,130,000 10,610,000

Téli csomag

Fűthető bőr kormánykerék + Fűthető első és 

hátsó ülések + Továbbfejlesztett hőszivattyús 

fűtési rendszer

210,000 � �

Parkolóradar Első és hátsó parkolássegítő érzékelők 55,000 � �

ProPILOT Fejlett vezetéstámogató rendszer - 140,000 �

LED fényszórók Automata beállítással és LED nappali menetfénnyel - 140,000 �

Szintetikus félbőr ülések Fekete vagy világos - 100,000 �

Részlegesen bőr ülések Ultrasuede® 

hasított bőr betétekkel
Fekete vagy világos - - 275,000

ProPILOT Park Intelligens Parkolóasszisztens - - 360,000

Fehér (normál) fényezés

Metál fényezés

Gyöngyház fényezés

Két tónusú fényezés
Gyöngyházfehér karosszéria + Fekete tető és 

tükörborítás
-

Nissan Garancia

Alap garancia: 3 év vagy 100 000 km a hagyomá-

nyos autó alkatrészekre, 5 év vagy 100 000 km az 

elektromos autó alkatrészekre3)

� � �

Nissan Akkumulátor Garancia
8 év vagy 160 000 km kapacitás-garancia az 

akkumulátorra3) � � �

Nissan 5* Kiterjesztett Garancia

Nissan 5* Kiterjesztett Garancia5) a hagyományos 

autó alkatrészekre, +2 év (összesen 5 év vagy 

100 000 km)

1) Datahouse regisztrációs adatai alapján, 2018 első féléves időszak, tisztán elektromos autókkal való összehasonlítás.

166,000

135,000

65,000

301,000

2) A támogatás tényleges összege a gépjármű bruttó vételárától függ. A Nemzetgazdasági Minisztérium a 100% elektromos hajtású gépjárművek vásárlásához a bruttó vételár 21%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű 

kormányzati támogatást nyújt. A kormányzati támogatás pályázat útján vehető igénybe. A további részletekért keresse fel a www.e-mobi.hu vagy a www.kormany.hu weboldalakat, illetve keresse a Nissan Márkakereskedéseket.

5) A Nissan 5* Kiterjesztett Garancia és Nissan 8* Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről a Márkakereskedések ügyfélterében elérhető Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek 

segítségével tájékozódhat. Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó biztosítási adót. A Nissan 5* Kiterjesztett Garancia és Nissan 8* Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, tárgyi adómentes szolgáltatás ezért ÁFA 

nem terheli.

3) Elektromos autó alkatrészek: lítium-ion akkumulátor, motor, inverter, jármű vezérlőmodul, lassító áttétel, DC/DC átalakító, fedélzeti töltő, töltőcsatlakozó és kábel. A +2 éves Kiterjesztett Garanciabiztosítás az akkumulátor 

kapacitására nem vonatkozik.

152,300

ÁRAK

OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GARANCIA/KARBANTARTÁS



Biztonság és védelemBiztonság és védelemBiztonság és védelemBiztonság és védelem Acenta N-Connecta Tekna
ABS, fékasszisztens (BA) és elektronikus fékerő-elosztó (EBD) � � �

6 légzsák (vezető- és utasoldali, oldallégzsákok elől, függönylégzsákok) � � �

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) � � �

Intelligens sebességtartó automatika � � �

Sebességhatároló automatika � � �

Távolsági fényszóró asszisztens (HBA) � � �

 Intelligens sávelhagyás-jelzés (LDW) � � �

Intelligens sávelhagyás-megelőzés � � �

Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés (CTA) � � �

Intelligens holttér-figyelő � � �

NISSAN MENETDINAMIKAI RENDSZER: Intelligens Menetszabályozás, Intelligens Nyomvonal-Szabályozás � � �

Közúti jelzések felismerése (TSR) � � �

Intelligens Vészfékezési Rendszer gyalogos és kerékpáros felismerővel � � �

Övfeszítővel és överő-határolóval ellátott első biztonsági övek � � �

Állítható magasságú első biztonsági övek � � �

3 hátsó fejtámla � � �

ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok (hátul) � � �

Figyelmeztető hang gyalogosok számára (VSP) � � �

Gumijavító készlet � � �

Keréknyomás ellenőrző-rendszer � � �

Indításgátló � � �

TechnológiaTechnológiaTechnológiaTechnológia
e-Pedál � � �

ProPILOT fejlett vezetéstámogató rendszer

- Intelligens sebességtartó automatika Stop&Go funkcióval

- Intelligens Sávtartó Asszisztens

- Forgalmi Torlódás Asszisztens

- Elektromos kézifék

ProPILOT Park

- Intelligens Parkolóasszisztens

- ProPILOT hangradar

AM/FM/CD/DAB rádió 4 hangszóróval - - -

AM/FM/DAB rádió � � �

6 hangszóró � � -

BOSE® hangrendszer 6 hangszóróval és mélynyomóval - - �

Bluetooth® (kihangosítás és zene), USB és AUX csatlakozó � � �

� � �

7"-os színes TFT műszercsoport kijelző � � �

Intelligens 360 fokos parkolókamera + mozgó tárgy észlelése + Intelligens éberségfigyelő rendszer - � �

Energia-visszatermelő fékrendszer � � �

ECO üzemmód � � �

B üzemmód � � �

Visszagurulás-gátló � � �

Első és hátsó parkolássegítő érzékelők � � �

Külső megjelenésKülső megjelenésKülső megjelenésKülső megjelenés
16"-os könnyűfém keréktárcsa � - -

17"-os könnyűfém keréktárcsa - � �

Halogén fényszórók LED nappali menetfénnyel � � -

LED fényszórók automata beállítással - � �

Első ködlámpák � � �

Jellegzetes LED-lámpák hátul � � �

Intelligens automata fényszóróvezérlés � � �

Hazakísérő fény � � �

Sötétített üveg - � �

Színre fújt első és hátsó lökhárítók � � �

Krómozott ajtókilincsek � � �

Színre fújt külső tükrök (kivéve két tónusú festés esetén) � � �

B-oszlop lakk fekete fényezéssel - � �

Belső megjelenésBelső megjelenésBelső megjelenésBelső megjelenés
Szövetkárpit (fekete vagy világos) � � -

Szintetikus félbőr ülések (fekete vagy világos)2) - � �

Részlegesen bőr2) ülések Ultrasuede® hasított bőr betétekkel - - �

Állítható magasságú vezetőülés � � �

Tárolózsebek az első üléssor háttámlájában � � �

Kesztyűtartó � � �

Hátsó kapaszkodó kabátakasztóval � � �

60/40 arányban lehajtható hátsó ülések � � �

� Alapfelszereltség       � Választható felszeretlség        - Nem elérhető

��-

�--

1) 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 és 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 és USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetősége piaconként eltérő. Az Android Auto részleteiről érdeklődjön a következő oldalon: 
https://www.android.com/auto/
Nissan befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes funkciója, ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay 
és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.

NissanConnect EV 7"-os érintőkijelzős navigációs és multimédia rendszer Apple CarPlay® és Android Auto® 

csatlakozással és tolatókamerával1)

2) 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.

LEAF | FELSZERELTSÉG



KényelemKényelemKényelemKényelem Acenta N-Connecta Tekna
Intelligens kulcs + Start/Stop gomb � � �

Automata és időzíthető légkondicionáló � � �

Pollenszűrő � � �

Eső érzékelő � � �

2 fokozatú ablaktörlő, állítható intervallummal � � �

Szakaszos működésű hátsó ablaktörlő � � �

Elektromos ablakemelők elöl-hátul, automata funkcióval a vezető oldalán � � �

Elektronikusan állítható külső tükrök � � �

Manuálisan behajtható külső tükrök � - -

Elektromosan behajtható külső tükrök - � �

Fűthető külső tükrök � � �

Visszapillantóba épített LED irányjelző � � �

Fényre sötétedő középső tükör - � �

Fűthető bőr kormánykerék + Fűthető első és hátsó ülések + Továbbfejlesztett hőszivattyús fűtési rendszer � � �

Multifunkciós kormánykerék - - -

Multifunkciós bőr kormánykerék � � �

Sebességérzékelő elektromos szervokormány � � �

Állítható magasságú kormánykerék � � �

12 voltos csatlakozó � � �

TöltésTöltésTöltésTöltés
6m kábel (0-ról 100%-ra 21 óra alatt 220V hálózati áramról) � � �

6m kábel (0-ról 100%-ra kb. 7 óra 30 perc alatt 32A Falidoboz esetén - Mode 3 Type2 / Type2) � � �

 Töltőkábel elektromechanikus zárral � � �

6,6 kW-os fedélzeti töltő � � �

50 kW CHAdeMO villámtöltőcsatlakozó � � �

Töltőcsatlakozó világítás � � �

Intelligens kulccsal távolról nyitható töltőcsatlakozó fedél � � �

SzínekSzínekSzínekSzínek Fényezés típusaFényezés típusaFényezés típusaFényezés típusa Fényezés áraFényezés áraFényezés áraFényezés ára

Fehér (326) normál 65,000 � � �

Gesztenyebarna (CAN) metál 135,000 � � �

Szürke (KAD) metál 135,000 � � �

Ezüst (KY0) metál 135,000 � � �

Vörös (NAJ) metál 135,000 � � �

Gyöngyházfehér (QAB) gyöngyház 166,000 � � �

Zöld-ezüst (KBR) metál 135,000 � � �

Piros (Z10) normál - � � �

Fekete (Z11) metál 135,000 � � �

Két tónusú: Gyöngyházfehér karosszéria + 

Fekete tető és tükörborítás (XDF)
gyöngyház + metál 301,000 - � �

� Alapfelszereltség       � Választható felszeretlség        - Nem elérhető

LEAF | FELSZERELTSÉG



ModellModellModellModell Acenta N-Connecta Tekna
Karosszéria

Férőhelyek száma személy

MotorMotorMotorMotor
Motorkód

Elektromos motor típusa

Maximális névleges teljesítmény1) Kw (LE)

Maximális 30 perces teljesítmény1) Kw (LE)

Maximális óránkénti teljesítmény1) Kw (LE)

Max. nyomaték1) Nm

Max. fordulatszám

Energiaforrás

AkkumulátorAkkumulátorAkkumulátorAkkumulátor
Típus

Feszültség V

Kapacitás kWh

TöltőTöltőTöltőTöltő
Fedélzeti töltő kW

Villámtöltő kapacitás kW

Töltő kábel m

Töltési idő 6,6 kW-os fedélzeti töltővel 32A-s fali dobozről 0 - 100%

Töltési idő 10A-s EVSE kábellel hálózati áramról 0 - 100%

Töltési idő 50kW-s villámtöltővel 0 - 80%

ErőátvitelErőátvitelErőátvitelErőátvitel
Tengelykapcsoló típusa (AT)

Áttételi arány

Véghajtás áttétele (AT)

Hajtott kerekek

FutóműFutóműFutóműFutómű
Első felfüggesztés

Hátsó felfüggesztés

Kormánymű

Fékek elöl

Fékek hátul

Kézifék típusa Elektromos

Stabilitásellenőrző rendszer

Keréktárcsák mérete 16 x 6.5 J, O/S:40

Gumiabroncs mérete

Tömeg és méretekTömeg és méretekTömeg és méretekTömeg és méretek
Önsúly min./max.2) kg 1545/1594 1557/1600 1558/1597

Jármű megengedett összsúlya (max. össztömeg) kg

Min./Max. terhelhetőség2) kg 395/450 395/438 395/437

Max. tengelyterhelés elöl2) kg

Max. tengelyterhelés hátul2) kg

Teljes hosszúság mm

Teljes szélesség - tükrök nélkül mm

Teljes szélesség - tükrökkel mm

Teljes magasság mm

Tengelytáv mm

Túlnyúlás elöl mm

Túlnyúlás hátul mm

Nyomtáv elöl mm

Nyomtáv hátul mm

Min. szabad magasság mm

Minimum fordulókör átmérője (padkák között) m

Vontatható tömeg kg

Tetőterhelés kg

Csomagtér mérete (VDA) - kalaptartó nélkül l 420

Csomagtér mérete (VDA) - kalaptartóval l 385

Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel tetőig pakolva (VDA) l 1161

Csomagtér mélység (felhajtott ülésekkel) mm

Csomagtér rakodónyílás magasság mm

Csomagtér rakodónyílás szélesség mm

Légellenállás (Cv)

TeljesítményTeljesítményTeljesítményTeljesítmény
Áramfogyasztás Wh/km

Hatótávolság (WLTP)3) - vegyes km

Hatótávolság (WLTP)3) - városi km

CO2-kibocsátás g/km

Végsebesség km/h

Gyorsulás 0 - 100 km/h s

1) Az 1999/99/EK irányelv szerint meghatározott érték

90 (122)

85 (116)

4.3529

1000

1035

0

Első

1530

2030

1540

1788

40-60 perc4)

21 óra

7 óra 30 perc

EVSE kábel (6m) és Mode 3 kábel (6m)

17 x 6.5 J, O/S:45

215/50R17205/55R16

VDC, ABS, BA, TCS, EBD

Automata

5

50

6.6

40

350

Laminált lithium-ion

Elektromos áram

10500

320

110 (150)

Torziós tengely

MacPherson lengőkar

8.1938

AC szinkron

EM57

1555

15301540

1995

4490

725

790

1176

400

435

5 ajtós

Lábbal működtethető

Hűtött tárcsafék egydugattyús úszónyereggel

Hűtött tárcsafék iker-dugattyús csúszónyereggel

Elektromos szervokormány

2700

1545

270

785

1005

144

0

206

155

35

4) 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.

389

10.6

*A feltüntetett adatok előzetes értékek, és nem minden esetben tükrözik a valós értékeket. A végleges adatok a típusjóváhagyási folyamat befejezését követően lesznek elérhetők.

3) Az WLTP. rendeletnek megfelelően kalkulált érték. Normál használatnál a tényleges értékek számos tényező függvényében változhatnak, mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartam, guminyomás, karbantartás, rakott 

súly stb.

2) Az EC Direktíva adatainak megfelelően. Az önsúly vezető nélkül, hűtőfolyadékkal, olajjal, üzemanyaggal feltöltött, pótkerékkel és szerszámokkal ellátott állapotban értendő.  A terhelés csökkentendő a választott opciók és/vagy a felszerelt tartozékok függvényében.

7.9

11.0

0.28

1103

LEAF | TECHNIKAI ADATOK*



SPECIÁLIS NISSAN FINANCE AJÁNLAT

THM: 0% MINDENKINEK

NISSAN BIZTOSÍTÁS

� Üvegkár esetén nincs önrész
� 100% javíthatóság
� 3 éves korig nincs avultatás

� A sérült gépkocsi márkakereskedésbe történő szállítási költségét téríti és a javítás idejére csereautót biztosít

Az akciós finanszírozási ajánlatunk maximum 48 hónapra vonatkozik, minimum 40% kezdőbefizetéssel, melyet magánszemélyek illetve cégek is igénybe 
vehetnek.

*Nissan Finance 0%THM - Az ajánlat a 2018.07.13. után megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Nissan Finance finanszírozási ajánlat, változó kamatozású, 
forint alapú konstrukció, THM 0%, minimum önerő 40% maximális futamidő 48 hó, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A feltüntetett 
92 999 Ft havidíj 11 130 000 Ft bruttó vételárra, 60% kezdőbefizetésre és 48 hónapos futamidőre vonatkozik. A THM meghatározása az aktuális feltételek, 
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a 
finanszírozás kamatkockázatát. A jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, a részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét.  A Nissan 
Finance finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. az egyedi hitelbírálat jogát fenntartja, valamint az ajánlati 
kötöttségét kizárja. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a 
www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhető el.

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori  ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A 
Nissan Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az árlista a 2018.07.11. és 2018.12.31. között 
megkötött vevői szerződésekre érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az 
általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan 
Márkakereskedőjénél.
A képek illusztrációk.

A Nissan Finance széles körű finanszírozási megoldásokat kínál a Nissan vásárlók részére, a kedvező kamatozású
konstrukciótól egészen a finanszírozás esetén igénybevehető plusz vételár kedvezményig.

A standard finanszírozási ajánlatunk maximum 48 hónapra vonatkozik, minimum 40% kezdőbefizetéssel, melyet 
magánszemélyek illetve cégek is igénybe vehetnek. 

A Nissan Finance finanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, mely egyedi hitelképesség vizsgálat 
függvényében érvényes. 

Finanszírozástól függetlenül is igénybe vehető a Nissan CASCO, mely a piacon elérhető normál CASCO biztosításon túl
további szolgáltatásokat nyújt:

Nissan Sales CEE Kft.
Infopark sétány 3/B

1117 Budapest

Az Ön Nissan márkakereskedője:

LEAF | FINANSZÍROZÁS

Bruttó listaár 11 130 000 Ft

Állami támogatás 1 500 000 Ft

Állami támogatással csökkentett ár 9 636 000 Ft**

Önerő 60%

Törlesztési idő 48 hónap

Kamat 0%

Havi törlesztés 92 999 Ft

Nissan Finance 0% THM*


