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UTAK POLGÁRAI, EGYESÜLJETEK!
Csatlakozzon Ön is a világ útjait járó több mint kétszázezer 

100%-ban elektromos Nissan LEAF tulajdonosához. 
Bízzon minden idők legkeresettebb elektromos járművében. 

Ez az Európában készülő autó eltörli a határokat a digitális és 
a fizikai világ, a város és az ökoszféra között, így társadalmunk 

egészének fejlődését mozdítja előre.
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FEDEZZE FEL A NISSAN LEAF 

ÁRAMVONALASSÁGÁT. 

A pozitív energia hulláma, 

vérpezsdítő vezetési élmény. 

Fedezze fel a NISSAN LEAF 

áramvonalasságát! Akár otthon, 

töltőállomáson tölti, a LEAF 

számos funkcióját 

okostelefonjáról vezérelheti, és 

élvezheti e valóban forradalmi 

autó kompromisszumok nélküli 

kényelmét és meghökkentő 

teljesítményét. 

A jövő valósággá vált.
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TERJESSZE 
A HÍRT

MEGLEPŐ, mi mindenre képes kipufogó 
nélkül is. Finomítsa a megjelenését, 

fokozza a hatást, és ossza meg a NISSAN 
LEAF-et barátaival. Ebbe az autóba 

mindenki azonnal beleszeret. 
Tulajdonosainak 90%-a elégedett vele, és 

96%-uk bátran ajánlaná másoknak is!

„Imádom a LEAF-et, 
mert SOHA nem volt 
MÉG ilyen olcsón 
fenntartható autóm.”

„A NissanConnect 
EV rendszer 
nagyon kényelmes. 
A LEAF fűtését 
minden nap úgy 
kapcsolom be, 
hogy nem kell 
fölálljak a 
reggelizőasztaltól.”

„A LEAF-et 
kísérletként, második 
autónak vettem. 
Most már útjaim 
95%-ban EZT 
HASZNÁLOM.”
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VEZESSE 
A VÁLTOZÁST
KÍVÜLRŐL ISMERŐS LEHET, belül azonban forradalmi újításokat 
rejt. A LEAF egy sor innovatív technológiája teszi lehetővé a NEDC 
tesztciklusa szerinti akár 250 kilométeres hatótávolságot. Feltételezett 
hatótávolság átlagos vezetési körülmények között. A hatótávolságot 
számos tényező befolyásolja, hat rá többek között a vezetési stílus, 
az útviszonyok, a külső hőmérséklet és a légkondicionáló használata. 
A teljesen elektromos hajtású, minden részletében aerodinamikus, 
csúcstechnológiájú, ökobajnok NISSAN LEAF tökéletes választást jelent. 

„Tudtam, hogy a LEAF 
energiatakarékos, de 

arra nem számítottam, 
hogy ekkora élmény 

lesz vezetni.”

„Ezzel az autóval 
megspórolom a 
benzinköltséget, a 
karbantartási költség 
is alacsonyabb, és a 
villanyszámlám sem 
túl magas.”

„Fogalmam sincs, 
mennyibe kerül most 
egy liter benzin.”
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PAKOLJON BE
Ha pedig még több helyre 
van szüksége, a hátsó 
ülések is lehajthatók 60/40 
arányban.

RENDEZKEDJEN BE
A NISSAN LEAF 370 literes 

csomagterének tágassága a 
kategória élvonalát képviseli. 

Még a LEAF Tekna Bose® 
audiorendszere mellett is 

355 liter marad az Ön 
csomagjainak.

VONZZA 
A TÖMEGET

TELJES ÉRTÉKŰ ÖTÜLÉSESKÉNT a Nissan LEAF 
mindenki kedvence, hiszen nemcsak állítható magasságú 

első ülésekkel, de tágas hátsó térrel is büszkélkedhet. 
Prémium kategóriás téli csomagja energiatakarékos, 
hiszen Önt melegíti a levegő helyett. Élvezze a fűtött 
ülések és fűtött kormánykerék nyújtotta kényelmet.

A választható bőrkárpitozás, illetve a cukornádból készült 
környezetkímélő bio-szövet természetbarát élményt kínál.
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REMEK 
ESZKÖZÖK A TECHNIKA 
MEGSZÁLLOTTJAINAK
DIGITÁLIS MŰSZERFAL. Jelentkezzen be a NISSAN LEAF 
vezérlőrendszerébe, amelyet kiemel a gyönyörű kék háttérvilágítású 
kombinált műszeregység. A kormánykerék mögött a digitális kijelzők, 
középen pedig a 7”-os LCD-kijelzővel kombinált egység gondoskodik 
róla, hogy Ön minden szükséges adathoz hozzájusson.

AZ ELEKTROMOS AUTÓ 
ADATAI
A kombinált 
műszeregység segít a 
maximális hatótávolság 
elérésében az aktuális 
energiafelhasználás és 

-visszanyerés, a töltési szint, 
a maradék energia, a 
kapacitásszintek és a 
lemerülésig megtehető 
távolság egyszerűen 
leolvasható százalékos 
megjelenítésével. Figyelje 
meg a különbséget, 
amikor vezetési 
üzemmódból ECO 
üzemmódba kapcsol - 
káprázatos élmény!

VEZETÉS B-ÜZEMMÓDBAN
Állítsa a sebességváltót 
B-üzemmódra, és a 
csúcstechnológiás 
regeneratív fékrendszer 
megnöveli a lassításkor 
visszanyert energia 
mennyiségét.

360 FOKOS LÁTÓSZÖG
Élvezze környezetének 
minden apró részletét a 
360 fokos parkolókamera 
rendszer segítségével. 
Négy nagy látószögű 
kamera gondoskodik az 
elöl-, hátul- és oldalnézeti 
képről, valamint a 
felülnézeti képről.

ECO ÜZEMMÓD
Váltson ECO üzemmódba, 
és az így megtakarított 
energiával akár 10%-kal 
is megnövelheti az autó 
hatótávolságát különösen 
városi forgalomban, ahol 
a vezetés sok megállással 
és elindulással jár.
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NISSANCONNECT EV
BESZÉLJEN A LEAF-HEZ - AZ ÖN AUTÓJA CSUPA FÜL. A NissanConnect EV 
lehetővé teszi a hangutasításokat, és ehhez mindössze egy okostelefon-alkalmazásra van 
szüksége, aminek segítségével távolból is kapcsolatot tarthat LEAF-jével. Így megkérheti 
autóját, hogy végezzen el bizonyos feladatokat, például hogy kezdjen el tölteni vagy 
kapcsolja be a fűtést. A LEAF ráadásul még válaszol is, egy kedves üzenetben értesíti Önt, 
ha befejezte az akkumulátor töltését. Laptopjáról is bejelentkezhet a NissanConnect EV 
rendszerébe, ahol bővebb információkat kaphat arról, hogyan teheti az elektromos autó 
vezetését még könnyebbé és élvezetesebbé. Ne felejtse el időnként ellenőrizni 
a telefonját - lehet, hogy a LEAF-je hívja!

OKOSTELEFONRÓL. A NissanConnect EV 
alkalmazás segítségével kapcsolódhat a LEAF-hez 
és elindíthatja a töltést, aktiválhatja a 
klímavezérlést, megtekintheti a hatótávolságot, 
figyelmeztetéseket és frissítéseket kaphat.

SZÁMÍTÓGÉPÉRŐL. Azon kívül, amit a 
telefonjáról is megtehet, a számítógépről 
bejelentkezhet a NissanConnect on-line EV fiókjába, 
megtekintheti a vezetési előzményeket, 
megtervezheti útvonalát és nyomon követheti, 
hogy mennyire vezet takarékosan más LEAF-
tulajdonosokhoz képest.
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ITT AZ IDEJE
FELTÖLTŐDNI
 
VÁLASSZON TÖLTŐÁLLOMÁST. Álljon meg 
egy rövid gyorstöltésre út közben, töltse fel 
autóját otthon vagy munkahelyén, használja ki 
a Nissan LEAF által kínált akár 250 kilométeres 
NEDC hatótávolságot.

Ébredjen feltöltődve energiával. A LEAF 
reggelente teljesen feltöltött akkumulátorral 
és a reggelizőasztal mellől előmelegíthető 
vagy lehűthető utastérrel várja.

Huss! A NISSAN LEAF végsebessége 145 
km/óra, maximális forgatónyomatéka 
pedig már a gyorsítás első pillanatától 
rendelkezésre áll.

Jusson el céljához gyorsabban a 
buszsávot is használva. Ez a jutalma 
annak, hogy elektromos autót vezet.

Energia-visszanyerő fékrendszerének 
köszönhetően a Nissan LEAF minden 
lassításkor töltődik. A LEAF 
megszeretteti Önnel a piros lámpákat.

Intézze fontos hívásait a Bluetooth®-kapcsolaton 
keresztül, és zavarja le teendőit a lehető 
leghamarabb. A távolságjelző azt mutatja Önnek, 
hogy még 70 km-t tud megtenni, és két töltőállomás 
is van a közelben. Ugye, milyen praktikus?

Egy újabb szép nap elektromos 
autójával – kipufogógáz és káros 
anyagok nélkül. Otthon Ön és autója
is feltöltődhet éjszaka energiával.

30 perc. A teljesen lemerült akkumulátor 
csupán fél óra alatt 80%-osra feltölthető: a 
gyorstöltő a leggyorsabb töltési lehetőség! 
Töltse fel autóját a gyorstöltőállomásokon. 
Így egyszerűbb az élet és gyorsabb az 
utazás.

1. VILLÁMTÖLTŐÁLLOMÁS

AKÁR 4 ÓRA ALATT.
Akkumulátor     24 kWh            30 kWh
3.3 kw-os fedélzeti töltő 7 óra 9,5 óra
6.6 kw-os fedélzeti töltő* 4 óra 5,5 óra

*választható, 32A-es töltési idők vannak feltűntetve

2. OTTHONI TÖLTŐEGYSÉG

12-15 ÓRA.  UA Nissan EVSE-kábel 
használatával autóját bárhol töltheti – például 
nyilvános töltőállomásokon, munkahelyén 
vagy otthon (ellenőrizze, hogy a töltés helyén 
modern elektromos rendszer van-e kiépítve). 
Az 10 amperes áramerősséget biztosító 
kábelnek a lemerült akkumulátor teljes 
feltöltéséhez körülbelül 12 órára van szüksége, 
30 kWh-s akkumulátor feltöltéséhez 15 óra 
szükséges. Maximális rugalmasság.

3. KÁBEL + OTTHONI CSATLAKOZÓ

A LEAF rendkívül kedvező fenntartási költséget kínál.

100 km-re eső költség

Energiaköltség

Hibrid C 
szegmens

Dízel C 
szegmens

Benzines C 
szegmens

LEAF
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360 FOKOS 
PARKOLÓKAMERA. 
A 360 fokos parkoló-
kamerával könnyen és 
biztonságosan parkol-
hat. A négy nagylátó-
szögű kamerának 
köszönhetően környe-
zetét különböző szö-
gekből veheti szem-
ügyre, elölről-oldalról, 
hátulról-oldalról és 
felülről is.

LED-LÁMPÁK. 
A Nissan LEAF xenon-
fényszórókéhoz hasonló 
teljesítményt nyújtó 
LED-lámpái a legsöté-
tebb pillanatokba is vilá-
gosságot varázsolnak, 
energiafogyasztásuk 
azonban csupán a fele 
a halogénizzókénak.

ESP. A Elektronikus 
menetstabilizálóval 
mindig az Ön 
kezében marad az 
irányítás. A rendszer 
érzékeli az autó 
kezelhetőségének 
határait, és szükség 
esetén csökkenti a 
motorteljesítményt 
vagy működteti a 
kiválasztott fékeket a 
kerekek kipörgésének 
megakadályozása 
érdekében.

VÉDETT KÖRNYEZETBEN. 
Természetesen a Nissan LEAF 
is fel van szerelve a 
legmodernebb biztonsági 
berendezésekkel.

BIZTONSÁGOS
ÉRKEZÉS

NYUGODTABB VEZETÉS ESP-VEL: 
Az elektronikus menetstabilizáló 
rendszerrel az utolsó pillanatban 
végrehajtott sávváltások és a hirtelen 
fékezések is biztonságosan 
kivitelezhetők, így Ön nagyobb 
biztonságban érezheti magát 
a kívánt manőver elvégzése során.

ESP-VEL

ESP NÉLKÜL

LÉGZSÁKOK. A Nissan továbbfejlesztett 
légzsákrendszere kétfokozatú első 
légzsákokkal és övfeszítőkkel, első 
ülésekbe épített oldallégzsákokkal és az 
első és a hátsó utasokat is védő, tetőbe 
épített oldalsó függönylégzsákokkal 
gondoskodik az utasok biztonságáról.
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8.) Megvilágított küszöbborítás
9.) Töltőcsatlakozó fedele

10.) Csomagrendszerező
11.) Középkonzolbetétek

12.) 16”-os könnyűfém keréktárcsa - ELECTRON
13.) Puha csomagtértálca - kétféle méretben 

kapható (Bose® Energy Efficient 
szolgáltatások nélküli és azzal felszerelt 
LEAF modellekhez)

TEGYE EGYEDIVÉ 
LEAF-JÉT
EREDETI NISSAN TARTOZÉKOK. A krómozott 
díszelemektől az egyedi világításon és a praktikus 
csomagrendszerezőkön keresztül a látványos 
keréktárcsákig számtalan lehetősége van saját 
ízlésére formálni a LEAF-et.

1.) Szélterelők
2.) Krómozott visszapillantótükör-fedelek (a meglévő 

tükörfedélre pattinthatók)
3.) Krómozott küszöbcsíkok
4.) Krómozott ködlámpakeretek
5-7.) Padlószőnyegek, 4 db
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* Bioszövet
**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.

K Á R P I T O K
TEGYE EGYEDIVÉ A KÁRPITOZÁST

MÉRETEK

FEKETE 
szövetkárpit*
Visia

VILÁGOSSZÜRKE 
velúrkárpit*
Acenta

FEKETE 
velúrkárpit*
Acenta

FEKETE 
Bőr**
Tekna

A: Teljes hosszúság: 4445 mm
B: Tengelytáv: 2700 mm
C: Teljes szélesség: 1770 mm
D: Teljes magasság: 1550 mm

FEJEZZE KI ENERGIKUSSÁGÁT AZ ÖNHÖZ ILLŐ SZÍNNEL 
S Z Í N E K

Szürke - KAD

Gyöngyház piros - NAJ Gyöngyház fehér - QAB

Ezüst - KY0Fekete - Z11 Fehér - 326

Kék - RBE Bronz - CAP

Piros - Z10

K E R É K T Á R C S Á K

ACENTA_16”-OS 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

VISIA_16”-OS DÍSZTÁRCSA

w w w . n i s s a n - l e a f . h u

TEKNA_17”-OS 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
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M Ű S Z A K I  A D A T O K

MODELL

Akkumulátor 24 kWó 30 kWó
Karosszéria   5-ajtós
Férőhelyek száma 5
Felszereltségi szint Visia Acenta, Tekna

MOTOR

Motorkód EM57
Elektromos motor típusa     AC szinkron 
Max. motorteljesítmény 1) kW(LE)/perc-1 80[109]/3008-10000 ford/perc
Max. nyomaték 1) Nm/perc-1 254 / 0-3008 ford/perc
Max. fordulatszám 10500
Energiaforrás     Elektromos áram
Gyújtásrendszer     Elektronikus

AKKUMULÁTOR

Típus Laminált lítium-ion
Feszültség V 360
Kapacitás kWó 24 kWó, 48 modul 30 kWó, 48 modul
Cellák száma   192

Töltő 
kapacitás Töltési idő Fali töltődoboz 

megvásárlása szükséges

TÖLTŐ - 24 kWó

Villámtöltő - alapfelszereltség 50 kW 30 perc (akár 80% töltöttségig) Nem
Fedélzeti töltő - alapfelszereltség  3.6 kW 8 óra Igen
Fedélzeti töltő - választható felszereltség 6.6 kW 4 óra Igen
EVSE kábel (hagyományos csatlakozó) 
- alapfelszereltség   2.2 kW 12 óra Nem

Töltő 
kapacitás Töltési idő Fali töltődoboz 

megvásárlása szükséges

TÖLTŐ - 30 kWó

Villámtöltő - alapfelszereltség 50 kW 30 perc (akár 80% töltöttségig) Nem
Fedélzeti töltő - alapfelszereltség 3.6 kW 9,5 óra Igen
Fedélzeti töltő - választható felszereltség 6.6 kW 5,5 óra Igen
EVSE kábel (hagyományos csatlakozó) 
- alapfelszereltség   2.2 kW 15 óra Nem

ERŐÁTVITEL

Tengelykapcsoló típusa (AT) Automata
Irányválasztó RE1F61B
Áttételi arány Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel
Véghajtás áttétele (AT) 8,1938
Hajtott kerekek Első

FUTÓMŰ

Első felfüggesztés Független Mac Pherson lengőkar
Hátsó felfüggesztés Torziós tengely
Kormánymű Elektromos szervokormány
Fékrendszer Hűtött tárcsafékek elöl, energia-visszatáplálással CLZ31VE φ283×28t

Hűtött tárcsafékek hátul AD11VE+DS17 φ292×16t
Stabilitásellenőrző rendszer     ESP (alapfelszerelés)
Keréktárcsák mérete     16 coll, 6.5J O/S:40

Gumiabroncs mérete
Visia / Acenta 205/55 R16

Tekna 215/50 R17

24 kWó 30 kWó

TÖMEG 
ÉS MÉRETEK

Visia önsúly min./max. 2) kg 1475 / 1511 -
Acenta önsúly min./max. 2) kg - 1516 / 1562
Tekna önsúly min./max. 2) kg - 1535 / 1570
Jármű megengedett összsúlya (max. össztömeg) kg 1945 1966
Max. terhelhetőség 2) kg 395
Max. tengelyterhelés elöl 2) kg 1030 1040
Max. tengelyterhelés hátul 2) kg 960 980
Teljes hosszúság mm 4445
Teljes szélesség mm 1770
Szélesség, a külső tükrök között mérve mm 1967
Teljes magasság mm 1550
Tengelytáv mm 2700
Túlnyúlás elöl mm 952
Túlnyúlás hátul mm 788
Nyomtáv elöl mm 1540
Nyomtáv hátul mm 1535
Min. szabad magasság mm 156
Fordulókör-sugár m 5,2
Vontatható tömeg kg 0
Tetőterhelés kg 0
Csomagtér mérete (VDA) l 370
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel (VDA) l 720
Légellenállás (Cv) 0,29

24 kWó 30 kWó

TELJESÍTMÉNY

Áramfogyasztás 3) Wh/km 150 150
Hatótávolság (NEDC) 3) km 199 250
CO2-kibocsátás (vegyes) g/km 0
Végsebesség 3) km/h 144 144
Gyorsulás 0 - 100 km/h  mp 11,5 11,5
Min. fordulókör átmérője (padkák között) m 10,4

1)  Az 1999/99/EK irányelv szerint meghatározott érték
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.
3)   A UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték 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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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 újraértelmezzük 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 hamisítatlan Nissan vezetési élményt.

A Nissan LEAF számára Nissan Karbantartási Csomaggal biztosíthatja legkönnyebben a 
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: a Nissan az Önnek 
legmegfelelőbb szolgáltatásokat és időpontokat ajánlja fel.

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. A nyugodt utazásról 24 órás európai közúti segélyszolgálat gondoskodik 
(amennyiben alkalmazható).**

KARBANTARTÁSI CSOMAGOK

KITERJESZTETT GARANCIA* 

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 

díjmentesen csereautót biztosítunk Önnek. Egyes 
kereskedésekben és szervizpontokon akár elektromos 

járművet is választhat. Amennyiben Ön nem igényli a 
csereautót, a Nissan márkaszerviz egyéb közlekedési 

megoldással is a rendelkezésére áll.

INGYENES JÁRMŰÁLLAPOT-FELMÉRÉS*
Ígérjük, hogy a Nissan márkaszerviz bármilyen 
szervizelési munkát megelőzően díjmentesen felméri 
autója műszaki állapotát, így Ön pontosan tudja, 
milyen munkálatok elvégzésére van szükség, és azok 
mennyibe fognak kerülni. Nem érik meglepetések. 
A munkadíjat és az alkatrészek árát tartalmazó 
számla összege nem haladhatja meg az Ön által 
előzetesen elfogadott árajánlat összegét, valamint 
az Ön előzetes hozzájárulása nélkül végzett 
munkálatok sem kerülnek kiszámlázásra.

A 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. 

NISSAN ASSISTANCE KÖZÚTI 
SEGÉLYSZOLGÁLAT TELJES ÉLETTARTAMRA* 
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 Assistance közúti segélyszolgálatot Ön nem 
csak a gyári garancia időtartama alatt, de ezt 
követően minden egyes, Nissan márkaszervizben 
elvégzett, időszakos karbantartás után a következő 
szerviz előírt időpontjáig igénybe veheti.   

NEM KÖTJÜK IDŐKORLÁTHOZ AZ ÍGÉRETEINK TELJESÍTÉSÉT. 
HA CSATLAKOZIK A YOU+NISSAN PROGRAMHOZ, ÉS KEDVELI A NYÍLT ÉS ŐSZINTE KOMMUNIKÁCIÓT, 

AKKOR MI GONDOSKODUNK ÖNRŐL. MINDIG. EZ A MI ÍGÉRETÜNK.

A MI ÍGÉRETÜNK. AZ ÖN ÉLMÉNYE.

BÁRHOL, BÁRMIKOR SZÁMÍTHAT RÁNK. CSAK HÍVJA A 06 80 333 888-AS TELEFONSZÁMOT**, ÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLUNK.

A NISSAN LEAF 
AJÁNLATA ÖNNEK:

5 év vagy 100 000 km*** garancia minden 
EV-specifikus alkatrészre és 3 év vagy 
100 000 km*** 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). 

Garanciánk időtartama a LEAF 30 kWh 
akkumulátornál 8 év /160.000 km***, a LEAF 
24 kWh akkumulátornál 5 év / 100.000 km***.

*A Nissan Ígéreteinek teljeskörű részleteit megtalálja az Általános Szolgáltatási Feltételek dokumentumban a http://www.youplusnissan.hu weboldalon vagy a márkakereskedéseinkben.
A résztvevő márkakereskedések listáját keresse a http://www.nissan.hu/HU/hu/YouPlus/customer-promise.html weboldalon.
**Külföldről: +36 1 371 54 93

*A Nissan Kiterjesztett Garancia a Nissan International Insurance Ltd. Által nyújtott biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről 
az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató,
**A közúti segélyszolgálat feltételeiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
***Amelyik hamarabb bekövetkezik
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Kövesse a Nissan LEAF-et:

A képek illusztrációk. A jelen kiadványban szereplő adatok és tények tájékoztató jellegűek, nem minősülnek 
szerződéses ajánlattételnek. Leaf kombinált üzemanyag-fogyasztás: 0 l/km, kombinált CO2-kibocsátás: 0 g/100km. 
Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2016. 
január). A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos 
termékfejlesztési politikájával összhangban a Nissan Europe fenntartja magának a jogot, hogy bármikor 
megváltoztathassa a jelen kiadványban ábrázolt és leírt járműveket, illetve azok műszaki adatait. Az esetleges 
változtatásról 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 prospektusban bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a kárpitok valódi 
színétől. Minden jog fenntartva. E kiadvány részben vagy egészben történő sokszorosítása a Nissan Europe írásbeli 
engedélye nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY16 LEAF BROCHURE LHD 09/2015 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a CLMBBDO, Franciaország – Tel.: +33 1 41 23 41 23. Előállította a TBWA\Budapest, Magyarország – Tel.: +36 1 279 28 00.

k e r e s s e  f e l  w e b o l d a l u n k a t :  w w w . n i s s a n . h u / l e a f

Márkakereskedő bélyegzője:
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