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POZNAJ #1 NAJCZĘŚCIEJ
SPRZEDAWANY SAMOCHÓD
ELEKTRYCZNY W EUROPIE
W 2018 ROKU.*

MAKSYMALNA
PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY
NISSANEM LEAF
LEAF ewoluuje. Wybierz drogę, wybierz styl i zacznij zmianę.
Nissan LEAF :

Nissan LEAF e+ :

zasięg do 389 km** z zerową
emisją i kultowe rozwiązania
techniczne oparte na połączeniu
z internetem, zapewniające
niezwykłe wrażenia z jazdy
miejskiej.

zasięg do 528 km** i niezrównane
wrażenia z jazdy, nawet w drodze
między pracą a domem.

*Źródło: AAA, skumulowana liczba rejestracji Nissana LEAF w roku 2018 w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii oraz na Islandii.
** Zużycie energii (Wh/km) w cyklu mieszanym: 180–206; emisja CO2 (g/km) w cyklu mieszanym: 0. Brak emisji CO2 w czasie jazdy.
Dane dotyczące zasięgu uzyskano na podstawie testów laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z przepisami UE i służą one do celów porównawczych. Informacje nie odnoszą się
do konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty. Podane liczby mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wyników osiąganych w trakcie jazdy. Dodatkowe wyposażenie, standard
utrzymania, technika jazdy oraz czynniki nietechniczne, takie jak warunki pogodowe, mogą powodować różnice w stosunku do oficjalnych wyników. Dane liczbowe zostały ustalone
według nowego cyklu testowego WLTP (światowa zharmonizowana procedura testów pojazdów lekkich). Podane wartości oczekują na homologację.
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TWOJA JAZDA,
TWÓJ WYBÓR
Styl jazdy możesz zmienić jednym przełącznikiem,
aby prowadzić Nissana LEAF tak, jak lubisz.

Fascynująca jazda. 147 KM mocy
i maksymalny moment obrotowy dostępny
natychmiast. Leaf e+ o mocy 217 KM.

Jazda miejska. Włącz tryb eco, aby wydłużyć
zasięg nawet do 389 km* w LEAF
z akumulatorem 40 kWh, do 528 km* w LEAF
e+ z akumulatorem 62 kWh.

Inteligentna jazda. Do sterowania napędem
wystarcza jeden e-Pedal.
Korek na drodze? Zaawansowany system
wspomagania kierowcy ProPILOT** sprawia,
że każda podróż jest efektywna i przyjemna.
Dostępne w LEAF oraz LEAF e+.

* Zużycie energii (Wh/km) w cyklu mieszanym: 185-206 emisja CO2 (g/km) w cyklu mieszanym: 0. Brak emisji CO2 w czasie jazdy.
Dane dotyczące zasięgu uzyskano na podstawie testów laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z przepisami UE i służą one do celów porównawczych. Informacje nie odnoszą się do konkretnego pojazdu
i nie są częścią oferty. Podane liczby mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wyników osiąganych w trakcie jazdy. Dodatkowe wyposażenie, standard utrzymania, technika jazdy oraz czynniki nietechniczne,
takie jak warunki pogodowe, mogą powodować różnice w stosunku do oficjalnych wyników. Dane liczbowe zostały ustalone według nowego cyklu testowego WLTP (światowa zharmonizowana procedura
testów pojazdów lekkich). Podane wartości oczekują na homologację.
** System ProPILOT jest dostępny w ograniczonej liczbie pojazdów. ProPILOT jest zaawansowaną technologią wspomagania kierowcy, jednak nie zapobiega wypadkom.
Z technologii ProPILOT należy korzystać wyłącznie podczas jazdy autostradą (lub inną drogą z barierami oddzielającymi pasy ruchu), zachowując pełną kontrolę i trzymając dłonie na kierownicy.
Kierowca ma obowiązek zachować czujność, prowadzić bezpiecznie i w każdej chwili być gotowym do przejęcia kontroli nad pojazdem.
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INTELIGENTNA
INTEGRACJA PODNOSZĄCA
EFEKTYWNOŚĆ
KORZYSTANIA
Z SAMOCHODU.
Zintegruj swoje życie z najbardziej fascynującym partnerem.

ZUPEŁNIE NOWA APLIKACJA
NISSANCONNECT SERVICES.
Wszystko, co jest do tego potrzebne
znajdziesz w Nissanie LEAF. Zdalne
uruchamianie ładowania, sterowanie
temperaturą w pojeździe i stały dostęp
do informacji o miejscu parkowania
dzięki nowej aplikacji NissanConnect
Services.

NOWY 8 CALOWY WYŚWIETLACZ
I NAWIGACJA NISSAN DOOR-TO-DOOR
Sercem systemu multimedialnego jest 8 calowy
wyświetlacz z obsługą wielodotyku. Zapewnia on
szybki dostęp do precyzyjnej nawigacji TomTom,
odtwarzacza muzycznego, serwisu informacyjnego
oraz wielu innych funkcji. System można zintegrować
ze smartfonem przez Apple CarPlay lub Android Auto.
Droga nigdy nie była tak prosta.
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WYBIERZ SPOSÓB ŁADOWANIA
I RUSZAJ W DALSZĄ DROGĘ

POZNAJ NISSANA LEAF e+
Najwyższy poziom wrażeń.
W Nissanie LEAF e+ zastosowano technologię Nissan Intelligent
Mobility, która zapewnia 217 KM mocy i do 528 km*** zasięgu
w cyklu miejskim oraz niezrównaną przyjemność z jazdy
bezemisyjnym samochodem.

Możesz podłączyć swojego Nissana LEAF do domowego gniazdka
na noc lub skorzystać z największej sieci stacji szybkiego
ładowania w Europie, aby uzupełnić zapas energii w podróży.
Czas ładowania zależy od wielu czynników (zob. niżej).

ZASIĘG +
DO 528 KM W CYKLU
MIEJSKIM Z AKUMULATOREM e+
62 KWH***

ŁADOWANIE W DOMU Z ŁADOWARKI
NAŚCIENNEJ 7 KW*
NISSAN LEAF: OD ALARMU DO PEŁNEGO NAŁADOWANIA
MAKS. 7 H 30 MIN

MOC +
217 KM I 0–100 KM/H W 6,9 S

PEWNOŚĆ +
ZAAWANSOWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY
KIEROWCĘ PROPILOT**** ORAZ E-PEDAL
UŁATWIAJĄ PROWADZENIE SAMOCHODU
I ZWIĘKSZAJĄ PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY

NISSAN LEAF e+: OD ALARMU DO PEŁNEGO NAŁADOWANIA MAKS. 11 H 30 MIN

NISSAN LEAF e+:
Większy wybór, większy zasięg,
większa moc.

SZYBKIE ŁADOWANIE NA PUBLICZNEJ STACJI
SZYBKĄ ŁADOWARKĄ CHADEMO 50 KW**
NISSAN LEAF: 20% DO 80% OK. 60 MIN
NISSAN LEAF e+: 20% DO 80% OK. 90 MIN

* Dane dotyczą akumulatorów 40 kWh (Nissan LEAF) i 62 kWh (Nissan LEAF e+). Ładowarki są sprzedawane oddzielnie,
z katalogu akcesoriów do modelu Nissan LEAF.
** Ekspresowe ładowanie: Dane dotyczą akumulatorów 40 kWh (LEAF) i 62 kWh (Nissan LEAF e+). Czas ładowania
zależy od warunków ładowania, w tym rodzaju i stanu ładowarki, temperatury akumulatora, a także temperatury
otoczenia. Podane czasy ładowania dotyczą szybkiej ładowarki CHAdeMO. Nissan LEAF został zaprojektowany
z myślą o większości codziennych podróży i jest wyposażony w zabezpieczenia układu ładowania chroniące
akumulator w przypadku częstego szybkiego ładowania w krótkich odstępach czasu. W przypadku aktywacji
zabezpieczeń przez temperaturę akumulatora czas kolejnego szybkiego ładowania może być dłuższy. Podane
wartości oczekują na homologację.

*** Zużycie energii (Wh/km) w cyklu mieszanym: 185-206; emisja CO2
(g/km) w cyklu mieszanym: 0. Brak emisji CO2 w czasie jazdy.
Dane dotyczące zasięgu uzyskano na podstawie testów
laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z przepisami UE i służą
one do celów porównawczych. Informacje nie odnoszą się do
konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty. Podane liczby mogą nie
odzwierciedlać rzeczywistych wyników osiąganych w trakcie jazdy.
Dodatkowe wyposażenie, standard utrzymania, technika jazdy oraz
czynniki nietechniczne, takie jak warunki pogodowe, mogą
powodować różnice w stosunku do oficjalnych wyników. Dane
liczbowe zostały ustalone według nowego cyklu testowego WLTP
(światowa zharmonizowana procedura testów pojazdów lekkich).
Podane wartości oczekują na homologację.
**** System ProPILOT jest dostępny w ograniczonej liczbie pojazdów.
ProPILOT jest zaawansowaną technologią wspomagania kierowcy,
jednak nie zapobiega wypadkom.
Z technologii ProPILOT należy korzystać wyłącznie podczas jazdy
autostradą (lub inną drogą z barierami oddzielającymi pasy ruchu),
zachowując pełną kontrolę i trzymając dłonie na kierownicy.
Kierowca ma obowiązek zachować czujność, prowadzić bezpiecznie
i w każdej chwili być gotowym do przejęcia kontroli nad pojazdem.
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LEAF
ACENTA

(WYPOSAŻENIE STANDARDOWE)

NADWOZIE:
•
•
•
•
•
•
•

16-calowe felgi z lekkiego stopu
W pełni projektorowe reflektory halogenowe
ze światłami do jazdy dziennej LED i manualną regulacją poziomu
Tylne lampy LED
Przednie światła przeciwmgłowe
Chromowane klamki
Podświetlany port ładowania

WNĘTRZE:
• Ekran TFT 7” i analogowy zestaw wskaźników
• Fotele: kolor jasnoszary lub czarny, tkanina z recyklingu
• MANUALNA regulacja fotela kierowcy (PRZESUWANIE + POCHYLANIE
OPARCIA + REGULACJA WYSOKOŚCI + KIESZEŃ W OPARCIU)
• MANUALNA regulacja fotela pasażera (PRZESUWANIE + POCHYLANIE
OPARCIA + KIESZEŃ W OPARCIU)
• Składana i dzielona (60/40) tylna kanapa
• Deska rozdzielcza z techniczną fakturą
• Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą
• Środkowy podłokietnik z przodu

KOMFORT I WYGODA
• Inteligentny kluczyk i przycisk uruchamiania silnika
• Klimatyzacja automatyczna (z wyłącznikiem czasowym i matami
grzejnymi, sterowana przez aplikację)
• Inteligentny czujnik zmierzchu i deszczu + oświetlenie drogi do domu
+ automatyczne światła awaryjne
• Monitor wsteczny z manualną regulacją przyciemnienia
• Przyciski do sterowania inteligentnym tempomatem, ogranicznikiem
prędkości, systemem audio i wskaźnikami
• Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu
• Regulacja położenia kierownicy w pionie
• Gniazdka 12V (x1) + USB (x1)

BEZPIECZEŃSTWO I SPECJALNE WYPOSAŻENIE
SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO
• Pompa ciepła
• Inteligentny system hamowania awaryjnego z rozpoznawaniem
pieszych i rowerzystów
• ABS + EBD + asystent hamowania awaryjnego + system wspomagania
ruszania pod górę
• Szybka ładowarka 50 kW Chademo
• Ładowarka pokładowa 6,6 kW
• 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne i kurtynowe)
• ISOFIX
• Inteligentna kontrola toru jazdy
• 5 gwiazdek EuroNCAP
• Adaptacyjne światła drogowe
• Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
• Inteligentny system interwencji przy niezamierzonym opuszczeniu pasa
ruchu
• Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym
• Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu

ACENTA

AUDIO I TECHNOLOGIA
• Inteligentny system kamer 360° + ostrzeżenie o poruszających się
obiektach
• + Inteligentne monitorowanie czujności kierowcy + czujniki parkowania
(4 z przodu + 4 z tyłu)

N-CONNECTA (OPCJE)
• Inteligentne, w pełni diodowe automatyczne reflektory (reflektory LED
z automatycznym poziomowaniem) + przednie reflektory
przeciwmgłowe LED
• Dwukolorowe nadwozie
• Pakiet zimowy: podgrzewane siedzenia (z przodu i z tyłu)
+ podgrzewana i obszyta skórą kierownica
• Czarna lub beżowa, częściowo skórzana tapicerka foteli (przód i tył)
+ podgrzewane fotele
• + Podgrzewana i obszyta skórą kierownica
• Dojazdowe koło zapasowe
• Alarm z atestem Thatcham (*****) dla wersji RHD
• System audio BOSE Premium z 7 głośnikami
• ProPILOT + e-hamulec postojowy

TEKNA

A

Czarna lub beżowa, częściowo skórzana tapicerka foteli (przód i tył)
+ podgrzewane fotele
+ Podgrzewana i obszyta skórą kierownica

• Inteligentny kluczyk i przycisk uruchamiania silnika
• Klimatyzacja automatyczna (z wyłącznikiem czasowym i matami
grzejnymi, sterowana przez aplikację)
• Inteligentny czujnik zmierzchu i deszczu + oświetlenie drogi do domu
+ automatyczne światła awaryjne
• Monitor wsteczny z automatyczną regulacją przyciemnienia
• Przyciski do sterowania inteligentnym tempomatem, ogranicznikiem
prędkości, systemem audio i wskaźnikami
• Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu
• Regulacja położenia kierownicy w pionie
• Gniazdka 12V (x1) + USB (x1)

WYBIERZ KOLOR

• e-Hamulec postojowy

KOMFORT I WYGODA
• Monitor wsteczny z automatyczną regulacją przyciemnienia
• Daszki przeciwsłoneczne z podświetleniem (kierowca + pasażer)

LEAF e+

KOMFORT I WYGODA

*Podane wartości oczekują na homologację.

KOMFORT I WYGODA

• System audio BOSE Premium z 7 głośnikami
• ProPILOT + e-hamulec postojowy

• Ekran TFT 7” i analogowy zestaw wskaźników
• Fotele: kolor jasnoszary lub czarny, tkanina z recyklingu
• MANUALNA regulacja fotela kierowcy (PRZESUWANIE + POCHYLANIE
OPARCIA + REGULACJA WYSOKOŚCI + KIESZEŃ W OPARCIU)
• MANUALNA regulacja fotela pasażera (PRZESUWANIE + POCHYLANIE
OPARCIA + KIESZEŃ W OPARCIU)
• Składana i dzielona (60/40) tylna kanapa
• Deska rozdzielcza z techniczną fakturą
• Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą
• Środkowy podłokietnik z przodu

C

WNĘTRZE:

AUDIO I TECHNOLOGIA

WNĘTRZE:

D: Nissan LEAF Wysokość całkowita: 1540 mm

(1530 mm z felgami z lekkiego stopu 16”)
NISSAN LEAF e+ Wysokość całkowita
1545 mm*
B

NADWOZIE:

• 17-calowe felgi ze stopu metali lekkich
• Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED i manualnym
poziomowaniem
• Tylne lampy LED
• Przednie światła przeciwmgłowe
• Chromowane klamki
• Podświetlany port ładowania
• Przyciemniane szyby
• Błyszczący czarny słupek B

C : Szerokość całkowita: 1 788 mm

D

(WYPOSAŻENIE STANDARDOWE)

N-CONNECTA (WYPOSAŻENIE STANDARDOWE)

(WYPOSAŻENIE STANDARDOWE)

B : Rozstaw osi: 2 700 mm

• Inteligentne adaptacyjne reflektory LED z automatycznym
poziomowaniem + przednie reflektory przeciwmgłowe LED

• 17-calowe felgi ze stopu metali lekkich
• Przyciemniane szyby
• Błyszczący czarny słupek B

NADWOZIE:

A : Długość całkowita: 4 490 mm

NADWOZIE:

•
•
•
•
•

N-CONNECTA

WYMIARY

(OPCJE)

• 17-calowe felgi z lekkiego stopu
• Przyciemniane szyby
• Pakiet zimowy: podgrzewane siedzenia (z przodu i z tyłu)
+ podgrzewana i obszyta skórą kierownica
• Dojazdowe koło zapasowe
• Alarm z atestem Thatcham (*****) dla wersji RHD
• Inteligentny system kamer 360° + ostrzeżenie o poruszających się
obiektach
• + Inteligentne monitorowanie czujności kierowcy + czujniki parkowania
(4 z przodu + 4 z tyłu)

AUDIO I TECHNOLOGIA
System multimedialny z ekranem 8” (ANDROID AUTO + APPLE CARPLAY)
Aplikacja NissanConnect Servies
6 głośników
Inteligentny system hamowania awaryjnego
e-Pedal (z funkcją odzyskiwania energii)

ZRÓB NASTĘPNY KROK.
WYBIERZ NISSANA LEAF.

• Daszki przeciwsłoneczne z podświetleniem (kierowca + pasażer)

TEKNA

(OPCJE)

• Dwukolorowe nadwozie
• Czarna lub beżowa, częściowo skórzana tapicerka z elementami
z tworzywa Ultrasuede® + podgrzewane fotele
• Dojazdowe koło zapasowe
• Alarm z atestem Thatcham (*****) dla wersji RHD
• ProPILOT Park

•
•
•
•
•
•

przeciwmgłowe LED
• Dwukolorowe nadwozie
• Pakiet zimowy: podgrzewane siedzenia (z przodu i z tyłu)
+ podgrzewana i obszyta skórą kierownica
• Czarna lub beżowa, częściowo skórzana tapicerka foteli (przód i tył)
+ podgrzewane fotele
• + Podgrzewana i obszyta skórą kierownica
• Dojazdowe koło zapasowe
• Alarm z atestem Thatcham (*****) dla wersji RHD
• System audio BOSE Premium z 7 głośnikami
• ProPILOT + e-hamulec postojowy

BEZPIECZEŃSTWO I SPECJALNE WYPOSAŻENIE
SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO

TEKNA

AUDIO I TECHNOLOGIA
System multimedialny z ekranem 8” (ANDROID AUTO + APPLE CARPLAY)
Aplikacja NissanConnect Servies
6 głośników
Inteligentny system hamowania awaryjnego
e-Pedal (z funkcją odzyskiwania energii)
Inteligentny system kamer 360° + ostrzeżenie o poruszających się
obiektach
• + Inteligentne monitorowanie czujności kierowcy + czujniki parkowania
(4 z przodu + 4 z tyłu)

• Pompa ciepła
• Inteligentny system hamowania awaryjnego z rozpoznawaniem
pieszych i rowerzystów
• ABS + EBD + asystent hamowania awaryjnego + system wspomagania
ruszania pod górę
• Szybka ładowarka 50 kW Chademo, kompatybilna z szybką ładowarką
100 kW Chademo
• Ładowarka pokładowa 6,6 kW
• 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne i kurtynowe)
• ISOFIX
• Inteligentna kontrola toru jazdy
• 5 gwiazdek EuroNCAP
• Adaptacyjne światła drogowe
• Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
• Inteligentny system interwencji przy niezamierzonym opuszczeniu pasa
ruchu
• Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym
• Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu

N-CONNECTA (OPCJE)

(WYPOSAŻENIE STANDARDOWE)

NADWOZIE:
• LED svetlomety s automatickým prepínaním+ predné hmlové LED svetlá

WNĘTRZE:
• Czarna lub beżowa, częściowo skórzana tapicerka z elementami
z tworzywa Ultrasuede® + podgrzewane fotele
• + Podgrzewana i obszyta skórą kierownica

Czarny Metalizowany
Z11

Czerwony Solid Z10

Magnetyczna Czerwień
NAJ

Brązowy Metalizowany
CAN

Intensywny Niebieski
RCA

Arktyczny Biały Solid
326

Biały Perłowy
QAB

Srebrny Blade KYO

Wiosenna Zieleń KBR

Szary Gun Metalizowany
KAD

Nadwozie dwukolorowe:
Czarny Metalizowany
i Szary Gun
Metalizowany dach
(XDK)

Nadwozie dwukolorowe:
Magnetyczna Czerwień
i Czarny Metalizowany
dach (XDS)

Nadwozie dwukolorowe:
Intensywny Niebieski
i Czarny Metalizowany
dach (XDY)

Nadwozie
dwukolorowe: Biały
Perłowy i Czarny
Metalizowany dach
(XDF)

Nadwozie dwukolorowe:
Biały Perłowy i Niebieski
metalizowany dach
(XDG)

Nadwozie dwukolorowe:
Wiosenna Zieleń i Czarny
Metalizowany dach (XDG)

Nadwozie dwukolorowe:
Szary Gun Metalizowany
i Czarny Metalizowany
(XDJ)

KOMFORT I WYGODA
• e-Hamulec postojowy

AUDIO I TECHNOLOGIA
• System audio BOSE Premium z 7 głośnikami
• ProPILOT + e-hamulec postojowy

TEKNA (OPCJE)
•
•
•
•

Dwukolorowe nadwozie
Dojazdowe koło zapasowe
Alarm z atestem Thatcham (*****) dla wersji RHD
ProPILOT Park

• Inteligentne, w pełni diodowe automatyczne reflektory (reflektory LED
z automatycznym poziomowaniem) + przednie reflektory
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We wszystkim, co robimy, kierujemy się koncepcją Nissan Intelligent Mobility.
Stosując nowe technologie, zmieniamy samochody z maszyn do jeżdżenia w prawdziwych
partnerów. Jazda takim samochodem daje większe poczucie pewności, zapewnia więcej
emocji i umożliwia utrzymywanie kontaktu z otoczeniem. Pojazdy przejmujące na siebie
część zadań kierowcy czy autostrady doładowujące akumulatory samochodu
elektrycznego w czasie jazdy to już niezbyt odległa przyszłość. Za sprawą Nissana część tej
przyszłości już dziś nabiera realnych kształtów.

Jesteś gotowy na nowego Nissana LEAF? Odwiedź nas online, aby złożyć zamówienie.
www.nissan.pl

Pieczęć dealera:
Nissan na:

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawartość niniejszej broszury była aktualna w momencie oddawania do druku (marzec 2019 r.).
Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką
nieustannego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych
lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to
będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na
ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w broszurze mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów
nadwozia i materiałów wykończenia wnętrza. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez
pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.
Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym — 2019 LEAF LHD 07/2019 — Wydrukowano w EU.
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