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6 0003 úkony

27 210

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího
upozornění. Tento ceník je platný od 01.01.2014 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku
změny sazby daně z přidané hodnoty. 

1) NISSAN 5* Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky, které jsou k dispozici u autorizovaných dealerů a opravců Nissan.

3) Náklady jsou vypočteny v kontrolovaných podmínkách v souladu s normou UNECE č. 101 (kalkulovaná cena 25,25 Kč / kWh).
4) Speciální elektrické díly elektromobilu: Lithium-iontová baterie, motor, měnič proudu, řídicí modul vozidla, redukční ozubené soukolí, měnič stejnosměrného napětí, palubní nabíječka, nabíjecí konektor a kabel
5) Záruka kapacity článků baterie je zárukou proti poklesu kapacity pod čárku 9 (z 12) na ukazateli kapacity baterie

2) Dojezdová vzdálenost je vypočtena s plně nabitou baterií bez spuštěné klimatizace v kontrolovaných podmínkách v souladu s normou UNECE č. 101. Skutečná dojezdová vzdálenost se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako například jízdní a
dobíjecí návyky, teplota, jízdní povrch, stáří baterie, tlak v pneumatikách, údržba, hmotnost nákladu atd.

Nissan 5* servisní údržba

24 8006,6 kW palubní nabíje čka

Metalický / perle ťový lak karosérie

(výbava na přání - nutno objednat do výroby)

13 500

Nissan 5* prodloužená záruka1) + 4 roky (7 let / 100 000 km) na standardní díly, + 
2 roky (7 let / 100 000 km) na speciální elektrické díly elektromobilu4) (s výjimkou 
kapacity článků baterie) 

18 610Nissan Záruka 

●

Nissan 5* prodloužená záruka1) + 2 roky (5 let / 100 000 km) na standardní díly

Standardní záruka: 3 roky /100 000 km na standardní díly, 5 let/100 000 km na 
speciální elektrické díly elektromobilu4), 5 let/100 000 km na kapacitu článků 
baterie5)

LEAF

Navigační systém Nissan Connect s rozhraním Bluetooth a USB, konektorem pro 
připojení iPodu, 5,8palcovým dotykovým displejem a barevnou kamerou pro 
snímání dění za vozem

Model

715 300

21 000NissanConnect

Dojezd 199 km 2)
Nízké náklady na 

provoz: 3) 

~45 Kč/100km

Max. to čivý 
moment 254 Nm

Více než 90.000 
prodaných voz ů 
po celém sv ětě

2 nabíjecí režimy: 
normální & rychlý

NISSAN LEAF
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2 424
4 800
4 019

10 723

29 734

1 190
Velurové kobere čky

Kabelová nabíje čka pro domácí dobíjení (plné nabití za 12 
hodin)

26 356

Michelin Alpin zimní pneumatiky s disky z lehkých s litin, 
rozm ěr: 205/55 R16 91T
Kleber Krisalp zimní pneumatiky s disky z lehkých s litin, 
rozm ěr: 205/55 R16 91T

10 726

14 101

963
2 342Vložka do zavazadlového prostoru - m ěkká

Kleber Krisalp zimní pneumatiky, rozm ěr: 205/55 R16 91T

16 nebo 32 ampérový kabel (Type 2 - Type 1)

Michelin Alpin zimní pneumatiky, rozm ěr: 205/55 R16 91T

Horní ochranná lišta nárazníku
Lapače nečistot (4 ks.)
Ochranné lišty prah ů dve ří s hologramem (2 ks.)
Gumové kobere čky

Prodejní cena s DPH

Dolní lišta zavazadlového prostoru, chromované
5 776

2 963
5 054

Rámečky mlhových sv ětel chromované
Chromované kryty
Boční lišty, chromované

4 059

Popis

●

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují 20% DPH. Uvedené ceny nezahrnují náklady na instalaci. Obsah tohoto ceníku odpovídá stavu platnému v době vydání. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo změnit zde uvedené informace bez předchozího
oznámení. Uvedené údaje a ceny jsou pouze pro informační účely a nebudou považovány za návrh smlouvy. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Záruku za neoriginální příslušenství poskytuje přímo výrobce takového příslušenství, a to v délce stanovené zákonem a tímto výrobcem. Pro
další informace ohledně dílů a příslušenství k Vašemu vozidlu, příslušných čísel dílů a variant příslušenství, se prosím obraťte na autorizované dealery a opravce Nissan. Ceny dílů a příslušenství jsou platné pouze pro příslušná čísla dílů. Instalace některých výrobků může vyžadovat další
náhradní díly. Produkty a služby značky Electrodrive uvedené v tomto ceníku nejsou poskytované společností Nissan. Ceny těchto produktů a služeb jsou pouze informativní a mohou být ze strany Electrodrive kdykoliv změněny. Pro informace ohledně takových nezbytných náhradních
dílů, jejich cen a ohledně dalších dílů a příslušenství se prosím obraťte na servisní personál naší provozovny.

NISSAN LEAF Seznam Příslušenství

Nabídka 
zimních 

pneumatik

3,3 kW dobíjecí stanice (plné nabití za 8 hodin)
6,6 kW dobíjecí stanice (plné nabití za 4 hodiny)

26 999
33 999



NISSAN LEAF
Výbava
Bezpečnost a zabezpe čení LEAF

Systém ABS s brzdovým asistentem a systémem EBD ●

Airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy ●

ESP – systém elektronické stabilizace podvozku ●

Bezpečnostní pásy předních sedadel s omezovačem zátěže a předpínačem ●

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy předních sedadel ●

Zadní řada sedadel se 3 opěrkami hlavy ●

Zadní řada sedadel se 3 tříbodovými bezpečnostními pásy ●

Dětské pojistky v zadních dveřích ●

Systém Isofix k upevnění dětské sedačky (vzadu) ●

VSP – zvuková signalizace pro chodce ●

Sada Instant Mobility (vybavení pro případ poškození pneumatiky) ●

Automatický zámek dobíjecího kabelu ●

Imobilizér ●

Další prvky výbavy
16" ocelová kola, pneu 205/55R16 ●

Halogenové přední světlomety ●

Mlhová světla s provozními světly pro jízdu ve dne ●

2 rychlostěrače s proměnným intervalem ●

Intervalový zadní stěrač ●

Přední a zadní nárazník v barvě karosérie ●

Chromované kliky dveří ●

Zpětná zrcátka v černé barvě ●

Praktické funkce
Inteligentní klíč s funkcí centrálního zamykání + startování tlačítkem ●

Automatická klimatizace (výdechy také pro zadní cestující) ●

Pylový filtr ●

Elektricky ovládaná přední i zadní okna s ochranou proti přivření (na straně řidiče) ●

Elektricky nastavitelná vnější zrcátka ●

Vyhřívaná zrcátka ●

Časovač (předehřev, předchlazení)1) ●

Vyhřívání předních i zadních sedadel ●

Vyhřívaný volant s koženým potahem ●

Elektrický posilovač řízení citlivý na rychlost ●

Ovládání audiosystému na volantu ●

Výškově nastavitelný volant ●

Osvětlení a dálkové otevírání nabíjecí zásuvky ●

Zásuvka 12 V ●

Technologie
Rádio s CD, 4 reproduktory a systémem rozpoznání hlasu ●

●

�

Lithium-iontová baterie 24kWh ●

Zásuvka pro rychlonabíjení ●

3,3 kW palubní nabíječka ●

6,6 kW palubní nabíječka �

Vyhřívání baterie ●

Časovač dobíjení ●

Systém rekuperačního brzdění ●

Režim Eco ●

Asistent rozjezdu do svahu ●

Palubní počítač s ukazatelem Eco ●

Sedadla, čaloun ění a úložný prostor
Černé látkové čalounění ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●

Tmavě šedá přední středová konzola se dvěma držáky nápojů ●

Odkládací přihrádka před spolujezdcem ●

Vzadu madlo s háčkem ●

Zadní sedadla sklopná, dělená 60/40 ●

Držák na sluneční brýle ●

� standardní výbava, � výbava na přání,
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USB konektor

1) Lze nastavit čas, kdy má být ve voze dosaženo optimální teploty. Teplotu nelze měnit, je přednastavena z výroby. 
2) Pro bližší informace ohledně dostupnosti jazykových verzí a územního pokrytí Nissan Connect prosím navštivte naše dealery nebo www.nissan.cz.

Navigační systém Nissan Connect s rozhraním Bluetooth a USB, konektorem pro připojení iPodu, 5,8" dotykovým displejem 
a barevnou kamerou pro snímání dění za vozem2



5dvéřová s výklopnými zadními dveřmi

osob 5

EM57

Synchronní, napájený střídavým proudem 

kW (k) / min-1 80 [109] / 3 008–10 000

Nm/min-1 254 / 0–3 008

10 500

Elektrická

Laminovaná lithium-iontová

V 360

kWh 24 kWh, 48 modulů

192

kW 3,6 kW  /  6,6 kW (volitelná výbava)

kW 50

délka 6 m, hmotnost 3,5 kg

RE1F61B

Stálý redukční převod

8,1938

Přední

MacPherson

Náprava s torzní příčkou

Elektrický posilovač

Regenerační – přední ventilované kotouče CLZ31VE φ283×28t

Zadní ventilované kotouče AD11VE+DS17 φ292×16t

Systém ESP

16" 6,5J O/S:40

205/55 R16

kg 1474 / 1511

kg 1945

kg 395

kg 1030

kg 960

mm 4445

mm 1770

mm 1967

mm 1550

mm 2700

mm 952

mm 788

mm 1540

mm 1535

mm 156

m 5,2

l 370

l 720

0,29

Wh/km 150

km 199

g/km 0

km/h 144

s 11,5

Barvy Typ barvy
Modrá perleťová RBJ Metalická �

Černá Z11 Metalická �

Červená perleťová NAJ Metalická �

Bílá perleťová QAB Metalická �

Stříbrná KY0 Metalická �

Šedá KAD Metalická �

Bílá 326 Základní ●
� standardní výbava, � výbava na přání

NISSAN LEAF

Typ karoserie

Počet míst k sezení

Technické údaje
Model

Motor

Baterie

Max. výkon motoru1)

Počet článků

Typ

Typ elektromotoru

Typ energie

Max. točivý moment1)

Kód motoru

Max. ot./min

Napětí

Hnací ústrojí

Kapacita

Rychlonabíječka

Nabíjecí kabel 

Přední převis

Převodový poměr

Nabíječka
Palubní nabíječka (vstup)

Kód převodovky

                     vzadu 

Stabilizační systém

Max. užitečná hmotnost2)

Pohotovostní hmotnost min./max.2)

Finální převodový poměr (AP)

Poloměr otáčení

Poháněná kola

Zavěšení kol vpředu

Max. zátěž přední nápravy2)

Rozchod zadních kol

Celková šířka včetně zrcátek

Řízení

Podvozek

PSČ 14000

Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft.
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Min. světlá výška

Rozchod předních kol

Objem zavazadlového prostoru (VDA)

Zadní převis

Velikost pneumatiky

Brzdový systém

Celková výška

Hmotnosti a rozm ěry

Celková hmotnost vozidla (max. náklad)

Velikost kol 

Celková šířka

Celková délka

Max. zátěž zadní nápravy2)

     max. se sklopenými sedadly (VDA)

Rozvor

1) V souladu se směrnicí 1999/99/ES.   
2) Čísla jsou v souladu se směrnicí ES. Pohotovostní hmotnost bez řidiče a včetně chladiva, olejů, paliva, rezervního kola a nářadí. V závislosti na namontované volitelné výbavě a příslušenství se užitečná hmotnost sníží.   
3) Údaje jsou vypočteny v souladu s nařízením UNECE č. 101. Skutečné hodnoty se při normálním použití liší v závislosti na mnoha faktorech, jako například jízdní a dobíjecí návyky, teplota, jízdní povrch, stáří baterie, tlak v pneumatikách, údržba, váha
nákladu atd.
4) Uvedená čísla zahrnují řidiče + 4 pasažéry, zavazadla a max. pohotovostní hmotnost. 

Zrychlení 0–100 km/h 

Homologovaný dojezd (NEDC)3)

   Emise CO2

Max. rychlost3) 

Součinitel odporu

Výkony

Spotřeba el. energie3)


