NISSAN

LEAF

ŘIDIČI VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE. Připojte se k 60 000
řidičů z celého světa, kteří již spokojeně jezdí ve 100%
elektrickém voze LEAF. Dejte důvěru nejprodávanějšímu
elektromobilu všech dob. Vozu z evropských výrobních linek,
který úspěšně stírá ostré hranice mezi virtuálním a hmotným
světem a mezi kulturou velkoměsta a přírodním prostředím a
posouvá lidskou společnost na práh zcela nové éry.
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NECHTE SE OKOUZLIT
ELEGANCÍ NISSANU LEAF.
Závan pozitivní energie, čistá
radost z jízdy. Nechte se okouzlit
elegancí NISSANU LEAF. Dobijte
jej doma nebo po cestě a
vychutnejte si bezkonkurenční
pohodlí a překvapivý výkon, který
tento revoluční vůz nabízí. Vítejte v
budoucnosti.
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„LEAF jednoduše miluju.

ŘEKNĚTE
TO VŠEM

PŘEKVAPÍ VÁS, co všechno je bez výfuku
možné. Vylaďte svou image, vystupte z řady a
představte NISSAN LEAF svým přátelům.
Okamžitě se jim zalíbí.
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www.nissan.cz/leaf
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ZKUSTE
TO JINAK

ZVENKU MOŽNÁ VYPADÁ DOCELA BĚŽNĚ,
ale uvnitř je naprosto jedinečný. Je vybaven množstvím
technických inovací, díky nimž má podle evropského
certifikačního cyklu NEDC dojezd až 199 km*. NISSAN LEAF
s plně elektrickým pohonem je každým coulem – od zadního
nárazníku až po špičku svého aerodynamického nosu –
ekologickým nadšencem, který v boji za čistější životní
prostředí využívá ty nejvyspělejší technologie.

www.nissan.cz/leaf

* Vypočteno v kontrolovaných podmínkách v souladu s nařízením UNECE č. 101.
Skutečná dojezdová vzdálenost 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.
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EXTERIÉR

MILÁČEK

DAVŮ

TENTO PLNOHODNOTNÝ PĚTIMÍSTNÝ VŮZ
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INTERIÉR

OPRAVDU CHYTRÉ
FUNKCE

DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJOVÝ PANEL. Přihlaste se k ovládacímu
panelu NISSANU LEAF, jemuž dominují elegantní modře podsvícené
ukazatele a doplňkový horní displej.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE
ELEKTROMOBILU
Kombinované přístroje velmi přehledně
ukazují informace o aktuální spotřebě či
rekuperaci energie a také procentuální
údaje o stavu baterie, zbývajícím množství
energie, kapacitě a vzdálenosti, kterou vůz
ještě urazí bez dobití baterie.
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REŽIM ECO
Přepněte do režimu ECO a pokročilý systém
rekuperačního brzdění se postará o to, aby
se při každém zpomalení do oběhu vracelo
ještě více energie.

NOVÝ SYSTÉM NISSANCONNECT
Elektromobily LEAF jsou vybaveny
systémem NissanConnect, který nabízí
nejen pokročilé možnosti navigace, ale také
skvělé komunikační funkce a multimediální
přehrávač. Na 5,8palcovém dotykovém
displeji si prohlédnete mapu, vypočítáte
ekonomicky nejvýhodnější trasu, pak přes
rozhraní Bluetooth® připojíte svůj telefon,
zapojíte svůj iPod či MP3 přehrávač a
můžete vyrazit.

*Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Mohou na něm být zobrazeny doplňky, které v České republice
nejsou k dispozici. Podrobnější informace vám sdělí místní dealer vozů Nissan.
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VEZMĚTE TO DO
SVÝCH RUKOU
JE NEJVYŠŠÍ ČAS

VYBERTE SI, KDE DOPLNÍTE ENERGII.
Zastavte se po cestě u rychlodobíjecí stanice, dobijte
baterii doma nebo využijte přípojku na parkovišti svého
zaměstnavatele.

1. RYCHLODOBÍJECÍ STANICE
30 MINUT. Dobijte baterii svého vozu na 80 %
kapacity za půl hodiny! Díky rychlodobíjecím stanicím
se na silnici vrátíte opravdu rychle. Rychlodobíjecí
stanice se brzy stanou vaším oblíbeným místem –
usnadní vám život a pomohou vám dostat se rychleji
do cíle.

2. DOMÁCÍ DOBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ.
4–8 HODIN. Pomocí domácího dobíjecího zařízení
baterii plně dobijete již za 8 hodin, a pokud si pořídíte
volitelnou 6,6kW palubní nabíječku, dokonce již za
4 hodiny. Eventuální montáž domácího dobíjecího
zařízení pak svěřte poskytovateli služeb pro
elektromobily, jehož schválila společnost Nissan.

3. KABEL + BĚŽNÁ ZÁSUVKA
12 HODIN. S použitím kabelu EVSE od společnosti
Nissan můžete baterii svého vozu dobít kdekoli – u
veřejných nabíjecích stanic, v zaměstnání i doma
(kabel používejte jen na místech, kde jsou moderní
elektrické rozvody). Baterie se bude dobíjet proudem
10 A; je-li prázdná, plně se dobije zhruba za 12 hodin.
Tento způsob dobíjení vám zaručí maximální volnost.

Vlastnit NISSAN LEAF je s ohledem na celkové náklady mimořádně výhodné.
Náklady na 100 km

Náklady na
energii

LEAF

Hybridní vůz
segmentu C

Vůz segmentu
C s dieselovým
motorem

Vůz segmentu
Cs
benzínovým
motorem

www.nissan.cz/leaf

®
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DOBÍJENÍ BATERIE

V POŘÁDKU

SE SYSTÉMEM ESP

DO CÍLE

BEZ SYSTÉMU ESP

OÁZA BEZPEČÍ.
NISSAN LEAF je
samozřejmě vybaven
veškerými moderními
ochrannými a
bezpečnostními prvky.
NISSAN LEAF získal plné
hodnocení 5 hvězdiček v
nárazovém testu Euro
NCAP 2012.

AIRBAGY.
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SYSTÉM ESP.

PARKOVACÍ KAMERA

SE SYSTÉMEM ESP SE NEMUSÍTE
BÁT:
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SVÉMU VOZU OSOBITOST
ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN.
Uzpůsobte si svůj LEAF podle svého vkusu. Vybrat si můžete
chromované doplňky, ozdobné podsvícení, praktické vložky do
zavazadlového prostoru nebo třeba výrazná kola.
1) Boční deflektory
2) Chromované kryty zrcátek (nasazují se na základní kryty)
3) Chromované prahové lišty

6

7

8

4) 16 palcová hliníková kola
5) Chromované rámečky mlhových světel
6–8) Podlahové koberečky, 4 ks

9) Podsvícená prahová lišta

11) Úložný systém

13) 16palcová doplňková hliníková kola

10) Kryt nabíjecí zásuvky

12) Vložky do středové konzoly

14) Měkká vložka do zavazadlového prostoru
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY

VYJÁDŘETE SE BARVOU

ČALOUNĚNÍ
ČERNÁ
Látkové čalounění*

Černá metalíza - Z11

Stříbrná metalíza - KY0

*Biomateriál
Bílá - 326

Šedá - KAD

Perleťová červená - NAJ

Perleťová modrá - RBJ

ROZMĚRY

www.nissan.cz/leaf

A
B
C
D

Perleťová bílá - QAB
B

D

C

A
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BARVY/ČALOUNĚNÍ

S T U P N Ě V Ý B AV Y
LEAF
TECHNOLOGIE
24kWh lithium-iontová baterie
Zásuvka pro rychlodobíjení
3,3kW palubní nabíječka
Vyhřívání baterie
Časovač dobíjení
Systém rekuperačního brzdění
Režim Eco
Asistent rozjezdu do svahu
Palubní počítač s ukazatelem Eco
Audiosystém s rozhraním Bluetooth
PRVKY EXTERIÉRU
Přední a zadní nárazník v barvě karosérie
Chromované kliky
16palcová ocelová kola 205/55R16 s poklicemi
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
Systém ABS s brzdovým asistentem a systémem
EBD
Airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy
ESP – Elektronický stabilizační systém
Bezpečnostní pásy předních sedadel s
omezovačem tahu 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
Úchyty Isofix k upevnění dětské sedačky (vzadu)
VSP – zvuková signalizace pro chodce
Sada Instant Mobility (dojezdová sada pro případ
poškození pneumatiky)
Automatický zámek dobíjecího kabelu
Imobilizér
VIDITELNOST
Halogenové přední světlomety
Mlhová světla s duální funkcí denního svícení
2-stupňové stěrače s cyklovačem
Intervalový zadní stěrač
Elektricky nastavitelná vnější zrcátka

PRAKTICKÉ FUNKCE
Elektricky ovládaná přední i zadní okna s ochranou
proti přivření (pouze na straně řidiče)
Inteligentní klíč s funkcí centrálního zamykání a
tlačítkem Start/Stop
Automatická klimatizace s výdechy vzadu
Časovač klimatizace
Pylový filtr
Vyhřívání předních i zadních sedadel
Vyhřívaný volant s koženým čalouněním
Vyhřívaná zrcátka
Elektrický posilovač řízení s degresivním účinkem
Výškově nastavitelný volant
Ovládání audiosystému na volantu
Osvětlení a dálkové otevírání nabíjecí zásuvky
12V elektrická zásuvka
SEDADLA, ČALOUNĚNÍ A ÚLOŽNÝ PROSTOR
Černé látkové čalounění
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Tmavě šedá přední středová konzola se dvěma
držáky nápojů
Odkládací přihrádka
Madlo s háčkem
Sklápěcí zadní sedadla 60/40
Držák na sluneční brýle
ZÁBAVA
Rádio s CD přehrávačem se 4 reproduktory a funkcí
rozpoznání hlasu
Konektor USB
VOLITELNÉ DOPLŇKY
6,6kW palubní nabíječka
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
Metalická barva

DÍKY VÁM SE STÁLE ZLEPŠUJEME.
To vy přinášíte podněty, které nás stimulují. To vy nás motivujete k hledání stále
důmyslnějších řešení. To kvůli vám měníme zaběhnuté postupy a vymýšlíme
postupy nové a lepší. Nechceme se spokojit s pouhým vylepšováním či
rozšiřováním toho, co již existuje. Chceme posouvat a znovu definovat hranice
možností. Chceme nabízet originální řešení, která nám pomohou uspokojit vaše
každodenní potřeby i naplnit vaše futuristické sny. Společnost Nissan navrhuje
vozy, příslušenství a služby, které mění zaběhnuté představy o možnostech
automobilů. Abyste si skutečně vychutnali každou jízdu, dodává funkčním
prvkům kouzlo nevšedního a nevšední činí dokonale funkčním.

NISSAN LEAF
VÁM NABÍZÍ*:
ZÁRUKU 5 LET/100 000 KM NA VŠECHNY
SPECIÁLNÍ ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
ELEKTROMOBILU A ZÁRUKU 3 ROKY/100
000 KM NA STANDARDNÍ KOMPONENTY;
12LETOU ZÁRUKU PROTI PROREZAVĚNÍ;
SERVISNÍ INTERVAL 30 000 KM. Záruka na
lithium-iontovou baterii NISSANU LEAF se
vztahuje také na snížení kapacity baterie na
9 dílků (z celkových 12 dílků) na ukazateli
kapacity během prvních 5 let, nebo do ujetí
100 000 km.
* Dle podmínek stanovených v Záruční knížce

22
STYL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPOLEČNOST NISSAN

Navštivte naše webové stránky: www.nissan.cz/leaf

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (Červen 2013) správný. Tato brožura byla vytvořena s využitím
prototypových vozů vystavovaných na autosalonech. V souladu s politikou soustavného zlepšování produktů si Nissan International vyhrazuje právo kdykoliv změnit
specifikace a vozidla popisovaná a vyobrazená v této publikaci. Prodejci Nissan budou informováni o každé takové úpravě co možná nejrychleji. Prosím, ověřte si u
místního prodejce Nissan, že jste obdrželi nejaktuálnější informace. Z důvodů limitů použitého tiskového procesu se mohou barvy uvedené v této brožuře mírně lišit od
skutečných barev použitých laků a interiérových dekorů. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku písařských chyb či chyb tisku. Výbava uvedená v této
brožuře nemusí být v našem regionu nabízena. Údaje o dostupnosti jazykových verzí Nissan Connect vám poskytnou prodejci Nissan. Zobrazení je pouze ilustrativní.
Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce
celé této brožury nebo jakékoliv její části bez písemného souhlasu společnosti Nissan International je zakázána. Dovozcem je společnost Nissan Sales CEE Kft.
(Maďarsko, 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající prostřednictvím Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška
2027/77, PSČ 14000, Česká republika, IČ: 27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598.
Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. EURO LEAF GEA 06/2013. Vytištěno v EU.
Grafická úprava: NEW BBDO, Francie – tel. +33 1 40 62 37 37. Produkce: E-GRAPHICS\FRANCE, Francie – tel. +33 1 49 09 25 35.

