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CESTOVATELIA, SPOJTE SA!
Pripojte sa k viac než 200 000 elektromobilom Nissan LEAF 

na 100 % elektrický pohon, ktoré už jazdia po cestách celého 

sveta. Dôverujte najpredávanejšiemu elektrickému vozidlu 

v histórii. Vozidlo vyrobené v Európe, ktoré stiera rozdiely 

medzi digitálnym a skutočným životom, mestskou kultúrou 

a životným prostredím, aby zrýchlilo celú spoločnosť.

Úvod   |   Dizajn exteriéru   |   Dizajn interiéru   |   Technológia a Výkon   |   Príslušenstvo    |   Technické údaje Tlačiť     |    Zatvoriť



OBJAVTE JEDINEČNOSŤ 

VOZIDLA NISSAN LEAF.

Vlna pozitívnej energie, 

radostná jazda. Objavte 

ladnosť vozidla NISSAN LEAF. 

Nabíjajte ho doma alebo na 

cestách, ovládajte svoj LEAF 

prostredníctvom smartfónu a 

vychutnávajte si 

nekompromisné pohodlie a 

neočakávaný výkon skutočne 

revolučného vozidla. 

Budúcnosť sa práve stala 

skutočnosťou.

Úvod   |   Dizajn exteriéru   |   Dizajn interiéru   |   Technológia a Výkon   |   Príslušenstvo    |   Technické údaje

Strana 1  |  Strana 2  |  Strana 3

Tlačiť     |    Zatvoriť



w w w . n i s s a n - l e a f . s k

POVEDZTE 
TO DRUHÝM

JE PREKVAPUJÚCE, čo môžete robiť bez 
výfuku. Zdokonaľte svoj vzhľad, zlepšite svoj 

profil a zdieľajte NISSAN LEAF s priateľmi. 
Okamžite padne do oka – viac než 90 % 

zákazníkov je podľa svojich slov spokojných 
a odporučilo by ho až 96 % z nich!

„Mám rád LEAF, 
pretože z hľadiska 
prevádzky je to 
najlacnejšie zo 
VŠETKÝCH vozidiel, 
ktoré som KEDY mal.“

„NissanConnect 
EV je úplne 
super. Každé 
ráno si LEAF 
vyhrejem a 
pritom nemusím 
odísť od raňajok!“

„Kúpil som si na 
vyskúšanie LEAF 
ako druhé vozidlo. 
Teraz s ním jazdím 
95 % ČASU.“
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JAZDITE 
PRE ZMENU
MÔŽE VYZERAŤ AKO DÔVERNÝ ZNÁMY, ale vnútri je 
prevratný. Je nabitý inováciami na dosiahnutie dojazdu až do 
250 km* podľa cyklu NEDC. Predpoklady dojazdu pri priemerných 
jazdných podmienkach. Na dojazd majú vplyv viaceré faktory vrátane 
štýlu jazdy, stavu vozovky, vonkajšej teploty a klimatizácie. Nissan 
LEAF predstavuje múdru voľbu – až po špičku aerodynamickej 
prednej časti je to plne elektrický bojovník za ochranu životného 
prostredia, vybavený najmodernejšími technológiami.  

„Vedel som, že LEAF 
má nízku spotrebu 

energie. Neočakával 
som však, že 

šoférovať ho bude 
také zábavné.“

„Toto auto mi ušetrí 
kopec peňazí za benzín 
a údržbu, pričom 
náklady na elektrinu 
sú minimálne.“

„Vôbec nemám 
predstavu o tom, 
koľko stojí liter 
benzínu.“

* prebieha schválenie 
homologizácie NEDC
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NALOŽTE SVOJ NÁKLAD
Keby ste potrebovali viac 
priestoru, môžete dokonca 
zložiť zadné sedadlá 
v pomere 60/40.

POZRITE SA
370-litrový batožinový 

priestor vozidla Nissan LEAF 
patrí medzi najväčšie vo 

svojej kategórii – dokonca aj 
s audio systémom Bose® 

dokáže LEAF Tekna naložiť 
až 355 litrov.

UPÚTAJTE 
DAV

VOZIDLO SO VŠETKÝMI 5 SEDADLAMI, 
ktoré ponúka výškové nastavenie sedadiel vpredu 

a dostatok priestoru vzadu. Nissan LEAF je skutočným 
miláčikom davov. Navyše ponúka luxus zimného balíčka, 

pričom šetrí energiu, keďže neohrieva okolitý vzduch, 
ale vás. Užite si vyhrievané sedadlá aj volant.

Sú oblečené v koži alebo do čalúnenia z biotkaniny, 
ktorá je vyrobená z cukrovej trstiny a je šetrná k planéte.
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SKVELÉ 
TECHNICKÉ NÁSTROJE
DIGITÁLNA PRÍSTROJOVÁ DOSKA. Prihláste sa na 
ovládacom paneli vozidla Nissan LEAF, ktorému dominuje krásny 
vstavaný prístrojový panel s modrým podsvietením a oblúkom 
digitálneho displeja za volantom. O zvyšok vašich údajov sa 
postará stredový panel so 7-palcovou LCD obrazovkou.

ANALÝZA EV
Prístrojový panel 
umožňuje predĺžiť dojazd 
tým, že zobrazuje 
okamžitú spotrebu 
energie alebo rekuperáciu, 
stav nabíjania, zvyšnú 
energiu, úroveň kapacity 
a dojazd – to všetko v 
prehľadnej percentuálnej 
podobe. Všimnite si 
pôsobivý rozdiel pri 
prepnutí z režimu jazdy 
na režim ECO!

JAZDA V REŽIME B
Posuňte riadiacu páku 
do režimu B a systém 
rekuperácie energie pri 
brzdení či spomalení zvýši 
objem energie získanej 
späť do vysokonapäťovej 
batérie.

360° ROZHĽAD
Užite si ničím nerušený 
výhľad na okolie 
prostredníctvom 
panoramatického 
kamerového parkovacieho 
systému. Štyri širokouhlé 
kamery ponúkajú pohľad 
spredu, zozadu a/alebo 
zo strán, ako aj pohľad 
z vtáčej perspektívy.

REŽIM ECO
Prepnutím na režim ECO 
ušetríte ešte viac energie, 
čo váš dojazd predĺži až o 
10 %, a to najmä v mestách, 
kde vďaka premávke často 
zastavujete.
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NISSANCONNECT EV
VÁŠ LEAF VÁM NAČÚVA. NissanConnect EV komunikuje prostredníctvom aplikácie 
v smartfóne, ktorá vám umožňuje zostať s vozidlom LEAF v spojení na diaľku. Znamená to, 
že ho môžete požiadať, aby sa začalo nabíjať, či zaplo vykurovanie. LEAF dokonca dokáže 
aj odpovedať. Napríklad vtedy, keď vám príde milá správa o dokončení nabíjania. 
Do NissanConnect EV sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom notebooku, kde sa dozviete 
ďalšie postupy, ako urobiť riadenie elektromobilu jednoduchým a zábavným. 
A nezabudnite si skontrolovať telefón – možno vám volá práve LEAF.

Z VÁŠHO SMARTFÓNU. Prostredníctvom 
dostupnej aplikácie NissanConnect EV
sa po pripojení k LEAF môžete rozhodnúť, 
či ho chcete začať nabíjať, aktivovať ovládanie 
klimatizácie, pozrieť sa na svoj dojazd alebo 
získať upozornenie a aktualizácie.

Z VÁŠHO POČÍTAČA. Okrem všetkých prvkov, 
ktoré sú dostupné prostredníctvom telefónu,
sa môžete prihlásiť na váš online účet 
NissanConnect EV, kde sa dozviete históriu vašej 
jazdy, naplánujete si trasu a dokonca zistíte, 
ako efektívne jazdíte v porovnaní s ostatnými
majiteľmi vozidiel LEAF.
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NABITE SA – 
NASTAL ČAS
VYBERTE SI SVOJU STANICU. Zastavte sa 
na rýchle dobitie na ceste, dobite vozidlo doma 
alebo v zamestnaní a využite dojazd 250 km* 
podľa NEDC, ktorý vám ponúka Nissan LEAF.

Vstaňte k plnej nádrži. Plne nabitý a na 
diaľku vopred vykúrený či vychladený LEAF 
je pripravený na akciu.

Vrrm! Nissan LEAF vyvinie maximálnu 
rýchlosť až 145 km/h a ihneď od 
rozjazdu je dostupných 100 % jeho 
krútiaceho momentu.

Vyhnutie sa dopravným zápcham 
pomocou vyhradených jazdných pruhov. 
Jedno z mnohých výhod elektromobilu. 
(Len vo vybraných krajinách)

Vďaka systému rekuperácie pri brzdení 
sa Nissan LEAF dobíja vždy, keď 
spomalíte. Červená je vašim novým 
najlepším priateľom.

Zdvihnite dôležitý hovor pomocou rozhrania 
Bluetooth®, a potom vybavte všetko ostatné. 
Indikátor dojazdu ukazuje, že máte kapacitu ešte 
na 76 kilometrov a vo vašej blízkosti sa nachádzajú 
dve nabíjacie stanice. Užitočné.

Jednoducho ďalší krásny deň s 
elektrickým pohonom. Žiadny benzín, 
žiadne emisie. Keď sa vrátite domov, 
môžete nabíjať mimo špičky, kým spíte.

30 MIN. Dobitie na 80 % len za pol hodiny: 
rýchle nabíjanie predstavuje to najrýchlejšie 
možné nabíjanie batérie! Môžete dobíjať na 
rýchlonabíjacej stanici. Život je jednoduchší 
a cesty sú rýchlejšie.

**Dobitie na 100%

1. RÝCHLONABÍJACIA STANICA

UŽ OD 4 HODÍN**
Batéria  24 kWh 30 kWh
3,3 kW nabíjačka vo vozidle 7 hodín 9,5 hodín
6,6 kW nabíjačka vo vozidle* 4 hodín 5,5 hodín

*voliteľná, zobrazené sú časy nabíjania pri 32A

2. DOMÁCA NABÍJACIA JEDNOTKA

12-15 HODÍN.** Používajte kábel Nissan EVSE 
na nabíjanie batérie, kde si len želáte – na 
vere jných nabí jac ích stanic iach ,  v 
zamestnaní alebo doma (používajte len 
moderné elektrické rozvody). Keďže 
poskytuje prúd 10 A, úplne nabije vybitú 
batériu približne za 12 hodín pri 24 kWh 
batérii, alebo za 15 hodín pri 30 kWh batérii. 
Maximálna flexibilita.

3. KÁBEL A DOMÁCA ZÁSUVKA

Vozidlo LEAF ponúka mimoriadne konkurencieschopné 
prevádzkové náklady.

Náklady na 100 km

Náklady 
na energiu

Hybrid 
segment C

Nafta 
segment C

Benzín 
segment C

LEAF

*prebieha schválenie homologizácie NEDC
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AIRBAGY. Pokročilý systém airbagov 
Nissan zahŕňa dvojstupňové predné 
airbagy, bočné airbagy umiestnené v 
operadlách predných sedadiel a hlavové 
airbagy pre cestujúcich na predných 
a zadných sedadlách umiestnené 
v čalúnení strechy.

SYSTÉM AVM. 
Prostredníctvom 
panoramatického 
kamerového parkova-
cieho systému doká-
žete bezpečne a jed-
noducho zaparkovať. 
Vďaka 4 širokouhlým 
kamerám sa na svoje 
okolie môžete pozerať 
z rôznych uhlov, a to 
vrátane predných, 
bočných a zadných 
uhlov ako aj z pohľa-
du zhora.

LED SVETLOMETY. 
LED svetlomety Nissan 
LEAF s výkonom 
podobným xenónovým 
svetlám sú skonštruo-
vané tak, aby rozsvietili 
každú tmavú chvíľku, 
pričom spotrebúvajú 
len polovicu energie 
využívanej pri halogé-
nových svetlách.

ESP. Elektronický sta-
bilizačný program 
vozidla zaisťuje trvalú 
kontrolu nad vozid-
lom. Vyhodnocuje 
limity ovládateľnosti 
vozidla a ak je to 
potrebné, obmedzí 
výkon motora alebo 
pribrzdením jednotli-
vých kolies pomáha 
zabrániť šmyku. 

CHRÁNENÉ PROSTREDIE. 
Nissan LEAF je prirodzene 
vybavený všetkými najnovšími 
bezpečnostnými a ochrannými 
zariadeniami.

DORAZIŤ 
BEZPEČNE

SYSTÉM ESP JE ZÁRUKOU ISTOTY: 
Elektronický stabilizačný program 
zvyšuje plynulosť pri prechode do 
iného jazdného pruhu na poslednú 
chvíľu a rýchlych zastaveniach a 
bezpečne vás udrží v požadovanom 
jazdnom pruhu.

S ELEKTRONICKÝM 
STABILIZAČNÝM 
PROGRAMOM ESP

BEZ ELEKTRONICKÉHO 
STABILIZAČNÉHO 
PROGRAMU ESP
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8) Vnútorné prahy dverí, podsvietené
9) Kryt veka nabíjacieho portu

10) Organizér nákladu
11) Prvky stredovej konzoly

12) 16” disky kolies z ľahkých zliatin – ELECTRON
13) Vanička batožinového priestoru – mäkký typ 

- pre LEAF, dostupná v dvoch veľkostiach 
(v závislosti od vybavenia audio systémom 
Bose®)

PRIDAJTE 
OSOBITOSŤ
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN. 
Prispôsobte si vozidlo LEAF tak, aby vám pristalo: 
od chrómových prvkov až po osvetlenie, od 
šikovných organizérov po jedinečné kolesá.

1) Okenné deflektory
2) Kryty spätných zrkadiel, chróm
3) Prahové lišty dverí, chróm
4) Lemovanie hmlových svetiel, chróm
5-7) Rohože (sada 4ks)
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D

A

B C

*Biotkanina

Č A L Ú N E N I E
PRISPÔSOBTE SI ČALÚNENIE

ROZMERY

ČIERNA 
látka *
Visia

SVETLOSIVÁ 
semiš *
Acenta

ČIERNA 
semiš *
Acenta

ČIERNA 
koža
Tekna

A: Celková dĺžka: 4 445 mm 
B: Rázvor kolies: 2 700 mm
C: Celková šírka: 1 770 mm
D: Celková výška: 1 550 mm

ZAFARBITE SVOJU ENERGIU
F A R B Y

Šedá (M) - KAD

Červená Magnetic (M) - NAJ Biela Pearl - QAB

Strieborná (M) - KY0Čierna (M) - Z11 Biela - 326

Modrá Sonic - RBE Bronzová - CAP (nová)

Červená - Z10

K O L E S Á

ACENTA_16” DISKY KOLIES 
Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

VISIA_16” OCEĽOVÉ DISKY 
S KRYTMI KOLIES

w w w . n i s s a n - l e a f . s k

TEKNA_17” DISKY KOLIES 
Z ĽAHKÝCH ZLIATIN
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Špecifikácia 24 kWh 30 kWh
Typ karosérie 5 dverový hatchback 

Počet sedadiel 5
Stupeň výbavy Visia, Acenta, Tekna Acenta, Tekna 

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť min/max VISIA 2) kg 1475 / 1511 N/A
Pohotovostná hmotnosť min/max ACENTA 2) kg 1493 / 1538 1516 / 1562
Pohotovostná hmotnosť min/max TEKNA 2) kg 1512 / 1547 1535 / 1570
Celková hmotnosť vozidla   kg 1 945 1 970
Max. užitočná hmotnosť 2) kg 395
Max. záťaž prednej nápravy 2) kg 1 030 1 040
Max. záťaž zadnej nápravy 2) kg 960 980
Ťažná kapacita N/A
Max. zaťaženie strechy kg N/A

ROZMERY

Celková dĺžka mm 4 445
Celková šírka so zrkadlami mm 1967
Celková šírka bez zrkadiel mm 1 770
Celková výška mm 1550
Rázvor mm 2700
Predný previs mm 960
Zadný previs mm 785
Rozchod predných kolies mm 1540 / 1530
Rozchod zadných kolies mm 1535 / 1525
Min. svetlá výška mm 160
Polomer otáčania mm 5.2 / 5.4
Objem batožinového priestoru (VDA) 
- štandard / s audio systémom BOSE l 370 / 355

'Max. so sklopenými sedadlami (VDA) l 720
Objem batožinového priestoru (po úroveň strechy) l 911.6

VÝKON

Spotreba energie 3) Wh/km 150 150
Dojazd (NEDC) 3) km 199 / 124 245 / 152
Množstvo emisií CO2 (kombinované) g/km 0
Max. rýchlosť 3) km/h 144 144
Zrýchlenie 0 – 100 km/h s 11.5 11,5
Min. obrysový priemer otáčania so 16" kolesami m 10,4
Min. obrysový priemer otáčania so 17" kolesami m 10,8
Súčiniteľ odporu vzduchu Cd so 16" kolesami l 0,29
Súčiniteľ odporu vzduchu Cd so 17" kolesami l 0,28

MOTOR

Kód motora EM57
Typ elektromotora synchrónny na striedavý prúd
Max. výkon motora 1) kW(k)/min-1 80(109) / 3008-10000rpm
Max. krútiaci moment 1) Nm/min-1 254 / 0-3008rpm
Max. otáčky min-1 10,500
Typ energie Elektrina

BATÉRIA

Typ Lithium-ion
Nominálne napätie V 360
Kapacita, počet modulov kWh 24 30
Počet článkov 192
Vstavaná nabíjačka - štandard kWh 3.6
Dojazd po 1 hodine nabíjania km 17
Vstavaná nabíjačka - voliteľná kWh 6.6
Dojazd po 1 hodine nabíjania km 32

NABÍJAČKA
Vstavaná nabíjačka (štandard / voliteľné) kW 3.3 / 6.6 
Rýchlonabíjačka (voliteľná) kW 50
Kábel EVSE (6m) Typ 2 32A

HNACIE 
ÚSTROJENSTVO

Typ prevodovky a spojky Automatická
Kód prevodovky RE1F61B
Prevodový pomer Redukcia s jedným prevodovým stupňom 
Stály prevod 8.1938
Poháňané kolesá Predné 

PODVOZOK

Zavesenie - predná náprava Nezávislá typu Mc Pherson, vinuté pružiny
Zavesenie - zadná náprava Tuhá náprava s torzným stabilizátorom
Riadenie Elektrický posilňovač riadenia
Brzdová sústava Elektricky ovládaná s rekuperáciou brzdnej energie
Predné brzdy Odvetrávané kotúče φ296 × 26mm
Zadné brzdy Odvetrávané kotúče φ292mm × 16mm
Systém riadenia stability ESP (štandard)
Rozmery diskov 16" / 17" 6.5J x 16" / 6.5J x 17"
Rozmery pneumatík 16" / 17" 205/55 R16 / 215/50 R17

T E C H N I C K É  Ú D A J E

1)  V súlade so smernicou 1999/99/ES.
2)   Hodnoty v súlade so smernicou EÚ. Stav pohotovostnej hmotnosti je bez vodiča a vrátane chladiacej kvapaliny, olejov, paliva, rezervného kolesa a náradia. Užitočná hmotnosť sa zníži 

v závislosti od dodatočnej výbavy a/alebo nainštalovaných doplnkov.
3)   Hodnoty sú vypočítané v súlade s nariadením UNECE č. 101. Skutočné hodnoty sa pri normálnom spôsobe použitia líšia v závislosti na mnohých faktoroch, ako napríklad jazdné a dobíjacie 

návyky, teplota, jazdný povrch, vek batérie, tlak v pneumatikách, údržba, váha nákladu atď. Uvedené hodnoty sú s vodičom + 4 cestujúcimi a batožinou a max. pohotovostnou hmotnosťou."
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VĎAKA VÁM SA SPOLOČNOSŤ NISSAN 
STÁLE ZLEPŠUJE.

Podnecujete našu predstavivosť. Povzbudzujete 
našu vynaliezavosť. Inšpirujete nás k zmene 
pravidiel a k inováciám. Spoločnosť Nissan 
nechápe inovácie len ako doplnky a rozšírenia. 
Ide o posúvanie hraníc a snahu o nový prístup 
k zaužívaným konvenciám. Prinášame 
netradičné riešenia, aby sme uspokojili vaše 
najsmelšie i najpraktickejšie túžby. V spoločnosti 
Nissan navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a 
služby, ktoré búrajú konvencie – z praktického 
vytvárame vzrušujúce a zo vzrušujúceho 
praktické, aby sme vám každý deň ponúkli 
väčšie potešenie z jazdy. 

*Podľa toho, čo nastane skôr.

Servisná zmluva Nissan je tým najlepším spôsobom, ako vášmu vozidlu 
Nissan LEAF poskytnúť údržbu, ktorú si zaslúži! Poskytneme kompletnú 
starostlivosť vášmu vozidlu a navyše vám zaručíme pevné ceny 
popredajných služieb na niekoľko rokov dopredu. Keď priveziete svoje 
vozidlo k nášmu predajcovi, vymeníme podľa plánu údržby Nissan všetky 
potrebné diely a kvapaliny, skontrolujeme celkový stav vozidla, aby ste mali 
istotu, že vás na cestách nezaskočí žiadny problém. Úplná kontrola nad 
celkovým rozpočtom a servisným plánom – Nissan vám navrhne 
najvhodnejšie služby a dátumy ich výkonu.

Predĺžená záruka Nissan vám poskytuje príležitosť predĺžiť záruku výrobcu 
3 roky/100 000 km* na dlhšie obdobie alebo väčší počet kilometrov. Vyberte 
si zmluvu, ktorá najlepšie zodpovedá vášmu spôsobu používania vozidla. 
V prípade potreby opravy vozidla budú použité iba originálne diely Nissan 
a opravu vykonajú mechanici vyškolení spoločnosťou Nissan. Pre váš pocit 
istoty zahŕňa nonstop asistenčné služby v celej Európe (ak sú dostupné).

SERVISNÉ ZMLUVY 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 

NÁHRADNÉ VOZIDLO ZADARMO*
Sľubujeme vám, že vždy, keď bude vaše vozidlo v servise 

na oprave alebo údržbe, autorizovaný predajca Nissan 
vám ponúkne riešenie vašej mobility navrhnuté tak, aby 

vyhovovalo vašim potrebám. Objednajte sa s predstihom, 
aby pre vás mohlo byť pripravené náhradné vozidlo 

zadarmo až do konca opravy alebo údržby. Vo vybraných 
servisných strediskách máme k dispozícii dokonca i 

elektromobily. Ak nepotrebujete náhradné vozidlo, alebo 
ak nebude poskytnutie náhradného vozidla možné, náš 

predajca Nissan vám ponúkne iné riešenie dopravy. 

BEZPLATNÁ KONTROLA STAVU VOZIDLA*
Sľubujeme vám, že skôr ako autorizovaný predajca 
Nissan začne s akoukoľvek prácou na vašom vozidle, 
bezplatne ho skontroluje a vy tak budete presne 
vedieť, čo je potrebné urobiť a koľko to bude stáť. 
Žiadne prekvapenia. Vaša faktúra za práce 
a náhradné diely neprekročí vami schválenú čiastku 
a úkony vykonané bez vášho súhlasu vám 
nebudeme účtovať.

CENOVÁ ZÁRUKA* 
Sľubujeme vám, že vďaka tímu našich odborníkov a 

použitiu originálnych dielov Nissan dostane vaše vozidlo 
tú najvyššiu možnú starostlivosť. Aby sme ponúkli 

najlepšiu cenu, uisťujeme vás, že ak prídete s ponukou zo 
servisu v okruhu 10 km od svojho autorizovaného 

predajcu Nissan, ktorá bude nižšia ako naša, tak cenu 
dorovnáme. 

CELOŽIVOTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA 
NISSAN ASSISTANCE* 
Sľubujeme vám, že vás udržíme na cestách 24 hodín 
denne. Nech už sa stane čokoľvek, garantujeme vám 
24-hodinovú asistenčnú službu Nissan Assistance. Na 
veku vášho vozidla nezáleží. Asistenčnú službu Nissan 
Assistance vám garantujeme počas záručnej doby 
a po každej pravidelnej údržbe v autorizovaných 
servisoch Nissan až do dátumu nasledujúcej údržby.  

NA VEKU VÁŠHO VOZIDLA NEZÁLEŽÍ. ČO SĽUBUJEME? NIČ MENEJ NEŽ TO, ŽE PRE MAJITEĽA VOZIDLA NISSAN BUDE 
ZÁŽITKOM NIELEN JAZDA, ALE AJ SERVIS: JEDNODUCHO, POHODLNE A SAMOZREJME ZA PRIAZNIVÚ CENU. VERÍME V 

TRANSPARENTNOSŤ A VZÁJOMNÚ DÔVERU, A PRETO SME SA V NISSANE ZAVIAZALI POSKYTOVAŤ KAŽDÉMU KLIENTOVI 
DOSTUPNÚ A ROZSIAHLU STAROSTLIVOSŤ. NÁŠ PRÍSĽUB*.

NÁŠ PRÍSĽUB. VAŠA ISTOTA.

KDEKOĽVEK, KEDYKOĽVEK, ČOKOĽVEK. STAČÍ ZAVOLAŤ NA ČÍSLO 0800 000 000 A SME VÁM K DISPOZÍCII.

NISSAN LEAF 
VÁM PONÚKA:

Záruku 5 rokov/100 000 km* na elektrické 
komponenty a záruku 3 roky/100 000 km* na 
bežné súčasti automobilu

12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu karosérie

Servisný interval 30 000 km 

Záruka lítium-iónovej batérie Nissan LEAF taktiež 
chráni pred znížením kapacity pod 9 stĺpcov (z 12) 
zobrazených na meradle kapacity vozidla LEAF: 

LEAF 30 kWh na obdobie 8 rokov/160 000 km* 
a LEAF 24 kWh na obdobie 5 rokov/100 000 km*.

*  Kompletné informácie o Prísľuboch spoločnosti Nissan, vrátane podmienok, za ktorých sa uplatnia, nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach dostupných na 
www.nissan.sk alebo u autorizovaných predajcov/servisoch Nissan.
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Sledujte Nissan LEAF na:

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase tlače ( január 2016). 
Táto brožúra obsahuje informácie o prototypoch vozidiel vystavených v autosalónoch. V súlade s politikou 
sústavného zlepšovania svojich výrobkov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje 
a vozidlá uvedené a vyobrazené v tejto brožúre. Autorizovaní predajcovia vozidiel Nissan budú informovaní o 
akýchkoľvek zmenách v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie vám poskytne lokálny predajca 
vozidiel Nissan. Použité tlačiarenské postupy majú určité obmedzenia, preto sa farby zobrazené v tejto brožúre môžu 
mierne líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov povrchovej úpravy interiéru. Všetky práva vyhradené. 
Reprodukcia celej brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan je zakázaná. Pre viac informácií o 
ponuke, servisných zmluvách a predĺženej záruke sa obráťte na autorizovaného predajcu Nissan alebo navštívte 
stránku www.nissan.sk. Použité ilustračné obrázky. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne 
na informačné účely. Kombinovaná spotreba: 0 l/100km, kombinované emisie: 0 g/km, kombinovaná spotreba 
elektrickej energie: 15 - 17,3 Wh/km, trieda energetickej účinnosti: A+. Technológie, doplnky a príslušenstvo uvedené v 
tejto brožúre nemusia byť súčasťou základnej výbavy vozidla.

Táto brožúra je vyrobená z papiera bieleného bez použitia chlóru – MY16 LEAF BROCHURE LHD 09/2015 – Vytlačené v EÚ.
Pripravila spoločnosť CLMBBDO, Francúzsko – Tel.: +33 1 41 23 41 23 a vyrobila spoločnosť 

TBWA\Budapest, Maďarsko – Tel.: +36 1 279 28 00.

N a v š t í v t e  n a š u  w e b o v ú  s t r á n k u :  w w w . n i s s a n - l e a f . s k

Pečiatka predajcu:
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