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Nový Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Veľký krok dopredu pre najpredávanejší elektromobil na svete. Pripravte sa na 
úplne nový spôsob jazdy, ktorý urobí zo všedného úchvatné. Zažite väčší pocit 
istoty, vzrušenia a prepojenia – nech už mierite kamkoľvek. To všetko vo vozidle, 
ktoré robí i jednoduché veci fantasticky. 
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Choďte tam, 
kam potrebujete.

Vstup do bezemisných zón znamená, že vám nič nebude brániť v ceste. 

Choďte ešte ďalej.
Spojenie dojazdu až do 378 km* a najväčšej siete rýchlodobíjacích staníc.

Cestujte so všetkým, 
čo budete potrebovať.

Ponúka päť sedadiel, batožinový priestor s objemom 435 litrov a odvážny nový 
aerodynamický dizajn – Nissan LEAF váš dostane na miesto štýlovo a hospodárne. 

* Hodnota podľa predpisu NEDC (Nový európsky jazdný cyklus). Uvedená vzdialenosť dojazdu až do 378 km bola stanovená na 
základe interného testovania. Konečné údaje budú k dispozícii po ukončení oficiálneho procesu homologizácie vozidla. Uvedený 

dojazd vozidla nemusí zodpovedať skutočným hodnotám. Na skutočný dojazd môžu mať vplyv rôzne faktory ako sú napríklad 
štýl jazdy, stav vozovky, vonkajšia teplota, používanie klimatizácie, vek batérie, tlak v pneumatikách, údržba, váha nákladu atď.
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Pripravte svoje zmysly
na zážitok, ktorému sa nič nevyrovná, a užite si nový spôsob 

jazdy, ktorý vo vás rozohrá tú správnu strunu.
Vďaka technológiám Nissan Intelligent Mobility budete so svojím 
vozidlom LEAF prepojení ako nikdy predtým. Získate lepší rozhľad, 
rozšírite svoje zmysly a posilníte svoje sebavedomie za volantom. 
Presne takto má vyzerať riadenie.

VNÍMAJTE VIAC SVOJE OKOLIE
s panoramatickým kamerovým parkovacím systémom 

a inteligentnými technológiami, akými sú upozornenie na 
premávku za vozidlom, sledovanie mŕtveho uhla a 
rozpoznávanie dopravných značiek.

MAJTE VŠETKO POD KONTROLOU
s technológiou Nissan e-Pedal. Áno! Na akceleráciu, 

spomaľovanie a brzdenie v novom Nissane LEAF si 
vystačíte s jediným pedálom.

PREŽITE VIAC VZRUŠENIA
s okamžitým výkonom pri rozjazde a s 

technológiami pre inteligentné šoférovanie 
a pre plynulú a úchvatnú jazdu.

BUĎTE LEPŠIE PRIPOJENÍ 
vďaka aplikácii NissanConnect EV a 

novozavedenému systému Apple Carplay* 
a Android Auto** (podľa príslušného trhu).

ZAŽITE VÄČŠÍ POCIT ISTOTY
s technológiou Nissan ProPILOT, ktorá 

vás podporí. Zakročí vždy, keď potrebujete, 
a urobí z vás lepšieho vodiča.

* Požiadavky zariadenia Apple CarPlay: vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novší model (konektor Lightning) a systém iOS 8.3 alebo novší systém a musí byť pripojené 
prostredníctvom USB. Apple CarPlay je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. Táto aplikácia nemusí byť vo vašej lokalite dostupná. Zoznam krajín, 

kde je táto aplikácia dostupná, sa nachádza na stránke https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay.
** Aplikácia Android Auto je kompatibilná s telefónmi so systémom Android verzia 5.0 (Lollipop) či vyššia verzia a vyžaduje pripojenie cez USB. Dostupnosť aplikácie 

Android Auto sa v jednotlivých krajinách líši. Zoznam krajín, kde je táto aplikácia dostupná, sa nachádza na stránke https://www.android.com/auto/.
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STOP

GO

e-Pedal. Zrýchľujte, spomaľujte a brzdite s 
použitím len plynového pedála a dosiahnite 
jednoduchú a ľahkú jazdu.

e-Pedal
našliapne veľa zábavy

Ide o úplne nový a neskutočne zábavný spôsob riadenia. Predstavte si 
možnosť ovládať jazdu len jedným pedálom. Na okamžitú akceleráciu stačí 
pedál zošliapnuť a na spomalenie zasa uvoľniť. Vozidlo môžete dokonca i 
zastaviť vo svahu bez toho, aby ste sa dotkli brzdového pedála. Návrat 
k riadeniu s dvomi pedálmi je, samozrejme, len otázkou prepnutia páčky, 
ale čo je na ňom zábavné?
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UDRŽUJE VAŠU AKTUÁLNU 
RÝCHLOSŤ A ODSTUP 

VIE DOKONCA 
ÚPLNE ZASTAVIŤ 

DÁVA POZOR NA 
PLYNULOSŤ PREMÁVKY 

NISSAN ProPILOT. Pomôže vždy, keď to potrebujete. Nissan ProPILOT nasleduje 
vozidlo pred vami s vopred nastaveným odstupom a udržuje vás uprostred 
jazdného pruhu. ProPILOT dokáže váš LEAF dokonca úplne zastaviť a zostať 
stáť v otravných dopravných zápchach – zbaví vás i týchto starostí. Premení 
vaše každodenné ranné dochádzanie na skvelý spôsob, ako začať deň.

S dôverou
si užívajte jazdu
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ProPILOT:
Dáva pozor na 

plynulosť premávky, 
aby udržiaval vopred 
nastavenú rýchlosť a 

odstup a držal 
vozidlo uprostred 
jazdného pruhu. 

Dokonca vás varuje, 
ak začnete 

vybočovať z pruhu 
a vie v dopravnej 

zápche vozidlo 
úplne zastaviť.

ProPILOT Park:
Jednoduchší spôsob 

parkovania nevyžaduje 
ani prácu rúk, ani nôh 
– postačí vám jeden 

prst. Táto funkcia 
zo súpravy Nissan 
Intelligent Mobility 

je taká vyspelá, 
že mení parkovanie 

na predstavenie 
pre divákov.

INTELIGENTNÝ 
TEMPOMAT: 

sleduje plynulosť 
premávky, aby vám 
uľahčil jednotvárnu 

jazdu po diaľnici.

INTELIGENTNÝ 
SYSTÉM DRŽANIA 

STOPY:
vám pomôže zostať 
tam, kde na vozovke 

chcete byť. Pokiaľ 
zistí, že sa príliš dlho 

a neúmyselne 
odchyľujete od 

svojho jazdného 
pruhu, jemne pribrzdí, 

aby vás pomohol 
naviesť späť.

INTELIGENTNÉ 
AUTOMATICKÉ 
SVETLOMETY 
plne osadené 
zdrojmi LED:

Čelné svetlomety 
vám osvetľujú cestu – 

po zotmení sa 
automaticky zapnú, 

a ak v protismere 
odhalia blížiace sa 

vozidlo, podľa potreby 
sa na chvíľu sklopia.

SYSTÉM 
SLEDOVANIA 

MŔTVEHO UHLA:
S dôverou 

prechádzajte do 
iného pruhu. Táto 

funkcia dáva pozor 
na oblasť mŕtveho 
uhla, a ak sa tam 

skrýva iné vozidlo, 
upozorní vás.

Predstavte si, že vaše bezpečie počas jazdy zaisťuje celá sústava funkcií Nissan Intelligent Mobility, do ktorej patrí:

Je taký šikovný, že za vás dokáže 
zaskočiť, keď to najviac potrebujete.
Nemusíte ani vedieť, prečo premávka náhle spomaľuje. Inteligentný systém núdzového 
brzdenia s funkciou rozpoznávania chodcov je stále v strehu a pripravený kedykoľvek 
zošliapnuť brzdu. Nejde pritom o jedinú príležitosť, keď vám LEAF môže svojím zásahom 
ušetriť ťažkosti.
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Pozdĺžne parkovanie: 
Našli ste miesto? Stačí sa len pred neho 
postaviť, podržať tlačidlo a sledovať, ako 
si LEAF ľahko poradí s problematickými 
situáciami pozdĺžneho parkovania.

Priečne parkovanie: 
Postavte sa do voľného priestoru, stlačte 
tlačidlo a doprajte si chvíľku úžasu, ako 
LEAF dokonale zaparkuje medzi čiary. 

Uvoľnite sa a sledujte 
perfektné zaparkovanie 
svojho vozidla LEAF

ProPILOT Park: Žiadna práca rúk ani nôh, len jednoduchší spôsob parkovania. Práve to 
zažijete vďaka tejto funkcii Nissan Intelligent Mobility, ktorá je taká vyspelá, že mení 
parkovanie na predstavenie pre divákov. Stačí len prísť k miestu na parkovanie pri okraji 
vozovky alebo na parkovisku, podržať tlačidlo a venovať sa niečomu dôležitejšiemu, 
napríklad rozmýšľať nad tým, že parkovanie už nikdy nebude ako predtým. 

 

Tlačiť   |   ZatvoriťDizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |    Technológia a Výkon    |   Štýl a Príslušenstvo

Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4    |    Strana 5    |    Strana 6    |    Strana 7    |    Strana 8    |    Strana 9    |    Strana 10    |    Strana 11    |    Strana 12    |    Strana 13    |    Strana 14



INTELIGENTNÝ PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM vám umožňuje 
vidieť viac z vášho okolia a uľahčuje komplikované manévre. S virtuálnym pohľadom 
na celé okolie vozidla LEAF z vtáčej perspektívy a delenou obrazovkou umožňujúcou 
priblížiť pohľad dopredu, dozadu a smerom k obrubníku zájdete so všetkou eleganciou 
i do tých najtesnejších miest. Na škrabance na kolesách už môžete zabudnúť.

POHĽAD DOZADU A NA 
OKOLIE VOZIDLA

POHĽAD DOPREDU A NA 
OKOLIE VOZIDLA

POHĽAD DOPREDU 
ALEBO DOZADU A K 

OBRUBNÍKU

Pozrite sa zhora
na akékoľvek miesto chcete
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INTELIGENTNÝ PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ 
PARKOVACÍ SYSTÉM vás upozorní, keď zistí 
pohybujúce sa objekty blízko vášho vozidla. 
Tento systém zdokonaľuje váš prehľad o okolí.

UPOZORNENIE NA PREMÁVKU ZA VOZIDLOM. 
Táto funkcia vám pomáha vycúvať z miesta 
bezpečnejšie. Sleduje priestor za vaším vozidlom 
LEAF a môže vás upozorniť, keď zistí, že sa k vám 
z niektorej strany niečo blíži.

Varuje vás
skôr, ako vykonáte manéver 

MAJTE LEPŠIU PREDSTAVU O SVOJOM OKOLÍ. I keď nevidíte blížiace sa vozidlo alebo dieťa na rohu, 
ktoré sa chystá prejsť cez cestu, môžete sa spoľahnúť, že funkcie Nissan Intelligent Mobility si to 
všimnú a včas vás upozornia. Či už cúvate z parkovacieho miesta, alebo prechádzate do iného pruhu 
na hlavnej ulici, poskytujú vám lepšiu predstavu o vašom okolí a dávajú úplne novú úroveň istoty.

 

Tlačiť   |   ZatvoriťDizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |    Technológia a Výkon    |   Štýl a Príslušenstvo

Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4    |    Strana 5    |    Strana 6    |    Strana 7    |    Strana 8    |    Strana 9    |    Strana 10    |    Strana 11    |    Strana 12    |    Strana 13    |    Strana 14



AERODYNAMICKÝ 
SPOJLER

SPODNÝ 
DIFUZÉR

AERODYNAMICKÝ 
TVAR VONKAJŠÍCH 

SPÄTNÝCH ZRKADIEL

Odvážny vzhľad je len začiatok. Vyspelá aerodynamika umožňuje vozidlu LEAF s ľahkosťou 
kĺzať vzduchom, vďaka čomu si môžete vychutnať efektívnu a neuveriteľne tichú jazdu.

PLOCHÝ SPODOK 
KAROSÉRIE 

Pre väčšiu úspornosť
vzduchom

Kĺžte
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PRIVÍTAJTE INOVATÍVNU BATÉRIU
Zostavu batérie vozidla LEAF vyvinula priamo 
automobilka, bola dôsledne testovaná a má 
mimoriadnu históriu spoľahlivosti. Môžete sa 
preto spoľahnúť, že jazdíte s jednou z najlepších 
dostupných technológií batérií. 

DAJTE ZBOHOM SPAĽOVACIEMU MOTORU
So 100 % elektrickým motorom môžete 
dať zbohom všetkým kontrolám a údržbe 
a tešiť sa na viac času na cestách. 

DAJTE ZBOHOM VÝMENÁM 
OLEJA A ĎALŠÍM POVINNOSTIAM
Žiadne palivo znamená žiadny olej a výmeny 
oleja. A žiadna prevodovka, sviečky, chladič, 
remene a ďalšie záležitosti. Náklady na 
vlastníctvo sa znižujú. Množstvo voľného 
času sa zvyšuje

DAJTE ZBOHOM ČERPACÍM STANICIAM
Môžete zabudnúť na nutnosť zastavovať 
na čerpacej stanici po ceste do práce. 
Teraz sa môžete prebudiť plne nabití a 
pripravení užiť si deň. 

Začnite sporiť 
a zažite slobodu

ZISTITE, PREČO VIAC ZNAMENÁ MENEJ. Jazda elektromobilom prináša množstvo nečakaných 
výhod. Bez spaľovacieho motora už, samozrejme, nemusíte tankovať palivo, ale tým sa výhody 
zďaleka nekončia. Vozidlo má celkovo menší počet pohybujúcich sa dielov, čo znamená menšie 
nároky na údržbu. Teraz sa už len rozhodnúť, čo budete robiť so všetkým voľným časom navyše. 
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Nabíjanie nikdy nebolo tak jednoduché

NABÍJANIE S VÝKONOM 7 KW DOMA I 
Z VEREJNÝCH ZARIADENÍ

ČASY NABÍJANIA
NÁSTENNÁ NABÍJAČKA 7 KW NA RÝCHLE 
DOMÁCE NABÍJANIE
NABITIE NA PLNÝ STAV ZA PRIBLIŽNE 7,5 HODÍN

Ešte nikdy nebolo ľahšie ani rýchlejšie dostať sa do pohybu. Od zapojenia svojho vozidla LEAF do 
domácej zásuvky na nabitie cez noc až po používanie rozsiahlej rozsiahlej siete rýchlonabíjacích staníc. 

Pomocou aplikácie NissanConnect EV* zistíte, kde máte po ceste nabíjacie stanice.

*Služby a aplikácie systému NissanConnect EV sú v plnom rozsahu dostupné iba vo vybraných európskych krajinách a iba vo vybraných modeloch vozidiel Nissan. Spoločnosť Nissan ponúka vybrané modely vozidiel so systémom NissanConnect 
EV, ktorý môže byť využívaný po dobu 2 rokov od kúpy vozidla automaticky a bezplatne. Pre zachovanie systému NissanConnect EV aj po uplynutí 2 rokov od kúpy vozidla bude nevyhnutné prihlásiť sa k užívaniu tohto systému, pričom 
prihlásenie sa do systému bude spoplatnené. Služby a aplikácie systému NissanConnect EV nie sú poskytované spoločnosťou Nissan a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia zo strany spoločnosti Nissan. Spoločnosť 
Nissan nenesie zodpovednosť za náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zmien služieb a aplikácií systému NissanConnect EV a ani za náklady na prípadnú zmenu technického vybavenia potrebného pre využívanie funkcií NissanConnect EV. 
Používanie funkcií systému NissanConnect EV vyžaduje pripojenie kompatibilného mobilného telefónu alebo iného zariadenia, ktoré nie je súčasťou výbavy vozidiel Nissan. Mobilné siete sú poskytované mobilnými operátormi a nie sú dostupné 
vo všetkých oblastiach. Mobilný operátor si môže účtovať poplatky za roamingové služby v zahraničí (dátové/hlasové). Viac informácií o systéme NissanConnect EV a jeho jazykových verziách nájdete na www.nissan.sk.

**Uvedené hodnoty času nabíjania batérie sú závislé od podmienok nabíjania, vrátane typu a stavu rýchlo-nabíjačky, teploty a veľkosti batérie, ako aj vonkajšej teploty v mieste nabíjania.

RÝCHLE NABÍJANIE NA CESTÁCH: 
NABITIE NA 80% ZA 40 - 60 MINÚT**. 

50 KW RÝCHLE NABÍJANIE Z 
VEREJNÝCH ZARIADENÍ
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Sledovanie podrobnej navigácie nebolo 
ešte nikdy jednoduchšie. Každé odbočenie 
sa zobrazuje priamo pred vami.

Vo vozidle LEAF môžete ľahko na 
displeji obsluhovať svoj audiosystém

Buďte v čele technologického vývoja s vyspelým digitálnym informačným 
displejom. Umožňuje vám vlastné zobrazenie každého detailu o vašej ceste 
od dojazdu cez spotrebu energie až po navigáciu, a to na ohromnej plnofarebnej 
obrazovke. Takto vyzerá informačný vek. 

na brilantnom displeji

Každý detail 
je zobrazený
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DOKONALÁ INTEGRÁCIA MOBILNÝCH 
ZARIADENÍ Aplikácie Apple CarPlay* 
a Android Auto** ponúkajú teraz ešte 
bezpečnejší a inteligentnejší spôsob, 
ako si užiť veci, ktoré na telefóne tak 
veľmi milujete. Získajte prístup k hudbe, 
mapám, volaniu a prijímaniu správ – a 
to všetko hands-free. Jednoducho stačí 
pripojiť telefón a vybrať si. 

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Požiadavky zariadenia Apple CarPlay: 
vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novší (konektor Lightning) alebo systém iOS 8.3 či novší systém a 
musí byť pripojené prostredníctvom USB.
Apple CarPlay je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Apple Inc.Táto aplikácia nemusí byť vo 
vašej lokalite dostupná. Zoznam krajín, kde je táto aplikácia dostupná, sa nachádza na stránke 
https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay.

** Aplikácia Android Auto je kompatibilná s telefónmi so systémom Android s verziou 5.0 (Lollipop) 
či vyššou a vyžaduje pripojenie cez USB. 
Dostupnosť aplikácie Android Auto sa v jednotlivých krajinách líši. Zoznam krajín, kde je táto 
aplikácia dostupná, sa nachádza na stránke https://www.android.com/auto/.

VAŠA HUDBA. VÁŠ ŠTÝL Použite prenos 
audia cez Bluetooth či USB vstup na 
priame prehrávanie hudby z vášho 
smart telefónu. 

Interiér bol navrhnutý tak, aby vám sprostredkoval ten najlepší zážitok z 
pripojenia a je vybavený ergonomicky rozloženými prvkami, medzi ktoré 
patrí charakteristická nová centrálna konzola a pohyblivá informačná 
obrazovka, ktorá stavia váš mobilný telefón do stredu scény. Nissan LEAF 
vám dáva všetky nástroje, ktoré potrebujete na ovládanie svojho vozidla, 
priamo do vášho vrecka.

Úplne nová úroveň partnerstva

s vaším LEAFOM
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JEDINEČNÉ MODRÉ 
ZVÝRAZNENIE

NEZAMENITEĽNÁ 
PALUBNÁ DOSKA 

VYHRIEVANÉ SEDADLÁ 

POZORUHODNÝ 
PRIESTOR NA NOHY

BOSE PREMIUM AUDIO SYSTEM
Dokonca i audiosystém je energeticky úsporný. 
Konštruktéri spoločnosti Bose vytvorili pomocou 
siedmich malých ľahkých a strategicky umiestených 
reproduktorov audiosystém, ktorý šetrí energiu bez 
akejkoľvek ujmy na kvalite zvuku. Všetko preto, aby 
ste si mohli užívať hudbu naplno a úspornejšie.

Zažite
komfort s tichým zvukom

Aké to asi je šoférovať úplne tiché vozidlo? Vstúpte dovnútra luxusne tichej kabíny 
a spoznajte novú úroveň ticha – pokiaľ teda nezapnete audiosystém Bose 
Premium. K tomu pridajte komfortné prvky, ako sú vyhrievané sedadlá, a každá 
jazda sa teraz môže stať očarujúcou.  
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Naložte,
čokoľvek budete potrebovať. 

Vozidlo LEAF je pripravené na váš budúci výlet s ohromne 
veľkým nákladným priestorom, nízko umiestnenou podlahou 
nákladného priestoru a zadnými sedadlami delenými v pomere 
60/40, ktoré sa ľahko sklápajú. To všetko dohromady vytvára 
vozidlo s kapacitou batožinového priestoru 435 litrov ktoré 
zvládne v podstate všetko, o čo ho požiadate.

 

Tlačiť   |   ZatvoriťDizajn exteriéru    |    Dizajn interiéru    |    Technológia a Výkon    |   Štýl a Príslušenstvo

Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4    |    Strana 5    |    Strana 6    |    Strana 7    |    Strana 8    |    Strana 9    |    Strana 10    |    Strana 11    |    Strana 12    |    Strana 13    |    Strana 14



*Hodnota podľa predpisu NEDC (Nový európsky 
jazdný cyklus). Uvedená vzdialenosť dojazdu až 
do 378 km bola stanovená na základe interného 
testovania. Konečné údaje budú k dispozícii po 
ukončení oficiálneho procesu homologizácie 
vozidla. Uvedený dojazd vozidla nemusí zodpovedať 
skutočným hodnotám. Na skutočný dojazd môžu 
mať vplyv rôzne faktory ako sú napríklad štýl jazdy, 
stav vozovky, vonkajšia teplota, používanie 
klimatizácie, vek batérie, tlak v pneumatikách, 
údržba, váha nákladu atď.

EKTROMOBILY NISSAN ELE Pripojte sa k elektrickej
olúcii. Začnite už dnes jazdiť autom budúcnosti.revol

opnícky rad stopercentných elektromobilov Prieko
ávok Nissan ponúka špičkový výkon aa dodáv

ernejšie technológie. Umožňuje vám užívať najmode
azdu a neprodukovať pritom žiadne emisie.si svoju jaz

% ELEKTRICKÝ NISSAN LEAFNOVÝ 100 % Nový Nissan 
rejsť až 378 km* na jedno rýchlonabitieLEAF môže pre
vený prvkami Nissan Intelligent Mobility a je plne vybave

ógií ProPILOT, ProPILOT Park a e-Pedal. vrátane technoló

FRAŠTRUKTÚRY NABÍJANIA ROZŠIROVANIE INF
pracuje so štandardom na rýchleSpoločnosť Nissan pr
bilov CHAdeMO a už vybudovala nabíjanie elektromobi

najkomplexnejšiu sieť rýchlonabíjacích staníc rý v 
rebiehajú práce na vytvorení Európe. V súčasnosti pre

ených“ koridorov na dlhénabíjacích alebo tiež „zele
ách.cesty po obľúbených trasá

Nech žije elektrina
V Nissane veríme v udržateľný zajtrajšok a sme presvedčení, že práve taký nastane, 
ak dnes vykonáme potrebné kroky. Preto stojíme v čele riešenia elektrickej mobility, 
ktorá bude určovať tvár inteligentných miest, a už dnes tak vytvárame lepšiu budúcnosť.
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Ste pripravení na niečo jednoducho úžasné?
Nový LEAF vám ukáže cestu
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A
B

C

D

ACENTA: 16" DISKY KOLIES 
Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

VISIA: OZDOBNÉ KRYTY 16" 
DISKOV KOLIES

N-CONNECTA A TEKNA: 17" 
DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

 

Vyberte si svoj dokonalý leaf
Urobte ďalší krok

VISIA
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

EXTERIÉR:
• 16" oceľové disky kolies
• Projektorové svetlomety 

LED na denné svietenie 
(DTRL) a manuálne 
nastavenie výšky

• Zadné svetlá vo 
vyhotovení LED

• Vonkajšie spätné 
zrkadlá: vo farbe 
karosérie + sklopné 
ručne + elektrické 
nastavenie + vyhrievanie 
+ smerové svetlá

• Chrómované kľučky dverí
• Nabíjacia zásuvka s 

osvetlením

INTERIÉR:
• Sedempalcová 

obrazovka s displejom 
TFT a analógový 
prístrojový panel

• Sedadlá: čierna tkanina, 
MANUÁLNE nastavenie 
sedadla vodiča 
(POSÚVANIE, SKLÁPANIE 
A ZDVÍHANIE)

• MANUÁLNE nastavenie 
sedadla spolujazdca 
(POSÚVANIE A 
SKLÁPANIE)

• Čalúnenie dverí: tkanina 
Cloth-D s Bio PET

• Operadlá zadných 
sedadiel sklopné v 
pomere 60/40

• Prístrojová doska z 
MÄKČENÉHO MATERIÁLU 
a s prvkami v sivej 
metalíze

• Predná stredová lakťová 
opierka

KOMFORT A POHODLIE:
• i-Key a PES (spúšťanie 

motora tlačidlom)
• Automatická 

klimatizácia 
(s časovačom a 
kúrením PTC)

• Automatické svetlá a 
dažďový senzor + 
funkcia sprievodu po 
zamknutí vozidla + 
automatické zapnutie 
výstražných svetiel

• Vnútorné spätné zrkadlo 
s manuálnym 
stmavovaním

• Tempomat + 
obmedzovač rýchlosti + 
ovládanie audiosystému 
+ ovládanie 
ukazovateľov

• Predné a zadné okná s 
elektrickým ovládaním

• Slnečné clony s 
osvetlením na strane 
vodiča a spolujazdca

• Volant s nastavením 
sklonu

• 12 V zásuvka (1) + 
zásuvka USB (1)

AUDIOSYSTÉM A 
TECHNOLÓGIE:
• Audiosystém so 

4 reproduktormi 
(CD, AM/FM, USB, AUX, 
BTHF)

• Inteligentné núdzové 
brzdenie

• e-Pedal (s funkciou 
rekuperácie) 

ŠPECIFICKÉ ÚDAJE PRE 
ELEKTROMOBILY: 
• Rýchlodobíjacia stanica 

Chademo 50 kW
• 6,6 kW palubná nabíjačka

BEZPEČNOSŤ
• ABS + EBD + brzdový 

asistent + asistent 
rozjazdu do kopca

• 6 airbagov (predné, 
bočné a stropné) ISOFIX

• Inteligentné aktívne 
držanie stopy

• Euro NCAP 5**
• Inteligentné núdzové 

brzdenie s 
rozpoznávaním chodcov

• Upozornenie na 
vybočenie z jazdného 
pruhu

• Inteligentné upozornenie 
na vybočenie z jazdného 
pruhu

• Upozornenie na 
premávku za vozidlom

• Systém sledovania 
mŕtveho uhla

ACENTA
ŠTANDARDNÉ PRVKY 

NAVYŠE OPROTI 
STUPŇU VÝBAVY VISIA

EXTERIÉR:
• 16" disky kolies z ľahkých zliatin
• Predné hmlové svetlá
• Elektricky sklopné vonkajšie 

zrkadlá

INTERIÉR:
• Sedadlá: čierna alebo bledosivá 

recyklovaná tkanina
• Volant s koženým poťahom so 

spínačmi 
• Vrecká na zadnej strane 

sedadiel vodiča a spolujazdca

KOMFORT A POHODLIE: 
• Inteligentný tempomat (ICC)

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLÓGIE:
• NissanConnect EV 7" (NAVI + 

DAB + IPOD_CON + BTSA + VR 
(SIRI PH_2) + S-PHONE_CON 
(ANDROID + CARPLAY) / bez CD)
6 reproduktorov

• Zadná parkovacia kamera

N-CONNECTA
ŠTANDARDNÉ PRVKY 

NAVYŠE OPROTI 
STUPŇU VÝBAVY ACENTA

EXTERIÉR:
•17" disky kolies z ľahkých zliatin
• Tmavé sklá 
• Lesklý čierny B-stĺpik

KOMFORT A POHODLIE:
• Spätné zrkadlo (s 

automatickým stmavovaním)
• Vyhrievané predné a zadné 
sedadlá a vyhrievaný volant s 
koženým poťahom

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLÓGIE
• Inteligentný panoramatický 

kamerový parkovací systém + 
systém rozpoznávania 
pohybujúcich sa objektov 
+ inteligentné rozpoznávanie 
únavy vodiča + parkovacie 
senzory

TEKNA
ŠTANDARDNÉ PRVKY 

NAVYŠE OPROTI STUPŇU 
VÝBAVY N-CONNECTA

EXTERIÉR:
• Inteligentné automatické 

svetlomety plne osadené 
zdrojmi LED
(Svetlomety LED + štýlové svetlá 
LED na denné svietenie s 
automatickým nastavovaním 
výšky)

INTERIÉR:
• Čierny alebo béžový interiér s 

koženými prvkami (vpredu a 
vzadu) + Vyhrievané sedadlá + 
Vyhrievaný kožou potiahnutý 
volant

 KOMFORT A POHODLIE: 
• Elektronická parkovacia brzda

AUDIOSYSTÉM A TECHNOLÓGIE:
• Audiosystém Bose Premium so 

7 reproduktormi
• ProPILOT

KOLESÁ

Čierna tkanina Bledosivá recyklovaná tkanina Čierna recyklovaná tkanina

VÝBER PRVKOV INTERIÉRU

VISIA (štandardne)

TEKNA (štandardne) a N-CONNECTA (voliteľne) TEKNA (voliteľne) TEKNA (voliteľne)

ACENTA (štandardne) a N-CONNECTA (štandardne)

Čierny interiér s polokoženými 
prvkami

Béžový interiér s polokoženými 
prvkami

Čierna koža Béžová koža

ROZMERY

VÝBER FARBY KAROSÉRIE

Pastelová biela Arctic 326

Metalická čierna Z11

Perleťovo biela QAB

Pastelová červená Z10

Strieborná Blade KY0

Červená Magnetic NAJ

Spring Cloud KBR 
(striebornozelená)

Metalická hnedá CAN

Metalická sivá Gun KAD

Dvojfarebná kombinácia 
perleťovo bielej 
karosérie a strechy v 
metalickej čiernej XDF

A: Celková dĺžka: 4 490 mm

B: Rázvor: 2 700 mm

C: Celková šírka: 1 788 mm

D: Celková výška: 1 540 mm  
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V SPOLOČNOSTI NISSAN

JE KVALITA 
NA PRVOM 
MIESTE.

KOMPLEXNÝ PROCES
Na kvalitu myslíme od samého začiatku. Už pri vytváraní konceptu 

dôkladne premýšľame, ako najlepšie využiť inovatívny dizajn, 
inteligentné technológie a užitočné detaily inšpirované vašimi 

potrebami, aby bolo výsledné vozidlo maximálne pohodlné a odolné.

BEZPEČNOSŤ
Pracujeme s inteligentnými systémami podpory vodiča, aby sme 

na vás neustále dohliadali a pomáhali vám vyhnúť sa akýmkoľvek 
nepríjemnostiam, vďaka čomu môžete šoférovať každý deň odvážnejšie 

a istejšie. Náš panoramatický kamerový parkovací systém používa 
4 kamery, ktoré vám poskytnú virtuálny pohľad na vaše vozidlo a jeho 

okolie z vtáčej perspektívy.

MIMORIADNA SPOĽAHLIVOSŤ
Aby sme zaručili, že sa na naše vozidlá budete môcť v bežnej premávke úplne 

spoľahnúť, prechádzajú náročnými zaťažkávacími skúškami. V predvýrobných 
testoch najazdíme milióny kilometrov, otvoríme a zatvoríme dvere a kapotu 

niekoľko tisíckrát denne a používame skutočný sopečný prach z Japonska na 
otestovanie odolnosti okien.

DOSIAHNUTÁ MNOHOROČNÝMI 
SKÚSENOSŤAMI

V spoločnosti Nissan robíme všetko s ohľadom na nášho 
zákazníka. Každý náš krok a rozhodnutie prebieha s maximálnou 

starostlivosťou, presnosťou a dôrazom na kvalitu, pretože všetko, 
čo robíme, robíme pre vás. Od konceptu po konštrukciu vozidla, 

od testovania po transparentnosť, od služieb zákazníkom po naše 
odhodlanie. Kvalita sprevádza každý náš pohyb.
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ZÁRUKA DOROVNANIA CENY ZA SERVIS
Sľubujeme vám, že vďaka tímu našich odborníkov a 

použitiu originálnych dielov Nissan dostane vaše vozidlo 
tú najvyššiu možnú starostlivosť. My totiž vieme 

najlepšie, ako sa o váš Nissan postarať. Spoločnosť 
Nissan vám chce poskytovať najvýhodnejší pomer 

hodnoty za peniaze. Preto garantuje dorovnanie ceny 
pri porovnateľných konkurenčných službách do 

vzdialenosti 10 km od miestneho dílera.

DOŽIVOTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA 
NISSAN ASSISTANCE
Sľubujeme, že vás udržíme v pohybe 24 hodín 
denne a 7 dní v týždni. Nech sa už stane čokoľvek, 
garantujeme vám 24-hodinovú asistenciu Nissan. 
Na veku vášho vozidla nezáleží.

BEZPLATNÉ NÁHRADNÉ VOZIDLO
Sľubujeme Vám, že v pohybe zostanete i počas servisu 

vášho vozidla. Objednajte sa v predstihu a my vám 
zadarmo zabezpečíme náhradné vozidlo. Na vybraných 

servisných miestach máme k dispozícii dokonca i 
elektromobily a celý rad ďalších prepravných riešení 

vyhovujúcich vašim potrebám.

BEZPLATNÁ KONTROLA STAVU VOZIDLA
Zaväzujeme sa poskytnúť vášmu vozidlu bezplatnú 
kontrolu stavu pred vykonaním akejkoľvek práce, 
takže budete presne vedieť, čo je potrebné vykonať 
a koľko to bude stáť. 

NAMI POSKYTOVANÉ VÝHODY NIE SÚ NIJAKO ČASOVO OBMEDZENÉ. 
AK STE VSTÚPILI DO PROGRAMU YOU+NISSAN A ŽELÁTE SI ÚPRIMNÝ, POCTIVÝ 
A OTVORENÝ PRÍSTUP, POSTARÁME SA O VÁS. A TO NAVŽDY. TO SĽUBUJEME.

NÁŠ PRÍSĽUB. VAŠA ISTOTA.

KDEKOĽVEK, KEDYKOĽVEK, ČOKOĽVEK. STAČÍ ZAVOLAŤ NA ČÍSLO 0800112020 A SME VÁM K DISPOZÍCII.

Predĺžená záruka Nissan vám poskytuje príležitosť predĺžiť záruku výrobcu na 
3 roky/160 000 km* na dlhšie obdobie alebo väčší počet kilometrov. Vyberte si zmluvu, 
ktorá najlepšie zodpovedá vášmu spôsobu používania vozidla. V prípade nutnosti 
opravy budú použité výhradne originálne diely Nissan a opravu urobia mechanici 
vyškolení spoločnosťou Nissan. Pre váš pocit istoty, predĺžená záruka zahŕňa nonstop 
asistenčné služby v celej Európe (ak sú dostupné).

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

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 do nášho dílerstva, vymeníme podľa plánu údržby Nissan 
všetky potrebné diely a kvapaliny, skontrolujeme celkový stav vozidla, aby ste mali 
istotu, že vás na cestách nič nezaskočí. Kontrola nad celkovým rozpočtom a plánom 
– spoločnosť Nissan vás bude informovať, keď nastane čas návštevy a navrhne 
najvhodnejší typ a načasovanie servisu.

SERVISNÉ ZMLUVY

VĎAKA VÁM SA SPOLOČNOSŤ 
NISSAN STÁLE ZLEPŠUJE.

Vy ste našou inšpiráciou. Motivujete nás do 
hľadania stále dômyselnejších riešení. 
Podnecujete nás do inovácií a zmien v 
zabehnutých postupoch. Nechceme sa 
uspokojiť iba s vylepšovaním či rozširovaním 
toho, čo už existuje. Chceme posúvať a znovu 
definovať hranice možností. Chceme ponúkať 
originálne riešenia, ktoré nám pomôžu 
uspokojiť vaše každodenné potreby a naplniť 
vaše najodvážnejšie sny. V spoločnosti Nissan 
navrhujeme vozidlá, príslušenstvo a služby, 
ktoré búrajú zabehané poriadky – z 
praktického vytvárame vzrušujúce a zo 
vzrušujúceho praktické, aby sme vám každý 
deň ponúkli väčšie potešenie z jazdy.

NISSAN LEAF VÁM PONÚKA:
ZÁRUKU 5 ROKOV/100 000 KM* NA VŠETKY 
DIELY ŠPECIFICKÉ PRE ELEKTROMOBIL A 

ZÁRUKU 3 ROKY/100 000 KM* NA BEŽNÉ DIELY

12-ROČNÚ ZÁRUKU ODOLNOSTI PROTI 
PREHRDZAVENIU KAROSÉRIE

SERVISNÝ INTERVAL 30 000 KM

ZÁRUKA NA LÍTIUM-IÓNOVÚ BATÉRIU NISSANU 
LEAF SA VZŤAHUJE AJ NA ZNÍŽENIE KAPACITY 
BATÉRIE NA 9 DIELIKOV (Z CELKOVÝCH 
12 DIELIKOV) NA UKAZOVATELI KAPACITY. 
*Podľa toho, čo nastane skôr Viac informácií o 
podmienkach predĺženej záruky získate u 
autorizovaných predajcov/servisoch Nissan.
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Nissan Intelligent Mobility nás inšpiruje vo všetkom, čo robíme. Spoločnosť 
Nissan je priekopníkom elektromobilov a stojí na čele celosvetového predaja 
elektromobilov už od 70. rokov. Odvtedy spoločnosť Nissan pracuje na vývoji 
automobilov, ktoré sa z iba jazdiacich strojov stali partnermi. Pokiaľ pôjdeme 
spolu, bude jazda istejšia, prepojenejšia a bude v nej viac vzrušenia. Sú to vozidlá, 
ktoré vám pomôžu s riadením. S NOVÝM NISSANOM LEAF sa to už stáva realitou, 
pretože dojazd už nie je žiadnou prekážkou.

Ste pripravení na úplne nový Nissan LEAF? Objednajte si ho na našich stránkach! 

https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/leaf.html

Pečiatka predajcu:

 

Staňte sa fanúšikom Nissanu LEAF:

Príprave tejto publikácie sme venovali maximálnu starostlivosť a urobili sme všetko pre to, aby jej obsah v čase odoslania do tlače 
presne zodpovedal skutočnosti (odoslanie do tlače: december 2017). V tejto brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel. V súlade 
so zásadami neustáleho zlepšovania výrobkov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie a vozidlá opísané 
a zobrazené v tejto publikácii. Predajcovia spoločnosti Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takých zmenách v najkratšom možnom 
čase. Najaktuálnejšie informácie si môžete vyžiadať u miestneho predajcu vozidiel Nissan. Vzhľadom na obmedzenia použitého tlačového 
procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb použitých lakov a materiálov interiérového čalúnenia. 
Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo akejkoľvek jej časti je bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan zakázaná. 
Použité ilustračné obrázky. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely a nie sú súčasťou 
zmluvného návrhu. Kombinovaná spotreba: 0 l/100km, kombinované emisie: 0 g/km, kombinovaná spotreba elektrickej energie: 
15 - 17,3 Wh/km, trieda energetickej účinnosti: A+. Pre viac informácií o ponuke sa obráťte na autorizovaného predajcu Nissan. 

Táto brožúra je vyrobená z papiera vyrobeného bez použitia chlóru. – Brožúra na ZAČATIE PREDAJA vozidla LEAF MR 2017 12/2017 – Vytlačené v EÚ
Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide, Francúzsko – tel.: +33 1 49 09 25 35
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