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Nye Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Et stort steg fremover for verdens bestselgende elbil. Gjør deg klar til en helt ny
måte å kjøre på der hver dag er like spennende. Føl deg mer selvsikker, begeistret
og tilkoblet uansett hvor du kjører. Alt dette i en bil som gjør ting Simply Amazing.
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Kjør overalt
Tilgang til nullutslippssoner betyr at du kan kjøre hvor som helst.

Kjør lenger
270 km* rekkevidde med verdens største hurtigladenettverk.

Ta med deg alt du trenger
Med 5 seter, romslig bagasjerom og et nytt og elegant aerodynamisk
design vekker Nissan LEAF oppsikt uansett hvor du kjører.

*WLTP (Worldwide harmonized light vehicle test): 270 km kombinert kjøring, 389 km bykjøring.
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KJØR MER SELVSIKKERT

GJØR KJØRINGEN MER SPENNENDE

med Nissan ProPILOT. Denne teknologien
tar kontrollen når du trenger det og gjør deg
også til en bedre fører.

med umiddelbar kraft fra start og intelligente
kjøreteknologier for smidig og spennende kjøring.

DU HAR KONTROLLEN
med Nissan e-Pedal. Yes! Du trenger
kun én pedal for å akselerere, bremse
ned og stoppe din Nissan LEAF.

SE MER AV OMGIVELSENE
med Around View Monitor og smarte
teknologier som trafikkvarsling bak,
blindsonevarsling og trafikkskiltgjenkjenning.

MER TILKOBLET
takket være NissanConnect EV
og nå også Apple Carplay.

Gjør deg klar
for en unik opplevelse og nyt kjøringen.
Med Nissan Intelligent Mobility er du mer tilkoblet din LEAF enn
noensinne. Se mer rundt deg og kjør mer selvsikkert. Det er slik
kjøringen skal være.
.
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Innovativ
e-Pedal
Dette er en helt ny måte å kjøre bil på. Tenk deg å kjøre med kun én pedal.
Trykk ned gasspedalen for å akselerere og slipp opp igjen for å bremse ned.
Den innovative e-Pedalen kan også holde bilen stille i en bakke uten å bruke
bremsene. Du har selvsagt også muligheten til å bruke bremsepedalen,
men det trengs bare ved kraftig bremsing.

ST
OP

e-Pedal. Akselerer, brems ned og stans
bilen med gasspedalen for enkel og
uanstrengt kjøring.
GO
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Nyt

kjøringen

OPPRETTHOLDER
HASTIGHETEN OG
AVSTANDEN

KAN OGSÅ
STANSE HELT

HOLDER ET ØYE
MED TRAFIKKEN

NISSAN ProPILOT*. Få hjelp når du trenger det. Nissan ProPILOT følger
bilen foran med forhåndsinnstilt avstand og holder deg midt i kjørefeltet.
ProPILOT vil også stoppe din nye LEAF helt opp ved traffikkorker. Denne
teknologien gjør morgenpendlingen til en behagelig start på dagen.

*ProPILOT er tilgjengelig på et begrenset utvalg av modellutvalget. ProPILOT er en avansert førerassistanse-teknologi, men kan ikke hindre kollisjoner. ProPILOT er konstruert slik
at fører må ha hendene på rattet, og man må kjøre på motorvei (vei med fast separering mellom kjørefeltene). Det er alltid førers ansvar å være årvåken, kjøre forsiktig og kunne
holde full kontroll over bilen til enhver tid..
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Tenk deg å kjøre med en rekke Nissan Intelligent Mobility-teknologier som hjelper deg i trafikken, inkludert*:

Så smart at den kan ta over kontrollen
når du trenger det.
Du vet kanskje ikke hvorfor trafikken har stoppet helt opp, men Intelligent nødbremsing
med fotgjengervarsling registrerer situasjonen og er klar til å bruke bremsene. Og dette
er bare én av måtene LEAF kan ta over kontrollen på hvis du er i trøbbel.

ProPILOT*:
denne teknologien holder
et øye med trafikken
ved å opprettholde
forhåndsinnstilt
hastighet og avstand,
og holder deg midt i
kjørefeltet. Systemet vil
også varsle deg hvis du
er på vei ut av kjørefeltet
og kan stanse bilen
helt ved trafikkorker.

ProPILOT Park:
uten hender og
føtter - bare en
enklere måte å
parkere på. Denne
Nissan Intelligent
Mobility-teknologien
er så avansert
at parkeringen går
som en lek.

INTELLIGENT
CRUISEKONTROLL:
overvåker
trafikkflyten for
stressfri kjøring
på motorveien.

INTELLIGENT
FILSKIFTEVARSLING:
bruker bremsene til
å holde bilen midt i
kjørefeltet hvis bilen
utilsiktet er på vei ut
av kjørefeltet.

INTELLIGENTE LED
HOVEDLYS:
hovedlysene slås
automatisk på når
det blir mørkt og
skifter til nærlys ved
møtende trafikk.

BLINDSONEVARSLING:
skift kjørefelt trygt og
sikkert med denne
teknologien som
overvåker blindsonen
og varsler deg hvis
det registreres en bil.

*Tilgjengelighet er avhengig av modellvariant.
*ProPILOT er tilgjengelig på et begrenset utvalg av modellutvalget. ProPILOT er en avansert førerassistanse-teknologi, men kan ikke hindre kollisjoner. ProPILOT er
konstruert slik at fører må ha hendene på rattet, og man må kjøre på motorvei (vei med fast separering mellom kjørefeltene). Det er alltid førers ansvar å være årvåken,
kjøre forsiktig og kunne holde full kontroll over bilen til enhver tid.
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Lukeparkering Fant du en
parkeringsplass? Bare still deg
opp, holde inne knappen og se
LEAF gjøre jobben selv på trange
parkeringsplasser.

90° parkering. Still deg opp, hold
knappen inne og følg med når LEAF
parkererer perfekt mellom linjene*.

Du trenger bare å følge med
når din LEAF utfører en perfekt parkering
ProPILOT Park Uten hender og føtter - bare en enklere måte å parkere på. Dette er hva
du vil oppleve med en Nissan Intelligent Mobility-teknologi så avansert at parkeringen går
som en lek. Bare still deg opp ved siden av en parkeringsplass, hold knappen inne og bilen
gjør resten av jobben.
*ProPILOT PARK trenger gode linjer og godt lys for optimal funksjon.
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Fugleperspektiv

av bilen og omgivelsene

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR sørger for at du kan følge med på omgivelsene
og gjør komplisert manøvrering enkelt. Med virtuelt 360˚ fugleperspektiv av din
LEAF og valgbar skjermbildedeling av hva som befinner seg både foran, bak og på
sidene, sklir du enkelt inn selv på trange parkeringsplasser.

VISNING BAK OG
OMGIVELSENE

VISNING FORAN OG
OMGIVELSENE

FORAN ELLER BAK OG
PÅ SIDENE
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Bli varslet

før du kjører
SE MER RUNDT DEG Selv om du ikke kan se bilen i blindsonen eller barnet på hjørnet som vil krysse
veien, kan du stole på at Nissan Intelligent Mobility-teknologiene følger med og varsler deg. Enten du
rygger ut av en parkeringsplass eller skifter kjørefelt på motorveien, vil disse teknologiene følge med
på omgivelsene slik at du føler deg tryggere bak rattet.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR varsler
deg når systemet registrerer bevegelige objekter
i nærheten av bilen din. Dette systemet gjør at
du ser mer av omgivelsene.

TRAFIKKVARSLING BAK Denne teknologien hjelper
deg å rygge ut trygt og sikkert. Systemet følger med
på hva som befinner seg bak din LEAF, og kan varsle
deg om biler som nærmer seg fra begge sider.
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Skjærer gjennom
luften
for bedre effektivitet
AERODYNAMISK
SPOILER
AERODYNAMISKE
SIDESPEIL

BAKRE
DIFFUSER

FLATT UNDERSTELL

Tøft utseende er bare begynnelsen. Et avansert, aerodynamisk design sørger for at
LEAF skjærer elegant gjennom luften, og gjør din kjøretur mer effektiv og stillegående.
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Store besparelser

nyt friheten
FINN UT MER OM FORDELENE Helelektrisk kjøring har mange fordeler. Uten en forbrenningsmotor
slipper du selvsagt å fylle opp tanken og færre bevelige deler reduserer vedlikeholdet. Nå har
du mer tid til å gjøre det du vil.

FARVEL TIL BENSINMOTOREN
Med en helelektrisk motor kan du si farvel
til alle tilstandskontroller og vedlikehold og
si hei til mer tid på veien.

FARVEL TIL OLJESKIFT
Elbil betyr slutt på olje, oljeskift,
girkasse, tennplugger, radiator, reimer,
osv. Eierkostnadene reduseres og du
har mer fritid.

FARVEL TIL BENSINSTASJONEN
Nå slipper du å stanse på bensinstasjonen
på vei til jobb. Du våkner opp med fulladet
bil og er klar til dagens oppgaver.

HEI TIL INNOVATIVT BATTERI
Batteripakken i nye LEAF er utviklet og testet av
Nissan i visshet om at du kjører rundt med en av
verdens beste batteriteknologier.
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Det har aldri vært enklere eller raskere å lade bilen: fra du plugger din nye LEAF til
strømuttaket for lading over natten, til bruk av verdens største hurtigladenettverk.
NissanConnect EV-appen lokaliserer også ladestasjoner langs veien.

Lading har aldri vært enklere

6,6 KW HJEMMELADING OG
OFFENTLIGE LADESTASJONER

50 KW HURTIGLADING PÅ OFFENTLIGE
LADESTASJONER

LADETIDER
32 A VEGGBOKS
FULLADET FRA LADEVARSEL TIL 100% PÅ
UNDER 7,5 TIMER*.

HURTIGLADING FRA 20 TIL 80%
PÅ OMLAG 60 MINUTTER*

*Tid avhenger av ladeforhold, inkludert type av lader og dens tilstand, batteritemperatur og -kapasitet såvel som omgivelsestemperatur under lading.

*Estimatet gjelder for ett 40 kWt batteri. Tid avhenger av ladeforhold, inkludert type av hurtiglader og dens tilstand, batteritemperatur og – kapasitet såvel som omgivelsestemperatur under lading. Indikerte
hurtigladetider er basert på bruk av CHAdeMO hurtiglader. Nissan LEAF er designet for å passe de fleste reiser i dagliglivet, og er utstyrt med sikkerhetsanordninger som beskytter batteriet ved gjentatte hurtigladinger
innenfor korte tidsintervaller. Sikkerhetsanordningene kan øke ladetidene etter gjentatte hurtigladinger.
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All

informasjon
på et lysende display

Innovativ teknologi på et avansert digitalt display som lar deg
skreddersy all informasjon etter kjøringen - fra rekkevidde til
strømforbruk til navigasjon på en flott fargeskjerm. Dette er
avansert informasjonsteknologi som du får god nytte av.

LEAF viser lydsystemet og
dens funksjoner på skjermen

Navigasjonsveiledning har aldri vært
enklere der all navigasjon vises klart
og tydelig
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Et helt nytt samarbeidsnivå

med din nye LEAF
Med ergonomisk layout, ny og særpreget midtkonsoll og en flytende
midtplassert skjerm med telefonen din som et sentralt punkt, er dette
interiøret utviklet med tanke på tilkoblingsmuligheter. Nissan LEAF
leverer alle verktøy du trenger for å styre musikken og apper i bilen
via smarttelefonen din.

SØMLØS MOBILINTEGRERING Apple
CarPlay* er en tryggere og smartere måte
å bruke telefonen på. Tilgang til musikk,
kart, foreta anrop, sende og motta
meldinger - alt er handsfree. Bare plugg
inn telefonen og resten går som en lek.

DIN MUSIKK SLIK DU VIL HA DET.
Bruk Bluetooth til å streame musikk
eller USB-kontakten til å spille av
muskk direkte fra smarttelefonen din.

* Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc. Minstekrav til Apple CarPlay-enheten:
iAP2, iPhone 5 eller nyere (lightning-kontakt og iOS 8.3 eller nyere og tilkobling via USB.
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FUNKSJONELT DASHBORD

OPPVARMEDE SETER

IMPONERENDE BEINPLASS
UNIKE BLÅ DETALJER

Opplev
komforten i en stillegående bil
Hvordan er det å kjøre en helt stillegående bil? Sett deg inn i den luksuriøse
kupéen og opplev den behagelige stillheten før du skrur opp volumet på
Bose Premium Audio Systemet. De komfortable, oppvarmede setene gjør
kjøringen til en enda mer behagelig opplevelse.

BOSE PREMIUM AUDIO SYSTEM
Selv lydsystemet er energieffektivt. Med syv
små, lette og strategisk plasserte høyttalere
har Bose-ingeniørene laget et lydsystem som
er energibesparende uten å gå på bekostning
av lydkvaliteten. Kjør og nyt musikken.
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God plass til
det du trenger
LEAF er klar for ferieturen med imponerende
lastekapasitet, lav lastehøyde bak og nedfellbare
bakseterygger med 60/40-deling. Bilen har plass
til det meste med en bagasjeromskapasitet på
435* liter.

*420 liter med Bose.
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En helelektrisk verden
Hos Nissan tror vi på en bærekaftig fremtid, og vi er overbevist om at dette kun vil skje
hvis vi handler nå. Derfor leder vi an innen elektriske mobilitetsløsninger for å utforme
smarte byer og skape en bedre fremtid allerede i dag.

NIS
SSAN ELBILER. Delta i den elektriske revolusjonen.
Kjør ffremtidens bil i dag. Nissans banebrytende utvalg
av hele
elelektriske biler og varebiler leverer topp ytelse,
modern
ne og innovativ teknologi slik at du kan nyte
kjøringen
n til fulle med null utslipp.
NYE HELEL
LEKTRISKE NISSAN LEAF. Nye Nissan LEAF har
et nytt 40 kW
Wt batteri og er fullpakket med IntelligentMobility teknol
ologier som ProPILOT, ProPILOT Park og
e-Pedal.
LADENETTVERK I K
KRAFTIG VEKST. Nissan bruker CHAdeMOstandarden for hur
urtiglading og har allerede bygget det
mest omfattende hu
hurtigladenettverket i Europa. Bare i
Norge har vi allerede
e nesten 1 000 CHAdeMO
hurtigladere langs veie
iene våre! Vi jobber nå for å utvikle
ladeløsninger eller «miljø
øvennlige korridorer» for
langkjøring på populære s
strekninger.
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Klar for Simply Amazing?

Nye LEAF vil vise veien
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Skreddersy din perfekte LEAF
VELG FARGE

VELG INTERIØR
ACENTA (standard) & N-CONNECTA (standard)

White 326
(Solid)

Pearl White QAB
(Pearl)

Silver KYO
(Metallic)

Spring Cloud KBR
(Metallic)

Light, Resirkulert vevet stoff

Black, Resirkulert vevet stoff

TEKNA (standard) og N-CONNECTA (ekstrautstyr)

Dark Metal Grey KAD
(Metallic)

Black Z11
(Metallic)

Red Z10
(Solid)

Magnetic Red NAJ
(Metallic)

Black, Syntestisk skinn og stoff
TEKNA (ekstrautstyr)

Chestnut Bronze CAN
(Metallic)

Totonet Pearl White &
Metallic Black tak XDF

Black, Skinn-Ultrasuede

Light, Syntestisk skinn og stoff

TEKNA (ekstrautstyr)

Light, Skinn-Ultrasuede

FELGER

DIMENSJONER
A: Total lengde: 4 490 MM

D

B: Akselavstand: 2 700 MM
C: Total bredde: 1 788 MM
ACENTA 16"
LETTMETALFELGER

N-CONNECTA OG TEKNA
17" LETTMETALFELGER

D: Total høyde: 1 540 MM
B
A
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HOS NISSAN

FOKUSERER VI
PÅ KVALITET.

EKSPERTISE GJENNOM
ERFARING.
Hos Nissan er kunden i fokus i alt vi gjør. Alle handlinger og beslutninger
er basert på presisjon og kvalitet til deg som kunde. Fra konsept til
bilproduksjon, fra testing til åpenhet, fra kundeservice til innsatsvilje.
Kvalitet er viktig i alle detaljer.

360° PROSESS
Vi bygger kvalitet fra bunnen av der alle biler er like komfortable
og slitesterke via innovativ design, intelligent teknologi og nøye
gjennomtenkte detaljer inspirert av deg.

SIKKERHET
Vi jobber konstant med våre intelligente kjøresystemer for å gi deg
høyere sikkerhet og en bedre og tryggere kjøreopplevelse hver eneste
dag. Vår Around View Monitor er utstyrt med fire kameraer for å gi deg
et virtuelt fugleperspektiv av omgivelsene.

MEGET HØY PÅLITELIGHET
Vi presser bilene våre til det ytterste for å garantere ytelsen og påliteligheten.
Vi kjører millioner av kilometer i preproduksjonstester, åpner og lukker dører
og panser tusenvis av ganger hver dag og bruker ekte vulkanstøv fra Japan
for å teste vinduene.
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PAN EUROPEISK VEIHJELP
Hold deg på veien med Nissan! Du er glad i din Nissan og vi hos Nissan bryr oss om
deg. Vi ønsker deg en problemfri kjøring. Ved et havari eller en ulykke vil Nissan
Assistance alltid være beredt til å hjelpe deg. Uansett hva som skjer; ring oss først
og vi vil gjør vårt ytterste for å få deg og bilen din tilbake på veien så raskt og
problemfritt som mulig - 24 timer i døgnet, 7 dager i uka... Gratis! Få mer informasjon
om Nissan Veihjelp fra din lokale Nissanforhandler eller besøk vårt nettsted www.
nissan.no Nissan Assistance Tel. (+47) 815 21 310

FORSIKRING
VÅRT LØFTE. DIN OPPLEVELSE

SOM PRIVATKUNDE VIL DU NYTE GODT AV VÅRE FORDELER VED Å MELDE
DEG INN I YOU+NISSAN KUNDEPROGRAM. DU VIL BLI BEHANDLET PÅ EN EKTE,
ÅPEN OG KUNDEVENNLIG MÅTE. VI VIL TA VARE PÅ DEG. DET LOVER VI.

FRI MOBILITET
Vi lover å gi deg som You+Nissan-medlem
en alternativ transportløsning mens din bil er på
verkstedet for service eller reparasjon, dersom
dette tar mer enn 1,5 timer. Hvis du bestiller time i
forkant, vil vi kunne gi deg en fri lånebil eller i det
minste en alternativ transportløsning til dit du skal.

PRISLØFTE
Vi lover å gi deg den beste omsorg for din Nissan
takket være ekspertisen til de skolerte Nissanmedarbeiderne, og ved hjelp av de nyeste
metodene og Nissan spesialverktøy. Vi vet ganske
enkelt best hvordan å vedlikeholde din Nissan. For
å garantere mest-for-pengene, vil Nissan matche
prisen på tilsvarende service og reparasjon til
et alternativt verksted innenfor 100 km rekkevidde
fra Nissan-forhandleren, dersom pristilbudet skulle
være lavere enn hos oss.

Nissan-forsikring er et samarbeid mellom Nissan og If. Sammen vil vi gi deg en trygg
og sikker opplevelse. Bilforsikringen er redningen når noen knuser ruta, du krasjer
bilen i ferien eller kommer borti garasjen. For vi vet at det skal mer enn et sikkerhetsbelte
til for at du skal føle deg trygg i bilen. Da sikrer vårt samarbeid med bilbransjen deg
som bileier en fordelaktig pris på vår beste bilforsikring. Nissan-forsikring med
Superdekning selges hos din lokale bilforhandler. Skulle uhellet være ute får du et
raskt og ukomplisert oppgjør. Ved alle typer skader – liten eller stor – vil kvalifiserte
fagfolk reparere bilen din med spesialverktøy og all den kompetanse som kreves.
Har du spørsmål om Nissan Forsikring, ring 815 73 609

GRATIS TILSTANDSKONTROLL
Vi lover å utføre en gratis tilstandskontroll
på bilen din når du har den inne til service,
økonomiservice eller reparasjon. I tillegg
gir vi deg et pristilbud for alt arbeid i forkant
slik at du vet hva som må gjøres og hvor
mye det koster.

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
Vi lover å holde deg på veien 24/7. Skulle
noe uventet oppstå, garanterer vi 24-timers
veihjelp uansett alder på din Nissan.

DU FÅR FREM DET BESTE I OSS.
Du setter i gang fantasien vår. Du fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. Du inspirerer oss til å endre reglene og finne på nye
ting. Og hos Nissan er ikke innovasjon bare
et spørsmål om tillegg og utvidelser; det
handler om å bryte grenser for å finne opp
status quo på nytt. Det dreier seg om å
utvikle uventede løsninger for å tilfredsstille dine villeste og mest pragmatiske ønsker.
Hos Nissan konstruerer vi biler, tilbehør og
tjenester som bryter med mønsteret – gjør
det praktiske spennende og det spennende
praktisk for å kunne gi deg en mer spennende kjøreopplevelse hver eneste dag.

NISSAN LEAF TILBYR DEG:
5 ÅR/100 000 KM GARANTI PÅ ALLE
ELBILDEDIKERTE KOMPONENTER OG
5 ÅR/100 000 KM PÅ
STANDARDKOMPONENTER
12 ÅR RUSTGARANTI
30 000 KM / ÅRLIG SERVICEINTERVALL
NISSAN LEAF LITIUM-ION
BATTERIGARANTIEN BESKYTTER OGSÅ
MOT KAPASITETSTAP UNDER 9 BAR
KAPASITET (AV 12) SOM VISES PÅ BILENS
BATTERIKAPASITETS-INSTRUMENT, FOR EN
PERIODE AV 8 ÅR ELLER 160 000 KM.

HVOR SOM HELST, HVA SOM HELST. BARE RING 815 21 310 OG VI ER DER FOR DEG.
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Nissan Intelligent Mobility er viktig i alt vi gjør. Nissan har utviklet elbiler og ledet an i det
globale elbilsalget i over 70 år, og i dag bruker vi nye og innovative teknologier for å endre
biler fra kjøremaskiner til partnere. Sammen blir reisen enda mer selvsikker, tilkoblet og
spennende. Dette er biler som kjører sammen med deg, og med NYE NISSAN LEAF leverer
vi rekkevidde uten rekkeviddeangst.

Er du klar for helt nye Nissan LEAF? Bestill på våre nettsider.
https://www.nissan.no/biler/nye-biler/leaf/bestill.html

Forhandlerstempel:

Følg Nissan på:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (September 2018).
Denne brosjyren inneholder prototyper. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter forbeholder
Nissan Europe seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen uten forvarsel. Nissanforhandlerne vil bli informert om eventuelle endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få
den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i trykkeprosessen som brukes, kan fargene i denne brosjyren
avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten
skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.
Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY18 LEAF LAUNCH brosjyre 9/2018 – Trykt i EU.
Utviklet av DESIGNORY, Frankrike og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35
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