LEAF

NYA NISSAN
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Vill du att varje dag ska vara fantastisk? Efter att tillryggalagt 10 miljarder
kilometer som världens mest sålda elbil tar Nya Nissan LEAF steget upp en
nivå, med nollutsläpp. Upplev ett helt nytt sätt att köra, som gör att du
känner dig lycklig varje dag!

Nya Nissan LEAF.
SIMPLY AMAZING.

Printa | Avslu

Printa | Avslu

**Avvaktar slutgiltigt typgo

*378 km enligt NEDC. Den faktiska räckvidden är beroende av olika fa
topografi, yttertemperatur, ev. monterad extrautrustning, hastigh
användandet av AC/värme och övrig elektronisk

Nya Nissan LEAF visar upp en ny, djärv och snygg look, skarpa
dynamiskt frontparti och ett tak som ger bilen en flytande silhuett
som bakspoiler, slätare motorhuv, aerodynamiska hörn med fe
specialutformade fälgar bidrar tillsammans till ett ännu lägre luft

Ta dig fram med stil
effekti

Med 5 säten, ett bagageutrymme på 435 liter, e-Pedal första bil som verkligen kan köras med endast en ped
vridmoment, Nissan ProPILOT och Nissan ProPILOT Par
LEAF är en bil som inte liknar någo

Ta med dig allt
beh

Med den förlängda räckvidden får du helt nya möjl

Kör längre med ett helt
40kWh-batteri som ger dig
räckvidd på upp till hela 378

Inget buller och inga utsläpp betyder att framtida miljözoner blir till

Ta dig fram öve

KÄNN
SAMHÖRIGHET

Nissan Intelligent Mobility blir du ett med din LEAF. Upptäck
runt omkring dig, njut mer och känn ännu större trygghet. Att
Nya Nissan LEAF är att färdas som man alltid har drömt om.

rundras över ett nytt sätt att köra, som är både
artare och roligare.

örbered dig helt
y form av upplevelse

UPPLEV MER
SPÄNNING

HA FULL
KONTROLL

SE
MER

GÖR ALLT MED
TRYGGHET
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*Bilden på klädseln är endast demonstr
avvika i nyans i

R

RO
M

S

Naturligtvis är e-Pedal mer än bara ett nytt, spännande
sätt att köra. Den hjälper även till att minska stressen och
gör dig mindre trött, så att du kan njuta fullt ut av varje
sekund bakom ratten.

e-Pedal. Accelerera, sakta ner och bromsa med bara en
pedal gör det enklare att köra.

tt helt nytt sätt att köra och är riktigt roligt. Tänk
köra med bara en pedal! Tryck bara ner den och
r iväg direkt. När du vill sakta ner lättar du bara lite
et och det är inga problem att hålla bilen stilla i en
acke utan att röra vid bromsen. Naturligtvis kan du
t köra med två pedaler som vanligt - men vad är det
med det?

er skojenmed
pedal mindre
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Du kanske inte ens upptäckt att du snabbt närmar dig en trafikstockning. Den
intelligenta autobromsen med fotgängaravkänning är dock alltid på alerten och är
redo att omedelbart aktivera inbromsning. Detta är nu självklart inte det enda sättet
Nya LEAF kan träda in och rädda dig ur en svår situation.

å smart att det kan träda in och
hjälpa till när du
behöver det
som mest.

ProPILOT Park:
Inga händer, inga fötter,
bara att parkera med
hjälp av ett finger.
Detta får du uppleva med
funktionerna i Nissan
Intelligent Mobility som är
så avancerat att
parkering faktiskt inte
längre är någon sport –
men vem vet, du kommer
kanske ändå dra publik?

ProPILOT:
Ställ in hastigheten och
LEAF lägger sig mitt i
filen, håller den hastighet
du ställt in och anpassar
avståndet till
framförvarande fordon.
Den kan till och med
bromsa in till helt
stillastående vid behov.

Hjälper till att hålla bilen där
du vill att den ska vara.
Systemet utnyttjar
bromsarna för att försiktigt
hjälpa dig att komma
tillbaka in i filen om det
upptäcker att bilen
oavsiktligt är på väg att
komma ur kurs.

Systemet övervakar
trafikflödet och du
slipper trötta ut dig
bakom ratten.

De int
strålkastar
din väg
helljus
automatis
är tom och
halvljus

Intell
Bistrålk
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Intelligent
filbytesvarnare:

Intelligent
farthållare:

Med Nissan Intelligent Mobility har du en hel rad säkerhetsfunktioner som assisterar dig med bl.a

typgodkännande

novativt laddsystem har det blivit ännu
t snabbt komma iväg. Med den
de appen, som ger dig tillgång till din bil,
t bara några rörelser med fingret för att
r dagens äventyr.

LADDTID UPP TILL 80%
40 MINUTER*

LADDTID:
16 TIMMAR (3.3 KW)*
8 TIMMAR (6.6 KW)*

så enkelt

50 KW SNABBLADDNING

varit

6,6 KW-LADDARE FÖR HEMMET OCH
OFFENTLIGA LADDSTATIONER

Att ladda har aldrig
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*Bilden på klädseln är endast demonstrativ och kan avvika i nyans i verkligheten.

Med en D-formad ratt, ny unik mittkonsol och en flytande informationsskärm,
som sätter din mobil i centrum, är det tydligt att utformningen av interiören är
tänkt att ge dina uppkopplingsmöjligheter högsta prioritet. NissanConnect
EV-appen för iPhone och Android gör det enkelt att hantera din nya Nissan
LEAF. Allt som behövs är en uppkoppling och du har ett verktyg som låter dig
kontrollera laddstatus, hitta laddstationer, aktivera eller avaktivera
klimatanläggningen, hitta din bil mm.

på en helt ny nivå

Uppkoppling
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**Apple CarPlay är varumärkesskyddat av apple inc. Apple CarPlay-utrustning kräver: i
5 eller senare (lightening-kontakt) och iOS 8.3 eller senare och måste vara uppkopp
Tillgängligheten på Apple CarPlay kan variera beroende på land.

*Bilden på klädseln är endast demonstrativ och kan avvika i nyans i verkligheten.

DIN MUSIK. DITT SÄTT Använd audio
streaming via Bluetooth eller USBingången för att spela musik direkt från
din smartphone.

SÖMLÖS INTEGRERING AV MOBILEN
Apple CarPlay** är ett säkert sätt att utnyttja
din smartphone maximalt. Du får tillgång till
musik och kartor, du kan ringa och svara
samt skicka och ta emot sms - helt
handsfree. Bara koppla in och ge dig iväg.

EAF 2.ZERO
Spring Cloud-karossfärg

en elektrisk upplevelse i den helt nya Nissan LEAF 2.ZERO
andra. Massor av teknik och inga utsläpp - den kommer
d med Nissans ProPILOT-system som frigör dina sinnen
dig fram med elegans.

En exklusiv och begränsad
lanseringsversion

a Nissan LEAF
Ett helt nytt
40 kWhbatteri

e-Pedal

Intelligent
Around View
Monitor

Ange tonen med
17" lättmetallfälgar

Auto
avblä
innerba
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Intellegent
Trötthetsvarningssystem

B-stolpar i Glossy Black
visar vem du är

Kör diskret med
tonade rutor

ProPILOT

Nissan LEAF 2.ZERO är utrustad med en hel rad av Nissan Intelligent Mobility-funktio

LEAF
är
fekt
dig

ta steg

Spring Cloud KBR

D: Totalt höjd 1.540 mm

C: Total bredd: 1.790 mm

B: Hjulbas: 2.700 mm

A: Total längd: 4.490 mm

MÅTT

2.ZERO 17" LÄTTMETALLFÄLGAR

FÄLGAR

Återvunnen tygklädsel - Black

INTERIÖR

Black Metallic Z11

VÄLJ DIN FÄRG

A

B
C
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D

KUSERER VI
KVALITET

ISSAN,

Printa | Avslu

Vi testar våra bilar till gränsen av det yttersta för att garantera att de
presterar optimalt och fungerar tillförlitligt varje dag. Vi kör miljontals
i förproduktionstester, vi öppnar och stänger dörrar och motorhuvar t
gånger och vi använder riktigt vulkaniskt damm från Japan för att test
vindrutan klarar extrema påfrestningar.

EXTREM TILLFÖRLITLIGHET

Vi utvecklar våra intelligenta körsystem för att hela tiden ta hand
och hjälpa dig att undvika eventuella missöden. Så att din körup
blir roligare och tryggare varje dag. Vår Around View Monitor anv
fyra kameror som ger dig ett verkligt fågelperspektiv av din bil
och omgivningen.

SÄKERHET

Vi bygger med kvalitet från början och utformar varje bil me
noggrannhet för att öka komforten och hållbarheten. Med
innovativ design, intelligent teknologi och genomtänkta det
som vi utvecklat inspirerade av dig.

360°-METODEN

På Nissan arbetar vi alltid med kunden i fokus. Allt vi genomf
och varje beslut som vi fattar sker med största omsorg, preci
och kvalitet, eftersom det är just för dig vi gör det. Från konce
till tester och tillverkning, från kund-service till engagemang. Vi
på kvaliteten i varje liten detalj.

SOM VI BASERAR
PÅ ERFARENHET

GRATIS FORDONSKONTROLL

Vi lovar att hålla dig på vägen, dygnet runt. Om du
råkar ut för en oförutsedd händelse garanterar vi att du
får vägassistans 24/7, oavsett årsmodell på din Nissan.

FÖRLÄNGD NISSAN ASSISTANS

Vi lovar att utföra en gratis fordonskontroll när du
lämnar in din bil för reparation, ekonomiservice eller
underhåll enligt serviceavtal. Dessutom får du alltid
ett prisförslag i förväg, så att du vet vad som behöver
åtgärdas och vad det kommer att kosta.

oren här https://www.nissan.se/SE/sv/YouPlus/customer-promise.html

RING +46 8 50 10 3000 SÅ HJÄLPER VI DIG. VAR DU ÄN ÄR – VAD SOM ÄN HÄNT.

ar att ta hand om din Nissan på bästa möjliga
. Våra kunniga mekaniker använder de senaste
rna och Nissans specialverktyg och har större
kap än någon annan om hur din bil bör servas.
h för att du ska vara säker på att du får mesta
för pengarna matchar vi eventuella prisförslag
andra verkstäder inom 5 mils avstånd från din
issan-anläggning. Prisgarantin omfattar bland
annat nya Nissan originaldelar och arbetstid.

PRISGARANTI PÅ SERVICE

Vi lovar dig som är You+Nissan-medlem att vi
er att hålla dig på vägen medan din bil är på
eller reparation. Boka i förväg så förser vi dig
d en gratis lånebil eller annan lämplig lösning
under servicetiden.

FRI LÅNEBIL

VÅRT LÖFTE TILL DIG SOM ÄGER EN NISSAN PRIVAT GÄLLER UNDER OBEGRÄNSAD TID.
SOM MEDLEM I YOU+NISSAN ERBJUDER VI DIG SERVICE AV MÄNNISKOR MED ETT
GENUINT, ÖPPET OCH ÄRLIGT INTRESSE AV ATT HJÄLPA DIG. VI KOMMER ATT TA HAND
OM DIG OCH DIN BIL. DET ÄR VÅRT LÖFTE.

SERVICEAVTAL

Det är du som stimulerar vår fantasi. Du sporrar
vår uppfinningsrikedom. Du inspirerar oss att
bryta mönster, vara innovativa och finna nya
vägar. På Nissan handlar innovation inte bara om
komplement och förbättringar utan om att våga
ta steget fullt ut och återuppfinna status quo.
Det handlar om att producera oväntade
lösningar som uppfyller dina allra vildaste, mest
långtgående önskemål och behov. Vi på Nissan
tar fram bilar, tillbehör och tjänster som bryter
mönstret och är något utöver det vanliga, som
gör det praktiska spännande och det spännande
praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer
fascinerande körupplevelse, varje dag.

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN
ATT GÖRA VÅRT YTTERSTA.

1 år/30.000 km serviceintervall
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Litiumjonbatteriet omfattas av en garanti mot att
batterikapaciteten sjunker under nio staplar (av 12)
på bilens kapacitetsmätare.

40 kWh: 8 år/160.000 km kapacitetsgaranti

3 år/100.000 km Nissan Assistans

12 år rostskyddsgaranti

3 år/100.000 km på övriga standardkomponenter

komponenter relaterade till eldrift

GARANTI: 5 år/100.000 km på samtliga

NISSAN LEAF
ERBJUDER DIG:

Nissan Förlängd Garanti ger dig möjlighet att förlänga tidsperioden eller körsträckan för den
allmänna garantin på 3 år/100 000 km. Välj det avtal som passer bäst för dina körförhållanden.
Vid en eventuell reparation används endast Nissan originaldelar och dessa monteras av
mekaniker som fått specialutbildning av Nissan. För att du ska känna dig extra trygg när du
är ute på vägarna ingår även vägassistans hela dygnet, 7 dagar i veckan, i hela Europa.

FÖRLÄNGD GARANTI

Nissan Serviceavtal är det bästa sättet att ge din Nissan LEAF det underhåll den förtjänar!
Vi tar väl hand om din Nissan och utför service till ett fast pris under många år. När du lämnar
in din bil till en Nissan-återförsäljare byter vi delar och vätskor enligt Nissans serviceprogram
och utför alla kontroller så att du kan fortsätta framföra din bil i lugn och ro. Du har full
kontroll över budget och planering. Nissan informerar dig om när det är dags att lämna in
bilen för service och föreslår villka åtgärder som bör utföras.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY17 LEAF FÖRLANSERINGSBROSCHYR 10/2017 – Tryckt i EU.
Producerad av DESIGNORY, Frankrike, och tillverkad av EG+ Worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (oktober 2017). Denna
broschyr innehåller bilder på prototypbilar. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig
Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans
återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den
senaste informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de verkliga.
Samtliga rättigheter förbehålles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd
från Nissan Europe.

Följ Nissan LEAF på:

www.nissan.se

ÅF-stämpel:

Är du redo för Nya Nissan LEAF? Besök vår webbsida för mer information.

Intelligent Mobility är vägledande för allt vi gör. Vi använder ny teknologi för att
omvandla personbilar från enbart fortskaffningsmedel till partners. Tillsammans
blir resan tryggare, mer uppkopplad och ännu mer spännande. Oavsett om det
är bilar som kan köra själva tillsammans med dig eller motorvägar som laddar
din eldrivna bil under resan, är alla dessa teknologier här inom en nära framtid.
Det är en framtid som redan idag börjar ta form i Nissans bilar.
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