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Nissan LEAF

Meer bereik, meer kracht,
meer keus
De Nissan LEAF zit boordevol nieuwe mogelijkheden om u diverse rijervaringen te geven in slechts
één auto. Of u nu een stadsmens bent, rijdt in het woon- en werkverkeer of een 100% toegewijde
elektrische autobestuurder op zoek naar een spannende rit, bereid u voor op een nog meer
vertrouwde, verbonden en enthousiasmerende reis in de simply amazing Nissan LEAF.
Getoonde afbeeldingen en beschrijvingen zijn bedoeld als richtlijn. In sommige gevallen zijn de afbeeldingen van voertuigen die niet aan de lokale
specificaties voldoen en vertegenwoordigen ze geen specifiek model, uitvoering of aanbieding. Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de
uitvoering, standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Zweef door de stad
Rijd op de snelweg met een bereik tot 270km* voor een LEAF en tot 385km* voor een
LEAF e+. Kies de B-modus voor een directe sensatie, gebruik de e-Pedal voor een
controle die spanning opwekt en schakel naar eco-modus voor langdurig plezier.
Activeer ProPILOT** en Nissan Intelligent Mobility technologieën ‘om uw leven
makkelijker te maken tijdens een file en de stad is helemaal van u.

Geniet van de rit naar uw werk
als nooit tevoren
Schakel naar D-modus en activeer ProPILOT** om de stress van een langdurige
autorit te vermijden. Ga veel verder en verdubbel het bereik onderweg door
Europa’s grote Quick-Charging netwerk.

Versterk uw 100% elektrische rit
Voor een grotere rijbeleving kiest u de Nissan LEAF e+.
Met zijn 62kWh batterij krijgt u meer kracht en meer bereik. Het is een van de
beste onder de elektrische auto’s op dit moment
*De cijfers voor de actieradius werden verkregen aan de hand van laboratoriumtesten die voldoen aan de Europese
wetgeving en zijn bedoeld om de verschillende voertuigtypes onderling te vergelijken. De gegevens hebben geen
betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van het productaanbod. De cijfers komen mogelijk niet
overeen met de resultaten in reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting, de staat van onderhoud, de rijstijl en niettechnische factoren zoals de weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. De cijfers werden
bepaald volgens de nieuwe WLTP-testcyclus (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
**Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de uitvoering, standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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ERVAAR DE CONTROLE
met de Nissan e-Pedal. Ja! In
de Nissan LEAF heeft u slechts
één pedaal nodig om te versnellen,
te vertragen en te remmen –
It’s amazing.

GROEI IN DE
ERVARING
VOEL MEER
ZELFVERTROUWEN
dankzij de ondersteuning van Nissan
ProPILOT*. ProPILOT helpt u wanneer
u dat nodig heeft en maakt van u
zelfs een betere bestuurder.

door directe kracht bij vertrek en
het pure plezier van intelligente
rijtechnologie voor een vlekkeloze,
spannende ervaring.

ZIE EN VOEL MEER
met de Around View Monitor** en
slimme technologieën als Rear Cross
Traffic Alert en Blind Spot Intervention.

BLIJF VERBONDEN
door het nieuwe 8" scherm met
dank aan Apple Carplay ® en Android
Auto® voor een geruisloze verbinding
tussen uw telefoon en auto op elk
moment van de dag

Prikkel uw zintuigen
Het is krachtig, intens en een nieuwe rijervaring. Maak u klaar klaar voor
een ervaring die u op de juiste manier prikkelt wanneer u achter het
stuur zit. Is uw motivatie om met een krachtige auto te rijden? Ervaar
dan een enorme versterking in capaciteit met de nieuwe LEAF e+. Heeft
u de behoefte om op elk moment van de dag verbonden te zijn?
Dan is het NissanConnect systeem gemaakt voor u. Altijd voorbereid
om een stap verder te gaan? Stoppen is niet nodig in de Nissan LEAF.
*ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal modellen. ProPILOT is een geavanceerd rijhulp-technologie, maar kan botsingen niet voorkomen. ProPILOT is alleen
bedoeld voor snelwegen (weg gescheiden door barrières). Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en
gepaste snelheid te gebruiken op basis van de wegomstandigheden en op elk moment de controle over het voertuig te behouden.*
**Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de uitvoering, standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Rijd door de stad
zoals nooit eerder

Het is slim, heeft een serieus uithoudingsvermogen en is leuk om
mee te rijden; navigeren door de stad is een plezier met de
Nissan LEAF. Stelt u zich voor te kunnen rijden met slechts één
pedaal; het maakt over rotondes en door de straten rijden
gemakkelijk. Staat u vast in een file? Geen probleem!

ST
OP

e-Pedal. Versnel, vertraag en
rem met enkel uw gaspedaal.
It’s so simple.
Ga
* De cijfers voor de actieradius werden verkregen aan de hand van laboratoriumtesten die voldoen aan de Europese wetgeving en zijn bedoeld om de
verschillende voertuigtypes onderling te vergelijken. De gegevens hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van het
productaanbod. De cijfers komen mogelijk niet overeen met de resultaten in reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting, de staat van onderhoud,
de rijstijl en niet-technische factoren zoals de weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. De cijfers werden bepaald volgens
de nieuwe WLTP-testcyclus (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

Design exterieur | Design interieur | Technologie en Prestaties |

Accessoire

Afdrukken | Uitgang

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

Zijdelings inparkeren. Een plek
gevonden? Stop de LEAF er gewoon
iets voorbij, druk op de knop en kijk toe
hoe zelfs de moeilijkste parkeersituaties
voor uw LEAF kinderspel zijn.

Achteruit/vooruit inparkeren. U stopt
voor een beschikbare parkeerplek,
drukt op de knop en gunt uzelf een
moment van verbazing terwijl de LEAF
perfect tussen de lijnen parkeert.

Parkeren is

Makkelijker dan ooit

Een van de grootste obstakels van rijden in de stad is parkeren. Vooruitgaan,
draaien en omkeren neemt meer tijd en moeite in beslag dan u kunt opbrengen.
Het is zo gemakkelijk met ProPILOT Park*. Alleen plek op een hele drukke parkeerplaats?
Rijd er naartoe, druk op de knop, laat het stuur los en kijk hoe uw LEAF perfect parkeert.Het
gebruikt geen handen noch voeten maar wel een veel eenvoudigere manier om te parkeren.
*Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de uitvoering, standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid
en andere beperkingen zijn van toepassing. Neem voor de voorwaarden met betrekking tot Nissan-technologieën contact
op met uw Nissan-dealer.
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Ontvang een korte waarschuwing

Voordat u de auto in
beweging zet
VOEL MEER OM U HEEN. Als u die andere auto niet ziet naderen
of het kind op de hoek van de straat dat wil gaan oversteken
even over het hoofd ziet, kunt u erop vertrouwen dat de Nissan
Intelligent Mobility-functie* het wel ziet en u waarschuwt. Of u
nu achterwaarts een parkeerplek verlaat of op de snelweg van
rijstrook wilt wisselen, de Nissan Intelligent Mobility-functies
zorgen voor een beter zicht op de directe omgeving en verbeteren
daarmee uw veiligheid en die van anderen.
*Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle
omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing. Neem voor de voorwaarden met
betrekking tot Nissan-technologieën contact op met uw Nissan-dealer.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR** kan u
waarschuwen zodra het bewegende objecten
in de omgeving van uw LEAF detecteert.
Dit systeem verbetert uw zicht op de omgeving.
REAR CROSS TRAFFIC ALERT** deze functie helpt
u om veiliger achteruit te rijden. Ze bewaakt de
achterzijde van uw LEAF en kan u waarschuwen
indien van een van beide zijden een andere auto
naderbij sluipt.
**Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de uitvoering, standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Haal het beste

uit uw rit

BEHOUD
DE VOORAF INGESTELDE
SNELHEID EN AFSTAND

KAN ZELFS
COMPLEET TOT
STILSTAND KOMEN

LET OP DE BEWEGING
VAN HET VERKEER

Met een bereik tot 270 km* op de LEAF en tot 385 km* op de LEAF e+ is het makkelijk om dit bereik te
vergroten door Europa’s grote Quick-Charging netwerk. Met de mogelijkheid om in D-modus te rijden en
Nissan ProPILOT** assistentie met één druk op de knop, was het idee van rijden nooit eerder zo
inspirerend. Nissan ProPILOT volgt de auto voor u op een vaste afstand en houdt u in het midden van de
rijstrook. ProPILOT zet uw LEAF zelfs helemaal stil als u in de file rijdt zodat u zich daar geen zorgen over
hoeft te maken. Zo wordt uw typische autorit naar het werk een ontspannen begin van uw dag.
*De cijfers voor de actieradius werden verkregen aan de hand van laboratoriumtesten die voldoen aan de Europese wetgeving en zijn bedoeld om de verschillende voertuigtypes
onderling te vergelijken. De gegevens hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van het productaanbod. De cijfers komen mogelijk niet overeen
met de resultaten in reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting, de staat van onderhoud, de rijstijl en niet-technische factoren zoals de weersomstandigheden kunnen de
officiële resultaten beïnvloeden. De cijfers werden bepaald volgens de nieuwe WLTP-testcyclus (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
**ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal modellen. ProPILOT is een geavanceerd rijhulp-technologie, maar kan botsingen niet voorkomen. ProPILOT is alleen bedoeld
voor snelwegen (weg gescheiden door barrières). Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en gepaste snelheid
te gebruiken op basis van de wegomstandigheden en op elk moment de controle over het voertuig te behouden.
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Stelt u zich eens voor hoe het is om te rijden met een heel scala aan
Nissan Intelligent Mobility*-functies die u bij het rijden helpen:

De juiste technologie

op het juiste moment
Erg slim, de Nissan LEAF zit boordevol verschillende technologieën die ingrijpen wanneer u dat het
meeste nodig heeft. Zoals bijvoorbeeld wanneer u op de snelweg rijdt en het verkeer om u heen
opeens vertraagd: Intelligent Emergency Braking* met voetgangerdetectie houdt voor u een oogje
in het zeil en remt direct als dat nodig is. Vanzelfsprekend is dit niet de enige ondersteuning die de
LEAF biedt om problemen te voorkomen. De Nissan LEAF maakt van jouw reis een vertrouwde,
verzekerde en nog spannendere reis, elke dag weer.

ProPILOT**:

ProPILOT Park:

het houdt het verkeer
in de gaten om de
ingestelde snelheid en
afstand te handhaven
en houdt de auto in
het midden van de
rijstrook. U wordt zelfs
gewaarschuwd als u
de rijstrook dreigt te
verlaten en het kan
tijdens het filerijden de
auto volledig tot
stilstand laten komen.

Geen handen, geen
voeten, maar wel een
eenvoudiger manier
om te parkeren met
slechts een vinger.
Deze Nissan Intelligent
Mobility functie is zo
geavanceerd dat
parkeren verandert in
puur kijkplezier.

INTELLIGENT
CRUISE CONTROL:

INTELLIGENT LANE
INTERVENTION:

houdt het verkeer in
de gaten, waardoor
rijden op de snelweg
plotseling helemaal
niet meer vervelend is.

helpt u te blijven waar
u wilt zijn. Het
activeert de remmen
om u rustig terug te
dirigeren zodra het
merkt dat u
onbedoeld te ver van
uw rijstrook afwijkt.

INTELLIGENT AUTO
HEADLIGHTS
met full LED:
koplampen verlichten
uw weg door
automatisch het
grootlicht in te
schakelen als het
donker wordt en
tijdelijk te dimmen bij
een tegenligger.

BLIND SPOT
INTERVENTION:
Waarschuwt u als er
een voertuig zich in
de dode hoek aan
weerszijden van de
auto bevindt en
brengt u weer terug
op uw rijbaan.

*Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de uitvoering, standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van
toepassing. Neem voor de voorwaarden met betrekking tot Nissan-technologieën contact op met uw Nissan-dealer.

Design exterieur | Design interieur | Technologie en Prestaties |

Accessoire

**ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal modellen. ProPILOT is een geavanceerd rijhulp-technologie, maar kan botsingen niet voorkomen. ProPILOT is alleen bedoeld voor
snelwegen (weg gescheiden door barrières). Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en gepaste snelheid te
gebruiken op basis van de wegomstandigheden en op elk moment de controle over het voertuig te behouden.
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Uitgedost en extra opgeladen voor een

100% elektrische toekomst

AERODYNAMISCHE
ZIJSPIEGELS

LAGE
DIFFUSER

VOLLEDIG VLAKKE
BODEM

Zweef door de lucht met veel meer efficientie. Met dank aan de toegenomen capaciteit van de
nieuwe 62kWh batterij en zijn geavanceerde aerodynamische design, presteert de Nissan LEAF e+ op
elk punt: geniet van een ongelofelijke stille rit met minimaal effect op het milieu en uw
portemonnee. Dit is de toekomst: kracht, plezier en positiviteit.
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Het opladen van uw LEAF kan niet eenvoudiger: sluit de LEAF gewoon aan op een
stopcontact om hem ‘s nachts bij te laden. Als u haast heeft, gebruik dan een van onze
nieuwe AC EV-laders: geschikt voor gebruik binnenshuis of buitenshuis, ze zijn veilig,
slim en handig - en ze houden uw Nissan LEAF opgeladen en klaar voor gebruik.

THUIS OPLADEN 7KW TOT 22KW VERMOGEN
Dynamic Power Management zorgt voor optimaal opladen door de beschikbare
energie van uw thuisaansluiting slimmer en efficiënter te gebruiken.

NISSAN LEAF : NOTIFICATIE NA VOLLEDIG OPLADEN IN ONGEVEER 7H30 MIN
NISSAN LEAF e+ : NOTIFICATIE NA VOLLEDIG OPLADEN IN ONGEVEER 11H30 MIN

Kies uw oplaadmoment en blijf rijden

PUBLIC QUICK CHARGING
CHADEMO 50KW SNELLADER
NISSAN LEAF : 20% NAAR 80% IN ONGEVEER 60 MIN*
NISSAN LEAF e+ : 20% NAAR 80% IN ONGEVEER 90 MIN*
*Snelladen: de vermelde cijfers zijn voor een batterij van 40 kwh (leaf) en 62 kwh (leaf e+). Tijd afhankelijk van oplaadomstandigheden, zoals type en staat van lader, batterijtemperatuur
en omgevingstemperatuur op plaats van gebruik. De aangegeven tijd voor snelladen geldt voor opladen met een chademo-snellader. De nissan leaf werd ontwikkeld om inzetbaar te
zijn voor het grootste deel van de dagelijkse ritten en is voorzien van bewakingssystemen die de batterij beschermen bij herhaaldelijk snelladen in een korte tijd. Opeenvolgend
snelladen kan langer duren als de batterijtemperatuur het bewakingssysteem van de batterij activeert.
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Plug in, bespaar

en voel de vrijheid
ONTDEK WAAROM MINDER MEER IS Elektrisch rijden heeft niet zomaar een paar onverwachte
voordelen. Zonder brandstofmotor hoeft u niet meer te tanken, maar u krijgt nog veel meer.
Er zijn veel minder bewegende delen en dat vertaalt zich direct in minder onderhoudstijden kosten. Nu hoeft u alleen maar te besluiten wat u met al die extra vrije tijd gaat doen.

DAG BRANDSTOFMOTOR
Met een 100% elektrische motor, kunt
u afscheid nemen van lange en dure
onderhoudsbeurten en Meer tijd op
de weg doorbrengen.

DAG OLIEVERVERSINGEN
Geen brandstofmotor betekent geen olie
en geen olieverversingen meer. Geen
transmissie bougies, radiateur, V-snaren
etc. meer. Eigendomskosten dalen. Vrije
tijd neemt toe.

DAG TANKSTATION
Geen zorgen meer dat u op weg naar uw
werk nog moet tanken. Als u wakker wordt,
is de auto volledig opgeladen en klaar
voor de dag.

WELKOM INNOVATIEVE BATTERIJ
De batterij van de LEAF is in-house ontwikkeld,
rigoureus getest en uitermate betrouwbaar.
U kunt er zeker van zijn dat u onderweg bent
met de beste batterijtechnologie.
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OPLADEN
Zie de status van uw batterij
waar u ook bent met de
NissanConnect services app.
Begin gelijk met het opladen
van uw auto zodat u kan
profiteren van het
goedkopere tarief van
opladen in de nacht.

Geruisloos verbonden

met uw wereld
Het nieuwe 8" touchscreen in de Nissan LEAF is uw portaal naar
NissanConnect: door intuïtieve navigatie, geavanceerde technologie en
meer. Onze smartphone app zorgen voor een breder aanbod van diensten
zoals bijvoorbeeld uw reisinformatie versturen naar uw Nissan.

Scan de code en
download nu de
NissanConnect
services app en
verbind deze met
uw nieuwe
Nissan.

Het reactievermogen en het gebruik van de functies kunnen worden beïnvloed wanneer de auto een slecht signaal
ontvangt. Zorg voor optimaal gebruik voor een goede netwerkdekking voor uw auto.
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NAVIGATIE & RIJDEN

CONNECTIVITEIT

Bocht na bocht navigatie
met verzending naar uw
auto brengen u waar u
moet zijn. Inzichten in
rijafstand en het aantal
ritten direct op uw
smartphone.

®

GEMAK EN COMFORT
®

Verbind uw Android of iOS
apparaat voor een geruisloze
verbinding met bijvoorbeeld
spraakbediening**. Krijg
toegang tot uw favoriete
muziek, berichten en andere
apps om geinformeerd en
vermaakt te blijven tijdens
het rijden.

Verkrijg toegang tot
remote services van de
NissanConnect app. Mocht
u hulp nodig hebben dan is
Nissan Assistance slechts
één klik verwijderd.

NissanConnect
Services

**Sluit alleen een mobiele telefoon aan om NissanConnect te gebruiken als de
auto veilig geparkeerd staat. Het gebruik van het systeem moet altijd in
overeenstemming zijn met de lokale wetgeving. Gebruik het systeem alleen
op een veilige manier. Gebruikers moeten zich bewust zijn dat handsfree
technologie afleidend kan werken, wat van invloed kan zijn op de volledige
controle over het voertuig.
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BATTERY MANAGER
Zorg er voor dat uw LEAF is
opgeladen voor vertrek. U kunt
altijd het laden van uw Nissan
LEAF starten via uw smartphone.
Gratis service (2)

REMOTE CONTROL SERVICES
Laat uw auto altijd opvallen –
knipper met de lichten en
claxoneer. U kunt uw Nissan LEAF
ook verwarmen of verkoelen
voordat u instapt, voor maximum
comfort. uw batterij blijft op
zijn lading wanneer deze is
aangesloten op een oplader.

MAPS & LIVE TRAFFIC
Krijg realtime verkeersinformatie,
geleverd door TomTom, dat helpt
om op een slimme manier rondom
opstoppingen of ongevallen te
plannen, voor een betere reis.
Gratis service voor 3 jaar (3)

Betaalde service (3) € 1,99/MND

NissanConnect

YOUR MUSIC. YOUR WAY
Verkrijg toegang tot uw muziek
door verbinding te maken met
Bluetooth®, USB of maak
verbinding met Apple Carplay ®
of Android Auto®.

Met een prachtig, zwevend 8" touchscreen, is NissanConnect voor Nissan
LEAF uw centrale console. Verbind uw telefoon met uw auto, optimaliseer
uw routes, verbeterde batterijmanagement, krijg hulp en ondersteuning
terwijl u onderweg bent en verbeter zelfs uw manier van rijden. Download
simpelweg de NissanConnect Services app op uw telefoon en kom in
verbinding. NissanConnect biedt ook de vertrouwde ervaring van uw
smartphone via Apple CarPlay® en Android Auto(1).
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(1) Apple CarPlay ® en Android Auto zijn gratis verkrijgbaar, afhankelijk van model en/of uitvoering. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.
(2) Gratis services (Nissan op Google Assistant, rijhistorie en -analyse, Nissan Help & Assistance, pechhulp) zijn gratis beschikbaar voor een periode van 7 jaar, afhankelijk van
model en/of uitvoering. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.
(3) Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts zijn gratis beschikbaar voor een periode van 3 jaar en daarna beschikbaar tegen betaling van € 0,99/mnd (Smart
Alerts), € 1,99/mnd (Remote Control Services), € 2,99/mnd (Maps & Live Traffic) afhankelijk van model en/of uitvoering. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissandealer.
Om de NissanConnect-services te gebruiken, heeft u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich registreren en inloggen op NissanConnect met uw
gebruikersnaam en wachtwoord. Om de gratis NissanConnect app te gebruiken, hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-besturingssysteem en een
simkaart met data-optie met een bestaand of afzonderlijk gsm-contract tussen u en uw mobiele dienstverlener. Alle services zijn onderhevig aan dekking van het mobiele
netwerk. Het gebruik van NissanConnect-internet aan boord wordt mogelijk gemaakt via een geïntegreerde draadloze internetverbinding. Datapakketten worden verkregen
via geselecteerde externe mobiele communicatieproviders in overeenstemming met hun algemene voorwaarden (afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land). Bezoek voor
meer informatie bij uw Nissan-dealer.
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IN HOOGTE EN DIEPTE
VERSTELBAAR
STUURWIEL

IMPONEREND DASHBOARD

VERWARMBARE STOELEN

ROYALE BEENRUIMTE
UNIEKE BLAUWE ACCENTEN

Ervaar
comfort bij het geluid van stilte
Hoe zou het zijn om in een volledig stille auto te rijden? Treed binnen in het
luxueuze interieur en u ervaart een nieuwe vorm van stilte – dat wil zeggen;
totdat u het Bose® Premium Audio System inschakelt. Voeg daarbij het comfort
van verwarmbare stoelen toe en elke autorit kan fantastisch zijn.

BOSE PREMIUM AUDIO SYSTEM*
Zelfs het audiosysteem is energiebewust. Met zeven
kleine, lichtgewicht, strategisch geplaatste speakers
hebben de ingenieurs van Bose® een audiosysteem
gecreëerd dat energie bespaart zonder aan
geluidskwaliteit in te boeten. Zo kunt u ook
energiezuiniger uit uw dak gaan.
*Beschikbaarheid van opties is afhankelijk van de uitvoering, standaard
leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Inladen
wat u ook nodig heeft
Uw LEAF is klaar voor uw volgende uitje met een indrukwekkende
royale bagageruimte (inhoud tot 435 liter), een lage laadvloer
achter en een 60/40 neerklapbare achterbank die u
gemakkelijk kunt neerklappen. Dat samen resulteert in een
auto die bijna alles mee kan nemen wat u nodig heeft.
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Electrify the world
Bij Nissan geloven we in een duurzame toekomst en wij zijn ervan overtuigd dat dat alleen lukt
als we nu beginnen. Daarom nemen wij nu het voortouw met elektrische mobiliteitsoplossingen
voor de slimme steden van morgen en voor een betere toekomst.

NIS
SSAN ELECTRSCHE VOERTUIGEN. Doe mee met de
elekt
ktrisch revolutie. Rijdt nu met de auto van de toekomst.
Nissan
ns baanbrekende serie 100% elektrische gezinsen
bedrijfs
sauto’s levert uitstekende prestaties en
toonaang
ngevende technologie zodat het rijden plezier
oplevert, m
maar geen emissies..
DE NISSAN L
LEAF 100% ELEKTRISCH. De Nissan LEAF heeft
een bereik tot
ot 270 km* (of tot 385 km* voor de LEAF e+)*
met een laadbe
beurt. Bovendien kan de LEAF uitgerust
worden met Inte
elligent Mobility-functies zoals ProPILOT,
ProPILOT Park en
n e-Pedal technologie.
UITBREIDING VAN O
OPLAADINFRASTRUCTUUR.
Nissan werkt met de CHAdeMO norm voor snelladen
en beschikt reeds overr een van de meest uitgebreide
snellaadnetwerken in Eu
uropa.

*De cijfers voor de actieradius werden verkregen aan de hand van
laboratoriumtesten die voldoen aan de Europese wetgeving en zijn
bedoeld om de verschillende voertuigtypes onderling te vergelijken. De
gegevens hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken
geen deel uit van het productaanbod. De cijfers komen mogelijk niet
overeen met de resultaten in reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting,
de staat van onderhoud, de rijstijl en niet-technische factoren zoals de
weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. De
cijfers werden bepaald volgens de nieuwe WLTP-testcyclus (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure).
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Kies een

LEAF die past bij uw rijstijl.
Speciaal voor u.

Design exterieur | Design interieur | Technologie en Prestaties |

Accessoire

Afdrukken | Uitgang

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

NEEM DE VOLGENDE STAP

EUROPA’S BESTVERKOCHTE ELEKTRISCH AUTO

NU MET TWEE UITVOERINGEN DIE
PASSEN BIJ UW LEVENSSTIJL
Nissan LEAF
Tot 270km*

Nissan LEAF e+
Tot 385km*

Voor het rijden door de stad

Uitstootvrij woon- en werkverkeer.

‘s Nachts volledig opgeladen met stopcontacten aan huis
● Quick charging: 20% naar 80% opladen in ongeveer
60 minuten**

●

BELANGRIJKSTE STANDAARD UITRUSTINGEN

BELANGRIJKSTE STANDAARD UITRUSTINGEN

VISIA

ACENTA

EV voor iedereen

Top Connectiviteit & Prestaties

Automatische airconditioning
Snelheidsbegrenzer
Audiosysteem CD + USB/AUX
On-Board lader 3,6 kW
EVSE + MOD3 laadkabel voor opladen aan het stopcontact
en wallbox

Acceleratie 0 tot 100km/u : 7,1sec
Laadvermogen tot 214hp
NissanConnect EV navigatiesysteem met 8” kleuren
touchscreen
Apple Car Play & Android Auto
NissanConnectServices App
On-Board lader 6,6 kW

●

KIES UW LEAF
AFMETINGEN
A : Totale lengte: 4,490MM
B : Wielbasis: 2,700MM

D

Gemakkelijk Opladen met stopcontacten aan huis
● Quick charging: 20% naar 80% opladen in ongeveer
90 minuten**

C : Totale breedte: 1,788MM
D: Nissana LEAF Totale hoogte: 1,540MM

(1,530 mm met 16" lichtmetalen velgen)
B

ACENTA
Top Connectiviteit

N-CONNECTA

NissanConnect EV navigatiesysteem met 8” kleuren
touchscreen
Apple Car Play & Android Auto
NissanConnectServices App
On-Board lader 6,6 kW

Urban Sport

N-CONNECTA

TEKNA

Urban Style

Iconic Intelligent Mobility

17" lichmetalen velgen
Extra getint glas achteraan
Automatisch inklapbare buitenspiegels
Verschillende Two-tone koetswerkkleuren

ProPILOT*** geavanceerd driver assistance systeem,
Intelligent Auto Koplampen met volledige LED,
BOSE® Premium Audio + 7 luidsprekers

C

A

KIES UW KLEUR

Brilliant Black Z11

Solid Red Z10

Magnetic Red NAJ

Solid White 326

Pearl White QAB

Silver Grey KYO

Ceramic Grey KBY

Gun Metallic KAD

Two Tone Brilliant Black &
Gun Metallic Roof XDK

Two Tone Magnetic Red &
Brilliant Black Roof XDS

Two Tone Vivid Blue &
Brilliant Black Roof XDY

Two Tone Pearl White
& Brilliant Black Roof XDF

Two Tone Pearl White
& Ink Blue Roof XDH

Two Tone Ceramic Grey &
Brilliant Black Roof XFU

Two Tone Gun Metallic &
Brilliant Black Roof XDJ

17” lichmetalen velgen
Extra getint glas achteraan
Automatisch inklapbare buitenspiegels
Verschillende Two-tone koetswerkkleuren

TEKNA
Iconic Tech
ProPILOT*** geavanceerd driver assistance systeem,
Intelligent Auto Koplampen met volledige LED,
BOSE® Premium Audio + 7 luidsprekers

*Elektriciteitsverbruik (wh/km): gecombineerd 180-206; CO2-uitstoot gecombineerd (g/km): 0. Geen CO2-uitstoot tijdens het rijden. De cijfers voor actieradius werden verkregen aan de hand van laboratoriumtesten die voldoen
aan de Europese wetgeving en zijn bedoeld om de verschillende voertuigtypes onderling te vergelijken. De gegevens hebben geen betrekking op een specifiek voertuig en maken geen deel uit van het productaanbod. De
cijfers stemmen mogelijk niet overeen met de resultaten in reële rijomstandigheden. Optionele uitrusting, de staat van onderhoud, de rijstijl en niettechnische factoren zoals de weersomstandigheden kunnen de officiële
resultaten beïnvloeden. De cijfers werden bepaald volgens de nieuwe wltp-testcyclus (worldwide harmonized light vehicles testprocedure). **Snelladen: de vermelde cijfers zijn voor een batterij van 40 kwh (LEAF) en 62 kwh
(LEAF e+). Tijd afhankelijk van oplaadomstandigheden, zoals type en staat van lader, batterijtemperatuur en omgevingstemperatuur op plaats van gebruik. De aangegeven tijd voor snelladen geldt voor opladen met een
CHAdeMO-snellader. De Nissan LEAF werd ontwikkeld om inzetbaar te zijn voor het grootste deel van de dagelijkse ritten en is voorzien van bewakingssystemen die de batterij beschermen bij herhaaldelijk snelladen in een
korte tijd. Opeenvolgend snelladen kan langer duren als de batterijtemperatuur het bewakingssysteem van de batterij activeert.
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1

2

3

4

DYNAMIC PACK
AFWERKING VOORAAN - BLUE
LATERALE AFWERKING - BLUE
AFWERKING ACHTERAAN - BLUE

1 - Led Interieur Light Kit *
*De kit bevat ook lampen in de cabine

Kofferbak bescherming - 3D,
omkeerbare kofferbakbekleding.
2 - Spatborden Voor & Achter White
Pearl (9 kleuren beschikbaar)
3 - Bumper bescherming
4 - Achtermontagedrager*
en TEK 13 haken
*Niet compatibel met optie reservewiel. Het
maximale verticale laadvermogen is 52,5 kg.

5 - Haaievin antenne*
(White pearl, Solid White, Black
Metallic, Grey Metllic, Red Pearl)
*beschikbaar voor MY20 voor Acenta en
Visia kwaliteiten. (Compatibel met DAB,
DAB+ en FM).

5

6

7

8

6 - 17" Robuste lichtmetalen velg
donkergrijs diamantgeslepen met
blauwe strip + vergrendelbare
wielmoeren
7 - Aluminium bagagedrager
Het maximale laadvermogen van het dak is
35 kg. De stangen van de lastdrager wegen
6 kg. Max. 29 kg belasting toegestaan op de
lastdrager

8 - Kofferbak afwerking blauw

Vlieg vooruit
LEAF-accessoires met stijl
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BIJ NISSAN,

LIGT DE FOCUS
OP KWALITEIT

PERFECTIE DANKZIJ ERVARING
En dat geldt voor alles wat we doen: in het lab en de ontwerpstudio,
in de fabriek, bij onze dealers en in onze relatie met u. We proberen,
proberen weer en proberen opnieuw. Want het is dankzij onze ervaring
dat we slagen in alles wat we doen. We noemen het Nissan Kwaliteit.

360°-PROCES
Vanaf het begin leggen we de focus op kwaliteit, waarbij we elke
auto nauwgezet ontwerpen met het oog op meer comfort en
duurzaamheid dankzij innovatief design, intelligente technologie
en door u geïnspireerde, doordachte details.

SAFETY
Onze intelligente rijsystemen houden voortdurend een oogje voor u in
het zeil en voorkomen ongelukken, zodat u dag na dag geruster en
zelfverzekerder van het rijden kunt genieten. Onze Around View Monitor
gebruikt 4 camera’s om u een virtueel vogelperspectief te bieden van uw
auto en de omgeving er omheen.

UITERST BETROUWBAAR
We halen het uiterste uit onze auto’s om hun dagelijkse prestaties en
betrouwbaarheid te garanderen. We leggen miljoenen kilometers af in
preproductietesten, openen duizenden keren per dag deuren en
motorkappen en gebruiken vulkanische stof uit Japan om de weerstand
van de ruiten te testen.
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SERVICECONTRACTEN
Een servicecontract van Nissan is de beste manier om uw Nissan LEAF het onderhoud
te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan en bieden u jarenlang een
vaste prijs voor de aftersales. Wanneer u uw auto naar onze dealers brengt, vervangen
we onderdelen volgens het officiële onderhoudsschema van Nissan en doen we
verschillende controles zodat u met een gerust hart kunt rijden. U heeft de volledige
controle over uw budget en planning. Nissan informeert u wanneer de auto moet
worden binnengebracht en stelt u het gepaste onderhoud en een tijdstip voor.

GARANTIEVERLENGING

ONZE BELOFTE. UW ERVARING

U KUNT PROFITEREN VAN ONZE BELOFTES. ELK LID VAN HET YOU+NISSAN-PROGRAMMA
WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER GEHOLPEN. WANT WIJ ZIJN ER
VOOR U. ALTIJD. DÁT IS ONZE BELOFTE.

GRATIS VERVANGEND VERVOER
We beloven dat we u op de weg zullen houden
terwijl uw auto een onderhoud krijgt. Wanneer u
vooraf boekt, regelen wij gratis vervangend
vervoer voor u, waaronder de optie van een
elektrische auto op geselecteerde servicepunten.
Als er geen vervangend vervoer beschikbaar is,
bieden wij u een alternatieve oplossing aan.

SERVICEPRIJSVERGELIJKING
Wij beloven uw Nissan de beste zorg te geven,
dankzij de kennis van de Nissan-teams en het
gebruik van originele Nissan-onderdelen. We weten
hoe we uw Nissan het beste moeten onderhouden.
En om de beste prijs –kwaliteitverhouding te
waarborgen, zal Nissan in offertes, waar nodig, zijn
prijzen afstemmen aan die opgenomen in de offerte
van een onafhankelijke reparateur (indien deze
voldoen aan de Algemene Voorwaarden).

Nissan verlengde garantie geeft u de mogelijkheid om de fabrieksgarantie van 3 jaar
of 100 000 km te verlengen. Kies het contract dat het best aansluit bij uw gebruik.
Bij herstellingen worden enkel originele Nissan-onderdelen gebruikt die door hoog
opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd.

GRATIS E-CHECK VOOR UW NISSAN
We beloven om gratis een algemene check uit
te voeren van uw voertuig bij elk bezoek aan de
werkplaats, om duidelijk te vermelden welke
werkzaamheden we gaan uitvoeren en de prijzen
transparant te vermelden. Op deze manier kunt
u in alle rust besluiten welke handelingen mogen
worden verricht.

LEVENSLANGE NISSAN-ASSISTANCE
We zorgen dat u 24/7 kunt blijven rijden.
Als er iets onverwachts gebeurt, kunt u 24 uur per
dag bij Nissan terecht voor wegbijstand, ongeacht
hoe oud uw Nissan is.

OVERAL, ALTIJD, VOOR ALLES, BEL ONS EN WIJ STAAN VOOR U KLAAR. BELGIE:00800 5000 1001 NEDERLAND: 0800 023 1513
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U BRENGT HET BESTE IN NISSAN
NAAR BOVEN.
U stimuleert onze verbeelding. U prikkelt
onze vindingrijkheid. U inspireert ons om
regels te veranderen en te innoveren. En bij
Nissan draait innovatie niet alleen om
uitbreidingen en verbeteringen, het gaat
om het overschrijden van grenzen om de
status quo opnieuw te definiëren. Het gaat
over het ontwikkelen van onvermoede
oplossingen die beantwoorden aan uw
wildste en meest pragmatische wensen. Bij
Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires en
services die niet passen in een stramien waarin het praktische inspirerend wordt en
het inspirerende praktisch, zodat u elke dag
weer een nog fascinerender rijervaring geniet.

NISSAN LEAF BIEDT U:
5 JAAR/100.000 KM GARANTIE OP
SPECIFIEKE EV-COMPONENTEN EN
3-JAAR/100.000 KM OP STANDAARD
COMPONENTEN
12 JAAR ANTICORROSIEGARANTIE
30.000 KM ONDERHOUDSINTERVAL
DE GARANTIE OP DE LITHIUM-IONBATTERIJ
VAN DE NISSAN LEAF DEKT OOK HET
RISICO VAN CAPACITEITSVERLIES ONDER
CAPACITEITSNIVEAU 9 (VAN DE 12) ZOALS
WEERGEGEVEN OP DE CAPACITEITSMETER
VAN DE LEAF. (8 jaar / 150.000 km)
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Nissan Intelligent Mobility brengt u altijd één stap verder. In auto’s die aanvoelen als een
verlengstuk van uzelf. Die u helpen om meer te zien, meer te voelen, beter met u te reageren.
En in sommige gevallen zelfs voor u. Nissan Intelligent Mobility betekent een betere toekomst,
want het brengt ons naar een wereld die veiliger, duurzamer en boeiender is.

Klaar voor de volledig nieuwe Nissan LEAF? Vind ons online.
www.nissan.be

Dealer stempel:

Volg Nissan op:

Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan (Februari 2021).
In deze brochure staan prototypes. In overeenstemming met zijn beleid van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt
Nissan zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan de specificatie en de voertuigen die in de
publicatie vermeld staan. Nissan-dealers zullen zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen worden geïnformeerd. Vraag uw
lokale Nissan-dealer om de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van het toegepaste drukprocedé kunnen de kleuren
in deze brochure enigszins afwijken van de toegepaste actuele lakkleuren en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Het
is verboden om deze brochure in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.
Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier – MY20 LEAF-brochure 02/2021 – gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNoRY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – tel.: +33 1 49 09 25 35
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