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OBYWATELE DROGI, ŁĄCZCIE SIĘ!
Dołącz do posiadaczy ponad 200 tysięcy w 100%
elektrycznych Nissanów LEAF, które jeżdżą już po drogach
całego świata. Zaufaj najlepiej sprzedającemu się
samochodowi elektrycznemu w historii. Zbudowanemu w
Europie pojazdowi, który zaciera granicę między sferą cyfrową
i fizyczną, a także między miastem i naturą, przyspieszając
rozwój społeczeństwa jako całości.
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ODKRYJ PŁYNNOŚĆ
NISSANA LEAF.
Fala pozytywnej energii –
ożywcza przejażdżka. Odkryj
płynność NISSANA LEAF.
Naładuj go w domu lub
w trasie i steruj za pomocą
smartfona, by rozkoszować
się bezkompromisowym
komfortem i nieoczekiwaną
mocą samochodu, który
zmienia reguły gry.
Przyszłość już nadeszła.
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„Uwielbiam NISSANA
LEAF, ponieważ to
najtańszy samochód,
jaki KIEDYKOLWIEK
było mi dane mieć”.

„LEAF miał być
eksperymentem,
drugim samochodem.
Teraz jeżdżę nim
PRZEZ 95% CZASU”.

„NissanConnect EV
to fantastyczne
rozwiązanie. Co
rano rozgrzewam
swojego Nissana
LEAF, nawet nie
wstając od
śniadania!”.

PODAJ
DALEJ

TO ZASKAKUJĄCE, ile można dokonać
bez rury wydechowej. Dbaj o swój styl,
zwracaj na siebie uwagę i dziel się
informacją o NISSANIE LEAF z przyjaciółmi.
Budzi sympatię od samego początku –
90% właścicieli jest zadowolonych, a 96%
rekomenduje ten model!
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DROGA

DO ZMIAN

MOŻE WYGLĄDAĆ ZNAJOMO, ale w środku znajdziesz
rewolucję. Ten pełen innowacji pojazd bez trudu osiąga zasięg nawet
do 250 km* (według cyklu NEDC). Zasięg oszacowany w normalnych
warunkach jazdy. Na zasięg pojazdu wpływają różne czynniki, w tym
styl jazdy, warunki drogowe, temperatura zewnętrzna i korzystanie
z klimatyzacji. To w pełni elektryczny, oparty na zaawansowanych
technologiach ekowojownik, aż po czubek aerodynamicznej maski –
Nissan LEAF jest po prostu inteligentnym wyborem.

„Dzięki temu
samochodowi
oszczędzam masę
pieniędzy na benzynie
i utrzymaniu, a koszty
energii elektrycznej
są minimalne”.

„Nie mam zielonego
pojęcia, ile kosztuje
litr benzyny”.

„Było wiadomo, że
LEAF będzie
energooszczędny –
kto by jednak
przypuszczał, że
prowadzenie go
będzie dawać tyle
radości!”.
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* oczekuje na
homologację NEDC
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ZAPOMNIJ O BAGAŻU
Zapomnij o bagażu –
bagażnik NISSANA LEAF
dzięki 370 litrom pojemności
należy do największych w tej
klasie samochodów./ Nawet
w wersji Tekna, wyposażonej
w system nagłośnienia
Bose®, bagażnik ma
pojemność aż 355 l.
NAPRAWDĘ SPORY
ŁADUNEK?
Jeśli potrzebujesz więcej
przestrzeni, możesz
opuścić oparcia tylnych
siedzeń dzielonych
w proporcji 60/40.

PRZYCIĄGNIJ

TŁUMY

PIĘĆ MIEJSC DLA DOROSŁYCH OSÓB, przednie fotele
z regulacją wysokości i mnóstwo miejsca z tyłu – NISSAN LEAF
to samochód, który z łatwością pomieści tłum! Skorzystaj też
z podgrzewanego koła kierownicy i podgrzewanych foteli które
oszczędzają energię, ogrzewając Ciebie, a nie powietrze wokół.
Tapicerka ze skóry lub z przyjaznej dla środowiska biotkaniny
wytworzonej z trzciny cukrowej to również czysta przyjemność!
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TECHNOLOGIA

NA CZASIE

CYFROWA DESKA RODZIELCZA. Zaloguj się do panelu
sterowania NISSANA LEAF, zdominowanego przez piękny,
podświetlany na niebiesko zestaw wskaźników i znajdujący się
tuż za kierownicą półkolisty wyświetlacz oraz zestaw przyrządów
z 7-calowym ekranem LCD, na którym widoczne są pozostałe dane.

ANALITYKA NAPĘDU
ELEKTRYCZNEGO
Zestaw wskaźników
pomaga Ci
maksymalizować zasięg
pojazdu, wyświetlając
chwilowe wskaźniki
zużycia i odzysku energii,
stan naładowania, ilość
energii w akumulatorze,
poziomy pojemności oraz
odległość do rozładowania
w czytelnej formie
procentowej. Zauważ
różnicę po przełączeniu z
trybu Drive na tryb ECO –
jest imponująca!

JAZDA W TRYBIE B
Wybierz tryb B, by
skorzystać z systemu
hamowania
rekuperacyjnego, który
zwiększa odzysk energii
w trakcie zwalniania.

WIDOK 360°
System kamer 360°
pomaga w parkowaniu,
zapewniając wyraźny
podgląd otoczenia pojazdu.
Cztery kamery
szerokokątne rejestrują
obraz z przodu, z tyłu i/lub
po bokach pojazdu oraz
widok od góry.

TRYB ECO
Przełącz pojazd na tryb Eco,
aby zaoszczędzić jeszcze
więcej energii i zwiększyć
zasięg nawet o 10% –
zwłaszcza podczas jazdy
w miejskim ruchu, przy
konieczności częstego
zatrzymywania się i
ruszania.
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NISSANCONNECT EV
POROZMAWIAJ ZE SWOIM NISSANEM LEAF. NA PEWNO CIĘ WYSŁUCHA.
Umożliwi Ci to system NissanConnect EV, wraz z aplikacją na smartfona, która pozwoli
Ci zdalnie sterować Twoim Nissanem LEAF. Czyli na przykład rozpocząć ładowanie lub
włączyć ogrzewanie. LEAF nie pozostawi Twojego polecenia bez odpowiedzi –
po zakończonym ładowaniu wyśle Ci przyjazną wiadomość ze stosowną informacją.
Możesz również zalogować się do NissanConnect EV za pomocą laptopa i odkrywać
nowe sposoby ułatwiające i uprzyjemniające jazdę samochodem z napędem
elektrycznym. Nie zapomnij sprawdzić swój telefon – może dzwoni do Ciebie Twój LEAF?

ZA POMOCĄ SMARTFONA. Korzystając

ZA POMOCĄ KOMPUTERA. Oprócz wszystkich

z dostępnej aplikacji NissanConnect EV,
możesz komunikować się ze swoim NISSANEM
LEAF, na przykład po to, aby rozpocząć ładowanie
lub włączyć klimatyzację, zobaczyć pozostały
zasięg i odbierać powiadomienia i aktualizacje.

funkcji, z których możesz korzystać za pomocą
telefonu, możesz również zalogować się do
internetowego konta NissanConnect EV – znajdziesz
tam historię swoich podróży, zaplanujesz nową trasę
i przekonasz się, jak wydajnie jeździsz w porównaniu
z innymi właścicielami modelu LEAF.
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DOŁADUJ
AKUMULATOR –

WŁAŚNIE TERAZ!

WYBIERZ SWOJĄ STACJĘ. Zatrzymaj się na
szybkie ładowanie w trasie, doładuj akumulator
w domu lub podłącz samochód, gdy będziesz
w pracy i korzystaj z zasięgu nawet do 250 km*
(według NEDC) w swoim Nissanie LEAF.
*oczekuje na homologację NEDC

1. STACJA SZYBKIEGO ŁADOWANIA
30 MINUT. Ładowanie akumulatora nawet
do 80% w zaledwie pół godziny: dzięki funkcji
szybkiego ładowania czekasz krócej! Możesz
doładować akumulator na stacji szybkiego
ładowania. Życie staje się łatwiejsze, a czasy
przejazdu – krótsze.

2. ŁADOWARKA DOMOWA

3. KABEL + ZWYKŁA WTYCZKA

JUŻ OD 4 GODZIN.
Akumulator

24 kWh

30 kWh

Ładowarka pokładowa 3,3 kW
Ładowarka pokładowa 6,6 kW*

7 godzin
4 godziny

9.5 godziny
5.5 godziny

*opcjonalna, czas ładowania przy 32 A

12-15 GODZIN. Używaj kabla Nissan EVSE, aby
ładować akumulator, gdzie tylko zechcesz –
na publicznych stacjach ładowania, w pracy
lub w domu (instalacja elektryczna nie może
być przestarzała!). Przy prądzie ładowania 10
A akumulator o pojemności 30 kWh naładuje
się od 0 do 100% przez około 12–15 godzin.
Maksymalna elastyczność.

LEAF oferuje absolutnie bezkonkurencyjny pakiet niskich
kosztów eksploatacji.
Koszt przejechania 100 km

Koszt
energii

LEAF

Hybryda –
segment C

Diesel –
segment C

Benzyna –
segment C
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Pełny akumulator zaraz po przebudzeniu.
Wszystko naładowane, zdalnie podgrzane
lub schłodzone — LEAF jest gotów do
działania!

Nissan LEAF osiąga 145 km/h
i oferuje pełen moment obrotowy
w całym zakresie.

Dzięki dwóm hamulcom rekuperacyjnym
Nissan LEAF ładuje się za każdym razem,
gdy zwalniasz. Czerwone światła są
teraz Twoimi najlepszymi przyjaciółmi.
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Odbierz tę ważną rozmowę dzięki Bluetooth® – a
potem załatw to, co masz do zrobienia. Wskaźnik
zasięgu pokazuje, że możesz przejechać jeszcze 75 km
oraz wskazuje dwie stacje ładowania znajdujące się
najbliżej Ciebie. To niezwykle praktyczne.

Po prostu kolejny cudowny dzień na
elektryczną jazdę! Bez benzyny, bez
emisji. A po powrocie do domu doładuj
akumulator w tańszej nocnej taryfie –
śpij dobrze!
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DOJEDŹ

Z ESP

BEZPIECZNIE

BEZ ESP

DOBRZE CHRONIONE
ŚRODOWISKO JAZDY.
Nissan LEAF jest wyposażony
w najnowsze systemy
bezpieczeństwa.

SYSTEM KAMER 360°.
System kamer 360°
pomaga w bezpiecznym i łatwym parkowaniu. Dzięki 4 kamerom
szerokokątnym możesz
oglądać swoje otoczenie pod różnym kątem,
w tym z przodu i z
boku, z tyłu i z boku
oraz od góry.

PODUSZKI POWIETRZNE.
Zaawansowany system poduszek
powietrznych Nissana obejmuje
dwustopniowe poduszki przednie
z czujnikami pasów bezpieczeństwa,
chroniące przed uderzeniem bocznym
poduszki montowane przy fotelach
przednich, a także spełniające tę samą
rolę i chroniące miejsca przednie i tylne
kurtyny boczne.
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ŚWIATŁA W
TECHNOLOGII LED.
Światła w technologii
LED opracowane przez
Nissana mają parametry
zbliżone do reflektorów
ksenonowych, a ich
zadaniem jest rozjaśniać
Ci najciemniejsze chwilę
podczas jazdy – robią to,
zużywając o połowę
mniej energii niż światła
halogenowe.

ESP. Układ stabilizacji
toru jazdy pomaga Ci
zachować kontrolę.
Wyczuwając granice
sterowności pojazdu,
w razie potrzeby
redukuje moc silnika
lub włącza wybrane
hamulce, aby
zapobiec poślizgom.

PEWNOŚĆ DZIĘKI ESP: Układ ESP
zdecydowanie ułatwia zmianę pasa
„w ostatniej chwili” i szybkie hamowanie,
bezpiecznie utrzymując Cię na
zaplanowanym torze jazdy.
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BĄDŹ SOBĄ

RÓWNIEŻ W SAMOCHODZIE

ORYGINALNE AKCESORIA NISSANA. Od
chromowanych akcentów do podświetleń,
od pomysłowych organizatorów do
ekscentrycznych kołpaków – dostosuj
NISSANA LEAF do swoich preferencji!

5

6

7

1) Owiewki
2) Chromowane nakładki lusterek (na istniejące
obudowy)

8) Podświetlane progi ochronne

10) Organizator do bagażnika

9) Osłona gniazda ładowania

11) Wstawki do konsoli środkowej

12) 16-calowe obręcze ze stopów metali lekkich
ELECTRON
13) Miękka wykładzina bagażnika dostępna
w dwóch rozmiarach — do Nissana LEAF
z systemem nagłaśniającym Bose® Energy
Efficient Series lub bez niego.

3) Chromowane listwy progowe
4) Chromowane obramowanie świateł przeciwmgłowych
5–7) Dywaniki podłogowe, 4 szt.
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KOLORY

POKOLORUJ SWOJĄ ENERGIĘ

WYKOŃCZENIE

WYKOŃCZENIE NA MIARĘ
CZARNY
Tkanina
Visia

Czarny metalizowany
- Z11

Srebrny metalizowany
- KY0

Biały
niemetalizowany - 326

Szary metalizowany - KAD

JASNOSZARY
Tkanina imitująca zamsz*
Acenta

Czerwony perłowy
metalizowany - NAJ

Biały perłowy - QAB

CZARNY
Tkanina imitująca zamsz
Acenta

Czerwony
niemetalizowany - Z10

CZARNY
skóra
Tekna
Niebieski metalizowany
- RBE

Brązowy metalizowany
- CAP

KOŁA
WYMIARY

VISIA_16-CALOWE KOŁPAKI

ACENTA_16-CALOWE FELGI
ZE STOPU METALI LEKKICH

B

TEKNA_17-CALOWE FELGI
ZE STOPU METALI LEKKICH

A: Długość całkowita: 4445 mm
B: Rozstaw osi: 2700 mm
C: Szerokość całkowita: 1770 mm
D: Wysokość całkowita: 1550 mm

D

C

A
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DANE TECHNICZNE

Niezależne, kolumna MacPhersona

Zawieszenie przednie
Zawieszenie tylne

24 kWh

Akumulator

MODEL

30 kWh

Typ nadwozia
Liczba miejsc

ZAWIESZENIE

5
Visia

Wersje

Belka skrętna

Wspomaganie układu kierowniczego

Elektryczne
Hamulec rekuperacyjny – tarcze wentylowane z przodu CLZ31VE φ283×28t

Układ hamulcowy

tarcze wentylowane z tyłu AD11VE+DS17 φ292×16t

Układ stabilizacji toru jazdy

Acenta, Tekna

ESP (w standardzie)

Rozmiar kół
Kod silnika
Typ silnika elektrycznego

SILNIK

Maks. moc silnika 1)
Maks. moment obrotowy 1)

254 / 0–3008 obr/min

Rodzaj
Pojemność

kg

1475 / 1511

-

10 500

Acenta masa własna min./maks. 2)

kg

-

1516 / 1562

Energia elektryczna

Tekna masa własna min./maks. 2)
Masa całkowita pojazdu
(dopuszczalna masa całkowita)
Maks. ładowność 2)

kg

-

1535 / 1570

kg

1945

Maks. obciążenie osi przedniej 2)

kg

1030

Maks. obciążenie osi tylnej 2)

kg

960

Laminowany akumulator litowo-jonowy
V
kWh

ŁADOWARKA - 24 KWH

ŁADOWARKA - 30 KWH

360
24 kWh, 48 modułów

30 kWh, 48 modułów
192

Całkowita długość

Zdolność
ładowarki

Czas ładowania

Wymóg ładowarki ściennej

50 kW

30 min (do 80%)

Nie

MASY I WYMIARY

kg

mm

3)

1040
980
4445

Całkowita szerokość

mm

1770

Szerokość wraz z lusterkami bocznymi

mm

1967

Całkowita wysokość

mm

1550

Rozstaw osi

mm

2700

3.6 kW

8 godzin

Tak

Zwis przedni

mm

952

Ładowarka pokładowa - opcjonalna

6.6 kW

4 godziny

Tak

Zwis tylny

mm

788

Przewód EVSE

2.2 kW

12 godzin

Nie

Rozstaw kół przednich

mm

1540

Rozstaw kół tylnych

mm

1535

Min. prześwit

mm

156

Promień skrętu

m

5,2

Zdolność
ładowarki

Czas ładowania

Wymóg ładowarki ściennej

Szybka ładowarka

50 kW

30 min(do 80%)

Nie

Masa holowana

kg

0

Ładowarka pokładowa - standardowa

3.6 kW

9,5 godzin

Tak

Maks. obciążenie dachu

kg

N/A

Ładowarka pokładowa - opcjonalna

6.6 kW

5,5 godziny

Tak

Pojemność bagażnika (VDA)

l

370

Przewód EVSE

2.2 kW

15 godzin

Nie

maks. ze złożonymi siedzeniami (VDA)

l

720

Wspołczynnik oporu

1)
2)

1966
395

Ładowarka pokładowa - standardowa

Typ sprzęgła (AT)

UKŁAD NAPĘDOWY

30 kWh

Visia masa własna min./maks. 2)

Liczba ogniw

Szybka ładowarka

24 kWh

3201

Nm/min-1

Rodzaj zasilania

Napięcie

205/55R16

synchroniczny zmiennoprądowy
kW (KM)/min-1

Maks. obr/min

AKUMULATOR

16 cali 6,5 J O/S:40

Rozmiar opony

EM57

0,29

Automatyczne

Kod skrzyni biegów

RE1F61B

Przełożenia biegów

Bezstopniowe

Przełożenie przekładni końcowej (AT)

8,1938

Napęd

Przód

Zgodnie z normą 1999/99/WE.
Wartości zgodne z dyrektywą WE. Masa własna pojazdu jest mierzona bez kierowcy, z płynem chłodzącym, olejem, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Ładowność pojazdu będzie zmniejszona
w zależności od zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego i/lub akcesoriów.
Zgodnie z rozporządzeniem UN/ECE 101. Rzeczywiste wartości zależą od szeregu czynników, takich jak styl jazdy, ładowania akumulatora, temperatury, nawierzchni, wieku akumulatora, ciśnienia
w oponach, konserwacji, masy ładunku, itp. Podane wartości były mierzone wraz z kierowcą, czterema pasażerami, bagażem i przy maksymalnej masie własnej. Wszystkie ceny wyrażone są w
złotych polskich i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki oraz podatek akcyzowy.

24 kWh
Pobór energii elektrycznej 3)
Zasięg (NEDC) 3)

OSIĄGI
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30 kWh

Wh/km

150

150

km

199

250

Poziom emisji CO2 (cykl mieszany)

g/km

Prędkość maks. 3)

km/h

144

Przyspieszenie 0–100 km/h

s

11,5

Min. średnica zawracania krawężnika do krawężnika)

m

0
144
11,5
10,4
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PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
Umowa serwisowa Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu nowemu
Nissanowi LEAF obsługę serwisową na odpowiednim poziomie! Odpowiednio
zajmiemy się Twoim Nissanem, a ponadto zapewnimy Ci niezmienione ceny usług
serwisowych przez cały okres obowiązywania umowy. Będziemy wymieniać części
i płyny w Twoim pojeździe zgodnie z programem obsługi serwisowej Nissana oraz
przeprowadzimy kontrole, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo podczas
podróży. Zapewniając pełną kontrolę finansów i program obsługi serwisowej, firma
Nissan zaproponuje najlepsze usługi oraz termin ich wykonania.

ROZSZERZONA GWARANCJA
NASZA OBIETNICA. TWÓJ SPOKÓJ

CZAS, W KTÓRYM MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NASZYCH OBIETNIC, JEST NIEOGRANICZONY.
JESTEŚ CZŁONKIEM PROGRAMU YOU+NISSAN? LUBISZ, ABY ROZMAWIANO Z TOBĄ W SPOSÓB
OTWARTY I SZCZERY? JEŚLI TAK, TO ZAJMIEMY SIĘ TOBĄ. ZAWSZE. OBIECUJEMY.

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Kiedy tylko Twój samochód będzie serwisowany,
autoryzowany dealer marki Nissan zaoferuje Ci
rozwiązanie zmierzające do zaspokojenia Twoich
osobistych potrzeb. Umów się na wizytę, a dealer
bezpłatnie udostępni ci samochód zastępczy do czasu
zakończenia naprawy. W wybranych punktach
serwisowych dysponujemy nawet samochodami z
napędem elektrycznym. Jeśli nie jesteś zainteresowany
opcją samochodu zastępczego, nasz dealer Nissana
może zaoferować Ci inne rozwiązanie kwestii mobilności.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
W NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENIE
Doskonałą ochronę samochodów naszej marki
zapewnia świetnie wyszkolony personel oraz
wykorzystywanie wyłącznie oryginalnych części. Aby
zagwarantować najlepszy stosunek ceny do jakości,
proponujemy najlepsze ceny w promieniu 10 km od
danej placówki dealerskiej Nissana.

Rozszerzona gwarancja Nissana umożliwia wydłużenie standardowego okresu
gwarancyjnego, który wynosi 3 lata / 100 000 km. Możesz wybrać gwarancję pod
kątem sposobu użytkowania pojazdu. W przypadku naprawy elementu objętego
gwarancją stosowane są wyłącznie oryginalne części Nissana, montowane przez
wykwalifikowanych mechaników. Aby zapewnić Ci całkowite poczucie
bezpieczeństwa, w zakres usług wchodzi całodobowa pomoc drogowa dostępna
w całej Europie ( jeśli dotyczy).

BEZPŁATNA KONTROLA STANU POJAZDU
Zapewniamy, iż nasz dealer Nissana dokona bezpłatnej
kontroli samochodu, zanim podejmie się jakichkolwiek
prac. Najpierw zostaniesz poinformowany, czego
potrzebuje Twój samochód i jakie koszty możesz
ponieść. Nie obawiaj się żadnych niespodzianek!
Zapłacisz wyłącznie zaakceptowaną wcześniej kwotę.
Za czynności wykonane bez Twojej zgody nie
zostaniesz obciążony fakturą.

POMOC DROGOWA NISSAN ASSISTANCE
PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA POJAZDU
Obiecujemy zapewniać Ci mobilność 24 godziny na
dobę. Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, usługa
Nissan Assistance jest dostępna 24 godziny na dobę,
bez względu na wiek Twojego Nissana. Gwarantujemy
bezpłatną pomoc drogową przez okres gwarancji,
a także po każdym okresowym przeglądzie
wykonanym w autoryzowanym warsztacie
Nissana aż do zalecanej daty kolejnego.

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ
Z NAS TO, CO NAJLEPSZE.
Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany
zasad i wprowadzania innowacji. W Nissanie
innowacja to nie tylko dodatki i rozszerzenia –
to przekraczanie granic w celu stworzenia
n o w e g o s t a t u s q u o . To t w o r z e n i e
nieoczekiwanych rozwiązań, spełniających
Twoje najdziksze i najbardziej pragmatyczne
pragnienia. W Nissanie tworzymy samochody,
akcesoria i usługi, które przełamują schemat,
czyniąc praktyczne ekscytującym, a ekscytujące
praktycznym, tak aby oferować Ci jeszcze
większą przyjemność z jazdy każdego dnia.

NISSAN LEAF TO:
Gwarancja na 5 lat / 100 000 km na wszystkie
specjalne podzespoły elektryczne oraz gwarancja
na 3 lata / 100 000 km na elementy standardowe
Dwunastoletnia gwarancja na korozję
perforacyjną
Okres międzyprzeglądowy: 30 000 km
Gwarancja akumulatora litowo-jonowego NISSAN
LEAF to również pewność 75% pojemności (według
wskazań znajdującego się w pojeździe miernika –
widoczne 9 z 12 kresek).
LEAF 30 kWh na 8 lat / 160 000 km oraz LEAF 24
kWh na 5 lat / 100 000 km.

GDZIEKOLWIEK, KIEDYKOLWIEK, COKOLWIEK. WYSTARCZY ZADZWONIĆ POD NUMER 0800 000 000, A MY ZARAZ POSPIESZYMY Z POMOCĄ.
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zapraszamy na naszą stronę internetową: w w w.nissan.pl

Śledź Nissana LEAF na:

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 0 l/100km, emisja CO2: 0g/km. Dane podane w niniejszej broszurze służą
wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Szczegóły Obietnicy Nissana w ramach
programu You + Nissan dostępne są w ogólnych warunkach programu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje
zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w chwili oddania jej do druku (styczeń 2016 r.). Zaprezentowane w niej
pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką nieustannego
doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych
lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak
szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych
informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w broszurze mogą się różnić od
rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. W ramach Programu Nissan Green wszystkie pojazdy
Nissan są produkowane z materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku. Poddajemy recyklingowi
metal, piasek, plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na celu efektywne
wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR (redukcja, regeneracja i recykling), łatwość recyklingu i
ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i materiałów), demontażu po złomowaniu, oznaczanie części
plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania
płynów chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów.
Więcej informacji na: www.nissan.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości,
bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Pieczęć dealera:

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym –
MY16 LEAF BROCHURE LHD 09/2015 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: CLMBBDO, Francja – Tel.: +33 1 41 23 41 23 druk: TBWA\Budapest, Węgry – Tel.: +36 1 279 28 00.
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