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Bilder och beskrivningar som visas i broschyren är endast vägledande. I vissa fall kan bilderna föreställa bilar som inte är tillgängliga på den svenska 
marknaden och inte representerar en särskild modell eller version och ej ingår i något erbjudande. Funktionerna som visas är eventuellt inte 
tillgängliga eller ej tillgängliga som standard, utan endast som tillval (mot en extra kostnad).

Nissan LEAF är fulladdad med nya möjligheter för att ge dig fler körupplevelser i en och 
samma bil. Oavsett om du är inbiten stadsbo, bilpendlare eller en verklig elbilsentusiast på 
jakt efter mer körglädje - förbered dig på en trygg, ansluten och spännande resa med helt 
fantastiska Nissan LEAF.

Nissan LEAF
Längre räckvidd, mer kraft, 
fler valmöjligheter

Sida 1    |     Sida 2 

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |    Stil och Tillbehör Printa   |   Avsluta



Glid fram tyst genom stan
Glid enkelt fram genom storstadsdjungeln med en räckvidd på upp till 270 km* eller upp 
till 385 km* for LEAF e+. Välj B-läget för omedelbar reaktion, använd e-pedal för ökad 
kontroll och växla till ECO-läget för att komma ännu längre. Aktivera ProPILOT** och 

Nissan Intelligent Mobility- teknologierna så blir monotom motorvägskörning roligare 
och körning i tät trafik mycket enklare.

Gör pendlingen 
till en njutning 

Växla till D-läget och aktivera ProPILOT** för att minska stressen som långa 
pendlingsavstånd kan skapa. Ta dig ännu längre genom att mångdubbla räckvidden 

under resans gång tack vare Europas största snabbladdningsnätverk.

Utöka din 100 % 
elektriska resa

Om du vill ta körupplevelsen ytterligare ett steg väljer du Nissan Leaf e+ 
med ett batteri på 62 kWh för omedelbart vridmoment, mer kraft och ännu längre 

räckvidd. Detta är en av de bästa elbilarna du kan se ute i trafiken idag.

*Siffror gällande räckvidd baseras på laboratorietester i enlighet med EU-lagstiftning och är avsedda för att jämföra olika 
bilmodeller. Informationen refererar inte till en specifik bil och Nissan kan inte garantera dessa siffror. Siffrorna reflekterar 
nödvändigtvis inte verklig körning och tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och väderförhållanden kan påverka resultatet. 

Siffrorna sattes under den nya WLTP testcykeln (Worldwide harmonizied Light vehicle Test Procedure)

**Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller som tillval (mot en extra kostnad).
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Utmana dina sinnen
Den är kraftfull, intensiv och bjuder på en härlig körupplevelse. Bered dig på 
något som utmanar dina sinnen när du sätter dig bakom ratten. Är elmotorns 
kraft den viktigaste faktorn för dig? Förvänta dig en ordentlig kick av LEAF e+. 
Vill du vara uppkopplad 24/7? Då är NissanConnect rätt för dig. Är du redo att 
ta steget? Nissan LEAF kommer inte att göra dig besviken.
*ProPILOT är endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT är ett förarassistanssystem och kan inte aktivt undvika olyckor. 
ProPILOT är avsett för vägar med separerande mitträcke och alltid under förarens översyn med händerna på ratten. Det är 
förarens ansvar att vara alert, köra säkert och ha möjlighet att återta kontrollen över bilen vid varje tillfälle.

**Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller som tillval (mot en extra kostnad).

KÄNN ÖKAD KONTROLL
med Nissan e-Pedal. Det stämmer, 

du behöver bara 1 pedal för att 
accelerera, minska farten och bromsa 
till stillastående – helt genialt.

ÖKA SJÄLVFÖRTROENDET
med Nissan ProPILOT*. Aktivera systemet, 

ställ in önskad hastighet och önskat avstånd 
till framförvarande fordon för att köra både 
säkrare och mer avslappnat.

SE OCH UPPTÄCK MER
med Around View Monitor** och smarta 

assistanssystem** som Rear Cross Traffic Alert 
och Dödvinkelvarnare.

NJUT AV KÄNSLAN 
med ett direkt vridmoment från 

start och av glädjen med intelligent 
körteknologi för problemfri och 
underhållande körning.

ALLTID UPPKOPPLAD
med den nya 8’’ stora pekskärmen och Apple 

CarPlay/Android Auto**. För sömlös uppkoppling 
mellan din smartphone och bil 24/7.
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Den är smart, den överraskar med sin uthållighet och den är kul 
att köra! Att ta sig fram i stan med Nissan LEAF är med andra ord 
ett rent nöje. Tänk dig att endast behöva använda en pedal - att 
kryssa fram i rondeller och på trafikerade vägar blir garanterat 
mindre krångligt. Fastnat i en trafikstockning i stan? Lugn.

e-Pedal. Accelerera, sakta 
ner eller bromsa - allt med 
en pedal. Lekande lätt.

Se staden
från ett nytt perspektiv

STOP

GO

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

Exteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |    Stil och Tillbehör Printa   |   Avsluta



Det har aldrig varit
enklare att parkera

En av de största svårigheterna med att köra i stan kan vara att fickparkera. Att kämpa fram och 
tillbaka på en trång yta tar ofta mer tid och energi än det borde. Ta istället hjälp av ProPILOT Park*. 
Är luckan du hittat liten och trång? Vill du parkera på en plats längs med vägen? Inga problem, allt 
du behöver göra är att köra fram till luckan, hålla ner P-knappen och sen släppa ratten så parkerar 
Nissan LEAF åt dig. Inga händer, ingas fötter, bara ett bekvämare sätt att parkera på.
*Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller som tillval (mot en extra kostnad).

Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning 
och andra begränsningar gäller. För villkor relaterade till Nissans teknologier, vänligen kontakta din Nissan-återförsäljare eller läs mer på www.nissan.se

Fickparkering. Hittat en P-plats? 
Kör upp framför platsen, håll knappen 
intryckt och låt Nissan LEAF sköta 
parkeringen åt dig. Enkelt.

Vertikal parkering. Kör fram till en ledig 
plats, håll knappen intryckt för att sedan 
följa din Nissan LEAF när den på egen 
hand parkerar.
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Få en varning vid behov – 
för extra trygghet 

UPPTÄCK MER RUNT OMKRING DIG. Även när du själv inte kan se 
bilen som smyger upp bakifrån eller barnet som är på väg att korsa 
gatan kan du räkna med att Nissan Intelligent Mobility*-tekniken 
reagerar och ger dig en varning i förväg. Oavsett om du backar ut 
från en parkeringsplats eller byter körfält på motorvägen gör Nissan 
Intelligent Mobility*-tekniken dig mer uppmärksam på vad som 
händer runt om dig - för ökad trygghet och säkerhet bakom ratten.
*Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla 
förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller. För villkor relaterade 
till Nissans teknologier, vänligen kontakta din Nissan-återförsäljare eller läs mer på www.nissan.se

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR** gör dig
uppmärksam när något rör sig nära din bil.
Systemet höjer din medvetenhet av omgivningen.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT** Denna funktion hjälper 
dig att tryggare backa ut från en parkeringsruta. 
Systemet övervakar vad som händer bakom din LEAF 
och varnar om en annan bil närmar sig.

**Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller som tillval (mot en extra kostnad).
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*Räckviddsvärden erhållna vid laboratorietester utförda i enlighet med EU-lagstiftning och avsedda för jämförelser mellan olika typer av fordon. Uppgifterna gäller ej enskilda 
fordon och utgör inte en del av erbjudandet. Värdena kan skilja sig från faktiska körresultat. Extrautrustning, skick, körstil och icke-tekniska faktorer, som väderleksförhållanden, 
kan påverka de offi  ciella resultaten. Värdena fastställda enligt den nya testkörcykeln Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP).
**ProPILOT är endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT är ett förarassistanssystem och kan inte aktivt undvika olyckor. ProPILOT är avsett för vägar med separerande 
mitträcke och alltid under förarens översyn med händerna på ratten. Det är förarens ansvar att vara alert, köra säkert och ha möjlighet att återta kontrollen över bilen vid 
varje tillfälle.

Med en räckvidd på upp till 270 km* för LEAF och upp till 385 km* för LEAF e+ som enkelt kan förlängas
tack vare det största snabbladdningsnätverket i hela Europa, och genom möjligheterna som skapas av
en enkel knapptryckning för att aktivera B-läget och Nissan ProPILOT** , har det aldrig känts mer lockande 
att susa fram på motorvägen.
Nissan ProPILOT** håller det inställda avståndet till bilen framför och hjälper till att hålla Nissan LEAF 
centrerat i körfältet. Assistanssystemet kan dessutom bromsa ned bilen till stillastående och sedan 
återuppta körningen när trafiken lättar i en trafikstockning. Morgonpendlingen till jobbet blir plötsligt
en bra start på dagen.. 

Få ut mesta möjliga
av resan

HÅLLER HASTIGHETEN OCH 
SÄKERHETSAVSTÅNDET

DU STÄLLT IN

KAN BROMSA BILEN TILL
HELT STILLASTÅENDE

HÅLLER ETT ÖGA
PÅ TRAFIKEN
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Med en hel uppsättning av Nissan Intelligent Mobility-teknik* som kan ge 
dig assistans att undvika olyckor, gör Nissan LEAF din resa tryggare, säkrare och roligare – varenda gång.

Rätt teknik 
vid rätt tidpunkt

Nissan LEAF är en smart bil, full av mångsidig teknik som griper in när du behöver den som mest, 
som till exempel när du glider fram på motorvägen och trafiken plötsligt bromsar in: Intelligent 
autobroms med fotgängaravkänning håller ett extra öga på vägen och är redo att bromsa om 
behovet uppstår. Du kan då känna dig trygg med vetskap om att du inte är ensam. Med en hel 
uppsättning av Nissan Intelligent Mobility-teknik* som kan ge dig assistans att undvika olyckor, 
gör Nissan LEAF din resa tryggare, säkrare och roligare – varenda gång.

ProPILOT** 
håller ett vakande öga 

på trafikflödet vid 
motorvägskörning samt 
den hastighet du ställt 

in och avstånd till 
framförvarande bil. 

Dessutom håller ProPILOT 
bilen centrerad i körfältet. 
Om du oavsiktligen börjar 
driva ur körfältet varnar 

systemet dig och det kan 
vid trafikstockningar 

hjälpsamt bromsa ned 
bilen till stillastående.

ProPILOT Park
Att parkera har aldrig 

varit enklare – du 
behöver varken 

använda händer eller 
fötter. Ett tryck med 

fingret är allt som krävs. 
Denna Nissan Intelligent 
Mobility-funktion är så 
avancerad att den gör 

parkeringsmanövern till 
en sevärd uppvisning 

för alla i närheten.

INTELLIGENT 
ADAPTIV 

FARTHÅLLARE 
avläser trafikflödet för 

att göra enformig 
körning på motorväg 

mindre tråkig.

INTELLIGENT 
FILBYTESVARNARE 

hjälper dig att hålla 
bilen kvar i körfältet.
Om du oavsiktligen 

skulle vara på väg ur 
ditt körfält, använder 
systemet bromsarna 
för att mjukt leda in 

dig på rätt spår igen.

INTELLIGENTA 
STRÅLKASTARE 

(BI-LED)
Strålkastarna aktiveras 
automatiskt när det blir 

mörkt och bländar 
tillfälligt ned vid möte.

DÖDVINKELVARNARE*:
Byt fil med 

självförtroende. 
Systemet håller ett 

vakande öga på 
dina döda vinklar 

och varnar dig om 
det upptäcker att 
fordon döljer sig 
i detta område.

Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning 
och andra begränsningar gäller. För villkor relaterade till Nissans teknologier, vänligen kontakta din Nissan-återförsäljare eller läs mer på www.nissan.se

*Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller som tillval (mot en extra kostnad). 

**ProPILOT är endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT är ett förarassistanssystem och kan inte aktivt undvika olyckor. ProPILOT är avsett för vägar med separerande mitträcke 
och alltid under förarens översyn med händerna på ratten. Det är förarens ansvar att vara alert, köra säkert och ha möjlighet att återta kontrollen över bilen vid varje tillfälle.
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Skär genom luften på ett energisnålare sätt. Tack vare bilens avancerade aerodynamiska 
utformning och den höga kapaciteten hos det nya 62 kWh-batteriet levererar Nissan LEAF e+ på 
punkt efter punkt. Njut av känslan att ha fullt vridmoment tillgängligt direkt, av att glida fram 
praktiskt taget ljudlöst och av den minimala inverkan på både miljön och din plånbok. Det här är 
framtiden - el, körglädje och positivitet.

DIFFUSOR 
NEDTILL

AERODYNAMISKA 
SIDOSPEGLAR

PLANT UNDERREDE

Uppladdad och redo för en
100 % elektrisk framtid
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Välj laddalternativ och fortsätt resanDet är lekande lätt att ladda din LEAF: Bara koppla in och ladda den över 
natten via vår nya AC-laddare som du kan använda både inomhus och 

utomhus. De är smarta och bekväma - och de ser till att din Nissan LEAF 
alltid är laddad för nästa körning.

LADDA HEMMA 7KW TILL 22 KW 
Dynamic Power Management säkerställer optimal laddning via elnätet i hemmet 
på ett smartare och mer effektivt sätt. 

NISSAN LEAF: FRÅN VARNING TILL FULL LADDNING PÅ CA 7 H 30 MIN*
NISSAN LEAF e+: FRÅN VARNING TILL FULL LADDNING PÅ CA. 11 H 30 MIN*

SNABBLADDNINGSSTATION
CHADEMO 50KW SNABBLADDARE*

NISSAN LEAF : FRÅN 20% TILL 80% PÅ CA 60 MIN*
NISSAN LEAF e+ : FRÅN 20% TILL 80% PÅ CA 90 MIN*

*Angivna värden gäller vid laddning från en 32A laddbox och ett 40 kWh- (Nissan LEAF) resp. ett 62 kWh-batteri (Nissan LEAF e+). Laddtiden är beroende av laddningsförhållanden, 
inklusive laddartyp och dess tillstånd, batteritemperatur samt omgivande temperatur vid användningsplatsen. Snabbladdning av Nissan LEAF kan göras via en CHAdeMo snabbladdare. 
Nissan LEAF är utvecklad för att tillgodose majoriteten av daglig körning och är utrustad med en batteriskyddsfunktion som skyddar batteriet under upprepade snabbladdningar 
inom en kort tidsrymd. Laddtiden för upprepade snabbladdningar kan därför öka i de fall när batteritemperaturen aktiverar skyddsfunktionen.
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SÄG HEJ TILL ETT INNOVATIVT BATTERI 
Batteripaketet i LEAF, som är utvecklat hos oss 
på Nissan, har utsatts för tuffa tester och visat 
sig vara ytterst tillförlitliga i verkliga förhållanden. 
Du kan alltså känna dig trygg med att din bil är 
utrustad med något av den bästa batteritekniken 
som går att få tag på.

SÄG HEJDÅ TILL BENSINMOTORN 
Med en 100 % eldriven motor kan du säga 
farväl till kontroller och underhåll och i 
stället få mer tid att njuta ute på vägen.

SÄG HEJDÅ TILL OLJEBYTEN M.M. 
Ingen mer bensin betyder ingen mer olja 
och inga fler oljebyten. Inte heller behövs 
fler inköp av transmissionsolja, tändstift, 
remmar och annat, vilket resulterar i att 
ägarkostnaden sjunker med upp till 40 %. 
Dessutom får du mer fritid.

SÄG HEJDÅ TILL BENSINSTATIONEN 
Nu slipper du åka in på macken och tanka 
på väg till jobbet. Tack vare möjligheten 
att ladda hemma kan du vakna upp med 
en fulladdad bil - redo att ta dig an dagen.

Spara med hjälp av el
och njut av friheten

SÅ KAN MER BLI MINDRE Det finns flera oväntade fördelar med att köra eldrivet. Utan bensinmotor 
behöver du naturligtvis inte tanka längre, men du slipper även mycket annat. En elbil har nämligen 
färre rörliga delar, vilket innebär att det krävs mindre underhåll. Det enda du behöver göra nu är att 
bestämma vad du ska göra med all tid du får över.

Printa   |   AvslutaExteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |    Stil och Tillbehör

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



Via appen NissanConnect
Services får du tillgång till
fjärrtjänster som planering
av resrutt. Vid behov
av hjälp längs vägen är
dessutom Nissan Assistans
aldrig längre bort än en
knapptryckning.

Anslut din Android- eller iOS-
enhet för smidig uppkoppling,
inklusive röststyrning.** Få 
tillgång till dina favoritappar
för musik, SMS m.m. för 
att hålla dig uppdaterad 
under resan.

Ta hjälp av navigationens
funktioner: Turn-by-Turn
navigation och intressanta
ställen (POI) för att alltid
hitta rätt. Information om
körsträcka, och antal rutter 
via din smartphone.

Skanna in koden för 
att ladda ner appen 
NissanConnect 
Services och ansluta 
den till din nya Nissan.

Den nya 8" stora pekskärmen i Nissan LEAF är din portal till
NissanConnect – den svarar snabbt med intuitiv navigation,
avancerad teknik och mycket mer. Genom din smartphone-app
får du dessutom tillgång till ett ständigt växande utbud av tjänster, 
som bland annat ger dig möjlighet att överföra resrutter från din 
telefon direkt till din LEAF.

Sömlöst uppkopplad
till din omgivning

LADDNING

Med appen NissanConnect 
Services kan du övervaka 
batteriets laddstatus var 
du än befinner dig och 
starta laddningen direkt 
från din telefon.

NAVIGATION OCH 
KÖRNING

UPPKOPPLING KOMFORT
OCH BEKVÄMLIGHET

Funktionens respons och användning kan påverkas när bilen får en dålig signal. För optimal användning ska du se till 
att din bil är i ett område med bra mobiltäckning.

NissanConnect 
Services

**Ansluta en mobiltelefon för att använda NissanConnect ska endast göras när 
bilen är säkert parkerad. Användning av systemet ska alltid ske i enlighet med 
rådande trafiklagstiftning. Förare ska bara använda systemet när det är säkert 
att göra det. Användare ska vara medvetna om riskerna att användningen av 
handsfree-teknik kan avleda uppmärksamheten från vägen, vilket skulle kunna 
påverka förarens kontroll över bilen.
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Gratistjänst i tre år (3)

Visa var din bil finns i alla situationer - 
blinka med ljusen eller tuta. Du kan 
också värma eller kyla kupén i din 
Nissan LEAF innan du sätter dig i den.

Genom att reglera temperaturen 
under laddning slipper du dessutom 
ta ström från batteriet.

 Betaltjänst (4)

Använd din bil som en WiFi-hotspot 
för att koppla upp dig till internet 
i bilen. Nu kör vi!

Gratistjänst i tre år (3)

Med hjälp av trafikinformation 
i realtid via TomTom kan du 
planera din rutt bättre och 
undvika trafikstockningar eller 
olycksplatser.

Gratistjänst (2)

Se till att din bil är laddad innan du 
startar din resa. Du kan alltid börja 
ladda din Nissan LEAF från din 
smartphone när det passar dig.

KARTOR & TRAFIKINFORMATION

FJÄRRSTYRDA TJÄNSTER

Med sin imponerande 8" stora pekskärm blir nya NissanConnect för Nissan LEAF 
ditt centrala kontollsystem. Anslut din smartphone för att kunna optimera din 
rutt, hålla koll på batterinivån, få support längs vägen eller lyssna på din musik. 
Ladda bara ner appen NissanConnect Services för att komma igång. Med 
NissanConnect kan du även använda alla funktionerna på din smartphone via 
Apple CarPlay® och Android Auto(1).

IN-CAR WIFIBATTERIHANTERARE

MUSIK PÅ DITT VIS 
Nå dina egna spellistor via 

Bluetooth och USB eller koppla 
ihop din smartphone med 

Apple CarPlay eller Android Auto*.

NissanConnect (1) Apple CarPlay® och Android Auto är tillgängliga utan kostnad, beroende på modell och/eller version. För mer information, kontakta din Nissan-återförsäljare eller 
[telefonnummer/e-postadress].

(2) Gratistjänster (Nissan on Google Assistant, körhistorik och analyser, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) är tillgängliga utan kostnad i sju år, beroende på 
modell och/eller version. För mer information, kontakta din Nissan-återförsäljare eller Nissan kundservice på tel. +46 8 5010 3000 

(3) Kartor & Trafikinformation, Fjärrstyrda tjänster, Smart Alerts är tillgängliga utan kostnad i tre år och därefter till en kostnad av 9,99 kr/mån (Smart Alerts), 19,99 kr/mån 
(Fjärrstyda tjänster, 29,99 kr/mån (Kartor & trafikinformation) beroende på modell och/eller version. För mer information, kontakta din Nissan-återförsäljare eller 
Nissan kundservice på tel. +46 8 5010 3000.

(4) In-Car WiFi är alltid en betaltjänst som är tillgänglig via prenumeration. För mer information, kontakta din Nissan-återförsäljare eller Nissan kundservice på 
tel. +46 8 5010 3000.

En serviceprenumeration krävs för användning av NissanConnect-tjänsterna och du måste logga in med användarnamn och lösenord. För att använda gratistjänsten 
NissanConnect App behöver du en smartphone med kompatibelt iOS eller Android operativsystem och ett SIM-kort med dataalternativ med ett befintligt eller separat 
mobiltelefonavtal mellan dig och din mobiloperatör. Alla tjänster är beroende av mobilnätets täckning. Användning av NissanConnect-internet i bilen är möjligt via en 
integrerad trådlös internetuppkoppling. Datapaket erhålls via utvalda externa leverantörer av mobilkommunikation i enlighet med deras villkor (beroende på tillgängligheten 
i ditt land). För ytterligare information, besök www.nissan.se eller din Nissan-återförsäljare.
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BOSE PREMIUM AUDIO SYSTEM*

DJUP- OCH 
HÖJDJUSTERBAR 

RATT

Till och med ljudsystemet är energisnålt. Med 6 små, 
lätta och strategiskt placerade högtalare i kupén 
samt en subwoofer placerad i bagageutrymmet, 
har ingenjörerna på BOSE skapat ett ljudsystem som 
drar mindre ström, utan att förlora ljudkvalitet - så 
att du kan rocka loss med gott samvete.
*Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller som tillval 
(mot en extra kostnad).

UNIKA DETALJER I BLÅTT

STRAM INSTRUMENTPANEL

ELUPPVÄRMDA SÄTEN 
FRAM OCH BAK

GENERÖST MED 
BENUTRYMME

Upplev 
känslan av tystnad

Hur skulle det kännas att köra en bil som är helt tyst? Ta plats i kupén och upplev 
ett härligt lungn – tills dess att du vrider upp volymen på ditt Bose Premium Audio 
System, förstås. Addera komforten av uppvärmda säten både fram och bak och du 
har alla ingredienser som krävs för en underbar resa.
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Lasta in
allt som dagen kräver

LEAF är redo för utflykt med ett imponerande stort lastutrymme 
och delbart (60/40) nedfällbart baksäte. Allt detta resulterar 
i en lastvolymen på 435 liter (420 liter med Bose Premium Audio) 
vilket innebär att Nissan LEAF rymmer det mesta du kan tänkas 
vilja ta med.
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INFRASTRUKTUR FÖR LADDNING VÄXER. Nissan använder 
sig av CHAdeMO som standard för snabbladdning 
och har redan byggt upp ett konkurrenskraftigt 
snabbladdningsnätverk i Europa. Arbetet med att 
skapa ”gröna” korridorer för långdistanskörning längs
populära resvägar är i full gång.

100 % ELDRIVNA NISSAN LEAF. Nissan LEAF har en 
räckvidd på upp till 270 km (385 km med LEAF e+)* och går 
att få med modern Intelligent Mobility-teknologi, som
ProPILOT, ProPILOT Park och e-Pedal.

NISSANS ELBILAR. Haka på elbilsrevolutionen du också! 
Börja köra morgondagens bil redan i dag. Nissans utbud 
av 100 % eldrivna person- och transportbilar erbjuder alla 
förstklassig prestanda och banbrytande teknik för en helt 
utsläppsfri körning – med bibehållen körglädje!

*Siffror gällande räckvidd baseras på laboratorietester i enlighet med EU-lagstiftning 
och är avsedda för att jämföra olika bilmodeller. Informationen refererar inte till en 
specifik bil och Nissan kan inte garantera dessa siffror. Siffrorna reflekterar nödvändigtvis 
inte verklig körning och tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och väderförhållanden kan 
påverka resultatet. Siffrorna sattes under den nya WLTP testcykeln (Worldwide harmonizied 
Light vehicle Test Procedure)

Elektrifiera världen
Vi på Nissan tror på en hållbar morgondag och vi är övertygade om att vi måste agera 
nu för att det ska bli verklighet. Visionen driver oss till att vara ledande inom elektriska 
mobilitetslösningar – för att skapa smarta städer och en bättre framtid, redan idag.
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Välj den LEAF som passar ditt behov bäst
anpassad för dig
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A
B

C

D

TA NÄSTA STEG
UTFORMA DIN LEAF

MÅTT
A: Längd: 4.490 mm

B: Hjulbas: 2.700 mm

C: Bredd: 1.788 mm (exkl. backspeglar)

D: Höjd Nissan LEAF: 1.530 - 1.540 mm 
 (16» resp. 17» lättmetallfälgar) 
 Höjd Nissan LEAF e+: 1.545 mm

2-Tone Solid Effect Grey & 
Black Metallic med tak XFU

2-Tone: Dark Metal Grey 
(M) med tak i Black (M) XDJ

Red (S) Z10Black (M) Z11 Magnetic Red (M) NAJ Vivid Blue (M) RCAChestnut Bronze (M) CAN

2-Tone: Black (M) med tak 
i Dark Metal Grey (M) XDK

2-Tone: Magnetic Red (M) 
med tak i Black (M) XDS

2-Tone: Vivid Blue (M) 
med tak i Black (M) XDY

2-Tone: Pearl White (M) 
med tak i Ink Blue (M) XDH

2-Tone: Pearl White (M) 
med tak i Black (M) XDF

White (S) 326 White Pearl (M) QAB Silver (M) KYO Dark Metal Grey (M) KADSolid Effect Grey KBY

VÄLJ KAROSSFÄRG

Färgerna är endast vägledande. 2-Tone är endast tillgängligt på 
utrustningsnivåerna N-Connecta och Tekna
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Visa vägen

1 - Ledbelysningskit interiör*
*I kitet ingår även lamporna i kupén
Ilastskydd bagageutrymme – 3d, 
vändbar bagagerumsmatta.

2 - Stänkskydd fram och bak White 
Pearl (finns i nio olika färger)

3 - Övre stötfångarskydd
4 - Avtagbar dragkoppling* och 

TEK 13-stift
*Inte kompatibel med tillval av reservhjul. 
Maximal vertikal lastkapacitet är 52,5 kg.

5 - Hajfensantenn* 
(White Pearl, Solid White, Black 
Metallic, Grey Metallic, Red Pearl)
*Finns till MY20 för Acenta och Visia 
versionerna. (kompatibel med DAB, DAB+ 
och FM).

6 - 17" Bold lättmetallfälgar dark grey 
diamond cut med blå ränder + 
låsbara hjulmuttrar

7 - Taklastbågar aluminium 
Max lastkapacitet på taket är 35 kg. 
Taklastbågarna väger 6 kg. Max 29 kg 
last är tillåtet på taklastbågarna.

DEKORLIST FRAM - BLUE
DEKORLIST SIDA - BLUE
DEKORLIST SPOILER BAK - BLUE

8 - Dekorlist under bagagelucka Blue

DYNAMIC PACK

LEAF-tillbehör med stil
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VI PÅ NISSAN 

FOKUSERAR 
PÅ KVALITET

360°-METODEN
Vi bygger in kvalitet från början och konstruerar varje bil minutiöst 

för att göra den mer komfortabel och mer hållbar med hjälp av 
innovativ design, intelligent teknologi och genomtänkta detaljer, där vi 

hämtat inspiration från dig och andra kunder. 

SÄKERHET
Vi arbetar med våra Intelligent Driving-system för att hela tiden se 

efter dig och hjälpa dig att undvika missöden, så att din bilkörning blir 
djärvare och tryggare för varje dag. Vår Around View Monitor använder 

fyra kameror för att ge dig ett virtuellt helikopterperspektiv över bilen 
och området runt den.

EXTREM TILLFÖRLITLIGHET 
Vi pressar våra bilar till det yttersta för att garantera att de är tillförlitliga 

och presterar det som krävs av dem varje dag. Före produktionsstart kör vi 
miljontals kilometer med dem på testbanor, vi öppnar och stänger dörrar 

och motorhuvar tusentals gånger på en dag och vi använder äkta vulkaniskt 
damm från Japan för att testa att fönstren håller tätt. 

FRAMTAGEN FÖR DIG
Allt vi gör på Nissan är alltid med kunden i fokus. Varje åtgärd och 

varje beslut är ett resultat av största noggrannhet, precision och 
kvalitet eftersom det i slutändan är för dig vi gör det. Från idé till 

biltillverkning, från tester till öppenhet, från kundservice till engagemang. 
Kvaliteten sitter i varje enskild detalj.

Printa   |   AvslutaExteriör design    |    Interiör design    |    Teknologi och Prestanda    |    Stil och Tillbehör



DU KAN DRA NYTTA AV VÅRA LÖFTEN.
OM DU GÅTT MED I VÅRT PROGRAM ”YOU+NISSAN” OCH VILL BLI BEMÖTT PÅ ETT GENUINT, ÖPPET OCH 

ÄRLIGT SÄTT, KOMMER VI ATT TA HAND OM DIG PÅ BÄSTA SÄTT. DET ÄR VÅRT LÖFTE!

VÅRT LÖFTE. DIN UPPLEVELSE.

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

Nissan 5* Trygghetspaket ger dig möjlighet att utöka fabriksgarantin på 3 år/ 
100 000 km till en längre tidsperiod eller fler km. Välj det garantiavtal som passar 
dina behov bäst. Om bilen behöver repareras används endast Nissan originaldelar, 
som monteras av utbildade Nissan-mekaniker. För att du ska känna dig helt lugn 
och trygg ingår Nissans assistans dygnet runt, alla dagar i veckan, i hela Europa 
(om detta är tillämpligt).

NISSAN 5* TRYGGHETSPAKET

NISSAN Serviceavtal är det bästa sättet att ge din Nissan LEAF det underhåll som 
bilen förtjänar! Vi tar hand om din Nissan på bästa sätt samtidigt som vi ger dig ett 
fast pris för servicen över alla åren. När du lämnar in bilen till din återförsäljare byter 
vi alla förbrukningsdelar och vätskor i enlighet med Nissans serviceprogram och går 
igenom bilen så att du kan fortsätta köra i lugn och ro. Du har full koll på ekonomin 
och servicen. Nissan informerar dig om när det är dags för service och ger dig förslag 
på aktuell service och valbara bokningstider. 

SERVICEAVTAL

NISSAN LEAF ERBJUDER DIG:
5 ÅR/100.000 KM GARANTI PÅ ALLA 
ELBILSSPECIFIKA KOMPONENTER OCH 

3 ÅR/100.000 KM PÅ ALLA 
STANDARDKOMPONENTER

12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

SERVICEINTERVALL: 1 ÅR/30.000 KM

LITIUMJONBATTERIET I NISSAN LEAF 
OMFATTAS DESSUTOM AV EN GARANTI 
MOT ATT BATTERIKAPACITETEN SJUNKER 
UNDER 9 STRECK (AV 12) PÅ BILENS 
BATTERIKAPACITETSMÄTARE. GARANTIN 
GÄLLER I 8 ÅR ELLER 160.000 KM.

PRISGARANTI PÅ SERVICE
Vi lovar att ta hand om din Nissan på bästa möjliga sätt. 

Våra kunniga mekaniker använder de senaste metoderna 
och Nissans specialverktyg och har större kunskap än 

någon annan om hur din bil bör servas. Och för att du ska 
vara säker på att du får mesta möjliga för pengarna 

matchar vi eventuella prisförslag från andra verkstäder 
inom 5 mils avstånd från din lokala Nissan-anläggning. 

Prisgarantin omfattar bland annat nya Nissan originaldelar 
och arbetstid.

FÖRLÄNGD NISSAN ASSISTANS
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.

FRI LÅNEBIL
Vi lovar dig som är You+Nissan-medlem att vi kommer 
att hålla dig på vägen medan din bil är på service eller 

reparation. Boka i förväg så förser vi dig med en gratis 
lånebil eller annan lämplig lösning under servicetiden.

GRATIS FORDONSKONTROLL 
Vi lovar utföra en fordonskontroll utan extra kostnad 
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.

DU FÅR OSS ATT GÖRA VÅRT ALLRA 
BÄSTA.

Det är du som stimulerar vår fantasi. Det är 
du som sporrar vår uppfinningsrikedom. Det 
är du som inspirerar oss att bryta mot det 
invanda och vara innovativa, att finna nya 
vägar. Och på Nissan handlar innovationer 
inte bara om komplement och nya tillägg 
utan om att ta steget fullt ut och återuppfinna 
status quo. Det handlar om att producera 
oväntade lösningar som tillmötesgår även 
dina allra vildaste och mest långtgående 
önskemål och behov. Vi på Nissan tar fram 
bilar, tillbehör och tjänster som bryter 
mönstret och är utöver det vanliga, som gör 
det praktiska spännande och det spännande 
praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer 
fascinerande körupplevelse - varje dag.
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Nissan Intelligent Mobility lägger dig steget före. I bilar som känns som en förlängning 

av dig, som hjälper dig att se och upptäcka mer, som reagerar tillsammans med dig och 

ibland även åt dig. Nissan Intelligent Mobility förflyttar oss till en bättre framtid, till en 

spännande värld som är både säkrare och mer hållbar.

Redo att skaffa en Nissan LEAF? Besök oss på:
www.nissan.se

Följ Nissan på:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara rätt vid trycktillfället (maj 2021). Denna broschyr 
innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina 
produkter, förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst förändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas 
i denna broschyr. Nissans återförsäljare kommer att informeras om alla sådana förändringar snarast möjligt. För den senaste 
informationen, tala med din lokala Nissan-återförsäljare. Av trycktekniska skäl kan de färger som visas på lacker och material i 
denna broschyr avvika något från de faktiska. Samtliga rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av hela eller delar av denna 
broschyr är förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY20 LEAF LAUNCH brochure 05/2021 – Tryckt i EU.
Skapad av DESIGNORY, Frankrike och producerad av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

ÅF-stämpel:
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