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Nya Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Ett stort steg framåt för världens mest sålda elbil. Gör dig redo för ett helt nytt sätt 
att köra, där varje resa blir en spännande upplevelse. Du kommer att känna dig 
tryggare, nyttigare och mer uppkopplad – oavsett var du kör. Allt i en bil som gör 
det enkla till något helt enastående!
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Kör Överallt
Med tillgång till framtida miljözoner kommer du aldrig behöva begränsa dig.

Kör Längre
Med ett nytt 40 kWh batteri och ett stort nätverket av laddstationer.

Kör Fullastad
Nissan LEAF är en rymlig halvkombi med 5 sittplatser, ett bagageutrymme på 435 liter 

och en ny aerodynamisk design som ser till att du alltid reser snyggt och effektivt.
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Förbered dig
på en helt ny form av upplevelse och förundras över ett nytt sätt 

att köra, som är både smartare och roligare.
Med Nissan Intelligent Mobility blir du ett med din LEAF. 
Upptäck mer runt omkring dig, njut mer och känn dig tryggare. 
Nya Nissan LEAF är bilen du alltid har drömt om.

HA KOLL PÅ ALLT
med Around View Monitor och smarta funktioner 

som Rear Cross Traffic Alert, Dödvinkelvarnare och 
Identifiering av vägskyltar.

HA FULL KONTROLL
med Nissan e-Pedal. Ja, du behöver 

faktiskt bara en pedal för att accelerera, 
sakta in och bromsa med Nissan LEAF.

UPPLEV SPÄNNING
med omedelbar acceleration och 

intelligenta körteknologier som ger 
en mjuk och samtidigt spännande 
körupplevelse.

FÖRBLI UPPKOPPLAD
med NissanConnect EV och 

Apple Carplay

KÄNN DIG TRYGGARE
med Nissan ProPILOT som stöd. 

Systemet assisterar och hjälper dig 
att bli en ännu bättre förare.
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STOP

GO

e-Pedal - gasa, sakta in och bomsa 
med bara en pedal gör det enklare 
och bekvämare att köra.

Mer skoj
med bara en Pedal

Det blir en helt ny upplevelse. Tänk dig att köra med bara en pedal! Tryck ner 
den och bilen far iväg. När du vill sakta ner lättar du bara lite på trycket och det 
är inga problem att få bilen att stå still i en brant backe utan att röra vid bromsen. 
Naturligtvis kan du välja att köra med två pedaler som vanligt - men vad är det 
for skoj med det?
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HÅLLER 
HASTIGHETEN 

OCH AVSTÅNDET

KAN TILL OCH
MED STANNA 
BILEN HELT

HÅLLER ETT ÖGA
PÅ TRAFIKFLÖDET 

NISSAN ProPILOT assisterar på ditt kommando. Systemet följer 
framförvarande fordon på det avstånd som du ställt in och ser till 
att din bil håller sig mitt i körfältet. ProPILOT kan till och med 
bromsa din LEAF till stillastående och följa trafikrytmen i besvärliga 
köer. Din tråkiga och tröttande morgonpendling kan förvandlas till 
en fantastisk start på dagen.

Känn friheten
och njut av resan
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ProPILOT:
övervakar och håller 

den hastighet och det 
avstånd som du stält 

in, samt centrerar 
bilen mitt i körfältet. 
Systemet varnar om 
du oavsiktlligt håller 

på att lämna körfältet 
och kan bromsa bilen 

till stillastående vid 
en köbildning. 

ProPILOT Park:
inga händer, inga 

fötter. Bara ett enkelt 
sätt att parkera. 

Denna Nissan 
Intelligent Mobility-

funktion är så 
avancerad att den 

gör parkerings-
momentet till en 

åskådarsport. 

Intelligent adaptiv 
farthållare:

övervakar trafikflödet 
håller inställd 

hastighet och inställt 
avstånd.

Intelligent aktiv 
filbytes-

korrigering:
hjälper till att hålla bilen 

i körfältet. Systemet 
utnyttjar bromsarna för 
att försiktigt hjälpa dig 
att komma tillbaka om 
det upptäcker att bilen 
oavsiktligt är på väg att 

komma ur kurs.

Intelligenta 
Bi-LED-

strålkastare:
 lyser upp din väg 

genom att helljuset 
slås på automatiskt 

när vägen är tom 
och bländar av till 
halvljus vid möte.

Dödvinkelvarnare:
byt fil utan problem. 
Den här funktionen 
håller koll på döda 
vinkeln och varnar 
dig om ett fordon 

döljer sig där. 

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

Assisterar 
när du behöver det
Du kanske inte ens upptäckt att du snabbt närmar dig en trafikstockning. Den Intelligenta 
autobromsen med fotgängaravkänning är dock alltid beredd och redo att omedelbart 
aktivera automatisk inbromsning. Detta är dock självklart inte det enda sättet Nya LEAF 
kan träda in och rädda dig ur en svår situation.
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Fickparkering. Har du hittat en 
parkeringsplats? Stanna framför den, 
tryck på knappen och se hur enkelt 
LEAF fickparkerar.

Vinkelrät parkering. Stanna bilen vid en 
tom parkeringsruta, tryck på knappen 
och slappna av medan LEAF lätt och 
enkelt smyger in på den lediga platsen. 

Släpp allt 
och se hur din LEAF parkeras perfekt 

ProPILOT Park - inga händer, inga fötter. Bara ett enklare sätt att parkera. Det är vad 
du får uppleva med en Nissan Intelligent Mobility-funktion som är så avancerad att 
parkeringsmomentet blir ett spektakulär åskådarsport. Kör bara fram och stanna bilen 
vid en parkeringsficka, tryck på knappen och ägna dig åt något annat - kanske kan du 
fundera lite över hur den krångliga manövern att fickparkera har förändrats för alltid.
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR hälper dig att se mer runt omkring dig och 
gör svåra manövrar mycket enklare. Med ett virtuellt 360˚ helikopterperspektiv 
över din LEAF, plus valbara närbilder framför, bakom och vid sidan av bilen kan du 
enkelt ta dig in på trånga platser utan att repa bilen eller fälgarna.

BAKOM &
AROUND VIEW

FRAMFÖR &
AROUND VIEW

FRAMFÖR, BAKOM &
TROTTOARKANTEN

Ett helikopterperspektiv
av omgivningen

 

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



INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR ger dig en 
varning när ett rörligt objekt upptäcks nära din bil. 
Systemet ger dig en bättre överblick av omgivningen.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT hjälper dig att backa 
ut från en parkeringsruta med större säkerhet. 
Systemet övervakar omgivningen bakom din LEAF 
och varnar dig om en bil närmar sig från någon sida.

En liten varning
innan du förflyttar dig

KÄNN MER RUNT OMKRING DIG. Även om du inte kan se den där bilen som glider upp nära dig eller det 
där barnet som precis ska gå över vägen så kan du räkna med att Nissan Intelligent Mobility-funktionerna 
håller koll och varnar dig. När du till exempel ska backa ut från parkeringsplatsen eller byta fil på motorvägen 
ser de till att du har bättre uppsikt över omgivningen och skapar en trygghet som du aldrig upplevt förr. 
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AERODYNAMISK 
SPOILER

LÅG
VINDAVVISARE

VINDAVVISANDE
SIDOBACKSPEGLAR

Ett modernt utseende är bara början. Med avancerad aerodynamisk design som gör 
att LEAF skär, istället för trycker, sig fram genom luften blir bilturen extremt effektiv. 
För att inte tala om hur tyst det blir inne i kupén.

JÄMN OCH PLAN 
NEDERDEL AV KAROSSEN

med större effektivitet
luften

Skär genom
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HEJ INNOVATIVA BATTERI
LEAFs batteripaket har utvecklats internt på Nissan och 
har genomgått rigorösa tester. Det har uppvisat extrem 
tillförlitlighet - du kan vara säker på att nya LEAF har en 
av de bästa batteriteknologierna på marknaden. 

ADJÖ FOSSILMOTOR
Med en 100 % eldriven motor kan du säga 
adjö till kostsamma kontroller och istället 
välkomna mer tid på vägen. 

ADJÖ OLJEBYTEN MED MERA
Ingen mer bensin eller diesel betyder ingen 
mer olja och inga oljebyten. Ingen kylarvätska, 
radiator, växellåda, tändstift, drivremmar mm. 
Ägarkostnaderna minskar. Fritiden ökar.

ADJÖ BENSINSTATION
Glöm bort det där med att stanna på 
bensinstationen på väg till jobbet. Nu kan 
du vakna upp med en fulladdad bil och klar 
för en aktiv arbetsdag. 

Beakta besparingarna
och njut av friheten

TA REDA PÅ VARFÖR MER ÄR MINDRE. Att köra 100 % eldrift innebär mer än bara några få väntade 
fördelar. Utan en fossildriven motor behöver du naturligtvis aldrig mer stanna och tanka bensin eller 
diesel, men du slipper även en massa annat. Elmotorn innehåller färre rörliga delar - vilket betyder 
mindre underhåll. Nu behöver du bara bestämma dig för vad du ska göra med all extra fritid.
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Laddning har aldrig varit så enkelt

7 KW-LADDARE FÖR HEMMET OCH
OFFENTLIGA LADDSTATIONER

LADDTID:
 LADDA FRÅN VARNING TILL 100 % PÅ UNDER 
7,5 TIM FRÅN EN 32 A LADDBOX.

Det har aldrig varit enklare att komma iväg - från att koppla upp nya LEAF till vägguttaget 
hemma för laddning över natten till att utnyttja ett stort nätverk av publika laddstationer. 
Du kan utnyttja NissanConnect EV-appen för att identifiera laddstationerna under resan. 

*Laddtiden är beroende av typ av snabbladdare, dess kondition, batteritemperatur och dess storlek liksom lufttemperaturen vid laddtillfället.

SNABBLADDNING PÅ VÄG: 
LADDA FRÅN VARNING TILL 80 % PÅ 
40-60 MINUTTER.*

50 KW SNABBLADDNING
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Turn-by-turn-navigering har aldrig varit 
enklare att följa, när varje kurva visas 
rakt framför dig. 

Skrolla enkelt igenom ditt ljudsystem 
på skärmen.

I teknologins framkant med en avancerad digital informationsskärm. 
Du kan skräddarsy varje detalj av din resa och se räckvidd och energi-
förbrukning till navigering på en högupplöst färgskärm. Detta är den 
digitala informationseran i full blom.

Visa varje detalj
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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 ut på vägen.

* Apple CarPlay är varumärkesskyddat av apple inc. Apple CarPlay-utrustning kräver: iAP2, iPhone 
5 eller senare (lightening-kontakt) och iOS 8.3 eller senare och måste vara uppkopplad via USB. 

DIN MUSIK PÅ DITT SÄTT Använd audio 
streaming via Bluetooth eller USB-
ingången för att spela musik direkt från
din smartphone.

Med en ergonomisk layout, ny karaktäristisk mittkonsol och en flytande 
navigationsskärm, som sätter din mobil i centrum, har interiören utvecklats 
för att skapa en ännu bättre uppkoppling för dig. Nissan LEAF har alla de 
verktyg du behöver för att ha full kontroll över din bil.

Ett nytt samarbete

med din LEAF
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UNIKA FÄRGINLÄGG I BLÅTT 

UNIK INSTRUMENTBRÄDA

ELUPPVÄRMDA SÄTEN 
FRAM OCH BAK

IMPONERANDE 
BENUTRYMME 

BOSE PREMIUM AUDIO SYSTEM
Till och med ljudsystemet är energisnålt. Bose-
teknikerna har skapat ett ljudsystem med sju små, 
lätta och strategiskt placerade högtalare, som 
sparar energi utan att påverka ljudkvaliteten. Så att 
du kan ösa på med din favoritmusik - länge. 

Upplev
komfort och tystnad

Hur är det att åka i en helt tyst bil? Prova genom att ta plats i den lyxigt sköna 
kupén och njut av tystnaden – men bara tills du vrider upp volymen på ljud-
systemet från Bose. Till detta kan du lägga komfortdetaljer som eluppvärmda 
säten fram och bak så förstår du att varje resa i din nya LEAF har alla möjligheter 
att bli helt fantastisk.  
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Lasta in allt
du behöver under dagen

LEAF är alltid redo för äventyr med ett imponerande rymligt 
lastutrymme, lågt golv i bagageutrymmet och ett baksäte 
som enkelt kan fällas 60/40. Med andra ord en bil som klarar 
av i stort sett allt du ber om - med en lastkapacitet på upp 
till 1176 liter med fällda baksäten. 
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SSANS ELBILAR.NIS  Gå med i den elektriska revolutionen. 
a köra framtidens bil redan idag. Nissans banbrytandeBörja
ment av 100 % eldrivna person- och transportbilarsortim

er prestanda av högsta klass och toppmodernerbjude
gi, som gör att du kan njuta av din resa samtidigtteknolog

et att din bil producerar noll utsläpp under drift.som du ve

N LEAF 100 % ELDRIVENNYA NISSAN har ett nytt 40 kWh 
r full av Intelligent Mobility-funktioner som batteri och är
PILOT Park och e-Pedal. ProPILOT, ProPI

ASTRUKTUR FÖR LADDNING.VÄXANDE INFRAS  Nissan
bladdningsstandarden CHAdeMO förarbetar med snabb

n byggt det mest omfattandeelbilar och har redan
snabbladdnings- tverket i Europa. För närvarandenätv

t skapa laddningskorridorer eller pågår arbetet med att 
a bilfärder längs populära resvägar.«gröna vägar» för långa 

Elektrifiera världen
Hos Nissan tror vi på en hållbar morgondag och vi är övertygade om att det endast 
kommer att bli verklighet om vi agerar nu. Därför leder vi utvecklingen av elektriska 
mobilitetslösningar för att skapa smarta städer och en bättre framtid redan idag. 
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Redo för simply amazing?
Nya LEAF tar ledningen
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A
B

C

D

ACENTA 
16" LÄTTMETALLFÄLG

VISIA 
16" STÅLFÄLG

N-CONNECTA & TEKNA 
17" LÄTTMETALLFÄLG

Tyg, Black Tyg (återvunnet material), Light Tyg (återvunnet material), Black

VÄLJ INTERIÖR

VISIA (standard)

TEKNA (standard) & N-CONNECTA (tillval)

TEKNA (tillval) TEKNA (tillval)

ACENTA & N-CONNECTA (standard)

Syntetiskt läder och tyg, Black Syntetiskt läder och tyg, Light

Läder / Ultrasuede, Black Läder / Ultrasuede, Light

White (326)

Black (Z11)

Pearl White (QAB)

Red (Z10)

Silver (KYO)

Magnetic Red (NAJ)

Spring Cloud (KBR)

Chestnut Bronze (CAN)

Dark Metal Grey (KAD)

Tvåfärgad: Pearl White & 
Metallic Black tak (XDF)

Bilder på färger och 
klädslar är 

endast vägledande.

FÄLGAR

VÄLJ KAROSSFÄRG

MÅTT

A: Längd: 4 490 MM

B: Hjulbas 2 700 MM

C: Bredd: 1 788 MM

D: Totalhöjd: 1 540 MM
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HOS NISSAN, 

FOKUSERAR VI
PÅ KVALITET

360°-METODEN
Vi bygger med kvalitet från början och utformar varje bil med största 

noggrannhet för att öka komforten och hållbarheten. Med hjälp 
av innovativ design, intelligent teknologi och genomtänkta detaljer, 

som vi utvecklat inspirerade av dig.

SÄKERHET
Vi utvecklar våra intelligenta körsystem för att hela tiden ta hand om dig 

och hjälpa dig att undvika eventuella missöden, så att din körupplevelse 
blir roligare och tryggare varje dag. Vår Around View Monitor använder 

fyra kameror som ger dig ett verkligt helikopterperspektiv av din bil 
och omgivningen.

EXTREM TILLFÖRLITLIGHET
Vi testar våra bilar till gränsen av det yttersta för att garantera att de 

presterar optimalt och fungerar tillförlitligt varje dag. Vi kör miljontals kilometer 
i förproduktionstester, vi öppnar och stänger dörrar och motorhuvar tusentals

gånger och vi använder riktigt vulkaniskt damm från Japan för att testa att
vindrutan klarar extrema påfrestningar.

SOM VI BASERAR PÅ 
ERFARENHET 

På Nissan arbetar vi alltid med kunden i fokus. Allt vi genomför och 
varje beslut som vi fattar sker med största omsorg, precision

och kvalitet, eftersom det är just för dig vi gör det. Från concept till 
tester och tillverkning, från kund-service till engagemang. Vi tänker 

på kvaliteten i varje liten detalj.
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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 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.

  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.

 

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

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 tekniker 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.

SERVICEAVTAL

DET ÄR DU SOM FÅR OSS ATT 
GÖRA VÅRT YTTERSTA.

Det är du som stimulerar vår fantasi. Du 
sporrar vår uppfinningsrikedom. Du inspire-
rar oss att bryta mönster, vara innovativa 
och finna nya vägar. På Nissan handlar inn-
ovation inte bara om komplement och för-
bättringar 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 långtgå-
ende 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.

NISSAN LEAF ERBJUDER DIG:
GARANTI: 5 ÅR/100 000 KM PÅ SAMTLIGA 
KOMPONENTER RELATERADE TILL ELDRIFT

3-ÅR/100 000 KM PÅ ÖVRIGA 
STANDARDKOMPONENTER

12 ÅR ROSTSKYDDSGARANTI

1 ÅR/30 000 KM SERVICEINTERVALL

8 ÅR/160 000 KM KAPACITETSGARANTI . 
LITIUMJONBATTERIET OMFATTAS AV EN 
GARANTI MOT ATT BATTERIKAPACITETEN 
SJUNKER UNDER NIO STAPLAR (AV 12) PÅ 
BILENS KAPACITETSMÄTARE. 
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Nissan Intelligent Mobility ligger bakom allt vi gör. Nissan var först med elbilar och leder 
försäljningen av elbilar över hela världen sedan 70 år. Under hela tiden har Nissan 
utvecklat bilarna från att bara vara transportmaskiner till att vara en samarbetspartner. 
Tillsammans med dig blir bilkörningen tryggare, mer uppkopplad och mer spännande. Det 
är bilar som delar uppgiften att köra tillsammans med dig. Detta har nu blivit verklighet 
med NYA NISSAN LEAF, eftersom räckvidden inte längre är ett hinder.

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

www.nissan.se

ÅF-stämpel:

 

Följ Nissan på:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (februari 2018). 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

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY17 LEAF LANSERINGSBROSCHYR 02/2018 – Tryckt i EU. 
Producerad av DESIGNORY, Frankrike, och tillverkad av eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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