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Utstyrsnivå Motor Drift 0% mva Veil. utsalgspris Kampanjepris*

LEAF 39 kWt

Visia 100% Elektrisk Forhjul 0 251 650 229 900

Acenta 100% Elektrisk Forhjul 0 276 850 254 900

N-Connecta 100% Elektrisk Forhjul 0 294 150 272 200

Tekna 100% Elektrisk Forhjul 0 318 650 296 700

LEAF 59 kWt

e+ Acenta 100% Elektrisk Forhjul 0 330 620 293 900

e+ N-Connecta 100% Elektrisk Forhjul 0 346 450 309 900

e+ Tekna 100% Elektrisk Forhjul 0 378 150 341 600

Tilvalgsutstyr Visia Acenta N-Connecta Tekna e+ Acenta e+ N-Connecta e+ Tekna Veil. utsalgspris

Metallic lakk 6 000

Pearl lakk 7 500

2-tone metallic lakk 9 500

2-tone pearl lakk 11 000

Driver Assist Pack 5 400

Seter i delvis stoff/syntetisk skinn 1 800

ProPILOT Park 12 000

Ikke tilgjengelig Valgfritt Standard

Nissan Charge**

Offentlig ladeservice for Nissan elbil-eiere

Automatisk

Automatisk

Automatisk

**Inkluderer 3 år gratis abonnement for Nissan LEAF-eiere. Normal abonnementpris etter 3 år er 10 kr/mnd.

Appen Nissan Charge er tilgjengelig på App store og Google Play. Tjenesteyter er Plugsurfing.

En Nissan-dedikert ladetjeneste for Nissan elbiler, utviklet for å gjøre offentlig lading

til en enkel og smidig erfaring. Tjenesten ytes av Plugsurfing.

Ved bruk av Nissan Charge-tjenesten har Nissan-eierne tilgang til over 250 000

ladepunkter i Europa.

En app, et abonnement og en faktura fra alle ladesteder som er en del av

Nissan Charge nettverket.

Ingen skjulte kostnader ved lading utenlands.

Ladenettverk som deltar er: Fortum Recharge, Kople, EV Box, The new motion.

(Virker også hos Ionity og Charge-on, men roaminggebyr tilkommer).

*Kampanjeprisene gjelder til 30. september 2022.

Prislisten er veiledende inkludert leveringsomkostninger (levert Gol) med kr 9 900. Lokale leveringsomkostninger varierer, og den enkelte Nissan-forhandler vil kunne informere om sin 

lokale pris.

Det gis ikke garanti for eventuelle endringer i/innføring av avgifter fra Staten (f.eks. engangsavgift eller merverdiavgift) mellom kontraktsinngåelse og leveringstidspunkt.

Kraftoverføring

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk
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Ladeutstyr Visia Acenta N-Connecta Tekna e+ Acenta e+  N-Connecta e+ Tekna

Ladekabel for lading i stikkontakt - 6m (fra 20% til 100% ladet på 21 t (39 

kWt) eller 32 t (59 kWt) ved 10 A)

Ladekabel for Mode 3 Type 2 - 6m (fra 20% til 100% ladet på under 7,5 t (39 

kWt) eller 11,5 t (59 kWt) ved 32 A)

Elektromekanisk lås for ladekabelen 

3,6 kW lader innebygd - - - - - -

6,6 kW lader innebygd -

Tilkobling for CHAdeMO 50 kW hurtiglader (Hurtiglading fra 20% til 80% på 

omtrentlig 60 minutter (39 kWt) eller 90 minutter (59kWt))
1)

Kompatibel med CHAdeMO 100 kW hurtiglading - - - - - -

Lys i ladeport

Fjernåpning av ladeport via nøkkelen

Eksteriør

Tåkelys foran - - - - -

Adaptive tåkelys foran - - -

Halogen frontlys med LED-signatur - - - -

Full LED frontlys med LED-signatur - - -

Manuell høydejustering på LED frontlys - - -

LED baklys

Intelligente auto-frontlys

Automatisk nær-/fjernlys

Mørke glass i bakre sidedører og bakrute - - -

Dørhåndtak i krom

Blank-svart B-stolpe - - -

Haifinneantenne - - -

Akustisk bilvarslingssystem, Canto

Sikkerhet

6 kollisjonsputer (fører, passasjer, sider og gardin) med bryter for å slå av 

kollisjonsputen på passasjersiden

ABS med bremseassistent og EBD

ESP (Elektronisk stabilitetsprogram)

Intelligent sporingskontroll, intelligent kjørekontroll

Fotstyrt parkeringsbrems - -

Elektronisk parkeringsbrems - - - - -

Bakkestartassistent

Hastighetsbegrenser

Intelligent nødbremsing med fotgjenger- og syklistgjenkjenning

Blind Spot Intervention

Blindsonevarsling

Nødbrems ved feilbruk av gasspedal under parkering

Forvarsel om kollisjonsfare

Filskiftevarsling

Intelligent filkorrigering

Trafikkskiltgjenkjenning

Kryssende trafikk varsling (CTA)

To ISOFIX fester i baksetene

Reparasjonssett for punktering

Ikke tilgjengelig Valgfritt Standard

LEAF 39 kWt

1) Oppgitte data gjelder for batteriene til 39 kWt LEAF og 59 kWt LEAF e+. Ladetiden avhenger av ladeforhold, inkludert type lader og dens tilstand, batteritemperatur, samt 

omgivelsestemperatur på ladestedet. Indikerte hurtigladetider gjelder ved bruk av CHAdeMO hurtiglader. Nissan LEAF tilfredstiller majoriteten av dagligdagse reiser, og er utstyrt med 

en sikkerhetsteknologi for å beskytte batteriet ved gjentatte hurtigladinger over korte tidsintervaller.  Ladetiden ved gjentatte hurtigladinger kan ta lengre tid dersom 

batteritemperaturen aktiverer sikkerhetsteknologien.

LEAF 59 kWt
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Audio og navigasjon Visia Acenta N-Connecta Tekna e+ Acenta e+  N-Connecta e+ Tekna

Audiosystem

DAB-radio, 4 høyttalere - - - - - -

DAB-radio, 6 høyttalere - - -

Bose® Premium Audio System 7 høyttalere inkludert subwoofer, DAB-

radio
- - - - -

NissanConnect - Berøringsskjerm og underholdningssystem - - -

8"-skjerm som er kompatibel med 4G-tilkobling

Navigasjonstjeneste fra TomTom

Ryggekamera

Apple CarPlay® og Android Auto

EV telematikksystem 2)

Display Audio - - - - -

Ryggekamera

Apple CarPlay® og Android Auto

NissanConnect Services App (iOS, Android): Kontroll av klimaanlegg og 

lading
2) - - -

Amazon Alexa "Hjem-til-bil"-muligheter - - -

DAB+

Driver Assist Pack -

Intelligent førervarsling

Parkeringskamera foran

Sidekameraer i hvert speil

Bevegelsesdetektor

Parkeringssensorer foran og bak

ProPILOT avansert førerassistanse 3) - - - - -

Intelligent cruisekontroll (holder distansen til bilen foran)

Køassistanse med Stop & Go funksjon

Intelligent aktiv filholder

ProPILOT Park - parkeringshjelp - - - - -

Intelligent Auto Parkering

ProPILOT sonarer

USB-kontakt og AUX-inngang for MP3-spiller - - - -

2 front USB kontakter (USB A&C) - - -

2 USB-kontakter for baksetepassasjerer (USB A)

Wi-Fi klar - - -

Ikke tilgjengelig Valgfritt Standard

LEAF 39 kWt

2) 3-års abonnement for NissanConnect Services er inkludert

LEAF 59 kWt

Parkeringskameraer Intelligent Auto ParkeringBevegelsesdetektorer Intelligent cruisekontroll 

og trafikkork pilot
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Interiør og komfort Visia Acenta N-Connecta Tekna e+ Acenta e+  N-Connecta e+ Tekna

e-Pedal muliggjør kjøring med en pedal

Regnsensor

Cruise-kontroll - - - - - -

Intelligent cruisekontroll (holder distansen til bilen foran) -

7" TFT fullfarge skjerm i kombimeter

Multifunksjonelt skinntrukket oppvarmet ratt

Høydejusterbart ratt og teleskopisk justering av rattet

Automatisk klimaanlegg

Energieffektivt varmeapparat med varmepumpe 4) - - -

Batterivarmesystem

Automatisk dimming av innvendig speil - - - - -

Smart innvendig speil - - - - -

Automatisk foldbare speil - - -

Elektrisk justerbare og oppvarmede speil

Intelligent nøkkelsystem, og motorstartknapp

Seter

Oppvarmede forseter

Oppvarmede bakseter

60:40 deling av nedfellbar bakseterygg

Stoffseter - - - - - -

Resirkulerte vevde stoffseter - - -

Seter i delvis stoff/syntetisk skinn - - - - -

Seter i delvis skinn og Ultrasuede® 5) - - - - -

Felger / Dekk

16" stålfelger (205/55 R16) - - - - - -

16" lettmetallfelger (205/55 R16) - - - - - -

17" lettmetallfelger (215/50 R17) - -

Ikke tilgjengelig Valgfritt Standard

4) Varmepumpe leveres på N-Connecta og Tekna, og e+ N-Connecta og e+ Tekna.

5) Enkelte setedetaljer består ikke av skinn eller Ultrasuede®

LEAF 39 kWt LEAF 59 kWt
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Motor LEAF 39 kWt LEAF 59 kWt

Motortype AC synkron

Maks. netto motoreffekt 1) 110 kW / 147 hk 160 kW / 214 hk

Motor maks. dreiemoment 320 Nm 340 Nm

Energiype Elektrisk

Girkasse

Overføring type Automatgir

Drivhjul Foran

Batteri & Batterilader

Type Laminert lithium-ion

Spenning 350 V 350 V

Kapasitet 39 kWt 59 kWt

Antall celler 192 288

Innebyggd lader 6,6 kW 6,6 kW

Hurtigladerkapasitet 50 kW

50 kw (e+ Tekna er 

kompatibel med 100 kW 

hurtiglading)

Ladekabel

Mode-3 32 A Type 2 ladekabel

Ytelse

Akselerasjon 0-100 km/t 7,9 sek 6,9 sek

Maks. Hastighet 144 km/t 157 km/t

 11 m 11 m

Rekkevidde - Blandet kjøring (WLTP) 2) 270 - 285 km 385 km

Rekkevidde - Bykjøring (WLTP) 2) 389 km 528 km

El-forbruk (WLTP) 2) 166 - 171 Wt/km 185 Wt/km

0 g/km

Chassis

Hjuloppheng 

Foran
Uavhengig MacPherson 

hjuloppheng, skrufjærer

Bak Torsjonsaksel

Bremsesystem Elektro Hydrostatisk Aktuator

Foran Ventilerte skiver

Bak Ventilerte skiver

Styring Elektrisk servostyring

Karosseritype

Karosseritype Kombi

Antall dører 5

Antall seter 5

Nissan garantier

Nybilgaranti 5 år / 100 000 km

Garanti for Elbil-komponenter 5 år / 100 000 km

Garanti for batterikapasitet

Garanti mot gjennomrusting 12 år

Lakkgaranti 3 år

Nissan Assistance veihjelp 3 år / 100 000 km

EVSE-kabel 10 amp for lading i stikkontakt (ikke for regulær bruk)

1) Maks. effekt over 30 min. (gjennomsnittlig effekt levert over en periode på 30 min.) 90 kW/122 hk. Denne effektangivelsen vil fremkomme i bilens vognkort.

2) Effektforbruk (Wt/km): kombinert 171 - 185; CO2-utslipp kombinert (g/km): 0. Null CO2 utslipp under kjøring (ved bruk av energi fra fornybare kilder). Rekkeviddetall oppnås via 

laboratorietester i henhold til EU lovgivning og er ment for sammenligning mellom forskjellige biltyper. Informasjonen refererer ikke til et spesielt enkelt kjøretøy og utgjør ikke en del 

av tilbudet. Tallene behøver ikke reflektere reelle kjøreresultater. Tilleggsutstyr, vedlikehold, kjøremåte og ikke-tekniske faktorer som vær- og kjøreforhold kan påvirke de offisielle 

resultatene. Testedata ble bestemt under den nye testesyklusen Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP).

Lithium-ion batteriet er garantert mot et tap av kapasitet som ligger under 9 streker (av 12) som 

vises på bilens batterikapasitets-instrument, for en periode av 8 år eller 160 000 km.
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Mål LEAF 39 kWt LEAF 59 kWt

Total lengde 4 490 mm

Total bredde uten speil 1 790 mm

Total bredde inkl. speil 2 030 mm

Total høyde 1 530 - 1 540 mm 1 545 mm 

Akselavstand 2 700 mm

Sporvidde foran 1 530 mm

Sporvidde bak 1 545 mm

Bakkeklaring, uten last 155 mm 135 mm

Vekt/Kapasitet

Egenvekt minimum 1 545 - 1 600 kg 1 705 - 1 731 kg

Brutto kjøretøyvekt 3) 1 995 kg 2 140 kg

Maks. last på taket 35 kg 35 kg

Bagasjekapasitet (VDA)
435 liter (Acenta, N-Connecta)/ 420 

liter (Tekna)

3) Tallene er i samsvar med EU-direktivet. Egenvekten i kjøreklar stand. Nyttelasten blir redusert avhengig av opsjoner og /eller tilbehør som er installert/montert.
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326

White

Solid

Z10

Red

Solid

KAD

Dark Metal Grey

Metallic

RCJ

Universal blue

Metallic

Z11

Black

Metallic

QAB

Pearl White

Pearl

XDF

Pearl White QAB

med tak Black Z11

2-Tone pearl

XFU

Ceramic Grey KBY

med tak Black Z11

2-Tone pearl

XDS

Magnetic Red NAJ

med tak Black Z11

2-Tone metallic

XDR

Silver grey KY0

med tak Black Z11

2-tone metallic

XFV

Magnetic blue RCF

med tak Black Z11

2-tone metallic

To-tone lakk er tilgjengelig for N-Connecta, Tekna, e+ N-Connecta og e+ Tekna.

Kode / Lakkfarge / Lakktype*

* Farger og fargekombinasjoner i brosjyren kan avvike fra virkelige farger på bilene
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Interiør

     Utstyrsversjon

*Enkelte setedetaljer består ikke av skinn eller Ultrasuede®

N-Connecta & 

e+ N-Connecta 

tilvalg

Lyst
Syntetisk skinn 

og stoff

Tekna &

e+ Tekna

 standard

Lyst Skinn-Ultrasuede® *

Tekna &

e+ Tekna

 standard

Svart Skinn-Ultrasuede® *

Acenta &

 N-Connecta standard
Lyst

Resirkulerte vevde 

stoffseter

Acenta &

 N-Connecta standard

Interiørfarge

Svart
Resirkulerte vevde 

stoffseter

Interiørtype

Visia 

standard
Svart Stoffseter

N-Connecta & 

e+ N-Connecta 

tilvalg 

Svart
Syntetisk skinn 

og stoff
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Tilbehør (inkl. montering) Dele-nummer

Pris*

(inkl. 25% mva.)

Eksteriørdesign - Blue (RAY)

Sidelister - blue (RAY) KE7605S05B 5 330

Baklukelist nedre - blue (RAY) KE7915S02B 2 330

Speildeksler - blue (RAY) KE9605S01B 2 690

Frontdetaljering - blue (RAY) K60105SK0A 4 840

Sidedetaljering - blue (RAY) G68E05SK0A 8 750

Bakspoilerlist - blue (RAY) KE7905S02B 4 020

Eksteriørdesign - Chrome

Sidelister - chrome KE7605S05C 5 330

Baklukelist nedre - chrome KE7915S02C 2 330

Speildeksler - chrome KE9605S01C 2 690

Utvendig

LED tåkelys KE6225S502 5 390

Haifinneantenne, Tilgjengelige farger: Black, Solid white, Magnetic red, Dark metal grey & Pearl white KE2805SABC 5 260

Tåkelyssett KE6225S510 7 390

Skvettlappsett foran og bak - (ikke tilgjengelig for RCA blue & KBY Ceramic Grey) KE7885SH0A 4 400

Støtfangerbeskyttelse bakluke 999B18600C 2 090

Beskyttelsesfilm, fremre panser 999N186001 2 160

Innvendig

Teppesett velur (sett med 4) - dobbel søm - Black KE7455S001  930

Teppesett velur (sett med 4) - dobbel søm - Blue (RAY) KE7455S00B  930

Mattesett med flens - foran og andre seterad KE7485S001 1 370

Opplyste innstegslister (sett med 2) - «ZERO EMISSION»-LOGO G69503NL0A 5 200

Belysning for fotbrønn - White KE6305S014 3 180

Bagasjeromsmatte, VENDBAR - Black - med BOSE-system KE9655S0S0 1 680

Bagasjeromsmatte, VENDBAR - Black -  uten BOSE KE9655S0S1 1 680

Terskelplate, bakluke KE9675S020 2 210

Bagasjeromsavdeler T99C25SA0A 4 550

LED interiørbelysningssett 2000000008 297 1 920

Praktisk utstyr

Transportfeste for sykkelstativ & ledningssett 13-polet KE5036W510 & KE5055S012 11 190

Sykkelstativ - Tilhengerfeste 13-polet - 2 sykler - Vippbart - Euroride KE73870213 6 040

Bakmontert sykkelstativ - Tilhengerfeste - 2 sykler - Xpress 970 KS73875200  950

Bakmontert sykkelstativ - Tilhengerfeste - 3 sykler - Vippbart - Hangon 972 KS73875300 1 570

Bakmontert sykkelstativ, ekstrautstyr: Bilskiltholder, 7-polet KS73875001  770

Bakmontert sykkelstativ, ekstrautstyr: Thule lås 957  (innbruddssikker) KS73875003  140

Tilhengerfeste adapter 13-polet til 7-polet KE50589951  290
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Lastestativ - tilbehør Dele-nummer

Pris*

(inkl. 25% mva.)

Lastestativ - aluminium (maks. 35 kg kapasitet) KE7305S510 3 290

Sykkelstativ til tak, stål, 1 sykkel KE73880100 1 450

T-Track adapter for sykkelstativ KE73880100 (Nødvendig ved montering på lastestativ i aluminium) KE73799933  370

Sykkelstativ til tak, 1 sykkel , Thule 591, inkluderer T-Track adapter KB73880010 1 480

Adapter for sykkelstativ KB73880010 (Nødvendig ved montering på lastestativ i stål) KB73888950  210

Liten takboks - Black - Hurtigfeste - Dobbel åpning KE734380BK 5 180

Takboks Ranger 90 (340 l/1100x800x400 mm/75 kg) KE734RAN90 3 390

Annet

Førstehjelpssett (boks) KE93000008  410

Førstehjelpssett (veske) KE93000007  330

Smarttelefonholder 360-grep (svart) KS289360BL  470

Smarttelefonholder monteres på lufteventiler (magnet) KS289AVMBL  350

Kjøleboks (20 l) KS93000080 1 780

Kabelspole til veggmontering B96M54FJ00 1 620

Spiralkabel (2,5 meter uttrukket) KB24500002 3 220

Spiralkabel (6,5 meter uttrukket) KB24500003 7 200

Ladekabel (EVSE)-holder B96M53NC0B 1 620

Allværsovertrekk KB6915S000 1 850

New LEAF Tilbehørspakker (inkl. montering) Dele-nummer

Pris*

(inkl. 25% mva.)

Essential pack. SPAR 28% sammenlignet med å kjøpe individuelle produkter med BOSE 3 500

Førstehjelpssett (veske) 2000000005 130

Teppesett velur (sett med 4) - dobbel søm - Black uten BOSE

Bagasjeromsmatte 2000000005 131

Støtfangerbeskyttelse bakluke

Elegance Pack - Chrome eller Blue Chrome: KE6005S00C 9 420

Sidelister Blue: KE6005S00B

Baklukelist nedre

Speildeksler 

Dynamic Pack - Blue SPAR 13% sammenlignet med å kjøpe individuelle produkter

Frontdetaljering Blue: 2000000005025 14 870

Sidedetaljering 

Bakspoilerlist 

* Informasjon om tilbehør er kun ment som generell veiledning og innholdet skal hverken anses som et tilbud eller en presentasjon av Nissan. Selv om all rimelig innsats er 

gjort for å sikre at informasjonen er nøyaktig i henhold til Nissans retningslinjer om kontinuerlig produktutvikling, vil alle detaljer være gjenstand for revisjon. Spesielt 

følgende punkter er viktig: Prisene er veiledende og inkluderer ikke lakkeringskostnader. Prisene er inkludert moms og monteringskostnader. Monteringskostnadene hos 

autoriserte Nissan-forhandlere kan variere. Ta derfor kontakt med din lokale autoriserte Nissan-forhandler for nøyaktige priser. Tilbehør og annet utstyr som ettermonteres 

på biler kan innvirke på forbrukstall og CO2 utslipp.
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NISSAN ASSISTANCE

Kom deg på veien med Nissan!

Du er glad i din Nissan og vi hos Nissan bryr oss om deg. Vi ønsker deg en problemfri kjøring.

Ved et havari eller en ulykke vil Nissan Veihjelp alltid være beredt til å hjelpe deg. Uansett hva som skjer; ring oss først og vi vil gjøre 

vårt ytterste for å få deg og bilen din tilbake på veien så raskt og problemfritt som mulig - 24 timer i døgnet, 7 dager i uka... Din 

Nissan har 5 års europeisk veihjelp som standard. Gratis!

Få mer informasjon om Nissan Veihjelp fra din lokale Nissan-forhandler eller besøk vårt nettsted www.nissan.no

  deg mobil

   Nissan Assistance med et år om gangen dersom du utfører årlig service på din bil hos 

   en autorisert Nissan-forhandler

Kom deg på veien med Nissan!

RING 66 98 39 27
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NISSAN Forsikring super

For biler under 8 år / 150 000 km registrert på privatperson.

Gjelder også leasing/langtidsleie for privat.  

NISSAN Forsikring kasko

VIL DU VITE MER?

* Grunnet kontinuerlig produktendringer og mulige trykkfeil anbefaler vi kunder å alltid kontakte sin lokale Nissan-forhandler for siste 

oppdaterte data.

De nøyaktige reglene for bilforsikring står beskrevet i vilkårene. Et sammendrag av vilkårene finner du også på www.if.no. Dette er 

et sammendrag av forsikringen, det henvises forsikringsavtalen og vilkår for nøyaktige regler.    

   antall kjørte kilometer.

   kondemnasjon og glass-skader.

   gjenstående antall måneder av leasingperioden.

   ut over verdien på den gamle (maks 100 000 kroner).

NISSAN FORSIKRING
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Prisliste: 

Modell Serviceintervall 3 år 4 år 5 år

LEAF (ZE1) 12 mnd / 30 000 km 11 800 kr 16 300 kr 20 300 kr

Prisene inkluderer mva. 25%. Nissan Nordic Europe forbeholder seg retten til å endre priser uten varsel.

NISSAN SERVICEAVTALE

Nissan Serviceavtale gir deg oversikt over vedlikeholdskostnadene på forhånd. Du kan kjøpe Nissan Serviceavtale som gjelder i 3, 4 

eller 5 år. En godt behandlet og vedlikeholdt bil bidrar til en bedret salgspris når tiden er inne.

Alt vedlikeholdet som er inkludert i Nissan Serviceavtale blir utført av et Nissan-godkjent verksted. Prisen vil forbli uendret selvom 

vedlikeholdsprisen øker grunnet prisøkning eller alder på bilen.

Et Nissan-godkjent verksted er det beste stedet å utføre service på din bil. 

All service inkludert i Nissan Serviceavtalen blir utført av trenet servicepersonell som bruker originale Nissan-deler. Originale 

reservedeler er designet for Nissan og gjør deg trygg på at reisen fortsetter med sikkerhet og komfort som forventet.

Nissan Serviceavtale følger Nissans offisielle serviceplan og avtalen må signeres sammen med bilkjøpet. Serviceintervallet 

bestemmes av modellspesifikk tid / kjørelengde, avhengig av hva som skjer først.
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Nissan LEAF
Økt rekkevidde, mer kraft 
lere valgmuligheter

Nissan LEAF leveres med nye muligheter for flere kjøreopplevelser i én bil.
Enten du kjører i byen, pendler eller kjører helelektrisk på søken etter mer nervepirrende kjøring, 
vil du nå få en tryggere, mer tilkoblet og spennende kjøring i den enestående Nissan LEAF.

Bilder og beskrivelser er kun ment som veiledning.
I enkelte tilfeller kan bilder av bilene være for illustrasjonsformål, dvs. at de ikke representerer spesifi kke modeller, utstyrsnivåer eller tilbud.
Enkelte funksjoner leveres kanskje ikke som standard, men kun som ekstrautstyr.
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Cruise i byen 
Cruise rundt i byen med en rekkevidde opptil 270 km*, og opptil 385 km* med 

LEAF e+. Velg B-modus for økt kjørekomfort, bruk e-Pedal for spennende 
kjøring og Eco-modus for lengre rekkevidde. Aktiver ProPILOT** og Nissan 

Intelligent Mobility gjør det enkelt å kjøre i tung trafikk og gjør veien din.

Stressfri pendling
Velg D-modus og aktiver ProPILOT** for stressfri pendling og unngå 

rekkeviddeangst på farten takket være hurtigladenettverket i Europa.

Helelektrisk kjøring
Velg Nissan LEAF e+ for spennende kjøreopplevelser. Med 59 kWt-batteri 

(nyttbar kapasitet) for umiddelbart dreiemoment, mer kraft og lengre 
rekkevidde, er dette én av de beste elbilene du kan kjøre per i dag.

*Rekkeviddetallene har fremkommet ved laboratorietesting i samsvar med EU-lovgivning, 
og skal brukes til sammenligning av forskjellige biltyper.

Informasjonen henviser ikke til en spesiell bil og er ikke en del av tilbudet.
Tallene reflekterer ikke nødvendigvis reelle resultater under kjøring.

Ekstrautstyr, vedlikehold, kjøreatferd og værforhold kan påvirke de offisielle resultatene.
Tallene ble utarbeidet etter den nye testsyklusen Worldwide harmonized 

Light Vehicles Test Procedure (WLTP).
**Leveres på enkelte versjoner, som standard eller ekstrautstyr (tilleggskostnad).
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SE OG FØL MER
med Around View Monitor** og smarte 

teknologier** som Trafikkvarsling bak og 
Blindsonevarsling.

ØKT SELVTILLIT
MED NISSAN PROPILOT*

Aktiver systemet og velg hastighet og 
avstand for enklere, mer avslappet og 
tryggere kjøring.

DU HAR FULL 
KONTROLL

med Nissan e-Pedal.
Ja, du trenger nå bare én pedal for å 
akselerere, bremse ned og stoppe helt 
i Nissan LEAF – Det er utrolig!

FRYD DEG OVER 
FØLELSEN

av umiddelbar kraft og pur 
glede med Intelligent Driving-
teknologier for smidig og 
spennende kjøring.

HOLD DEG TILKOBLET
med den nye 8" skjermen med Apple CarPlay 

og Android Auto for sømløs tilkobling mellom 
smarttelefonen og bilen døgnet rundt.

En fryd for sansene
Kraftig, intens og helt ny kjørefølelse. Gjør deg klar til en 
opplevelse som gjør kjøringen enda bedre. Er du opptatt av 
ytelse? Oppdag en «boost» i kapasitet med LEAF e+. Må du være 
tilkoblet døgnet rundt? NissanConnect-systemet er skreddersydd 
for deg. Er du klar? Nissan LEAF skuffer deg ikke.
*ProPILOT er tilgjengelig på et begrenset utvalg av modellene og kun med automatgir. ProPILOT er en avansert førerassistanse-teknologi, men kan ikke hindre kollisjoner. 
ProPILOT er ment for bruk med «øynene på veien/hendene på rattet» på motorvei (der trafi  kken er separert med fysiske barrièrer). Det er førerens ansvar å følge med 
på veien, kjøre trygt, overholde fartsgrensene og kjøre i trygg hastighet basert på veiforholdene, samt overta styringen av bilen til enhver tid.

**Leveres på enkelte versjoner, som standard eller ekstrautstyr (tilleggskostnad).
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e-Pedal. Akselerer, sakk farten 
og brems med gasspedalen.
Det er så enkelt. 

KJØR

STOPP

Bykjøring har
aldri vært enklere

Den er smart, tøff og morsom. Bykjøring er en sann glede 
med Nissan LEAF. Tenk deg å kjøre med bare én pedal: 
Dette gjør kjøring i travle bygater til en stressfri opplevelse. 
Køkjøring? Ikke noe problem.
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Lukeparkering. Fant du en 
parkeringsplass? Kjør frem, hold inne 
knappen og følg med når Nissan LEAF 
glir på plass. Utrolig!

Lommeparkering. Kjør frem,hold 
inne knappen og følg med når 
Nissan LEAF parkerer perfekt 
mellom linjene.

Parkering har
aldri vært enklere

Et av de største problemene i byer er parkering. Og manøvrering er ikke 
alltid like enkelt i travle bygater. Med ProPILOT Park* er ikke dette 
lenger noe problem. Problemer med trange parkeringsplasser i overfylte 
parkeringshus? Må du lukeparkere i en sidegate? Alt du trenger å gjøre 
er å kjøre frem, holde inne knappen, slippe rattet og følge med når din 
LEAF foretar en perfekt parkering. Praktisk parkering uten hendene på 
rattet eller bruk av pedalene.
*Funksjonene leveres på enkelte versjoner, som standard eller ekstrautstyr (tilleggskostnad) Du må ikke stole utelukkende på 
førerassistanse-funksjonene. Noen funksjoner vil kanskje ikke fungere under alle forhold og situasjoner. Hastighetsbegrensninger 
og andre begrensninger gjelder. For vilkår og betingelser relatert til Nissan-teknologier, ta kontakt med din Nissan-forhandler eller 
besøk www.nissan.no *ProPILOT Park trenger tydelige linjer og godt lys for optimal funksjon.
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Bli varslet
før du handler

FØLGER MED PÅ OMGIVELSENE. Selv om du ikke kan se bilen i 
blindsonen eller barnet på hjørnet som vil gå over veien, kan du stole 
på at Nissan Intelligent Mobility*-funksjoner følger med og varsler deg.

DISSE TEKNOLOGIENE FØLGER MED PÅ OMGIVELSENE OG varsler deg 
før du handler – enten du rygger ut av en parkeringsplass eller skifter 
fil på motorveien.
*Du må ikke stole utelukkende på førerassistanse-funksjonene. Noen funksjoner vil kanskje ikke fungere under 
alle forhold og situasjoner. Hastighetsbegrensninger og andre begrensninger gjelder. For vilkår og betingelser 
relatert til Nissan-teknologier, ta kontakt med din Nissan-forhandler eller besøk www.nissan.no

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR** varsler deg 
hvis det registreres objekter i bevegelse nær bilen 
din. Dette systemet følger med på omgivelsene.

TRAFIKKVARSLING BAK** Denne funksjonen gjør 
rygging ut av parkeringsplassen enklere og 
tryggere. Funksjonen følger med hva som skjer bak 
din LEAF, og kan varsle deg om biler som nærmer 
seg fra begge sider.

**Leveres på enkelte versjoner, som standard eller ekstrautstyr (tilleggskostnad).
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Med en rekkevidde opptil 270 km* på LEAF og opptil 385 km* på LEAF e+, det største hurtigladenettverket 
i Europa, pluss kjøring i D-modus, B-modus og NISSAN ProPILOT** med et knappetrykk, har kjøring på 
motorvei aldri vært mer inspirerende.
Nissan ProPILOT** opprettholder innstilt avstand til bilene foran og holder deg midt i kjørefeltet. 
Stopp/start med din LEAF ved køkjøring reduserer også strømforbruket Systemet gjør pendlingen til en 
god start på dagen.

OPPRETTHOLDER INNSTILT 
HASTIGHET OG AVSTAND

KAN OGSÅ STANSE 
BILEN HELT

HOLDER ET ØYE 
MED TRAFIKKEN

Få mest mulig
ut av kjøreturen

*Rekkeviddetallene har fremkommet ved laboratorietesting i samsvar med EU-lovgivning, og skal brukes til sammenligning av forskjellige biltyper. Informasjonen henviser 
ikke til en spesiell bil og er ikke en del av tilbudet. Tallene refl ekterer ikke nødvendigvis reelle resultater under kjøring. Ekstrautstyr, vedlikehold, kjøreatferd og værforhold 
kan påvirke de offi  sielle resultatene. Tallene ble utarbeidet etter den nye testsyklusen Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP).
**ProPILOT er tilgjengelig på et begrenset utvalg av biler og kun med automatgir. ProPILOT er en avansert førerassistanse-teknologi, men kan ikke hindre kollisjoner. ProPILOT 
er ment for bruk med «øynene på veien/hendene på rattet» på motorvei (der trafi  kken er separert med fysiske barrièrer). Det er førerens ansvar å følge med på veien, kjøre 
trygt, overholde fartsgrensene og kjøre i trygg hastighet basert på veiforholdene, samt overta styringen av bilen til enhver tid
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Tenk deg at du har en rekke Nissan Intelligent Mobility-funksjoner*
som støtter deg under kjøringen, inkludert:

ProPILOT**:
Holder et øye med 

trafikken for å 
opprettholde innstilt 

hastighet og avstand, 
samt holder deg midt i 

kjørefeltet. Systemet 
vil også varsle deg 

hvis du er på vei ut av 
kjørefeltet, og kan 
stanse bilen helt 

ved køkjøring.

ProPILOT Park*:
Ingen hender, ingen 

føtter – kun en enklere 
måte å parkere på 
med bare én finger 

Denne Nissan 
Intelligent Mobility 
funksjonen er så 

avansert at den gjør 
parkeringen til en lek.

INTELLIGENT 
CRUISEKONTROLL*:

Følger med på 
trafikken og gjør 

kjøring på motorveien 
til en stressfri 

opplevelse.

INTELLIGENT 
FILSKIFTEVARSLING*:

Holder trygt deg i 
kjørefeltet. Systemet 

bruker bremsene for å 
styre bilen tilbake til 

kjørefeltet etter behov.

INTELLIGENTE LED 
HOVEDLYS*:

Hovedlys som lyser 
opp veien og slår seg 
automatisk på når det 
blir mørkt, i tillegg til å 

skifte til nærlys ved 
møtende trafikk.

BLINDSONEVARSLING*:
Varsler deg hvis det 
befinner seg en bil i 

blindsonen på begge 
sider, og styrer bilen 

tilbake midt i kjørefeltet.

*Funksjonene leveres på enkelte versjoner, som standard eller ekstrautstyr (tilleggskostnad).

**ProPILOT er tilgjengelig på et begrenset utvalg av biler. ProPILOT er en avansert førerassistanse-teknologi, men kan ikke hindre kollisjoner. ProPILOT er ment for bruk med 
«øynene på veien/hendene på rattet» på motorvei (der trafi kken er separert med fysiske barrièrer). Det er førerens ansvar å følge med på veien, kjøre trygt, overholde 
fartsgrensene og kjøre i trygg hastighet basert på veiforholdene, samt overta styringen av bilen til enhver tid.

Riktig teknologi
når du trenger det

Nissan LEAF er en smart bil fullpakket med allsidig teknologi som støtter deg når du trenger det. 
Som for eksempel når du kjører på motorveien og trafikken plutselig stanser helt opp: Intelligent 
nødbremsing med fotgjenger- og syklist-deteksjon holder et øye med trafikken, og er klar til å 
bruke bremsene. Det er godt å vite at du ikke er alene. Med en rekke Nissan Intelligent Mobility*-
funksjoner som støtter deg og unngår farlige situasjoner, blir kjøreturen i en Nissan LEAF en mer 
komfortabel, tryggere og enklere opplevelse.
Du må ikke stole utelukkende på førerassistanse-funksjonene. Noen funksjoner vil kanskje ikke fungere under alle forhold og situasjoner 
Hastighetsbegrensninger og andre begrensninger gjelder.
For vilkår og betingelser relatert til Nissan-teknologier, ta kontakt med din Nissan-forhandler eller besøk www.nissan.no
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BAKRE
DIFFUSOR

AERODYNAMISKE
SIDESPEIL           

 FLATT UNDERSTELL

Skjærer gjennom luften med forbedret aerodynamikk. Takket være det nye 59 kWt-batteriet 
(nyttbar kapasitet) med økt kapasitet og bilens avanserte aerodynamiske design, leverer 
Nissan LEAF e+ både umiddelbart dreiemoment og stillhet under kjøring. Dette er fremtiden: 
ytelse, komfort og glede.

Trimmet og klar for en
helelektrisk fremtid
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HURTIGLADING PÅ OFFENTLIG LADESTASJON
CHADEMO 50 KW HURTIGLADER*

Velg lademetodeLading av din LEAF er enklere enn noensinne: bruk en vanlig 
stikkontakt og lad bilen over natten. Hvis du har det travelt, 

kan du bruke en av våre nye AC-ladere: trygg, smart og praktisk 
lading av din Nissan LEAF enten inne eller ute.

NISSAN LEAF: 20 % TIL 80 % PÅ CA. 60 MIN*
NISSAN LEAF e+: 20 % TIL 80 % PÅ CA. 90 MIN*

* tilgjengelig på enkelte varianter
* Oppgitte tall gjelder for 39 kWt (Nissan LEAF) og 59 kWt (nyttbar kapasitet) (Nissan LEAF e+) batterier. Tiden avhenger av ladeforhold, inkludert type lader og tilstand, 
batteritemperatur og miljøtemperatur. Angitt ladetid ved hurtiglading krever bruk av en CHAdeMO-hurtiglader. Nissan LEAF er utviklet for daglig kjøring og er utstyrt med 
sikkerhetsanordninger som beskytter batteriet ved gjentatt hurtiglading i løpet av kort tid. Flere hurtigladinger i løpet av en kort tidsperiode kan føre til at batteritemperaturen 
aktiverer sikkerhetsteknologien, og gjør at ladingen kan ta lenger tid.

HJEMMELADER – LØSNINGER, 7 KW TIL 22 KW EFFEKT
Dynamisk strømstyring sikrer optimal hjemmelading med tilgjengelig energi 
på en smartere og mer effektiv måte.

NISSAN LEAF : FULLADET PÅ OMTRENT 7T 30 MIN 
NISSAN LEAF e+ : FULLADET PÅ OMTRENT 11T 30 MIN
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Reduserte eierkostnader
og større frihet

FINN UT HVORFOR DET ENKLE OFTE ER DET BESTE Helelektrisk kjøring har mange fordeler.
Uten en bensinmotor er det selvsagt ingen påfylling av drivstoff på bensinstasjonen, men det 
finnes også mange andre fordeler. Elbiler har færre bevegelige deler, noe som fører til mindre 
vedlikehold. Dette gir deg mer tid til å gjøre det du liker aller best.

TA FARVEL MED BENSINMOTOREN
Med elmotor kan du nå si farvel til høye 
vedlikeholdskostnader, og få mer tid til 
kjøring. Spar tid og penger ved å lade 
batteriet i stedet for å fylle opp 
bensintanken.

TA FARVEL MED BENSINSTASJONEN
Nå slipper du å stoppe på bensinstasjonen 
på vei til jobb. Du våkner opp til en fulladet 
bil som er klar til dagens kjøring.

TA FARVEL MED OLJE OG OLJESKIFT
Uten bensinmotor slipper du også olje 
eller oljeskift. Uten girkasse, tennplugger, 
radiator, drivreimer osv. reduseres også 
eierkostnadene med over 40 %. Dette gir 
deg økt frihet.

SI HEI TIL INNOVATIVE BATTERIER 
Den pålitelige batteripakken i LEAF er utviklet hos 
Nissan og har gjennomgått omfattende testing, noe 
som betyr at du kan føle deg trygg under kjøring 
med det beste innen batteriteknologi.
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Skann koden for 
å laste ned 
NissanConnect 
Services-appen 
og koble til din 
nye Nissan-bil.

Responsvilligheten og bruken kan påvirkes av dårlig signal. For optimal bruk, må bilen befinne seg i et område med 
god nettverksdekning.

NissanConnect 
Services

**Du skal bare koble mobiltelefonen din til NissanConnect når bilen står trygt 
parkert. Bruk av systemet skal alltid gjøres i samsvar med gjeldende 
trafikkregler. Førere skal kun bruke systemet når det er trygt. Brukere skal 
være oppmerksom på at håndfri teknologi også kan hindre full konsentrasjon 
om veien foran.

Sømløs
tilkobling

Den nye 8" berøringsskjermen i Nissan LEAF er din portal til NissanConnect**: 
med blant annet intuitiv navigasjon og avansert teknologi. Vår smarttelefonapp 
tilbyr en økende utvalg av tjenester, inkludert sending av ruteplaner til din 
nye Nissan LEAF.

LADING

Undersøk batteristatus hvor 
som helst med 
NissanConnect Services-
appen og start ladingen fra 
mobiltelefonen, slik at du 
kan benytte deg av 
rimeligere strøm om natten.

TILKOBLING

Koble til Android- eller iOS-
enheten din for sømløs 
tilkobling, inkludert 
stemmestyring.** Få tilgang 
til favorittmusikken din, 
meldinger og andre apper 
for å holde deg informert og 
underholdt under kjøring.

NAVIGASJON OG 
KJØRING

Navigasjonsveiledning, 
inkludert Send to Car, gjør 
det enklere å komme frem. 
Se total kjørelengde og 
antall kjøreturer på 
smarttelefonen din.

PRAKTISKE LØSNINGER 
OG KOMFORT

Tilgang til fjernstyrte 
tjenester fra NissanConnect 
Services-appen. Og hvis 
du trenger hjelp er 
Nissan Assistance bare 
et klikk unna.
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(1) Apple CarPlay® og Android Auto er gratis, avhengig av modell og/eller utstyrsnivå. Ta kontakt med din Nissan-forhandler for mer informasjon.

(2) Gratistjenester (Google Assistant via Nissan, kjørehistorikk og analyse, Nissan Veihjelp & Assistance, havaritjeneste) er gratis i 7 år, avhengig av modell og/eller utstyrsnivå. 
For mer informasjon, ta kontakt med din Nissan-forhandler.

(3) Kart og Live Traffic, fjernstyrte tjenester og smartvarsling er gratis i 3 år, og koster deretter 10 kr/mnd (smartvarsling), 100 kr/mnd (fjernstyrte tjenester), 300 kr/mnd (kart og 
Live Traffic), avhengig av modell og/eller utstyrsnivå. Ta kontakt med din Nissan-forhandler for mer informasjon eller.

(4) Innebygd WiFi er alltid en betalt tjeneste via abonnement. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler eller ring Kundeservice: 66 98 39 27.

For mer informasjon, ta kontakt med din Nissan-forhandler. NissanConnect kobles til Internett via en integrert, trådløs internettilkobling. Datapakker er tilgjengelig via utvalgte, 
eksterne mobiloperatører i henhold til deres vilkår (avhengig av tilgjengelighet i ditt land). Les mer på www.nissan.no eller besøk din Nissan-forhandler. For å bruke 
NissanConnect-tjenestene trenger du en NissanConnect-brukerkonto. Du må først registrere deg og deretter logge inn på NissanConnect med brukernavn og passord.

For å bruke vår gratis NissanConnect-app, må du ha en smarttelefon med kompatibelt iOS eller Android operativsystem og et SIM-kort med data fra en eksisterende eller 
separat mobilkontrakt mellom deg og mobiloperatøren. Alle tjenester avhenger av nettverksdekning. NissanConnect kobles til Internett via en integrert, trådløs 
internettilkobling. Datapakker er tilgjengelig via utvalgte, eksterne mobiloperatører i henhold til deres vilkår (avhengig av tilgjengelighet i ditt land). Les mer på www.nissan.no 
eller besøk din Nissan-forhandler

NissanConnect
Med et enestående 8"-display, er NissanConnect for Nissan LEAF ditt sentrale 
styringssystem. Koble mobiltelefonen til bilen din, optimaliser ruteplaner, 
kontroller batteriforbruket, få hjelp og støtte under kjøreturen og lær å kjøre 
mer effektivt. Last ned NissanConnect Services-appen for synkronisering.
NissanConnect leverer også familieopplevelser fra smarttelefonen via Apple 
CarPlay® og Android Auto (1).

DIN MUSIKK. PÅ DIN MÅTE
Få tilgang til musikken din 
via Bluetooth, USB eller via 

Apple CarPlay® eller 
Android Auto.

BATTERISTYRING
Pass på at bilen er ladet før du 
starter reisen. Du kan alltid starte 
ladingen av din Nissan LEAF fra 
smarttelefonen din.
Gratistjeneste (2)

KART OG LIVE TRAFFIC
Motta trafikkinformasjon i sanntid 
fra TomTom, som bidrar til bedre 
planlegging av kjøreruter i rushtiden 
eller ved ulykker.
Gratis i 3 år (3)

FJERNSTYRTE TJENESTER
La bilen din skille seg ut i mengden. 
Blink med lysene og bruk bilhornet. 
Du kan også forvarme eller kjøle 
ned Nissan LEAF før du setter deg 
inn for optimal komfort. Batteriet 
lades når det er tilkoblet en lader.
Betalt tjeneste (3) – 10 kr/min

WI-FI I BILEN
Bruk bilen som WI-FI Hotspot for 
å koble deg til Internett ombord. 
La oss komme i gang!
Betalt tjeneste (4)
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UNIK BLÅ DETALJERING

SÆRPREGET DASHBORD

TELESKOPRATT

OPPVARMEDE SETER

IMPONERENDE BEINPLASS

Opplev
komfort og stillegående kjøring

Hvordan er det å kjøre en stillegående bil? Sett deg inn i den stille kabinen, 
og opplev stillheten frem til du skrur på Bose Premium Audio System. 
Komfortdetaljer som oppvarmede seter gjør kjøreturen enda bedre.

BOSE PREMIUM AUDIO SYSTEM*
Til og med lydanlegget er energivennlig. Med syv 
små, lette og strategisk plasserte høyttalere har 
ingeniørene i Bose skapt et lydanlegg som drar 
mindre energi, men har samme høye lydkvalitet. Så 
nå kan du rocke av sted på en mer effektiv måte!
*Leveres på enkelte versjoner, som standard eller ekstrautstyr 
(tilleggskostnad).
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435LPlass
til alt du trenger

LEAF er alltid klar til neste eventyr med imponerende 
lastekapasitet, lavt lastegulv og nedfellbare bakseter 
(60/40). Dette gir en total lastekapasitet på 435 liter.
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*Rekkeviddetallene har fremkommet ved laboratorietesting i samsvar 
med EU-lovgivning, og skal brukes til sammenligning av forskjellige 
biltyper. Informasjonen henviser ikke til en spesiell bil og er ikke en del av 
tilbudet. Tallene reflekterer ikke nødvendigvis reelle resultater under 
kjøring. Ekstrautstyr, vedlikehold, kjøreatferd og værforhold kan påvirke 
de offisielle resultatene. Tallene ble utarbeidet etter den nye testsyklusen 
Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP).

En elektrifisert verden
Hos Nissan ser vi for oss en bærekraftig fremtid, og vi er overbevist om at dette kun vil 
skje hvis vi handler nå. Derfor er vi verdensledende innen elektriske mobilitetsløsninger 
som former smarte byer og skaper en bedre fremtid allerede i dag.

NISSAN ELBILER. Bli med på den elektriske revolusjonen. 
Kjør fremtidens bil i dag. Nissans banebrytende utvalg av 
elbiler og helelektriske varebiler tilbyr toppklasse ytelse, og 
sørger for at du kjører mens du produserer null-utslipp.

NISSAN LEAF. Nissan LEAF har en rekkevidde opptil 
270 km* (eller opptil 385 km* med LEAF e+)* på én full 
opplading, og er tilgjengelig med Intelligent Mobility 
funksjoner som ProPILOT, ProPILOT Park og e-Pedal.

OMFATTENDE LADENETTVERK. Nissan bruker den raske 
ladestandarden, CHAdeMO, og har allerede bygget ett av 
de største hurtigladenettverkene i Europa. Vi jobber for 
tiden med å opprette «grønne» korridorer for langkjøring 
langs populære veistrekninger.
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Velg en LEAF tilpasset din kjøring.
Skreddersydd for deg.
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A
B

C

D

*Range figures are obtained from laboratory testing in accordance with EU legislation and are intended for comparison between the different types of vehicles. The information does not refer to a particular individual vehicle 
and does not constitute part of the offer. The figures may not reflect real driving results. Optional equipment, maintenance, driving behavior and non-technical factors like weather conditions may affect the official results. 
Figures were determined under the new Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) test cycle.
**Figures quoted are for a 40kWh (Nissan LEAF) and 59kWh (Nissan LEAF e+) batteries. Time dependent on charging conditions, including charger type and condition, battery temperature as well as ambient temperature at 
point of use. Indicated rapid charging time requires use of a CHAdeMO rapid charger. The Nissan LEAF is designed to support the majority of journeys in daily life and is equipped with charging safeguards to protect the battery 
during repeated rapid charging sessions in a short period of time. The time taken for successive rapid charging can take longer if the battery temperature activates the battery safeguarding.technology.
***ProPILOT is available on a limited range of vehicles and only on Automatic Transmissions. ProPILOT is an Advanced Driver Assist technology but cannot prevent collisions. ProPILOT is intended for “Eyes on/ Hands On” for 
highways only (road separated by Barriers). It is the driver’s responsibility to stay alert, drive safely and remain in control of the vehicle at any time.

MÅL

A: Total lengde: 4 490 mm

B: Akselavstand: 2 700 mm

C: Total bredde: 1 788 mm

D: Nissan LEAF total høyde: 1 540 mm 
(1 530 mm med 16» alufelger)

Two Tone Solid Effect Grey 
& Black Metallic Roof XFU

Solid Red Z10Black Metallic Z11

Two Tone Magnetic Red 
& Black Metallic Roof XDS

Magnetic Blue 
& Black Metallic Roof XFV

Blade Silver 
& Black Metallic Roof XDR

Two Tone Pearl White 
& Black Metallic Roof XDF

Arctic Solid White 326Pearl White QABGun Metallic KAD

Universal Blue RCJ

VELG EN FARGE

*Tallene venter på godkjenning

Nissan LEAF
Opptil 270km*
ved bykjøring
● Fulladet over natten med 16 amp kurs, kun i nødstilfeller
● 20 % til 80 % lading på ca. 60 minutter**
●  NissanConnect Services

Nissan LEAF e+
Opptil 385km*
med nullutslippskjøring
● Enkel lading med 16 amp kurs, i nødstilfeller 
● 20 % til 80 % lading på ca. 90 minutter**
●  NissanConnect Services

NÅ I TO VERSJONER SOM ER 
TILPASSET ULIKE LIVSSTILER

TA NESTE STEG
VELG DIN LEAF

Print   |   UtgangUtvendig design    |    Innvendig design     |    Teknologi og Ytelse    |     Tilbehør

Side 1    |    Side 2 



1

4

10

2

5

11

3

6

12

7 8 9

1 - Vendbar bagasjeromsmatte
2 - Led innvendig lys - sett*
*Settet inneholder også lyspærer i kupéen

3  - Terkselplate bakluke
4  - Skvettlapper foran og bak, White Pearl
(9 tilgjengelige farger)

5 - Støtfangerbeskyttelse bakluke
- Bakmontert sykkelstativ* og 
Ledningssett tilhengerfeste, 13-polet
*Ikke kompatibelt med reservehjul.
Maks. vertikal lastekapasitet er 52,5 kg.

7 - Haifinneantenne*
(5 farger tilgjengelig)
*Tilgjengelig for MY20, MY21 og MY22 for Acenta 
og Visia. (Kompatible med DAB, DAB+ and FM).

8  - 17" BOLD alufelg, Dark Grey 
Diamond Cut m/blå stripe + 
låsbare hjulmutre
9 - Aluminium lastestativ.
- Maks. last for tak er 35 kg. Lasteholderne veier 
6 kg. Maks 29 kg tillatt på lasteholderne.

10  - Nedre baklukelist, Blue
11  - Hjemmelader
12  - Matter

Tøft og elegant
LEAF-tilbehør

DYNAMIC PACK
FRONTLIST – BLUE
SIDELIST – BLUE
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I NISSAN 

FOKUSERER 
VI PÅ KVALITET.

360-GRADERS PROSESS
Vi bygger kvalitet fra bunnen av og utvikler alle biler omhyggelig 

for å gjøre dem mer komfortable og mer holdbare gjennom bruk 
av innovativt design, intelligent teknologi og gjennomtenkte detaljer 

inspirert av deg.

SIKKERHET
Vi jobber konstant med våre intelligente kjøresystemer for å gi deg 

høyere sikkerhet og en bedre og tryggere kjøreopplevelse hver eneste 
dag. Vår Around View Monitor har fire kameraer som gir deg et virtuelt 

fugleperspektiv av bilen og omgivelsene, i sanntid.

EKSTREM HOLDBARHET
Vi presser bilene våre til det ytterste for å garantere ytelsen og påliteligheten. 

Vi kjører millioner av kilometer i preproduksjonstester, åpner og lukker dører 
og panser tusenvis av ganger hver dag og bruker ekte vulkanstøv fra Japan 

for å teste vinduene.

EKSPERTISE GJENNOM 
ERFARING

Uansett hva vi jobber med hos Nissan, har vi alltid kunden i tankene. 
Hver eneste handling og beslutning vi tar, er nøye gjennomtenkt, 

utført med presisjon og av høy kvalitet – for til syvende og sist er 
det deg de er beregnet på. Fra skissestadiet til designfasen, fra testing 

til transparens, fra kundeservice til engasjement. Kvalitet kan ses og 
merkes i hver minste detalj.
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DU FÅR FRAM DET BESTE I OSS.

Du setter i gang fantasien vår. Du frem-
provoserer vår bilfaglige ekspertise. Du 
inspirerer oss til å endre reglene og finne på 
nye ting. Og hos Nissan er ikke innovasjon 
bare et spørsmål om tillegg og utvidelser – det 
handler om å bryte grenser for å finne opp 
status quo på nytt. Det handler om å utvikle 
uventede løsninger for å tilfredsstille dine 
villeste og mest pragmatiske ønsker. 
Hos Nissan konstruerer vi biler, tilbehør 
og tjenester som bryter med mønsteret – gjør 
det praktiske spennende og det spennende 
praktisk for å kunne gi deg en mer spennende 
kjøreopplevelse hver eneste dag.

MED NISSAN LEAF FÅR DU:
5 ÅR/100 000 KM GARANTI PÅ ALLE 
ELBILDEDIKERTE KOMPONENTER OG

5 ÅR/100 000 KM GARANTI PÅ 
STANDARDKOMPONENTER

12 ÅRS ANTIKORROSJONSGARANTI

30 000 KM SERVICEINTERVALL

GARANTIEN PÅ NISSAN LEAFS LITIUM-ION-
BATTERI DEKKER OGSÅ KAPASITETSTAP 
TIL UNDER 9 AV DE SØYLENE (UT AV 12) 
SOM VISES PÅ LEAFS KAPASITETSMÅLER, 
FOR EN PERIODE PÅ 8 ÅR ELLER 160 000 KM.

PRISLØFTE
Vi lover å gi deg den beste omsorg for din Nissan takket 
være ekspertisen til de skolerte Nissan medarbeiderne, 

og ved hjelp av de nyeste metodene og Nissan spesialverktøy. 
Vi vet ganske enkelt best hvordan å vedlikeholde din 
Nissan. For å garantere mest-for-pengene, vil Nissan 

matche prisen på tilsvarende service og reparasjoner til 
et alternativt verksted innenfor 100 km rekkevidde fra 

Nissan-forhandleren, dersom pristilbudet skulle være lavere 
enn hos oss.

NISSAN ASSISTANCE
Vi lover å holde deg på veien 24/7. Skulle noe uventet 
oppstå, garanterer vi 24-timers veihjelp uansett alder 
på din Nissan. 

FRI MOBILITET
Vi lover å gi deg som You+Nissan-medlem en alternativ 

transportløsning mens din bil er på verkstedet for service 
eller reparasjon, dersom dette tar mer enn 1,5 timer. Hvis 
du bestiller time i forkant, vil vi kunne gi deg en fri lånebil 

eller i det minste en alternativ transportløsning til dit du skal.

GRATIS TILSTANDSKONTROLL
Vi lover å utføre en gratis tilstandskontroll på bilen 
din når du har den inne til service, økonomiservice 
eller reparasjon. I tillegg gir vi deg et pristilbud for alt 
arbeid i forkant slik at du vet hva som må gjøres og 
hvor mye det vil koste.

VÅRE KUNDELØFTER GJELDER FOR ALLE SOM ER REGISTRERT I 
YOU+NISSAN-PROGRAMMET. HOS NISSAN TAR VI ALLTID VARE PÅ 

KUNDENE VÅRE. DET ER VÅRT KUNDELØFTE.

VÅRT LØFTE. DINE OPPLEVELSER.

HVOR SOM HELST, HVA SOM HELST. BARE RING 66 98 39 27 OG VI ER DER FOR DEG.
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Nissan Intelligent Mobility gir deg fremtiden. I biler som føles som en forlengelse av deg 

slik at du kan se og oppleve mer, og som reagerer på dine bevegelser og noen ganger på 

vegne av deg. Nissan Intelligent Mobility handler om en bedre fremtid i en verden som er 

både tryggere, mer bærekraftig og spennende.

Besøk nettstedet vårt for å bestille www.nissan.no/leaf
Følg Nissan på: Facebook, Twitter and Youtube.
Every effort has been made to ensure that the content of this publication is correct at the time of going to press (March 2022). 
This brochure has been produced featuring prototype vehicles exhibited at motor shows. In accordance with the company’s policy 
of continuously improving its products, Nissan Europe reserves the right to change at any time the specification and the vehicles 
described and shown in this publication. Nissan dealers will be informed of any such modifications as quickly as possible. Please 
check with your local Nissan dealer to receive the most up-to-date information. Because of the limitations of the printing processes 
used, the colours shown in this brochure may differ slightly from the actual colours of the paint and interior trim materials used.
All rights reserved. Reproduction in whole or part of this brochure without the written permission of Nissan Europe is forbidden. 
This brochure is made from chlorine free paper – MY21 Leaf brochure 03/2022 – Printed in EU. Created by DESIGNORY, France and 
produced by eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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