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Jesteś gotowy na to, aby każdy Twój dzień był niesamowity? Po pokonaniu 

ponad 3,5 miliarda kilometrów przez wszystkie egzemplarze tego najlepiej 

sprzedającego się samochodu elektrycznego na świecie nowy Nissan LEAF 

oferuje nowy wymiar bezemisyjnej jazdy. To również zupełnie nowy sposób 

prowadzenia samochodu, który codziennie dostarcza nowych emocji. 

Simply amazing
Nowy Nissan LEAF
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Jedź dokądkolwiek zechcesz
Niższe koszty eksploatacji oraz zero zanieczyszczeń, pozwoli Ci cieszyć 

się miejską jazdą bez ograniczeń.

Stylowa i oszczędna jazda 
LEAF charakteryzuję się smukłą sylwetką, dynamicznymi liniami nadwozia 

i charakterystycznym dachem sprawiający wrażenie unoszącego się w powietrzu. 
Poszczególne elementy, takie jak tylny spojler, węższy profil maski silnika, ostro 

ścięte narożniki oraz detale optymalizujące przepływ powietrza, przyczyniają się do 
poprawy właściwości aerodynamicznych. 

* NEDC (nowy europejski cykl jazdy) 
Zgodnie z rozporządzeniem UN/ECE 101. Rzeczywiste wartości zależą od szeregu czynników, 

takich jak styl jazdy, ładowania akumulatora, temperatury, nawierzchni, wieku akumulatora, 
ciśnienia w oponach, konserwacji, masy ładunku, itp. 

** Zasięg nawet do 378 km został określony na podstawie testów wewnętrznych. Ostateczna 
wartość znana będzie po homologacji.

Większy zasięg dzięki nowemu 
akumulatorowi o pojemności 

40 kWh: nawet do 378 km*
Wydłużony zasięg na jednym ładowaniu pozwala wybrać się w dłuższą podróż**.

Zabierz ze sobą, 
co tylko zechcesz 

5 miejsc, 435 l pojemności bagażnika (405 l w wersji Tekna z systemem Bose 
Premium Audio), E-Pedal, czyli pierwszy na świecie autentyczny system jazdy 

z użyciem jednego pedału. Natychmiastowe osiągnięcie maksymalnego momentu 
obrotowego oraz systemy Nissan ProPILOT i Nissan ProPILOT Park: LEAF to 

samochód jedyny w swoim rodzaju. 
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Dzięki inteligentnej mobilności Nissana Ty i Twój LEAF jesteście ze sobą doskonale 

skomunikowani. Widzisz i czujesz więcej wokół siebie, więc możesz czuć się pewniej. 

Takie właśnie zawsze miało być prowadzenie samochodu. 

na niezapomniane doświadczenia i ciesz się nowym 
sposobem prowadzenia samochodu, który dostarcza 
dokładnie takich emocji, jakich oczekujesz.

Przygotuj swoje zmysły 

WIDZISZ 
WIĘCEJ

POCZUCIE 
KONTROLI

WIĘCEJ POWODÓW 
DO EMOCJI

LEPSZA 
ŁĄCZNOŚĆ

* tapicerka widoczna na zdjęciu 

jest wyposażeniem opcjonalnym

CZUJESZ  
SIĘ PEWNIEJ

Drukuj   |   Zamknij



To zupełnie nowy sposób prowadzenia samochodu, zapewniający 
mnóstwo frajdy z jazdy. Wyobraź sobie, że możesz używać w czasie 
jazdy tylko jednego pedału. Naciskasz, aby dynamicznie przyspieszyć, 
zwalniasz, aby... zwolnić. Możesz nawet zatrzymać samochód na 
wzniesieniu bez dotykania hamulca. Oczywiście jazda z użyciem 
dwóch pedałów też jest możliwa, ale czy równie przyjemna?

e-Pedal. Zwiększanie i zmniejszanie prędkości oraz 
hamowanie tylko za pomocą pedału przyspieszenia 
sprawia, że jazda jest bardziej płynna.

Oczywiście e- Pedal to nie tylko nowość na rynku 
motoryzacyjnym. Rozwiązanie to przyczynia się też do 
ograniczenia stresu i zmęczenia, abyś mógł czerpać więcej 
radości z każdej chwili spędzonej za kierownicą. 

Maksymalna moc 
za naciśnięciem 
E- pedalu

STOP

GO
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najbardziej tego

potrzebujesz

Wkracza do akcji, kiedy

Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że tempo ruchu gwałtownie się 
zmniejszyło. Jednak inteligentny system hamowania awaryjnego z wykrywaniem 
pieszych monitoruje sytuację i w razie potrzeby użyje hamulca. Oczywiście to nie 
jedyny sposób, kiedy LEAF może pomóc Ci wydostać się z kłopotów. 

ProPILOT:
po ustawieniu prędkości 

system utrzymuje 
samochód na środku pasa, 
pilnuje zaprogramowanej 
prędkości i odległości od 

pojazdu poprzedzającego, 
a nawet może doprowadzić 

do całkowitego 
zatrzymania auta.

ProPILOT Park:
parkowanie jednym 

palcem, bez użycia rąk 
ani nóg. Tak właśnie 
wygląda ten manewr 

Nissanem wyposażonym 
w funkcję inteligentnej 

mobilności, która 
sprawia, że możesz 

popisać się sprawnym 
parkowaniem.

Inteligentny
tempomat:

System obserwuje 
natężenie ruchu na 
drodze, monitorując 

zachowanie 
odpowiedniej odległości 

od poprzedzającego auta 
i dostosowując do niego 

prędkość.  

Inteligentna 
interwencja przy 
niezamierzonym 

opuszczeniu pasa 
ruchu: 

nazwa systemu mówi 
sama za siebie. 

Gdy system uzna, że 
samochód opuszcza pas 
ruchu bez włączonego 

kierunkowskazu, ostrzeże 
go poprzez łagodne 

użycie hamulców.

Inteligentne, 
automatyczne 

reflektory 
w technologii 

Full LED:
skutecznie oświetlają 
drogę, automatycznie 
włączają się o zmroku 
i przełączają światła 

drogowe na mijania po 
wykryciu samochodu 

nadjeżdżającego 
z przeciwka.

Wyobraź sobie, że masz do dyspozycji cały pakiet systemów inteligentnej mobilności Nissana, w tym:
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ŁADOWANIE ŁADOWARKĄ O MOCY 

6,6 KW W DOMU I NA STACJACH 

PUBLICZNYCH

CZAS ŁADOWANIA 

8 GODZIN (6 KW)*

Dzięki innowacyjnemu systemowi ładowania 

uzupełnienie zapasu energii jest szybsze 

i łatwiejsze niż kiedykolwiek. Aplikacja na telefon 

umożliwia połączenie się z samochodem 

i przygotowanie go do jazdy jednym stuknięciem 

w ekran smartfona. 

Ładowanie nigdy jeszcze 

* W trakcie homologacji

CZAS ŁADOWANIA DO 80% 

40 MINUT*

SZYBKA ŁADOWARKA PUBLICZNA 

O MOCY 50 KW

nie było tak łatwe 
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Dzięki takim rozwiązaniom, jak kierownica spłaszczona w dolnej części, nowa 

wyrazista konsola środkowa oraz wyświetlacz informacyjny, który może być 

także ekranem telefonu, wnętrze zapewnia poczucie pełnej łączności ze 

światem. Aplikacja NissanConnect EV na IPhone i Android ułatwia zarządzanie 

Nissanem LEAF z dowolnego miejsca, w którym masz połączenie z internetem. 

Z jej pomocą możesz sprawdzić stan naładowania akumulatora, wyszukać 

stacje ładowania, włączyć lub wyłączyć klimatyzację oraz sterować wieloma 

innymi funkcjami. Wystarczy sięgnąć do kieszeni.

Nowy poziom 

łączności 

* tapicerka widoczna na zdjęciu jest opcjonalna

SPRAWNA INTEGRACJA ZE SMARTFONEM 

Apple CarPlay** i Android Auto*** to 

bezpieczniejszy i bardziej inteligentny 

sposób korzystania ze smartfona 

w samochodzie. Umożliwia on 

sterowanie odtwarzaczem muzyki, 

przeglądanie map, telefonowanie oraz 

wysyłanie i odbieranie wiadomości. 

Wystarczy podłączyć telefon. 

** Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.

Wymagania dotyczące urządzeń kompatybilnych z Apple CarPlay: iAP2, iPhone 5 lub nowszy 

(złącze Lightning), iOS 8.3 lub nowszy oraz konieczność podłączenia przez USB. Dostępność 

Apple CarPlay zależy od rynku. CarPlay jest aplikacją dostarczaną przez Apple Inc. Może ona 

nie być dostępna w Państwa lokalizacji. Listę krajów, w których aplikacja jest dostępna, można 

znaleźć pod adresem: 

http://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

*** Android Auto współpracuje z telefonami z systemem Android 5.0 (Lollipop) lub nowszym 

i wymaga podłączenia urządzenia przez USB. Dostępność Apple CarPlay zależy od rynku.

TWOJA MUZYKA, TWOJE REGUŁY. 

Muzykę ze smartfona możesz 

odtwarzać przez Bluetooth lub po 

podłączeniu aparatu do gniazda USB. 
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Poczuj elektryzujące emocje wcześniej niż inni dzięki nowemu 

Nissanowi LEAF w wersji 2.ZERO. Zaawansowany technologicznie 

i przyjazny dla środowiska. Wyposażony w inteligentny system 

ProPILOT zapewniający poczucie spokoju za kierownicą. 

ekskluzywna i limitowana edycja
NOWY Nissan LEAF

NISSAN LEAF 2.ZERO 

// nadwozie w kolorze Wiosennej Zieleni

ProPILOT

Wyrazisty charakter podkreśla 

czarny błyszczący słupek B

e-Pedal

Dynamiczny wygląd dzięki 17- calowym 

felgom ze stopu metali lekkich

Nowy 
akumulator 

o pojemności 
40 kWh

Dyskrecja dzięki 

przyciemnianym szybom

Inteligentny 
system 

kamer 360°

Inteligentny 
system 

ostrzegania 
o zmęczeniu 

kierowcy

Automatycznie 
przyciemniane 

lusterko 
wsteczne 

Nissan LEAF 2.ZERO jest wyposażony w pakiet systemów 

inteligentnej mobilności Nissana, obejmujący:

Tapicerka z tkaniny z recyklinguCzarny metalizowany Z11WIOSENNA ZIELEŃ KBR

Nissan LEAF 2.ZERO — kolor i wyposażenie

Drukuj   |   Zamknij



WYBIERZ KOLOR

FELGA

17- calowe felgi ze stopów metali lekkich

2.ZERO

2.ZERO

Czarny metalizowany Z11 Wiosenna Zieleń KBR

A
B

C

D

Czarny, częściowo pokryte skórą

WNĘTRZE
2.ZERO

WYMIARY
A:  Długość całkowita: 4490 mm
B:   Rozstaw osi: 2700 mm

C:  Szerokość całkowita 
(bez lusterek): 1791 mm

D:  Wysokość całkowita: 1540 mm
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W FIRMIE NISSAN,

KONCENTRUJEMY 

SIĘ NA JAKOŚCI... 

PROCES 360° 
O jakość dbamy od samego początku, starannie projektując każdy 

samochód, aby był on wygodniejszy i trwalszy dzięki 

innowacyjnemu wzornictwu, inteligentnej technologii 

i przemyślanym detalom inspirowanym potrzebami użytkownika. 

BEZPIECZEŃSTWO 
Pracujemy nad tym, aby nasze systemy inteligentnej jazdy nieustannie 

troszczyły się o Ciebie i pomagały unikać niefortunnych zdarzeń — abyś 

codziennie mógł czuć się pewnie za kierownicą. Cztery kamery obserwują 

otoczenie pojazdu i umożliwiają wyświetlenie jego widoku z góry. 

NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ 
Nasze samochody poddajemy ekstremalnym testom, aby zagwarantować 

wymagane osiągi i niezawodność w codziennej eksploatacji. Przedprodukcyjne 

egzemplarze pokonują miliony kilometrów. Testy działania drzwi i maski silnika 

polegają na ich otwieraniu i zamykaniu tysiące razy w ciągu dnia. Do kontroli 

jakości i odporności szyb wykorzystujemy prawdziwy pył wulkaniczny z Japonii. 

POPARTEJ DOŚWIADCZENIEM 
W firmie Nissan klient jest na pierwszym miejscu. Wszystkie 

działania i decyzje, jakie podejmujemy, cechują się największą 

dbałością, precyzją i jakością, ponieważ podejmujemy je dla Ciebie. 

Od pomysłu po produkcję samochodu, od testów po przejrzystość, 

od obsługi klienta po zaangażowanie. Wysoką jakość widać w każdym, 

nawet najmniejszym szczególe.
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DOSTOSOWANIE CENY ZA OBSŁUGĘ 
SERWISOWĄ

Doskonałą ochronę samochodów naszej marki zapewnia 
świetnie wyszkolony personel oraz wykorzystywanie 

wyłącznie oryginalnych części. Wiemy najlepiej, jak 
serwisować Twojego Nissana. Gwarantujemy też 

najlepszy stosunek ceny do jakości. Nasze ceny 
dopasowujemy do kosztorysu analogicznej usługi 

przedstawionego przez warsztat w promieniu 10 km od 
danej placówki dealerskiej.

BEZTERMINOWA POMOC DROGOWA NISSAN 
ASSISTANCE
Obiecujemy zapewnienie całodobowej mobilności.
Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, usługa Nissan 
Assistance jest dostępna 24 godziny na dobę, bez 
względu na wiek Twojego Nissana.

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Obiecujemy zapewnić Ci mobilność w czasie, kiedy Twój 

pojazd znajduje się w serwisie. W przypadku wizyt 
serwisowych umówionych z wyprzedzeniem zapewnimy 

Ci możliwość bezpłatnego korzystania z pojazdu 
zastępczego. W wybranych punktach serwisowych 

dysponujemy nawet samochodami z napędem 
elektrycznym. Organizujemy także inne rozwiązania 

transportowe dopasowane do potrzeb klienta.

BEZPŁATNA KONTROLA STANU POJAZDU
Obiecujemy bezpłatną kontrolę stanu pojazdu przed 
wykonaniem jakichkolwiek prac. Dzięki temu dowiesz 
się dokładnie, jakie naprawy należy wykonać i jaki 
będzie ich koszt. Pełną informację o naszych cenach 
można także uzyskać w internecie oraz u dealerów.

CZAS, W KTÓRYM MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NASZYCH OBIETNIC, JEST NIEOGRANICZONY.
JESTEŚ UCZESTNIKIEM PROGRAMU YOU+NISSAN? CHCESZ, ABY ROZMAWIANO Z TOBĄ W SPOSÓB 

OTWARTY I SZCZERY? JEŚLI TAK, TO ZAJMIEMY SIĘ TOBĄ. ZAWSZE. OBIECUJEMY.

NASZA OBIETNICA. TWÓJ SPOKÓJ.

BÁRHOL, BÁRMIKOR SZÁMÍTHAT RÁNK. CSAK HÍVJA A 06 80 333 888-AS TELEFONSZÁMOT**, ÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLUNK!

Rozszerzona gwarancja Nissana umożliwia wydłużenie standardowej gwarancji lub 
przebiegu. Możesz wybrać gwarancję pod kątem sposobu użytkowania pojazdu.
 W  przypadku naprawy elementu objętego gwarancją stosowane są wyłącznie 
oryginalne części Nissana, montowane przez wykwalifikowanych mechaników.
Aby zapewnić Ci całkowite poczucie bezpieczeństwa, w  zakres usług wchodzi 
całodobowa pomoc drogowa dostępna w całej Europie ( jeśli dotyczy).

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
Pakiet przeglądów okresowych Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu 
Nissanowi LEAF obsługę serwisową, na jaką zasługuje! Odpowiednio zajmiemy się 
Twoim Nissanem, a ponadto zapewnimy Ci niezmienione ceny usług serwisowych 
przez cały okres obowiązywania umowy. Będziemy wymieniać części i płyny w Twoim 
pojeździe zgodnie z programem obsługi serwisowej Nissana oraz przeprowadzimy 
kontrole, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo podczas podróży. Zapewniając 
pełną kontrolę finansów i  program obsługi serwisowej, firma Nissan będzie 
przypominać Ci o zbliżających się wizytach w serwisie i zaproponuje najlepsze usługi 
oraz termin ich wykonania.

ROZSZERZONA GWARANCJA

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ Z NAS 
TO, CO NAJLEPSZE.

Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz 
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany zasad 
i wprowadzania innowacji. W Nissanie innowacja 
to nie tylko dodatki i  rozszerzenia — to 
przekraczanie granic w celu stworzenia nowego 
status quo. To tworzenie nieoczekiwanych 
rozwiązań, spełniających Twoje najdziksze 
i  najbardziej pragmat yczne pragnienia . 
W Nissanie projektujemy samochody, akcesoria 
i  usługi, które przełamują schemat, czyniąc 
praktyczne ekscytującym, a  ekscytujące 
praktycznym, tak aby oferować Ci jeszcze 
większą przyjemność z jazdy każdego dnia.

NISSAN LEAF TO:
5 LAT / 100 000 KM GWARANCJI 
NA WSZYSTKIE SPECJALNE PODZESPOŁY 
ELEKTRYCZNE

3 LATA / 100 000 KM GWARANCJI 
NA ELEMENTY STANDARDOWE

8 LAT/ 160 000 KM GAWRANCJI NA 
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA

12-LETNIA GWARANCJA NA KOROZJĘ 
PERFORACYJNĄ

OKRES MIĘDZYPRZEGLĄDOWY: 
30 000 km

Drukuj   |   Zamknij



Nissan LEAF na:

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 0 l/100km, emisja CO
2
: 0 g/km. Dane podane w niniejszej broszurze służą wyłącznie 

celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji 
były aktualne w chwili oddania jej do druku (wrzesień 2017 r.). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi. Zgodnie 
z  polityką ciągłego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i  wyglądu pojazdów 
opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak 
szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu 
na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w  broszurze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów nadwozia 
i wykończenia wnętrza. W ramach Programu Nissan Green wszystkie pojazdy Nissan są produkowane z materiałów spełniających 
wymogi w  zakresie recyklingu i  odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań 
recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z zasadą 3xR (redukcja, regeneracja 
i  recykling), łatwość recyklingu i  ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i  materiałów), demontażu po złomowaniu, 
oznaczanie części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania 
płynów chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Więcej informacji 
na: www.nissan.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w  części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan 
Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym — MY17 LEAF PRE-LAUNCH brochure 09/2017 — wydrukowano w UE.

Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ Worldwide — tel.: +33 1 49 09 25 35

We wszystkim, co robimy, kierujemy się koncepcją inteligentnej mobilności. 

Stosując nowe technologie, zmieniamy samochody w prawdziwych partnerów. Jazda 

takim pojazdem daje większe poczucie pewności, zapewnia więcej emocji i umożliwia 

utrzymywanie kontaktu z otoczeniem. 

Pojazdy przejmujące na siebie część zadań kierowcy czy autostrady doładowujące 

akumulatory samochodu elektrycznego w czasie jazdy to już niezbyt odległa przyszłość. 

Za sprawą Nissana część tej przyszłości już dziś nabiera realnych kształtów. 

Jesteś gotowy na nowego Nissana LEAF? Odwiedź naszą oficjalną stronę internetową, aby złożyć zamówienie.

https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/leaf-2018.html

Pieczęć dealera:
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