NOUL NISSAN LEAF

DOTĂRI
Baterie/Motor/Echipare
Baterie 40kW, Motor 150CP, transmisie X-TRONIC

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

●

●

●

●

Garantie Vehicul: 3 ani sau 100.000 km
Garantie Baterie: 8 ani sau 160.000 km

DOTĂRI STANDARD:
VISIA
Exterior
Faruri cu halogen, lumini de zi LED și reglaj manual pe înălțime
Lămpi spate cu LED
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, reglabile electric și încălzite,
cu semnalizator schimbare direcție integrat
Port de încărcare iluminat
Jante de 16" din oțel
Interior
Oglindă interioară cu reglaj antiorbire manual
Ecran TFT 7" și indicatoare de bord analogice
Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime
Banchetă spate fracționabilă (60/40)
Tapițerie textilă Black Knit
Cotieră centrală față
Priză 12V (x1) + mufă USB (x1)
Volan reglabil pe înălțime
Specific vehicule electrice (EV)
Încărcător on board 6.6kW
Port CHAdeMO 50kW pentru încărcare rapidă

Confort
Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor
Aer condiționat automat (timer prin aplicația NissanConnectEV)
Geamuri electrice față și spate
Cruise Control + Limitator de viteză
Sistem audio cu 4 boxe (1CD, AM/FM, USB, AUX) + Bluetooth
Parasolare față cu iluminare
Senzori de ploaie și lumină + Follow-me-home
Pedală accelerare/frânare electronică (e-pedal)
Siguranţă
ABS + EBD + Asistență la frânare
Asistență la pornirea din pantă (Hill Start Assist)
6 airbag-uri (față, laterale, cortină)
Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil
Control inteligent al traiectoriei (Intelligent Trace Control)
Sisteme Inteligente de Siguranță (Sistem Inteligent de Frânare de
Urgență cu funcție de Recunoaștere pietoni și bicicliști, Recunoaștere
Indicatoare Rutiere, Asistență pentru lumini Fază Lungă, Alertă trafic prin
spatele vehiculului, Avertizare părăsire involuntară bandă, Intervenție în
cazul părăsirii involuntare a benzii de circulație, Avertizare Unghi Mort)
Roată de rezervă temporară

ACENTA
Exterior
Jante de 16" din aliaj
Proiectoare de ceață
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii
Interior
Buzunare pe spătarul scaunelor șofer și pasager
Tapițerie textilă Neagră sau Bej

Confort
Pompă de căldură pentru încălzire rapidă
Sistem audio cu 6 boxe
NissanConnect EV cu ecran de 7" (Navigație + conexiune Ipod +
Bluetooth + conexiune SmartPhone + fără CD)
Volan din piele + Comenzi pe volan
Siguranţă
Cruise Control Inteligent
Cameră de luat vederi pentru marșarier
Senzori de parcare (4 față + 4 spate)

N-CONNECTA, suplimentar fata de ACENTA
Exterior
Faruri full LED cu aprindere automată și reglare automată pe înălțime
Oglinzi exterioare negre, reglabile electric și încălzite, cu semnalizator
schimbare direcție integrat (pentru caroserie în 2 culori)
Oglinzi laterale pliabile electric
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii
Jante de 17" din aliaj
Interior
Oglindă centrală cu reglaj antiorbire automat
Tapițerie textilă Neagră sau Bej + scaune față și banchetă spate
încălzite

Confort
Frână de mână electronică
Scaune față și banchetă spate încălzite
Volan încălzit
Siguranţă
Sistem inteligent Around View Monitor+ Detectare Obiecte în
Mișcare+ Alertă Atenţie Şofer Scăzută
Sistem inteligent de asistență la conducere ProPilot (Cruise Control
Inteligent, Menținerea benzii de circulație, Pilot pentru blocajele din
trafic)

TEKNA, suplimentar fata de N-CONNECTA
Interior
Tapițerie piele Negră sau Bej + scaune față și banchetă spate încălzite

Confort
BOSE Premium Audio + 7 boxe
Siguranţă
Parcare inteligentă ProPilot Park

1)

include harta României, display-ul şi ghidarea vocală nu sunt disponibile în limba română

CULORI CAROSERIE:
- metalizate:
gri Silver (KY0), gri Metallic Grey (KAD), negru Black (Z11), roşu Magnetic Red (NAJ), maro Chestnut Bronze (CAN)
gri Spring Cloud (KBR)
- perlate:
alb White Pearl (QAB),
- 2 culori:
two tone XDF (caroserie alb White Pearl (QAB) + plafon și oglinzi negre Black (Z11))
- solide:
alb White (326), roşu Red (Z10)

Document realizat la data de 8 mai 2018. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de
a aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi
partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă
fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro

