
12 334 121 Ft

FELSZERELTSÉG: N-Connecta

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM 40 kWh
ABS, fékasszisztens (BA) és elektronikus fékerő-elosztó (EBD) �

6 légzsák (vezető- és utasoldali, oldallégzsákok elől, függönylégzsákok) �

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) �

Intelligens sebességtartó automatika (Adaptív tempomat) Sebességhatároló automatikával �

Távolsági fényszóró asszisztens (HBA) �

Intelligens sávelhagyás-jelzés és -megelőzés �

Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés (CTA) �

Intelligens holttér-figyelő �

�

Közúti jelzések felismerése (TSR) �

Intelligens Vészfékezési Rendszer gyalogos felismerővel �

Övfeszítővel és överő-határolóval ellátott első biztonsági övek �

Állítható magasságú első biztonsági övek �

3 hátsó fejtámla �

ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok (hátul) �

Figyelmeztető hang gyalogosok számára (VSP) �

Gumijavító készlet �

Keréknyomás ellenőrző-rendszer �

Indításgátló �

TECHNOLÓGIA

e-Pedal �

AM/FM/CD/DAB rádió 6 hangszóróval �

Bluetooth® (kihangosítás és zene), USB és AUX csatlakozó �

�

7"-os színes TFT műszercsoport kijelző �

Energia-visszatermelő fékrendszer �

ECO üzemmód �

B üzemmód �

Visszagurulás-gátló �

Első és hátsó parkolóradar �

KÜLSŐ MEGJELENÉS

17"-os könnyűfém keréktárcsák �

Halogén fényszórók nappali menetfénnyel �

Első kődlámpák �

Jellegzetes LED-lámpák hátul �

Intelligens automata fényszóróvezérlés �

Hazakísérő fény �

Sötétített üvegezés �

Színre fújt első és hátsó lökhárítók �

Krómozott ajtókilincsek �

Színre fújt külső tükrök �

B-oszlop lakkfekete fényezéssel �

BELSŐ MEGJELENÉS

ECO-Szövetkárpit (Fekete vagy világos) �

Állítható magasságú vezetőülés �

Tárolózsebek az első ülések háttámlájában �

Kesztyűtartó �

Hátsó kapaszkodó kabátakasztóval �

60/40 arányban lehajtható hátsó ülések �

KÉNYELEM

Intelligens kulcs + Start/Stop gomb �

Automata és időzíthető légkondicionáló, pollenszűrővel �

�

Elektromos ablakemelők elöl-hátul, automata funkcióval a vezető oldalán �

Elektronikusan állítható, elektronikusan behajtható, fűthető külső tükrök �

Visszapillantóba épített LED irányjelző �

Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör �

Fűthető, bőr multifunkciós kormánykerék + Fűthető első és hátsó ülések + Továbbfejlesztett hőszivattyús fűtésrendszer �

Sebességérzékelő elektromos szervokormány �

Állítható magasságú kormánykerék �

12 voltos csatlakozó �

TÖLTÉS

6m kábel (0-ról 100%-ra 21 óra alatt 220V hálózati áramról) �

6m kábel (0-ról 100%-ra kb. 6 óra alatt 32A Falidoboz esetén - Mode 3 Type2 / Type2) �

Töltőkábel elektromechanikus zárral �

6,6 kW-os fedélzeti töltő �

50 kW CHAdeMO villámtöltőcsatlakozó �

Töltőcsatlakozó világítás �

Intelligens kulccsal távolról nyitható töltőcsatlakozó fedél �

� - Alapfelszereltség

NISSAN MENETDINAMIKAI RENDSZER: Intelligens Menetszabályozás, Intelligens Nyomvonal-Szabályozás

Eső érzékelős, 2 fokozatú ablaktörlő, állítható intervallummal, Szakaszos működésű hátsó ablaktörlő

Bruttó listaár: 

NissanConnect EV 8"-os érintőkijelzős navigációs és multimédia rendszer Apple CarPlay és Android Auto csatlakozással és tolatókamerával

VADONATÚJ
NISSAN LEAF



Karosszéria

Férőhelyek száma

Max. motorteljesítmény 1)

Max. nyomaték 1)

Típus

Feszültség

Kapacitás

Töltő - 40 kWó Töltési idő Fali töltődoboz megvásárlása szükséges

Villámtöltő  - alapfelszereltség
40 perc 

akár 80% 
töltöttségig

Nem

Fedélzeti töltő - alpfelszereltség
7 óra 30 

perc
Igen

EVSE kábel (hagyományos csatlakozó) - alapfelszereltség 21 Nem

Tömeg és méretek

N-Connecta önsúly min./max. 2)

Jármű megengedett összsúlya (max. össztömeg)

Max. terhelhetőség 2)

Max. tengelyterhelés elöl 2)

Max. tengelyterhelés hátul 2)

Teljes hosszúság

Teljes szélesség - tükrök nélkül

Teljes szélesség - tükrökkel

Szélesség, a külső tükrök között mérve

Teljes magasság

Tengelytáv

Túlnyúlás elöl

Túlnyúlás hátul

Nyomtáv elöl

Nyomtáv hátul

Min. szabad magasság

Fordulókör - padkák között

Vontatható tömeg

Tetőterhelés

Csomagtér mérete (VDA) - kalaptartó nélkül

Csomagtér mérete (VDA) - kalaptartóval

Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel tetőig pakolva (VDA)

Áramfogyasztás 3)

Hatótávolság (NEDC) 3)

CO2-kibocsátás (vegyes)

Végsebesség 3)

Gyorsulás 0 - 100 km/h 

Szín

Fekete (Z11)

Ezüst (KY0)

Szürke (KAD)

Gyöngyházfehér (QAB)

Fehér (326)

Garancia - a hagyományos autó alkatrészekre

személy

kW(LE)

Nm

kWó

1967

1540

2700

mm

4490

1788mm

mm

kg

kg

1000

1035

kg

mm

1557/1600kg

Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel

Töltő kapacitás

50 kW

6.6 kW

1) Az 1999/99/EK irányelv szerint meghatározott érték

�

�

435

1545

155

11.0

1005

785

1530

400

Légellenállás (Cv) 0.28

40 kWó

206

0

0

normál

gyöngyház

metál

metál

metál

Fényezés típusa

0

2) Az EC Direktíva adatainak megfelelően. Az önsúly vezető nélkül, hűtőfolyadékkal, olajjal, üzemanyaggal feltöltött, pótkerékkel és szerszámokkal ellátott állapotban értendő.  A terhelés csökkentendő a választott opciók és/vagy a felszerelt 

tartozékok függvényében.
3) Az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték. Normál használatnál a tényleges értékek számos tényező függvényében változhatnak, mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartam, 

guminyomás, karbantartás, rakott súly stb.

*A feltüntetett adatok előzetes értékek, és nem minden esetben tükrözik a valós értékeket. A végleges adatok a típusjóváhagyási folyamat befejezését követően lesznek elérhetők.

�

�

�

TECHNIKAI ADATOK

mp

km/h

g/km

km

Wh/km

l

l

kg

kg

m 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Elektromos motor típusa

144

7.9

205/55 R16

395/438kg

1995

40 kWó

Kormánymű Elektromos szervokormány

Hűtött tárcsafék iker-dugattyús csúszónyereggel

Stabilitásellenőrző rendszer ESP (alapfelszerelés)

Keréktárcsák mérete 16 coll, 6.5J

Gumiabroncs mérete

Lábbal működtethetőKézifék

elöl

hátul
Fékrendszer

Hűtött tárcsafék egydugattyús úszónyereggel

378

Áttételi arány

Hajtott kerekek 2WD, Első

Első felfüggesztés Független Mac Pherson lengőkar

Hátsó felfüggesztés Torziós tengely

Motorkód EM57

V

Modell

Motor

Akkumulátor

Erőátvitel

Futómű

320

Max fordulatszám 10500

Energiaforrás Elektromos áram

Felszereltségi szint N-Connecta

5 év vagy 160 000 kmév/km

5) A tényleges töltési idő több tényező függvénye, mint pl. a gyorstöltő típusa és állapota, az akkumulátor mérete, valamint a körNyezet és az akkumulátor hőmérséklete a töltési ponton.

4) Akár 378 kilometer hatótávolság, a belső tesztek alapján. A végleges adat a típusjóváhagyási folyamat lezártát követően kerül publikálásra, és nem minden esetben tükrözi a tényleges használat melletti értékeket.  Normál használatnál a 

tényleges tartomány számos tényező függvényében változhat, mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartam, guminyomás, karbantartás, rakott súly stb. 

mm 2030

l 1176

AC szinkron 

110(150)

350

Laminált lítium-ion

40 kWó

Teljesítmény

5-ajtós

5

2.2 kW

Tengelykapcsoló típusa (AT) Automata


