NISSAN LEAF
2021-es modell év - 2022 januártól gyártott autókra érvényes1

15%-OS KEDVEZMÉNNYEL
TÖLTHETŐK A NISSAN
ELEKTROMOS AUTÓK A
MOL PLUGEE ETÖLTŐKÖN

LISTAÁR
ÁRAMFOGYASZTÁS2

CO2 KIBOCSÁTÁS

LEAF 40 kWh

171 Wh/km

0 g/km

Bruttó listaár

LEAF e+ 62 kWh

185 Wh/km

0 g/km

Bruttó listaár

AKKUMULÁTOR

VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

12 190 000 Ft 12 790 000 Ft

-

14 890 000 Ft

TEKNA

13 490 000 Ft

14 090 000 Ft

15 590 000 Ft

16 090 000 Ft

KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZÍNEK
ALAP SZÍNEK

METÁL SZÍNEK (155 000 Ft)

GYÖNGYHÁZ (185 000 Ft)

KY0 Ezüst

Z10 Piros*
(felár nélkül)

CAN Gesztenyebarna

326 Fehér
(felár nélkül)

Z11 Fekete*

KAD Szürke

RCA Gyöngyház kék

QAB Gyöngyház fehér

KBY Gyöngyház szürke (ÚJ)

NAJ Vörös

* N-Connecta szinttől elérhető
** Visiához nem választható

KÉTTÓNUSÚ PRÉMIUM FÉNYEZÉS (290 000 Ft) - N-Connecta felszereltségi szinttől elérhető

BELSŐ SZÍNEK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

További információra van szüksége?
Kérdése van? Forduljon hozzánk az
alábbi elérhetőségeken:
XDF Gyöngyház fehér + Fekete

XDJ Szürke + Fekete

XDS Vörös + Fekete

XDY Kék + Fekete

Fekete belső (G)

06 80 333 888
ugyfelszolgalat@nissan.hu

XDH Gyöngyház fehér + Sötétkék

XDK Fekete + Szürke

XFU Gyöngyház szürke + Fekete (ÚJ)

Világos belső (K)**

FŐ FELSZERELTSÉGEK
VISIA
● 3.6 kW fedélzeti töltő
● EVSE kábel (6m)
● 16"-os acél keréktárcsák
● Halogén fényszórók LED nappali menetfénnyel
● Elektronikusan állítható, fűthető külső tükrök
● Színre fújt első és hátsó lökhárítók, külső tükrök
● Krómozott ajtókilincsek
● 7"-os műszerfal kijelző
● Szövetkárpit
● Első kartámasz
● Intelligens kulcs + Start/Stop gomb
● Automata és időzíthető légkondicionáló
● Esőérzékelős ablaktörlő
● Intelligens automata fényszóróvezérlés
● Hazakísérő fény
● e-Pedál
● Energia-visszatermelő fékrendszer
● ECO üzemmód
● Guminyomás ellenőrző rendszer (csak figyelmeztető jelzés)
● Sebességtartó automatika
● Sebességhatároló automatika
● Multifunkciós kormánykerék
● Elektromos ablakemelők elöl-hátul, automata funkcióval a
vezető oldalán
● Audiorendszer 4 hangszóróval (1CD, AM/FM, USB, AUX,
Bluetooth)
● USB csatlakozó hátul (x2)
● ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok
● NISSAN MENETDINAMIKAI RENDSZER: Intelligens
Menetszabályozás, Intelligens nyomvonal-szabályozás
● Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
● Visszagurulás-gátló
● 6 légzsák (vezető- és utasoldali, oldal- és függönylégzsákok)
● Intelligens Vészfékezési Rendszer gyalogos felismerővel
● Automata távolsági fényszóró asszisztens (HBA)
● Intelligens sávelhagyás jelzés és beavatkozás (LDP)
● Közúti jelzések felismerése (TSR)
● Hátsó keresztforgalom figyelmeztetés (CTA)
● Intelligens holttér-figyelés és beavatkozás (BSI)
● Mélységében és magasságában állítható kormányoszlop
● Figyelmeztető hangjelzés gyalogosoknak (VSP)

ACENTA
(Visia felszereltségen felül)

● 6.6 kW fedélzeti töltő
● Mode 3 kábel (6m)
● 16"-os könnyűfém keréktárcsa (LEAF 40 kWh esetén)
● 17"-os könnyűfém keréktárcsa (LEAF e+ 62 kWh esetén)
● A-IVI infotainment rendszer, 8"-os központi érintőkijelző
● Okostelefon tükrözési lehetőség, Apple
CarPlay®/Android Auto®4)
● 6 hangszóró
● Tolatókamera
● Intelligens sebességtartó automatika
● Ködlámpák
● Bőr kormánykerék
● Sötétített üveg
● Szükségpótkerék (LEAF e+ 62 kWh esetén)

N-CONNECTA
(Acenta felszereltségen felül)

● 17"-os könnyűfém keréktárcsa
● NissanConnect navigációs rendszer
● Nissan Connected Services
● Továbbfejlesztett hőszivattyús fűtési rendszer
● B-oszlop lakk fekete fényezéssel
● Elektromosan behajtható külső tükrök
● Fényre sötétedő középső tükör
● Intelligens 360 fokos parkolókamera
● Mozgó tárgy észlelése
● Intelligens éberségfigyelő rendszer
● Első és hátsó parkolássegítő érzékelők
● Téli csomag:
- Fűthető bőr kormánykerék
- Fűthető első és hátsó ülések
● USB csatlakozó elöl (x2)
● Cápauszony antenna
● Szükségpótkerék

TEKNA
(N-Connecta felszereltségen felül)

● ProPILOT - Fejlett vezetéstámogató rendszer
- Intelligens sebességtartó automatika (Intelligens
Tempomat)
- Intelligens Sávtartó Asszisztens
- Elektromos kézifék
- Forgalmi Torlódás Asszisztens
● BOSE® hangrendszer 7 hangszóróval
● Részlegesen bőr ülések Ultrasuede® hasított bőr
betétekkel4)
● LED fényszórók
- Automata beállítással
- LED nappali menetfénnyel + LED ködlámpák
● Intelligens belső visszapillantó tükör

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK
Téli csomag (95 000 Ft)
● Fűthető bőr kormánykerék
● Fűthető első és hátsó ülések

Téli csomag (95 000 Ft)
● Fűthető bőr kormánykerék
● Fűthető első és hátsó ülések
Nissan Intelligens Parkolást Segítő Rendszer
(185 000 Ft)
● Intelligens 360 fokos parkolókamera
● Mozgó tárgy észlelése
● Intelligens éberségfigyelő rendszer
● Első és hátsó parkolássegítő érzékelők

ProPILOT csomag (195 000 Ft) 6)
● Intelligens sebességtartó automatika (Intelligens
Tempomat)
● Intelligens Sávtartó Asszisztens
● Elektromos kézifék
● Forgalmi Torlódás Asszisztens

LED fényszórók (195 000 Ft) 6)
● Automata beállítással
● LED nappali menetfénnyel + LED ködlámpák
Szintetikus félbőr ülések 5) 6) (95 000 Ft)

ProPILOT Park csomag (395 000 Ft) 6)
● Intelligens parkolóasszisztens

LEAF TARTOZÉK AJÁNLAT

TARTOZÉK AJÁNLATOK NISSAN LEAF MODELLEKRE7)
17% kedvezmény a listaárból

Elegance csomag - krómozott kiegészítők
Tüköborítás +
csomagtérajtó díszcsík +
oldalsó díszléc

Kedvezményes ár: 133 000 Ft

Blue csomag - kék kiegészítők
Tüköborítás +
első lökhárító díszítőelem +
oldalsó alsó díszléc
Kedvezményes ár: 270 000 Ft
+ Tetőspoiler díszítőelem: 56 500 Ft

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Grand Automotive CE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Az árlista a 2021.11.16.-tól megkötött vevői szerződésekre érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az akt uális árakért és további feltételekért
érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.
1) Az árlistában szereplő árak és felszereltségek a 2022 januárban vagy utána gyártott autókra érvényesek.
2) Az adatokat laboratóriumi vizsgálatokból nyerik az EU jogszabályainak megfelelően, és a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi részét az ajánlatnak. A számok nem tükrözik atényleges vezetési eredményeket. Az opcionális berendezések,
a karbantartás, a vezetési magatartás és a nem technikai tényezők, például az időjárási viszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket. Az adatokat az új világméretű, harmonizált könnyű járművek vizsgálati eljárásának (WLTP) vizsgálati ciklusa alapján határozták meg.
4) Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2, iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. A Carplay részleteiről érdeklődjön a
következő oldalon: https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Az Android Auto Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható és USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetősége piaconként eltérő. Az Android Auto részleteiről érdeklődjön a
következő oldalon: https://www.android.com/auto/

