
CENNIK

standardowy specjalny perłowy
0 zł 1,200 zł 2,400 zł 2,400 zł 2,400 zł 2,400 zł 2,400 zł 2,400 zł 2,400 zł 2,850 zł

Czerwony Biały Popielaty Srebrny Czerwony Wiosenna zieleń Brązowy Czarny Niebieski Biały perłowy
Z10 326 KAD KY0 NAJ KBR CAN Z11 RCA QAB

4,750 zł 4,750 zł 4,750 zł 4,750 zł 4,750 zł 4,750 zł 4,750 zł

Biały perłowy + Czarny met. 

dach i lusterka zewnętrzne

Zielony met. + Czarny met. 

dach i lusterka zewnętrzne

Czarny met. + Popielaty 

met. dach i lusterka 

zewnętrzne

Popielaty met. + Czarny 

met. dach i lusterka 

zewnętrzne

Biały perłowy + Niebieski 

met. dach i lusterka 

zewnętrzne

Niebieski met. + Czarny 

met. dach i lusterka 

zewnętrzne

Czerwony met. + Czarny 

met. dach i lusterka 

zewnętrzne

XDF XDG XDK XDJ XDH XDY XDS

195,600 zł

metalizowany

SILNIKI
ZUŻYCIE PALIWA

EMISJA CO₂

206 Wh/km

0 g/km

180 Wh/km

N-CONNECTA

Podstawowy 157,700 zł 170,100 zł 175,800 zł

Podstawowy 201,300 zł
0 g/km

AKUMULATOR

LEAF 40 kWh

LEAF e+ 62 kWh

TEKNAACENTA

Ceny zawierają podatek VAT oraz obowiązują od 01.05.2019 do momentu opublikowania kolejnego cennika. Rok produkcji 2019. Przy wyborze konkretnej specyfikacji prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami.

*Rozszerzona Gwarancja Nissana jest produktem ubezpieczeniowym, oferowany przez Nissan International Insurance Ltd. Oferowane dodatkowe 2 lata rozszerzonej gwarancji jest ważne dla limitu 100.000 km. (Oprócz 3-letniej gwarancji producenta, oferowany produkt rozszerzonej gwarancji obejmuje dodatkowe 2 lata lub łączny przebieg 100 000 

km w okresie 5 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Informacja nie jest kompletna. Produkt jest zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy skontaktować się z autoryzowanym dealerem Nissana.

dwukolorowy

KOLORY

-

NISSAN LEAF



● ESP

● Tempomat     

● Ogranicznik prędkości

● System ostrzegania o niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu     

● System ostrzegania o pojeździe w martwym polu    

● System aktywnej kontroli zawieszenia: Inteligentny system kontroli toru jazdy i Inteligentny 

system kontroli ruchów nadwozia 

● System rozpoznawania znaków drogowych

● System inteligentnego automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i 

rowerzystów

● e-Pedal

● NissanConnect EV system nawigacji i 8" ekranem dotykowym**

● System hamowania rekuperacyjnego  

● Tryb jazdy ECO

● System wspomagania ruszania na wzniesieniu

● 16" felgi ze stopów metali lekkich

● Reflektory halogenowe i światła do jazdy dziennej w technologii LEDnyel

● Inteligentne reflektory automatyczne

● Światła z funkcją follow me home

● Zderzaki przedni i tylny w kolorze nadwozia

● Chromowane klamki

● Tapicerka ECO

● System inteligentnego kluczyka i-KEY + Przycisk Start/Stop

● Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne

● Pompa ciepła

● Multifunkcjonalna kierownica z poszyciem skórzanym

● Klimatyzacja automatyczną z funkcją timer

● Przednie i tylne czujniki parkowania

● 17" felgi ze stopów metali lekkich

● Przyciemniane szyby

● Połyskujące czarne słupki B

● Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

● Lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania

● Niebieskie wstawki na przednim zderzaku (LEAF e+)

● Pakiet Nissan AVM

- System kamer 360°

- System wykrywania poruszających się obiektów

- System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy

Pakiet Zimowy

- Podgrzewana kierownica

- Podgrzewane tylne i przednie fotele

● 6 głośników BOSE® i subwoofer

● ProPILOT - Zaawansowany system wspomagania kierowcy

● Skóra syntetyczna (LEAF)

● Tapicerka częściowo ze skóry z wstawkami Ultrasuede® (LEAF 

e+)*

● Reflektory w technologii FULL LED - Światła do jazdy dziennej w 

technologii LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Pakiet Zimowy (1 000 zł)

●  Podgrzewana kierownica

●  Podgrzewane tylne i przednie fotele

Zaawansowany system wspomagania kierowcy ProPILOT (1 920 zł)

● Inteligentny Tempomat

● Inteligentny asystent utrzymania pasa ruchu

● Elektryczny hamulec postojowy

● Pilot jazdy w korkach

Pakiet ProPilot Park (5 100 zł)

● Inteligentny asystent automatycznego parkowania

● Tapicerka częściowo ze skóry z wstawkami

 Ultrasuede® (3 850 zł)* - LEAF

* Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych i zamszowych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Celem tego działania jest zwiększenie trwałości siedzeń oraz ułatwienie codzinnej eksploatacji siedzeń, aby skóra była bardziej odporna na zarysowania i samoistne marszczenia.

**Apple CarPlay to aplikacja dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Apple CarPlay jest kompatybilny tylko z iAP2, iPhone 5 lub nowszym (Lightning Connector) i iOS 8.3 lub nowszym i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Apple CarPlay, znajduje się pod 

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

Android Auto to aplikacja dostarczana przez Google. Android Auto jest zgodny tylko z telefonami z Androidem w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszymi i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których usługa Android Auto jest dostępna, znajduje się pod adresem: https://www.android.com/auto/ Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek uszkodzenia, straty lub obrażenia odniesione w związku z korzystaniem z Apple CarPlay i Android Auto.

Z przyczyn niezależnych od Nissana, Apple CarPlay i Android Auto mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niekompletność funkcji Apple CarPlay i / lub Android Auto w pojeździe.

ACENTA 
(VISIA +)

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

TEKNA
(N-CONNECTA +)

N-CONNECTA 
(ACENTA +)

Reflektory w technologii FULL LED z funkcją doświetlania zakrętów i światła do jazdy 

dziennej w technologii LED (1 900 zł)

Skóra syntetyczna (500 zł)*

samochód

najlepszej cenie

Bezterminowy Nissan 

Assistance pojazdu


