
CENNÍK

BATÉRIA

LEAF 40 kWh

LEAF e+ 62 kWh 185 Wh/km

171 Wh/km 0 g/km

0 g/km

EMISIE CO2 ACENTA

36 130 €

-

N-CONNECTA

37 930 €

43 930 €

TEKNA

39 200 €

45 200 €

Štandardná cena

Štandardná cena

SPOTREBA EL. ENERGIE 1)

DVOJTÓNOVÉ PREVEDENIE (1 090  €)

XDJ Šedá + Čierna 

XDH Biela Pearl + Tmavomodrá XDG Striebornozelená + Čierna XDK Čierna + Šedá 

XDS Červená Magnetic + Čierna XDY Modrá + ČiernaXDF Biela Pearl + Čierna

FARBY KAROSÉRIE

Z10 Červená
(bez príplatku)

326 Biela
(250 €)

QAB Biela PearlKAD Šedá Z11 ČiernaKY0 Strieborná

CAN Hnedá ChestnutKBR Striebornozelená NAJ Červená Magnetic

NEMETALICKÉ METALICKÉ (550 €) PERLEŤOVÉ  (650 €)

RCA Modrá

INTERIÉR

Čierny interiér (G) Svetlý interiér (K)

50% NIŽŠIE NÁKLADY NA PREVÁDZKU
75% NIŽŠIE NÁKLADY NA ÚDRŽBUNISSAN LEAF



Ceny platia od 01.03.2020 do ich ukončenia. Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. Niektoré verzie sú v ponuke iba ako skladovévozidlá, pre bližšie informácie o dostupných verziách sa prosím obráťte na Vášho autorizovaného predajcu Nissan.
1) Hodnoty dojazdu vozidla boli získané v laboratórnych podmienkach v súlade s platnou legislatívou EÚ a slúžia k porovnaniu rôznych typov vozidiel. Informácie o dojazde sa nevzťahujú ku konkrétnemu vozidlu a nie je súčasťou ponuky. Tieto hodnoty nemusi a odrážať hodnoty pri jazde v reálnom svete. Konečný výsledok môže byť ovplyvnený voliteľnými prvkami 
výbavy, údržbou vozidla, jazdným štýlom a ďalšími netechnickými faktormi, ako sú napríklad poveternostné podmienky. Údaje boli namerané v súlade s testovacím cyklom WLTP.
2) Apple CarPlay je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Apple Inc. Apple CarPlay má ochrannú známku spoločnosti Apple Inc. Apple CarPlay je kompatibilný iba s iAP2, iPhone 5 alebo novším (Lightning konektor) a iOS 8.3 alebo novším a vyžaduje si USB pripo jenie . Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii aplikácia Apple CarPlay nájdete na adrese: 
https://www.apple.com/sk/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplayAndroid Auto je aplikácia poskytovaná spoločnosťou Google. Android Auto je kompatibilný iba s telefónmi Android verzia 5.0 ( Lollipop ) alebo vyššou a vyžaduje si USB pripojenie . Zoznam krajín, v ktorých je k dispozícii Android Auto, nájdete na: 
https://www.android.com/auto/Grand Automotive CE Kft. nezodpovedá za žiadne škody, straty alebo zranenia vzniknuté v súvislosti s používaním aplikácie Apple CarPlay a Android Auto.Z dôvodov mimo kompetencie spoločnosti Grand Automotive CE Kft. nemusia byť aplikácie Apple CarPlay a Android Auto k dispozícii vo vašej krajine alebo nemusia fungovať so 
všetkými ich funkciami. Spoločnosť Grand Automotive CE Kft. vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za nedostupnosť alebo neúplné funkcie aplikácie Apple CarPlay a / alebo Android Auto vo vašom vozidle.
3) Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť umelá koža. Umelá koža v mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolná proti mechanickému poškodeniu). Takéto riešenie umožňuje poskytnúť našim zákazníkom skutočne hodnotný a 
trvanlivý produkt.
Elektrické komponenty: Lítium-iónová batéria, Motor, Menič prúdu, Riadiaca jednotka vozidla, Redukčné ozubené súkolie, Jednosmerný menič, Nabíjačka vo vozidle, Nabíjací konektor a kábel. Záruka kapacity článkov batérie je zárukou proti poklesu kapacity pod čiarku 9 (z 12) na ukazovateli kapacity batérie.

VÝBAVA

ACENTA N-CONNECTA TEKNA

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

● 17" disky kolies z ľahkých zliatin
● Tmavé sklá
● Stredový stĺpik karosérie v lesklej čiernej farbe
● Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
● Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním
● Modrá štýlová lišta na prednom nárazníku (LEAF e+)
● Inteligentný panoramatický kamerový parkovací systém
● Monitorovanie pohybujúcich sa objektov za vozidlom
● Systém rozpoznávania únavy vodiča počas jazdy
● Prednými a zadnými parkovacími senzormi
● Zimný balík:

- Vyhrievaný kožený volant
- Vyhrievané predné a zadné sedadlá

● ProPILOT - Pokročilý asistenčný systém podpory vodiča
● 6 reproduktorov BOSE® so subwooferom
● Sedadlá čiastočne čalúnené umelou kožou 3) (LEAF 40 kWh)
● Polokožené sedadlá so semišovými (Ultrasuede®) prvkami 3) 

(LEAF e+)
● LED svetlomety - s automatickým prepínaním a LED 
svetlomety na denné svietenie

● ESP - elektronický program stability
● Inteligentný tempomat
● Obmedzovač rýchlosti 
● Inteligentné upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu so
zásahom do riadenia
● Inteligentný systém sledovania mŕtveho uhla 
● Aktívne ovládanie podvozku Nissan: Inteligentný systém regulácie 
nakláňania karosérie a Inteligentné aktívne držanie stopy 
● Rozpoznávanie dopravných značiek
● Inteligentné núdzové brzdenie so systémom rozpoznávania chodcov
● Technológia e-Pedal
● NissanConnect EV multimediálny navigačný systém so 8" dotykovou 
obrazovkou a smartfón konektivitou, Apple CarPlay®/Android Auto® 2)

● Systém rekuperatívneho brzdenia 
● ECO mód
● Asistent rozjazdu do kopca
● 16" disky kolies z ľahkých zliatin
● Halogénové svetlomety s LED svetlami na denné svietenie
● Inteligentný systém automatickej kontroly svetlometov
● Svetlomety s funkciou "Follow me home"
● Hmlové svetlá
● Predný a zadný nárazník vo farbe karosérie
● Chrómové kľučky dverí
● ECO poťah
● Inteligentný kľúč a štartovanie motora tlačidlom
● Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
● Systém tepelného čerpadla
● Multifunkčný kožený volant
● Automatická klimatizácia s časovačom
● 6.6 kWh palubná nabíjačka

Zimný balík (230 €)
● Vyhrievaný kožený volant
● Vyhrievané predné a zadné sedadlá

Balík Nissan AVM (600 €)
● Inteligentný panoramatický kamerový parkovací systém
● Monitorovanie pohybujúcich sa objektov za vozidlom
● Systém rozpoznávania únavy vodiča počas jazdy
● Prednými a zadnými parkovacími senzormi

Balík ProPILOT (440 €)
● Inteligentný tempomat s funkciou Stop & Go
● Inteligentný asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu
● Elektronická parkovacia brzda
● Asistent pre jazdu v dopravnej zápche

LED svetlomety s automatickým prepínaním a LED svetlá na 
denné svietenie (460 €)

Sedadlá čiastočne čalúnené umelou kožou 3) (110 €)

Balík ProPILOT Park (1 200 €)
● Inteligentný parkovací asistent 

● Polokožené sedadlá so semišovými (Ultrasuede®) 
prvkami 3) (880 €) - (LEAF 40 kWh)


