
NISSAN

LEAF

CENIK

Model Različica Kw/Km
Kapaciteta

baterije (kWh)
Poraba energije

(Wh/km)
Cena vozila

brez DDV v €
Cena vozila z

DDV v €

Novi Leaf 40kw Acenta 110/150 40 206 29.090,16 35.490
Novi Leaf 40kw N-Connecta 110/151 40 206 30.155,74 36.790
Novi Leaf 40kw Tekna 110/152 40 206 32.204,92 39.290

ACENTA N-CONNECTA TEKNA
Cena brez
DDV v €

Cena z DDV v €

O O O 442,62 540
O O O 163,39 200
O S S 163,93 200

- O - 983,61 1.200

- O O 819,67 1.000

- O S 491,80 600

- O S 901,64 1.100

- - O 409,84 500

O: Opcija

S: Serijsko

Dvobarvna kombinacija: Perla bela karoserija in kovinsko črni
stranski ogledali z kovinsko črno streho (2T)

BOSE premium Audio z 7 zvočniki  (BO)

ProPILOT: adaptivni tempomat, zadržavanje vozila v voznem pasu,
avtomatsko zaustavljanje in premikanje vozila v zastojih (PP)

ProPILOT Park - Inteligentni avtomatski sistem za pomoč pri
parkiranju (Ppark)

Opcije :

Kovinska oz. biserna barva
Stroški transporta in priprave vozila

Parkirni senzorji: 4 spredaj in 4 zadaj (PS)

Delno usnjeni sedeži: kombinacija PVC usnje/tkanina, Ogrevani
sprednji in zadnji sedeži, Ogrevan usnjen volanski obroč (HL)



OPREMA
LEAF ACENTA - Serijska oprema LEAF N-CONNECTA - dodatno k opremi ACENTA
Varnost Notranjost
ABS (Anti lock Brake System) Sistem proti blokiranju koles Vzvratno ogledalo z avtomatsko zatemnitvijo
EBD (Electronik Brake force Distribution) El. porazdelitev zavorne sile
ESP - Elektronski nadzor stabilnosti vozila Zunanjost
NBAS (Ojačevalec zavorne sile v sili) 17-palčna alu platišča
Varnostna zračna blazina za voznika in sovoznika Električno nastavljivi, avtomatsko poklopljivi ogrevani zunanji ogledali v barvi karoserije
Stranski zračni varnostni blazini spredaj Zatemnjena zadnja stekla ter steklo prtljažnika
Varnostni zračni zavesi B steber v gloss črni barvi
Trije 3 točkovni varnostni pasovi zadaj in dva spredaj Inteligentni avtomatski Full LED sprednji žarometi z avtomatskim prilagajanjem višine snopa
Trije vzglavniki zadaj
ISOFIX držalo za otroški sedež Tehnika
Inteligentno opozorilo in preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Inteligentno opozorilo pred vozili v mrtvem kotu Inteligentni Around View Monitor s sistemom prepoznavanja premikajočih se predmetov
Nissanov nadzor podvozja: Active Trace control 4 parkirni senzorji spredaj, 4 zadaj
Inteligentno zaviranje v sili s prepoznavo pešcev Sistem prepoznavanja premikajočih se predmetov
Opozorilo prečnega prometa zadaj Inteligentni nadzor utrujenosti voznika
Rezervno kolo

Notranjost
Vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo

Notranjost
Radio z MP3 predvajalnikom, AUX ter 6 zvočniki BOSE premium Audio z 7 zvočniki
12V vtičnica (x1) + USB priključek (x1) Ogrevani sprednji in zadnji sedeži
Bluetooth® Ogrevan usnjen volanski obroč
upravljanje avdio sistema + upravljanje prikaza instrumentne ploče Usnjeni/Alcantara sprednji in zadnji sedeži

Vratne obloge v PVC usnju
Električno pomična stekla (spredaj in zadaj)
Volan nastavljiv po višini Tehnika
Voznikov sedež ročno nastavljiv po višini Elektronska parkirna zavora
Naslon za roke spredaj ProPILOT (PP): 3 funkcionalnosti
Sedeži oblečeni v črno ali svetlo sivo tkanino Intelligent Cruise Control- adaptivni tempomat
Trije nasloni za glavo na zadnjih sedežih Intelligent Lane Intervention - zadržavanje vozila v voznem pasu
Usnjen volanski obroč z okrasnimi šivi Traffic Jam - avtomatsko zaustavljanje in premikanje vozila v zastojih
Armaturna plošča v kovinsko sivi barvi mehka na dotik
Nasloni za roke v vratih oblečeni v tkanino ProPILOT Park (Ppark)- Inteligentni in avtomatski sistem za pomoč pri parkiranju

Osvetljeno ogledalce v voznikovem in sovoznikovem senčniku
12V vtičnica (x1) + USB priključek (x1)
Deljiva zadnja klop v razmerju 60:40 ELEKTRIČNO VOZILO - specifikacije

50 kW Chademo priključek za hitro polnjenje
Zunanjost 6,6 kW vgrajeni polnilec
Brisalci s senzorjem za dež DOSEG: glede na normo WLTP
Avtomatsko prižiganje luči 389 Km -  po mestu
Avtomatsko prižiganje štirih smernikov ob močnem zaviranju 270 Km - kombinirana vožnja

Sprednje dnevne LED luči (Follow me home)
Zadnje LED luči s svetlobnim podpisom
Avtomatsko upravljanje dolgih luči
Halogenski žarometi
Sprednji meglenki
Kromirane vratne ročice
16-palčna alu platišča
Osvetljen priključek za polnjenje vozila

Tehnika
Daljinsko centralno zaklepanje ima

Pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Start Assist)

Merilec vrtljajev, digitalna ura

7" TFT zaslon med merilniki

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Merilec zunanje temperature
Tempomat + omejevalnik hitrosti
Elektronska ročna zavora
Indikator tlaka v pnevmatikah (TPMS) ima
Imobilizator
E-Pedal funkcionalnost (zaviranje in pospeševanje samo s stopalko za gas)

Datum: Maj 2018

Maloprodajne cene so informativne in so vezane na gibanje tečajnih razmerij. Zastopnik si pridržuje pravico do spremembe cen in opreme brez predhodnega obvestila. Cena  vključuje 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na
obremenjevanje okolja. Veljavnost cenika in seznama opreme za NISSAN QASHQAI je od datuma izdaje do preklica oz. do izdaje novega cenika ali seznama.

www.nissan.si

Inteligentni ključ z gumbom Start/Stop za zagon vozila

NissanConnect EV 7-palčna (NAVIGACIJA + DAB + ANDROID AUTO +
CARPLAY) - brez CD-ja

 TOVARNIŠKA GARANCIJA VELJA 3 LETA ALI 100.000 PREVOŽENIH KILOMETROV, 5 LET NA BATERIJO, MOTOR IN ELEKTRIČNE ELEMENTE ALI 100.000 PREVOŽENIH KILOMETROV. GARANCIJA PROTI PRERJAVENJU
VELJA 12 LET.

PODALJŠANO JAMSTVO ZA VOZILO VELJA 5 LET ALI 160.000 KM
ZASTOPNIK SI PRIDRŽUJE PRAVICO MENJAVE TEHNIČNIH PODATKOV OPREME VOZILA IN CENA BREZ PREDHODNE NAJAVE.

LEAF

LEAF TEKNA - dodatno k opremi N-CONNECTA
Avtomatska klimatska naprava (s časovno zakasnitvijo in ogrevanjem pred
zagonom vozila)

Žepi na hrbtnem delu prednjih sedežev

Električno nastavljivi, ročno poklopljivi, ogrevani zunanji ogledali z LED
smerniki v barvi karoserije

NISSAN


