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Οι εικόνες και οι περιγραφές είναι ενδεικτικές. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι φωτογραφίες απεικονίζουν χαρακτηριστικά που δεν διατίθενται 
στην εγχώρια αγορά και δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, έκδοση ή προσφορά. Τα χαρακτηριστικά που φαίνονται ενδέχεται 
να μην είναι διαθέσιμα γενικά ή διαθέσιμα στην βασική έκδοση ή μόνο ως προαιρετικά.

Το παγκοσμίως κορυφαίο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο έρχεται με νέες δυνατότητες 
για να σας προσφέρει πολλαπλές οδηγικές εμπειρίες, με ένα μόνο αυτοκίνητο. Είτε είστε 
κάτοικος πόλης, είτε μετακινήστε ή είστε απλά λάτρης της ηλεκτροκίνησης, ετοιμαστείτε 
για ένα συναρπαστικό ταξίδι με περισσότερη αυτοπεποίθηση και συνδεσιμότητα, με το 
καταπληκτικό Nissan LEAF.

Nissan LEAF
Μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερη 
ισχύς, περισσότερες επιλογές
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Περιηγηθείτε στην πόλη
Οδηγήστε στο αστικό περιβάλλον με την κορυφαία, για την κατηγορία, αυτονομία 

που φτάνει έως 270km* και εως 385km για το LEAF e+. Επιλέξτε B-mode για άμεση 
αίσθηση, χρησιμοποιήστε το e-pedal για απόλυτο έλεγχο και το eco-mode για μια 
διασκεδαστική οδήγηση με τη μέγιστη αυτονομία. Ενεργοποιήστε το ProPILOT και 

τις τεχνολογίες Nissan Intelligent Mobility, για να ξεκουραστείτε στη βεβαρημένη 
κυκλοφορία και να κάνετε την πόλη δική σας.

Ευχαριστηθείτε την μετακίνηση 
όπως ποτέ πριν

Επιλέξτε το D-Mode και ενεργοποιήστε το ProPILOT για οδήγηση χωρίς άγχος στις 
μεγάλες διαδρομές, μεγιστοποιώντας την εμβέλειά σας, χάρη και στο δίκτυο ταχυ-

φορτιστών που εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη.

Ενδυναμώστε την 
100% ηλεκτρική σας οδήγηση 

Για ακόμα μεγαλύτερη οδηγική εμπειρία, επιλέξτε το Nissan Leaf e+. Με μπαταρία 
62kwh για άμεση ροπή, περισσότερη δύναμη και ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία, είναι 

ένα από τα καλύτερα EVs που κυκλοφορούν. 

Τα στοιχεία και οι αναγραφόμενες τιμές εμβέλειας είναι από εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της ΕΕ και προορίζονται για σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων οχημάτων. Οι πληροφορίες δεν αφορούν 

συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Τα στοιχεία ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα 
πραγματικά αποτελέσματα κατά τους κύκλους οδήγησης. Ο προαιρετικός εξοπλισμός, η συντήρηση, ο τρόπος 

οδήγησης και οι μη τεχνικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τα 
επίσημα αποτελέσματα. Τα αριθμητικά στοιχεία καθορίστηκαν στο πλαίσιο του νέου παγκοσμίως εναρμονισμένου 

κύκλου δοκιμών των ελαφρών οχημάτων (WLTP).

**Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
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ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

με το Around View Monitor** και έξυπνες 
τεχνολογίεςs** όπως το Rear Cross 
Traffic Alert και το Blind Spot Intervention.

Ξυπνήστε τις αισθήσεις σας
Είναι μια νέα, δυνατή, πανίσχυρη οδηγική αίσθηση. Ετοιμαστείτε για 
μία εμπειρία που, όταν βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι, σίγουρα θα σας 
συναρπάσει. Θέλετε να νιώθετε συνδεδεμένοι συνεχώς; Το σύστημα 
NissanConnect είναι φτιαγμένο για εσάς. Είστε πανέτοιμοι για να πάτε 
ένα βήμα μπροστά; Τίποτα δεν σταματά το Nissan LEAF.
*Το ProPILOT διατίθεται σε περιορισμένη γκάμα οχημάτων. Το ProPILOT είναι μια Προηγμένη τεχνολογία Υποστήριξης του Οδηγού (Advanced Driver Assist - ADA) 
αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Το ProPILOT προορίζεται αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομους (δρόμος που χωρίζεται από διαχωριστικές 
μπάρες) και απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματός του (μάτια στο δρόμο/χέρια στο τιμόνι). Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε 
επιφυλακή, να οδηγεί με ασφάλεια και να είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο του οχήματός του, ανά πάσα στιγμή.

**Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

ΑΠΟΓΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΣΑΣ

με το Nissan ProPILOT*. Απλά 
ενεργοποιήστε το και επιλέξτε την 
ταχύτητα και την απόσταση για μία 
πιο εύκολη, πιο χαλαρή και ασφαλή 
διαδρομή. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ

της άμεσης ισχύος κατά την 
εκκίνηση και με την απλή 
ευχαρίστηση που προσφέρουν 
οι έξυπνες οδηγικές τεχνολογίες 
για μία ευχάριστη, 
συναρπαστική εμπειρία. 

ΜΕΙΝΕΤΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ 

με τη νέα οθόνη 8" χάρη στο 
Apple Carplay και το Android Auto 
για απρόσκοπτη συνδεσιμότητα 
μεταξύ του τηλεφώνου και του 
αυτοκινήτου σας. 

ΝΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ

με το Nissan e-Pedal. Ναι! 
Χρειάζεστε μόνο ένα πεντάλ για να 
επιταχύνετε, να επιβραδύνετε και να 
φρενάρετε το Nissan LEAF. Δεν 
υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό. 
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Είναι έξυπνο, με μεγάλη αντοχή και πολύ διασκεδαστικό: 
Η πλοήγηση στη ζούγκλα της πόλης είναι απόλαυση με το 
Nissan LEAF. Φανταστείτε πως είναι να οδηγείτε με ένα πεντάλ: 
κάνει την οδήγηση στους πολυσύχναστους δρόμους και τους 
κόμβους, άνετη και εύκολη. Κολλήσατε στο μποτιλιάρισμα; 
Καμία ταλαιπωρία

e-Pedal. Επιταχύνετε, επιβραδύνετε 
και φρενάρετε χρησιμοποιώντας μόνο 
ένα πεντάλ. Τόσο απλό.

Οδηγήστε στην πόλη
όπως ποτέ πριν

STOP

GO

Τα στοιχεία και οι αναγραφόμενες τιμές εμβέλειας είναι από εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και προορίζονται για 
σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων οχημάτων. Οι πληροφορίες δεν αφορούν συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Τα 
στοιχεία ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά αποτελέσματα κατά τους κύκλους οδήγησης. Ο προαιρετικός εξοπλισμός, η συντήρηση, 
ο τρόπος οδήγησης και οι μη τεχνικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τα επίσημα αποτελέσματα. 
Τα αριθμητικά στοιχεία καθορίστηκαν στο πλαίσιο του νέου παγκοσμίως εναρμονισμένου κύκλου δοκιμών των ελαφρών οχημάτων (WLTP). *Διαθεσιμότητα ανάλογα με την έκδοση
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Η στάθμευση δεν ήταν
ποτέ τόσο εύκολη

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αστικής οδήγησης, είναι η στάθμευση. Όμως, 
με το ProPILOT Park*, θα πείτε αντίο στην ταλαιπωρία. Βρήκατε σημείο για στάθμευση 
αλλά έχετε αμφιβολίες για το αν χωράτε; Απλά πλησιάστε, πατήστε το κουμπί, αφήστε 
το τιμόνι και παρακολουθήστε το LEAF σας να παρκάρει τέλεια. Χωρίς χέρια, χωρίς 
πεντάλ, απλά ένας πιο εύκολος και άνετος τρόπος για να παρκάρετε.
*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω 
από κάποιες συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Παράλληλο παρκάρισμα. Βρήκατε 
επιτέλους το σημείο στάθμευσης; 
Απλά σταματήστε μπροστά από αυτό, 
πατήστε το κουμπί και παρακολουθήστε 
το Nissan LEAF να παρκάρει άνετα.

Κάθετο παρκάρισμα. Σταματήστε σε 
έναν ανοιχτό χώρο, πατήστε το κουμπί 
και παρακολουθήστε το Nissan LEAF 
να παρκάρει τέλεια μόνο του μεταξύ 
των γραμμών. 
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Λάβετε μια μικρή προειδοποίηση
πριν κάνετε κάποια 
κίνηση

ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΥΡΩ ΣΑΣ Ακόμα και αν δεν μπορείτε 
να δείτε το αυτοκίνητο που σας πλησιάζει ή ένα μικρό παιδί 
που επιχειρεί να διασχίσει το δρόμο, μπορείτε να βασιστείτε στις 
λειτουργίες του Nissan Intelligent Mobility* για να ενημερωθείτε 
εγκαίρως, έχοντας το προβάδισμα. Είτε βγαίνετε με όπισθεν από 
ένα χώρο στάθμευσης ή αλλάζετε λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο, 
σας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει γύρω σας και σας γεμίζουν 
με έναν αέρα αυτοπεποίθησης.
*Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες 
πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους 
υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR** Μπορεί να 
σας ειδοποιήσει όταν ανιχνεύει κινούμενα 
αντικείμενα κοντά στο όχημά σας, παρέχοντας 
επαυξημένη θέαση περιμετρικά.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT** Η λειτουργία αυτή 
σας βοηθά να βγείτε με όπισθεν από ένα χώρο, 
με μεγαλύτερη ασφάλεια. Παρακολουθεί το 
πίσω τμήμα του LEAF σας και μπορεί να σας 
προειδοποιήσει για αυτοκίνητα που πλησιάζουν, 
και από τις δύο πλευρές.

**Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά 
(με επιπλέον χρέωση).
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*Τα στοιχεία και οι αναγραφόμενες τιμές εμβέλειας είναι από εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και προορίζονται για σύγκριση μεταξύ 
των διαφόρων τύπων οχημάτων. Οι πληροφορίες δεν αφορούν συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Τα στοιχεία ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά αποτελέσματα κατά τους κύκλους οδήγησης. Ο προαιρετικός εξοπλισμός, η συντήρηση, ο τρόπος οδήγησης και οι μη τεχνικοί και 
απρόβλεπτοι παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τα επίσημα αποτελέσματα. Τα αριθμητικά στοιχεία καθορίστηκαν στο πλαίσιο του 
νέου παγκοσμίως εναρμονισμένου κύκλου δοκιμών των ελαφρών οχημάτων (WLTP).
**Το ProPILOT διατίθεται σε περιορισμένη γκάμα οχημάτων. Το ProPILOT είναι μια Προηγμένη τεχνολογία Υποστήριξης του Οδηγού (Advanced Driver Assist - ADA) αλλά 
δεν μπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Το ProPILOT προορίζεται αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομους (δρόμος που χωρίζεται από διαχωριστικές μπάρες) και 
απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματός του (μάτια στο δρόμο/χέρια στο τιμόνι). Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε επιφυλακή, να οδηγεί 
με ασφάλεια και να είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο του οχήματός του, ανά πάσα στιγμή.

Με αυτονομία έως 270km* και εως 385km* για το LEAF e+ που είναι εύκολο να την επεκτείνετε, χάρη στο 
μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφορτιστών στην Ευρώπη, όπως επίσης και χάρη στην δυνατότητα οδήγησης στο 
D-Mode και έχοντας το Nissan ProPILOT** να σας υποστηρίζει με το πάτημα ενός κουμπιού, η ιδέα 
της οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο δεν ήταν ποτέ τόσο συναρπαστική. Το Nissan ProPILOT ακολουθεί το 
προπορευόμενο όχημα σύμφωνα με την προεπιλεγμένη απόσταση, διατηρώντας σας στο κέντρο της 
λωρίδας. Μπορεί ακόμα και να σταματήσει τελείως το LEAF σας σε βεβαρυμμένη κυκλοφορία, εξοικονομώντας 
ενέργεια. Μεταμορφώνει τις καθημερινές, πρωινές μετακινήσεις σας σε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα της ημέρας.

Απολαύστε κάθε στιγμή
της διαδρομής

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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Φανταστείτε την οδήγηση με μία πληθώρα 
συστημάτων* Nissan Intelligent Mobility που περιλαμβάνει:

Η σωστή τεχνολογία
στη σωστή στιγμή

Όντας πολύ έξυπνο, το Nissan LEAF είναι εξοπλισμένο με πολύπλευρη τεχνολογία που επεμβαίνει 
όταν την χρειάζεστε. Όπως για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στον αυτοκινητόδρομο με υψηλή 
ταχύτητα και ξαφνικά συναντάτε κίνηση: Το Intelligent Emergency Braking με αναγνώριση πεζών 
είναι έτοιμο να φρενάρει εάν χρειαστεί. Είναι καλό να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.

ProPILOT**:
Παρακολουθεί τη ροή της 
κίνησης, διατηρώντας την 
προεπιλεγμένη ταχύτητά 

σας και την απόσταση 
από το προπορευόμενο 
όχημα και σας κρατάει 

στο κέντρο της λωρίδας. 
Επίσης, θα σας 
ειδοποιήσει αν 

παρεκκλίνετε από την 
λωρίδα και μπορεί ακόμα 

και να ακινητοποιήσει 
εντελώς το όχημα, σε 

περίπτωση 
μποτιλιαρίσματος. 

ProPILOT Park:
Ούτε χέρια, ούτε 

πόδια.Υπάρχει 
ευκολότερος τρόπος 
για να σταθμεύσετε, 

χρησιμοποιώντας μόνο 
το ένα δάχτυλο. Η 

προηγμένη λειτουργία 
του Nissan Intelligent 

Mobility κάνει το 
παρκάρισμα παιχνίδι. 

INTELLIGENT CRUISE 
CONTROL:

παρακολουθεί τη ροή 
της κυκλοφορίας και 
σας απαλλάσσει από 

τη μονοτονία της 
οδήγησης στον 

αυτοκινητόδρομο.

INTELLIGENT LANE 
INTERVENTION:

φροντίζει να βρίσκεται 
εκεί που θέλετε. 

Εφαρμόζει ελαφρά τα 
φρένα για να 

επανέλθετε στη 
λωρίδα σας, εάν 

ανιχνεύσει ότι άθελά 
σας βρίσκεστε εκτός 

των ορίων της για 
πολλή ώρα. 

INTELLIGENT AUTO 
HEADLIGHTS με full 

LED:
H μεγάλη σκάλα των 

προβολέων 
ενεργοποιείται 
αυτόματα όταν 

σκοτεινιάζει, με την 
μεσαία σκάλα να 
ενεργοποιείται 

προσωρινά, όταν 
ανιχνεύεται αντίθετα 
ερχόμενο αυτοκίνητο. 

BLIND SPOT 
INTERVENTION*:
Αυτή η λειτουργία 
παρακολουθεί την 

περιοχή του τυφλού 
σημείου, σας ειδοποιεί 
εάν ανιχνεύσει κάποιο 
όχημα “κρυμμένο” σε 

αυτό και σας 
επαναφέρει στην 

λωρίδα σας.

Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες 
συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
**Το ProPILOT διατίθεται σε περιορισμένη γκάμα οχημάτων. Το ProPILOT είναι μια Προηγμένη τεχνολογία Υποστήριξης του Οδηγού (Advanced Driver Assist - ADA) αλλά δεν μπορεί 
να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Το ProPILOT προορίζεται αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομους (δρόμος που χωρίζεται από διαχωριστικές μπάρες) και απαιτεί από τον οδηγό 
να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματός του (μάτια στο δρόμο/χέρια στο τιμόνι). Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε επιφυλακή, να οδηγεί με ασφάλεια και να είναι σε 
θέση να πάρει τον έλεγχο του οχήματός του, ανά πάσα στιγμή.
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Καλύτερη αεροδυναμική, σημαίνει μεγαλύτερη απόδοση. Χάρη στην προηγμένη αεροδυναμική 
σχεδίασή του, το Nissan LEAF προσφέρει στιγμιαία ροπή και μια απίστευτα ήσυχη διαδρομή με 
ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον και το πορτοφόλι σας. Αυτό είναι το μέλλον: ισχύς 
ευχαρίστηση και θετική ενέργεια.

Πανέτοιμο και εφοδιασμένο για ένα

100% ηλεκτρικό μέλλον

ΚΑΤΩ 
ΔΙΑΧΥΤΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΤΩΜΑ

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

Εκτύπωση   |   ΚλείσιμοΕξωτερική σχεδίαση    |    Σχεδίαση εσωτερικού    |    Τεχνολογία και Επιδόσεις    |   Στυλ και Αξεσουάρ

Σελίδα 1    |    Σελίδα 2    |    Σελίδα 3    |    Σελίδα 4    |    Σελίδα 5    |    Σελίδα 6    |    Σελίδα 7    |    Σελίδα 8    |    Σελίδα 9    |    Σελίδα 10    |    Σελίδα 11    |    Σελίδα 12    |    Σελίδα 13    |    Σελίδα 14



ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 7KW ΕΩΣ 22 KW
Η Δυναμική Διαχείριση Ενεργειας (Dynamic Power Management) 
διασφαλίζει βέλτιστη φόρτιση, χρησιμοποιώντας την διαθέσιμη ενέργεια 
του σπιτιού σας με πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο.

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
CHADEMO 50KW*

Η φόρτιση του LEAF σας δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη. 
Απλά συνδέστε το στην οικιακή σας πρίζα για ολονύκτια φόρτιση. 

Εαν βιάζεστε, χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή AC που πρσφέρει 
ασφάλεια και άνεση και θα διατηρήσει το LEAF σας φορτισμένο.

NISSAN LEAF: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - ΕΩΣ 7 Ω 30 ΛΕΠ
NISSAN LEAF E+: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - ΕΩΣ 11 Ω 30 ΛΕΠ

NISSAN LEAF : 20% ΕΩΣ 80% ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 60 ΛΕΠΤΑ*
NISSAN LEAF e+ : 20% ΕΩΣ 80% ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 90 ΛΕΠΤΑ*

*Τα στοιχεία αναφέρονται στις μπαταρίες χωρητικότητας 40kWh (Nissan LEAF). Ο χρόνος εξαρτάται από τις συνθήκες φόρτισης, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και της 
κατάστασης του φορτιστή, της θερμοκρασίας της μπαταρίας καθώς και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στο σημείο φόρτισης. Ο ενδεικτικός χρόνος ταχείας φόρτισης 
απαιτεί τη χρήση ενός ταχυ-φορτιστή CHAdeMO. Το Nissan LEAF έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των διαδρομών στην καθημερινή ζωή και είναι 
εφοδιασμένο με προστασία φόρτισης για την προστασία της μπαταρίας, κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων ταχέων φορτίσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος που 
απαιτείται για διαδοχικές ταχείες φόρτισεις μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας ενεργοποιήσει την τεχνολογία προστασίας της μπαταρίας.

Επιλέξτε τον τρόπο φόρτισης και συνεχίστε 
το ταξίδι
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ΥΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Οι συστοιχίες μπαταριών του LEAF, έχουν 
αναπτυχθεί στους κόλπους μας, έχουν δοκιμαστεί 
εξονυχιστικά και γι’ αυτό έχουν έναν ασυνήθιστο 
ρεκόρ αξιοπισίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 
αισθάνεστε σίγουροι όταν οδηγείτε, έχοντας μαζί 
σας την καλύτερη τεχνολογία μπαταριών. 

ΠΕΙΤΕ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
Με έναν ηλεκτροκινήτηρα, πείτε αντίο 
στα check-ups και την συντήρηση και 
χαρείτε περισσότερο χρόνο στο δρόμο. 
Εξοικονομήστε επίσης χρόνο και χρήμα 
φορτίζοντας τη μπαταρία σας, αντί να 
γεμίζεται το ρεζερβουάρ. 

ΠΕΙΤΕ ΑΝΤΙΟ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ
Τέρμα στη βενζίνη σημαίνει και τέρμα 
στις αλλαγές λαδιών. Επίσης σημαίνει 
τέρμα σε δίσκο / πλατό, στα μπουζί, 
τους ιμάντες και πολλά ακόμα, κάτι που 
μειώνει το κόστος χρήσης έως 40%. 
Κερδίστε ελεύθερο χρόνο. 

ΠΕΙΤΕ ΑΝΤΙΟ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Δεν χρειάζεται να σταματάτε πια για 
ανεφοδιασμό καθώς πηγαίνετε στη 
δουλειά. Τώρα, μπορείτε να ξυπνάτε 
έχοντας πλήρως φορτισμένο το αυτοκίνητό 
σας, έτοιμο για την καθημερινή σας 
μετακίνηση. 

Εξοικονομήστε
και νιώστε ελεύθεροι

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ Η ηλεκτροκίνηση προσφέρει πολλά περισσότερα από μερικά απροσδόκητα 
οφέλη. Χωρίς βενζινοκινητήρα, φυσικά δεν υπάρχουν πια ανεφοδιασμοί, αλλά επίσης ξενοιάζετε και από 
με πολλά άλλα. Υπάρχουν, συνολικά, πολύ λιγότερα κινούμενα μέρη, γεγονός που σημαίνει οποίο σημαίνει 
λιγότερη συντήρηση. Τώρα απλά έχετε να αποφασίσετε τι θα κάνετε με τον χρόνο που σας περισσεύει.
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Αποκτήστε πρόσβαση 
σε απομακρυσμένες 
υπηρεσίες, όπως ο 
σχεδιασμός διαδρομής, 
μέσω του NissanConnect. 
Και εάν ποτέ χρειαστείτε 
βοήθεια, το Nissan 
Assistance είναι μόνο ένα 
“κλικ” μακριά. 

Συνδέστε την Android ή iOS 
συσκευή σας για 
απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένου
του φωνητικού ελέγχου.** 
Αποκτήστε πρόσβαση στην 
αγαπημένη σας μουσική, σε 
μηνύματα καθώς και σε 
άλλες εφαρμογές για να 
ψυχαγωγηθείτε και να 
μείνετε ενημερωμένοι, 
καθώς οδηγείτε. 

Η πλοήγηση Turn-by-turn που 
περιλαμβάνει την αποστολή 
της διαδρομής στο 
αυτοκίνητο και την επιλογή 
σημείων ενδιαφέροντος, σας 
πηγαίνει εκεί που θέλετε. 
Στοιχεία όπως κατανάλωση 
και μέση ταχύτητα σας 
βοηθούν να οδηγείτε ακόμα 
καλύτερα. 

Σκανάρετε τον κωδικό 
για να κατεβάσετε 
την εφαρμογή 
NissanConnect Services 
και να συνδεθείτε 
με το νέο Nissan σας. 

Η νέα οθόνη αφής 8" στο Nissan LEAF είναι η πύλη σας στο NissanConnect: 
διαισθητική πλοήγηση, προηγμένη τεχνολογία και πολλά ακόμα. Επίσης, 
οι εφαρμογές μας για smartphone, σας προσφέρουν ένα αναπτυσσόμενο 
εύρος υπηρεσιών, όπως την αποστολή μιας διαδρομής στο Nissan σας.

Απρόσκοπτη συνδεσιμότητα
με τον κόσμο 
γύρω σας

ΦΟΡΤΙΣΗ

Ελέγξτε την κατάσταση 
της μπαταρίας σας από 
όπου και αν βρίσκεστε, 
χάρη στην εφαρμογή 
NissanConnect Services 
και ξεκινήστε την φόρτιση 
από το κινητό σας, ώστε 
να εκμεταλλευτείτε την 
φθηνότερη νυχτερινή 
χρέωση. 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ & 
ΟΔΗΓΗΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

Η ανταπόκριση και η χρήση εξαρτώνται από το σήμα της περιοχής. Για ιδανική χρήση, διασφαλίστε πως βρίσκεστε 
σε περιοχή μα καλό σήμα.

NissanConnect 
Services

**Η σύνδεση του κινητού με το NissanConnect πρέπει να γίνεται μόνο όταν το όχημα 
είναι παρκαρισμένο με ασφάλεια. Η χρήση του συστήματος πρέπει να γίνεται πάντα 
σε συνάρτηση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Οι οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν 
το σύστημα μόνο όταν είναι ασφαλές. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν την πιθανή 
διάσπαση από την οδήγηση καθώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία hands-free, που 
μπορεί να επιφέρει απώλεια του ολικού ελέγχου του οχήματος

Εκτύπωση   |   ΚλείσιμοΕξωτερική σχεδίαση    |    Σχεδίαση εσωτερικού    |    Τεχνολογία και Επιδόσεις    |   Στυλ και Αξεσουάρ

Σελίδα 1    |    Σελίδα 2    |    Σελίδα 3    |    Σελίδα 4    |    Σελίδα 5    |    Σελίδα 6    |    Σελίδα 7    |    Σελίδα 8    |    Σελίδα 9    |    Σελίδα 10    |    Σελίδα 11    |    Σελίδα 12    |    Σελίδα 13    |    Σελίδα 14



Παρέχεται με χρέωση (3)

Χρησιμοποιήστε το NissanConnect 
Services app για να ελέγξετε 
απομακρυσμένα τις πόρτες και 
τα φώτα του οχήματός σας.

Παρέχεται με χρέωση (4)

Χρησιμοποιήστε το αυτοκίνητό 
σας ως WiFi hotspot για να 
συνδεθείτε στο ίντερνετ καθώς 
κινήστε. Φύγαμε!

Παρέχεται δωρεάν (2)

Σιγουρευτείτε ότι το όχημά 
σας είναι φορτισμένο πριν 
ξεκινήσετε τη διαδρομή σας. 
Μπορείτε πάντα να ξεκινήσετε 
την φόρτιση του Nissan LEAF 
σας από το smartphone σας, 
όποτε σας βολεύει. 

REMOTE CONTROL SERVICES

Με τη νέα, εκπληκτική ρέουσα οθόνη αφής 8", το νέο NissanConnect του 
Nissan LEAF είναι το κεντρικό σας σύστημα ελέγχου. Συνδέστε το τηλέφωνό 
σας στο αυτοκίνητο, ρυθμίστε τις διαδρομές σας, διαχειριστείτε καλύτερα 
τη μπαταρία σας, δεχτείτε βοήθεια και υποστήριξη κατά τη διάρκεια τους 
ταξιδιού σας, βελτιώστε ακόμα και τον τρόπο οδήγησής σας. Απλά κατεβάστε 
την εφαρμογή NissanConnect Services στο Smartphone σας και συνδεθείτε(1).

IN-CAR WIFIBATTERY MANAGER

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth 

streaming audio ή τη θύρα USB για 
να αναπαραχθεί μουσική, 

κατευθείαν από το smartphone σας.

NissanConnect (1) Το Apple CarPlay® και το Android Auto είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση, ανάλογα με το μοντέλο και/ή την έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr

(2) Οι δωρεάν υπηρεσίες (Nissan on Google Assistant, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση για περίοδο 7 ετών, 
ανάλογα με το μοντέλο και/ή την έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr

(3) Οι λειτουργίες Maps & Live Traffic, Remote Control Services, Smart Alerts είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση για περίοδο 3 ετών. Μετά το πέρας της περιόδουν επιφέρονται 
χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr

(4) Η λειτουργία In-Car WiFi επιφέρει χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr

Για τη χρήση των υπηρεσιών NissanConnect είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού με username και password. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής NissanConnect 
είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση κινητού smartphone συμβατό με λειτουργικό iOS or Android και κάρτα SIM με διαθέσιμα δεδομένα και σύνδεση σε πάροχο δικτύου. 
Όλες οι υπηρεσίες εξαρτώνται από την κάλυψη δικτύου του παρόχου. 

Η χρήση του NissanConnect on-board internet είναι δυνατή μέσω ασύρματης σύνδεσης ίντερνετ. Τα πακέτα δεδομένων υπόκεινται στους όρους χρήσης του παρόχου (ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε χώρας). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr
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ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BOSE PREMIUM*

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
ΤΙΜΟΝΙ

Ακόμα και το ηχοσύστημα σχεδιάστηκε με γνώμονα 
την κατανάλωση ενέργειας. Με επτά μικρά, ελαφριά 
και στρατηγικά τοποθετημένα ηχεία, οι μηχανικοί 
της Bose δημιούργησαν ένα ηχοσύστημα που 
εξοικονομεί ενέργεια, χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα 
του ήχου. Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική 
ακόμη πιο αποδοτικά. 
*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως 
βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Βιώστε
την άνεση του αθόρυβου

Πώς θα σας φαινόταν να οδηγείτε ένα τελείως αθόρυβο αυτοκίνητο; Κάντε το 
πρώτο βήμα στην πολυτελή, αθόρυβη καμπίνα και θα ανακαλύψετε ένα νέο 
επίπεδο ησυχίας – μέχρι να ανεβάσετε την ένταση του Bose Premium Audio 
System. Προσθέστε μερικά στοιχεία άνεσης όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα 
και η κάθε διαδρομή μπορεί να γίνει συναρπαστική. 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΠΛΕ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ
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Έτοιμο να ανταπεξέλθει 
στις καθημερινές απαιτήσεις

Το LEAF είναι έτοιμο για την επόμενη εξόρμησή σας με 
ένα εντυπωσιακό χώρο αποσκευών, χαμηλό πίσω πάτωμα 
φόρτωσης και διαιρούμενα 60/40 πίσω καθίσματα που 
αναδιπλώνονται εύκολα. Μπορεί να χωρέσει οτιδήποτε, 
με χωρητικότητα 435L. 
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ΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  Η Nissan υιοθετεί το
ρτισης EV CHAdeMO και έχει ήδη πρότυπο ταχείας φόρτ

τενές δίκτυο ταχείας φόρτισηςσυγκροτήσει το πιο εκτ
ι σε εξέλιξη εργασίες για τηστην Ευρώπη. Τώρα είναι

ρίδων” φόρτισης για μεγάλα δημιουργία “πράσινων λωρ
οορισμούς.ταξίδια, σε δημοφιλείς προ

ΕΚΤΡΙΚΟ NISSAN LEAF.ΤΟ 100% ΗΛΕΚ  Το Nissan LEAF μπορεί
ως 270km* (ή εως 385km* για το LEAF e+)* να διανύσει εω

χεία φόρτιση και περιλαμβάνει λειτουργίεςμε μία μόνο ταχε
ty όπως PROPILOT, PROPILOT Park καιIntelligent Mobility

al.τεχνολογία e-Peda

ΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ NISSAN.ΗΛΕ
τε μέρος στην ηλεκτρική επανάσταση. Αρχίστε Πάρτ
δηγείτε ένα αυτοκίνητο του μέλλοντος, σήμερα. να οδη

τοποριακή γκάμα των ηλεκτρικών οχημάτων καιΗ πρωτ
Nissan, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις και van της N
γίες αιχμής, για οδηγική απόλαυση μηδενικών τεχνολογί

 ρύπων. εκπομπών ρ

Electrify the world
Εμείς στη Nissan πιστεύουμε σε ένα βιώσιμο αύριο και είμαστε πεπεισμένοι 
ότι αυτό θα συμβεί μόνο εάν δράσουμε τώρα. Γι’ αυτό καινοτομούμε με λύσεις 
ηλεκτροκίνησης, προκειμένου να διαμορφώσουμε τις “έξυπνες” πόλεις και να 
δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, σήμερα. 

*Τα στοιχεία και οι αναγραφόμενες τιμές εμβέλειας είναι από εργαστηριακές 
δοκιμές σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και προορίζονται για σύγκριση μεταξύ 
των διαφόρων τύπων οχημάτων. Οι πληροφορίες δεν αφορούν συγκεκριμένο 
όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Τα στοιχεία ενδέχεται να μην 
αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά αποτελέσματα κατά τους κύκλους οδήγησης. 
Ο προαιρετικός εξοπλισμός, η συντήρηση, ο τρόπος οδήγησης και οι μη τεχνικοί 
και απρόβλεπτοι παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν 
τα επίσημα αποτελέσματα. Τα αριθμητικά στοιχεία καθορίστηκαν στο πλαίσιο του 
νέου παγκοσμίως εναρμονισμένου κύκλου δοκιμών των ελαφρών οχημάτων (WLTP).
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Επιλέξτε ένα LEAF που ταιριάζει 
στον τρόπο που οδηγείτε.
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A
B

C

D

TECHNA
Iconic Intelligent Mobility
Iconic tech combined
Επιτάχυνση 0-100km: 7,1sec
Μέγιστη ιπποδύναμη έως 214ps

LEAF e+ Acenta
Around View Monitor, Moving Object Detection & Driver 
Attention Alert
Φιμέ κρύσταλλα
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι
7 επιλογές σε εξωτερικά χρώματα Two-tone

Urban SPORT
N-CONNECTA

Επιτάχυνση 0-100km : 7,1sec 
Ιπποδύναμη : 160kW 
Ζάντες αλουμινίου 17"
MOD3 Cable (T2 to T2) 
6,6kW onboard charging

Top Connectivity & Performance
ACENTA

TEKNA
Iconic Tech
Top Connectivity και Urban style με
ProPILOT** εξελιγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού
Intelligent Auto Headlights με full LED, 
BOSE Premium Audio + 7 ηχεία

Top Connectivity με ζάντες αλουμινίου 17"
Φιμέ κρύσταλλα
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι
7 επιλογές σε εξωτερικά χρώματα Two-tone
MOD3 Cable (T2 to T2)
6,6kW onboard charging

Urban Style
N-CONNECTA

Νέα οθόνη 8" με σύστημα πλοήγησης door to door
Apple Car Play και Android Auto
Εφαρμογή NissanConnectServices

Top Connectivity
ACENTA

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

*Τα αριθμητικά στοιχεία της κλίμακας αποκτώνται από εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και προορίζονται για σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων οχημάτων. Οι πληροφορίες δεν αφορούν 
συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Τα στοιχεία ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά αποτελέσματα κατά την οδήγηση. Ο προαιρετικός εξοπλισμός, η συντήρηση, η οδηγική 
συμπεριφορά και οι μη τεχνικοί παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, ενδέχεται να επηρεάσουν τα επίσημα αποτελέσματα. Τα δεδομένα προέκυψαν υπό τον κύκλο δοκιμής NEDC. Τα στοιχεία που παρέχονται 
εκκρεμούν ως προς την τελική έγκριση.
**Τα στοιχεία αναφέρονται στις μπαταρίες χωρητικότητας 40kWh. Ο χρόνος εξαρτάται από τις συνθήκες φόρτισης, συμπεριλαμβανομένου του τύπου και της κατάστασης του φορτιστή, της θερμοκρασίας της 
μπαταρίας καθώς και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στο σημείο φόρτισης. Ο ενδεικτικός χρόνος ταχείας φόρτισης απαιτεί τη χρήση ενός ταχυ-φορτιστή CHAdeMO. Το Nissan LEAF έχει σχεδιαστεί για να 
υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των διαδρομών στην καθημερινή ζωή και είναι εφοδιασμένο με προστασία φόρτισης για την προστασία της μπαταρίας, κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων ταχέων φορτίσεων σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος που απαιτείται για διαδοχικές ταχείες φόρτισεις μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας ενεργοποιήσει την τεχνολογία προστασίας της μπαταρίας. 
***Το ProPILOT διατίθεται σε περιορισμένη γκάμα οχημάτων. Το ProPILOT είναι μια Προηγμένη τεχνολογία Υποστήριξης του Οδηγού (Advanced Driver Assist - ADA) αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. 
Το ProPILOT προορίζεται αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομους (δρόμος που χωρίζεται από διαχωριστικές μπάρες) και απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματός του (μάτια στο δρόμο/χέρια στο 
τιμόνι). Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε επιφυλακή, να οδηγεί με ασφάλεια και να είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο του οχήματός του, ανά πάσα στιγμή.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έως 270km*
εντός πόλης
● Πλήρης ολονύκτια φόρτιση σε οικιακή πρίζα
● Ταχεία φόρτιση: Από 20% σε 80% σε περίπου 60 λεπτά**

Nissan LEAF
Έως 385km*
εντός πόλης.
● Εύκολη φόρτιση σε οικιακή πρίζα 
●  Ταχεία φόρτιση: Από 20% σε 80% σε περίπου 

90 λεπτά** 

Nissan LEAF e+

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Two Tone Solid Effect Grey 
& Black Metallic Roof XFU

Solid Effect Grey KBY

KANTE TO EΠOMENO BHMA
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ LEAF ΣΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

A Συνολικό μήκος: 4,490MM

B Μεταξόνιο: 2,700MM

C  Συνολικό πλάτος: 1,788MM

D Συνολικό ύψος: 1,540MM 
(1,530 mm με ζάντες αλουμινίου 16")*

Two Tone Gun Metallic & 
Black Metallic Roof XDJ

Solid Red Z10Black Metallic Z11 Magnetic Red NAJ Vivid Blue RCABronze Metallic CAN

Two Tone Black Metallic & 
Gun Metallic Roof XDK

Two Tone Magnetic Red & 
Black Metallic Roof XDS

Two Tone Vivid Blue & 
Black Metallic Roof XDY

Two Tone Pearl White 
& Ink Blue Roof XDH

Two Tone Pearl White 
& Black Metallic Roof XDF

Arctic Solid White 326 Pearl White QAB Blade Silver KYO Gun Metallic KAD

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΑΣ

*Εκκρεμεί έγκριση

*Διαθεσιμότητα ανάλογα με την έκδοση
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Μέγιστη απόλαυση

1 - Κιτ εσωτερικού φωτισμού Led*
*Το kit περιλαμβάνει λάμπες στην καμπίνα.
Κάλυμμα χώρου αποσκευών - 3d, 
Διπλής όψης.

2 - Λασπωτήρες εμπρός & πίσω 
χρώματος White Pearl (διαθέσιμο 
σε 9 χρώματα)

3 - Προστατευτικό εισόδου χώρου 
αποσκευών

4 - Κοτσαδόρος* και TEK 13 Pins
*Μη συμβατό με εφεδρικό τροχό. Μέγιστο 
βάρος κάθετης φόρτωσης 52.5kg.

5 - Shark Antenna* 
(White Pearl, Solid White, Black 
Metallic, Grey Metallic, Red Pearl)
*Διαθέσιμο για τα MY20 στην έκδοση Acenta. 
(Συμβατό με DAB, DAB+ και FM).

6 - Ζάντες αλουμινίου 17" Bold dark 
grey diamond cut με blue strip + 
lockable wheel nuts

7 - Εγκάρσιες μπάρες οροφής 
αλουμινίου
Το μέγιστο βάρος φόρτωσης οροφής είναι 
35 kg. Οι μπάρες ζυγίζουν 6 kg. Μέγιστο 
επιτρεπτό βάρος στις μπάρες 29 kg.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ - BLUE
ΠΛΑΪΝΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ - BLUE
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΙΣΩ - BLUE

8 - Πίσω διακοσμητικό μπλέ.

DYNAMIC PACK

με τα αξεσουάρ του LEAF
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 360°
Ενσωματώνουμε την ποιότητα από το πρώτο κιόλας στάδιο,

προσεκτικά, με σκοπό να κάνουμε το κάθε αυτοκίνητο πιο άνετο
και ανθεκτικό μέσα από καινοτόμο σχεδίαση, ευφυή τεχνολογία 

και μελετημένες λεπτομέρειες, εμπνευσμένες από εσάς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Δουλεύουμε πάνω σε ευφυή συστήματα οδήγησης που σας παρέχουν 

συνεχή υποστήριξη για να αποφεύγετε τις κακοτοπιές και να βιώνετε 
μία πιο τολμηρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση οδηγική εμπειρία, κάθε μέρα. 

Το Around View Monitor χρησιμοποιεί 4 κάμερες που αναπαράγουν μία 
πανοραμική εικόνα του αυτοκινήτου και του περιβάλλοντος

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Πιέζουμε τα αυτοκίνητά μας στο όριο για να μπορούμε να εγγυηθούμε τις 

καθημερινές επιδόσεις και την αξιοπιστία τους. Διανύουμε εκατομμύρια 
χιλιόμετρα σε δοκιμές προ-παραγωγής ανοίγουμε και κλείνουμε πόρτες και

καπό χιλιάδες φορές την ημέρα και χρησιμοποιούμε αληθινή ηφαιστειακή 
στάχτη από την Ιαπωνία για να δοκιμάσουμε τη αντοχή των παραθύρων.

ΤΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Στη Nissan, έχουμε στο επίκεντρο τον πελάτη μας για ότι κάνουμε 
Κάθε ενέργεια και απόφασή που λαμβάνουμε, είναι προϊόν υπέρτατης 

φροντίδας, ακρίβειας και ποιότητας, γιατί σε τελική φάση αφορά εσάς. 
Από την ιδέα έως την κατασκευή του αυτοκινήτου, από τη δοκιμή έως 

τη διαφάνεια, από την εξυπηρέτηση του πελάτη έως τη δέσμευση. 
Η ποιότητα βρίσκεται στην παραμικρή λεπτομέρεια. 

ΣΤΗ NISSAN, 

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ 
ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
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Η Επέκταση Εγγύησης Nissan σας προσφέρει την ευκαιρία να επεκτείνετε την εγγύηση 
3 Ετών/100.000 km για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή χιλιομετρική κάλυψη. Επιλέξτε 
τη σύμβαση που ταιριάζει καλύτερα στη χρήση που θα κάνετε. Σε περίπτωση 
επισκευής, θα χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά Nissan και θα 
τοποθετούνται από εκπαιδευμένους τεχνικούς της Nissan. Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά, 
υπάρχει δυνατότητα παροχής και της Ευρωπαϊκής οδικής βοήθειας 24/7.

NISSAN ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΤΗ NISSAN, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ Η 
ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ

Εσείς πυροδοτείτε τη φαντασία μας. Εσεις 
τροφοδοτείτε την εφευρετικότητα μας. 
Εσείς μας προκαλειτε να αλλάζουμε τους 
κανόνες και να καινοτομούμε. Και στη Nissan, 
καινοτομία δεν σημαίνει μόνο προσθήκες και 
επεκτάσεις. Σημαίνει ότι ξεπερνάμε τα όρια 
και αμφισβητούμε το κατεστημένο. Σημαίνει 
ότι δημιουργούμε πρωτοποριακές λύσεις για 
να ικανοποιήσουμε τις πιο απαιτητικές και 
ρεαλιστικές επιθυμίες σας. Στη Nissan,
σχεδιάζουμε αυτοκίνητα, αξεσουάρ και
υπηρεσίες που ξεφεύγουν από τα
καθιερωμένα – κάνοντας το πρακτικό
συναρπαστικό και το αντίθετο για να σας
προσφέρουμε καθημερινά μία απολαυστική 
οδηγική εμπειρία.

NISSAN LEAF ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
5-ΕΤΗ/100,000 KM ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 

3-ΕΤΗ/100,000 KM ΕΓΓΥΗΣΗ

12-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

30,000 KM ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ SERVICE

Η εγγύηση της μπαταρίας ιόντων λιθίου 
του Nissan Leaf καλύπτει επίσης τη 
σταδιακή πτώση χωρητικότητας κάτω 
από 9 μπάρες (μέγιστο 12) στον πίνακα 
οργάνων του NISSAN LEAF.
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Το σύστημα Intelligent Mobility μας καθοδηγεί σε ό,τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε νέες 

τεχνολογίες για να μετατρέψουμε τα αυτοκίνητα από απλά εργαλεία οδήγησης σε 

συνεργάτες. Μαζί τους το ταξίδι είναι πιο άνετο, συνδεδεμένο και συναρπαστικό. Είτε 

πρόκειται για ημιαυτόνομα αυτοκίνητα, ή για αυτοκινητόδρομους στους οποίους φορτίζετε 

το ηλεκτροκίνητο όχημά σας καθοδόν, όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στο πολύ κοντινό 

μέλλον. Και είναι ένα μέλλον που ήδη παίρνει σχήμα στο Nissan που οδηγείτε σήμερα.

www.nissan.gr

Ακολουθήστε μας σε:

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου κατά το χρόνο 
εκτύπωσης (Οκτώβριος 2020). Το έντυπο ενδέχεται να παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια 
αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί 
το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές, τον εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και 
παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση χωρίς προειδοποίηση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές. 
Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο 
ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. 
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφή συγκατάθεση της Nissan International. Τα 
σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τις εταιρείες του ομίλου Nissan.

Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλώριο – MY20 LEAF LAUNCH 10/2020 – Τυπωμένο στη EU.
Δημιουργία DESIGNORY, France - Παραγωγή eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου:
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https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/leaf.html
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