Nissan LEAF
100% технологічний
електромобіль¹

ВИРОБНИЦТВО 2021 РОКУ

Ключові особливості комплектації

Спеціальне
обладнання

•
•
•
•
•
•

Батарея 40 кВт*год
Запас ходу: 270 км змішаний режим, 389 км – місто²
Інтелектуальна педаль e-Pedal
Система ефективного використання тепла HEAT PUMP
Вбудований зарядний пристрій 6,6 кВт
Роз’єм для швидкої зарядки 50 кВт CHAdeMO

Технології

•
•
•
•
•
•

8" сенсорний екран
Камера заднього виду
Підтримка Apple CarPlay® / Google Android Auto® ³
Інтелектуальна система кругового огляду
Навігаційна система
Система допомоги при старті вгору HSA

Системи
безпеки

•
•
•
•
•
•

Інтелектуальний круїз-контроль
Система автоматичного перемикання світла HBA
Інтелектуальна система контролю рядності руху LDW
Система попередження про перехресний рух позаду
Система моніторингу "сліпих зон" BSW
Інтелектуальна система екстреного гальмування FEB

Комфорт

•
•
•
•
•
•

Клімат-контроль
Система безключового доступу I-key
Підігрів керма
Підігрів передніх сидінь
Підігрів задніх сидінь
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

Екстер’єр

•
•
•
•
•

17" легкосплавні диски
Тонування задніх вікон
Антена "плавник акули”
LED передні протитуманні фари
FULL LED фари

Nissan LEAF

Ціна
LEAF N-Connecta

40 кВт*год

запас ходу:
270 км змішаний режим
389 км - місто²

Стандартна ціна⁴

947 780 грн.

Спеціальна ціна⁴

928 960 грн.

NISSAN
FINANCIAL SERVICES

LEAF N-Connecta

0,01% до 3-х років⁵

РОКІВ

Nissan LEAF
Nissan LEAF

ГАРАНТІЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЄМНОСТІ БАТАРЕЇ ⁶

Кольори кузова
Неметалік – доплата 8 030 грн.

Неметалік – без доплати

Білий - 326

Червоний – Z10

Металік – доплата 13 390 грн.

Темно-сірий – KAD

Чорний – Z11

Сріблястий – KY0

Каштаново-бронзовий - CAN

Темно-червоний – NAJ

Перламутр/преміум – доплата 16 070 грн.

Сірий - KBY

Яскраво-синій - RCA
Перлинно-білий - QAB

Nissan LEAF

Двоколірний кузов
Доплата – 26 780 грн.

Перлинно-білий + дах і дзеркала чорного кольору - XDF

Чорний + дах і дзеркала темно-сірого кольору - XDK

Перлинно-білий + дах і дзеркала синього кольору - XDH

Темно-сірий + дах і дзеркала чорного кольору - XDJ

Яскраво-синій + дах і дзеркала чорного кольору - XDY

Темно-червоний + дах і дзеркала чорного кольору - XDS

Сірий + дах і дзеркала чорного кольору - XFU

Nissan LEAF

Обладнання
ЦІНА*,

ОСВІТЛЕННЯ І
ОБЗОРНІСТЬ

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

СПЕЦІАЛЬНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ГРН.

976 490

40 кВт*год
N-Connecta

Система рекуперації енергії при гальмуванні
Дистанційне відкриття зарядного порту
Підсвічування зарядного порту
Кабель для зарядки батареї від побутової розетки 220В
Роз'єм CHAdeMO 50 кВт
Система ефективного використання тепла для обігріву салону (HEAT PUMP)
Інтелектуальна система екстреного гальмування (FEB)
Інтелектуальна система контролю рядності руху (LDW)
Інтелектуальна система запобігання виїзду із смуги руху (ILI)
Система моніторингу "сліпих зон" (BSW)
Система попередження про перехресний рух позаду (CTA)

●

Система автоматичного перемикання дальнього світла на ближнє (HBA)

●

Інтелектуальна система контролю втоми водія (DAA)
Інтелектуальний круїз-контроль з обмежувачем швидкості

●

Інтелектуальна система кругового огляду з кольоровим дисплеєм (AVM)

●

Система розпізнавання рухомих об'єктів (MOD)
Інтелектуальна система регулювання плавності руху
Інтелектуальна система контролю траєкторії руху
Система контролю тиску в шинах
Система допомоги при старті вгору (HSA)

●

6 подушок безпеки (фронтальні, бокові передні та шторки безпеки)

●

Передні ремені безпеки з регулюванням плечової точки по висоті
Система кріплення дитячих сидінь ISOFIX
Гальмівна система з ABS, Brake Assist та EBD
Система стабілізації автомобіля (ESP)
Попереджувальний звук для пішоходів
Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки
Ремкомплект
FULL LED фари
LED задні ліхтарі
LED денні ходові вогні
LED передні протитуманні фари
Система супровідного освітлення «Проведи мене додому»
Датчики дощу і світла
Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
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Обладнання

КОМФОРТ

МУЛЬТИМЕДІА

ІНТЕР'ЄР

ЕКСТЕР'ЄР

40 кВт*год
17" легкосплавні диски
Хромовані зовнішні дверні ручки
Бокові дзеркала з повторювачами повороту
Антена "плавник акули"
Тонування задніх вікон
Задній спойлер
Блакитна вставка в структурі заднього бампера
Двоколірний кузов: контрастне виконання даху і зовнішніх дзеркал (опція)
Оздоблення салону чорного або бежевого кольору
Регулювання сидіння водія по висоті
Задні сидіння, що складаються в пропорції 60:40
Два підсклянники на центральній консолі
Передній центральний підлокітник
Шкіряне оздоблення керма
Кишені на спинках передніх сидінь
Набір допомоги водієві *
Килимки з подвійною синьою строчкою *
Аудіосистема із 6-ма динаміками
Bluetooth® / USB / AUX / 12V socket
7" TFT кольоровий дисплей на панелі приладів
8" сенсорний екран
Підтримка Apple CarPlay® / Google Android Auto® ³
Навігаційна система
Клімат-контроль
Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті
Мультифункціональне кермо зі шкіряним оздобленням
Електросклопідйомники всіх дверей
Камера заднього виду
Бокові дзеркала з електрорегулюванням, обігрівом та функцією автоскладання
Система безключового доступу I-key
Кнопка запуску двигуна
Інтелектуальна педаль e-Pedal
Функція зміни режимів руху (Eco/В)
Підігрів керма
Підігрів передніх сидінь
Підігрів задніх сидінь

Nissan LEAF

N-Connecta
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Технічні характеристики
Трансмісія
Електромотор

Автоматична
Тип
Потужність, к.с.
Максимальний крутний момент, Нм

Батарея

Тип
Місткість, кВт*год
Напруга, В

Заряджання

171
0
270
389
7,9
144

Тип підсилювача
Мінімальний радіус розвороту, м
Передні гальма
Задні гальма
Передня
Задня

Кліренс
Колісні диски та розмір шин

Багажне відділення

350

Ефективність, кВт*год / км
Рівень викидів СО2, г / км
Запас ходу - комбінований режим (WLTP)², км
Запас ходу - місто (WLTP)², км
Розгін від 0 до 100 км /год, с
Максимальна швидкість, км / год

Підвіска

Габаритні розміри

Літій-іонна
40

6,6
50
21
7 год 30 хв
1

Гальмівна система

Маса

150
320

Вбудований зарядний пристрій (інвертор), кВт
Швидка зарядка, макс. кВт
Зарядка від розетки через кабель 10А, год
Настінний зарядний пристрій 32А
Швидка зарядка від 20% до 80%, год

Запас ходу і ефективність

Кермове управління

Синхронний мотор

Мінімальний кліренс, мм
Розмір колісних дисків, дюйми
Розмір шин
Макс. споряджена маса, кг
Повна маса, кг

Довжина,
Ширина із відкритими дзеркалами,
Висота,
Колісна база,

мм
мм
мм
мм

Місткість (VDA), л
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Електропідсилювач
5,5
Вентильовані дискові
Вентильовані дискові
Незалежна, McPherson
Торсіонна
155
17 x 6.5 J, 45
215/50 R17
1 640
1 995
4
2
1
2

490
030
540
700

435

Художнє зображення авто. Деталі - на сайті nissan.ua та в офіційних дилерів Nissan в Україні.
Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Ніссан Мотор Україна".
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати
специфікації, зазначені в прайс-листі.
¹ Під 100 % технологічний електромобіль мається на увазі автомобіль з повністю електричним двигуном з технологіями Nissan Intelligent Mobility — e-Pedal, інтелектуальний
круїз-контроль, інтелектуальна система екстреного гальмування, Система моніторингу «сліпих зон» та інші, вказані на сайті nissan.ua.
² Енергоспоживання та викиди СО2 визначаються відповідно до діючих європейських норм. Наведені технічні дані відповідають новій процедурі випробувань WLTP (Worldwide
Harmonized Test Procedure for light vehicles) для розрахунку споживання палива та викидів СО2. Фактичні результати можуть відрізнятись залежно від факторів, таких як
погодні умови, стиль водіння, навантаження автомобіля та будь-які аксесуари, встановлені на автомобілі.
³ Apple CarPlay® та Google Android Auto® працюють за наявності офіційного додатка Android Auto® чи Apple CarPlay® у смартфоні власника. Компанія ТОВ "Ніссан Мотор
Україна" не відповідає за доступність офіційного додатка Android Auto® чи Apple CarPlay® в Україні.
⁴ Ціна включає вартість тільки червоної фарби Z10. Доплата за інші фарби наведена у відповідному розділі прайс-листа.
Ціни вказані станом на 01.12.21. Спеціальна ціна – ціна з врахуванням спецпропозиції на автомобілі 2021 р.в.
Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо остаточної ціни та
наявних автомобілів звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право змінювати ціну без
попереднього повідомлення. Умови програми лояльності - на сайті nissan.ua та в офіційних дилерів Nissan в Україні.
* Вартість даних опцій, що скадає 2 620 грн., має відніматися від вказаних в прайс-листі цін при розрахунку знижок для суб'єктів підприємницької діяльності або для клієнтів за
програмою лояльності.
⁵ Ви можете отримати кредит за програмою Nissan Financial Services для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 84 місяців, перший
внесок – від 10% від вартості автомобіля, максимальна сума кредиту – 2 600 000 грн., процентна ставка – від 0,01% річних, одноразова комісія банку за видачу кредиту – 1,9% від
суми кредиту, комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн. Реальна процентна ставка становить від 22,7% річних (розрахована виходячи із
строку кредитування 24 місяці за процентною ставкою 3,99% річних, перший внесок – 10% від вартості авто, ануїтетний графік погашення, страхування КАСКО – 6,2%,
страхування життя і здоров’я позичальника – 2,99% від суми кредиту, разова комісія за видачу кредиту – 1,9% від суми кредиту). Фактичне значення реальної річної процентної
ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо). Кредит надається у відділеннях Банку на
всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за
собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або в офіційних дилерів Nissan в Україні.. Кредитує
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків. Замовником реклами кредитних послуг є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК».
⁶ Гарантія збереження ємності батареї 8 РОКІВ / 160 000 КМ.
Мається на увазі гарантія збереження ємності батареї на рівні мінімум 9 позначок покажчика рівня ємності акумуляторної батареї електромобіля протягом вказаного
періоду. Гарантія регулюється умовами, затвердженими виробником.
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