NISSAN LEAF
V ROCE 2018*

CENÍKOVÁ CENA
BATERIE

LEAF 40 kWh
LEAF 40 kWh
LEAF e+ 62 kWh

Palubní nabíječka

3.6 kW
6.6 kW
6.6 kW

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ
ENERGIE (EMISE CO2)
206 Wh/km
0 g/km
206 Wh/km
0 g/km
206 Wh/km
0 g/km

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

Ceníková cena

937 000 Kč

-

-

Ceníková cena

950 000 Kč

1 012 000 Kč

1 050 000 Kč

Ceníková cena

-

1 162 000 Kč

1 200 000 Kč

JEDNOBAREVNÝ LAK
18 000 Kč
15 000 Kč
Bílá Perleť
Zeleno-stříbrná
QAB
KBR

BARVY
7 500 Kč
Bílá
326

15 000 Kč
Hnědá Chestnut
CAN

15 000 Kč
Šedá
KAD

15 000 Kč
Stříbrná
KY0

15 000 Kč
Červená Magnetic
NAJ

29 900 Kč
29 900 Kč
Perleťově bílá + Zeleno stříbrná
Černá
+ Černá
XDF
XDG

29 900 Kč

29 900 Kč

Černá + Šedá

Šedá + Černá

XDK

XDJ

29 900 Kč
Perleťově bílá +
Tmavě modrá
XDH

DVOUBAREVNÝ LAK
29 900 Kč
29 900 Kč
Červená Magnetic
Modrá + Černá
+ Černá
XDY
XDS

Červená
Z10

15 000 Kč
Černá
Z11

15 000 Kč
Modrá
RCA

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
ACENTA
• ESP
• Tempomat
• Omezovač rychlosti
• Inteligentní systém upozornění na vybočení z jízdního pruhu (LDW)
• Inteligentní sledování mrtvého úhlu
• Aktivní ovládání podvozku Nissan: Inteligentní sledování dráhy vozu a inteligentní
kontrola pohybu karoserie
• Rozpoznávání dopravních značek (TSR)
• Bezpečnostní pásy předních sedadel s omezovačem tahu a předpínačem
• e-Pedal
• Multimediální navigační systém s 8" displejem
- Apple CarPlay® a Android Auto®
• Systém rekuperačního brzdění
• ECO mode
• Asistent rozjezdu do kopce
• 16" hliníková kola
• Halogenové přední světlomety s LED podpisem
• Inteligentní přední světlomety
• Světla s funkcí "Follow me home"
• Přední a zadní nárazník v barvě karoserie
• Chromované kliky dveří
• Látkové ECO čalounění - černé/světlé
• Inteligentní klíč a startovací tlačítko
• Elektricky nastavitelná vnější zrcátka
• Tepelné čerpadlo
• Multifunction leather steering wheel
• Automatická klimatizace s časovačem

N-CONNECTA

TEKNA

(NAVÍC K ACENTA)

(NAVÍC K N-CONNECTA)

• Přední a zadní parkovací senzory
• 17" hliníková kola
• Zatmavená okna
• Černý lesklý B sloupek
• Elektricky sklopná zrcátka
• Zpětné zrcátko s automatickým zatmavováním
• Modrá lišta předního nárazníku (LEAF e+)

• ProPILOT - Pokročilý asistenční systém semi-autonomní jízdy
• 6 reproduktorů BOSE® a subwoofer
• Částečně umělou kůží (LEAF)
• Částečně kožená sedadla se semišovými (Ultrasuede®) prvky
(LEAF e+)
• Přední LED světlomety - s LED podpisem a automatickým
nastavením sklonu

• Balíček Nissan AVM
- Inteligentní panoramatický kamerový systém
- Detekce pohybujících se objektů
- Inteligentní rozpoznávání únavy řidiče
• Sada Winter
- Vyhřívaný volant potažený kůží
- Vyhřívaná přední a zadní sedadla

VOLITELNÁ VÝBAVA
Sada Winter (6 200 Kč)
● Vyhřívaný volant potažený kůží
● Vyhřívaná přední a zadní sedadla

Pokročilý asistenční systém ProPILOT (11 900 Kč)
• Inteligentní tempomat
• Inteligentní asistent pro udržení vozu v jízdním pruhu
• Elektrická parkovací brzda
• Asistent v dopravních zácpách

Balíček ProPILOT Park (32 000 Kč)
● Inteligentní automatické parkování
Částečně kožená sedadla se semišovými
(Ultrasuede®) prvky (23 800 Kč)

Přední LED světlomety s LED podpisem a automatickým nastavením sklonu (13 900 Kč)

Sedadla částečně čalouněná umělou kůží (3 800 Kč)

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Tento ceník je platný od 01.10.2019 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou
pouze pro informační účely a nemohou být považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH semohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Berte prosím na vědomí, že dostupnost některých modelů v nabídce je omezená. Pro více informací se prosím obraťte na své dealerství značky Nissan.
Hodnoty jsou v souladu s evropskou směrnicí uvedené bez hmotnosti řidiče, chladící kapaliny, oleje, paliva, rezervy a nářadí. Užitečné zatížení se mění v závislosti na volitelné výbavě a instalovaném příslušenství. Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou v souladu s platnými evropskými předpisy. Tyto hodnoty byly získány za využití testu
WLTP. WLTP je nový test pro měření spotřeby paliva a emisí CO2. Vždy porovnávejte hodnoty pouze s vozidly, které byly testovány stejnými technickými postupy. Skutečné hodnoty se při jízdě v reálném světě mohou lišit v závislosti na několika faktorech, mezi které patří povětrnostní podmínky, jízdní návyky, zatížení vozidla a jakékoliv
příslušenství instalované na vozidlo po jeho registraci. Dostupnost vyobrazených motorizací může být omezena z důvodu změny nabídky motorů společnosti Nissan. Dostupnost a datum dodání si ověřte u svého dealera značky Nissan.
Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, na některých částech kožených sedadel může být použita umělá kůže. Umělá kůže v řadě ohledů převyšuje vlastnosti přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a
trvanlivý produkt.

