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Nieuwe Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Een grote sprong voor ‘s werelds meest verkochte elektrische auto. Verheug u op 
een heel nieuwe manier van rijden, wanneer het gewone buitengewoon wordt. 
Voel meer vertrouwen, inspiratie en verbondenheid – waar u ook rijdt. Dat alles in 
een auto die gewone dingen geweldig doet. 
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Ga overal
Toegang tot nulemissiezones betekent dat alles binnen uw bereik ligt. 

Ga verder 
met een totaal bereik van 

270 km* dankzij het meest uitgebreide snellaadnetwerk 
is de wereld weer kleiner geworden.  

Ga met alles wat 
u nodig heeft 

Met 5 zitplaatsen, de grootste bagageruimte in zijn klasse en een stoer, 
nieuw aerodynamisch design biedt de Nissan LEAF een stijlvolle efficiency. 

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). De WLTP-meetprocedure heeft als 
uitgangspunt dat de testcondities de rijcondities in de praktijk zo dicht mogelijk benaderen,

waardoor de vastgestelde waarden realistischer zullen uitvallen. Actieradius (WLTP, gecombineerd) : 
270 km Actieradius (WLTP, binnen de bebouwde kom): 389 km
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Stel uw zintuigen scherp 
voor een onvergetelijke ervaring: geniet van 

een nieuwe manier van rijden die alle zinnen prikkelt.
Met Nissan Intelligent Mobility ervaart u een ongekende 
band met uw LEAF. Zie meer, voel meer en doe alles met 
meer vertrouwen. Zo had rijden altijd al moeten zijn.

ZIE EN VOEL MEER 
met de Around View Monitor en slimme 

technologieën als Rear Cross Traffic Alert, 
dodehoekwaarschuwing en 
verkeersbordherkenning.

ERVAAR DE CONTROLE 
met de Nissan e-Pedal. Ja! In de Nissan 

LEAF heeft u slechts één pedaal nodig om 
te versnellen, te vertragen en te remmen.

VOEL DE SENSATIE 
van het direct beschikbare 

koppel bij het wegrijden en de 
intelligente rijtechnologie voor een 
vloeiende, fascinerende rijervaring.

ERVAAR DE DIEPE 
VERBONDENHEID 

met NissanConnect EV en het 
nieuwe Apple Carplay.

VOEL MEER ZELFVERTROUWEN 
dankzij de ondersteuning van Nissan ProPILOT. 

ProPILOT helpt u wanneer u dat nodig heeft en 
maakt van u zelfs een betere bestuurder.
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STOP

GO

e-Pedal. Versnellen, vertragen en 
remmen met alleen het gaspedaal; 
dat is eenvoudig rijden.

Ervaar de kracht
zodra u het e-Pedal intrapt

Het is een volledig nieuwe manier van rijden die bovendien veel plezier 
verschaft. Stelt u zich voor dat u voor het rijden genoeg heeft aan één 
pedaal. Indrukken voor direct versnellen of rustig loslaten om te vertragen. 
De e-Pedal houdt het voertuig zelfs stil op een helling zonder dat u hoeft 
te remmen. Vanzelfsprekend kunt u heel eenvoudig omschakelen naar 
rijden met twee pedalen, maar wat is daar nu leuk aan?
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*ProPILOT is beschikbaar op een beperkt aantal modellen. ProPILOT is een assistentiesysteem voor de bestuurder, maar kan aanrijdingen niet voorkomen. ProPILOT is ontwikkeld 
om gebruikt te worden op wegen met gescheiden rijbanen, waarbij de bestuurder altijd het verkeer in de gaten dient te houden en de handen aan het stuur houdt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en om in staat te zijn op elk moment de controle over het voertuig terug te nemen.

KAN ZELFS EEN VOLLEDIGE 
STOP UITVOEREN

HOUDT EEN OOG OP 
HET VERKEER 

NISSAN ProPILOT*. Biedt ondersteuning als u die nodig heeft. 
Nissan ProPILOT volgt de auto voor u op een vaste afstand en 
houdt u in het midden van de rijstrook. ProPILOT zet uw LEAF zelfs 
helemaal stil als u in de file rijdt zodat u zich daar geen zorgen over 
hoeft te maken. Zo wordt uw typische autorit naar het werk een 
ontspannen begin van uw dag. 

Genieten
van autorijden

 

HANDHAAFT UW 
INGESTELDE SNELHEID

EN AFSTAND
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ProPILOT:
Het houdt het verkeer 

in de gaten om de 
ingestelde snelheid en 
afstand te handhaven 

en houdt de auto in 
het midden van de 

rijstrook. U wordt zelfs 
gewaarschuwd als u 
de rijstrook dreigt te 
verlaten en het kan 

tijdens het filerijden de 
auto volledig tot 

stilstand laten komen. 

ProPILOT Park:
Geen handen, geen 

voeten, maar wel een 
eenvoudiger manier 
om te parkeren met 
slechts een vinger. 

Deze Nissan Intelligent 
Mobility-functie is 
zo geavanceerd 

dat parkeren 
kinderspel wordt.

INTELLIGENT 
CRUISE CONTROL:

Houdt het verkeer in 
de gaten, waardoor 

rijden op de snelweg 
plotseling helemaal 

niet meer vervelend is.

INTELLIGENT LANE 
INTERVENTION:
Helpt u te blijven 

waar u wilt zijn. Het 
activeert de remmen 

om u rustig terug 
te dirigeren zodra 
het merkt dat u 

onbedoeld te ver van 
uw rijstrook afwijkt.

HIGH-BEAM ASSIST 
KOPLAMPEN:

Koplampen verlichten 
uw weg door 

automatisch het 
grootlicht in te 

schakelen als het 
donker wordt en 

tijdelijk te dimmen bij 
een tegenligger.

BLIND SPOT 
WARNING:

Veilig van rijstrook 
wisselen. Deze 

functie bewaakt de 
dode hoek en 

waarschuwt u als 
zich daar een 

voertuig bevindt.

Zo slim dat het reageert als u daar 
het meest behoefte aan heeft.

Soms weet u niet eens waarom het verkeer plotseling langzamer gaat rijden. Maar 
de intelligente noodrem met voetgangerdetectie houdt voor u een oogje in het zeil 
en remt direct als dat nodig is. Vanzelfsprekend is dat niet de enige ondersteuning 
die de LEAF biedt om problemen te voorkomen. 

 

Stel u voor hoe het is om te rijden met een heel scala aan Nissan Intelligent Mobility-functies die u bij het rijden helpen: *

*Beschikbaarheid afhankelijk van de gekozen versie.
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Zijdelings inparkeren. Een plek 
gevonden? Stop de LEAF er gewoon 
iets voorbij, druk op de knop en kijk toe 
hoe zelfs de moeilijkste parkeersituaties 
voor uw LEAF kinderspel zijn.

Achteruit/vooruit inparkeren. U stopt 
voor een beschikbare parkeerplek, 
drukt op de knop en gunt uzelf een 
moment van verbazing terwijl de LEAF 
perfect tussen de lijnen parkeert. 

Laat los en zie 
hoe uw LEAF perfect parkeert

ProPILOT Park geen handen, geen voeten, maar wel een veel eenvoudiger manier om te 
parkeren. Dat is de ervaring van de Nissan Intelligent Mobility-functie, die zo geavanceerd 
is dat parkeren kinderspel wordt. Zoek een vrije plek om te parkeren, houd de knop ingedrukt 
en richt uw aandacht daarna op belangrijker zaken, zoals de vraag hoe inparkeren nooit 
meer hetzelfde zal zijn. 
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DE INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR  geeft u een beter zicht op de 
directe omgeving en maakt moeilijke manoeuvres eenvoudig. Met het virtueel 
360°-vogelperspectief van uw LEAF en de selecteerbare split screen close-ups 
van de voorkant, achterkant en de trottoirzijde, parkeert u moeiteloos op de 
kleinste plekken zonder het stuurwiel ook maar aan te raken en zonder uw 
velgen te beschadigen.

ACHTER EN 
RONDOMZICHT

VOOR EN 
RONDOMZICHT

VOOR OF ACHTER EN 
TROTTOIRZIJDE

Bekijk elke parkeerplek
in vogelperspectief
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DE INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR kan u 
waarschuwen zodra het bewegende objecten in 
de omgeving van uw LEAF detecteert. Dit systeem 
verbetert uw zicht op de omgeving.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT deze functie helpt 
u om veiliger achteruit te rijden. Ze bewaakt de 
achterzijde van uw LEAF en kan u waarschuwen 
indien van een van beide zijden een andere auto 
naderbij sluipt. 

Ontvang een korte waarschuwing
voordat u de auto in beweging zet 

VOEL MEER OM U HEEN. Als u die andere auto niet ziet naderen of het kind op de hoek van de straat 
dat wil gaan oversteken even over het hoofd ziet, kunt u erop vertrouwen dat de Nissan Intelligent 
Mobility-functie het wel ziet en u waarschuwt. Of u nu achterwaarts een parkeerplek verlaat of op de 
snelweg van rijstrook wilt wisselen, de Nissan Intelligent Mobility-functies zorgen voor een beter zicht 
op de directe omgeving en verbeteren daarmee uw veiligheid en die van anderen.
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AERODYNAMISCHE 
SPOILER 

DIFFUSER

AERODYNAMISCHE 
ZIJSPIEGELS

De stoere look is slechts het begin. Met de LEAF koopt u een zeer zuinige auto die 
bovendien zeer stil is dankzij het geavanceerde aerodynamische design waarmee 
de LEAF geruisloos de lucht doorklieft. 

VOLLEDIG VLAKKE 
BODEM 

nog zuiniger
doorklieven

De lucht 
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WELKOM INNOVATIEVE BATTERIJ 
De batterij van de LEAF is in-house ontwikkeld, 
rigoureus getest en uitermate betrouwbaar. U kunt 
er zeker van zijn dat u onderweg bent met de beste 
batterijtechnologie. 

DAG BRANDSTOFMOTOR 
Met een 100% elektrische motor, kunt 
u afscheid nemen van lange en dure 
onderhoudsbeurten en meer tijd op de 
weg doorbrengen. 

DAG OLIEVERVERSINGEN 
Geen brandstofmotor betekent geen olie 
en geen olieverversingen meer. Geen 
transmissie bougies, radiateur, V-snaren 
etc. meer. Eigendomskosten dalen. Vrije tijd 
neemt toe. 

DAG TANKSTATION 
Geen zorgen meer dat u op weg naar uw 
werk nog moet tanken. Als u nu wakker 
wordt, is de auto volledig opgeladen en 
klaar voor de dag. 

Stroomlijn uw besparingen
omarm de vrijheid 

ONTDEK WAAROM MEER MINDER IS Elektrisch rijden heeft niet zomaar een paar onverwachte 
voordelen. Zonder brandstofmotor hoeft u niet meer te tanken, maar u krijgt nog veel meer. 
Er zijn veel minder bewegende delen en dat vertaalt zich direct in minder onderhoudstijd- en 
kosten. Nu hoeft u alleen maar te besluiten wat u met al die extra vrije tijd gaat doen. 
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Opladen was nog nooit zo eenvoudig

6,6 KW THUIS EN ONDERWEG OPLADEN 

OPLAADTIJDEN
6,6 KW WALLBOX VOOR THUIS
VOLLEDIG OPLADEN IN ONGEVEER 6 UUR*

Mobiliteit was nog nooit zo eenvoudig of snel; van het ‘s nachts opladen tot 
het gebruik van het omvangrijkste snellaadnetwerk. U kunt de NissanConnect 

EV-app gebruiken om onderweg een oplaadpunt te zoeken.

*de oplaadtijd hangt onder meer af van de oplaadcondities, inclusief het type en de conditie van de het oplaadpunt, de temperatuur van de batterij en de omgevingstemperatuur.

50 KW SNEL OPLADEN ONDERWEG

Genoemde cijfers zijn voor een 40kWh-batterij. Tijd afhankelijk van laadcondities, batterijtemperatuur en omgevingstemperatuur tijdens het gebruik. Voor het realiseren van de aangegeven oplaadtijd moet een 
CHAdeMO snellader worden gebruikt. De Nissan LEAF is uitgerust met bewakingstechnologie om de batterij te beschermen tijdens herhaaldelijke snellaadsessies in een korte tijd. De tijd die nodig is voor snel laden 
kan langer zijn wanneer de bewakingstechnologie wordt geactiveerd door de batterijtemperatuur.

SNEL LADEN VAN 20% TOT 80% IN ONGEVEER 
60 MINUTEN*.
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Navigatie was nog nooit zo gemakkelijk 
om te volgen, met elke bocht direct voor 
u op het display. 

Blader eenvoudig door uw 
audiosysteem op het display.

Loop voorop qua technologie met een geavanceerd digitaal informatiedisplay. 
Hiermee kunt u elk detail van uw rit aan uw wensen aanpassen, van het 
bereik tot het stroomverbruik tot de navigatie, op een fraai full colour scherm. 
Alle informatie perfect in beeld. fraai uitkomen

Laat elk detail
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NAADLOZE MOBIELE INTEGRATIE 
Apple CarPlay* en Android Auto** bieden 
een veiligere en slimmere manier om op 
uw telefoon te genieten van dat waar u 
van houdt. Luister naar muziek, open 
kaarten, voer telefoongesprekken en 
verzend en ontvang berichten – allemaal 
handsfree. Sluit uw telefoon aan en klaar. 

* Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Minimaal vereist voor Apple CarPlay: iAP2, iPhone 
5 of recenter (lightning connector) en iOS 8.3 of recenter. Moet worden aangesloten via USB.  

** Android Auto is ontworpen voor gebruik met Android-smartphones die draaien op 5.0 (Lollipop) 
of hoger en moet worden aangesloten via USB. 
(Beschikbaarheid van Apple CarPlay en Android Auto varieert per land)

UW MUZIEK. UW STIJL Gebruik Bluetooth 
audiostreaming of de USB-poort om 
direct vanaf uw smartphone muziek te 
luisteren. 

Uit het interieur met zijn ergonomische indeling, de in het oog springende 
middenconsole en het centrale display met uw telefoon op de voorgrond 
spreekt het streven naar connectiviteit. Met de Nissan LEAF heeft u alle 
tools die u nodig heeft om uw auto te besturen in uw zak.

Een heel nieuw samenwerkingsverband 

met uw LEAF
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UNIEKE BLAUWE ACCENTEN 

IMPONEREND DASHBOARD 

VERWARMDE STOELEN 

ROYALE BEENRUIMTE

BOSE PREMIUM AUDIO SYSTEM 
Zelfs het audiosysteem is energiebewust. Met 
zeven kleine, lichtgewicht, strategisch geplaatste 
speakers hebben de ingenieurs van Bose een 
audiosysteem gecreëerd dat energie bespaart 
zonder aan geluidskwaliteit in te boeten. Zo kunt 
u ook energiezuiniger uit uw dak gaan. 

Ervaar
comfort bij het geluid van stilte

Hoe zou het zijn om in een volledig stille auto te rijden? Treed binnen in het 
luxueuze interieur en u ervaart een nieuwe vorm van stilte – dat wil zeggen; 
totdat u het Bose Premium Audio System inschakelt. Voeg daarbij het comfort 
van verwarmde stoelen en elke autorit kan fantastisch zijn.  
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Inladen
met wat u ook nodig heeft 

LEAF is klaar voor uw volgende uitje met een indrukwekkende 
royale bagageruimte (inhoud tot 435 liter), een lage laadvloer 
achter en een 60/40 neerklapbare acherbank die u gemakkelijk 
kunt neerklappen. Dat samen resulteert in een auto die bijna 
alles mee kan nemen wat u nodig heeft.
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* WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test 
Procedure). De WLTP-meetprocedure heeft als 
uitgangspunt dat de testcondities de rijcondities 
in de praktijk zo dicht mogelijk benaderen, 
waardoor de vastgestelde waarden realistischer 
zullen uitvallen. Actieradius (WLTP, gecombineerd) : 
270 km Actieradius (WLTP, binnen de bebouwde 
kom): 389 km

 Doe mee met de
elektrische revolutie. Rijd nu de auto van de toekomst.
Nissans baanbrekende serie 100% elektrische gezins- 
en bedrijfsauto’s levert uitstekende prestaties en 
toonaangevende technologie zodat het rijden plezier 
oplevert, maar geen emissies.

DE NIEUWE NISSAN LEAF 100% ELEKTRISCH. De nieuwe 
Nissan LEAF heeft een bereik van 270 km* Bovendien is
de LEAF standaard uitgerust met Intelligent Mobility-
functies zoals e-Pedal technologie.

UITBREIDING VAN OPLAADINFRASTRUCTUUR. Nissan
werkt met de CHAdeMO norm voor snelladen en beschikt 
reeds over het meest uitgebreide snellaadnetwerk ink
Europa. Momenteel is Nissan bezig met de aanleg van 
‘groene’ of oplaadcorridors zodat er ook lange afstanden 
langs populaire routes kunnen worden afgelegd.

Electrify the world
Bij Nissan geloven we in een duurzame toekomst en wij zijn ervan overtuigd 
dat dat alleen lukt als we nu beginnen. Daarom nemen wij nu het voortouw 
met elektrische mobiliteitsoplossingen voor de slimme steden van morgen 
en voor een betere toekomst. 
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Klaar voor simply amazing?
De nieuwe LEAF gaat u voor
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A
B

C

D

AFMETINGEN

KIES UW KLEUR 

Solid White 326

Brilliant Black Z11

Pearl White QAB

Solid Red Z10

Silver Grey KY0

Magnetic Red NAJ

Spring Cloud KBR

Chestnut Bronze CAN

Dark Grey KAD

Two-tone lak: Pearl 
White carrosserie + 
Brilliant Black dak en 
buitenspiegels XDF

A: Totale lengte : 4490 mm

B: Wielbasis : 2700 mm

C: Totale breedte : 1788 mm zonder 
spiegels (2030 mm met spiegels)

D: Totale hoogte: 1530 mm (16") 
1540 mm (17")

 
ACENTA
16" LICHTMETALEN VELGEN

N-CONNECTA EN TEKNA
17" LICHTMETALEN VELGEN

(1) Snel laden van 20% tot 80% in ongeveer 60 minuten. Genoemde cijfers zijn voor 
een 40kWh-batterij. Tijd afhankelijk van laadcondities, batterijtemperatuur en 
omgevingstemperatuur
(2) ProPILOT is een assistentiesysteem voor de bestuurder, maar kan aanrijdingen 
niet voorkomen. ProPILOT is ontwikkeld om gebruikt te worden op wegen met 
gescheiden rijbanen, waarbij de bestuurder altijd het verkeer in de gaten dient te 
houden en de handen aan het stuur houdt. Het is de verantwoordelijkheid van de 
bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en om in staat te zijn op elk moment de 
controle over het voertuig terug te nemen.

kies uw perfecte LEAF
Neem de volgende stap

ACENTA 40 kWh
STANDAARDUITRUSTING 

STYLING EXTERIEUR 
• 16" lichtmetalen velgen
• Chromen deurgrepen
• Buitenspiegels in carrosseriekleur 

met geïntegreerde LED knipperlichten

STYLING INTERIEUR 
• ECO-stoffen stoelbekleding (zwart of 

lichtgrijs)
• 7" TFT kleurendisplay in 

instrumentenpaneel
• Stuurwiel met leder bekleed
• Opbergruimte achterzijde voorstoelen
• Middenarmsteun voorzijde

COMFORT
• Automatische airconditioning met 

timer 
• e-Pedal
• Warmtepomp voor efficiëntere 

verwarming van het interieur en 
optimalisatie van de actieradius

• Elektrisch verstel- en verwarmbare 
buitenspiegels

• Intelligent key met startknop
• Regensensor
• Automatisch in- en uitschakelende 

koplampen
• «Follow me home» verlichting
• Achterbankleuning in delen 

neerklapbaar (60/40)

MULTIMEDIA
• Audiosysteem met USB- en AUX-

aansluiting, stuurwielbediening en 6 
luidsprekers

• Digitale radio-ontvangst (DAB+)
• Bluetooth® (telefoon en muziek) 
• NissanConnect EV navigatiesysteem 

met 7,0" kleuren touchscreen - 
7,0" TFT navigatiesysteem met 
verkeersinformatie en touchscreen 
in kleur met 3D kaarten van Europa 

- Connected Services : GoogleTM POI 
en Send-To-Car (routeplanner en 
"Point-of- Interest") 
- Achteruitrijcamera met dynamische 
begeleidingslijnen
- Aanwijzing laadpunten met 
automatische update
- Apple CarPlay met Siri

EV-UITRUSTING
• On-Board lader 6,6 kW
• CHAdeMO snellaadaansluiting tot 

50 kW (1)

VEILIGHEID & TECHNOLOGIE
• ABS/EBD/ESP/Hill Start Assist
• Bandenspanning controlesysteem 

(TPMS)
• 6 airbags: voor-, zij- en gordijnairbags
• Lane Departure Warning
• Intelligent Lane Intervention
• Rear Cross Traffic Alert
• Blind Spot Warning
• Intelligent Emergency Braking with 

Pedestrian recognition
• High-Beam Assist
• Intelligent cruise control 
• Snelheidsbegrenzer
• CHASSIS CONTROL SYSTEEM: Intelligent 

Trace Control, Intelligent Ride Control
• Traffic Sign Recognition
• Twee ISOFIX-bevestigingspunten 

achter 
• LED dagrijverlichting
• LED verlichting achter
• Mistlampen voor

OPTIES
STYLING INTERIEUR 

• Verwarmbare voorstoelen en 
achterbank

• Verwarmbaar stuurwiel met leder 
bekleed

N-CONNECTA 40 kWh
EXTRA UITRUSTING T.O.V. ACENTA

STYLING EXTERIEUR 
• 17" lichtmetalen velgen
• Extra getint glas (achterste zijruiten 

en achterruit)
• B-stijl hoogglans zwart

STYLING INTERIEUR 
• Verwarmbaar stuurwiel met leder 

bekleed
• Verwarmbare voorstoelen en 

achterbank

COMFORT
• Automatisch inklapbare 

buitenspiegels
• Parkeersensoren voor- en achterzijde
• Automatisch dimmende 

binnenspiegel

VEILIGHEID & TECHNOLOGIE
• Intelligent Around View Monitor
- Intelligent Driver Alertness
- 360° zicht met 4 camera’s: voor-,zij-, 

achterkant
- Moving Object Detection

TEKNA 40 kWh
EXTRA UITRUSTING T.O.V. 

N-CONNECTA

STYLING INTERIEUR
• Synthetisch leder/ ECO-stoffen 

stoelbekleding (zwart of beige)

COMFORT
• Elektronische handrem

MULTIMEDIA
• Bose® Premium Audiosysteem met 

USB- en AUX-aansluiting, 
stuurwielbediening en 7 luidsprekers

VEILIGHEID & TECHNOLOGIE
• LED koplampen met automatische 

hoogteverstelling
• ProPILOT: All Around Driving Support 

System (2)

OPTIES 

STYLING EXTERIEUR 
• Two-tone lak: Pearl White carrosserie 

+ Brilliant Black dak en buitenspiegels

STYLING INTERIEUR 
• Leder / Ultrasuede® stoelbekleding 

(zwart of licht)

VEILIGHEID & TECHNOLOGIE
• ProPILOT Intelligent Parking System

VELGEN

ECO-stof (lichtgrijs) ECO-stof (zwart)

KIES UW INTERIEUR

TEKNA (Standaard) TEKNA (Optioneel) TEKNA (Optioneel)

ACENTA (Standaard) & N-CONNECTA (Standaard)

Synthetisch leder/ ECO-stoffen 
stoelbekleding (zwart)

Synthetisch leder/ ECO-stoffen 
stoelbekleding (beige)

Leder / Ultrasuede® stoelbekleding 
(zwart)

Leder / Ultrasuede® stoelbekleding 
(beige)
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BIJ NISSAN, 

FOCUSSEN WE 
OP KWALITEIT.

360° PROCES
Vanaf het begin bouwen wij kwaliteit in. Elke auto wordt op 

minutieuze wijze ontworpen zodat hij nog comfortabeler en 
duurzamer wordt dankzij innovatief design, intelligente technologie 

en attente details geïnspireerd door u. 

VEILIGHEID
Wij gebruiken onze intelligente rijhulpsystemen om voor u op te letten 

en te helpen om ongelukken te voorkomen, zodat uzelf elke dag weer 
kunt genieten van een meer doortastende, zelfbewuste rijervaring. Onze 

Around View Monitor maakt gebruik van 4 camera’s die u een virtueel 
beeld in vogelperspectief geven van uw auto en de directe omgeving. 

EXTREEM BETROUWBAAR 
We gaan met onze auto’s tot het uiterste om de dagelijkse prestatie en 

betrouwbaarheid te garanderen. De auto’s leggen in preproductietesten 
miljoenen kilometers af, portieren, motorkappen en kofferdeksels worden per 

dag duizenden keren geopend en gesloten en we gebruiken echte vulkaanas 
uit Japan om de weerstand van de ruiten te testen. 

GEPERFECTIONEERD DOOR 
ERVARING 

Bij Nissan doen we alles vanuit het oogpunt van de klant. Elke 
handeling, elk besluit voeren we uit met de grootst mogelijke zorg, 

precisie en kwaliteit omdat we het uiteindelijk doen voor u. Van 
het ontwerp tot de bouw van de auto, van uitgebreide testen tot 

maximale transparantie, van klantenservice tot betrokkenheid. 
Kwaliteit zit in elk klein detail.
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SERVICEPRIJSVERGELIJKING 
We beloven om uw Nissan de beste zorg te geven, 

dankzij de kennis van de Nissan-teams en het 
gebruik van originele Nissan-onderdelen. We weten 
hoe we uw Nissan het beste moeten onderhouden. 

En om de beste prijs –kwaliteitverhouding te 
waarborgen, zal Nissan in offertes, waar nodig, zijn 

prijzen afstemmen aan die opgenomen in de 
offerte van een onafhankelijke reparateur (indien 

deze voldoen aan de Algemene Voorwaarden).

LEVENSLANGE NISSAN-ASSISTANCE
Wij zorgen dat u 24/7 kunt blijven rijden.
Als er iets onverwachts gebeurt, kunt u 
24 uur per dag bij Nissan terecht voor 
wegbijstand, ongeacht hoe oud uw Nissan is.

GRATIS VERVANGEND VERVOER
We beloven dat we u op de weg zullen houden 

terwijl uw auto een onderhoud krijgt. Wanneer u 
vooraf boekt, regelen wij gratis vervangend 
vervoer voor u, waaronder de optie van een 

elektrische auto op geselecteerde servicepunten. 
Als er geen vervangend vervoer beschikbaar is, 

bieden wij u een alternatieve oplossing aan.

GRATIS E-CHECK VOOR UW NISSAN
We beloven om gratis een algemene check uit 
te voeren van uw voertuig bij elk bezoek aan de 
werkplaats, om duidelijk te vermelden welke 
werkzaamheden we gaan uitvoeren en de prijzen 
transparant te vermelden. Op deze manier kunt 
u in alle rust besluiten welke handelingen mogen 
worden verricht.

ONZE BELOFTES ZIJN NIET TIJDGEBONDEN EN U ZULT ER ALTIJD VAN BLIJVEN 
PROFITEREN. WE VINDEN HET BELANGRIJK OM OP EEN OPRECHTE, OPEN EN EERLIJKE 

MANIER MET ONZE KLANTEN TE COMMUNICEREN. DAT IS ONZE BELOFTE.

ONZE BELOFTE. UW ERVARING

OVERAL, ALTIJD, VOOR ALLES, BEL ONS EN WIJ STAAN VOOR U KLAAR BELGIE: 00800 5000 1001 NEDERLAND: 0800 023 1513 

Met de Nissan-garantieverlenging heeft u de mogelijkheid om de garantie van 
3  jaar/160.000  km te verlengen met een bepaalde periode of een bepaald aantal 
kilometers. Selecteer het contract dat het beste bij uw rijgedrag past. Voor een 
reparatie worden uitsluitend originele Nissan-onderdelen gebruikt en gemonteerd 
door getrainde Nissan-monteurs. Voor uw gemoedsrust biedt Nissan langs Europese 
wegen 24/7 assistentie (indien van toepassing).

GARANTIEVERLENGING

Een Nissan-servicecontract is de beste manier om uw Nissan LEAF het onderhoud 
te geven dat hij verdient! Wij zorgen goed voor uw Nissan terwijl we de service tegen 
een vaste prijs aanbieden en dat meerdere jaren lang. Als u uw auto bij een van onze 
dealers heeft gebracht, vervangen we de onderdelen en vloeistof fen in 
overeenstemming met het officiële Nissan-onderhoudsschema en voeren de vereiste 
checkups uit zodat u weer met een gerust hart de weg op kunt. Dankzij de totale 
budget- en tijdsplanning kan Nissan u informeren over geplande afspraken en de 
meest geschikte service en tijd voorstellen.

SERVICECONTRACTEN

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN 
NAAR BOVEN.

U stimuleert onze verbeelding. U prikkelt 
onze vindingrijkheid. U inspireert ons om 
regels te veranderen en te innoveren. En bij 
Nissan draait innovatie niet alleen om 
uitbreidingen en verbeteringen, het gaat 
om het overschrijden van grenzen om de 
status quo opnieuw te definiëren. Het gaat 
over het ontwikkelen van onvermoede 
oplossingen die beantwoorden aan uw 
wildste en meest pragmatische wensen. Bij 
Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires en 
services die niet passen in een stramien - 
waarin het praktische inspirerend wordt en 
het inspirerende praktisch, zodat u elke dag 
weer een nog fascinerender rijervaring geniet.

NISSAN LEAF BIEDT U:
5 JAAR /100.000 KM GARANTIE OP ALLE 
SPECIFIEKE EV-COMPONENTEN EN 
3 JAAR /100.000 KM OP STANDAARD 
COMPONENTEN
12 JAAR ANTICORROSIEGARANTIE
30.000 KM ONDERHOUDSINTERVAL
DE GARANTIE OP DE LITHIUM-IONBATTERIJ 
VAN DE NISSAN LEAF DEKT OOK HET 
RISICO VAN CAPACITEITSVERLIES ONDER 
CAPACITEITSNIVEAU 9 (VAN DE 12) ZOALS 
WEERGEGEVEN OP DE CAPACITEITSMETER 
VAN DE LEAF EN DIT GEDURENDE 8 JAAR/ 
160.000 KM
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Nissan Intelligent Mobility dient als richtsnoer voor alles wat we doen. Nissan is een 
pionier op het gebied van elektrische voertuigen en al 70 jaar wereldwijd marktleider 
in de verkoop van elektrische voertuigen. Al sinds die tijd ontwikkelt NISSAN geen 
auto’s als machines om in te rijden, maar als partner op de weg. Samen is de reis 
zelfbewuster, meer verbonden en inspirerender. Het is de auto die de taak van het 
rijden met u deelt. Deze realiteit krijgt nu opnieuw vorm in de NIEUWE NISSAN LEAF, 
omdat bereik geen barrière meer is.

Klaar voor de volledig nieuwe Nissan LEAF? 

www.nissan.be of www.nissan.nl

 

Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan (September 2018). 
In deze brochure staan prototypes. In overeenstemming met zijn beleid van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt 
Nissan zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan de specificatie en de voertuigen die in de 
publicatie vermeld staan. Nissan-dealers zullen zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen worden geïnformeerd. Vraag uw 
lokale Nissan-dealer om de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van het toegepaste drukprocedé kunnen de kleuren 
in deze brochure enigszins afwijken van de toegepaste actuele lakkleuren en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Het 
is verboden om deze brochure in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier – MY18 LEAF brochure 09/18 – gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – tel.: +33 1 49 09 25 35
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