
DOTĂRI

Baterie 40kW, Motor 150CP, transmisie automată
Baterie 62kW, Motor 215CP, transmisie automată

DOTĂRI STANDARD:
ACENTA
Exterior Confort

Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor
Aer condiționat automat (timer prin aplicația NissanConnectEV)

Proiectoare de ceață cu LED Pompă de căldură pentru încălzire rapidă
Lămpi spate cu LED Geamuri electrice față și spate 

Cruise Control + Limitator de viteză

Port de încărcare iluminat
Jante de 16" din aliaj
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii Parasolare față cu iluminare

Senzori de ploaie și lumină + Follow-me-home
Interior Pedală accelerare/frânare electronică (e-pedal)

Oglindă interioară cu reglaj antiorbire manual Volan din piele + Comenzi pe volan
Ecran TFT 7" și indicatoare de bord analogice Siguranţă
Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime ABS + EBD + Asistență la frânare 
Banchetă spate fracționabilă (60/40) ESP + Asistență la pornirea din pantă (Hill Start Assist)
Buzunare pe spătarul scaunelor șofer și pasager 6 airbag-uri (față, laterale, cortină)
Tapițerie textilă Neagră sau Bej Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil
Cotieră centrală față Control inteligent al traiectoriei (Intelligent Trace Control)
Priză 12V (x1) + port USB (x1) în consola centrală
2 x port USB pentru locurile din spate
Volan reglabil pe înălțime

Specific vehicule electrice (EV)
Încărcător on board 6.6kW
Port CHAdeMO 50kW pentru încărcare rapidă Cruise Control Inteligent

Cameră de luat vederi pentru marșarier
Roată de rezervă temporară

N-CONNECTA, suplimentar fata de ACENTA
Exterior Confort

Frână de mână electronică
Scaune față și banchetă spate încălzite
Volan încălzit

Siguranţă

Oglinzi laterale pliabile electric
Jante de 17" din aliaj Senzori pentru parcare (4 faţă/ 4 spate)

Interior
Oglindă centrală cu reglaj antiorbire automat

Specific vehicule electrice (EV)

TEKNA, suplimentar fata de N-CONNECTA
Interior Confort

Tapițerie piele Negră sau Bej + scaune față și banchetă BOSE Premium Audio + 7 boxe

Siguranţă
Parcare inteligentă ProPilot Park

1) include harta României, display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română

CULORI CAROSERIE:
 - metalizate: 

gri Silver (KY0), gri Metallic Grey (KAD), negru Black (Z11), roşu Magnetic Red (NAJ), maro Chestnut Bronze (CAN)
gri Spring Cloud (KBR), albastru Vivid Blue (RCA)

 - perlate: 
alb White Pearl (QAB), 

 - 2 culori: 
two tone XDF (caroserie alb White Pearl (QAB) + plafon și oglinzi negre Black (Z11))
two tone XDG (caroserie gri Spring Cloud (KBR) + plafon și oglinzi negre Black (Z11))
two tone XDK (caroserie negru Black (Z11) + plafon și oglinzi gri Metallic Grey (KAD))
two tone XDJ (caroserie gri Metallic Grey (KAD) + plafon și oglinzi negre Black (Z11))
two tone XDH (caroserie alb White Pearl (QAB) + plafon și oglinzi albastre Ink Blue (RBN))
two tone XDY (caroserie albastru Vivid Blue (RCA) + plafon și oglinzi negre Black (Z11))
two tone XDS (caroserie roşu Magnetic Red (NAJ) + plafon și oglinzi negre Black (Z11))

 - solide: 
alb White (326), roşu Red (Z10)

Document realizat la data de 09 decembrie 2019. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, 
Nissan îşi rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi 
Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau 
mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro 

Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei sau a plafonului (în 
cazul selectării caroseriei în două culori pe N-Connecta şi 
Tekna), reglabile electric și încălzite, cu semnalizator 
schimbare direcție integrat

Faruri full LED cu sistem adaptiv de iluminare, aprindere 
automată și reglare manuală pe înălțime

Faruri cu halogen, lumini de zi LED și reglaj manual pe 
înălțime

Sisteme Inteligente de Siguranță (Sistem Inteligent de Frânare de 
Urgență cu funcție de Recunoaștere pietoni și bicicliști, 
Recunoaștere Indicatoare Rutiere, Asistență pentru lumini Fază 
Lungă, Alertă trafic prin spatele vehiculului, Avertizare părăsire 
involuntară bandă, Intervenție în cazul părăsirii involuntare a benzii 
de circulație, Avertizare Unghi Mort)

Tapițerie textilă Neagră sau Bej + scaune față și banchetă 
spate încălzite

Sistem inteligent Around View Monitor+ Detectare Obiecte în 
Mișcare+ Alertă Atenţie Şofer Scăzută

Sistem inteligent de asistență la conducere ProPilot (Cruise 
Control Inteligent, Menținerea benzii de circulație, Pilot pentru 
blocajele din trafic)

Compatibilitate pentru încărcare rapidă CHAdeMO 100kW 
(pentru versiunile 62kW)

● ● ●

Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, reglabile electric și 
încălzite, cu semnalizator schimbare direcție integrat

8 ani sau 160.000 km pentru capacitatea de încărcare a bateriei
3 ani sau 100.000 km garanţie vehicul

- ● ●

NissanConnect EV cu ecran de 8" (Navigație + conexiune Ipod + 
Bluetooth + conexiune SmartPhone + fără CD) + NissanConnect 
Services (aplicaţii smartphone de control al vehiculului)                                                                                                    

NISSAN LEAF MY19.5

     Baterie/Motor/Echipare ACENTA N-CONNECTA TEKNA

#Confidential C



VERSIUNI STANDARD:
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MODEL Caroserie Baterie/Motor Tractiune Transmisie Nivel de 
echipare

Pret fara 
TVA* 
(Euro)

Pret cu 
TVA* 
(Euro)

Leaf 5 usi Baterie 40kW / Motor 150CP 2WD automată Acenta 30,798 36,650

Leaf 5 usi Baterie 40kW / Motor 150CP 2WD automată N-Connecta 32,605 38,800

Leaf 5 usi Baterie 40kW / Motor 150CP 2WD automată Tekna 34,286 40,800

Leaf 5 usi Baterie 62kW / Motor 215CP 2WD automată N-Connecta 37,647 44,800

Leaf 5 usi Baterie 62kW / Motor 215CP 2WD automată Tekna 39,328 46,800

CULORI CAROSERIE: Pret fara 
TVA 

(Euro)

Pret cu 
TVA 

(Euro)
 - metalizate: 420 500

 - perlate: 420 500

 - 2 culori: 672 800

 - solide: 0 0
1) include harta României, display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română

** Preturilor afișate li se adaugă un set de covorașe de velur în valoare de 50 Euro cu TVA inclus (42 Euro fără TVA).

Document realizat la data de 23.10.2020. Continutul acestui material este exact si actualizat la data tiparirii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua a 
produselor, Nissan isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment preturilor, specificatiilor vehiculelor descrise si prezentate. Aceste modificari sunt 
notificate partenerilor autorizati Nissan in cel mai scurt timp. Consultati partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt 
rezervate. Reproducerea sub orice forma sau mijloace a unei parti sau a intregului material este interzisa fara o autorizare prealabila scrisa din partea Renault 
Commercial Roumanie. Vizitati www.nissan.ro 

Versiuni si Prețuri NISSAN LEAF MY19
- versiuni EOP -

2W
D

* Suplimentar fata de prețul indicat în tarif, se va considera pachetul legislativ obligatoriu conform Ord.2218/2005 în valoare de 58 
Euro cu TVA inclus (49 Euro fără TVA)
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IC

6346bd01bb63867ffbddb0a7776e5014d28c082aec51609b523b2312e3a30f8a
VERSIUNI SI PRETURI
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SPECIFICAȚII TEHNICE
Caroserie
Nr. de locuri
Nivel de echipare ACENTA N-CONNECTA TEKNA N-CONNECTA TEKNA
MASE ȘI DIMENSIUNI

Transmisie

Tractiune 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD
MASE ȘI DIMENSIUNI
Lungime mm 4490 4490 4490 4490 4490
Lățime fără oglinzi mm 1788 1788 1788 1788 1788
Lățime cu oglinzi mm 2030 2030 2030 2030 2030
Înălțime mm
Masă proprie min / max (nu include şofer) kg

Masă proprie în ordine de mers (include şofer 75 kg) kg 1580

Masă totală kg 1995 1995 1995 2140 2140
Sarcină utilă min/max kg 415 415 415 384 384
Încărcare maximă pe plafon kg 35 35 35 35 35
Ampatament mm 2700 2700 2700 2700 2700
Ecartament, față/spate roți 205/55R16 mm 1540 / 1555 1540 / 1555 1540 / 1555 1540 / 1555 1540 / 1555
Ecartament, față/spate roți 215/50R17 mm 1530 / 1545 1530 / 1545 1530 / 1545 1530 / 1545 1530 / 1545
Diametru de întoarcere (între borduri) 205/55R16 m 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Diametru de întoarcere (între borduri) 215/50R17 m 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Coeficient aerodinamic 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29

Capacitate portbagaj VDA (fără tabletă separatoare) l 435 435 420 435 420

Capacitate portbagaj VDA (cu tabletă separatoare) l 400 400 385 400 385

Capacitate portbagaj cu bancheta pliată VDA (până 
la plafon) l 1176 1176 1161 1176 1161

ȘASIU/ SUSPENSII
Suspensie, față tip MacPherson tip MacPherson tip MacPherson tip MacPherson tip MacPherson

Suspensie, spate Bara de torsiune Bara de torsiune Bara de torsiune Bara de torsiune Bara de torsiune

Frâne Discuri ventilate 
față / spate

Discuri ventilate 
față / spate

Discuri ventilate 
față / spate

Discuri ventilate 
față / spate

Discuri ventilate 
față / spate

Pneuri, față/spate 205/55R16 91V 215/50R17 91V 215/50R17 91V 215/50R17 91V 215/50R17 91V
Roți, față/spate 6.5 J x 16 6.5 J x 17 6.5 J x 17 6.5 J x 17 6.5 J x 17
Unghi de atac ° 14.5 / 15 14.5 / 15 14.5 / 15 De confirmat De confirmat
Unghi de degajare ° 23.5 / 24 23.5 / 24 23.5 / 24 De confirmat De confirmat
Gardă la sol, între axe mm 155 155 155 135 135
PERFORMANȚE
Acceleratie 0-100km/h sec 7.9 7.9 7.9 6.9 6.9
Viteză maximă km/h 144 144 144 157 157
Consum energie electrică (WLTP) Wh/km 206 206 206 185 185
Autonomie (WLTP) ciclu mixt km 270 270 270 385 385
Autonomie (WLTP) ciclu urban km 389 389 389 528 528
PUTERE MOTOR maximă Kw/HP/min-1
CUPLU MOTOR maxim Nm/min-1
ÎNCĂRCARE
Încărcător on-board kW
Capacitate încărcare rapidă kW
Cabluri de încărcare m

Timp încărcare* 6.6kW la Wallbox de 32A de la avertizare descărcat 
până la 100%

Timp încărcare* cu cablu EVSE 10A la priză 
domestică

de la avertizare descărcat 
până la 100%

Timp încărcare** cu Quick Charger 50kW tip 
CHAdeMO

de la avertizare descărcat 
până la 80%

1530 (16") 1540 (17")

21h

1535 (16") 1545 (17")

Automată de tip mono raport cu reductor 

340Nm / 500-4000rpm

6.6

1681/1736

160kW/215 CP/ 4600-5800rpm

5 uși

90 min

32h

5 locuri

1756

50
EVSE (6m) și Mode 3 (6m)

11h30min

NISSAN LEAF MY19.5

BATERIE 62kW

Automată de tip mono raport cu 
reductor 

5 locuri
5 uși

1505/1560

BATERIE 40kW

*Timpul depinde de condițiile de încărcare, incluzând tipul de încărcător rapid și starea acestuia, temperatura și dimensiunea bateriei, 
precum și temperatura ambientală la punctul de utilizare.
**Timpul indicat corespunde încărcării cu un încărcător rapid tip CHAdeMO. Vehiculele electrice Nissan au un sistem de siguranță la 
încărcare care protejează bateria în timpul sesiunilor repetate de încărcare rapidă într-o perioadă scurtă de timp. Timpul necesar pentru 
o încărcare rapidă suplimentară ( de la 3 sau mai multe proceduri succesive) poate dura mai mult dacă temperatura bateriei activează 
sistemul de siguranță al bateriei la încărcare.

110kW/150 CP/ 3283-9795rpm
320Nm / 0-3283rpm

6.6
50

 40 la 60 min 

EVSE (6m) și Mode 3 (6m)

7h30min
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Anulează şi înlocuieşte Tariful Nissan Leaf MY19.5 nr.04, aplicabil din 23.10.2020

MODEL Caro
serie Baterie/ Motor Tractiu

ne Transmisie Nivel de 
echipare Cod Nissan Dotari

Pret fara 
TVA* 
(Euro)

Pret cu 
TVA* 
(Euro)

Cod 
model

Descriere 
 cod 

model
Applied Model Pack Cod 

versiune
Descriere 
versiune

Cod 
pack Descriere pack

Leaf MY19.5 5 usi Baterie 40kW / Motor 150CP 2WD automată Acenta FSDALD9ZE16GB---GE std 30,798 36,650 ZE1 LEAF FSDALD9ZE16GB ---GE EV 40KW 2 EV 40KW 2 PKAC04 PACK ACENTA 03
Leaf MY19.5 5 usi Baterie 40kW / Motor 150CP 2WD automată Acenta FSDALD9ZE16GB-B-GE std 30,840 36,700 ZE1 LEAF FSDALD9ZE16GB -B-GE EV 40KW 2 EV 40KW 2 PKAC03 PACK ACENTA 03
Leaf MY19.5 5 usi Baterie 40kW / Motor 150CP 2WD automată N-Connecta FSDALE9ZE16GBBSFGE std 32,605 38,800 ZE1 LEAF FSDALE9ZE16GB BSFGE EV 40KW 2 EV 40KW 2 PKNC14 PACK N-CONNECTA 14
Leaf MY19.5 5 usi Baterie 40kW / Motor 150CP 2WD automată Tekna FSDALG9ZE16GB-UCGE std 34,286 40,800 ZE1 LEAF FSDALG9ZE16GB -UCGE EV 40KW 2 EV 40KW 2 PKTK09 PACK TEKNA 09
Leaf MY19.5 5 usi Baterie 62kW / Motor 215CP 2WD automată N-Connecta FSDALE9ZE18GBBSFGE std 37,647 44,800 ZE1 LEAF FSDALE9ZE18GB BSFGE EV 62KW 2 EV 62KW 2 PKNC14 PACK N-CONNECTA 14
Leaf MY19.5 5 usi Baterie 62kW / Motor 215CP 2WD automată Tekna FSDALG9ZE18GB-SCGE std 39,328 46,800 ZE1 LEAF FSDALG9ZE18GB -SCGE EV 62KW 2 EV 62KW 2 PKTK10 PACK TEKNA 10
Leaf MY19 5 usi Baterie 40kW / Motor 150CP 2WD automată Acenta FSDALD9ZE16GB-B-GA std 30,840 36,700 ZE1 LEAF FSDALD9ZE16GB -B-GA EV 40KW 2 EV 40KW 2 PKAC02 PACK ACENTA 02
Leaf MY19 5 usi Baterie 40kW / Motor 150CP 2WD automată N-Connecta FSDALE9ZE16GBBEFGA std 32,353 38,500 ZE1 LEAF FSDALE9ZE16GB BEFGA EV 40KW 2 EV 40KW 2 PKNC05 PACK N-CONNECTA 05
Leaf MY19 5 usi Baterie 40kW / Motor 150CP 2WD automată N-Connecta Special FSDALE9ZE16GB-FFGA std special+mixt piele sin. 32,689 38,900 ZE1 LEAF FSDALE9ZE16GB -FFGA EV 40KW 2 EV 40KW 2 PKNC06 PACK N-CONNECTA 06

** Preturilor afisate li se adauga un set de covorase de velur in valoare de 50 Euro cu TVA inclus (42 Euro fara TVA).

Versiuni disponibile în limita stocurilor, fără posibilitatea de lansare în fabricaţie

Tarif NISSAN LEAF MY19.5 nr.05, aplicabil din 11.02.2021
 - versiuni EOP -

* Suplimentar fata de pretul indicat in tarif, se va considera pachetul legislativ obligatoriu conform Ord.2218/2005 in valoare de 58 Euro cu TVA inclus (49 Euro fara TVA)

6346bd01bb63867ffbddb0a7776e5014d28c082aec51609b523b2312e3a30f8a
Tarif General
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Nivel Echipare ACENTA ACENTA N-CONNECTA TEKNA N-CONNECTA TEKNA

Cod Nissan ---GE -B-GE BSFGE -UCGE BSFGE -SCGE
Pack Code PKAC04 PKAC03 PKNC14 PKTK09 PKNC14 PKTK10
Dotări standard standard standard standard standard standard

Faruri cu halogen, lumini de zi LED și reglaj manual pe înălțime s s - - - -
Faruri full LED cu sistem adaptiv de iluminare, aprindere automată și reglare 
manuală pe înălțime - - s s s s

Faruri full LED cu aprindere automată și reglare automată pe înălțime - - - - - -
Proiectoare de ceață cu LED s s s s s s
Lămpi spate cu LED s s s s s s
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei sau a plafonului (în cazul selectării 
caroseriei în două culori pe N-Connecta şi Tekna), reglabile electric și încălzite, 
cu semnalizator schimbare direcție integrat

s s s s s s

Oglinzi laterale pliabile electric - - s s s s
Mânere uși cromate s s s s s s
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii - s s s s s
Port de încărcare iluminat s s s s s s
Jante de 16" din aliaj s s - - - -
Jante de 17" din aliaj - - s s s s
Oglindă interioară cu reglaj antiorbire manual s s - - - -
Oglindă centrală cu reglaj antiorbire automat - - s s s s
Ecran TFT 7" și indicatoare de bord analogice s s s s s s
Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime s s s s s s
Buzunare pe spătarul scaunelor șofer și pasager s s s s s s
Banchetă spate fracționabilă (60/40) s s s s s s
Tapițerie textilă Neagră sau Bej s s - - - -
Tapițerie textilă Neagră sau Bej + scaune față și banchetă spate încălzite - - s - s -
Tapițerie mixtă piele sintetică şi textil, Negră sau Bej + scaune față și banchetă 
spate încălzite - - - - - -

Tapițerie piele Negră sau Bej + scaune față și banchetă spate încălzite - - - s - s
Cotieră centrală față s s s s s s
Priză 12V (x1) + port USB (x1) în consola centrală s s s s s s
2 x port USB pentru locurile din spate s s s s s s
Volan reglabil pe înălțime s s s s s s
Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor s s s s s s
Aer condiționat automat (cu timer prin aplicația NissanConnectEV) s s s s s s
Pompă de căldură pentru încălzire rapidă s s s s s s
Geamuri electrice față și spate s s s s s s
Cruise Control + Limitator de viteză s s s s s s
NissanConnect EV cu ecran de 8" (Navigație + conexiune Ipod + Bluetooth + 
conexiune SmartPhone + fără CD) + NissanConnect Services (aplicaţii 
smartphone de control al vehiculului)                                                                                                    

s s s s s s

Sistem audio cu 6 boxe s s s - s -
BOSE Premium Audio + 7 boxe - - - s - s
Parasolare față cu iluminare s s s s s s
Volan din piele + Comenzi pe volan s s s s s s
Volan încălzit - - s s s s
Senzori de ploaie și lumină + Follow-me-home s s s s s s
Frână de mână electronică - - s s s s
Pedală accelerare/frânare electronică (e-pedal) s s s s s s
Parcare inteligentă ProPilot Park - - - s - s
ABS + EBD + Asistență la frânare s s s s s s
ESP + Asistență la pornirea din pantă (Hill Start Assist) s s s s s s
6 airbag-uri (față, laterale, cortină) s s s s s s
Roată de rezervă temporară s s s s s s
Kit reparaţii pneuri - - - - - -
Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil s s s s s s
Control inteligent al traiectoriei (Intelligent Trace Control) s s s s s s
Sisteme Inteligente de Siguranță (Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu 
funcție de Recunoaștere pietoni și bicicliști, Recunoaștere Indicatoare Rutiere, 
Asistență pentru lumini Fază Lungă, Alertă trafic prin spatele vehiculului, 
Avertizare părăsire involuntară bandă, Intervenție în cazul părăsirii involuntare a 
benzii de circulație, Avertizare Unghi Mort)

s s s s s s

Cameră de luat vederi pentru marșarier s s - - - -
Sistem inteligent Around View Monitor+ Detectare Obiecte în Mișcare+ Alertă 
Atenţie Şofer Scăzută - - s s s s

Senzori pentru parcare (4 faţă/ 4 spate) - - s s s s
Cruise Control Inteligent (ICC) s s - - - -
Sistem inteligent de asistență la conducere ProPilot (Cruise Control Inteligent, 
Menținerea benzii de circulație, Pilot pentru blocajele din trafic) - - s s s s

Încărcător on board 6.6kW s s s s s s
Port CHAdeMO 50kW pentru încărcare rapidă s s s s s s
Compatibilitate pentru încărcare rapidă CHAdeMO 100kW - - - - s s

Legenda: s = dotare standard, - = indisponibil, (P) = pachet selecţionat, o = optional
1) display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română

Variantă

Document realizat la data de 11.02.2021. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de a 
aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul 
autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare 
prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. 
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NISSAN LEAF MY19.5 - versiuni EOP
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Nivel Echipare ACENTA N-CONNECTA N-CONNECTA 
SPECIAL

Cod Nissan -B-GA BEFGA -FFGA
Pack Code PKAC02 PKNC05 PKNC06
Dotări standard standard special

Faruri cu halogen, lumini de zi LED și reglaj manual pe înălțime s - -
Faruri full LED cu aprindere automată și reglare automată pe înălțime - s s
Proiectoare de ceață cu LED s s s
Lămpi spate cu LED s s s
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei sau a plafonului (în cazul selectării caroseriei în două 
culori pe N-Connecta şi Tekna), reglabile electric și încălzite, cu semnalizator schimbare direcție 
integrat

s s s

Oglinzi laterale pliabile electric - s s
Mânere uși cromate s s s
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii s s s
Port de încărcare iluminat s s s
Jante de 16" din aliaj s - -
Jante de 17" din aliaj - s s
Oglindă interioară cu reglaj antiorbire manual s - -
Oglindă centrală cu reglaj antiorbire automat - s s
Ecran TFT 7" și indicatoare de bord analogice s s s
Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime s s s
Buzunare pe spătarul scaunelor șofer și pasager s s s
Banchetă spate fracționabilă (60/40) s s s
Tapițerie textilă Neagră sau Bej s - -
Tapițerie textilă Neagră sau Bej + scaune față și banchetă spate încălzite - s -

Tapițerie mixtă piele sintetică şi textil, Negră sau Bej + scaune față și banchetă spate încălzite - - s

Cotieră centrală față s s s
Priză 12V (x1) + port USB (x1) în consola centrală s s s
2 x port USB pentru locurile din spate - - -
Volan reglabil pe înălțime s s s
Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor s s s
Aer condiționat automat (cu timer prin aplicația NissanConnectEV) s s s
Pompă de căldură pentru încălzire rapidă s s s
Geamuri electrice față și spate s s s
Cruise Control + Limitator de viteză s s s

NissanConnect EV cu ecran de 8" (Navigație + conexiune Ipod + Bluetooth + conexiune 
SmartPhone + fără CD) + NissanConnect Services (aplicaţii smartphone de control al vehiculului)                                                                                                    s s s

Sistem audio cu 6 boxe s s s
BOSE Premium Audio + 7 boxe - - -
Parasolare față cu iluminare s s s
Volan din piele + Comenzi pe volan s s s
Volan încălzit - s -
Senzori de ploaie și lumină + Follow-me-home s s s
Frână de mână electronică - s s
Pedală accelerare/frânare electronică (e-pedal) s s s
Parcare inteligentă ProPilot Park - - -
ABS + EBD + Asistență la frânare s s s
ESP + Asistență la pornirea din pantă (Hill Start Assist) s s s
6 airbag-uri (față, laterale, cortină) s s s
Roată de rezervă temporară s s s
Kit reparaţii pneuri - - -
Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil s s s
Control inteligent al traiectoriei (Intelligent Trace Control) s s s
Sisteme Inteligente de Siguranță (Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu funcție de 
Recunoaștere pietoni și bicicliști, Recunoaștere Indicatoare Rutiere, Asistență pentru lumini Fază 
Lungă, Alertă trafic prin spatele vehiculului, Avertizare părăsire involuntară bandă, Intervenție în 
cazul părăsirii involuntare a benzii de circulație, Avertizare Unghi Mort)

s s s

Cameră de luat vederi pentru marșarier s - -
Sistem inteligent Around View Monitor+ Detectare Obiecte în Mișcare+ Alertă Atenţie Şofer 
Scăzută - s s

Senzori pentru parcare (4 faţă/ 4 spate) - s s
Cruise Control Inteligent (ICC) s - -
Sistem inteligent de asistență la conducere ProPilot (Cruise Control Inteligent, Menținerea benzii 
de circulație, Pilot pentru blocajele din trafic) - s s

Încărcător on board 6.6kW s s s
Port CHAdeMO 50kW pentru încărcare rapidă s s s
Compatibilitate pentru încărcare rapidă CHAdeMO 100kW - - -

Legenda: s = dotare standard, - = indisponibil, (P) = pachet selecţionat, o = optional
1) display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română
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Document realizat la data de 11.02.2021. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a 
produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt 
notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt 
rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault 
Commercial Roumanie.
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NISSAN LEAF
CULORI

Model Culoare 
Nissan

Descriere
CAROSERIE PLAFON

ZE1 326 ALB WHITE solid
ZE1 Z10 ROSU RED solid
ZE1 KY0 GRI SILVER metalizat
ZE1 Z11 NEGRU BLACK metalizat
ZE1 KAD GRI METALLIC GREY metalizat
ZE1 KBR GRI SPRING CLOUD metalizat
ZE1 QAB ALB WHITE PEARL perlat
ZE1 NAJ ROSU MAGNETIC RED metalizat
ZE1 CAN MARO CHESTNUT BRONZE metalizat
ZE1 XDF ALB PEARL (PF NEGRU) metalizat
ZE1 XDG GRI SPRING (PF NEGRU) metalizat
ZE1 XDH ALB PEARL (PF ALBASTRU) perlat+metalizat
ZE1 XDJ GRI DARK (PF NEGRU) metalizat
ZE1 XDK NEGRU (PF GRI DARK) metalizat
ZE1 XDS ROSU MAGNETIC (PF NEGRU) metalizat
ZE1 XDY ALBASTRU VIVID (PF NEGRU) perlat+metalizat

TAPITERII

Model
Cod 

Nissan Descriere
ZE1 G BLACK negru textil Acenta/N-Connecta, piele Tekna
ZE1 K BEIGE textil bej Acenta, piele bej Tekna
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