
Nissan LEAF  N-Connecta 40 kWh LED

Sissemakse: 0 eurot
Kuumakse: 447 eurot
Kasutusrent: 48 kuud
Jääkväärtus: 45%
Auto soodushind: 31 940 eurot

Võimsus: 110kW/147hj
Kütus: elekter
Keretüüp: luukpära
Uste arv: 4
Mootor: 40 kWh
Registrimass: 1995 kg

Sisevarustus
• Istmesoojendused ees ja taga 
• 60/40 suhtega kokkuklapitav tagaiste
• Vihmaanduriga klaasipuhastid 
• Topeltõmblusega veluurmatid
• e-Pedal 
• „Follow me home“ tuled
• 7-tolline värviline TVT universaalnäidik
• Juhtnuppudega ja nahkattega soojendusega rool 
• Automaatne õhukonditsioneer 
• Soojuspump 
• Akusoojendi 
• Automaatselt tumenev tahavaatepeegel 
• Elektriliselt kokku klapitavad küljepeeglid

• Küljepeeglitesse integreeritud suunatuled 
• Intelligentse võtme süsteem mootori käivitusnupuga 
• Roolisamba kallutus 

Välisvarustus
• LED-tagatuled 
• Kurvitulede funktsiooniga LED-udutuled 
• Intelligentsed automaatse LED esituled
• Automaatsed kaug- ja lähituled 
• Toonklaas taga ja tagumistel küljeakendel 
• Eesmised ja tagumised porikaitsmed
• Kroomitud ukselingid 
• Läikivmust B-piilar

Ohutus
• Liiklusmärkide tuvastus
• Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus
• Isofixi kinnituspunktid tagaistmel
• IMS-komplekt, hädaolukorra 
   rehviparanduskomplekt
• Intelligentne sõidurajalt kõrvalekaldumise 
   hoiatussüsteem
• Ennetuslik hädapidurdusabi
• Hädaabi pedaali vale kasutuse korral
• Kuus turvapatja

• ABS piduriabi ja EBD-ga
• ESP
• Intelligentne sõidukontroll ja veojõukontroll
• Jalaga aktiveeritav seisupidur
• Nõlvaltstardi abi
• Kiiruspiirik
• Intelligentne hädapidurdusabi koos jalakäija ja 
   jalgratturi tuvastamise süsteemiga
• Pimeala jälgimise süsteem

Heli- ja navigatsioonisüsteem
• 2 USB pesa eesistujale (USB A C)
• AM/FM helisüsteem ja Bluetooth ühilduvus 
• 6 kõlarit 
• Uus NissanConnect navigatsiooni- ja 
   multimeediasüsteem: 8" ekraan ja 
   4G-ühilduvus; TomTom-i uksest ukseni 
   navigeerimisrakendus; tahavaatekaamera; 
   Apple CarPlay® ja Android Auto
• EV telemaatika süsteem

• Uus NissanConnect Services rakendus: 
   kliimaseadme ja laadimise kontroll
• Juhiabi pakett: Intelligentne juhi väsimuse 
   hoiatussüsteem; eestvaatekaamera; külgmised 
   kaamerad asukohaga küljepeeglites; liikuvate 
   objektide tuvastamise detektor; 
   eesmised ja tagumised parkimisandurid 
• Kaks USB-pesa tagaistmetel sõitjatele (USB A)
• DAB+ 
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Laadimise varustus
• 6 m EVSE laadimiskaabel (laadimisaeg kodustes 
   tingimustes 230 V pistikupesas: 21 tundi)
• 6 m Mode-3 Type2-Type2 laadimiskaabel 
   (laadimisaeg 32A kodulaadijaga aku tühjenemise 
   teavitusest kuni 100% laetavuseni: vähem 
   kui 7,5 tunniga)

• Elektromagneetiline laadimiskaabli lukustus 
• Pardalaadija 6,6 kW
• Kiirlaadimine 50 kW (kiirlaadimine 20% kuni 80% 
   laetavuseni võtab aega umbes 60 minutit)
• Laadimispesa valgustus 
• Distantsilt avatav laadimispesa luuk

Rehvid ja veljed
17" valuveljed

Garantii 
2+3 aastat / 100 000 km
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Kütusekulu ja sooritus
• Tippkiirus: 144 km/h
• Kiirendus 0-100 km/h, s: 7,9
• Sõiduulatus – kombineeritud (WLTP): 270-285 km
• Sõiduulatus – linnas (WLTP): 389 km
• Elektrukulu (WLTP): 166-171 Wh/km

Aku ja laadimine 
• Pinge: 350 V
• Mahtuvus: 40 kWh
• Elementide arv: 192


