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DINAMIKUS GYORSULÁS

ELEKTROMOS AUTÓ TELE ÉLMÉNYEKEL

VALÓDI ÉLETMÓDVÁLTÁS

A Nissan LEAF-fel nemcsak egy új autót vesz, hanem egy új 

életstílust is. Környezetbarátabb, csendesebb, 

kényelmesebb és egyben dinamikusabb és megfizethetőbb 

is. 

Felejtse el a korábban az elektromos autókra jellemző lassú 

vezetést - a Nissan LEAF dinamikája és magas nyomatéka 

kiemelkedő vezetési élményt nyújt. 

A Nissan LEAF az egyik legnagyobb darabszámban értékesített

elektromos autó. Világszerte több mint

211 000 tulajdonos már több mint 2 000 000 000 km-t

tett meg vele.

www.nissan.hu

Már havi 58 000 Ft-tól
0% THM

MINDENKINEK

NISSAN LEAF A KÉSZLET EREJÉIG



Akkumulátor Visia Acenta
Black Limited 

Edition 6) Tekna

8 480 000 - - -

9 300 000 10 000 000 10 400 000 10 740 000

Akkumulátor Visia Acenta Black Limited 
Edition

Tekna

6 980 000 - - -

7 800 000 8 500 000 8 900 000 9 240 000

230 000 - - -

249 000 - - -

● ● ● ●

● - - -

● ● ● ●

24 kWó

30 kWó Új!

*) A feltüntetett ár csak tájékoztató jellegű, a részletekért érdeklődjön a www.emobi.hu valamint a www.kormany.hu weboldalakon, illetve keresse a Nissan Márkakereskedéseket.

1) A Nissan 5* Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről a Márkakereskedések ügyfélterében elérhető Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat. Valamennyi 
ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó biztosítási adót. A Nissan 5* Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, tárgyi adómentes szolgáltatás ezért ÁFA nem terheli.

2)  Az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték, a 30 kWó változat esetén. Normál használatnál a tényleges tartomány számos tényező függvényében változhat, mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, 
terepviszonyok, akkumulátor élettartam, guminyomás, karbantartás, össztömeg stb. 

Nissan 8* Kiterjesztett Garancia1) +5 év a hagyományos autó alkatrészekre, és 
+3 év az elektromos autó alkatrészekre4) (összesen 8 év vagy 160 000 km)

5 karbantartás

8 karbantartás

407 900

106 200

3) Az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően számított fogyasztás alapján kalkulált érték (39,5 Ft kW órával számolva).

4) Elektromos autó alkatrészek: lítium-ion akkumulátor, motor, inverter, jármű vezérlőmodul, lassító áttétel, DC/DC átalakító, fedélzeti töltő, töltőcsatlakozó és kábel. A +2 éves Kiterjesztett Garanciabiztosítás az akkumulátor 
kapacitására nem vonatkozik.

177 300

Nissan 8* Kiterjesztett Garancia

Karbantartási csomag

5) A kapacitás-garancia az akkumulátor 9 egységet elérő kapacitását garantálja (a LEAF műszerfalán található kapacitásjelző 12 egységes osztását alapul véve).

Nissan Akkumulátor Garancia

5 év vagy 100 000 km kapacitás-garancia a 24 kWó-s akkumulátorra5)

 8 év vagy 160 000 km kapacitás-garancia a 30 kWó-s akkumulátorra5)

Gyöngyház fényezés 150 000

Nissan 5* Kiterjesztett Garancia Nissan 5* Kiterjesztett Garancia1) a hagyományos autó alkatrészekre, +2 év 
(összesen 5 év vagy 100 000 km) 71 300

135 000

Nissan Garancia
Alap garancia: 3 év vagy 100 000 km a hagyományos autó alkatrészekre,
5 év vagy 100 000 km az elektromos autó alkatrészekre4)

Normál fényezés 65 000

NissanConnect
NissanConnect navigációs rendszer Bluetooth funkcióval, 
USB- és iPod-csatlakoztatási lehetőséggel, 
5,8 colos érintőképernyővel és tolatókamerával
3 évig ingyenes navigációs szoftverfrissítéssel

6) Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

6,6 kW-os fedélzeti töltő

24 kWó

30 kWó Új!

Stílus csomag 16" könnyűfém keréktárcsák, sötétített üveg, sebességtartó és sebességhatároló 
automatika

270 000

Metálfényezés

OPCIOPCIOPCIOPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐKÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐKÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐKÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GARANCIA / KARBANTARTÁSGARANCIA / KARBANTARTÁSGARANCIA / KARBANTARTÁSGARANCIA / KARBANTARTÁS

Hatótáv2): 
akár 250 km

Dinamikus: 254 Nm 
nyomaték

0 ford/perctől

Alacsony km 
költség3)

600 Ft / 100 km

Több mint 
300 000 eladott autó 

vliágszerte

2 töltési mód: normál- és 
villámtöltés

LEAF | KEDVEZMÉNYES ÁR LEAF | KEDVEZMÉNYES ÁR LEAF | KEDVEZMÉNYES ÁR LEAF | KEDVEZMÉNYES ÁR ---- A KÉSZLET EREJÉIGA KÉSZLET EREJÉIGA KÉSZLET EREJÉIGA KÉSZLET EREJÉIG

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSALÁLLAMI TÁMOGATÁSSALÁLLAMI TÁMOGATÁSSALÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL****



Akkumulátor Visia Acenta
Black Limited 

Edition 6) Tekna

9 080 000 - - -

9 900 000 10 600 000 11 000 000 11 340 000

230 000 - - -

249 000 - - -

● ● ● ●

● - - -

● ● ● ●

Gyöngyház fényezés 150 000

Normál fényezés 65 000

16" könnyűfém keréktárcsák, sötétített üveg, sebességtartó és 
sebességhatároló automatika

8 karbantartás

Nissan 8* Kiterjesztett Garancia1) +5 év a hagyományos autó alkatrészekre, 
és +3 év az elektromos autó alkatrészekre4) (összesen 8 év vagy 160 000 
km)

24 kWó

30 kWó Új!

Karbantartási csomag

Nissan 8* Kiterjesztett Garancia

NissanConnect

6,6 kW-os fedélzeti töltő

Metálfényezés

Nissan 5* Kiterjesztett Garancia

Nissan Garancia

Nissan Akkumulátor Garancia

4) Elektromos autó alkatrészek: lítium-ion akkumulátor, motor, inverter, jármű vezérlőmodul, lassító áttétel, DC/DC átalakító, fedélzeti töltő, töltőcsatlakozó és kábel. A +2 éves Kiterjesztett Garanciabiztosítás 
az akkumulátor kapacitására nem vonatkozik.

5) A kapacitás-garancia az akkumulátor 9 egységet elérő kapacitását garantálja (a LEAF műszerfalán található kapacitásjelző 12 egységes osztását alapul véve).

270 000

135 000

3) Az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően számított fogyasztás alapján kalkulált érték (39,5 Ft kW órával számolva).

2)  Az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték, a 30 kWó változat esetén. Normál használatnál a tényleges tartomány számos tényező függvényében változhat, mint pl a vezetési és töltési 
szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartam, guminyomás, karbantartás, össztömeg stb. 

71 300

407 900

106 200

177 300

NissanConnect navigációs rendszer Bluetooth funkcióval, 
USB- és iPod-csatlakoztatási lehetőséggel, 
5,8 colos érintőképernyővel és tolatókamerával

Nissan 5* Kiterjesztett Garancia1) a hagyományos autó alkatrészekre, +2 év 
(összesen 5 év vagy 100 000 km)

Stílus csomag

1) A Nissan 5* Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről a Márkakereskedések ügyfélterében elérhető Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével 
tájékozódhat. Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó biztosítási adót. A Nissan 5* Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, tárgyi adómentes szolgáltatás ezért ÁFA nem terheli.

Alap garancia: 3 év vagy 100 000 km a hagyományos autó alkatrészekre,
5 év vagy 100 000 km az elektromos autó alkatrészekre4)

5 karbantartás

 8 év vagy 160 000 km kapacitás-garancia a 30 kWó-s akkumulátorra5)

5 év vagy 100 000 km kapacitás-garancia a 24 kWó-s akkumulátorra5)

6) Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

OPCIOPCIOPCIOPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐKÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐKÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐKÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GARANCIA / KARBANTARTÁSGARANCIA / KARBANTARTÁSGARANCIA / KARBANTARTÁSGARANCIA / KARBANTARTÁS

Hatótáv2): 
akár 250 km

Dinamikus: 254 Nm 
nyomaték

0 ford/perctől

Alacsony km 
költség3)

600 Ft / 100 km

Több mint 
230 000 eladott autó 

vliágszerte

2 töltési mód: normál- és 
villámtöltés

LEAF | LISTAÁR LEAF | LISTAÁR LEAF | LISTAÁR LEAF | LISTAÁR ---- A KÉSZLET EREJÉIGA KÉSZLET EREJÉIGA KÉSZLET EREJÉIGA KÉSZLET EREJÉIG



*A Wifi hot spot szolgáltatója a Telekom Magyarország Zrt. Az adatforgalom maximum 7 GB/hó, a maximális névleges 
sávszélesség 300 Mbit/s, 36 hónapig ingyenesen használható és kizárólag Magyarország területén elérhető. A díjcsomag 
árát az autó ára tartalmazza WiFi Autobox Pack AB2 típusú eszközzel együtt.

Acenta felszereltségi szint feletti tartozékok::::
� LED LED LED LED fényszorókfényszorókfényszorókfényszorók

� 3 3 3 3 évig ingyenes Wévig ingyenes Wévig ingyenes Wévig ingyenes Wiiii----Fi Fi Fi Fi az autóbanaz autóbanaz autóbanaz autóban****

� Fekete Fekete Fekete Fekete 16161616'''' könnyúfém keréktárcsákkönnyúfém keréktárcsákkönnyúfém keréktárcsákkönnyúfém keréktárcsák

� Sötétített üvegSötétített üvegSötétített üvegSötétített üveg

� FeketeFeketeFeketeFekete külső tükör borításkülső tükör borításkülső tükör borításkülső tükör borítás

� Fekete tetőspoilerFekete tetőspoilerFekete tetőspoilerFekete tetőspoiler

� 360360360360°°°° parkoló kameraparkoló kameraparkoló kameraparkoló kamera

� Velúr szőnyeg kék varássalVelúr szőnyeg kék varássalVelúr szőnyeg kék varássalVelúr szőnyeg kék varással

BLACK

A A A A Black EditionBlack EditionBlack EditionBlack Edition áraáraáraára::::

* Dostupné len pre stupeň výbavy N-Connecta

TERAZ OD:

EDITION
LIMITED

11 000 000 Ft



MEGNEVEZÉS Bruttó listaár felszereléssel

-

●

Krómozott ködlámpa gy űrűk 35 300 Ft

Krómozott tükörborítás 47 600 Ft

Króm ajtóküszöbcsík 69 200 Ft

Csomagtérajtó krómcsík 48 600 Ft

28 900 Ft

Sárvédő gumi, 4db 55 300 Ft

47 600 Ft

64 900 Ft

Gumisz őnyeg 13 900 Ft

Velúr sz őnyeg 11 500 Ft

Csomagtértálca, puha 27 800 Ft

Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a 27 % ÁFÁ-t. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az itt közölt adatok tájékoztató
jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A képek illusztrációk. A nem eredeti gyári tartozékokra azok gyártója közvetlenül vállal garanciát, a hatályos jogszabályokban és a gyártó által meghatározott feltételekkel. Az Ön gépjárművéhez való
alkatrészekről, tartozékokról, és az azokhoz tartozó cikkszámokról, valamint a tartozékok kombinálhatóságáról érdeklődjön a kereskedőjénél. Az alkatrész és tartozék árak csak a megadott cikkszámra érvényesek. Egyes termékek felszereléséhez pótalkatrész
szükséges. A felszereléshez szükséges pótalkatrészekről, azok áráról és további tartozékokról, valamint alkatrészekről érdeklődjön a kereskedőjénél. Az alkatrészek és tartozékok árai ajánlott felszerelési költséget is tartalmaznak és nem kötelező érvényű ajánlott
kiskereskedelmi árak. A jelen árlistában „Electrodrive” áruként jelölt termékeket és szolgáltatásokat nem a Nissan biztosítja, így e termékek és szolgáltatások ára kizárólag tájékoztató jellegű és az Electrodrive által bármikor módosítható. A végső árakról
érdeklődjön a kereskedőjénél.

Type 1 - Type 2 tölt őkábel

Töltőkábel otthoni használatra

Hátsó lökhárító küszöbborítás

Hologramos küszöbborítások (2 db, els ő ajtókhoz), LEAF felirattal

Világító els ő küszöb borítás (2db, els ő ajtókhoz), Zero Emission felirattal

LEAF | LEAF | LEAF | LEAF | TARTOZTARTOZTARTOZTARTOZÉKOKÉKOKÉKOKÉKOK

TARTOZÉKLISTATARTOZÉKLISTATARTOZÉKLISTATARTOZÉKLISTA

3,3 kW-os tölt ődoboz (teljes töltési id ő: 8 óra)

6,6 kW-os tölt ődoboz (teljes töltési id ő: 4 óra)

320 999

390 999



BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM Visia Acenta Tekna

ABS, fékasszisztens (BA) és elektronikus fékerő-elosztó (EBD) � � �

6 légzsák (vezető- és utasoldali, oldallégzsákok elől, függönylégzsákok) � � �

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) � � �

Sebességtartó és sebességhatároló automatika (ASCD) - � �

Övfeszítővel és överő-határolóval ellátott első biztonsági övek � � �

Állítható magasságú első biztonsági övek � � �

3 hátsó fejtámla � � �

3 db 3 pontos ELR biztonsági öv � � �

Gyerekzár a hátsó ajtókon � � �

ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok (hátul) � � �

Figyelmeztető hang gyalogosok számára (VSP) � � �

Gumijavító készlet � � �

Keréknyomás ellenőrző-rendszer � � �

Lopásvédelmi funkció a töltőkábelhez � � �

Indításgátló � � �

STÍLUSELEMEK

� - -

16" acél keréktárcsák dísztárcsákkal, 205/55R16 méretű gumiabroncsokkal � - -

16" könnyűfém keréktárcsa - � -

17" könnyűfém keréktárcsa - - �

Nappali menetfény - � �

Halogén fényszórók � � �

LED fényszórók - - �

Ködlámpák nappali menetfénnyel � � �

2 fokozatú ablaktörlő, állítható intervallummal � � �

Szakaszos működésű hátsó ablaktörlő � � �

Sötétített üveg - - �

Színre fújt első és hátsó lökhárítók � � �

Krómozott ajtókilincsek � � �

Színre fújt külső tükrök - � �

KOMFORT ÉS KÉNYELEM
� � �

Automata légkondicionáló hátsó befúvónyílással � � �

Időzíthető légkondicionáló berendezés � � �

Pollenszűrő � � �

Eső érzékelő - � �

Automatikus világítás - � �

� � �

Elektronikusan állítható külső tükrök � � �

Elektromosan behajtható külső tükrök - � �

Előhűtés, -fűtés1) � � �

Továbbfejlesztett hőszivattyús fűtési rendszer - � �

Sebességérzékelő elektromos szervokormány � � �

Kormányról vezérelhető hangrendszer � � �

Állítható magasságú kormány � � �

Megvilágított töltőcsatlakozó-aljzat és távirányítású nyitókapcsoló � � �

12 voltos csatlakozó � � �

TECHNOLÓGIA

CD-lejátszó 4 hangszóróval és hangfelismeréssel � � �

USB-csatlakozó � � �

Bluetooth technológiával ellátott hangrendszer � � �

� - -

- � �

Távolról vezérelhető hűtés, fűtés és töltés - � �

360 fokos parkolókamera - - �

BOSE hangrendszer, 7 hangszóróval és mélynyomóval - - �

Villámtöltő csatlakozó � � �

3,3 kW-os fedélzeti töltő � � �

6,6 kW-os fedélzeti töltő � � �

Töltés időzítő � � �

Energia-visszatermelő fékrendszer � � �

ECO üzemmód � � �

B üzemmód - � �

Visszagurulás-gátló � � �

Gazdaságos vezetést jelző piktogramok � � �

ÜLÉSEK, KÁRPIT, CSOMAGTÉR

Fekete szövetkárpit � - -

Velúr szövetkárpit (bézs vagy fekete) - � -

Bőrülés - - �

Állítható magasságú vezetőülés � � �

Sötétszürke középkonzol elöl két pohártartóval � � �

Kesztyűtartó � � �

Hátsó kapaszkodó kabátakasztóval � � �

60/40 arányban lehajtható hátsó ülések � � �

Napszemüvegtartó � � �

� - Alapfelszereltség, � - Rendelhető opció

Stílus csomag: 16" könnyűfém keréktárcsák, sötétített üveg, sebességtartó és sebességhatároló 
automatika

NissanConnect 2) navigációs rendszer Bluetooth funkcióval, USB- és iPod-csatlakoztatási lehetőséggel, 5,8 
colos érintőképernyővel és tolatókamerával

Elektromos ablakemelők elöl-hátul, becsípődésgátló rendszerrel illetve automata funkcióval a vezető 
oldalán

Intelligens kulcs + Start/Stop gomb

1) Az idő beállítható, amikorra az autó elér egy optimális hőmérsékletet, de ez a hőfok nem változtatható, a gyár által előre be van állítva.
2) A NissanConnect által elérhető nyelvekről és területi lefedettségről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

NissanConnect EV 2) navigációs rendszer Bluetooth funkcióval, USB- és iPod-csatlakoztatási lehetőséggel, 7 
colos érintőképernyővel és tolatókamerával

LEAFLEAFLEAFLEAF | | | | FELSZERELTSÉGFELSZERELTSÉGFELSZERELTSÉGFELSZERELTSÉG



24 kWó 30 kWó

Visia Visia, Acenta, Tekna

24 kWó, 48 modul 30 kWó, 48 modul

Töltési idő Fali töltődoboz megvásárlása szükséges

30 perc (akár 80% töltöttségig) Nem

8 óra Igen

4 óra Igen

12 óra Nem

Töltési idő Fali töltődoboz megvásárlása szükséges

30 perc (akár 80% töltöttségig) Nem

9,5 óra Igen

5,5 óra Igen

15 óra Nem

24 kWó 30 kWó

1475 / 1511 1498 / 1534

- 1516 / 1562

- 1535 / 1570

1945 1966

1030 1040

960 980

24 kWó 30 kWó

150 150

199 250

144 144

11,5 11,5

Szín

Piros (Z10)

� - Alapfelszereltség, � - Rendelhető opció

�

Ezüst (KY0)

Végsebesség 3)

Min. fordulókör átmérője (padkák között)

CO2-kibocsátás (vegyes)

�

10,4

Fekete (Z11)

normál

�

Szürke (KAD)

Fehér (326)

�

A megadott adatok vezetővel és 4 utassal, poggyászokkal és max. önsúllyal értendők. 

�

1) Az 1999/99/EK irányelv szerint meghatározott érték

2) Az EC Direktíva adatainak megfelelően. Az önsúly vezető nélkül, hűtőfolyadékkal, olajjal, üzemanyaggal feltöltött, pótkerékkel és szerszámokkal ellátott állapotban értendő.  A terhelés csökkentendő a választott opciók és/vagy a felszerelt 
tartozékok függvényében.

3) Az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték. Normál használatnál a tényleges értékek számos tényező függvényében változhatnak, mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, akkumulátor élettartam, 
guminyomás, karbantartás, rakott súly stb. 

normál

Bronz (CAP)

�

�

Gyöngyházpiros (NAJ)
Gyöngyházfehér (QAB)

720

0,29

l

0

Teljesítmény

Gyorsulás 0 - 100 km/h 

5,2

mm

0

0

370

m 

1540

788

16 coll, 6.5J O/S:40

kg

Jármű megengedett összsúlya (max. össztömeg)

156

952

Tömeg és méretek

395

Tengelytáv

1550

Hűtött tárcsafékek elöl, energia-visszatáplálással CLZ31VE φ283×28t

Független Mac Pherson lengőkar

ESP (alapfelszerelés)

Visia önsúly min./max. 2)

8,1938

Futómű

215/50 R17

Stabilitásellenőrző rendszer

Hűtött tárcsafékek hátul AD11VE+DS17 φ292×16t

360

Áttételi arány

Véghajtás áttétele (AT)

Elektromos szervokormány

V

Első

Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel

2.2 kW

Fedélzeti töltő - alapfelszereltség

Torziós tengely

EM57

Cellák száma

Tengelykapcsoló típusa (AT)

Hajtómű

kWó

metál

Energiaforrás

Gyújtásrendszer

Fedélzeti töltő - választható felszereltség

EVSE kábel (hagyományos csatlakozó) - alapfelszereltség

kW(LE)/perc-1Max. motorteljesítmény 1)

6.6 kW

Erőátvitel

Elektromos áram

10500

Akkumulátor

3.6 kW

Kapacitás

Töltő - 24 kWó

5-ajtós

Motorkód

Elektromos motor típusa

80[109]/3008-10000 ford/perc

AC szinkron 

Nm/perc-1

Felszereltségi szint

5

Motor

254 / 0-3008 ford/perc

Modell

Férőhelyek száma

Karosszéria

Akkumulátor

személy

Max. nyomaték 1)

Típus

Automata

Feszültség

3.6 kW

6.6 kW

Töltő kapacitás

Max. fordulatszám

Laminált lítium-ion

Kormánymű

Villámtöltő  - alapfelszereltség

Elektronikus

RE1F61B

Hajtott kerekek

Töltő - 30 kWó
50 kW

Villámtöltő - alapfelszereltség

192

Teljes magasság

Teljes szélesség

Hátsó felfüggesztés

Fékrendszer

Teljes hosszúság

Keréktárcsák mérete

Szélesség, a külső tükrök között mérve

mm

Max. tengelyterhelés hátul 2)

kg

Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel (VDA)

Max. terhelhetőség 2)

1770

Max. tengelyterhelés elöl 2)

Nyomtáv elöl

Nyomtáv hátul

Min. szabad magasság

4445

1967

1535

2700

Túlnyúlás elöl

Légellenállás (Cv)

mm

mm

Túlnyúlás hátul

Csomagtér mérete (VDA)

Fordulókör-sugár

kg

l

gyöngyház
metál

Áramfogyasztás 3)

Hatótávolság (NEDC) 3)

Vontatható tömeg

Tetőterhelés

mp

Wh/km

metál
metál

2.2 kW

50 kW

Töltő kapacitás

Acenta önsúly min./max. 2)

Tekna önsúly min./max. 2)

Első felfüggesztés

Fedélzeti töltő - választható felszereltség

EVSE kábel (hagyományos csatlakozó) - alapfelszereltség

Fedélzeti töltő - alapfelszereltség

kg

kg

kg

mm

kg

kg

km/h

mm

m

mm

mm

mm

g/km

km

metál �

205/55 R16
Gumiabroncs mérete

Visia / Acenta

Tekna

mm

Fényezés típusa

kg
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SPECIÁLIS NISSAN FINANCE AJÁNLAT

THM: 0% MINDENKINEK

NISSAN BIZTOSÍTÁS

� Üvegkár esetén nincs önrész
� 100% javíthatóság
� 3 éves korig nincs avultatás
� A sérült gépkocsi márkakereskedésbe történő szállítási költségét téríti és a javítás idejére csereautót biztosít

A Nissan Finance finanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, mely egyedi hitelképesség vizsgálat 
függvényében érvényes. 

A standard finanszírozási ajánlatunk maximum 60 hónapra vonatkozik, minimum 30% kezdőbefizetéssel, melyet 
magánszemélyek illetve cégek is igénybe vehetnek. 

Finanszírozástól függetlenül is igénybe vehető a Nissan CASCO, mely a piacon elérhető normál CASCO biztosításon túl
további szolgáltatásokat nyújt:

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori  ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. 
A Nissan Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az árlista a 2017.09.01. és 2017.09.30. 
között megkötött vevői szerződésekre érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett 
bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos 
Nissan Márkakereskedőjénél.

Nissan Finance 0% THM - Az ajánlat a 2017.09.01. és 2017.09.30. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Nissan Finance finanszírozási ajánlat, 
változó kamatozású, forint alapú konstrukció, THM 0%, minimum önerő 30%, maximális futamidő 60 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat 
függvényében érvényes. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 
A tájékoztatás nem teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét.  A Nissan Finance finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary 
Zrt. nyújtja.

A Nissan Finance széles körű finanszírozási megoldásokat kínál a Nissan vásárlók részére, a kedvező kamatozású
konstrukciótól egészen a finanszírozás esetén igénybevehető plusz vételár kedvezményig.

Nissan Sales CEE Kft.
Infopark sétány 3/B

1117 Budapest

Az Ön Nissan márkakereskedője:

LEAF | LEAF | LEAF | LEAF | FINANSZÍROZÁSFINANSZÍROZÁSFINANSZÍROZÁSFINANSZÍROZÁS

Modell LEAF 24 khW Visia LEAF 30 khW Acenta LEAF 24 khW Visia LEAF 30 khW Acenta

Lisataár 9 080 000 Ft 10 600 000 Ft 9 080 000 Ft 10 600 000 Ft

Kedvezményes ár 6 980 000 Ft 8 500 000 Ft 6 980 000 Ft 8 500 000 Ft

Önerő 3 500 000 Ft 50% 30% 30%

Futamidő (hónap) 60 60 60 60

Havi törlesztő részlet 58 000 Ft 70 900 Ft 81 410 Ft 99 200 Ft
Hozzávetőleges megtakarítás a fogyasztáson 

benzines autómata váltóhoz képest (5 év / 15 000 km 

/ év)*
Megtakarítás a karbantartáson (vs. Pulsar 1.2 Xtronic 

5* karbantartási csomag)

Megtakarítás a kiterjesztett garancián (vs. Pulsar 1.2 

Xtronic +2 év karbantartási csomag)

Havi törlesztő Elektromos autó megtakarítással 34 168 Ft 47 335 Ft 57 845 Ft 75 635 Ft

0% THM

21 257 Ft

2 308 Ft

267 Ft

*A fogyasztás számos tényező függvényében változhat, mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, guminyomás, össztömeg stb. A benzines esetében 7l/100 km-

res fogyasztással lett kalkulálva, bruttó 330 Ft-os benzin árral, és 39,5 kWh árral, valamint évi 15000 km futásteljesítménnyel, 5 éves időtartamra


