
PUR ȘI SIMPLU UIMITOR
New NISSAN LEAF

Exterior
• Faruri cu halogen, lumini de zi LED și reglaj manual pe înălțime
• Lămpi spate cu LED
• Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, reglabile electric și încălzite, 
  cu semnalizator schimbare direcție integrat
• Port de încărcare iluminat 
• Jante de 16" din aliaj 
• Proiectoare de ceață
• Geamuri laterale spate și lunetă fumurii

Interior
• Oglindă interioară cu reglaj antiorbire manual 
• Ecran TFT 7" și indicatoare de bord analogice 
• Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime 
• Banchetă spate fracționabilă (60/40)
• Buzunare pe spătarul scaunelor șofer și pasager 
• Tapițerie textilă Neagră sau Bej
• Cotieră centrală față
• Priză 12V (x1) + mufă USB (x1) 
• Volan reglabil pe înălțime

  Confort
• Cheie inteligentă + Buton Start&Stop motor
• Aer condiționat automat (timer prin aplicația NissanConnectEV) 
• Pompă de căldură pentru încălzire rapidă
• Geamuri electrice față și spate 
• Cruise Control + Limitator de viteză
• NissanConnect EV cu ecran de 7" (Navigație + sistem audio cu 6 boxe+ 
  conexiune Ipod + Bluetooth + conexiune SmartPhone + fără CD)
• Parasolare față cu iluminare
• Senzori de ploaie și lumină + Follow-me-home 
• Pedală accelerare/frânare electronică (e-pedal) 
• Volan din piele + Comenzi pe volan

Siguranţă
• ABS + EBD + Asistență la frânare
• ESP + Asistență la pornirea din pantă (Hill Start Assist) 
• 6 airbag-uri (față, laterale, cortină)
• Sistem ISOFIX pentru fixare scaun copil
• Control inteligent al traiectoriei (Intelligent Trace Control)

Interior
• Încărcător on board 6.6kW
• Port CHAdeMO 50kW pentru încărcare rapidă

• 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)
• Cruise Control Inteligent
• Cameră de luat vederi pentru marșarier Senzori de parcare (4 față + 4 spate) 
• Roată de rezervă temporară

30 900 €

N-CONNECTA suplimentar fata de ACENTA

Exterior
• Faruri full LED cu aprindere automată și reglare automată pe înălțime
• Oglinzi exterioare negre, reglabile electric și încălzite, cu semnal 
  schimbare direcție integrat (pentru caroserie în 2 culori)
• Oglinzi laterale pliabile electric 
• Geamuri laterale spate și lunetă fumurii 
• Jante de 17" din aliaj

Interior
• Oglindă centrală cu reglaj antiorbire automat
• Tapițerie textilă Neagră sau Bej + scaune față și banchetă spate încălzite

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

Siguranţă
• 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)

TEKNA suplimentar fata de N-CONNECTA

Interior
• Tapițerie piele Negră sau Bej + scaune față și banchetă spate încălzite

  Confort
• BOSE Premium Audio + 7 boxe

Siguranţă
• Parcare inteligentă ProPilot Park

Baterie 40kW, Motor 150CP, transmisie AUTOMATĂACENTA 

DAAC Hermes Importator O�cial Nissan;  str. Petricani 17, mun. Chișinău;  tel.: (022) 205-800;  www.nissan.md

32 900 €

34 900 €



SPECIFICAȚII TEHNICE

BATERIE 40kW
Caroserie
Nr. de locuri
Nivel de echipare

5 uși
5 locuri

ACENTA / N-CONNECTA (TEKNA*)

Transmisie
Tractiune

AUTOMATĂ
2WD

Lungime
Lățime fără oglinzi
Lățime cu oglinzi
Înălțime
Masă proprie min/max
Masă proprie în ordine de mers min/max 
Masă totală
Sarcină utilă min/max
Încărcare maximă pe plafon
Ampatament
Ecartament, față/spate roți 205/55 R16
Ecartament, față/spate roți 215/50 R17
Diametru de întoarcere (între borduri) 205/55 R16
Diametru de întoarcere (între borduri) 215/50 R17
Coeficient  aerodinamic
Capacitate portbagaj VDA (fără tabletă separatoare)

Capacitate portbagaj VDA (cu tabletă separatoare)

Capacitate portbagaj cu bancheta pliată VDA 

mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg

mm
mm
mm
m
m

l
l
l

4490
1788
2030

1530 (16") 1540 (17")
1505
1580
1995
415
35

2700
1540 / 1555
1530 / 1545

10.6
11.0
0.28

435 (420*)
400 (385*)

1176 (1161*)

MASE ȘI DIMENSIUNI

MASE ȘI DIMENSIUNI

Suspensie, față
Suspensie, spate
Frâne
Pneuri, față/spate
Roți, față/spate
Unghi de atac
Unghi de degajare
Gardă la sol, între axe

 

°
°

mm

tip MacPherson
Bara de torsiune

Discuri ventilate față / spate
215/50R17 91V

6.5 J x 17
14.5 / 15
23.5 / 24

155

ȘASIU/ SUSPENSII

Acceleratie 0-100km/h
Viteză maximă
Consum energie electrică (WLTP)
Consum energie electrică (NEDC)
Autonomie (WLTP) ciclu mixt
Autonomie (WLTP) ciclu urban
Autonomie (NEDC)
PUTERE MOTOR maximă
CUPLU MOTOR maxim

sec
km/h

Wh/km
Wh/km

km
km
km

Kw/HP/min-1
Nm/min-1

7.9
144
206
146
270
389
350

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

PERFORMANȚE

Încărcător on-board
Capacitate încărcare rapidă
Cabluri de încărcare
Timp încărcare* 6.6kW la 
Wallbox de 32A
Timp încărcare* cu cablu 
EVSE 10A la priză domestică
Timp încărcare* 
cu Quick Charger 50kW

kW
kW
m

de la avertizare 
descărcat până la 100%

de la avertizare 
descărcat până la 100%

de la avertizare 
descărcat până la 80%

6.6
50

EVSE (6m) și Mode 3 (6m)
7h 30min

21h

40 la 60 min

ÎNCĂRCARE

*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."

ALB WHITE (326) ROSU RED (Z10)

GRI SILVER (KY0) NEGRU BLACK (Z11)

GRI METALLIC
GREY (KAD)

GRI SPRING
CLOUD (KBR)

ALB WHITE

PEARL (QAB)

CULORI

 

ROSU MAGNETIC
RED (NAJ)

MARO CHESTNUT
BRONZE (CAN)

ALB NEGRU
TWO TONE (XDF)

DAAC Hermes Importator O�cial Nissan;  str. Petricani 17, mun. Chișinău;  tel.: (022) 205-800;  www.nissan.md

TEHNOLOGII

e-Pedal ProPILOTParcare
ProPILOT

Garantie Vehicul:  3 ani sau 100.000 km. Garantie Baterie:  8 ani sau 160.000 km
* Plata se efectuează  în lei moldoveneşti, suma care va  � calculată din cursul comercial de vânzare al EURO stabilit de B.C. BCR Chisnau S.A. în ziua plății.
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