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  2.ZERO EDITION
VEILIGHEID & TECHNOLOGIE

 ABS/EBD/ESP/Hill Start Assist
 Bandenspanning controlesysteem (TPMS)
 Voor-, zij- en gordijnairbags
 Lane Departure Warning
 Intelligente rijbaanassistent 
 Achteruitrij-assistent  

(Cross Traffic Alert)
 Dodehoekassistent
 Snelheidsbegrenzer
 LED dagrijverlichting
 Chassis Control System
 Intelligent Cruise Control (handhaaft de ingestelde afstand  

tot de auto voor u)
 Intelligente frontale botsingbescherming (IEB)
 Verkeersbordherkenning
 Grootlicht met adaptieve dimstand
 Intelligent Nissan Around View Monitor (360° kleurencamera) 

+ Detectie van bewegende objecten + Vermoeidheids-
waarschuwing

 ISOFIX-bevestigingspunten achter (2x)
 Halogeen koplampen met LED signatuur
 LED verlichting achter
 Mistlampen voor
 ProPILOT 1.0: All Around Driving Support System 

-  Intelligente rijbaanassistent  
-  Intelligente frontale botsingbescherming  
-  Detectie van bewegende objecten 
-  Dodehoekassistent 
-  Verkeersbordherkenning

STYLING EXTERIEUR

 17" lichtmetalen velgen

 Chromen deurgrepen

 Privacy glass

 B-stijl hoogglans zwart

 Spiegelkappen in carrosseriekleur

 Buitenspiegels met geïntegreerde knipperlichten

STYLING INTERIEUR

 Instrumentenpaneel met 7" High Definition kleurenscherm 
 Met leder bekleed stuurwiel
 Stoffen bekleding
 Opbergruimte achterzijde voorstoelen
 Middenarmsteun

COMFORT

 Automatische airconditioning met timer 
 E-pedal
 Warmtepomp voor efficiëntere verwarming  

van het interieur en optimalisatie van de actieradius
 Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare  

buitenspiegels
 Parkeersensoren voor- en achterzijde
 Intelligent Key & Start/Stop-knop
 Regensensor
 Automatisch in- en uitschakelende koplampen
 Follow me home verlichting
 AUX aansluiting
 Automatisch dimmende binnenspiegel
 Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40)

MULTIMEDIA

 Audiosysteem met USB-aansluiting, stuurwielbediening,  
6 luidsprekers

 Digitale radio-ontvangst (DAB+)

 NissanConnect EV 7,0" 
- Navigatiesysteem met 7" touchscreen  
- Achteruitrijcamera met dynamische  
   begeleidingslijnen 
- Bediening van telematicasysteem 
- Aanwijzing laadpunten met automatische update 
- Apple CarPlay(1) met Siri / Android Auto(2)

PACKS

 Comfort Pack 
- Verwarmbaar stuur 
- Verwarmde stoelen voor en achter

NIEUWE NISSAN LEAF
STANDAARDUITRUSTING 

(1) Apple CarPlay is een trademark van Apple Inc. Apple CarPlay apparaat  
voorwaarden: iAP2, iPhone 5 of ouder (lightning connector), iOS 8.3 of ouder 
en moet aangesloten worden via USB. Apple Carplay gebruik afhankelijk van 
beschikbaarheid op de markt.

(2) Android Auto is ontworpen voor gebruik met Android apparaten met 5.0 
(Lollipop) of hoger en moet aangesloten worden via USB. Android Auto gebruik 
afhankelijk van beschikbaarheid op de markt.



NIEUWE NISSAN LEAF
STANDAARDUITRUSTING 2.ZERO EDITION

■ VEILIGHEID & TECHNOLOGIE
■ ABS (Anti-blokkeersysteem) ●
■ EBD (Elektronische remkrachtverdeler) ●
■ ESP (Electronic Stability Program) ●
■ NBAS (Nissan Brake Assist System) ●
■ Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) ●
■ Voor-, zij- en gordijnairbags ●
■ Uitschakelbare passagiersairbag ●
■ Actieve hoofdsteunen voor ●
■ Hoofdsteunen achter ●
■ 3-punts veiligheidsgordels voor en achter ●
■ ISOFIX-bevestigingspunten achter (x2) ●
■ Reparatiekit voor de banden ●
■ Startonderbreking ●
■ Chassis Control System: ●

 Active Trace Control ●

 Active Ride Control ●

■ ProPILOT 1.0: All Around Driving Support System 
- Intelligente rijbaanassistent  
- Intelligente frontale botsingbescherming  
- Detectie van bewegende objecten 
- Dodehoekassistent 
- Verkeersbordherkenning

●

■ Halogeen koplampen met LED signatuur ●
■ LED dagrijverlichting ●
■ LED koplampen met LED signatuur en automatische hoogteverstelling ●
■ LED verlichting achter ●
■ Achteruitrijcamera ●
■ Intelligent Nissan Around View Monitor ●
■ Detectie van bewegende objecten ●
■ Intelligente frontale botsingbescherming (IEB) ●
■ Lane Departure Warning ●
■ Intelligente rijbaanassistent ●
■ Achteruitrij-assistent (Cross Traffic Alert) ●
■ Dodehoekassistent ●
■ Cruise control en snelheidsbegrenzer ●
■ Intelligent cruise control (handhaaft de ingestelde afstand tot de auto voor u) ●
■ Verkeersbordherkenning ●
■ Grootlicht met adaptieve dimstand ●
■ Intelligent Nissan Around View Monitor (360° kleurencamera) + Detectie van bewegende objecten + Vermoeidheidswaarschuwing ●
■ Mistlampen voor ●
■ Automatisch dimmende binnenspiegel ●

■ STYLING
 Exterieur
■ Metaallak Spring Cloud of Brilliant Black ●

■ Chromen deurgrepen ●

■ Buitenspiegelkappen in kleur carrosserie ●

■ B-stijl hoogglans zwart ●

■ Mistlampen voor ●

■ Privacy glass (Extra getint glas achterste zijruiten en achterruit) ●

■ Spriet-antenne ●

■ 17" lichtmetalen velgen ●

 Interieur
■ Instrumentenpaneel met 7" High Definition kleurenscherm ●

■ Verwarmd met leder bekleed stuurwiel ●

■ Verwarmde voorstoelen en achterbank ●

■ Warmtepomp voor efficiëntere verwarming van het interieur en optimalisatie van de actieradius ●

■ Opbergruimte achterzijde voorstoelen ●

● Standaarduitvoering  /  ❍ Optie  /   - niet beschikbaar



● Standaarduitvoering
❍ Optie
 - Niet beschikbaar

NIEUWE NISSAN LEAF
STANDAARDUITRUSTING 2.ZERO EDITION

■ COMFORT
■ E-pedal ●

■ Automatische airconditioning met timer ●

■ Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels ●

■ Parkeersensoren voor- en achterzijde ●

■ Intelligent Key & Start/Stop-knop ●

■ Regensensor ●

■ Automatisch in- en uitschakelende koplampen ●

■ Follow me home verlichting ●

■ AUX aansluiting ●

■ Verwarmd met leder bekleed stuurwiel ●

■ Verwarmde voorstoelen en achterbank ●

■ Automatisch dimmende binnenspiegel ●

■ Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40) ●

■ Elektronische stuurbekrachtiging ●

■ In hoogte verstelbaar stuurwiel ●

■ In hoogte verstelbare bestuurdersstoel ●

■ Middenarmsteun voor ●

■ Bekerhouder voor (2x) ●

■ Zonnekleppen met verlicht make-up spiegeltje ●

■ 12V aansluiting ●

■ Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter ●

■ Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ●

■ Achterbankleuning in delen neerklapbaar (60/40) ●

■ MULTIMEDIA
■ Audiosysteem met USB-aansluiting, stuurwielbediening, 6 luidsprekers ●

■ Digitale radio-ontvangst (DAB+) ●

■ NissanConnect EV 7,0" 
- Navigatiesysteem met 7" touchscreen  
- Achteruitrijcamera met dynamische begeleidingslijnen 
- Bediening van telematicasysteem 
- Aanwijzing laadpunten met automatische update 
- Apple CarPlay(1) met Siri / Android Auto(2)

●

(1) Apple CarPlay is een trademark van Apple Inc. Apple CarPlay apparaat voorwaarden: 
iAP2, iPhone 5 of ouder (lightning connector), iOS 8.3 of ouder en moet aangesloten 
worden via USB. Apple Carplay gebruik afhankelijk van beschikbaarheid op de markt.

(2) Android Auto is ontworpen voor gebruik met Android apparaten met 5.0 (Lollipop) of 
hoger en moet aangesloten worden via USB. Android Auto gebruik afhankelijk van 
beschikbaarheid op de markt.



* Indicatieve waarden, onder voorbehoud homologatie.

40 kWh

MODEL

Uitvoering 5-deurs 5 zitplaatsen

MOTOR

Maximum vermogen kW(pk)/min-1 110(150)

Maximum koppel Nm/min-1 320

Soort energie Elektrisch

BATTERIJ

Type Gelamineerde Lithium-ion

Voltage V 360

Capaciteit kWh 40

Aantal cellen 192

LADER

Lader kW 3,6-6,6

Snellader kW 50

Standaard meegeleverde laadkabel Stopcontact; EVSE 6 m lengte - 3,5 kg en Mode 3 T2 - T2 32A 6 m lengte 

AANDRIJVING 2WD

Soort aandrijving Automatisch

Verhouding versnellingsbak Enkele overbrenging met reductie

Aangedreven wielen Voorwielen

ONDERSTEL

Ophanging Voor Onafhankelijk, type McPherson

Achter Achter Semi starre achteras

Stuurinrichting Elektrisch bekrachtigd

Remmen Rondom geventileerde schijven met ABS / EDB / NBAS / ESP

Systeem stabiliteitscontrole ESP (standaard)

Wielmaat 17’’ x 6,5J

Bandenmaat 215/50R17 91V

GEWICHTEN EN AFMETINGEN*

Gewicht voor wegenbelasting kg nog niet bekend

Massa rijklaar kg nog niet bekend

Max. toelaatbare massa kg nog niet bekend

Max. asbelasting
Voor kg nog niet bekend

Achter kg nog niet bekend

Max. massa aanhanger
Geremd kg nog niet bekend

Ongeremd kg nog niet bekend

Maximale kogeldruk kg nog niet bekend

Lengte mm 4490

Breedte (zonder buitenspiegels) mm 1790

Breedte (met buitenspiegels) mm 2030

Hoogte (onbeladen) mm 1540

Wielbasis mm 2700

Overhang
Voor mm 1005

Achter mm 785

Spoorbreedte
Voor mm 1530

Achter mm 1545

Bodemvrijheid mm 176

Min. draaicirkel (tussen stoepranden) m 10,6

Inhoud bagageruimte (VDA) VDA L 435

PRESTATIES*

Elektriciteitsverbruik W/km 170

Actieradius (NEDC) km 378

Maximum snelheid km/h 144

Acceleratie 0 - 100 km/h sec 8,6

NIEUWE NISSAN LEAF
TECHNISCHE GEGEVENS
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Afgebeeld: Nissan Leaf 2.ZERO Edition

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren 
en prijzen door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers 
worden doorgegeven. Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest 
recente informatie.

Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van 
onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Op al onze leveranciers en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van 
toepassing welke bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter 
inzage liggen. Op verzoek worden deze u toegezonden.

Nissan West Europe sas

www.nissan.nl
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