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O LEAF evolui. Escolha o seu percurso, escolha o seu estilo e 
dê início à sua transformação.

APERFEIÇOE A SUA 
CONDUÇÃO COM 
O NISSAN LEAF 

*Fonte: AAA, matrículas totais do Nissan LEAF durante o ano de 2018 na UE, Noruega, Suíça e Islândia.

**Consumo de energia (Wh/km): combinado 180- 206; emissões de CO2 combinadas (g/km): 0. Zero emissões de CO2 durante a condução. 

Os valores de autonomia são obtidos com base em testes laboratoriais em conformidade com a legislação da UE e destinam-se a comparações entre os diversos tipos 
de veículos. As informações não dizem respeito a um veículo específico e não constituem uma parte da oferta. Os valores podem não refletir os resultados em 
condições reais de condução. O equipamento opcional, a manutenção, o estilo de condução e outros fatores de natureza não técnica, como as condições climatéricas, 
podem afetar os resultados oficiais. Os valores foram determinados conforme o novo ciclo de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos ligeiros (WLTP). Os 
valores indicados aguardam homologação.

Nissan LEAF : 
270 km* de condução com zero 
emissões, proporcionados por 
tecnologia urbana icónica, para 
uma condução conectada e 
simplesmente espantosa na 
cidade.

Nissan LEAF e+ : 
Autonomia sem precedentes de 
até 385 km*, proporcionando 
ainda mais emoção à sua 
experiência de condução.

DESCUBRA O VEÍCULO ELÉTRICO 
MAIS VENDIDO NA EUROPA EM 2018*
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Mude o seu modo de condução com um simples 
premir de um botão, e conduza o seu Nissan LEAF 
como mais lhe agradar.

Condução emocionante. A performance 
proporcionada por uma potência de 150 CV 
aliada a um estonteante binário instantâneo.
Leaf e+ com 215 CV.

Condução urbana. Mude para o modo eco para 
usufruir de 270km* de um duradouro prazer de 
condução. Até 385 km* no Leaf e+.

Condução inteligente. Com o e-pedal, a condução 
com um pedal torna a vida mais simples.
Está a chegar a um congestionamento? Com a 
assistência à condução avançada do ProPILOT**, 
todos os percursos valem a pena. Disponível no 
Leaf e no Leaf e+.

*Consumo de energia (Wh/km): combinado 180- 206; emissões de CO2 combinadas (g/km): 0. Zero emissões de CO2 durante a condução. 

Os valores de autonomia são obtidos com base em testes laboratoriais em conformidade com a legislação da UE e destinam-se a comparações entre os diversos tipos de 
veículos. As informações não dizem respeito a um veículo específico e não constituem uma parte da oferta. Os valores podem não refletir os resultados em condições reais 
de condução. O equipamento opcional, a manutenção, o estilo de condução e outros fatores de natureza não técnica, como as condições climatéricas, podem afetar os 
resultados oficiais. Os valores foram determinados conforme o novo ciclo de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos ligeiros (WLTP). Os valores indicados estão 
pendentes de homologação.

** A tecnologia ProPILOT está disponível numa gama limitada de veículos. O ProPILOT consiste numa tecnologia avançada de Assistência à Condução, mas não evita 
colisões. O ProPILOT visa um comportamento “Eyes on/ Hands On” apenas para as autoestradas (estradas com separadores centrais). É da responsabilidade do condutor 
manter-se alerta, conduzir com segurança e ser capaz de assumir o controlo do veículo a qualquer momento.

A SUA CONDUÇÃO,
A SUA ESCOLHA 
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INTEGRAÇÃO INTELIGENTE 
PARA FAZER DO SEU VEÍCULO 
UM ESPAÇO MAIS CONECTADO
Interligue a sua vida com o seu parceiro mais emocionante.

A NOVÍSSIMA APLICAÇÃO 
NISSANCONNECT.
Qualquer necessidade que tenha 
está ao alcance do Nissan LEAF. Inicie o 
carregamento do seu veículo, controle a 
temperatura do veículo e aceda 
continuamente ao lugar onde estacionou, 
tudo isto remotamente, com a novíssima 
aplicação NissanConnect Services.

Disponível no Leaf e no Leaf e+.

NOVO ECRÃ DE 8” COM 
DOOR-TO-DOOR NAVIGATION NISSAN
O ecrã multitoque 8” constitui o centro nevrálgico do 
seu sistema de infotenimento, permitindo-lhe aceder 
com a ponta dos dedos a uma navegação porta-a-
porta rápida e precisa, proporcionada pela TomTom, 
música e informação, entre outros, para além da 
integração com o smartphone através do Apple 
CarPlay e do Android Auto. A estrada à sua frente 
nunca foi tão clara. Disponível no Leaf e no Leaf e+.
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*Os valores indicados referem-se a baterias de 40kW (Nissan LEAF) e 62kW (Nissan LEAF e+), wallbox vendida em 
separado, do catálogo de acessórios do Nissan LEAF.

**Carregamento rápido: Os valores indicados referem-se a baterias de 40kW (LEAF) e 62kW (LEAF e+). Tempo 
dependente das condições de carregamento, incluindo o tipo e a condição do carregador, a temperatura 
da bateria e a temperatura ambiente no ponto de utilização. O tempo de carregamento rápido indicado 
requer o uso de um carregador rápido CHAdeMO. O Nissan LEAF foi concebido para suportar a maior parte 
das deslocações do quotidiano e está equipado com proteções do carregamento para salvaguardar a 
bateria durante sessões de carregamento rápido repetidas num curto período de tempo.  O tempo 
necessário para carregamentos rápidos sucessivos pode ser mais moroso se a temperatura da bateria 
acionar a respetiva tecnologia de salvaguarda. Os valores indicados aguardam homologação.

DESCUBRA O NISSAN LEAF e+ 
Viva uma experiência superlativa. 
O Nissan LEAF e+ está equipado com a icónica tecnologia de 
Mobilidade Inteligente da Nissan, proporcionando uma potência 
de 215 CV ou uma autonomia sem paralelo de até 385 km* ** 
de puro prazer de condução com zero emissões.

Ligue o seu Nissan LEAF à sua tomada doméstica para o recarregar 
durante a noite, ou utilize a maior rede de carregamento rápido da 
Europa para o recarregar em viagem. O tempo de carregamento 
depende de vários fatores. Para mais informações, consulte as 
informações abaixo.

ESCOLHA O SEU CARREGAMENTO 
E MANTENHA-SE EM MOVIMENTO

NISSAN LEAF:  20% A 80% EM CERCA DE 60 MIN
NISSAN LEAF E+:  20% A 80% EM CERCA DE 90 MIN

CARREGAMENTO RÁPIDO PÚBLICO
CARREGADOR RÁPIDO CHADEMO DE 50KW **

WALLBOX DE CARREGAMENTO 
DOMÉSTICO DE 7 KW*

NISSAN LEAF: AVISO DE CARGA COMPLETA EM MENOS DE 7H30 MIN
NISSAN LEAF E+:  AVISO DE CARGA COMPLETA EM MENOS DE 11H30 MIN

CONDUÇÃO PARA UMA MAIOR CONFIANÇA 
ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO AVANÇADA 
PROPILOT** **E E-PEDAL PARA A FORMA 

MAIS SIMPLES E FANTÁSTICA DE CONDUZIR.

CONDUÇÃO PARA UMA MAIOR AUTONOMIA
ATÉ 385 KM COM A BATERIA 

DE 62 KW DO E+ ***

CONDUÇÃO PARA UMA MAIOR POTÊNCIA
215 CV E 0-100KM/H EM 7,3 S

NISSAN LEAF e+: 
Mais opções, mais autonomia, 
mais potência.

**** A tecnologia ProPILOT está disponível numa gama 
limitada de veículos. O ProPILOT consiste numa tecnologia 
avançada de Assistência à Condução, mas não evita colisões. 
O ProPILOT visa um comportamento “Eyes on/ Hands On” 
apenas para as autoestradas (estradas com separadores 
centrais). É da responsabilidade do condutor manter-se 
alerta, conduzir com segurança e ser capaz de assumir o 
controlo do veículo a qualquer momento.

***Consumo de energia (Wh/km): combinado 180- 206; 
emissões de CO2 combinadas (g/km): 0. Zero emissões de 
CO2 durante a condução. 
Os valores de autonomia são obtidos com base em testes 
laboratoriais em conformidade com a legislação da UE e 
destinam-se a comparações entre os diversos tipos de 
veículos. As informações não dizem respeito a um veículo 
específico e não constituem uma parte da oferta. Os valores 
podem não refletir os resultados em condições reais de 
condução. O equipamento opcional, a manutenção, o estilo 
de condução e outros fatores de natureza não técnica, como 
as condições climatéricas, podem afetar os resultados 
oficiais. Os valores foram determinados conforme o novo 
ciclo de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos 
ligeiros (WLTP). Os valores indicados aguardam 
homologação.
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Bicolor Spring Cloud 
e Tejadilho Black Metallic  
XDG

Bicolor Gun Metallic 
e Tejadilho Black Metallic 
XDJ

Solid Red Z10Black Metallic Z11 Magnetic Red NAJ Vivid Blue RCABronze Metallic CAN

Bicolor Black Metallic  
e Tejadilho Gun Metallic 
XDK

Bicolor Tone Magnetic 
Red e Tejadilho Black 
Metallic XDS

Bicolor Vivid Blue 
e Tejadilho Black Metallic 
XDY

Bicolor Pearl White 
e Tejadilho Vivid Blue 
XDH

Bicolor Pearl White
e Tejadilho Black Metallic 
XDF

Arctic Solid White 326 Pearl White QAB Blade Silver KYO Gun Metallic KADSpring Cloud KBR

ESCOLHA A SUA COR

VEÍCULO ELÉTRICO MAIS VENDIDO DA EUROPA 
ESTÁ AGORA DISPONÍVEL EM DUAS VERSÕES, 
QUE SE ADAPTAM A VARIADOS ESTILOS DE VIDA

A
B

C

D

DIMENSÕES
A: Comprimento máximo: 4.490MM

B: Distância entre eixos: 2.700MM

C: Largura máxima: 1.788MM

D:  Altura máxima de Nissan LEAF de: 1.540MM  
(1.530 mm com jantes em liga leve de 16”) 
Altura máxima de Nissan LEAF e+: 1.545MM*

*Consumo de energia (Wh/km): combinado 180- 206; emissões de CO2 combinadas (g/km): 0. Zero emissões de CO2 durante a condução. 

Os valores de autonomia são obtidos com base em testes laboratoriais em conformidade com a legislação da UE e destinam-se a comparações entre os diversos tipos de veículos. As informações não 
dizem respeito a um veículo específico e não constituem uma parte da oferta. Os valores podem não refletir os resultados em condições reais de condução. O equipamento opcional, a manutenção, o estilo 
de condução e outros fatores de natureza não técnica, como as condições climatéricas, podem afetar os resultados oficiais. Os valores foram determinados conforme o ciclo de testes NEDC. Os valores 
indicados aguardam homologação.

.** A tecnologia ProPILOT está disponível numa gama limitada de veículos. O ProPILOT consiste numa tecnologia avançada de Assistência à Condução, mas não evita colisões. O ProPILOT visa um 
comportamento “Eyes on/ Hands On” apenas para as autoestradas (estradas com separadores centrais). É da responsabilidade do condutor manter-se alerta, conduzir com segurança e ser capaz de 
assumir o controlo do veículo a qualquer momento.

PRINCIPAL EQUIPAMENTO DE SÉRIE

ACENTA 
Conectividade de topo 
Novo ecrã de 8’’ com Door-to-Door Navigation

Apple Car Play e Android Auto

Novíssima aplicação NissanConnect 

N-CONNECTA
Estilo urbano
Conectividade de topo combinada com 

jantes em liga leve de 17”, vidros escurecidos, 

retrovisores exteriores com ajuste elétrico

7 escolhas de cores exteriores bicolores

TEKNA
Tecnologia icónica
Conectividade de topo e estilo urbano combinados com

o avançado sistema de assistência à condução ProPILOT**

Faróis automáticos inteligentes com full LED,

Áudio BOSE Premium + 7 colunas

Até 270 km* 
em circuito urbano

Nissan LEAF  
Até 385km* 
de deslocações com zero emissões

Nissan LEAF e+

  *Os valores indicados aguardam homologação

PRINCIPAL EQUIPAMENTO DE SÉRIE

N-CONNECTA 
DESPORTO Urbano
Aceleração dos 0 aos 100 km/h: 7,1 s

Potência de até 215 CV

Conectividade de topo combinada

com jantes em liga leve de 17”

Vidros escurecidos

Retrovisores exteriores com ajuste elétrico,

+ 7 escolhas de cores exteriores bicolores

TEKNA
Mobilidade Inteligente icónica
Tecnologia icónica combinada com

Aceleração dos 0 aos 100 km/h: 7,1 s

Potência de até 215 CV

DÊ O PASSO SEGUINTE,
ESCOLHA O SEU LEAF
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Está pronto para adquirir o Nissan LEAF? Visite-nos online para fazer a sua encomenda.

www.nissanleaf.com/

Carimbo do concessionário:
Siga a Nissan em:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no 
momento da impressão (Abril de 2019). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo 
com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de 
especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer 
modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu 
Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem 
divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a 
reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan Europe.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – 2019 LEAF LHD 04/2019 – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Na Nissan, tudo o que fazemos é orientado pela Mobilidade Inteligente. Estamos a utilizar 
novas tecnologias para transformar os automóveis de meras máquinas conduzidas em 
parceiros. Juntos, a viagem é mais confiante, ligada, e emocionante. Quer se trate de 
veículos que partilham consigo a tarefa da condução, quer de autoestradas que carregam 
o seu veículo elétrico enquanto circula, tudo se encontra num horizonte próximo. E é um 
futuro que já está a tomar forma no Nissan que conduz hoje.

/NissanPortugal /NissanPortugal@NissanPortugal
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https://www.facebook.com/nissanportugal
https://www.facebook.com/nissanportugal
https://twitter.com/nissanportugal
https://twitter.com/nissanportugal
https://www.youtube.com/user/NissanPortugal
https://www.youtube.com/user/NissanPortugal



