NISSAN LEAF
ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL2) ÉS NISSAN KEDVEZMÉNNYEL
MÁR 8 190 000 FT-TÓL

FINANSZÍROZÁSI AJÁNLATOK
99 900 FT FIX HAVIDÍJTÓL6)
Modell: LEAF ACENTA 40 kWh (fehér 326 színben)
Bruttó kedvezményes ár: 10 760 000 Ft
Önerő (50%)
5 380 000 Ft
(amiben az állami támogatás mértéke 2 500 000 Ft 2))

Futamidő

Rögzített kamatozású
ügyleti kamat

THM

Havidíj

60 hónap

4,33%

4,5%

99 900 Ft

LISTAÁR
ÁRAMFOGYASZTÁS1

CO2 KIBOCSÁTÁS

LEAF 40 kWh

171 Wh/km

0 g/km

LEAF e+ 62 kWh

185 Wh/km

0 g/km

AKKUMULÁTOR

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

Bruttó listaár

12 490 000 Ft

13 090 000 Ft

13 590 000 Ft

Bruttó listaár

-

15 190 000 Ft

15 590 000 Ft

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

KEDVEZMÉNYES ÁR
ÁRAMFOGYASZTÁS1

CO2 KIBOCSÁTÁS

LEAF 40 kWh

171 Wh/km

0 g/km

Bruttó
kedvezményes ár

10 690 000 Ft

-

-

LEAF e+ 62 kWh

185 Wh/km

0 g/km

Bruttó
kedvezményes ár

-

-

-

AKKUMULÁTOR

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL ÉS NISSAN KEDVEZMÉNNYEL CSÖKKENTETT ÁR 2)
AKKUMULÁTOR

ÁRAMFOGYASZTÁS1

CO2 KIBOCSÁTÁS

LEAF 40 kWh

171 Wh/km

0 g/km

Bruttó
kedvezményes ár

LEAF e+ 62 kWh

185 Wh/km

0 g/km

Bruttó
kedvezményes ár

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

8 190 000 Ft

12 590 000 Ft

13 090 000 Ft

-

14 690 000 Ft

15 090 000 Ft

KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZÍNEK
ALAP SZÍNEK

Z10 Piros
(felár nélkül)

METÁL SZÍNEK (155 000 Ft)

326 Fehér
(70 000 Ft)

KY0 Ezüst

KAD Szürke

KBR Zöld-ezüst

CAN Gesztenyebarna

KÉTTÓNUSÚ PRÉMIUM FÉNYEZÉS (290 000 Ft)

XDF Gyöngyház fehér + Fekete

XDJ Szürke + Fekete

GYÖNGYHÁZ (185 000 Ft)

Z11 Fekete

NAJ Vörös

BELSŐ SZÍNEK

XDS Vörös + Fekete

XDY Kék + Fekete

Fekete belső (G)
XDH Gyöngyház fehér + Sötétkék

XDK Fekete + Szürke

QAB Gyöngyház fehér

XDG Zöld-ezüst + Fekete

Világos belső (K)

RCA Gyöngyház kék

FŐ FELSZERELTSÉGEK
ACENTA
● Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
● Intelligens sebességtartó automatika
● Sebességhatároló automatika
● Intelligens sávelhagyás-jelzés (LDW)
● Intelligens sávelhagyás-megelőzés
● Intelligens holttér-figyelő
● NISSAN MENETDINAMIKAI RENDSZER: Intelligens
Menetszabályozás, Intelligens nyomvonal-szabályozás
● Közúti jelzések felismerése (TSR)
● Intelligens Vészfékezési Rendszer gyalogos és kerékpáros
felismerővel
● e-Pedál
● NissanConnect EV 8"-os érintőkijelzős navigációs és multimédia
rendszer3)
● Energia-visszatermelő fékrendszer
● ECO üzemmód
● Visszagurulás-gátló
● 16"-os könnyűfém keréktárcsa
● Halogén fényszórók LED nappali menetfénnyel
● Intelligens automata fényszóróvezérlés
● Hazakísérő fény
● Ködlámpák
● Színre fújt első és hátsó lökhárítók, külső tükrök (kivéve két tónusú
festés esetén)
● Krómozott ajtókilincsek
● Szövetkárpit
● Intelligens kulcs + Start/Stop gomb
● Elektronikusan állítható külső tükrök
● Továbbfejlesztett hőszivattyús fűtési rendszer
● Multifunkciós bőr kormánykerék
● Automata és időzíthető légkondicionáló
● 6.6 kW fedélzeti töltő

N-CONNECTA
● 17"-os könnyűfém keréktárcsa
● Sötétített üveg
● B-oszlop lakk fekete fényezéssel
● Elektromosan behajtható külső tükrök
● Fényre sötétedő középső tükör
● Kék első díszítőelem (LEAF e+ esetén)
● Intelligens 360 fokos parkolókamera
● Mozgó tárgy észlelése
● Intelligens éberségfigyelő rendszer
● Első és hátsó parkolássegítő érzékelők
● Téli csomag:
- Fűthető bőr kormánykerék
- Fűthető első és hátsó ülések

TEKNA
● ProPILOT - Fejlett vezetéstámogató rendszer
● BOSE® hangrendszer 6 hangszóróval és mélynyomóval
● Szintetikus félbőr ülések (LEAF esetén)4)
● Részlegesen bőr ülések Ultrasuede® hasított bőr betétekkel4) (LEAF
e+ esetén)
● LED fényszórók
- Automata beállítással
- LED nappali menetfénnyel

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉGEK
Téli csomag (95 000 Ft) 5)
● Fűthető bőr kormánykerék
● Fűthető első és hátsó ülések
Nissan Intelligens Parkolást Segítő Rendszer (185 000 Ft) 5)
● Intelligens 360 fokos parkolókamera
● Mozgó tárgy észlelése
● Intelligens éberségfigyelő rendszer
● Első és hátsó parkolássegítő érzékelők

ProPILOT csomag (195 000 Ft)
● Intelligens sebességtartó automatika (Intelligens Tempomat)
● Intelligens Sávtartó Asszisztens
● Elektromos kézifék
● Forgalmi Torlódás Asszisztens
LED fényszórók (195 000 Ft)
● Automata beállítással
● LED nappali menetfénnyel
Szintetikus félbőr ülések 4) (95 000 Ft)

ProPILOT Park csomag (395 000 Ft)
● Intelligens parkolóasszisztens

● Részlegesen bőr ülések Ultrasuede®
hasított bőr betétekkel 4) (295 000 Ft) - 40 kWh esetén

LEAF TARTOZÉK AJÁNLAT

TARTOZÉK AJÁNLATOK NISSAN LEAF MODELLEKRE7)
17% kedvezmény a listaárból

Elegance csomag - krómozott kiegészítők
Tüköborítás +
csomagtérajtó díszcsík +
oldalsó díszléc
Kedvezményes ár: 133 000 Ft

Blue csomag - kék kiegészítők
Tüköborítás +
első lökhárító díszítőelem +
oldalsó alsó díszléc
Kedvezményes ár: 270 000 Ft
+ Tetőspoiler díszítőelem: 56 500 Ft
Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Grand Automotive CE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Az árlista a 2020.06.05.-től megkötött vevői szerződésekre érvényes.
1) Az adatokat laboratóriumi vizsgálatokból nyerik az EU jogszabályainak megfelelően, és a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi részét az ajánlatnak. A számok nem tükrözik a tényleges vezetési eredményeket. Az opcionális berendezések,
a karbantartás, a vezetési magatartás és a nem technikai tényezők, például az időjárási viszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket. Az adatokat az új világméretű, harmonizált könnyű járművek vizsgálati eljárásának (WLTP) vizsgálati ciklusa alapján határozták meg.
2) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 100% elektromos hajtású gépjárművek vásárlásához, 11 000 000 Ft vételár alatt, 2 500 000 Ft összegű kormányzati támogatást nyújt. A kormányzati támogatás pályázat útján vehető igénybe, a további részletekért keress e fel a https://elektromobilitas.ifka.hu/ pályázati portált,
illetve keresse a Nissan Márkakereskedéseket.
3) Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2, iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. A Carplay részl eteiről érdeklődjön a
következő oldalon: https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Az Android Auto Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható és USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetősége piaconként eltérő. Az Android Auto részleteiről érdeklődjön a
következő oldalon: https://www.android.com/auto/
Nissan befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes funkciója, ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.
4) Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.
5) Az Acenta felszereltség mellé választhtató két opcionális csomag, csak bizonyos színkombinációk esetén marad a 11 000 000-os értékhatár alatt, ezért nem feltétlenül jogosult a 2 500 000 Ft-os állami támogatásra.
6) Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített vagy változó kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely 50% kezdő lízingdíj (a kezdő lízingdíj részét képezi az elnyerhető állami támogatás), és 60 hónap
futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése
finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj)jogosult az
ügyfélre továbbhárítani. THM: 4,5%-5,0%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a
finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció időtartama 2020. július 8-tól visszavonásig tart. Az állami támogatás mértéke a beszerzési időpontjában érvényes vételár függvényében maximum 2.500.000 Ft. További részletek a márkakereskedésekben és az Innovációs és
Technológiai Minisztérium által kiírt pályázati kiírásban.
7) Ajánlott bruttó fogyasztói árak. Afelszerelés díját nem tartalmazzák. A tartozékok külön is megvásárolhatóak. Kiadás dátuma: 2020. június. 5.

