Specificaties Nissan Leaf 2.Zero Edition 40 kWh
Technische specificaties
Motor
Cilinderinhoud (in cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Energielabel
CO2 uitstoot (gr/km)
Max. vermogen (pk/kw)
Max. Koppel (Nm)

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
150pk/110kw
320Nm

Transmissie
Bediening
Aantal versnellingen

Automatisch
Enkele overbrenging met reductie

Verbruik (in liters per 100km)
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Gecombineerd

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Draaicirkel
Draaicirkel diameter (in meters)

10,6

Gewichten en inhouden
Leeggewicht (in kg)
Totaal toegestaan belast gewicht (in kg)
Max. aanhangergewicht ongeremd (in kg)
Max. aanhangergewicht geremd (in kg)
Brandstoftank in liters
Bagageruimte/met neergeklapte bank (in liters)

1480
1995
0
0
192 cells accu
435/nb

Prestaties
Maximum snelheid in km/h
0-100 km/h in seconden

144
8,6

Uitrusting
Veiligheid en techniek
- ABS, EBD, ESP en NBAS.
- Bandenspanningscontrole (TPMS)
- Voor-, zij- en gordijnairbags
- Uitschakelbare passagiersairbag
- Actieve hoofdsteunen voor
- ISOFIX bevestigingspunten achter (2X)
- Reparatiekit banden
- Chassis Control System: Intelligent Trace
Control en Intelligent Ride Control
- ProPilot 1.0: Intelligente rijbaanassistent,
Intelligente frontale botsingbescherming,
Detectie van bewegende objecten,
Dodehoekassistentie en
verkeersbordenherkenning
- Halogeen koplampen met LED signatuur
en LED dagrijverlichting
- LED verlichting achter
- Intelligent Nissan Around View Monitor
met achteruitrijcamera
- Grootlicht met adaptieve dimstand
- Lane departure warning
- Cruise control en snelheidsbegrenzer en
intelligent cruise control
- Mistlampen voor
- Automatisch dimmende binnenspiegel
Comfort
- E-pedal
- Automatische airconditioning met timer
- Elektrisch verstelbare-, verwarmbare- en
inklapbare buitenspiegels
- Parkeersensoren voor- en achterzijde
- Intelligent key en Start/Stop knop
- Regen- en lichtsensor
- Follow me home verlichting
- Verwarmd met leder bekleed stuurwiel
- Verwarmde voorstoelen en achterbank
- Achterbank in delen neerklapbaar (60/40)
- Elektronische stuurbekrachtiging
- In hoogte verstelbaar stuurwiel
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Middenarmsteun voor
- Bekerhouder (2X)
- Zonnekleppen met verlicht make-up
spiegeltje
- Elektrisch bedienbare ramen voor en
achter
- NissanConnect 7” navigatie met Apple
Carplay en Android Auto, DAB+, USB,
AUX

Interieur
- Instrumentenpaneel met 7” Hight
Definition kleurenscherm
- Warmtepomp voor efficiëntere verwarming
van het interieur en optimalisatie van
actieradius
- Opbergruimte achterzijde voorstoelen
Exterieur
- Chomen deurgrepen
- Buitenspiegelkappen in kleur carrosserie
- B-stijl in hoogglans zwart
- Privacy glass (extra getint glas achterste
zijruiten en achterruit)
- Spriet-antenne
- 17” lichtmetalen velgen

