
Parametry elektromobilu
parametr jednotky hodnota body (10 max.) Komentář

COOL faktor 6
FUN faktor 6,5
ECO faktor 7
Dynamika

výkon kW / koní 110 / 150
kroutící moment Nm 320 motor synchronní, střídavý proud
hnaná náprava přední
zrychlení 0-100 km/h s 7,9
maximální rychlost km/h 144 motor max. 10 500 ot. / m 
pohot. / užitečná hmotnost kg 1580
kilogramový výkon W/kg 70

Baterie a nabíjení
kapacita baterie nominální kWh 40 laminovaná li-ion baterie
kapacita baterie využitelná kWh 38 350 V
aktivní řízení teploty baterie ne vyhřívání, chlazení vzduchem
AC rychlost nabíjení kW max. 6,6 dva nabíjecí kabely v ceně vozu
DC rychlost nabíjení kW max. 46
DC nabíjecí konektor typ CHAdeMO u všech dealerů (6000 v EU)
časovač a limit nabíjení časovač
Vehicle-to-grid ano

Spotřeba a dojezd
spotřeba reálná* kWh/100 km 16,5 Cx 0,28
dojezd reálný* km 230 WLTP 270
mobilní aplikace ano, pomalá
rekuperace brzdné síly ano, e-Pedal

Interiér a praktičnost
design interiéru letitý, šmrncovní
dílenské zpracování výborné
tichost výborná
infotainment rozumný standard 8" Apple CarPlay, Android Auto
kaplička dobře přehledná včetně dat o baterii a jejím nabíjení
parkovací senzory a kamera přední i zadní + kamera 360º
tepelné čerpadlo ano, jednozónová klimatizace tepelné č. v základní ceně
vyhřívání volantu a sedadel ano, vše za příplatek
kožená sedadla, elektricky ovládaná na přání, manuálně
zadní sedadla dělěná 60/40, bez ski průchodu
ergonomie a vnitřní prostor slušné, volant nelze posunout k sobě
objem kufru l 400

Exteriér a bezpečnost
design exteriér usedlý, autentický
LED světla v nejvyšší výbavě Tekna
barvy velký výběr vč. dvoubarevných
délka cm 449
šířka bez / se zrcátky cm 179 / 200
výška cm 154
světlá výška cm 15,5
rozvor cm 270
podvozek do komfortna
Euro NCAP /  NHTSA bezpečnost ***** nouz. Br., temp, vyboč., mrt. Úh., za, panor.
inteligentní asistenti ProPilot level 2 samořiditelnosti všechny stabilizační systémy
head up display ne
střešní nosiče ano, jako příslušenství max. 35 kg zatížení
tažné zařízení není možné

Cena a servis
záruka auto let / km 3+2 roky / 100 000 km
záruka baterie let / km 8 let / 160 000 km
servisní intervaly let / km 1 rok / 30 000 km
základní cena bez DPH od 937 000 za 956 000 skvěle vybavený vůz

*zdroj: https://ev-database.org/car/1106/Nissan-Leaf

Nissan Leaf 40 kWh N-Connecta


