
Leaf 40kwh acenta nettoprijs vanaf €30.550 incl. btw (recyclage premie: is reeds 
voorzien in de nettoprijs) 
 
Uitrusting: Acenta 
Comfortfuncties 
• 6m EVSE laadkabel voor opladen aan het stopcontact 
• 6m laadkabel voor opladen aan wallbox 
• Automatisch inklapbare buitenspiegels 
• Automatische airconditioning met timer 
• CHAdeMO snellaadaansluiting 50 kW 
• Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels 
• Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels 
• Elektromechanische vergrendeling van de laadkabel 
• E-pedal 
• Intelligent key & Start/Stop-knop 
• On-Board lader 3,6 kW 
• Warmtepomp voor efficiëntere verwarming van het interieur en optimalisatie 
van de actieradius 
Exterieur 
• 16" lichtmetalen velgen 
Interieur 
• Audiosysteem met USB- en AUX-aansluiting, stuurwielbediening en 6 
luidsprekers 
• Bluetooth® (telefoon en muziek) 
• Digitale radio-ontvangst (DAB+) 
• ECO-stoffen stoelbekleding 
• New NissanConnect EV navigatiesysteem met 8,0" kleuren touchscreen 
Veiligheid 
• 6 airbags: voor-, zij- en gordijnairbags 
• ABS/EBD/ESP/NBAS (Nissan Brake Assist System) 
• Bandenspanning controlesysteem (TPMS) 
• Intelligent cruise control 
• LED dagrijverlichting 
• LED verlichting achter 
• Mistlampen voor 
• Snelheidsbegrenzer 
optie’s: 
Comfort Pack 
On-board lader 6,6 kW, verwarmd stuur en verwarmde voorstoelen en achterbank  
€1350,00 incl. btw 
Beschikbare kleuren leaf prijs incl. Btw(zie folder) 

  
326 Solid White € 150,00 

  
KAD Dark Grey € 600,00 

  
KY0 Silver Grey € 600,00 

  
NAJ Magnetic Red € 600,00 

  
QAB Pearl White € 700,00 

  
KBR Spring Cloud € 600,00 

  
Z10 Solid Red € 0,00 

  
Z11 Brilliant Black € 600,00 

  
XDF Two-tone lak: Pearl White carrosserie + Brilliant Black dak, a-stijl en buitenspiegels € 1100,00 

  
XDJ Two-tone lak: Dark Grey carrosserie + Brilliant Black dak, a-stijl en buitenspiegels € 1100,00 

  
XDH Two-tone lak: Pearl White carrosserie + Ink Blue dak, a-stijl en buitenspiegels € 1100,00 

  
XDY Two-tone lak: Vivid Blue carrosserie + Brilliant Black dak, a-stijl en buitenspiegels € 1100,00 

  
XDS Two-tone lak: Magnetic Red carrosserie + Brilliant Black dak, a-stijl en     buitenspiegels     € 1100,00 

 
 
 

 


