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AUTOMOBILISTEN, VERENIG U. Word één van de 60 000 

LEAF-bestuurders die wereldwijd nu al onderweg zijn. Vertrouw 

ook op de best verkochte elektrische auto. Een auto die in 

Europa wordt gebouwd, die de grens tussen het digitale en 

fysieke leven, het stedelijke leven en de ecosfeer laat vervagen, 

om de volledige samenleving te laten opbloeien.
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EXTERIEURLOOK & FEEL

ONTDEK DE INTELLIGENTIE 

VAN DE NISSAN LEAF 

Een golf van positieve energie, 

een spannende rit. Ontdek de 

intelligentie van de Nissan LEAF. 

Laad hem thuis of onderweg op, 

bedien hem met uw smartphone 

en geniet van het compromisloze 

comfort en de onverwachte 

kracht van een echte pionier. 

De toekomst is nu.
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LOOK EN FEEL

w w w . n i s s a n . n l / l e a f 

“Ik houd van LEAF 
vanwege de laagste 
gebruikskosten die ik 
OOIT heb gehad.”

ZEG
HET VOORT

HET IS VERRASSEND wat u zonder 
uitlaat kunt doen. Pas uw look aan, maak een 

profi el aan en deel uw Nissan LEAF met uw 
vrienden. Iedereen zal het onmiddellijk leuk vinden. 

“Carwings is zeer cool. 
Elke ochtend warm 
ik mijn LEAF op zonder 
de ontbijttafel te 
moeten verlaten!“

“Ik kocht mijn LEAF 
als een experiment, 
als tweede auto. 
Nu gebruik ik deze 
95% VAN DE TIJD.”

EXTERIEUR
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w w w . n i s s a n . n l / l e a f 

EXTERIEUR LOOK EN FEEL

VERANDERING 
TEGEMOET
RIJDEN
HET ZIET ER VERTROUWD UIT maar onderhuids 
is het revolutionair. Boordevol innovatie, om u een bereik 
van 199km te geven (volgens NEDC norm). Van kop tot staart 
een volledig elektrisch, hoogtechnologische ecomobiel; 
de Nissan LEAF is de keuze van puristen.

"Ik wist dat de LEAF 
energiezuinig zou zijn, 

maar ik had niet 
verwacht dat deze zo 
leuk zou zijn om mee 

te rijden."

"Deze auto bespaart me 
veel geld aan benzine 
en onderhoud, en de 
elektrische kosten zijn 
minimaal."

"Ik heb absoluut geen 
idee meer wat de prijs 
van een liter benzine is."

LOOK EN FEEL
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INLADEN
En als u meer ruimte nodig 
hebt, kunt u de achterbank 
neerklappen.

INCHECKEN
De 370L bagageruimte van de 

Nissan LEAF behoort tot 
de beste in zijn categorie. 

Zelfs met het BOSE® Sound 
System in de LEAF Tekna 

hebt u nog tot 355L laadruimte.

INTERIEUR

DE MENIGTE
AANTREKKEN

5-ZITPLAATSEN met hoogteverstelling voorin en 
veel ruimte achterin, de Nissan LEAF kan iedereen 

bekoren. Hij biedt u ook de luxe van een Cold Pack, 
waarbij energie wordt bespaard door u warm te 

houden in plaats van de omgevingslucht. 

De bekleding is zowel beschikbaar in leder als in 
een milieuvriendelijke biologische stof die uit 

suikerriet is gemaakt. 

Inhoud  |   Exterieur   |   Interieur   |   Technologie & restaties   |   Stijl & Accessoires Afdrukken    |    Uitgang



1514
DASHBOARDTECHNOLOGIE EN PRESTATIES

COOLE
GADGETS
DIGITAAL DASHBOARD. Het Nissan LEAF bedieningspaneel, 
gedomineerd door een mooie, blauw verlichte combimeter, een digitaal 
display en een fraaie middenconsole compleet met een 7" LCD-scherm 
voor de rest van uw gegevens. 

EV-ANALYTICS 
De combimeter helpt u om uw 
bereik te maximaliseren, 
door uw huidig energieverbruik 
of -regeneratie, oplaadstatus, 
resterende energie, 
capaciteitsniveaus en afstand 
tot leeg in procenten weer 
te geven.

IN B-MODUS RIJDEN
In B-modus zal het 
regeneratieve remsysteem 
meer energie recyclen en 
naar de voeding overbrengen 
wanneer u afremt.

360° ZICHT
Met de Around View Monitor 
krijgt u een optimale 
weergave van uw omgeving. 
Vier groothoekcamera's 
bieden u een voor-, achter- 
en/of zijaanzicht alsook een 
panoramisch zicht. 

ECO-SOUND
Ultra-compact en op maat 
ontworpen voor de Nissan 
LEAF; het nieuwe BOSE ® 
Energy-Effi cient Series 
audiosysteem verbruikt de 
helft minder energie dan een 
gebruikelijk systeem. 
Profi teer van de Nissan LEAF 
zijn uitzonderlijk stille 
cabine en tover deze om tot 
een echte concertzaal.
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IN SYNC
NISSAN CARWINGS
IT SUPPORT. Verbind uw Nissan LEAF met uw PC of 
smartphone via het Carwings Intelligent Navigation System. 
Nadien kunt u het laden activeren, de airco instellen of op 
afstand uw eco-route plannen en uw eco-rijvaardigheden 
met een wereldwijde community van LEAF-eigenaren 
vergelijken! Carwings zal u helpen bij het beheren van uw 
energie en om het meeste uit uw LEAF’s bereik te halen.

TECHNOLOGIE EN PRESTATIES NISSAN CARWINGS

RIJBEREIK
Controleer of u uw 
volgende rit kunt halen 
zonder bij te laden. 

LAADPUNTEN IN 
DE BUURT
Vind het dichtstbijzijnde 
laadpunt in de buurt 
terwijl u onderweg bent

ENERGIE-
INFORMATIE
Op elk moment uw 
energieverbruik 
in het oog houden.

LAADPUNTEN 
BIJWERKEN
Carwings wordt 
automatisch 
bijgewerkt wanneer 
nieuwe laadpunten 
worden geinstaleerd.

OPLAADTIMER
Stel het tijdstip in 
waarop u uw auto 
wilt laten beginnen 
met opladen, via uw 
telefoon of PC.
Werkt ook met 
airconditioning 
en verwarming.

ECO-ROUTING
Eco-routing helpt u 
bij het maximaliseren 
van uw bereik door 
de meest energie-
effi ciënte route 
te plannen.

PC PLANNING
Plan uw reis op uw PC of telefoon en 
stuur deze naar uw Nissan LEAF.

OPLAADPUNTEN
Tijdens het rijden krijgt u updates 
over oplaadpunten in de buurt.

OPLADEN VIA 
SMARTPHONE
Activeer het opladen vanaf uw 
PC of mobiele telefoon. 
Controleer de status van de 
accu en bereik. 
Niets is makkelijker. 

BEREIKBARE PLAATSEN
Met een klik op de knop komt u 
te weten of uw bestemming 
haalbaar is. 

AIRCO OP AFSTAND 
Voor een warm of koel onthaal 
kunt u de airco vanaf uw PC of 
telefoon programmeren. 

KAMPIOEN ECO-RIJDEN
Word lid van een wereldwijde 
gemeenschap van eco-rijders 
en laat uw eigen virtuele bos 
groeien. 
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w w w . n i s s a n . n l / l e a f 

LAAD UW ACCU OP
HET IS NU TIJD

KIES UW OPLAADPUNT Onderweg stoppen om 
snel op te laden, thuis opladen of op het werk. 

Volledig opgeladen en op afstand voorverwarmd 
of gekoeld, de LEAF is u altijd een stapje voor.

Woosh! De maximum snelheid van de 
Nissan LEAF is 145km/h en heeft 
vanaf de start 100% koppel beschikbaar.

TECHNOLOGIE EN PRESTATIES

Dankzij de regeneratieve remmen laadt u de 
accu van de Nissan LEAF bij wanneer u afremt.

Eerst dat belangrijk telefoontje via Bluetooth® beantwoorden en dan 
boodschappen doen. De bereikindicator geeft aan dat u nog 75 km 
kunt rijden en twee laadpunten in de buurt hebt. Handig toch?

DE LEAF OPLADEN

Opnieuw een leuke dag om elektrisch te 
rijden. Geen benzine, geen uitstoot. Terug 
naar huis, en tijdens de daluren opladen.

30 MIN: Van 0-80% in slechts 30 min: in de stad 
is snelladen ideaal! U kunt de accu bij een snellader 
eenvoudig opladen.

1. SNELLADEN

4-8 UUR: Thuis laadt u de accu in slechts 8 uur 
volledig op. Maakt u gebruik van de optionele 6,6kW 
interne lader, dan duurt het volledig opladen slechts 
4 uur. Wij adviseren deze laadstations voor thuis 
altijd door een erkend installateur te installeren. 

2. LAADSTATION VOOR THUIS

12 UUR: De Nissan EVSE-kabel kunt u gebruiken 
bij ieder gewenst oplaadpunt/-station om de accu op 
te laden. Via een 10A stroomaansluiting zal het 
opladen van een lege accu naar een volle accu 
ongeveer 12 uur in beslag nemen (gebruik uitsluitend 
een elektrische installatie die up-to-date is).

3. KABEL + STOPCONTACT

LEAF biedt uiterst lage gebruikskosten. 

KOSTEN PER 100KM

Energiekosten

Hybride
uit het C 
Segment

Diesel
uit het C 
Segment

Benzine
uit het C 
Segment

LEAF
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AIRBAGS: Nissan’s Advanced Airbag System 
omvat airbags met gordelsensoren, zij-airbags 
vooraan en gordijnairbags in het plafond vooraan 
en achteraan.

TECHNOLOGIE EN PRESTATIES

AVM: 
Around View Monitor 
(parkeerhulpsysteem) helpt u 
om veilig en gemakkelijk te 
parkeren. Met de 
4 groothoekcamera's kunt u 
uw omgeving van 
verschillende invalshoeken 
zien, waaronder de voor- en 
zijkant, achterkant en bovenzijde. 

LED-LAMPEN: 
De LED-lampen van de 
Nissan LEAF zijn 
ontworpen om donkere 
plaatsen te verlichten met 
de helft van het 
energieverbruik van 
halogeenlampen. 

ESP: 
Electronic Stability 
Program zorgt dat u in 
controle blijft. Het 
ESP-systeem detecteert 
de limieten van de auto en 
- indien nodig - vermindert 
het motorvermogen of 
activeert de remmen om 
wielspin te voorkomen. 

EEN BESCHERMDE 
OMGEVING. De Nissan 
LEAF is uitgerust 
met de meest recente 
veiligheids systemen. 

VEILIG
AANKOMEN 

VEILIGHEID

GERUSTSTELLENDE ESP: 
Het ESP-systeem laat u soepeler van rijstrook 
veranderen en sneller stoppen en houdt u 
veilig op uw gewenste koers.

MET ESP

ZONDER ESP
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9) Verlichte dorpellijsten

10) Afdekkap voor laad unit

11) Bagageruimte organiser

12) Middenconsole inzetstukken

13) 16" lichtmetalen reservewiel

14) Bagegeruimte beschermmat voor uitvoeringen 
met/zonder BOSE®-systeem

ACCESSOIRES

ORIGINELE NISSAN-ACCESSOIRES. 
Van chromen accenten tot verlichting, handige 
opbergsystemen tot fraaie velgen, pas uw LEAF 
aan uw wensen aan. 

1) Windgeleiders

2) Chromen spiegelkappen (over de bestaande spiegelbehuizingen) 

3) Chromen portierlijsten

4) 17" lichtmetalen velgen

5) Chromen mistlampringen

6-8) Vloermatten, 4 stuks

EEN PERSOONLIJKE 
TOUCH
TOEVOEGEN

STIJL & ACCESSOIRES
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STIJL & ACCESSOIRES

GEEF KLEUR AAN UW ENERGIE
L A K K L E U R E N

w w w . n i s s a n . n l / l e a f 

Dark Metal Grey - (M) KAD

Silver - (M) KY0Black - (M) Z11

Sky Blue - (M) RBJ

* Biostof

White - (S) 326

Magnetic red - (M) NAJ

Brilliant White - (M) QAB

B E K L E D I N G
MAATWERK

KLEUREN/UITVOERINGEN

AFMETINGEN

ZWART
Geweven stof*
Visia

LICHTGRIJS
Suède*
Acenta

ZWART
Suede*
Acenta

ZWART
Leder
Tekna

A: Totale lengte: 4445 mm 
B: Wielbasis: 2530 mm 
C: Totale breedte: 1770 mm 
D: Totale hoogte: 1550 mm
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ALLES OVER NISSAN

U BRENGT HET BESTE IN 
NISSAN NAAR BOVEN.

U spreekt tot onze verbeelding. U prik-
kelt onze vindingrijkheid. U inspireert 
ons om de bakens te verzetten en te 
innoveren. En bij Nissan gaat innoveren 
verder dan wat extra toevoegingen of 
uitbreidingen. Het gaat erom onver-
wachte oplossingen te ontwikkelen om 
uw wensen en behoeften in te vullen. 
Bij Nissan ontwerpen we auto’s, acces-
soires en diensten die begaande paden 
verlaten en het praktische opwindend 
en het opwindende praktisch maken. 
Alles om u dagelijks meer te laten 
genieten van het autorijden.

NIEUWE NISSAN LEAF 
BIEDT U:
5-JAAR GARANTIE/100 000 KM GARANTIE 
OP ALLE EV GERELATEERDE 
ONDERDELEN EN 

3-JAAR GARANTIE/100 000 KM VOOR 
STANDAARD ONDERDELEN

12 JAAR ANTI-CORROSIE GARANTIE 

30 000 KM SERVICE INTERVAL 

Nissan LEAF lithium-ion accugarantie  
beschermt ook tegen capaciteitsverlies 
onder de 9 bar (van de totale 12 bar) zoals 
af te lezen op de LEAF’s capaciteitsmeter, 
voor een periode van 5 jaar/100 000 km.

ALLES OVER NISSAN
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Dealer stempel:

Bezoek onze website: www.nissan.nl/leaf

Alle inspanningen werden geleverd om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is ten tijde van het ter perse gaan (mei, 2013). Deze 
brochure is tot stand gekomen met prototypes van voertuigen. In overeenstemming met het beleid van continue verbetering van de producten, behoudt 
Nissan Europe zich te allen tijde het recht voor om de specificaties te wijzigen van de voertuigen die in deze publicatie worden beschreven en getoond. De 
Nissan-dealers zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen. Neem contact op met uw plaatselijke Nissan-dealer voor 
de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren die in deze brochure worden gebruikt enigszins 
afwijken van de werkelijke kleuren van de lak en materialen die voor het interieur worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, volledig of 
gedeeltelijk, van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier - EURO LEAF GEA 05/2013 - MBLL0613A - Gedrukt in de EU.
Vervaardigd door NEW BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door E-GRAPHICS\FRANCE, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Volg Nissan LEAF op:

Wordt fan op onze Facebook-pagina: facebook.com/nissannederland
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NiEuWE 
NiSSAN 

LEAf

UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

GAMMA ViSiA ACENTA TEKNA

 80 kW / 109 pk ● ● ●



ViSiA
■ VEiLiGHEiD

• Voor-, zijdelingse en gordijnairbags

• ESP

• Isofix

• Waarschuwingsgeluid voor voetgangers

• Elektromechanische vergrendeling laadkabel 

• Bandenreparatiekit

• ABS / EBD

■ STiJL

• 16" stalen wielen

• Chroom deurklink

• Stoffen interieur, zwart

■ COMfORT

• Automatische airco

• Manueel verstelbaar stuurwiel

• Manueel verstelbare en verhoogbare zetel

• Elektrische ramen voor & achter

•  Armsteun bestuurder

■ ZiCHTBAARHEiD

• Halogeen koplampen

• Mist/daglicht

• Verlichting laadklep

• Ruitenwisser achteraan

• Elektrische buitenspiegels

■ TECHNOLOGiE

• Audiosysteem met CD, Bluetooth, iPod, MP3

• 4 luidsprekers

• Bediening aan het stuurwiel

• Hill Start Assist vertrekhulp

• Intelligent Key sleutelloze toegang & functie

• 3.6kw lader

■ OPTiES

• 6.6kw lader

• Quick Charger aansluiting

  • NissanConnect 2.0 + achteruitrijcamera

ACENTA
VISIA +

■ VEiLiGHEiD

• Cruise control met snelheidsbegrenzer

■ STiJL

• 16" alu wielen

• Getinte ruiten

• Stoffen interieur, zwart of beige

■ COMfORT

• Airco met afstandsbediening

• Opbergvak achterzijde voorzetels

• Handschoenenvak met koeling

■ ZiCHTBAARHEiD

• Automatische koplampen

• Koplampen met "Follow-me-home" functie

•  Automatische ruitenwissers

•  Elektrische automatisch inklapbare buitenspiegels

■ TECHNOLOGiE

•  Aanraakscherm voor Carwings navigatie met  
indicatie laadpunten & telematica

•  Achteruitrijcamera

•  6 luidsprekers

•  Hittepomp

•  Quick Charger aansluiting

•  Afstandsbediening voor opladen

■ OPTiES

•  6.6kw lader

• Zonnepaneel

•  Comfort Pack (verwarmd stuurwiel, zetels voor & 
achter, buitenspiegels)

TEKNA
ACENTA +

■ STiJL

• 17’’ alu wielen

• Lederen interieur

■ COMfORT

• Verwarmd stuurwiel

• Verwarmde zetels voor & achter

■ ZiCHTBAARHEiD

• LED koplampen

• Verwarmde buitenspiegels

■ TECHNOLOGiE

• Around view monitor - 360° panoramisch zicht 

• 7 luidsprekers Bose Energy Efficient Series

■ OPTiES

• 6.6kw lader

• Zonnepaneel

NIEUwE NISSaN LEaf



NIEUWE NIssaN LEaf

■ MODEL
•  Koetswerk 5 deuren
•  Afwerkingsniveaus 3
• Aantal zitplaatsen 5

■ MOTOR
• Motor code EM57
• Type elektrische motor AC synchroon
• Max vermogen(1) kW(pk)/omw/min 80[109]/3008-10000 omw/min
• Max koppel(1) Nm/omw/min 254 /0-3008 omw/min
• Max toerental (omw/min) 10500
• Soort energie Elektrisch
■ BATTERiJ
• Type Gelamineerde Lithium-ion
• Voltage V 360
• Capaciteit kWh 24kWh, 48 modules
• Aantal cellen 192
■ LADER
• Lader kW 3.6kW, 6.6kW (optie)
• Snellader kW 50
• Standaard meegeleverde kabel Stopcontact; 6m lengte - 3.5kg
■ AANDRiJViNG
• Soort aandrijving Automatisch
• Code aandrijving (AT) RE1F61B
• Verhouding versnellingsbak Enkele overbrenging met reductie
• Eindoverbrenging (AT) 8,1938
• Aandrijving Voorwielen
■ ONDERSTEL
• Ophanging Voor Onafhankelijk, type MacPherson

Achter Semi starre achteras
• Besturing Elektrisch bekrachtigd
• Remmen Voor Regenererend - geventileerde schijven (CLZ31VE _283_28t)

Achter Geventileerde schijven (AD11VE+DS17 _292_16t)
• Systeem stabiliteitscontrole Standaard ESP
• Wielen 16 duims / 17 duims (Tekna)
• Afmetingen banden 205/55R16 / 215/50R17 (Tekna)
■ GEWiCHT & AfMETiNGEN
• Leeggewicht min/max (gamma) Naargelang versie kg 1474 / 1548
• Max beladen gewicht (PTAC) kg 1945
• Max laadvermogen (2) kg 395
• Max laadvermogen op as (2) Voor kg 1030

Achter kg 960
• Lengte mm 4445
• Breedte mm 1770
• Breedte (met buitenspiegels) mm 1967
• Hoogte mm 1550
• Wielbasis mm 2700
• Overhang Voor mm 952

Achter mm 788
• Spoor voor (16"/17") mm 1540 / 1530
• Spoor achter (16"/17") mm 1535 / 1525
• Bodemvrijheid (16"/17") mm 156
• Draaicirkel (16"/17") m 5.2 / 5.4
• Sleepvermogen kg N/A
• Laadvermogen dak kg N/A
• Koffervolume (VDA) l 370 (standaard) / 355 (Tekna)
• Cx 0.29 (16") / 0.28 (17")

■ PRESTATiES
• Elektriciteitsverbruik (3) Wh/km 150
• Rijbereik (NEDC) (3) km 199
• CO2 uitstoot (gecombineerd) g/km 0
• Max snelheid km/h 144
• Acceleratie 0-100 km/u sec 11.5
• Min draaicirkel (tussen stoepranden) 16 duims m 10.4

17 duims m 10.8

TECHNISCHE GEGEVENS 

(1) Conform 1999/99/EC norm          
(2)  Conform met de Europese norm. Opgegeven waarde zonder bestuurder, met vloeistoffen en gereedschap. Nuttig laadvermogen kan beperkt worden in functie van aanwezige  

opties en/of accessoires.
(3) Conform met UN/ECE norm 101.          



Nissan West Europe sas

www.nissan.nl

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren en prijzen
door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers worden doorgegeven.
Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest recente informatie.

Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van onjuistheden of
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke bij
ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek worden
deze u toegezonden.

Gepresenteerde uitvoering in dit document: De Nieuwe Nissan LEAF N
is
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A 30.010,00 24.801,65 0,00 24.801,65

A 33.010,00 27.280,99 0,00 27.280,99

A 35.410,00 29.264,46 0,00 29.264,46

600,00 495,87 0,00 495,87

965,00 797,52 0,00 797,52

490,00 404,96 0,00 404,96

1.200,00 991,74 0,00 991,74

330,00 272,73 0,00 272,73

300,00 247,93 0,00 247,93

729,00 39,00 690,00 570,25

Afleverpakket *** 655,00 655,00 541,32

* Prijzen excl. recyclingsbijdrage/kosten rijklaar maken. Alle prijzen zijn in euro's. 

De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken  bedragen € 9,70, waarvan € 6 BTW-vrij en € 3,70 incl. BTW

*** Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset en 32A laadkabel

 BPM bedrag

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

6.6kw lader

Quick Charger (op VISIA)

Nissan LEAF VISIA

Nissan LEAF ACENTA

Nissan LEAF TEKNA

Kosten rijklaar 

maken

excl. BTW

NISSAN PRIJSLIJST Mei 2014

LEAF
Energie 

Label

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken(€ 39,00 BTW-vrij)

Opties

NissanConnect 2.0 + achteruitrijcamera (op VISIA)

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM

Meerprijs metallic

Legeskosten deel 1
Kosten rijklaar maken

incl. BTW
Totaal (incl. BTW)*

Kosten rijklaar maken**

DISCLAIMER
DE BPM    

Vanaf 2013 is de BPM progressief afhankelijk van de absolute CO2 uitstoot en is de catalogusprijs 

niet langer  relevant voor de heffing van BPM. Verdere informatie kunt u vinden op 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/autobelastingen

De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden afgerond) op het kentekenbewijs afgedrukt, maar is 

voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag

worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het

oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de

factuur te bewaren.

 

De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGSSBIJDRAGE: VOOR ALLE MODELLEN 

€ 45,00 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de recyclingsbijdrage (vroeger verwijderingsbijdrage genoemd) een vrijwillige 

bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 

Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een 

initiatief van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN 

is niet langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post 

shredder scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van de 

RAI Vereniging wordt een recyclingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in rekening gebracht om het 

project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te dragen.

 BPM bedrag

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

Comfort pack (op ACENTA)

Zonnepaneel op dakspoiler (op ACENTA / TEKNA)

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*



A 24.110,00 19.925,62 0,00 19.925,62

A 27.110,00 22.404,96 0,00 22.404,96

A 29.510,00 24.388,43 0,00 24.388,43

Batterij huur/maand incl. BTW

Aantal km/jaar 36 m en meer 24 m 12 m

12 500 km 79,00 89,00 99,00

15 000 km 86,00 96,00 106,00

17 500 km 94,00 104,00 114,00

20 000 km 102,00 112,00 122,00

25 000 km 122,00 132,00 142,00

600,00 495,87 0,00 495,87

965,00 797,52 0,00 797,52

490,00 404,96 0,00 404,96

1.200,00 991,74 0,00 991,74

330,00 272,73 0,00 272,73

300,00 247,93 0,00 247,93

729,00 39,00 690,00 570,25

Afleverpakket *** 655,00 655,00 541,32

* Prijzen excl. recyclingsbijdrage/kosten rijklaar maken. Alle prijzen zijn in euro's. 

De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken  bedragen € 9,70, waarvan € 6 BTW-vrij en € 3,70 incl. BTW

*** Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset 32A laadkabel

Nissan LEAF TEKNA

Looptijd huurcontract

NISSAN PRIJSLIJST Mei 2014

New LEAF FLEX (met batterij huur)
Energie 

Label

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM
 BPM bedrag

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

Kosten rijklaar 

maken

excl. BTW

Meerprijs metallic

6.6kw lader

Quick Charger (op VISIA)

Comfort pack (op ACENTA)

Zonnepaneel op dakspoiler (op ACENTA / TEKNA)

Totaal (incl. BTW)*

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM

Kosten rijklaar maken

incl. BTW

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 BPM bedrag

Nissan LEAF VISIA

Nissan LEAF ACENTA

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken(€ 39,00 BTW-vrij)

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

Kosten rijklaar maken**

DISCLAIMER
DE BPM    

Vanaf 2013 is de BPM progressief afhankelijk van de absolute CO2 uitstoot en is de catalogusprijs 

niet langer  relevant voor de heffing van BPM. Verdere informatie kunt u vinden op 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/autobelastingen

De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden afgerond) op het kentekenbewijs afgedrukt, maar is 

voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag

worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het

oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de

factuur te bewaren.

 

De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGSSBIJDRAGE: VOOR ALLE MODELLEN 

€ 45,00 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de recyclingsbijdrage (vroeger verwijderingsbijdrage genoemd) een vrijwillige 

bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 

Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een 

initiatief van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN 

is niet langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post 

shredder scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van de 

RAI Vereniging wordt een recyclingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in rekening gebracht om het 

project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te dragen.

Legeskosten deel 1

NissanConnect 2.0 + achteruitrijcamera (op VISIA)

Opties
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