
100% ELEKTROMOBIĻI –  
NISSAN LEAF UN eNV200 
JŪSU BIZNESAM

Cienītais uzņēmuma vadītāj,

Vēlamies Jūs informēt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi 
aicinājumu Latvijā reģistrētus komersantus, pārvaldes iestādes un atvasinātas publiskas 
personas pieteikties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālam atbalstam 
elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

Maksimālā atbalsta summa vienam M1 un N1 klases elektromobilim ir 18 500 EUR. 
Projekta pieteikšanas termiņš ir ierobežots. Uzziniet vairāk par nolikumu!

•	 Pasaules	gada	auto	titula	ieguvējs	Nissan	
LEAF ir vispirktākais 100% elektriskais 
automobilis. Kopumā pasaulē pārdoti jau 
vairāk nekā 100 000 LEAF.

•	 Nissan	LEAF	ir	bagātīgi	aprīkots	5	durvju	
hečbeks, kurā ir vieta 5 pasažieriem, un 
tam	 ir	 ietilpīgs	 bagāžas	 nodalījums.	 LEAF	
darbina kompakts elektrisks motors, un tam 
ir priekšējā piedziņa. Maiņstrāvas dzinējs 
rada	 80	 kW	 jaudu	 un	 280	 Nm	 griezes	
momentu, tā maksimālais ātrums ir 145 
km/h.

•	 LEAF	 piedāvā	 pilnīgi	 jaunu	 pieredzi,	
nodrošinot	klusu	braukšanu	un	dinamisku	vadāmību,	kā	arī	tūlītēju	atsaucību,	neradot	ne	grama	izmešu,	
un nodrošinot ļoti mazas ekspluatācijas izmaksas – aptuveni 2 €  uz 100 km.

•	 Atbilstoši	 NEDC testiem, LEAF nobraucamais attālums ir 199 km, kas padara to par praktisku 
alternatīvu daudziem pilsētas braucējiem.

•	 Izmantojot	standarta	uzlādes	ierīci,	uzlāde	no	tukša	līdz	pilnam	akumulatoram	notiek	4	stundās,	bet,	
izmantojot ātro uzlādes ierīci – no tukša līdz 80% - tikai 30 minūtes. 

•	 Visi	Latvijā	iegādājamie	Nissan	LEAF	ir	pieejami	ar	īpašu	aprīkojumu	ziemas	apstākļiem,	kurā	ietilpst	
akumulatora	apsilde,	apsildāma	stūre,	apsildāmi	priekšējie	un	aizmugurējie	sēdekļi	un	apsildāmi	sānu	
spoguļi.	 Turklāt	 visiem	 automobiļiem	papildus	 standarta	 garantijai	 ir	 5	 gadu	 /	 100	000	 km	garantija	
visiem	 elektromotoram	paredzētajiem	 komponentiem,	 un	 garantija	 pret	 akumulatora	 jaudas	 krišanos.	 
Uzziniet vairāk!

•	 Nissan	eNV200	apvieno	mūsu	godalgo-
to	NV200	ar	mūsu	godalgoto,	100%	elek-
trisko LEAF. Ar Nissan eNV200 – Nissan 
pirmo,	100%	elektrisko	furgonu,	esiet	gata-
vi	visvienmērīgākajam,	klusākajam	un	efek-
tīvākajam	vieglajam	komercautomobilim!	

•	 eNV200	 augstais	 sniegums	 un	 100%	
elektiskā piedziņa piedāvā 4.2 m³ kravas 
ietilpību,	 kur	 viegli	 ietilpst	 2	 eiropaletes,	
padarot to par praktisku un plaši izmantoja-
mu komerctransportlīdzekli, kurā iespējams 
pārvadāt	gan	kravu,	gan	pasažierus,	neradot	ne	grama	kaitīgo	izmešu	vai	troksni.

•	 Nissan	 eNV200	 nobraucamais	 attālums	 ir	 170	 km,	 un	 tas	 ir	 pieejams	 gan	 kravas	 –	 Van,	 gan	 5	 
pasažieru Combi	versijā	vai	greznākajā	–	Evalia versijā.

•	 Izmantojot	standarta	uzlādes	ierīci,	uzlāde	no	tukša	līdz	pilnam	akumulatoram	notiek	4	stundās,	bet,	
izmantojot ātro uzlādes ierīci – no tukša līdz 80% - tikai 30 minūtes. 

•	 Papildus	standarta	garantijai	tam	ir	5	gadu	/	100	000	km	garantija	visiem	elektromotoram	paredzēta-
jiem	komponentiem,	un	garantija	pret	akumulatora	jaudas	krišanos.

JAUNAIS NISSAN LEAF

JAUNAIS NISSAN eNV200

Nissan Jūsu biznesam piedāvā 100% elektriskus automobiļus – 
Nissan LEAF un eNV200. 

Cena, sākot no 34 590 €  
(ar PVN pirms atbalsta piemērošanas)                                                                    

Uzziniet vairāk par Nissan elektroautomobiļiem! 
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