Tisztelt Taxi Vállalkozók!
Szeretnénk Önöknek ajánlani egy egyedi taxis célra kifejlesztett vásárlási konstrukciót Nissan LEAF
modellre. Amennyiben érdekli Önöket, kérjük olvassák el a lentieket. Ha kérdésük lenne, keressenek
minket bizalomal.

1. Felszereltség
Akkumulátor

40 kWó
Acenta + Téli csomag
+ Kamera + Radar
270 km
Szolid fehér
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
16"-es
7.9 mp
-

Felszereltségi szint
Hatótávolság1)
Szín
NissanConnect EV 8"-os érintőkijelzős navigáció
Első és hátsó parkolássegítő érzékelők
360˙-os parkolókamera
Továbbfejlesztett hőszivattyús fűtési rendszer
Automata és időzíthető légkondicionáló
Intelligens kulcs + Start/Stop gomb
Közúti jelzések felismerése
Intelligens Vészfékezési Rendszer
e-Pedál
ECO üzemmód
Ködlámpák
Fűthető bőr kormánykerék
Fűthető első és hátsó ülések
5 csillagos Euro NCAP törésteszt
Könnyűfém keréktárcsák
Gyorsulás 0-100 km/ó-ra
Elektromosan behajtható külső tükrök
Fényre sötétedő középső tükör
Sötétített üveg

62 kWó
N-Connecta
385 km
Szolid fehér
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
17"-es
6.9 mp
●
●
●

Az itt felsorolt információk tájékoztató jellegűek, a pontos részletekért, kérjük tájékozódjon a www.nissan.hu weboldalon illetve a Nissan márkakereskedésekben.
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2. Havi díj kalkuláció2)

Verzió
Lista ár (bruttó)
Nissan Taxis kedvezmény (bruttó)
5 db karbantartás
Kedvezményes ár (bruttó)
Kezdőrészlet %

40 kWó Acenta
12.560.000
1.500.000
0 Ft
11.060.000
65%
55%
1.106.000
3.871.000
60
0%
72.088
72.088
4,6%
4,45%

Állami támogatás aránya a kezdőrészletben %

Befizetendő kezdőrészlet (bruttó)
Hitelösszeg (bruttó)
Futamidő
Maradványérték a finanszírozás végén %
Első törlesztőrészlet (nettó)
Első törlesztőrészlet (bruttó)
Számolt THM
Ügyletviteli kamat

62 kWó N-Connecta
15.260.000
1.300.000
0 Ft
13.960.000
65%
55%
1.396.000
4.886.000
60
0%
90.817
90.817
4,5%
4,37%

További részletek:
•
•
•

A futamidő változtatható
Az utolsó törlesztőrészlet megfizetésével a tulajdonjog átszál a lizingbevevőre
A futamidő végén, az autó várható használtpiaci értéke magasabb lesz, mint egy hasonló korú
átlagos benzines vagy dízel taxi
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3. Megtakarítások
1. Megtakarítás az üzemanyagon egy dízel vagy benzines autóhoz képest: akár 50-75%, lenti
kalkulációban pl. 65.000 Ft/hó (becslés, számos tényezőtől függ, nem minősül szerződéses vállalásnak)
2. Megtakarítás a karbantartáson egy dízel vagy benzines autóhoz képest: akár 30-50% (becslés, számos
tényezőtől függ, nem minősül szerződéses vállalásnak)

Üzemanyag megtakarítás kalkuláció - becslés
Fogyasztás 100 km (becslés)
Áram / gázolaj ár
100 km költsége
Futásteljesítmény / év
Futásteljesítmény / hó
Havi költség

Elektromos
18 kWó
40 Ft
720 Ft
50.000
4.167
30.000 Ft

Dízel
6 liter
380 Ft
2.280 Ft
50.000
4.167
95.000 Ft

4. Garancia
A Nissan gyártói garancia az alábbi fedezetet biztosítja:
•
•
•
•

3 év vagy 100.000 km-ig terjed ki a nem elektromos gépjármű rendszer vonatkozásában
5 év vagy 100.000 km-ig terjed ki az elektromos gépjármű rendszer vonatkozásában
8 év vagy 160.000 km gyári garancia vonatkozik nagyfeszültségű akkumulátor (fokozatos
kapacitás-vesztésére)
3 év fényezési és 12 év átrozsdásodás elleni garanciát biztosít

5. Karbantartási csomag
A promóciós Taxisok számára kifejlesztett Karbantartási csomag 5 db, éves karbantartás vagy
maximum 150.000 km-ig érvényes. Annak részletei:
•
•
•
•
•

A csomag tartalmazza a kötelező karbantartási alkatrészek költségét és a munkadíjaikat is és
a tervszerű megelőző karbantartási leírás szerinti szükséges átvizsgálások munkaidő költségét.
A karbantartási csomag kizárólag Nissan gyári alkatrészek alkalmazásával került kialakításra és
kizárólag jóváhagyott magyarországi Nissan márkaszervizekben érvényesíthető.
A karbantartási csomag Nissan gyári Prémium pollenszűrők felhasználásával került felépítésre.
A fékfolyadékok ciklikus cseréje a Nissan karbantartási terv szerint a fokozott igénybevétel
(pl. gyakori fékhasználat) szabályai szerint lett kialakítva.
A karbantartási csomag tartalmazza a Nissan karbantartási norma szerinti (4 év vagy 120.000
km-nél esedékes) hűtőfolyadék cseréjét is.
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6. Töltés
•
•

Otthoni: szükség esetén van lehetőség töltődoboz (Circontrol eHome márkájú) vásárlására,
melynek ára bruttó 220.000 Ft. A telepítés külön megvásárolható.
Villám: a budapesti villámtöltő hálózat az elmúlt években, de különösen az elmúlt egy évben
nagyon sokat fejlődött, íme a térkép, CHAdeMO villámtöltő szabványra.

7. A Nissan előnyei
•
•
•
•
•

•
•
•

Kiforrott technológia: tíz éve gyártjuk a Nissan LEAF-et.
Nemzetközi szinten 10.000+ Nissan elektromos taxi, de itthon is bizonyított: több tucat Nissan
LEAF üzemel taxiként a budapesti utakon.
Nagyon alacsony meghibásodás, magas ügyfélelégedettség. (92% New Car Buyer Survey,
több évben megismételt nemzetközi kutatás)
Országos, képzett szervízhálózat (25 szervízpont)
Hatékony fűtési rendszer: hőszivattyú. elől-hátul fűtött ülések, fűtött kormánykerék,
előfűtés-előhűtés. Ez utóbbinak az az előnye, hogy töltés közben a hálózati energiával
felfűthetjük vagy lehűthetjük az autót, és így menet közben az akkumulátorról már kevesebb
energia kell, hogy a beállított fokot fenntartsuk. Így azonos hőérzetnél, sokkal kisebb
energiával fűthetjük az utasteret. Ezek egy célt szolgálnak: magasabb hatótávolság.
Relatíve gyors szállítás, akár készletről is.
Töltés: Bizonyos helyeken csak egykarú CHAdeMO töltőpontok (melyek korábban a Nissan
közreműködésével lettek telepítve).
Töltési taxi tarifa: a Nissan egyébként az évtizedes múltjának köszönhetően, jó kapcsolatot
ápol a nagy töltőüzemeltető cégekkel, és azért fog lobbizni, hogy legyen egy taxisok számára
kifejlesztett töltőtarifa. Garantálni nem tudjuk, de közös érdek a taxisokkal, hogy
megvalósuljon ez az egyedi árazás.
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•

NEXT-E – autópályás villámtöltő hálózat. A Nissan közösen a MOL-lal részt vesz egy NEXT-E
nevezetű projektben, amelyen keresztül letesz 54 db villámtöltőt a magyarországi
autópályákra, és a Nissan beruházásának köszönhetően a Nissan elektromos autó
tulajdonosok várhatóan egyedi kedvezményt fognak kapni a töltések díjából. A kedvezményen
túl az is nagyon fontos, hogy akár vidékre is lehet taxikkal közlekedni. A töltők túlnyomó
többsége még az idei évben átadásra kerül.

A Nissan LEAF a legtöbb Nissan márkakereskedésben tesztelhető.
Várjuk Önöket!
Budapest, 2020.07.14.
Nissan Magyarország

Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az dokumentum tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi.
A Grand Automotive CE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
1) Az adatokat laboratóriumi vizsgálatokból nyerik az EU jogszabályainak megfelelően, és a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Az információ
nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi részét az ajánlatnak. A számok nem tükrözik a tényleges vezetési eredményeket. Az opcionális berendezések,
a karbantartás, a vezetési magatartás és a nem technikai tényezők, például az időjárási viszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket. Az adatokat az új
világméretű, harmonizált könnyű járművek vizsgálati eljárásának (WLTP) vizsgálati ciklusa alapján határozták meg.
2) Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag nem fogyasztók részére és kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság
(továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített vagy változó kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely 65% kezdő lízingdíj (a kezdő lízingdíj
részét képezi az elnyerhető állami támogatás), és 60 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. A THM meghatározása az
aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke
módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig
kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy
részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. THM: 4,5%-5,0%. A THM nem tükrözi a
finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. A
tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az
akció visszavonásának jogát. Az akció időtartama 2020. július 8-tól visszavonásig tart. Az állami támogatás mértéke a beszerzési időpontjában érvényes vételár
függvényében maximum 8.250.000 Ft. További részletek a márkakereskedésekben és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázati kiírásban.
3) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 100% elektromos hajtású gépjárművek vásárlásához, 15 000 000 Ft vételár alatt 55% kormányzati támogatást
nyújt. A kormányzati támogatás pályázat útján vehető igénybe, a további részletekért keresse fel a https://elektromobilitas.ifka.hu/ pályázati portált, illetve
keresse a Nissan Márkakereskedéseket.
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