NISSAN

LEAF

ORYGINALNE
AKCESORIA

Drukuj | Zamknij

PAKIET ELEGANCE CHROM
LISTWY OZDOBNE DRZWI – CHROM
LISTWA OZDOBNA KLAPY BAGAŻNIKA – CHROM
NAKŁADKI NA LUSTERKA BOCZNE – CHROM

Konfigurowanie nowego Nissana LEAF jeszcze
nigdy nie było tak przyjemne. Zacznij od
ozdobnych listew na drzwi i panele boczne.
Dodaj detale wykończeniowe na klapę
bagażnika i boczne lusterka – w kolorze
błyszczącego chromu lub kultowego błękitu
charakterystycznego dla samochodu
elektrycznego. Nuta elegancji tak bardzo
pasuje do Ciebie.

Ruszaj w miasto

z pakietem Elegance

PAKIET ELEGANCE NIEBIESKI
LISTWY OZDOBNE
DRZWI – NIEBIESKIE
LISTWA OZDOBNA KLAPY
BAGAŻNIKA – NIEBIESKA
NAKŁADKI NA LUSTERKA
BOCZNE – NIEBIESKIE
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PAKIET DYNAMIC
NAKŁADKA ZDERZAKA
PRZEDNIEGO – NIEBIESKA
NAKŁADKA TYLNEGO
SPOJLERA – NIEBIESKA
NAKŁADKA BOCZNA –
NIEBIESKA

ZESTAW LAMP
PRZECIWMGŁOWYCH
LED
Dostępny opcjonalnie w
samochodach wyposażonych
w halogenowe lampy
przeciwmgłowe (od wersji
Acenta wzwyż).

CHLAPACZE (PRZEDNIE
I TYLNE) – SREBRNY
METALIZOWANY (KY0)

Zrób wrażenie

z pakietem Dynamic

Śmiało! Podkreśl swoją motoryzacyjną pasję
niebieskimi detalami z przodu, z tyłu i na
progach podwozia. Nic Cię nie powstrzyma.
Zainwestuj w zestaw lamp przeciwmgłowych
LED oraz chlapacze na każdą pogodę.
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ALUMINIOWY BAGAŻNIK DACHOWY

16" ELECTRON
FELGI Z LEKKIEGO
STOPU CZARNE (BZ11)

Maksymalne obciążenie dachu: 35 kg.
Waga bagażnika dachowego: 6 kg.
Nośność bagażnika dachowego 29 kg.
Oczekiwana dostępność: od lutego 2018 r.

17" BOLD
FELGI Z LEKKIEGO
STOPU CIEMNOSZARE,
ZE SZLIFEM
DIAMENTOWYM I
NIEBIESKIM PASEM

NAKRĘTKI
ZABEZPIECZAJĄCE
DO KÓŁ

Znajdź własną drogę
na nowych eleganckich kołach z lekkiego stopu
Podkreśl styl nowego Nissana LEAF oryginalnymi kołami z lekkiego stopu.
Wybierz jeden z wyrazistych wzorów: 16" ELECTRON w kolorze czarnym lub
17" BOLD w kolorze ciemnoszarym z niebieskimi elementami stylizującymi.

Daj ponieść się fali

za sprawą anteny typu „płetwa rekina”

ANTENA „PŁETWA REKINA”
BIAŁY PERŁOWY (QAB)
BIAŁY (326)
CZARNY METALIZOWANY (Z11)
SZARY METALIZOWANY (KAD)
CZERWONY PERŁOWY (NAJ)
Nie obsługuje zakresu AM
(kompatybilna z DAB, DAB+ i FM)
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OSŁONA PROGU
BAGAŻNIKA – 3D
WELUROWE DYWANIKI
PODWÓJNE PRZESZYCIA – NIEBIESKIE
PODWÓJNE PRZESZYCIA – CZARNE
PODŚWIETLANA NAKŁADKA OCHRONNA
PROGU Z LOGO „ZERO EMISSION”

WYKŁADZINA
BAGAŻNIKA –
DWUSTRONNA

Poczuj się dobrze we wnętrzu
dzięki stylizującym dodatkom
Wiemy, że w czasie jazdy ważna jest
odpowiednia atmosfera. Wybierz
białe dyskretne oświetlenie wnętrza,
miękkie welurowe dywaniki i
podświetlaną popielniczkę, aby
podróżować w komforcie.

1

2

1-ORGANIZATOR Z PRZEGRÓDKĄ DO
BAGAŻNIKA
DYSKRETNE OŚWIETLENIE WNĘTRZA – BIAŁE

2-NAKŁADKA OCHRONNA ZDERZAKA TYLNEGO
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UNIWERSALNY UCHWYT
DO TABLETU – CZARNY

POPIELNICZKA
PODŚWIETLANA

UCHWYT NA SMARTFONA, WIELOSTRONNY – CZARNY

Spokojnie...

Pomyśleliśmy o wszystkim.
Tablet podłączony. Prowiant świeży.
Dzieci bezpieczne i zadowolone.
Z oryginalnymi akcesoriami Nissana
życie jest bardziej komfortowe.
Doposaż swojego Nissana LEAF.

FOTELIK DLA NIEMOWLĄT
SAFE PLUS
Waga dziecka: do 13 kg, wiek
dziecka: do 15 miesięcy.

CHŁODZIARKA – 20 LITRÓW
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DODAJ ORYGINALNE AKCESORIA NISSAN
STYLIZACJA NADWOZIA
PAKIET ELEGANCE
NIEBIESKI

PAKIET ELEGANCE
CHROM

Listwy ozdobne drzwi
– niebieskie
Listwa na klapę
bagażnika –
niebieska
Nakładki na lusterka
boczne – niebieskie

Listwy ozdobne
drzwi – niebieskie
KE760-5S05B

Listwa na klapę
bagażnika –
niebieska
KE791-5S02B

Listwy ozdobne drzwi –
CHROM
Listwa ozdobna klapy
bagażnika – CHROM
NAKŁADKI NA
LUSTERKA BOCZNE –
CHROM

Nakładki na
lusterka boczne –
niebieskie
KE960-5S01B

KE600-5S00B

KE600-5S00C

PAKIET DYNAMIC
Nakładka
zderzaka
przedniego –
niebieska
Nakładka boczna
– niebieska
Nakładka tylnego
spojlera –
niebieska

ANTENA „PŁETWA REKINA”

Listwy ozdobne
drzwi – CHROM
KE760-5S05C

Listwa ozdobna
klapy bagażnika –
CHROM
KE791-5S02C

NAKŁADKI NA
LUSTERKA
BOCZNE – CHROM
KE960-5S01C

Felgi z lekkiego
stopu 17" BOLD –
ciemnoszare ze
szlifem
diamentowym i
niebieskim pasem
KE409-5SH30DS

Nakrętki
zabezpieczające
do kół
KE409-89951

FELGI Z LEKKIEGO STOPU
(kompatybilna z DAB)

Czarny metalizowany (Z11)

Nakładka zderzaka
przedniego –
niebieska
K6010-5SK0A

KE280-5SABC

Nakładka boczna –
niebieska
G68E0-5SK0A

Biały perłowy (QAB)

Nakładka boczna
– niebieska
KE790-5S02B

KE280-5SAAA
Czerwony perłowy (NAJ)

KE280-5SABE
Szary metalizowany (KAD)

Felgi z lekkiego
stopu 16"
ELECTRON –
czarne (BZ11)
KE409-5SH20

KE280-5SABD
Biały (326)

KE280-5SABB

BAGAŻNIKI DACHOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Aluminiowy
bagażnik
dachowy

Uchwyt rowerowy

Maksymalne obciążenie
dachu: 35 kg. Belki
bagażnika dachowego
ważą 6 kg. Maksymalna
nośność bagażnika
dachowego: 29 kg.

Stalowy
KE738-80100
Luksusowy
KE738-80010
Łącznik T-Track

(maksymalna masa
2 rowerów nie może
przekraczać 19,8 kg)

KE730-5S510

(do stalowego uchwytu
rowerowego)

Oczekiwana dostępność:
od lutego 2018 r.

KE737-99933

Pojemnik dachowy
Mały, dwustronnie
otwierany

Uchwyty na narty
Do 6 par nart
(przesuwany)*
2 pary

KE734-380BK
Ranger 90

4 pary

Maksymalna ładowność do
22 kg. Pojemność: 340 L

KE734-RAN90

KS738-50001
KS738-50002
Adapter do stalowych
poprzeczek
bagaznika**

Dwustronna – czarna

UCHWYTY DO URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH

(do pojazdów z systemem
BOSE)

KE965-5S0S0
Dwustronna – czarna

Uchwyt na smartfona,
wielostronny – czarny

Organizator z
przegródką do
bagażnika
T99C2-5SA0A

KS289-360BL

Osłona progu
bagażnika – 3D
KE967-5S020

Uchwyt na smartfona,
magnetyczny,
mocowany w kratce
nawiewu

(do pojazdów bez systemu
BOSE)

KS530-99010
Fotelik dla niemowląt
Safe Plus – podstawa
Isofix*

Wieszak na odzież
KS872-9990A

KS530-99090
Fotelik dziecięcy Duo
plus**

*Waga dziecka: do 13 kg, wiek dziecka: do 15 miesięcy.
**Waga dziecka: 9-18 kg, wiek dziecka: od 9 miesięcy do 1,5 roku.

Uniwersalny
uchwyt do tabletu
– czarny
KS289-TH0BL

Uchwyt na
smartfona,
montowany w
uchwycie na
kubek
KE930-00300

Dywaniki welurowe
z podwójnymi
przeszyciami –
niebieskie
KE745-5S00B

Dywaniki gumowe
KE748-5S001

KS289-AVMBL

KE965-5S0S1

OŚWIETLENIE

Fotelik dla niemowląt
Safe Plus*

KS530-99990

Wykładzina
bagażnika
Nakładka
ochronna
zderzaka tylnego
999B1-8600C

Niekompatybilna z
brytyjskim gniazdkiem
230V.
Napięcie zasilania: 12 V
/ 220–240 V.

KS738-50099
*Przesuwany
**Adapter przystosowany do 2 i 4 par

BAGAŻNIK

Popielniczka
podświetlana
F8800-89925
Popielniczka czarna
96536-00Q0A

KE738-99996

Maksymalna ładowność do
16 kg. Pojemność: 380 L

Chłodziarka
(20 litrów)
KS930-00080

DYWANIKI
Zestaw lamp
przeciwmgłowych LED

KE622-5S502
Dostępny opcjonalnie w
samochodach
wyposażonych w
halogenowe lampy
przeciwmgłowe (od wersji
Acenta wzwyż).

Fabryczny zestaw lamp
przeciwmgłowych

Dyskretne
oświetlenie wnętrza
– białe
KE630-5S014

Podświetlane
nakładki
ochronne progu z
logo „ZERO
EMISSION”
G6950-3NL0A

Dywaniki welurowe
z podwójnymi
przeszyciami –
czarne
KE745-5S001

KE622-5S510

Drukuj | Zamknij

DODAJ ORYGINALNE AKCESORIA NISSAN
ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Chlapacze
(przednie i tylne)
Biały perłowy
(QAB)
KE788-5SH1B

Chlapacze
(przednie i tylne)
Biały (326)
KE788-5SH0A

Chlapacze
(przednie i tylne)
Brązowy
metalizowany
(CAN)
KE788-5SH0B

Chlapacze
(przednie i tylne)
Szary
metalizowany
(KAD)
KE788-5SH0C

Chlapacze
(przednie i tylne)
Zielony
metalizowany
(KBR)
KE788-5SH0D

Chlapacze
(przednie i tylne)
Srebrny
metalizowany
(KY0)
KE788-5SH0E

Chlapacze
(przednie i tylne)
Czerwony perłowy
(NAJ)
KE788-5SH1A

Chlapacze
(przednie i tylne)
Czerwony Brisk
(Z10)
KE788-5SH1C

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA / APTECZKA
Chlapacze
(przednie i tylne)
Czarny
metalizowany (Z11)
KE788-5SH1D

Pakiet bezpieczeństwa 1 (apteczka, 1 kamizelka,
1 trójkąt ostrzegawczy) - KE930-00022
Pakiet bezpieczeństwa 2 (apteczka, 1 kamizelka,
2 trójkąty ostrzegawcze) - KE930-00023
Pakiet bezpieczeństwa 3 (apteczka, 2 kamizelki,
1 trójkąt ostrzegawczy) - KE930-00024

Oryginalne akcesoria Nissana: 3 lata lub 100 000 km pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu
przedsprzedażnego u dealera Nissana (części i robocizna); 12 miesięcy w przypadku montażu przez firmę
zewnętrzną lub klienta (tylko części, bez limitu przebiegu)
Akcesoria zatwierdzone przez Nissana: 2 lata lub 100 000 km pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu
przedsprzedażnego u dealera Nissana (części i robocizna); 12 miesięcy w przypadku montażu przez firmę
zewnętrzną lub klienta (tylko części, bez limitu przebiegu)

Apteczka pierwszej pomocy (pudełko)
KE930-00008
Apteczka (miękka torebka)
KE930-00007
Kamizelka odblaskowa KE930-00061
Trójkąt ostrzegawczy KE930-00011
Dwa trójkąty ostrzegawcze
KE930-00012

ROZSZERZONA
GWARANCJA

PAKIETY PRZEGLĄDÓW
OKRESOWYCH

Rozszerzona Gwarancja Nissan zapewni Twojemu
Nissanowi LEAF ochronę na dłuższy czas lub przebieg.

Zapewnij swojemu Nissanowi LEAF opiekę na jaką
zasługuje. Pakiet przeglądów okresowych Nissan to
oszczędność pieniędzy w długim okresie.

Spośród pakietów przeglądów okresowych możesz
wybrać wariant, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.
W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją
stosowane są wyłącznie oryginalne części Nissana,
montowane przez wykwalifikowanych mechaników.
Rozszerzona Gwarancja NISSAN zapewnia spokój Tobie i
każdemu kolejnemu właścicielowi pojazdu, ponieważ
obowiązuje ona nadal, jeżeli nabywcą jest osoba
prywatna.

Nasze pakiety przeglądów okresowych obejmują
wszystkie standardowe czynności obsługi wymagane
w przypadku modelu LEAF.
Dzięki nim możesz serwisować pojazd nawet przez 5 lat,
wnosząc opłatę w niezmiennej wysokości.
Pakiet przeglądów okresowych obejmuje wszystkie
kontrole i wymiany części wynikające z indywidualnego
planu przeglądów danego modelu Nissana.
Wykwalifikowani mechanicy montują wyłącznie
oryginalne części Nissan.
Prawidłowo serwisowany pojazd ma większą wartość
przy odsprzedaży.
W przypadku sprzedaży pojazdu jego nowy właściciel
może nadal korzystać z wykupionego pakietu
przeglądów okresowych do czasu wygaśnięcia umowy.
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Zapraszamy na stronę internetową www.nissan.pl

Nissan LEAF na:
Pieczęć dealera:

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w chwili oddania jej do
druku (GRUDZIEŃ 2017). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach
motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian
specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy
Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem
Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione
w broszurze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym – MY18 LEAF P&A brochure GEA 12/2017
– wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide (Francja) – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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