NISSAN

LEAF

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO
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BALÍK ELEGANCE CHROME
PRAHOVÉ LIŠTY DVERÍ – CHRÓMOVANÉ
LIŠTA VEKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU – CHRÓMOVANÁ
KRYTY SPÄTNÝCH ZRKADIEL – CHRÓMOVANÉ

Konfigurovanie vášho nového Nissanu LEAF
nebolo ešte nikdy zábavnejšie. Začnite
prahovými lištami dverí a zvýraznením
batožinového priestoru a krytov spätných
zrkadiel v lesklom chrómovanom vyhotovení
alebo kultovej modrej farbe typickej pre
elektromobily. Elegantné detaily dokonale
vystihnú váš štýl.

vyrazte do mesta
s balíkom Elegance

BALÍK ELEGANCE BLUE
PRAHOVÉ LIŠTY DVERÍ – MODRÉ
LIŠTA VEKA BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU - MODRÁ
KRYTY SPÄTNÝCH ZRKADIEL –
MODRÉ
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BALÍK DYNAMIC
PREDNÁ LIŠTA – MODRÁ
LIŠTA ZADNÉHO SPOJLERA - MODRÁ
BOČNÁ LIŠTA – MODRÁ

SÚPRAVA HMLOVÝCH
SVETIEL LED
K dispozícii pre vylepšenie
vozidiel vybavených
halogénovými hmlovými
svetlami (od stupňa
výbavy Acenta)

LAPAČE NEČISTÔT
(PREDNÉ A ZADNÉ) –
STRIEBORNÁ
METALÍZA (KY0)

Choďte do toho naplno
s balíkom Dynamic
Choďte do toho! Ukážte všetkým svoj
vysokooktánový štýl s modrými doplnkami
v prednej a zadnej časti a na spodku.
A pretože vás nič nezastaví, zaobstarajte si i
súpravu hmlových svetiel LED a ochranné
lapače nečistôt do každého počasia.
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HLINÍKOVÝ STREŠNÝ NOSIČ

16" DISKY KOLIES
ELECTRON
DISKY KOLIES Z
ĽAHKÝCH ZLIATIN
ČIERNE (BZ11)

Maximálna nosnosť strechy je 35 kg. Tyče nosiča
nákladu vážia 6 kg. Na nosič je možné naložiť
maximálne 29 kg nákladu.

17" DISKY KOLIES BOLD
DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH
ZLIATIN, TMAVOSIVÉ S
MODRÝM PRUHOM

BEZPEČNOSTNÉ
MATICE KOLIES

Jazda vo vašom štýle
s elegantnými diskami kolies z ľahkých zliatin
Doprajte si štýlovú jazdu svojím novým Nissanom LEAF s originálnymi
diskami kolies z ľahkých zliatin Nissan: 16" čierne disky kolies ELECTRON alebo
17" tmavosivé disky kolies s modrými pruhmi BOLD – zaručene zaujmú.

Rozčerte stojaté vody

s anténou v tvare žraločej plutvy

ANTÉNA V TVARE
ŽRALOČEJ PLUTVY
BIELA PEARL (QAB)
BIELA SOLID (326)
ČIERNA METALÍZA (Z11)
SIVÁ METALÍZA (KAD)
ČERVENÁ PEARL (NAJ)
Nepodporuje príjem v pásme stredných vĺn (AM)
(podporuje príjem DAB, DAB+ a FM)
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OCHRANA NAKLADACEJ HRANY
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU - 3D
SÚPRAVA VELÚROVÝCH ROHOŽÍ
DVOJITÉ PREŠÍVANIE – MODRÉ
DVOJITÉ PREŠÍVANIE – ČIERNE
OSVETLENÁ PRAHOVÁ LIŠTA DVERÍ S
LOGOM „ZERO EMISSION“

OTOČNÁ
VANIČKA
BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU MÄKKÝ TYP

Vytvorte si vo vnútri skvelú atmosféru
so štýlovým príslušenstvom interiéru.
My vieme. Keď ste na cestách,
potrebujete tú správnu atmosféru.
Siahnite po dokonalom komforte
a objednajte si biele osvetlenie
vnútorného priestoru, mäkké
velúrové rohože a osvetlený popolník.

1

2

1- ORGANIZÉR NÁKLADU S DELIACIMI DIELMI
OSVETLENIE VNÚTORNÉHO PRIESTORU – BIELE

2- OCHRANNÝ PRVOK HORNEJ ČASTI NÁRAZNÍKA
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UNIVERZÁLNY DRŽIAK NA
TABLET - ČIERNY

OSVETLENÝ
POPOLNÍK

DRŽIAK NA SMARTFÓN 360 – (ČIERNY)

Môžete byť pokojní…
Mysleli sme na všetko.
Tablet je pripojený. Jedlo je čerstvé. Deti
sú v bezpečí a spokojné. S originálnym
príslušenstvom Nissan je život v pohode.
Doprajte svojmu novému Nissanu LEAF
súpravu príslušenstva.

DETSKÁ SEDAČKA – SAFE PLUS
Max. váha: 13 kg
Max. vek: 15 mesiacov

CHLADIACI BOX (20 LITROV)
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PRIDAJTE ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN
VONKAJŠIE VZHĽADOVÉ DOPLNKY
BALÍK ELEGANCE
BLUE
Prahové lišty dverí –
modré
Lišta veka
batožinového
priestoru – modrá
Kryty spätných
zrkadiel - modré
KE600-5S00B

Prahové lišty dverí –
modré
KE760-5S05B

Lišta veka
batožinového
priestoru – modrá
KE791-5S02B

BALÍK ELEGANCE
CHROME
Prahové lišty dverí –
chrómované
Lišta veka
batožinového
priestoru –
chrómovaná
Kryty spätných
zrkadiel – chrómované
KE600-5S00C

Kryty spätných
zrkadiel – modré
KE960-5S01B

Prahové lišty dverí –
chrómované
KE760-5S05C

Lišta veka
batožinového
priestoru –
chrómovaná
KE791-5S02C

Kryty spätných
zrkadiel –
chrómované
KE960-5S01C

17" disky kolies
BOLD
disky kolies z
ľahkých zliatin,
tmavosivé s
modrým pruhom
KE409-5SH30DS

Bezpečnostné
matice kolies
KE409-89951

Detská sedačka
Safe Plus*
KS530-99010
Detská sedačka
Safe Plus –
ukotvenie Isofix*
KS530-99090
Detská sedačka
Duo Plus**
KS530-99990

Vešiak na šaty
KS872-9990A

DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN
ANTÉNA V TVARE
ŽRALOČEJ PLUTVY
Nepodporuje príjem v pásme
stredných vĺn (AM)
ČIERNA METALÍZA (Z11)

BALÍK DYNAMIC
Predná lišta –
modrá
Bočná lišta – modrá
Lišta zadného
spojlera – modrá

Predná lišta – modrá
K6010-5SK0A

Bočná lišta – modrá
G68E0-5SK0A

KE280-5SABC

Lišta zadného
spojlera – modrá
KE790-5S02B

BIELA PEARL (QAB)

KE280-5SAAA
ČERVENÁ PEARL (NAJ)

KE280-5SABE
SIVÁ METALÍZA (KAD)

16" disky kolies
ELECTRON
disky kolies z
ľahkých zliatin
čierne (BZ11)
KE409-5SH20

KE280-5SABD
BIELA SOLID (326)

KE280-5SABB

STREŠNÉ NOSIČE

PRAKTICKÉ DOPLNKY INTERIÉRU
Nosič na bicykel,
oceľový

Hliníkový strešný
nosič

(celková hmotnosť dvoch
bicyklov nesmie
presiahnuť 19,8 kg)

Maximálna nosnosť
strechy je 35 kg. Tyče
nosiča nákladu vážia
6 kg. Na nosič je možné
naložiť maximálne
29 kg nákladu.

Oceľ
KE738-80100
Luxury
KE738-80010
T-track adaptér

KE730-5S510
Očakávaný dátum
dostupnosti:
február 2018.

(pre nosič bicyklov, oceľ)

Strešný box
Malý, dva otvory
Nosnosť malého
strešného boxu je 16 kg.

KE734-380BK
Strešný box Ranger 90
Nosnosť strešného boxu
Ranger 90 je 22 kg.

KE734-RAN90

KE737-99933

Posuvný nosič na
lyže, max. 6 párov
KE738-99996
2 páry
KS738-50001
4 páry
KS738-50002
Adaptér pre
oceľový strešný
nosič**
KS738-50099
*Posuvný
**Použiteľné pre 2 páry a 4 páry

BATOŽINOVÝ PRIESTOR
Otočná vanička
batožinového
priestoru - mäkký typ
Obojstranná – čierna

Ochranný prvok
hornej časti
nárazníka
999B1-8600C

(pre vozidlá so
systémom BOSE)

KE965-5S0S0
Obojstranná – čierna

Organizér nákladu s
deliacimi dielmi
T99C2-5SA0A

Osvetlený popolník
F8800-89925
Čierny popolník
96536-00Q0A

Chladiaci box
(20 litrov)
KS930-00080
Nie je kompatibilná so
sieťovou zásuvkou 230 V
používanou v Spojenom
kráľovstve.
Napätie prípojok: 12 V /
220 – 240 V

*Max. váha: 13 kg, max. vek: 15 mesiacov.
**Max. váha: 9-18 kg, vhodné pre deti vo veku od 9 mesiacov do 4,5 roka.

DRŽIAKY MULTIMÉDIÍ

Ochrana
nakladacej hrany
batožinového
priestoru – 3D
KE967-5S020

(pre vozidlá bez systému
BOSE)

Držiak na smartfón
360 – čierny
KS289-360BL
Držiak na smartfón
do vetracích otvorov
KS289-AVMBL

Univerzálny držiak
na tablet – čierny
KS289-TH0BL

Smartfón v držiaku
na poháre
KE930-00300

Velúrové rohože s
dvojitým prešívaním –
čierne
KE745-5S001

Velúrové rohože s
dvojitým prešívaním –
modré
KE745-5S00B

Gumené rohože
KE748-5S001

KE965-5S0S1

ROHOŽE

OSVETLENIE
Súprava hmlových
svetiel LED
KE622-5S502
K dispozícii na vylepšenie
vozidiel vybavených
halogénovými hmlovými
svetlami (od stupňa
výbavy Acenta)

Osvetlenie
vnútorného priestoru,
biele
KE630-5S014

Osvetlená prahová
lišta dverí s logom
„ZERO EMISSION“
G6950-3NL0A

Originálna súprava
hmlových svetiel
KE622-5S510
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PRIDAJTE ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN
OCHRANA KAROSÉRIE

Lapače nečistôt
(predné a zadné)
Biela Pearl (QAB)
KE788-5SH1B

Lapače nečistôt
(predné a zadné)
Biela Solid (326)
KE788-5SH0A

Lapače nečistôt
(predné a zadné)
Metalická hnedá
(CAN)
KE788-5SH0B

Lapače nečistôt
(predné a zadné)
Sivá metalíza (KAD)
KE788-5SH0C

Lapače nečistôt
(predné a zadné)
Zeleno-strieborná
metalíza (KBR)
KE788-5SH0D

Lapače nečistôt
(predné a zadné)
Strieborná metalíza
(KY0)
KE788-5SH0E

Lapače nečistôt
(predné a zadné)
Červená Pearl (NAJ)
KE788-5SH1A

Lapače nečistôt
(predné a zadné)
Červená Brisk (Z10)
KE788-5SH1C

BEZPEČNOSTNÁ VÝBAVA/LEKÁRNIČKA

Lapače nečistôt
(predné a zadné)
Čierna metaliza (Z11)
KE788-5SH1D

Bezpečnostný balík 1 (lekárnička, 1 vesta, 1 výstražný
trojuholník)
KE930-00022
Bezpečnostný balík 2 (lekárnička, 1 vesta, 2 výstražné
trojuholníky)
KE930-00023
Bezpečnostný balík 3 (lekárnička, 2 vesty, 1 výstražný
trojuholník)
KE930-00024

Lekárnička – tvrdý obal KE930-00008
Lekárnička – mäkký obal KE930-00007
Reflexná vesta KE930-00061
Výstražný trojuholník KE930-00011
Výstražný trojuholník (sada 2 ks) KE930-00012

Originálne príslušenstvo Nissan – 3 roky alebo do 100 000 km, ak ho osadil díler Nissan pri kontrole pred dodaním
(materiál a práca) – 12 mesiacov, ak ho inštaluje tretia strana alebo zákazník (iba materiál/neobmedzený počet
najazdených kilometrov)
Schválené príslušenstvo Nissan – 2 roky alebo do 100 000 km, ak ho osadil díler Nissan pri kontrole pred
dodaním (materiál a práca) – 12 mesiacov, ak ho inštaluje tretia strana alebo zákazník (iba materiál/neobmedzený
počet najazdených kilometrov)

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

SERVISNÉ ZMLUVY

Predĺžená záruka Nissan umožňuje využívať
záruku vozidla LEAF dlhšie alebo pre väčší počet
najazdených kilometrov.

Venujte svojmu vozidlu LEAF starostlivosť, ktorú si
zaslúži, prostredníctvom servisného plánu Nissan,
a šetrite tak peniaze z dlhodobého hľadiska.

K dispozícii je niekoľko rôznych typov zmlúv,
z ktorých si iste vyberiete tú, ktorá bude najlepšie
zodpovedať vašim potrebám.

Naše servisné plány pokrývajú všetky štandardné
servisné požiadavky na vaše vozidlo LEAF.

V prípade nutnosti opravy budú použité výhradne
originálne diely Nissan a opravu urobia mechanici
vyškolení spoločnosťou Nissan.
Predĺžená záruka NISSAN vás i všetkých
nasledujúcich majiteľov vozidla zbavuje starostí,
pretože je ju možné preniesť na nového majiteľa,
ak sa rozhodnete vozidlo predať.

Naše servisné plány vám ponúkajú možnosť pevne
stanoviť servisné náklady až na 5 rokov.
Váš servisný plán pokrýva všetky kontroly a výmeny
dielov vyžadované podľa individuálneho plánu
údržby Nissan.
Čerpajte výhody z používania originálnych dielov
Nissan, ktoré vám namontujú naši školení mechanici.
Dobre udržiavané vozidlo má vyššiu hodnotu pri
ďalšom predaji.
Ak vozidlo Nissan predáte ešte pred skončením
platnosti zmluvy, zmluvu bude môcť počas zvyšnej
lehoty platnosti využívať aj nový vlastník.
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Navštívte naše stránky: www.nissan.sk

Staňte sa fanúšikom Nissanu LEAF:
Pečiatka dílera:

Snažili sme sa, aby bol zaistený správny obsah tejto publikácie v čase tlače (DECEMBER 2017). V tejto brožúre sú
použité obrázky prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V súlade so zásadami neustáleho
zlepšovania výrobkov si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie a vozidlá opísané
a zobrazené v tejto publikácii. Díleri spoločnosti Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takých zmenách v najkratšom
možnom čase. Najaktuálnejšie informácie si môžete vyžiadať u miestneho dílera vozidiel Nissan. Vzhľadom na
obmedzenia použitého tlačového procesu sa môžu farby zobrazené v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb
použitých lakov a materiálov interiérového čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo
akejkoľvek jej časti je bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe zakázaná.

Táto brožúra je vyrobená z papiera, ktorý neobsahuje chlór – Brožúra DIELY A PRÍSLUŠENSTVO LEAF MR18 GEA
12/2017 – Vytlačené v EÚ.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide, Francúzsko – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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