
NISSAN

LEAF
ORIGINELE TOEBEHOREN
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1_Schuif glanzende, 
verchroomde spiegelkapjes (11) 
over de spiegelbehuizing. 

2_Geef uw LEAF een 
messcherpe flanklijn met 
makkelijk en zonder boren 
te monteren verchroomde 
deurstrips (9).

3_Stráál met deze perfect 
passende mistlampringen (8). 

4_Zorg voor een stijlrijke 
afwerking met een 
verchroomde sierstrip op 
de achterklep (10).

5_Nog meer glans met 
lichtmetalen 16" velgen (5).

6_Schitterend, deze 
lichtmetalen 16" velgen (4).

7_Ook briljant: deze 
lichtmetalen 17" velgen (6).

8_Vergrendel deze 
juweeltjes met de speciale 
slotmoeren (7).

Op de cover: verschroomde spiegelkapjes (11), verschroomde 
deurstrips (9), verschroomde mistlampringen (8), windschermen (29).
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GEEF UW LEAF EXTRA GLANS MET PERFECT 
PASSENDE verchroomde accenten zoals spiegelkapjes, 
mistlampringen en makkelijk te monteren deurstrips.

HIJ STRÁÁLT!
EEN GLANZENDE LOOK
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1_Hou uw achterklep ongeschonden en krasvrij met dit op maat 
gemaakte achterbumperpaneel (13).

2_Laat uw LEAF stralen met drempelpanelen met verlichting in geborsteld 
aluminium (14), die perfect passen op uw voordeur-drempels. 

3_Bepaald opvallend: deze unieke, holografische 
3D-drempelpanelen (12). 

4_Personaliseer het interieur van uw LEAF met deze stijlrijke 
inlegstukken voor de middenconsole (15).

5_Rij met een gerust gemoed, dankzij deze beschermende 
zetelhoezen (16), die volledig op maat gemaakt zijn.

6_Hou het groen en netjes met dit afvalbakje met twee 
compartimenten (18). 

 

5

4

6

GEEF UW LEAF EXTRA KLASSE met originele 
accessoires van Nissan, die ontworpen zijn in perfecte 
harmonie met uw LEAF.

5

INTERIEUR-DESIGN
DE COMPLETE FINISHING TOUCH
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MET EEN LEAF RIJDEN KAN NÓG 
PRETTIGER ZIJN met originele Nissan-accessoires.
Gun uzelf een set windschermen om ten volle van  
de frisse lucht te genieten en een parkeersysteem voor- 
en achteraan: zo moet u nooit meer achteromkijken.

TOT UW DIENST
VOOR EEN ZORGELOZE RIT
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1_Bescherm uw LEAF tegen vervelende deuken en 
krasjes met deze makkelijk en zonder boren aan te 
brengen flankstrips (27).

2_Ze zijn mooi en doen hun job. Bescherm uw LEAF 
tegen opspattend water en vuil met onze originele 
Nissan-spatlappen (28).

3_Hou het windgeruis beperkt als u met open raam 
rijdt en bescherm uzelf tegen verblindend zonlicht 
met deze makkelijk en zonder boren te monteren 
windschermen (29).

4_Bescherm de laadpoort van uw LEAF met een 
speciaal ontworpen laadpoortcover (30), die gemaakt 
is om u zonder zorgen te laten rijden. 

5_Deze automatisch inklappende spiegels (31) ‘weten’ 
wanneer u op een krappe plaats staat. U hoeft geen 
vinger uit te steken. 

6_Een kleine innovatie maar een grote zorg minder: 
kies voor dit parkeersysteem vooraan en achteraan (1-2). 
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U HOEFT UW VOETEN NIET AF TE VEGEN. 
Onze originele Nissan-tapijten zijn op maat gemaakt, 
gaan lang mee en zijn uiterst stevig. En ook de soepele 
trunkliner en de slimme kofferlaadbak zorgen voor 
duurzaamheid en comfort.

STAP MAAR IN
WAT VOOR WEER HET OOK IS
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1_Regen? Sneeuw? Geen probleem! Deze all-
seasontapijten in duurzaam rubber houden uw 
LEAF schoon en droog (22).

2_Onze standaard-tapijten zorgen voor extra 
bescherming (23).

3_Voor een gesofistikeerde, schokbestendige extra 
touch zorgen deze tapijten in velours (24).

4_Deze stijlrijke koffermat (26) is ideaal om uw bagage 
te beschermen. Beschikbaar in twee formaten,  
voor LEAFs met of zonder Bose Energy Efficient 
Series audiosysteem.

5_Met deze originele Nissan-trunkliner (21) voorkomt u 
dat de kofferbekleding verslijt of beschadigd raakt. 
Hij is soepel, robuust, makkelijk te installeren en uit 
de koffer te nemen en in een wip schoongemaakt. 
Beschikbaar in twee formaten, voor LEAFs met of 
zonder Bose Energy Efficient Series audiosysteem.

6_Het scheidingsrek (19) kunt u gebruiken om de 
kofferruimte af te schermen en uw bagage apart te 
houden – waaronder ook de hond! 

7_Met deze opbergkoffer (20) houdt u uw zaakjes op 
orde. Als u het kofferdeksel sluit zit uw bagage uit 
het zicht van al te nieuwsgierige blikken en heeft u 
meteen als u de achterzetels neerklapt een vlakke 
kofferbodem.

8_Veiligheidskit (45-48): niemand zou zonder deze kit de 
weg op mogen gaan.
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PARKEERSYSTEEM
(01)  Parkeersysteem achteraan KE511-99901

(02)  Parkeersysteem vooraan - hoofdkit KE512-99901

(03) Parkeersysteem vooraan - subkit C KE512-99940

LICHTMETALEN VELGEN
(04)  16" aluminium velg D0300-3NL2E

(05)  16" aluminium velg (als accessoire) KE409-8H356MD

(06)  17" aluminium velg D0300-3NL3E

(07)  Slotmoeren KE409-89951

CHROOM
(08)  Verchroomde mistlampringen (set van 2) KE540-3N080

(09)  Verchroomde deurstrips (set van 4) KE760-3N000

(10)  Verchroomde sierstrip op de achterklep KE791-3N020

(11)  Verchroomde spiegelkapjes (set van 2) KE960-3N010

INTERIEURSTYLING
(12)  Holografische drempelpanelen (set van 2) 999G6-8X000

(13)  Verchroomd achterbumperpaneel KE937-3NL30

(14)  Drempelpanelen met verlichting (set van 2) G6950-3NL0A

(15)  Interieur - middenconsole 999G3-8Z000

(16)  Zetelhoes (vooraan en achteraan) KE860-3N000

INTERIEUR - PRAKTISCHE ACCESSOIRES
(17) Telefoon/bekerhouder KE930-00300

(18)  Afvalbakje (met 2 compartimenten) KE930-00200

OPBERGEN & SCHEIDINGSREK
(19)  Scheidingsrek KE964-3N000

(20)  Opbergkoffer 999C2-8Z010

(21)  Soepele trunkliner met/zonder Bose system KE965-3N0S0

ALGEMENE TOEBEHOREN
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TAPIJTEN
(22)  Rubberen matten (set van 4) KE748-3NL89

(23)  Standaardmatten (set van 4) KE745-3NL20

(24)  Matten in velours (set van 4) KE745-3NL10

(25) Koffermat met Bose-systeem KE840-3NL01

(26)  Koffermat zonder Bose-systeem KE840-3NL00

EXTERIEUR - PRAKTISCHE ACCESSOIRES
(27)  Flankstrips (set van 4) KE760-3N020

(28)  Spatlappen (set van 4) KE788-3N080

(29)  Windschermen (set van 4) KE800-3N010

(30)  Laadpoortcover K9002-3NL0A

(31)  Automatisch inklappende spiegels KE963-3N001

INTERIEUR - GEUREN
(32) Aromakit Orange B7457-8990A

(33) Aromakit Mint Breeze B7457-8990B

(34) Aromakit Energy Lemon B7457-8990C

(35) Aromakit Rich Flower B7457-8990D

(36) Aromakit Cypress Relax B7457-8990E

(37) Aromakit Clear Rosemary B7457-8990F

(38) Reserveflesje Orange B7457-8991A

(39) Reserveflesje Mint Breeze B7457-8991B

(40) Reserveflesje Energy Lemon B7457-8991C

(41) Reserveflesje Rich Lemon B7457-8991D

(42) Reserveflesje Cypress Relax B7457-8991E

(43) Reserveflesje Clear Rosemary B7457-8991F

(44) Oliekussentje B7457-89920

VEILIGHEID
(45)  Kit eerste hulp (doos) KE930-00021

(46)  Kit eerste hulp (zakje) KE930-00026

(47)  Veiligheidsvestje KE930-00111

(48)  Gevarendriehoek KE930-00017

(49) Dubbele gevarendriehoek KE930-00018
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Uw verdeler:

Deze brochure is mei de grootst mogelijke zorg samengesteld, om ervoor te zorgen dat de inhoud correct was op het ogenblik dat ze werd 
gedrukt (mei 2013). Voor de productie ervan is onder meer gebruik gemaakt van prototypes die op autosalons werden tentoongesteld. 
Aangezien Nissan ernaar streeft zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor de specificaties van 
de producten en voertuigen die in deze publicatie beschreven en afgebeeld zijn, te allen tijde te veranderen. De Nissan-verdelers worden zo 
snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler voor de recentste informatie. Rekening 
houdend met de beperkingen van de gebruikte drukprocédés is het mogelijk dat de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de 
eigenlijke kleuren van de carrosserie en de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze 
brochure is verboden zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

Deze brochure is vervaardigd uit chloorvrij papier – LEAF Access BE NL 05/2013 – Gedrukt in de EU.
Creatie: NEW BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37; productie: E-GRAPHICS\FRANKRIJK – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

B e z o e k  o o k  o n z e  w e b s i t e :  h t t p : // n l . n i s s a n . b e / l e a f

Volg Nissan Leaf op:
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