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Konfigurování vašeho nového Nissanu LEAF 
ještě nikdy nebyla větší zábava. Začněte 

prahovými lištami dveří a zvýrazněním 
zavazadlového prostoru a krytů zrcátek v 

leskle chromovaném provedení nebo kultovní 
modré barvě typické pro elektromobily. 

Elegantní detaily dokonale vystihnou váš styl. 

BALÍČEK ELEGANCE CHROME
PRAHOVÉ LIŠTY DVEŘÍ – CHROMOVANÉ
DOLNÍ LIŠTA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU – CHROMOVANÁ
KRYTY ZRCÁTEK – CHROMOVANÉ

BALÍČEK ELEGANCE BLUE
PRAHOVÉ LIŠTY DVEŘÍ – MODRÉ

DOLNÍ LIŠTA ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU – MODRÁ

KRYTY ZRCÁTEK – MODRÉ

Vyrazte do města 
s balíčkem Elegance 
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Jděte do toho naplno 
s balíčkem Dynamic

Běžte na to! Ukažte všem svůj vysokooktanový 
styl s modrými doplňky v přední a zadní části a 

vespodu. A protože vás nic nezastaví, pořiďte si i 
sadu mlhových světel LED a ochranné zástěrky 

pro každé počasí. 

SADA MLHOVÝCH 
SVĚTEL LED
K dispozici pro vylepšení 
vozidel vybavených 
halogenovými mlhovými 
světly (od stupně výbavy 
Acenta)

ZÁSTĚRKY (PŘEDNÍ A 
ZADNÍ) – STŘÍBRNÁ 
METALÍZA (KY0)

BALÍČEK DYNAMIC
PŘEDNÍ LIŠTA – MODRÁ

KONCOVKA ZADNÍHO  
SPOILERU – MODRÁ

BOČNÍ LIŠTA – MODRÁ
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ANTÉNA VE TVARU  
ŽRALOČÍ PLOUTVE
BÍLÁ PEARL (QAB)
BÍLÁ SOLID (326)
ČERNÁ METALÍZA (Z11)
ŠEDÁ METALÍZA (KAD)
ČERVENÁ PEARL (NAJ)
Nepodporuje příjem v pásmu středních vln (AM) 
(podporuje příjem DAB, DAB+ a FM)

16" ELECTRON 
HLINÍKOVÁ KOLA 
ČERNÁ (BZ11)

17" BOLD
DIAMANTEM ŘEZANÁ, 

TMAVĚ ŠEDÁ S 
MODRÝM PRUHEM

HLINÍKOVÝ NOSIČ NÁKLADU 
Maximální nosnost střechy je 35 kg. Tyče nosiče nákladu váží 6 kg. 
Nosič lze naložit maximálně 29 kg nákladu. 
Očekávané datum dostupnosti: únor 2018.

BEZPEČNOSTNÍ 
ŠROUBY KOL

Rozřízněte stojaté vody
s anténou ve tvaru žraločí ploutve

 

Dopřejte si stylovou jízdu svým novým Nissanem LEAF s originálními 
hliníkovými koly Nissan: 16" černá kola ELECTRON nebo 17" tmavě šedá 
hliníková kola s modrými pruhy BOLD – zaručeně zaujmou.

Jízda ve vašem stylu
s elegantními hliníkovými koly
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OTOČNÁ VLOŽKA DO 
ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU 

OCHRANNÁ LIŠTA 
HRANY NÁKLADOV 
ÉHO PROSTORU – 3D

SADA VELUROVÝCH KOBEREČKŮ
DVOJITÉ PROŠÍVÁNÍ – MODRÉ 
DVOJITÉ PROŠÍVÁNÍ – ČERNÉ

OSVĚTLENÁ PRAHOVÁ LIŠTA DVEŘÍ S LOGEM  
„ZERO EMISSION“

1-ORGANI ZÉR NÁKLADOV ÉHO PROSTORU S 
DĚLICÍMI DÍLY

2-HORNÍ OCHRANNÁ LIŠTA NÁRAZNÍKUOSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU – BÍLÉ

My víme. Když jste na cestách, 
potřebujete tu správnou 
atmosféru. Sáhněte po dokonalém 
komfortu a objednejte si bílé 
osvětlení vnitřního prostoru, 
měkké velurové koberečky a 
osvětlený popelník.

Vytvořte si uvnitř skvělou 
atmosféru
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Tablet je připojený. Jídlo je čerstvé. Děti 
jsou v bezpečí a spokojené. S originálním 
příslušenství Nissan je život v pohodě. 
Dopřejte svému novému Nissanu LEAF 
sadu příslušenství.

DĚTSKÁ SEDAČKA – SAFE PLUS
(Vhodné pro děti do 13kg a věku  
15 měsíců.)

DRŽÁK NA SMARTPHONE 360 – (ČERNÝ)

CHLADICÍ SCHRÁNKA –  
(20 LITRŮ)

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK 
TABLETU – ČERNÝ

OSVĚTLENÝ 
POPELNÍK

Můžete být v klidu… 
Mysleli jsme na všechno. 
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PŘIDEJTE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN
VNĚJŠÍ VZHLEDOVÉ DOPLŇKY

BALÍČEK 
ELEGANCE BLUE
Prahové lišty dveří 
– modré
Dolní lišta 
zavazadlového 
prostoru – modrá
Kryty zrcátek – 
modré 
KE600-5S00B

BALÍČEK DYNAMIC
Přední lišta – 
modrá
Boční lišta – 
modrá 
Koncovka zadního 
spoileru – modrá

Hliníkový nosič 
nákladu
Maximální nosnost 
střechy je 35 kg. Tyče 
nosiče nákladu váží 
6 kg. Nosič lze naložit 
maximálně 29 kg 
nákladu. 
KE730-5S510
Očekávané datum 
dostupnosti: únor 2018

Nosič jízdních kol 
(celková hmotnost dvou kol 
nesmí přesáhnout 19,8 kg)
Ocel 
KE738-80100
Luxury
KE738-80010
T-track adaptér 
(pro nosič jízdních kol, ocel) 
KE737-99933

Střešní box 
Malý, dva otvory
Max. nosnost je 16 kg. 
Objem: 380l
KE734-380BK
Ranger 90
Max. nosnost je 22 kg. 
Objem: 340l
KE734-RAN90

Nosiče lyží Až na 
6 párů (posuvný)
KE738-99996
2 páry

 KS738-50001
4 páry

 KS738-50002
Adaptér pro 
ocelový střešní 
nosič**

 KS738-50099

Prahové lišty dveří 
– modré
KE760-5S05B 

Přední lišta – 
modrá
K6010-5SK0A 

Dolní lišta 
zavazadlového 
prostoru – modrá
KE791-5S02B 

Boční lišta – modrá
G68E0-5SK0A 

Kryty zrcátek – 
modré 
KE960-5S01B 

Koncovka 
zadního spoileru 
– modrá
KE790-5S02B 

STŘEŠNÍ NOSIČE

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

OSVĚTLENÍ
Sada mlhových 
světel LED
KE622-5S502
K dispozici pro vylepšení 
vozidel vybavených 
halogenovými mlhovými 
světly (od stupně výbavy 
Acenta)

Originální sada 
mlhových světel
KE622-5S510

Osvětlení vnitřního 
prostoru, bílé
KE630-5S014

Osvětlená 
prahová lišta 
dveří s logem 
„ZERO EMISSION“
G6950-3NL0A

Horní ochranná 
lišta nárazníku
999B1-8600C

Vložka do 
zavazadlového prostoru
Oboustranná – černá 
(pro vozidla se systémem 
BOSE)
KE965-5S0S0
Oboustranná – černá 
(pro vozidla bez systému 
BOSE)
KE965-5S0S1

Organizér 
nákladového 
prostoru s  
dělicími díly
T99C2-5SA0A

Ochranná lišta 
hrany 
nákladového 
prostoru – 3D
KE967-5S020

*Posuvné
**Možné umístit 2 a 4 páry.

ANTÉNA VE TVARU ŽRALOČÍ 
PLOUTVE 
Nepodporuje příjem v pásmu 
středních vln (AM)
Černá metalíza (Z11) 
KE280-5SABC
Bílá Pearl (QAB) 
KE280-5SAAA
Červená Pearl (NAJ) 
KE280-5SABE
Šedá metalíza (KAD)
KE280-5SABD
Bílá Solid (326)
KE280-5SABB

Osvětlený popelník
F8800-89925
Černý popelník
96536-00Q0A 

Chladicí schránka 
(20 litrů)

 KS930-00080
Není kompatibilní se 
síťovou zásuvkou 230 V 
používanou ve 
Spojeném království.
Napětí přípojek: 12 V / 
220–240 V

Ramínko na šaty 
 KS872-9990A

BALÍČEK ELEGANCE 
CHROME
Prahové lišty dveří – 
chromované
Dolní lišta 
zavazadlového 
prostoru – 
chromovaná
Kryty zrcátek – 
chromované
KE600-5S00C

Prahové lišty dveří 
– chromované
KE760-5S05C 

16" hliníková kola 
ELECTRON – černá 
(BZ11) 
KE409-5SH20 

17" hliníková kola 
BOLD – tmavě 
šedá, diamantem 
řezaná kola s 
modrým pruhem 
KE409-5SH30DS 

Dolní lišta 
zavazadlového 
prostoru – 
chromovaná
KE791-5S02C 

Kryty zrcátek – 
chromované
KE960-5S01C 

LITÁ KOLA

Bezpečnostní 
matice kola
 KE409-89951

PRAKTICKÉ DOPLŇKY INTERIÉRU
Dětská sedačka 
Safe Plus 

 KS530-99010
Dětská sedačka 
Safe Plus – 
ukotvení Isofix

 KS530-99090 
Dětská sedačka 
Duo Plus

 KS530-99990

Držák na 
smartphone 360 – 
černý

 KS289-360BL
Držák na 
smartphone do 
výdechu ventilace, 
magnetický

 KS289-AVMBL

Univerzální držák 
tabletu – černý

 KS289-TH0BL

Držák na 
smartphone 
(pohárek) 
KE930-00300

Velurové koberečky 
s dvojitým 
prošíváním – černé
KE745-5S001

Velurové koberečky 
s dvojitým 
prošíváním – 
modré
KE745-5S00B

Pryžové 
koberečky
KE748-5S001

ROHOŽE

*Vhodné pro děti do 13kg a věku 15 měsíců. 
**Vhodné pro děti od 9 do 18 kg ve věku od 9 měsíců do 4,5 roku.DRŽÁKY MULTIMÉDIÍ
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PŘIDEJTE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN

BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA / LÉKÁRNIČKA 

OCHRANA KAROSERIE

Zástěrky  
(přední a zadní)
Bílá Pearl (QAB)
KE788-5SH1B 

Zástěrky  
(přední a zadní)
Zeleno-stříbrná 
metalíza (KBR)
KE788-5SH0D 

Zástěrky  
(přední a zadní)
Stříbrná metalíza 
(KY0)
KE788-5SH0E 

Zástěrky  
(přední a zadní)
Červená Pearl (NAJ)
KE788-5SH1A 

Zástěrky  
(přední a zadní)
Červená Brisk (Z10)
KE788-5SH1C 

Zástěrky  
(přední a zadní)
Bílá Solid (326)
KE788-5SH0A 

Zástěrky  
(přední a zadní)
Metalická hnědá 
(CAN)
KE788-5SH0B 

Zástěrky  
(přední a zadní)
Šedá metalíza 
(KAD)
KE788-5SH0C 

Originální příslušenství Nissan – 3 roky nebo do 100 000 km, pokud je osazeno dealerem Nissan při kontrole před 
dodáním (materiál a práce) – 12 měsíců, pokud je instaluje třetí strana nebo zákazník (pouze materiál / 
neomezený počet ujetých kilometrů)

 Schválené příslušenství Nissan – 2 roky nebo do 100 000 km, pokud je osazeno dealerem Nissan při kontrole 
před dodáním (materiál a práce) – 12 měsíců, pokud je instaluje třetí strana nebo zákazník (pouze materiál / 
neomezený počet ujetých kilometrů)

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Prodloužená záruka Nissan umožňuje využívat záruku 
vozu LEAF po delší dobu nebo pro větší množství 
ujetých kilometrů.

K dispozici je několik různých typů smluv, z nichž si jistě 
vyberete tu, která bude nejlépe odpovídat vašim potřebám.

V případě potřeby opravy budou použity výhradně 
originální díly Nissan a opravu provedou mechanici 
vyškolení společností Nissan.

Prodloužená záruka NISSAN vás i všechny následující 
majitele vozidla zbavuje starostí, protože ji lze přenést 
na nového majitele, rozhodnete-li se vozidlo prodat.

SERVISNÍ SMLOUVY

Věnujte svému vozu LEAF péči, kterou si zaslouží, 
prostřednictvím servisního plánu Nissan, a šetřete tak 
peníze z dlouhodobého hlediska.

Naše servisní plány pokrývají všechny standardní 
servisní požadavky na váš vůz LEAF.

Naše servisní plány vám nabízejí možnost pevně 
stanovit servisní náklady na dobu až 5 let.

Váš servisní plán pokrývá všechny kontroly a výměny dílů 
vyžadované podle individuálního plánu údržby Nissan.

Čerpejte výhody z používání originálních dílů Nissan, 
které vám namontují naši školení mechanici.

Řádně udržované vozidlo má vyšší hodnotu pro  
další prodej.

A pokud vůz Nissan prodáte ještě před skončením 
platnosti smlouvy, tuto smlouvu bude moci po zbývající 
dobu její platnosti využívat i jeho nový vlastník.

  

Bezpečnostní sada 1 (lékárnička, 1 vesta,  
1 výstražný trojúhelník)
KE930-00022
Bezpečnostní sada 2 (lékárnička, 1 vesta,  
2 výstražné trojúhelníky)
KE930-00023
Bezpečnostní sada 3 (lékárnička, 2 vesty,  
1 výstražný trojúhelník)
KE930-00024

Lékárnička – pevné pouzdro KE930-00008
Lékárnička – měkké pouzdro KE930-00007
Bezpečnostní reflexní vesta KE930-00061
Výstražný trojúhelník KE930-00011
Dvojice výstražných trojúhelníků KE930-00012

Zástěrky  
(přední a zadní)
Metalická Černá 
(Z11)
KE788-5SH1D
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Navštivte naše stránky: www.nissan.cz

Razítko dealera:

 

Staňte se fanouškem Nissanu LEAF: 

Byly učiněny veškeré snahy pro zajištění správnosti obsahu této publikace v době tisku (PROSINEC  2017). V této 
brožuře jsou použity snímky prototypů vozidel vystavovaných na motoristických show. V souladu s principem 
neustálého zlepšování výrobků si společnost Nissan Europe vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace a vozy 
popsané a vyobrazené v této publikaci. Dealeři společnosti Nissan budou o případných změnách co nejdříve 
informováni. Nejaktuálnější informace si můžete kdykoli vyžádat u místního dealera vozů Nissan. Vzhledem k 
omezením použitého tiskového procesu se mohou barvy vyobrazené v této brožuře mírně lišit od skutečných barev 
laků a interiérového čalounění. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celé brožury nebo jakékoli její části bez 
písemného souhlasu společnosti Nissan Europe je zakázána. 

Tato brožura je vyrobena z papíru vyrobeného bez použití chlóru – Brožura DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ LEAF MR18 
GEA 12/2017 – Vytištěno v EU. 

Grafická úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ worldwide, Francie – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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