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LAD LYSET SKINNE
FÅ DINE KØRETURE TIL AT LYSE OP

FÅ DIN LEAF STYLET MED PRÆCIST tilpassede 
kromdetaljer som fx sidespejlskapper, indfatninger til 
tågeforlygterne og indstigningslister, der er nemme at 
montere.

1_Tryk et skinnende sæt 
sidespejlskapper i krom (11) 
over de eksisterende 
sidespejlshuse. 

2_Monter knivskarpe 
indstigningslister i krom – 
de er nemme at montere, 
og der skal ikke bores 
huller (9).

3_Pep stilen op med et sæt 
præcist tilpassede 
indfatninger til 
tågeforlygterne (8). 

4_Fuldend stilen med en 
kromliste til bagklappen (10).

5_Vælg vaskeægte luksus 
med 17” OE alufælge (6).

6_Få din bil til at funkle med 
et sæt 16” OE alufælge (4).

7_Giv din LEAF ekstra kant 
med 16” alufælge (5).

8_Brug de særlige låsebolte 
til at sikre dine værdi 
genstande (7).

På forsiden: forkromede 
sidespejlskapper (11), 
forkromede sidelister (9), 
forkromede tågelygteringe (8), 
vindafvisere (28).
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1_Hold bilens bagklap skinnende blank og uden ridser med en 
skræddersyet læssekantsbeskyttelse (13).

2_Giv din LEAF ekstra liv med belyste indstigningslister i børstet 
aluminium (14), som er designet til at beskytte bilens dørpaneler. 

3_Skil dig ud med unikke 3D holografiske indstigningslister (12). 

4_Gør interiøret i din LEAF personligt med flotte dekorindlæg til 
midterkonsollen (15).

5_Vælg langvarig ro i sjælen med beskyttelsesbetræk til sæderne, 
som (16) har perfekt pasform.

INDVENDIGT DESIGN
TILFØJ ALLE DEKORDETALJERNE

GØR DIN LEAF ENDNU MERE STILFULD OG LÆKKER 
med Nissan Originalt Tilbehør, som er designet, så det passer 
perfekt til din LEAF.
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1_Beskyt din LEAF mod grimme buler og ridser med 
sidelister, der er nemme at montere uden at bore 
huller (26).

2_De ser godt ud og klarer opgaven perfekt. Hold din 
LEAF mere ren ved at reducere opsprøjtet med 
originale Nissan stænklapper (27).

3_Hold vindstøjen på et minimum, når du åbner 
ruderne i bilen, og undgå den blændende sol med 
vindafviserne, der er nemme at montere uden at 
bore huller (28).

4_Beskyt dækslet til opladningsåbningen på din LEAF 
med en skræddersyet afdækning (29), der er 
beregnet til at give dig ro i sjælen. 

5_De automatisk sammenklappelige sidespejle (30) 
ved, hvornår du er på et trangt sted. Du behøver 
ikke at røre en finger. 

6_En lille innovation, som er en stor hjælp for dig: 
Vælg parkeringshjælp foran og bagpå (1-2).

TIL RÅDIGHED
FOR PROBLEMFRI KØRSEL

LIVET MED LEAF ER ENDNU MERE BEHAGELIGT 
Takket være Nissan originalt tilbehør. Invester i et sæt 
vindafvisere, og nyd den friske luft i bilen, og vælg 
parkeringshjælp foran og bagpå: Du kommer aldrig til at se 
dig tilbage.
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1_Om det er regnvejr eller snevejr – Hold LEAF ren og 
tør med helårsmåtter af holdbart gummimateriale (21).

2_Vælg standardmåtter til ekstra beskyttelse af bilen (22).
3_Giv bilen lidt ekstra, sofistikeret blødhed med 

velourmåtter (23).
4_Vælg denne flotte bagagerumsmåtte (25) til beskyttelse 

af din bagage. Den fås i to størrelser – til LEAF med 
eller uden Bose Energy Efficient Series-
soundsystem.

5_Undgå slid med en Nissan Original 
bagagerumsindsats (20). Den er blød, men særdeles 
robust, og så er den nem at sætte i og tage ud, og 
rengøringen går som en leg. Den fås i to størrelser – 
til LEAF med eller uden Bose Energy Efficient 
Series-soundsystem.

6_Brug bagagerumsadskillelsen (18) til at opdele 
bagagerummet og holde din bagage adskilt – Og 
holde hunden adskilt fra den øvrige bagage! 

7_Lastkassen til bagagerummet (19) sikrer, at du er i 
kontrol. Når du lukker afdækningen, beskyttes din 
bagage mod nysgerrige blikke, og 
bagagerumsbunden bliver helt plan, når sæderne 
klappes frem

8_Et sikkerhedssæt (44-47): Ingen burde køre hjemmefra 
uden.

KOM INDENFOR
UANSET VEJRET

DU BEHØVER IKKE AT TØRRE FØDDERNE. 
Nissan’s Originale måtter er specialfremstillet til at 
være slidstærke og holdbare. En blød 
bagagerumsbakke og en smart bagagerumsinddeler 
sikrer desuden komforten.
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PARKERINGSHJÆLP
(01)  Parkeringshjælp bag KE511-99901

(02)  Parkeringssensorer for (hovedkit) KE512-99901

(03) Parkeringssensorer for – sekundært sæt C KE512-99940

ALUFÆLGE
(04)  16’’ OE alufælg D0300-3NL2E

(05)  16'' alufælge KE409-3Z110

(06)  17'' OE alufælg D0300-3NL3E

(07)  Alufælge KE409-89951

CHROME TOUCH
(08)  Forkromet tågelygteringe (sæt med 2) KE540-3N080

(09)  Forkromede sidelister (sæt med 4) KE760-3N000

(10)  Kromliste til bagklappen KE791-3N020

(11)  Forkromede sidespejlskapper (sæt med 2) KE960-3N010

INDVENDIG STYLING
(12)  Indstigningslister med hologram (sæt med 2) 999G6-8X000

(13)  Læssekantsbeskyttelse KE937-3NL30

(14)  Oplyste indstigningslister (sæt med 2) G6950-3NL0A

(15)  Midterkonsol 999G3-8Z000

(16)  Sædebetræk (for og bag) KE860-3N000

 

OPBEVARING & OPDELING
(18)  Bagagerums opdeling KE964-3N000

(19)  Organizer til bagagerum 999C2-8Z010

(20)  Blød bagagerumsbakke til biler med/uden Bose-system KE965-3N0S0

MÅTTER
(21)  Gummimåtter til venstrestyrede biler (sæt med 4) KE748-3NL89

(22)  Standardmåtter til venstrestyrede biler (sæt med 4) KE745-3NL20

(23)  Velourmåtter til venstrestyrede biler (sæt med 4) KE745-3NL10

(24) Bagagerumsmåtter til biler med Bose-system KE840-3NL01

(25)  Bagagerumsmåtter til biler uden Bose-system KE840-3NL00

UDVENDIGT PRAKTISK UDSTYR
(26)  Sidelister (sæt med 4) KE760-3N020

(27)  Stænklapper (sæt med 4) KE788-3N080

(28)  Vindafvisere (4 stk.) KE800-3N010

(29)  Afdækning til opladningsklappen K9002-3NL0A

(30)  Automatisk sammenklappeligt sidespejl KE963-3N001

SIKKERHED/BESKYTTELSE
(44)  Førstehjælpssæt (i hård plastikboks) KE930-00021

(45)  Førstehjælpssæt (i blød taske) KE930-00026

(46)  Sikkerhedsvest KE930-00111

(47)  Advarselstrekant KE930-00017

(48) Advarselstrekant (sæt med 2) KE930-00018
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N i s s a n .  I n n o v a t i o n  t h a t  e x c i t e s . 
B e s ø g  v o r e s  h j e m m e s i d e  p å :  n i s s a n . d k

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (april 2015). Denne brochure er 
fremstil let ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstil l inger. I overensstemmelse med firmaets polit ik vedr. en kontinuerlig 
produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i 
denne brochure. Nissan forhandlerne vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis 
du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en 
smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i 
uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – LEAF Access GEA  04/2015 – Trykt i EU.
Udarbejdet af NEW BBDO, Frankrig – tlf.: +33 1 40 62 37 37 og fremstillet af EG+ Worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Følg Nissan LEAF på:
Forhandlerens stempel:

SERVICEAFTALER

Giv din LEAF den vedligeholdelse, den fortjener, 
med en Nissan serviceaftale, og spar penge i den 
sidste ende.

Vores serviceaftaler dækker alt standardmæssigt 
servicearbejde på din LEAF. Med vores 
serviceaftaler kan du få faste serviceudgifter i op til 
5 år.

Din serviceaftale omfatter alle kontroller og 
nødvendige udskiftninger i henhold til dit Nissan 
servicehæfte.

Du kan glæde dig over originale Nissan reservedele, 
der monteres af vores uddannede mekanikere.

En god vedligeholdt bil har en større gensalgsværdi.

Og hvis du sælger din Nissan, før aftalen udløber, 
kan den nye ejer nyde godt af aftalen i den 
resterende periode.
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