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VALGUSESSE
MUUTKE OMA REISID SÄRAVAKS

LISAG OMA LEAF’LE TÕELINE SÄRA. kasutades 
hästi sobivaid kroomitud detaile, näiteks küljepeeglite 
katteid, udutulede kroomehiseid ja kroomitud 
ukseliiste.

1_Paigaldage 
olemasolevate peeglite 
korpuse asemel säravad 
kroomitud katted (11).

2_Täiendage oma sõidukit 
efektsete kroomitud 
ukseliistudega (9), mille 
paigaldamine on kiire ja 
mugav

3_Lisage sõiduki 
udutuledele hästi istuvate 
kroomehistega (8) sära.

4_Pagasiruumi luugi 
kroomliist (10) muudab 
Teie sõiduki veel 
stiilsemaks.

5_17-tolliste valuvelgedega (6) on 
sõiduk tõeliselt atraktiivne.

6_16-tollised valuveljed (4) lisavad 
sära.

7_Lisavarustusena pakutavad 
16-tollised valuveljed (5) on 
väga pilkupüüdvad.

8_Spetsiaalsed turvamutrid (7) 
kaitsevad väärtuslikke velgi.

Kaanel: peeglite kroomkatted (11), 
kroomitud ukseliistud (9), 
udutulede kroomehised (8), 
tuulesuunajad (28).
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1_Pagasiruumi lävepakukate (13) kaitseb sõiduki värvikihti 
vigastuste eest.

2_Harjatud alumiiniumist lävepakukatted (14) esiustel muudavad 
LEAFi välimust efektsemaks ja kaitsevad kriimustuste eest..

3_Ainulaadne 3D holograafiline lävepakukate (12) on tõeliselt 
pilkupüüdev.

4_Stiilne keskkonsool (15) muudab LEAFi salongi veel 
isikupärasemaks.

5_Täiuslikult istuvad ja kaitsvad istmekatted (16) tagavad 
sõidukiomanikule pikaks ajaks meelerahu.

SALONGI KUJUNDUS
LISAGE KOGU VARUSTUS

RÕHUTAGE OMA LEAFI ESINDUSLIKKUST 
Nissani originaallisavarustusega, mis sobitub teie 
LEAFiga ideaalselt.
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1_Kaitske oma LEAFi täkete ja kriimustuste eest 
kergesti paigaldatavate uste kaitseliistudega (26).

2_Hoidke oma LEAF puhtamana, vähendades Nissani 
originaalsete porikaitsmete(27) abil pritsmete hulka.

3_Kergesti paigaldatavad tuulesuunajad (28), 
vähendavad lahtise aknaga sõites tuulemüra ja 
võimaldavad kasutada tuulutusasendit vihmase 
ilma korral.

4_Kaitske oma LEAFi laadimispesa spetsiaalse 
kaane (29) abil, mis suurendab teie meelerahu.

5_Automaatselt kokkuklapitavad peeglid (30) 
võimaldavad manööverdada ka kitsastes 
tingimustes.

6_Väike uuendus, mis vabastab teid tüütust hirmust: 
paigaldage oma autole ette ja taha 
parkimisandurid (1-2).

TEIE TEENISTUSES
SUJUVAKS REISIKS

ELU LEAFIGA ON VEEL MEELDIVAM,  
kui kasutate Nissani originaallisavarustust. Lisage oma 
autole tuulesuunajate komplekt, et nautida värsket 
õhku, ning paigaldage parkimisandurid ette ja taha ja 
muudke parkimine lihtsamaks, kui kunagi varem.
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1_Sadagu vihma või lund, tänu LEAFi aasta läbi 
kasutatavatele vastupidavast kummist 
põrandamattidele (21) püsib salong puhas ja kuiv.

2_Standardsed põrandamatid (22) pakuvad lisakaitset.

3_Kui soovite midagi pehmemat ja eksklusiivsemat, 
valige veluurist põrandamatid (23).

4_Stiilne pagasiruumimatt (25) kaitseb teie pagasit. Kate 
on saadaval kahes suuruses: üks LEAFidele, mille 
varustuses on helisüsteem Bose Energy Efficient 
Series, ja teine ilma selle süsteemita mudelitele.

5_Nissani originaalne pagasiruumikate (20) aitab vältida 
viimistluse kulumist. Pehmet, kuid tugevat katet on 
hõlbus paigaldada ning lihtne eemaldada ja pesta. 
Kate on saadaval kahes suuruses: üks LEAFidele, 
mille varustuses on helisüsteem Bose Energy 
Efficient Series, ja teine ilma selle süsteemita 
mudelitele.

6_Pagasiruumi vaheseinaga (18) saab pagasiruumi 
poolitada ning erinevaid asju lahus hoida..

7_Pagasihaldur (19) muudab teie elu tõeliselt paindlikuks. 
Oma väärtasjad saate kõrvaliste pilkude eest kaane 
alla peita ning kui klapite tagaistmed alla, 
moodustub siledapõhjaline pagasiruum.

8_Ohutuskomplekt (44–47). 

ASTUGE SALONGI
ILM EI OLE OLULINE

ENAM POLE VAJA JALGU PÜHKIDA.  Nissani 
originaalsed põrandamatid on tugevad ja kauakestvad 
ning mõeldud spetsiaalselt LEAFile. Ka pehme 
pagasiruumikate ja elegantne pagasieraldaja 
muudavad teie elu tublisti mugavamaks.
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PARKIMISANDURID
(01)  Tagumised parkimisandurid KE511-99901

(02)  Eesmiste parkimisandurite põhikomplekt KE512-99901

(03) Eesmiste parkimisandurite alamkomplekt C KE512-99940

VALUVELJED
(04)  16-tollised standardvarustuse valuveljed D0300-3NL2E

(05)  16-tollised valuveljed KE409-3Z110

(06)  17-tollised standardvarustuse valuveljed D0300-3NL3E

(07)  Turvamutrid KE409-89951

KROOMVIIMISTLUS
(08)  Udutulede kroomehised (2 tk) KE540-3N080

(09)  Uste alumised küljeliistud, kroomitud (4 tk) KE760-3N000

(10)  Pagasiluugi alumine iluliist, kroomitud KE791-3N020

(11)  Peeglikatted, kroomitud (2tk) KE960-3N010

SALONGI LISAVARUSTUS
(12)  Uste lävepakukatted, hologrammiga, eesmised 999G6-8X000

(13)  Pagasiruumi lävepakukate KE937-3NL30

(14)  Uste lävepakukatted, valgustusega, eesmised G6950-3NL0A

(15)  Salongi keskkonsool 999G3-8Z000

(16)  Istmekatted, eesmised ja tagumised KE860-3N000

PAGASIRUUM
(18)  Pagasiruumi vahesein KE964-3N000

(19)  Pagasihaldur 999C2-8Z010

(20)  Pagasiruumi pehme põrandakate Bose süsteemiga või ilma KE860-3N000

PÕRANDAMATID
(21)  Kummimatid, (4 tk) KE748-3NL89

(22)  Tekstiilmatid(4 tk) KE745-3NL20

(23)  Veluurmatid, (4 tk) KE745-3NL10

(24) Pagasiruumimatt Bose süsteemile KE840-3NL01

(25)  Pagasiruumimatt, Bose süsteemita KE840-3NL00

VÄLINE LISAVARUSTUS
(26)  Uste kaitseliistud (4 tk) KE760-3N020

(27)  Porikaitsmed (4 tk) KE788-3N080

(28)  Tuulesuunajad (4 tk) KE800-3N010

(29)  Laadimispesa kate K9002-3NL0A

(30)  Automaatselt kokkuklapitavad peeglid KE963-3N001

OHUTUS/TURVALISUS
(44)  Ohutuskomplekt (plastkarbis) KE930-00021

(45)  Ohutuskomplekt (pehmes kotis) KE930-00026

(46)  Helkurvest KE930-00111

(47)  Ohukolmnurk KE930-00017

(48) Ohukolmnurk (2 tk) KE930-00018

LEAFI ORIGINAALLISAVARUSTUS

PIKENDATUD GARANTII

Nissani pikendatud garantii võimaldab teil oma LEAFi 
garantiid ajaliselt pikendada.

Valige suure hulga erinevate võimaluste seast see, 
mis vastab kõige paremini teie vajadustele.

Remontimisel kasutatakse ainult Nissani 
originaalvaruosasid ja töid teevad Nissani eriväljaõppe 
saanud mehaanikud.

Nissani pikendatud garantii tagab meelerahu nii teile 
kui ka sõiduki tulevastele omanikele, sest kui müüte 
sõiduki eraisikule edasi, kandub leping sõidukiga 
edasi.

Nissani pikendatud garantii sisaldab ka Nissani 
üleeuroopalist autoabi, Nissan Assistance, mis kehtib 
kogu garantiiperioodi jooksul ööpäev läbi ja nii 365 
päeva aastas.



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 .
K ü l a s t a g e  m e i e  v e e b i l e h t e :  w w w . n i s s a n . e e

Me oleme teinud kõik, et selles brošüüris sisalduv teave oleks trükkimineku hetkel (aprill 2015) täpne ja ajakohane. Trükise koostamisel 
oleme tuginenud autonäitustel esitletud prototüüpautode andmetele. Kuna tooteid täiustatakse pidevalt, on Nissan Europe’il õigus siin 
kirjeldatud ja esitletud sõidukite andmeid igal ajal muuta. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige 
Nissani edasimüüjalt kõige värskemat teavet. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest 
mõnevõrra erineda. Kõik õigused kaitstud. Trükise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Brošüür on tehtud kloorivabast paberist – LEAF Access GEA 04/2015. Trükitud Euroopa Liidus.
Koostaja: NEW BBDO, Prantsusmaa – tel +33 1 4062 3737. Tootja: eg+ worldwide, Prantsusmaa – tel +33 1 4909 2535.

Jälgige Nissan LEAFi: www.nissan.ee
Edasimüüja pitser:

HOOLDUSLEPING

Sõlmige Nissan+ Hooldusleping, et pakkuda oma 
LEAFile hooldust, mida see väärib, ja säästa raha.

Meie hoolduslepingud hõlmavad kõiki LEAFi 
tavapäraseid hooldusnõudeid.

Meie hoolduslepingutega saate fikseerida hoolduse 
hinna kuni viieks aastaks.

Hooldusleping katab kõiki Nissani hooldusgraafiku 
järgi ette nähtud kontrolle ja varuosade vahetusi.

Meie eriväljaõppega mehaanikud kasutavad Nissani 
originaalvaruosi.

Hästi hooldatud sõidukil on suurem järelturuväärtus.

Kui müüte oma Nissani edasi enne lepinguperioodi 
lõppemist, kandub leping uuele omanikule üle.

+
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