
NISSAN

LEAF
ALKUPERÄISET LISÄVARUSTEET
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VALOA KOHTI
HOHDOKKAASEEN AJOON

VIIMEISTELE LEAFISI TÄYDELLISESTI 
YHTEENSOPIVILLA kromatuilla tehosteilla, kuten 
peilinkuorilla, sumuvalojen kehyksillä ja helposti 
asennettavilla ovien koristelistoilla.

1_Sujauta peilikoteloiden 
päälle kiiltävät kromatut 
peilinkuoret (11).

2_Terästä ulkoasua lisäämällä 
oviin kromatut 
koristelistat (9).

3_Lisää loistokkuutta 
täydellisesti yhteensopivilla 
sumuvalojen kehyksillä (8).

4_Viimeistele tyyli takaluukun 
alareunan kromilistalla (10).

5_Valovoimaisuuden 
kruunaavat 17 tuuman 
alkuperäiset 
kevytmetallivanteet (6).

6_Lisää säihkettä 16 tuuman 
alkuperäisillä 
kevytmetallivanteilla (4).

7_Lisää kiiltoa 16 tuuman 
kevytmetallivanteilla (5).

8_Lukitse aarteesi 
lukkomuttereilla (7).

Kannessa: kromatut peilinkuoret (11), kromatut oven alareunan 
koristelistat (9), sumuvalojen kromikehykset (8) ja tuuliohjaimet (28).
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1_Pidä takapuskuri kiiltävänä ja naarmuttomana räätälöidyllä 
suojalistalla (13).

2_Sähköistä LEAFisi harjatusta alumiinista valmistetuilla 
valaistuilla kynnyslistoilla (14), jotka myötäilevät etuovien 
kynnysten ääriviivoja. 

3_Erotu ainutlaatuisella holografisella 3D-kynnyslistalla (12). 

4_Personoi LEAFisi sisätilat tyylikkäällä keskikonsolilla (15).

5_Saat pitkäaikaisen mielenrauhan valitsemalla täydellisesti 
yhteensopivat istuinsuojat (16).

SISÄTILOJEN TYYLI
KAIKILLA LISUKKEILLA

KOROSTA LEAFIASI SUUREN MAAILMAN TYYLIIN 
Nissanin alkuperäislisävarusteilla, jotka ovat autoosi 
täydellisesti yhteensopivat.
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1_Suojaa LEAFisi ikäviltä kolhuilta ja naarmuilta 
kylkilistasarjalla (26).

2_Ne näyttävät hyviltä ja tekevät tehtävänsä. Pidä 
LEAFisi puhtaampana Nissanin alkuperäisillä 
roiskeläpillä (27).

3_Tyylikkäillä tuuliohjaimilla (28) pidät melutason 
minimissään, kun avaat ikkunat, ja estät häikäisyä, 
kun ikkunat ovat kiinni.

4_Takaa mielenrauhasi suojaamalla LEAFisi 
latausluukku erityisellä kannella (29). 

5_Automaattisesti taittuvat peilit (30) tietävät, milloin 
olet tiukassa paikassa. Sinun ei tarvitse nostaa 
sormeakaan. 

6_Pieni innovaatio, iso apu: valitse autoosi 
pysäköintitutka eteen tai taakse (1-2).

PALVELUKSESSASI
VAIVATTOMAAN AJOON

ELÄMÄ LEAFIN KANSSA ON SITÄKIN NAUTINNOLLISEMPAA, 
kun käytät Nissanin alkuperäislisävarusteita. Hankkimalla tuuliohjaimet 
nautit raikkaasta ilmasta ja valitsemalla pysäköintitutkan eteen ja taakse 
sinun ei tarvitse koskaan kääntää päätäsi.
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1_Satoipa vettä tai lunta, LEAFisi pysyy puhtaana ja 
kuivana kaikkina vuodenaikoina, kun käytät 
kestävästä kumista valmistettuja lattiamattoja (21).

2_Lisäsuojaa saat valitsemalla vakiomalliset 
lattiamatot (22).

3_Lisää iskunkestävyyttä ja hienostuneisuutta 
tekstiilimatoilla (23).

4_Suojaa kuormasi valitsemalla tämä tyylikäs 
tavaratilan matto (25). Saatavilla on kahta eri kokoa, 
toinen LEAFeihin, joissa on Bose Energy Efficient 
Series -äänijärjestelmä, ja toinen LEAFeihin, joissa 
ei ole Bose-järjestelmää.

5_Estä kuluminen Nissanin alkuperäisellä tavaratilan 
muotomatolla (20). Joustava, mutta erittäin kestävä 
matto on helppo asentaa, poistaa ja puhdistaa. 
Saatavilla on kahta eri kokoa, toinen LEAFeihin, 
joissa on Bose Energy Efficient Series 
-äänijärjestelmä, ja toinen LEAFeihin, joissa ei ole 
Bose-järjestelmää.

6_Tavaratilan väliseinän (18) avulla jaat takaluukun ja 
pidät kuormasi erillään – myös koiran! 

7_Tavaratilan jakaja(19) pitää matkatavarat kurissa. Kun 
suljet kannen, tavarat pysyvät piilossa uteliailta 
katseilta. Kun penkit taitetaan alas, syntyy 
reilunkokoinen tasainen lattiatila. 

8_Turvallisuusvarustepaketti (44–47): ilman tätä ei 
kenenkään pidä lähteä liikenteeseen.

ASTU SISÄÄN 
KELIIN KATSOMATTA

JALKOJEN PYYHKIMINEN EI OLE TARPEEN. 
Nissanin alkuperäiset lattiamatot on räätälöity autoosi 
ja tehty kestämään. Kestävyyden ja käytännöllisyyden 
takaavat myös joustava tavaratilan muotomatto ja 
kätevä tavaratilan jakaja.
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PYSÄKÖINTITUTKA
(01)  Pysäköintitutka taakse KE511-99901

(02)  Pysäköintitutka eteen, pääsarja KE512-99901

(03) Pysäköintitutka eteen, alasarja C KE512-99940

KEVYTMETALLIVANTEET
(04)  16" alkuperäinen kevytmetallivanne D0300-3NL2E

(05)  16" kevytmetallivanteet KE409-3Z110

(06)  17" alkuperäinen kevytmetallivanne D0300-3NL3E

(07)  Lukkomutterisarja KE409-89951

CHROME TOUCH
(08)  Sumuvalojen kehykset, kromia (2 kpl) KE540-3N080

(09)  Oven alareunan koristelistat, kromia (4 kpl) KE760-3N000

(10)  Takaluukun alareunan lista, kromia KE791-3N020

(11)  Peilinkuoret, kromia (2 kpl) KE960-3N010

SISÄTILOJEN TYYLI
(12)  Holografi set kynnyslistat (2 kpl) 999G6-8X000

(13)  Kynnyslistat, takaluukku KE937-3NL30

(14)  Kynnyslistat, valaistut (2 kpl) G6950-3NL0A

(15)  Sisätilan keskikonsoli 999G3-8Z000

(16)  Istuinsuojat (eteen ja taakse) KE860-3N000

 

SISÄTILOJEN HYÖTYVARUSTEET
(18)  Tavaratilan järjestelijä KE964-3N000

(19)  Tavaratilan jakaja 999C2-8Z010

(20)  Joustava tavaratilan muotomatto Bose-järjestelmään räätälöitynä tai ilman räätälöintiä KE965-3N0S0

MATOT
(21)  Kumimatot LHD (4 kpl) KE748-3NL89

(22)  Standard-matot LHD (4 kpl) KE745-3NL20

(23)  Veluurimatot LHD (4 kpl) KE745-3NL10

(24) Tavaratilan matot Bose-järjestelmään räätälöitynä KE840-3NL01

(25)  Tavaratilan matot ilman räätälöintiä Bose-järjestelmään KE840-3NL00

ULKOTILOJEN HYÖTYVARUSTEET
(26)  Kylkilistasarja (4 kpl:n sarja) KE760-3N020

(27)  Roiskeläpät (4 kpl) KE788-3N080

(28)  Tuuliohjaimet (4 kpl) KE800-3N010

(29)  Latausluukun kansi K9002-3NL0A

(30)  Automaattisesti taittuva peili KE963-3N001

TURVALLISUUS
(44)  Ensiaputarvikkeet (muovinen kova laatikko) KE930-00021

(45)  Ensiaputarvikkeet (pehmeä laukku) KE930-00026

(46)  Huomioliivi KE930-00111

(47)  Varoituskolmio KE930-00017

(48) Varoituskolmio (2 kpl) KE930-00018

LEAF LISÄVARUSTELUETTELO

5  JATKOTURVA

Nissan 5  Jatkoturvan avulla voit jatkaa 3 vuoden / 
100 000 kilometrin takuun vuosi- tai kilometrimäärää.

Voit valita parhaiten ajoneuvosi käyttöä vastaavan 
sopimuksen.

Nissanin koulutetut mekaanikot tekevät mahdolliset 
korjaukset, joissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä 
Nissan-osia.

Mielenrauhan takaa ympärivuorokautinen 
eurooppalainen tiepalvelu (soveltuvissa tapauksissa).
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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 .
T u t u s t u  v e r k k o s i v u s t o o m m e  o s o i t t e e s s a  w w w . n i s s a n . f i

Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana (huhtikuu 2015). Tämä esite on 
laadittu prototyyppiajoneuvoista, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan, Nissan Europe 
pidättää oikeuden tehdä tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa. Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan 
muutoksista mahdollisimman nopeasti. Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. Käytettyjen painoprosessien 
rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman maalipinnan ja käytettyjen sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki 
oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman Nissan Europen kirjallisesti antamaa lupaa.

Esite on valmistettu kloorittomasta paperista – LEAF Access GEA  04/2015 – Painettu EU:Ssa.
Suunnittelu: NEW BBDO, Ranska – p. +33 1 40 62 37 37. Valmistus: EG+ Worldwide, Ranska – p. +33 1 49 09 25 35.

Seuraa Nissan LEAFia:
Jälleenmyyjän leima:

-HUOLTOSOPIMUKSET

Pidä LEAFistasi asianmukaista huolta Nissan-
huoltosopimuksella ja säästä rahaa pitkällä 
tähtäimellä.

Huoltosopimuksemme kattavat kaikki LEAFin 
tarvitsemat tavalliset huoltotarpeet.

Huoltosopimusten ansiosta huoltokulut ovat kiinteät 
jopa 5 vuotta. 

Huoltosopimus kattaa kaikki tarkistukset ja vaihdot, 
jotka kuuluvat Nissanin yksilölliseen huoltoaikatauluun.

Koulutetut teknikkomme asentavat autoosi vain aitoja 
Nissanin osia.

Hyvin huolletun auton jälleenmyyntiarvo on korkeampi.

Jos myyt Nissan-autosi ennen sopimuksen 
umpeutumista, uusi omistaja hyötyy sopimuksesta 
jäljellä olevan voimassaoloajan ajan.
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