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Az új Nissan LEAF konfigurálása soha nem 
volt még ekkora élmény. Kezdje a króm, vagy 

az ikonikus electric kék színben pompázó 
ajtóborításokkal, csomagtérajtó-díszítésekkel, 

illetve tükörborításokkal. Egy csipetnyi 
elegancia – ahogy Önhöz illik.

ELEGANCE KRÓM CSOMAG
OLDALSÓ AJTÓBORÍTÁS – KRÓM
CSOMAGTÉRAJTÓ CSÍK – KRÓM
TÜKÖRBORÍTÁS - KRÓM

ELEGANCE KÉK CSOMAG
OLDALSÓ AJTÓBORÍTÁS – KÉK
CSOMAGTÉRAJTÓ CSÍK – KÉK

TÜKÖRBORÍTÁS – KÉK

Tegyen egy kört a városban 
az Elegance csomaggal 
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Fokozza az izgalmakat 
a Dynamic csomaggal

Indulás! Mutassa meg, mit jelent a valódi stílus  
a kék színű első, hátsó és alsó díszítőelemekkel. 

Ha már úgysem állhat semmi az útjába, okos 
döntés lehet a mindenféle időjárási helyzetben 

helytálló LED ködlámpa készlet és a sárfogók. 

LED KÖDLÁMPA 
KÉSZLET
Halogén ködfényszórókkal 
felszerelt autókon elérhető 
opció, Acenta felszereltségi 
szinttől.

SÁRFOGÓ GUMIK 
(ELSŐ ÉS HÁTSÓ) – 
EZÜST METÁL (KY0)

DYNAMIC CSOMAG
ELSŐ DÍSZÍTŐELEM – KÉK

TETŐSPOILER DÍSZÍTŐELEM – KÉK
OLDALSÓ ALSÓ DÍSZÍTŐELEM – KÉK
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CÁPAUSZONY ANTENNA
GYÖNGYHÁZFEHÉR (QAB)
FEHÉR (326)
FEKETE METÁL (Z11)
METÁLSZÜRKE (KAD)
VÖRÖS (NAJ)
Csak ultrarövidhullámú (FM), illetve DAB és DAB+ 
digitális rádiók foghatók.

16" ELECTRON 
KÖNNYŰFÉM KERÉ-
KTÁRCSA 
FEKETE (BZ11)

17" BOLD
KÖNNYŰFÉM 

KERÉKTÁRCSA 
SÖTÉTSZÜRKE, 

GYÉMÁNTCSISZOLT, 
KÉK DÍSZÍTŐCSÍKKAL

ALUMÍNIUM TETŐCSOMAGTARTÓ 
A tető legnagyobb teherbírása 35 kg.  
A tetőcsomagtartó tömege 6 kg.  
A tetőcsomagtartó legfeljebb 29 kg-mal terhelhető. 
Rendelhető várhatóan: 2018. februártól.

KERÉKŐR ANYÁK

Törje meg az egyhangúságot
a cápauszony antennával

 

Járjon stílusosan új Nissan LEAF-jével az eredeti Nissan könnyűfém 
keréktárcsákkal: a 16"-os fekete ELECTRON, vagy a 17"-os, kék díszítésű, 
sötétszürke BOLD keréktárcsákkal garantáltan kitűnik a tömegből.

Autózzon saját ízlése szerint
új, stílusos könnyűfém felniken
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MEGFORDÍTHATÓ 
CSOMAGTÉRTÁLCA

CSOMAGTÉR 
KÜSZÖBBORÍTÁS

VELÚRSZŐNYEG KÉSZLET
DUPLÁN VARROTT – KÉK 
DUPLÁN VARROTT – FEKETE

KÜSZÖBBORÍTÁS VILÁGÍTÁSSAL „ZERO EMISSION” 
EMBLÉMÁVAL

1-CSOMAGRENDSZEREZŐ ELVÁLASZTÓVAL
2-HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ KÜSZÖBBORÍTÁS LÁBTÉR VILÁGÍTÁS – FEHÉR

Mi értjük, miről van szó. Utazás 
közben fontos a kellemes környezet. 
Válasszon fehér hangulatvilágítást, 
puha velúrszőnyegeket és világító 
hamutartót a teljes kényelemért.

Hangulatos utazás
a belső stílusos kiegészítőkkel.
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A tablet csatlakoztatva. Az ennivaló friss. 
A gyerekek biztonságban vannak és 
vidámak. Eredeti Nissan tartozékokkal 
minden könnyebben megy. Szerelje fel 
Nissan LEAF-jét most.

GYERMEKÜLÉS – SAFE PLUS 
(maximum 13kg-ig és 15 hónapos korig)

OKOSTELEFON-TARTÓ „360 GRIP” – FEKETE

HŰTŐDOBOZ – 20 L

UNIVERZÁLIS TABLET 
TARTÓ – FEKETE

HAMUTARTÓ 
VILÁGÍTÁSSAL

Lazítson!
Mi mindenre gondoltunk. 
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VÁLASSZA AZ EREDETI NISSAN TARTOZÉKOKAT
KÜLSŐ MEGJELENÉS

ELEGANCE KÉK 
CSOMAG
Oldalsó 
ajtóborítás – kék
Csomagtérajtó 
csík – kék
Tükörborítás – kék 
KE600-5S00B

DYNAMIC CSOMAG
Első díszítőelem – 
kék
Oldalsó alsó 
díszítőelem – kék 
Tetőspoiler 
díszítőelem – kék

Alumínium 
tetőcsomagtartó
A tető maximum 
teherbírása 35 kg.  
A tetőcsomagtartó 
tömege 6 kg.  
A tetőcsomagtartó 
legfeljebb 29 kg-mal 
terhelhető. 
KE730-5S510
Rendelhető várhatóan: 
2018. februártól

Kerékpártartó 
(a két kerékpár teljes 
tömege nem haladhatja 
meg a 19,8 kg-mot)
Acél 
KE738-80100
Luxus 
KE738-80010
T-track adapter
(acél kerékpártartóhoz)
KE737-99933

Tetődoboz 
Kis méretű, 
kétoldalt nyitható
Maximum teherbírása 
16kg. Kapacitás: 380L
KE734-380BK
Ranger 90
Maximum teherbírása 
22kg. Kapacitás: 340L
KE734-RAN90

Síléctartók 
Csúsztatható, max. 
6 párhoz*
KE738-99996
2 párhoz

 KS738-50001
4 párhoz

 KS738-50002
Adapter acél 
tetőcsomagtartóhoz**

 KS738-50099

Oldalsó ajtóborítás 
– kék
KE760-5S05B 

Első díszítőelem – 
kék
K6010-5SK0A 

Csomagtérajtó csík 
– kék
KE791-5S02B 

Oldalsó alsó 
díszítőelem – kék
G68E0-5SK0A 

Tükörborítás – 
kék 
KE960-5S01B 

Tetőspoiler 
díszítőelem – kék
KE790-5S02B 

TETŐCSOMAGTARTÓK

CSOMAGTARTÓ

VILÁGÍTÁS
LED ködlámpa 
készlet 
KE622-5S502
Halogén 
ködfényszórókkal 
felszerelt autókon 
elérhető opció, Acenta 
felszereltségi szinttől.
Gyári ködlámpa 
készlet 
KE622-5S510

Lábtér világítás – 
fehér
KE630-5S014

Küszöbborítás 
világítással „ZERO 
EMISSION” 
emblémával
G6950-3NL0A

Hátsó lökhárító 
küszöbborítás
999B1-8600C

Csomagtértálca
Megfordítható - 
fekete
(BOSE hangrendszerrel 
felszerelt autókhoz)
KE965-5S0S0
Megfordítható - 
fekete
(nem BOSE hangrendszerrel 
felszerelt autókhoz)
KE965-5S0S1

Csomagrendszerező 
elválasztóval
T99C2-5SA0A

Csomagtér 
küszöbborítás
KE967-5S020

*Csúsztatható
**2 vagy 4 párhoz

CÁPAUSZONY ANTENNA 
Csak ultrarövidhullámú (FM), 
illetve DAB és DAB+ digitális 
rádiók foghatók.
FEKETE METÁL (Z11)
KE280-5SABC
GYÖNGYHÁZFEHÉR (QAB)
KE280-5SAAA
VÖRÖS (NAJ)
KE280-5SABE
METÁLSZÜRKE (KAD)
KE280-5SABD
FEHÉR (326)
KE280-5SABB

Hamutartó 
világítással
F8800-89925
Fekete hamutartó
96536-00Q0A 

Hűtődoboz (20 
liter)

 KS930-00080
Nem kompatibilis a 
230V-os brit 
konnektorokkal.
Bemeneti feszültség: 
12 V / 220–240 V

Öltönytartó
 KS872-9990A

ELEGANCE KRÓM 
CSOMAG 
Oldalsó ajtóborítás 
– króm
Csomagtérajtó csík 
– króm
Tükörborítás - króm
KE600-5S00C

Oldalsó ajtóborítás 
– króm
KE760-5S05C 

16" ELECTRON 
könnyűfém 
keréktárcsa - 
fekete (BZ11) 
KE409-5SH20 

17" BOLD 
sötétszürke, 
gyémántcsiszolt 
könnyűfém 
keréktárcsa kék 
díszítéssel 
KE409-5SH30DS 

Csomagtérajtó 
csík – króm
KE791-5S02C 

Tükörborítás - 
króm
KE960-5S01C 

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

Kerékőr anyák
KE409-89951

BELSŐ HASZNÁLHATÓSÁG
Safe Plus 
gyerekülés*

 KS530-99010
Safe Plus 
gyerekülés Isofix 
rögzítéssel*

 KS530-99090 
Duo Plus 
gyerekülés**

 KS530-99990

Okostelefon-tartó 
„360 grip” – fekete

 KS289-360BL
Mágneses 
okostelefon-tartó 
szellőzőrostélyra

 KS289-AVMBL

Univerzális tablet 
tartó – fekete

 KS289-TH0BL

Okostelefon-tartó 
a pohártartóba 
KE930-00300

Duplán varrott 
velúrszőnyegek – 
fekete
KE745-5S001

Duplán varrott 
velúrszőnyegek – 
kék
KE745-5S00B

Gumiszőnyegek
KE748-5S001

SZŐNYEGEK

*Kapacitás: maximum 13kg-ig és 15 hónapos korig 
**Kapacitás: 9-18kg-ig és 9 hónapos kortól max. 4.5 éves korig.MULTIMÉDIÁS TARTÓKONZOLOK
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VÁLASSZA AZ EREDETI NISSAN TARTOZÉKOKAT

BIZTONSÁGI CSOMAGOK / ELSŐSEGÉLYKÉSZLET

KÜLSŐ VÉDELEM

Sárfogó gumik 
(első és hátsó)
Gyöngyházfehér 
(QAB)
KE788-5SH1B 

Sárfogó gumik 
(első és hátsó)
Zöld-ezüst (KBR)
KE788-5SH0D 

Sárfogó gumik 
(első és hátsó)
Ezüst metál (KY0) 
KE788-5SH0E 

Sárfogó gumik 
(első és hátsó)
Vörös (NAJ)
KE788-5SH1A 

Sárfogó gumik 
(első és hátsó)
Piros (Z10)
KE788-5SH1C 

Sárfogó gumik 
(első és hátsó)
Fehér (326) 
KE788-5SH0A 

Sárfogó gumik 
(első és hátsó)
Gesztenyebarna 
(CAN)
KE788-5SH0B 

Sárfogó gumik 
(első és hátsó)
Metálszürke (KAD)
KE788-5SH0C 

Garancia az eredeti Nissan tartozékokra 3 év vagy 100 000 km, ha a felszerelést Nissan márkaszervizben végzik az 
átadás előtti ellenőrzés alkalmával (alkatrész és munkadíj), vagy 12 hónap, ha a felszerelést harmadik fél vagy az 
ügyfél végzi (csak alkatrész / nincs kilométerkorlátozás) 

 Garancia a Nissan által jóváhagyott tartozékokra 2 év vagy 100 000 km, ha a felszerelést Nissan márkaszervizben 
végzik az átadás előtti ellenőrzés alkalmával (alkatrész és munkadíj), vagy 12 hónap, ha a felszerelést harmadik fél 
vagy az ügyfél végzi (csak alkatrész / nincs kilométerkorlátozás)

KITERJESZTETT GARANCIA

A Nissan Kiterjesztett Garancia lehetővé teszi, hogy 
hosszabb ideig vagy nagyobb futásteljesítmény mellett 
élvezhesse a LEAF garanciájának előnyeit.

Az elérhető szerződések palettája lehetővé teszi, hogy 
az igényeinek leginkább megfelelőt válassza ki.

A javítások során csak eredeti Nissan alkatrészeket 
használunk, a beszerelést pedig képzett szerelők végzik.

A NISSAN Kiterjesztett Garanciával Ön és az autó 
későbbi tulajdonosai is nyugodtak lehetnek, mivel a 
garancia az autó privát értékesítése esetén átruházható.

 

KARBANTARTÁSI CSOMAGOK

A Nissan Szervizszerződéssel megadhatja a LEAF 
számára a megérdemelt törődést, és hosszú távon 
pénzt takaríthat meg.

Szervizszerződéseink a LEAF minden normál 
karbantartási igényére kiterjednek.

A szervizszerződésekkel akár 5 évre előre rögzítheti 
szervizköltségeit.

A szervizszerződés a Nissan egyedi szervizütemezésében 
előírt ellenőrzéseket és cseréket foglalja magában.

Élvezze Ön is a szakképzett munkatársaink által 
beszerelt eredeti Nissan alkatrészek előnyeit.

A megfelelően karbantartott autó újraértékesítési értéke 
is nagyobb.

Ha pedig eladja autóját az érvényesség lejárta előtt,  
az új tulajdonos élvezheti a szerződés előnyeit a 
fennmaradó időtartamra.

  

Biztonsági csomag 1 (elsősegélykészlet, láthatósági 
mellény, elakadásjelző háromszög)
KE930-00022
Biztonsági csomag 2 (elsősegélykészlet, láthatósági 
mellény, 2 db elakadásjelző háromszög)
KE930-00023
Biztonsági csomag 3 (elsősegélykészlet, 2 db 
láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög)
KE930-00024

Elsősegélykészlet (kemény doboz) 
KE930-00008
Elsősegélykészlet (puha tasakban) 
KE930-00007
Láthatósági mellény KE930-00061
Elakadásjelző háromszög KE930-00011
Dupla elakadásjelző háromszög  
KE930-00012

Sárfogó gumik 
(első és hátsó)
Fekete metál (Z11) 
KE788-5SH1D
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keresse fel weboldalunkat: www.nissan.hu

Márkakereskedés bélyegzője:

 

Kövesse a Nissan LEAF-et itt is:

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor 
(2017.  DECEMBER). A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat 
folyamatos termékfejlesztési elve alapján a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett 
specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásokról a Nissan 
márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a 
legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen 
brosúrában bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. Minden 
jog fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos. 

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült. – MY18 LEAF P&A brochure GEA 12/2017 – Nyomtatási hely: EU. 
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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