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Dar niekada nebuvo taip smagu konfigūruoti 
savo naująjį Nissan LEAF. Pradėkite nuo 

durelių apdailos juostų ir užbaikite bagažinės 
dangčio ir veidrodėlių spindinčio chromo 
arba mėlynos spalvos akcentais. Truputis 

elegancijos suteikia savitumo.

PAKETAS ELEGANCE CHROME
BAGAŽINĖS DANGČIO APDAILA, CHROMUOTA
BAGAŽINĖS DANGČIO APATINĖS DALIES APDAILA, 
CHROMUOTA
VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI, CHROMUOTI

PAKETAS ELEGANCE BLUE 
DURELIŲ APDAILOS JUOSTOS, 

MĖLYNOS
BAGAŽINĖS DANGČIO APATINĖS 

DALIES APDAILA, MĖLYNA
VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI, MĖLYNI

Sužavėkite miestą
pasirinkę paketą ELEGANCE
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Išskirtinę išvaizdą
garantuos paketas Dynamic 

Rinkitės jį! Pabrėžkite savo energingą stilių 
naudodami mėlyną apdailą priekiui, galui ir šonams. 
Kadangi niekas negali jūsų sustabdyti, investuokite 

į bet kokiam orui tinkančius LED rūko žibintus ir 
taip pat į apsauginius purvasaugius.

LED RŪKO ŽIBINTŲ 
PAKETAS
Galimybė patobulinti 
automobilius, kuriuose 
sumontuoti halogeniniai 
rūko žibintai. (modeliai nuo 
„Acenta“ komplektacijos)

PURVASAUGIAI 
(PRIEKINIAI IR  
GALINIAI – SILVER 
(KY0)

PAKETAS DYNAMIC
PRIEKINĖ BUFERIO APDAILA, MĖLYNA
GALINIO BUFERIO APDAILA, MĖLYNA
ŠONINĖ APATINĖ APDAILA, MĖLYNA
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PELEKO FORMOS ANTENA
PEARL WHITE (QAB)
WHITE (326)
BLACK (Z11)
DARK METAL GREY (KAD)
MAGNETIC RED (NAJ)
Nepalaiko AM funkcijos  
(suderinama su DAB, DAB+ ir FM)

16 COLIŲ 
LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIS ELECTRON, 
BLACK (BZ11)

17 COLIŲ 
LENGVOJO LYDINIO 

RATLANKIS „BOLD 
DARK GREY DIAMOND 

CUT” IR SU MĖLYNOMIS 
JUOSTELĖMIS

ALIUMININIS STOGO SKERSINIS
Maksimali apkrova - 35 kg.

NUO VAGYSTĖS 
SAUGANČIOS RATŲ 

VERŽLĖS

Sumažinkite triukšmą
su peleko formos antena

 

Atrodysite stilingi su Nissan originaliais lengvojo lydinio ratlankiais ant jūsų 
naujojo Nissan LEAF: 16 colių ,,Black Electron” arba 17 colių ,,Bold Dark grey” 
su mėlynomis juostomis. Dėmesys garantuotas.

Riedėkite savo keliu
su madingais lengvojo lydinio ratlankiais
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DVIPUSIS 
BAGAŽINĖS 
ĮKLOTAS

BAGAŽINĖS 
SLENKSČIO APSAUGA

VELIŪRINIŲ KILIMĖLIŲ KOMPLEKTAS
DVIGUBA SIŪLĖ, MĖLYNA 
DVIGUBA SIŪLĖ, JUODA

APŠVIESTA DURELIŲ SLENKSČIŲ  
APSAUGA SU ,,ZERO EMISSION” LOGOTIPU

1-BAGAŽINĖS DAIKTADĖŽĖ SU SKIRIAMĄJA SIENELE
2-VIRŠUTINĖ BUFERIO APSAUGASALONO APŠVIETIMAS, BALTOS SPALVOS

Mes žinome, kad keliaujant, jums 
reikalinga tinkama atmosfera. 
Optimizuotas baltos šviesos 
salono apšvietimas, minkšti 
veliūriniai kilimėliai ir peleninė su 
apšvietimu skirti visiškam jūsų 
komfortui užtikrinti.

Jauskitės puikiai viduje
su stilingais salono аksesuarais.
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Planšetinis kompiuteris prijungtas. 
Maistas šviežias. Vaikai saugūs ir 
laimingi. Gyvenimas paprastesnis 
su originaliais „Nissan“ aksesuarais. 
Jau dabar aprūpinkite savo naująjį 
„Nissan LEAF“ šiais priedais.

VAIKIŠKA KĖDUTĖ „SAFE PLUS“
(daugiausiai iki 13 kg ir 15 mėn. amžiaus)

IŠMANIOJO TELEFONO LAIKIKLIS „360 GRIP“ (JUODAS)

ŠALTKREPŠIS (20 L)

UNIVERSALUS PLANŠETINIO 
KOMPIUTERIO LAIKIKLIS, JUODAS

PELENINĖ SU 
APŠVIETIMU

Nesijaudinkite...
Mes viską apgalvojome.
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PAPILDOMI NISSAN ORIGINALŪS AKSESUARAI
IŠORĖS APDAILA

PAKETAS 
ELEGANCE BLUE 
Durelių apdailos 
juostos, mėlynos
Bagažinės 
dangčio apdaila, 
mėlyna
Veidrodėlių 
gaubtai, mėlyni
KE600-5S00B

PAKETAS DYNAMIC 
Priekinė apdaila, 
mėlyna
Šoninė apatinė 
apdaila, mėlyna 
Galinio buferio 
apdaila, mėlyna
2000000005025

Aliumininis stogo 
skersinis
Maksimali apkrova - 
35 kg.
KE730-5S510
Planuojama prekybos 
pradžia: 2018 m. 
vasaris

Dviračio laikiklis
(bendras 2 dviračių 
svoris negali būti 
didesnis nei 19,8 kg)
Plieninis
KE738-80100
Prabangus
KE738-80010
T-Track adapteris
(dviračių laikiklis, plieninis)
KE737-99933

Stogo bagažinė
Maža, dvigubas 
atidarymas
Maža stogo bagažinė, keliamoji 
galia ne didesnė nei 16 kg.
KE734-380BK
Ranger 90
Ranger 90 bagažinė, keliamoji 
galia ne didesnė nei 22 kg.
KE734-RAN90

Slidžių laikikliai 
Iki 6 porų (slankusis)
KE738-99996
2 poros

 KS738-50001
4 poros

 KS738-50002
Adapteris plieninėms 
stogo sijoms**

 KS738-50099

Durelių apdailos 
juostos, mėlynos
KE760-5S05B

Priekinio buferio 
apdaila, mėlyna
K6010-5SK0A

Bagažinės dangčio 
apatinės dalies 
apdaila, mėlyna
KE791-5S02B

Šoninės apdailos 
juostos, mėlyna
G68E0-5SK0A

Veidrodėlių 
gaubtai, mėlyni
KE960-5S01B

Galinio buferio 
apdaila, mėlyna
KE790-5S02B

STOGO SKERSINIAI

BAGAŽINĖ

APŠVIETIMAS
LED rūko žibintų 
paketas
KE622-5S502
Galimybė patobulinti 
automobilius, kuriuose 
sumontuoti halogeniniai 
rūko žibintai. (modeliams 
nuo „Acenta“ komplektacijos)
rūko žibintų 
komplektas
KE622-5S510

Salono apšvietimas, 
balta šviesa
KE630-5S014

Apšviesta durelių 
slenksčių 
apsauga su ZERO 
EMISSION 
logotipu
G6950-3NL0A

Viršutinė buferio 
apsauga
999B1-8600C

Bagažinės įklotas
Dvipusis, juodas 
(automobiliams su 
BOSE sistema)
KE965-5S0S0
Dvipusis, juodas 
(automobiliams be 
BOSE sistemos)
KE965-5S0S1

Bagažinės 
daiktadėžė su 
skiriamąja sienele
T99C2-5SA0A

Bagažinės 
slenksčio 
apsauga
KE967-5S020

*Slankiojama
**Tinkama 2 ir 4 poroms

Ryklio peleko formos 
antena (suderinama su DAB)
Black (Z11)
KE280-5SABC
Pearl White (QAB)
KE280-5SAAA
Magnetic Red (NAJ)
KE280-5SABE
Dark Metal Grey (KAD)
KE280-5SABD
White (326)
KE280-5SABB

Peleninė su 
apšvietimu
F8800-89925
Juoda peleninė
96536-00Q0A

Šaltkrepšis (20 l)
 KS930-00080

Nesuderinama su JK 
230 V elektros lizdu.
Jungties įtampa: 
12 V / 220–240 V. 

Apsiausto  
pakaba

 KS872-9990A

ELEGANCE CHROME 
PAKETAS
Durelių juostos, 
chromas
Bagažinės dangčio 
apatinės dalies 
apdaila, chromas
Veidrodėlių gaubtai, 
chromas
KE600-5S00C

Durelių juostos, 
chromas
KE760-5S05C

16 colių lengvojo 
lydinio ratlankis 
ELECTRON,  
Black (BZ11)
KE409-5SH20

17 colių lengvojo 
lydinio ratlankis 
BOLD, Dark Grey 
Diamond Cut su 
mėlyna juostele
KE409-5SH30DS

Bagažinės 
dangčio apatinės 
dalies apdaila, 
chromas
KE791-5S02C

Veidrodėlių 
gaubtai,  
chromas
KE960-5S01C

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

Nuo vagystės
saugančios  
ratų veržlės
KE409-89951

VIDAUS PRIEDAS
Vaikiška kėdutė 
,,Safe Plus»

 KS530-99010
Vaikiška kėdutė 
,,Safe Plus”, Isofix 
pagrindas

 KS530-99090
Vaikiška kėdutė 
,,Duo Plus”

 KS530-99990

Išmaniojo telefono 
laikiklis 360 Grip, 
juodas

 KS289-360BL
Prie oro angos 
grotelių tvirtinamas 
išmaniojo telefono 
laikiklis, magnetinis

 KS289-AVMBL

Universalus 
planšetinio 
kompiuterio 
laikiklis, juodas

 KS289-TH0BL

Puodelio formos 
išmaniojo telefono 
laikiklis
KE930-00300

Veliūriniai kilimėliai 
su dviguba siūle, 
juodi
KE745-5S001

Veliūriniai kilimėliai 
su dviguba siūle, 
mėlyni
KE745-5S00B

Gumuoti kilimėliai
KE748-5S001

KILIMĖLIAI

*Pajėgumas: daugiausiai iki 13 kg ir iki 15 mėn. amžiaus. 
**Pajėgumas: 9–18 kg ir nuo 9 mėn. iki daugiausiai 4,5 metų amžiaus.MULTIMEDIJOS LAIKIKLIAI

 



PAPILDOMI NISSAN ORIGINALŪS PRIEDAI

SAUGOS PRIEMONIŲ KOMPLEKTAI / PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS

IŠORINĖ APSAUGA

Saugos paketas 1 (pirmosios pagalbos vaistinėlė, 
1 liemenė, 1 avarinis trikampio formos ženklas)
KE930-00022
Saugos paketas 2 (pirmosios pagalbos vaistinėlė, 
1 liemenė, 2 avariniai trikampio formos ženklai)
KE930-00023
Saugos paketas 3 (pirmosios pagalbos vaistinėlė, 
2 liemenės, 1 avarinis trikampio formos ženklas)
KE930-00024

Pirmosios pagalbos rinkinys, kieta dėžutė 
KE930-00008
Pirmosios pagalbos rinkinys, minkšta dėžutė 
KE930-00007
Apsauginė liemenė KE930-00061
Avarinis trikampio formos ženklas KE930-00011
Dvigubi avariniai trikampio formos ženklai 
KE930-00012

Purvasaugiai 
(priekyje ir gale)
Pearl White (QAB)
KE788-5SH1B

Purvasaugiai 
(priekyje ir gale)
Spring Cloud 
(KBR)
KE788-5SH0D

Purvasaugiai 
(priekyje ir gale)
Silver (KY0)
KE788-5SH0E

Purvasaugiai 
(priekyje ir gale)
Magnetic Red (NAJ)
KE788-5SH1A

Purvasaugiai 
(priekyje ir gale)
Red (Z10)
KE788-5SH1C

Purvasaugiai 
(priekyje ir gale)
White (326)
KE788-5SH0A

Purvasaugiai 
(priekyje ir gale)
Chestnut Bronze 
(CAN)
KE788-5SH0B

Purvasaugiai 
(priekyje ir gale)
Dark Metal Grey 
(KAD)
KE788-5SH0C

Nissan originalūs priedai: 3 metai arba 100 000 km, jei tvirtina Nissan atstovai, atliekantys PDI (dalys ir darbas), 
ir 12 mėnesių, jei tvirtina trečioji šalis arba klientas (tik dalys / neribotas kilometražas).

 Nissan patvirtinti aksesuarai: 2 metai arba 100 000 km, jei tvirtina Nissan atstovai, atliekantys PDI (dalys ir darbas), 
ir 12 mėnesių, jei tvirtina trečioji šalis arba klientas (tik dalys / neribotas kilometražas).

PRATĘSTA GARANTIJA

Nissan pratęsta garantija leidžia pasinaudoti LEAF 
garantija ilgesnį laiką arba nuvažiavus daugiau kilometrų.

Iš galimų sutarčių galėsite išsirinkti labiausiai atitinkančią 
jūsų poreikius.

Atliekant remonto darbus bus naudojamos tik originalios 
Nissan detalės, kurias montuos kompetentingi Nissan 
specialistai.

NISSAN pratęsta garantija užtikrina jūsų ir bet kurio jūsų 
transporto priemonę įsigijusio savininko ramybę, nes ją 
bus galima perduoti, parduodant privačiai.

Nissan pratęsta garantija apima nemokamą Nissan 
pagalbos kelyje paslaugą, kuria galima naudotis visą poliso 
galiojimo laikotarpį – pagalba užtikrinama 24 valandas 
per parą, 365 dienas per metus visoje Europoje.

SETRVISO SUTARTIS

Rūpinkitės savo LEAF, kaip ji to nusipelnė, pagal Nissan 
techninės priežiūros planą ir ilgainiui sutaupykite pinigų.

Mūsų techninės priežiūros planai apima visus standartinius 
LEAF techninės priežiūros reikalavimus.

Mūsų techninės priežiūros planai suteikia galimybę 
patvirtinti techninės priežiūros kainas laikotarpiui 
iki 5 metų.

Į jūsų techninės priežiūros planą įeina visos patikros ir 
keičiamos dalys, reikalingos pagal individualų Nissan 
techninės priežiūros tvarkaraštį.

Išnaudokite Nissan originalių dalių, kurias montuoja 
mūsų kompetentingi specialistai, teikiamas galimybes.

Tinkamai prižiūrėta transporto priemonė turi didesnę 
vertę ją perparduodant.

Jei parduosite savo Nissan automobilį prieš baigiantis 
poliso galiojimui, naujas savininkas taip pat galės juo 
naudotis likusį sutarties laiką.

  

Purvasaugiai 
(priekyje ir gale)
Black Metallic (Z11) 
KE788-5SH1D
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apsilankykite mūsų svetainėje: www.nissan.lt

Atstovybės antspaudas:

 

Sekite Nissan:

Įdėtos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šio leidinio turinys prieš jam patenkant į spaustuvę būtų teisingas 
(2017 M. GRUODIS). Ši brošiūra parengta įtraukiant motorinių transporto priemonių renginiuose demonstruojamus 
transporto priemonių prototipų pavyzdžius. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti gaminius, Nissan Europe 
pasilieka teisę bet kada keisti šiame leidinyje pateiktas specifikacijas ir aprašytas transporto priemones. Apie tokius 
pakeitimus Nissan atstovams bus pranešta kaip įmanoma greičiau. Norėdami gauti naujausią informaciją, kreipkitės 
į vietinius Nissan atstovus. Dėl ribotų naudoto spausdinimo proceso galimybių šioje brošiūroje esančios spalvos gali 
šiek tiek skirtis nuo faktinių dažų ir panaudotų vidaus apdailos medžiagų spalvos. Visos teisės saugomos. Draudžiama 
dauginti visą šioje brošiūroje pateiktą informaciją arba jos dalį be raštiško Nissan Europe sutikimo.

Brošiūrai gaminti panaudotas popierius, kurio sudėtyje nėra chloro, – MY18 LEAF P&A brošiūra GEA 2017-12, a spausdinta ES.
Parengė DESIGNORY, Prancūzija, o pagamino eg+ worldwide, Prancūzija – tel. +33 1 49 09 25 35.
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