
NISSAN

LEAF
ORIĢINĀLIE AKSESUĀRI
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PRETĪ GAISMAI
IZGAISMOJIET SAVUS BRAUCIENUS!

„SAPOSIET” SAVU LEAF ar augstas precizitātes 
hromētajiem akcentiem, tostarp sānu spoguļu uzlikām, 
miglas lukturu ietvariem un viegli uzstādāmajām sānu 
durvju uzlikām!

1_Uzstādiet esošajām sānu 
spoguļu uzlikām virsū spīdīgu, 
hromētu sānu spoguļu uzliku 
komplektu (11)! 

2_Piešķiriet LEAF „asumu” ar 
viegli uzstādāmajām sānu 
durvju uzlikām (9), kuru 
uzstādīšanai nav nepieciešami 
izurbti caurumi!

3_Mirdziet ar augstas precizitātes 
miglas lukturu ietvariem (8)! 

4_Punkts uz „i” Jūsu stilam ar 
bagāžas nodalījuma 
hromētajām uzlikām (10).

5_Izvēlieties absolūtu izcilību 
ar 17” OE vieglmetāla 
diskiem (6)!

6_Starojiet ar 16” OE 
vieglmetāla disku 
komplektu (4)!

7_Piešķiriet spožumu ar 16” 
vieglmetāla diskiem (5)!

8_Saslēdziet savus 
„dārgakmeņus” ar 
speciāliem riteņu 
uzgriežņiem (7)!

Uz vāka: hromētas sānu spoguļu uzlikas (11), hromētas sānu durvju 
uzlikas (9), hromēti miglas lukturu ietvari (8), vēja deflektori (28).
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1_Īpaši pielāgota bagāžas nodalījuma durvju aizsarguzlika saglabās to mirdzošu un pasargās no 
skrāpējumiem (13).

2_Elektrizējiet savu LEAF ar izgaismotām matēta alumīnija sliekšņu aizsarguzlikām (14), kuras 
parūpēsies par priekšējo durvju sliekšņiem!

3_Izcelieties ar unikālām 3D sliekšņu aizsarguzlikām ar hologrammu (12)!

4_Personalizējiet sava LEAF salonu ar stilīgām centrālās konsoles uzlikām (15)!

5_Izvēlieties ilgtermiņa sirdsmieru, ko dāvās nevainojami pielāgotie sēdekļu aizsargpārvalki (16)!

AUTOMOBIĻA SALONA DIZAINS
IZVĒLIETIES PILNU APDARI!

IZCELIET SAVA LEAF greznumu, pateicoties Nissan 
oriģinālajiem aksesuāriem, kas ir izstrādāti nevainojamā sinerģijā 
ar Jūsu LEAF!
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1_Pasargājiet savu LEAF no nejaukām skrambām un 
skrāpējumiem ar viegli uzstādāmām automobiļa virsbūves 
sānu uzlikām, kuras var uzstādīt bez urbšanas (26).

2_Tie izskatās labi un dara savu darbu. Uzturiet savu LEAF 
tīrāku, samazinot šļakatas ar Nissan oriģinālajiem 
dubļusargiem (27)!

3_Samaziniet līdz minimumam trokšņus, ko rada atvērti logi, un 
stājieties pretī žilbinošai gaismai, kad tie ir aizvērti, ar viegli 
un bez urbšanas uzstādāmajiem vēja deflektoriem (28)!

4_Pasargājiet sava LEAF uzlādes kontaktligzdu ar 
speciālu uzlādes kontaktligzdas uzliku (29), kas 
radīta Jūsu sirdsmieram!

5_Šie automātiski pielokāmie sānu spoguļi (30) zina, 
kad esat nokļuvis šaurā vietā. Taču Jums nebūs 
pat jāpakustina pirksts. 

6_Neliela inovācija, taču liels atvieglojums: izvēlieties 
priekšējo un aizmugurējo automobiļa stāvvietā 
novietošanas sistēmu (1-2)!

JŪSU RĪCĪBĀ 
NEVAINOJAMAM BRAUCIENAM.

PATEICOTIES NISSAN ORIĢINĀLAJIEM 
AKSESUĀRIEM, DZĪVE AR LEAF IR VĒL 
PATĪKAMĀKA. Iegādājieties vēja deflektoru 
komplektu un izbaudiet svaigu gaisu, kā arī 
izvēlieties priekšējo un aizmugurējo automobiļa 
stāvvietā novietošanas sistēmu – un Jūs nekad 
vairs neraudzīsieties atpakaļ!
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1_Lietus vai sniegs – uzturiet LEAF tīru un sausu ar 
visām sezonām piemērotajiem automobiļa salona 
paklājiņiem no izturīgas gumijas (21)!

2_Izvēlieties standarta automobiļa salona paklājiņus 
papildu aizsardzībai (22)!

3_Pieškiriet triecienizturīgu izsmalcinātību ar velūra 
automobiļa salona paklājiņiem (23)!

4_Izvēlieties šo moderno bagāžas nodalījuma 
paklāju (25), kas pasargās Jūsu bagāžu! Tas ir 
pieejams divos izmēros: LEAF ar vai bez Bose 
Energy Efficient Series audio sistēmas.

5_Izvairieties no strauja nolietojuma ar Nissan 
oriģinālo bagāžas nodalījuma paklāju (20)! Mīksto, 
bet ārkārtīgi izturīgo paklāju ir viegli uzstādīt, 
vienkārši izņemt un ātri iztīrīt. Tas ir pieejams 
divos izmēros: LEAF ar vai bez Bose Energy 
Efficient Series audio sistēmas.

6_Izmantojiet suņu aizsargtīklu (18), lai sadalītu 
bagāžas nodalījuma telpu un noturētu kravu 
atsevišķi – tostarp Jūsu suni! 

7_Bagāžas sadalīšanas sistēma (19) ļauj Jums visu 
kontrolēt. Aizveriet vāku, lai pasargātu bagāžu no 
ziņkārīgiem skatieniem, un izveidojiet līdzenu 
grīdu, kad sēdekļi ir nolaisti!

8_Drošības komplekts (44-47): bez tā nevienam 
nevajadzētu pamest mājas.

KĀPIET IEKŠĀ!
LAI KĀDI BŪTU LAIKAPSTĀKĻI.

NESLAUKIET KĀJAS PIRMS IEKĀPŠANAS! 
Nissan oriģinālie automobiļa salona paklājiņi ir radīti 
īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši. Arī mīkstais bagāžas 
nodalījuma paklājs un modernā bagāžas sadalīšanas 
sistēma garantēs ilgstošu komfortu.
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AUTOMOBIĻA STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS PALĪGSISTĒMA
(01)  Aizmugurējā automobiļa stāvvietā novietošanas palīgsistēma KE511-99901

(02)  Priekšējā automobiļa stāvvietā novietošanas palīgsistēma (pamatkomplekts) KE512-99901

(03) Priekšējā automobiļa stāvvietā novietošanas palīgsistēma ("C" papildkomplekts) KE512-99940

VIEGLMETĀLA DISKI
(04)  16'' OE vieglmetāla diski D0300-3NL2E

(05)  16" vieglmetāla diski KE409-3Z110

(06)  17'' OE vieglmetāla diski D0300-3NL3E

(07)  Slēdzami riteņu uzgriežņi KE409-89951

CHROME TOUCH
(08)  Chrome miglas lukturu ietvari (kompl. - 2 gab.) KE540-3N080

(09)  Chrome sānu durvju uzlikas (kompl. - 4 gab.) KE760-3N000

(10)  Chrome bagāžas nodalījuma uzlika KE791-3N020

(11)  Chrome sānu spoguļu uzlikas (kompl. - 2 gab.) KE960-3N010

INTERJERA DIZAINS
(12)  Sliekšņu aizsarguzlikas ar hologrammu (kompl. - 2 gab.) 999G6-8X000

(13)  Bagāžas nodalījuma durvju apkašdaļas aizsarguzlika KE937-3NL30

(14)  Izgaismotas sliekšņu aizsarguzlikas (kompl. - 2 gab.) G6950-3NL0A

(15)  Automobiļa salona centrālā konsole 999G3-8Z000

(16)  Sēdekļu pārvalki (komplekts - priekšā un aizmugurē) KE860-3N000

BAGĀŽA
(18)  Suņu režģis KE964-3N000

(19)  Bagāžas sadalīšanas sistēma 999C2-8Z010

(20)  Mīkstais bagāžas nodalījuma paklājs ar/bez Bose audio sistēmas KE965-3N0S0

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI
(21)  Automobiļa salona paklājiņi, gumijas (kompl. - 4 gab.) KE748-3NL89

(22)  Automobiļa salona paklājiņi, standarta (kompl. - 4 gab.) KE745-3NL20

(23)  Automobiļa salona paklājiņi, velūra (kompl. - 4 gab.) KE745-3NL10

(24) Bagāžas nodalījuma paklājs ar Bose audio sistēmu KE840-3NL01

(25)  Bagāžas nodalījuma paklājs bez Bose audio sistēmas KE840-3NL00

EKSTERJERA PRAKTISKUMS
(26)  Automobiļa virsbūves sānu uzlikas (kompl. - 4 gab.) KE760-3N020

(27)  Dubļusargi (kompl. - 4 gab.) KE788-3N080

(28)  Vēja deflektori (kompl. - 4 gab.) KE800-3N010

(29)  Uzlādes kontaktligzdas uzlika K9002-3NL0A

(30)  Automātiski pielokāmi sānu spoguļi KE963-3N001

DROŠĪBA / AIZSARDZĪBA
(44)  Pirmās palīdzības komplekts (plastmasas kaste) KE930-00021

(45)  Pirmās palīdzības komplekts (mīksta soma) KE930-00026

(46)  Drošības veste KE930-00111

(47)  Avārijas trīsstūris KE930-00017

(48) Avārijas trīsstūris (kompl. - 2 gab.) KE930-00018

LEAF AKSESUĀRU SARAKSTS

5  PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Nissan 5  pagarinātā garantija dāvā Jums iespēju izmantot 
Jūsu LEAF garantijas priekšrocības ilgāk.

Izvēlieties savām vajadzībām visatbilstošākās garantijas 
iespējas!

Remonta gadījumā tiks izmantotas un uzstādītas tikai  
Nissan oriģinālās detaļas, un remontu veiks Nissan apmācīti 
mehāniķi.

Nissan 5  pagarinātā garantija dāvā sirdsmieru Jums un 
ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo tā ir nododama 
tālāk, ja izvēlēsieties automobili pārdot.

Jūsu Nissan pagarinātā garantija ietver arī papildu tehnisko 
palīdzību ceļā visā līguma darbības laikā, nodrošinot 
pakalpojumus visā Eiropā 24 stundas diennaktī, 365 dienas 
gadā.
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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 .
A p m e k l ē j i e t  m ū s u  m ā j a s  l a p u :  w w w . n i s s a n . l v 

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2015. gada aprīlī). Šajā brošūrā 
izmantoti automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot savus produktus, Nissan 
Europe saglabā tiesības jebkurā brīdī izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti par 
šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Sakarā ar poligrāfiskās 
drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu 
krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilnīga vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas Nissan Europe atļaujas ir aizliegta.

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – FY14 LEAF BROCHURE LHD 04/2015 – Iespiesta ES.
Autors: „NEW BBDO”, Francija – Tālr.: +33 1 40 62 37 37; izgatavotājs: „eg+ worldwide”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Sekojiet Nissan LEAF:
Dīlera zīmogs:

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS

Parūpējieties par savu LEAF tā, kā tas ir pelnījis, 
iegādājoties Nissan servisa un tehniskās apkopes 
līgumu un ietaupot naudu ilgtermiņā!

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sedz visas 
Jūsu LEAF standarta apkopes prasības.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums sniedz 
Jums garantiju, ka Jūsu izdevumi par tehniskajām 
apkopēm būs nemainīgi līdz pat 5 gadus ilgā periodā.

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ietver visas 
pārbaudes un rezerves daļu nomaiņu, kas ietilpst Jūsu 
Nissan tehnisko apkopju grafikā.

Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz mūsu kvalificēto 
mehāniķu izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas!

Labi apkoptam automobilim ir augstāka tālākpārdošanas 
vērtība.

Ja Jūs pārdosiet savu Nissan, pirms beigsies Nissan 
servisa un tehniskās apkopes līguma termiņš, Jūsu 
jaunais automobiļa īpašnieks varēs izmantot atlikušo 
līguma laiku.
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