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INN I LYSET
LYS OPP TUREN DIN

PYNT OPP DIN LEAF MED PRESISJONSTILPASSEDE 
kromdetaljer, inkludert speildeksler, tåkelysringer og terskelvern 
som er enkle å montere.

1_Sett et skinnende sett med 
forkrommede speildeksler (11) 
over de eksisterende 
speilhusene. 

2_Legg til en stilig detalj med 
forkrommede terskelvern (9) 
som du monterer uten 
boring.

3_Glimt til med et par 
presisjonstilpassede 
tåkelysringer (8). 

4_Avslutt med stil med en 
krominnsats for bakluken (10).

5_Velg det briljante med  
17” OE alufelger (6).

6_Skinn med et sett 16” OE 
alufelger (4).

7_Legg til glans med 16” 
alufelger (5).

8_Lås fast juvelene dine med 
dedikerte hjulmutre (7).

På forsiden: forkrommede speildeksler (11), forkrommede 
terskelvern (9), forkrommede tåkelysringer (8), vindavvisere (28).
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1_Hold støtfanger bak skinnende og ripefri med et skreddersydd 
terskelvern (13).

2_Elektrifiser din LEAF med terskelvern i børstet aluminium med 
lys (14) som er formet for å ta vare på tersklene foran.

3_Skill deg ut med unikt 3D holografisk terskelvern (12). 

4_Personliggjør interiøret i din LEAF med stilige innsatser for 
midtkonsollen (15).

5_Velg langvarig ro takket være beskyttende setetrekk (16) som 
passer perfekt.

INNVENDIG DESIGN
LEGG TIL ALT UTSTYRET

FREMHEV DIN LEAF MED BRASK OG BRAM 
takket være Nissan Originalt Tilbehør, designet i perfekt 
synergi med din LEAF.
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1_Beskytt din LEAF mot småskader og riper med 
sidelister som du monterer enkelt uten boring (26).

2_De ser fine ut og de gjør jobben. Hold din LEAF 
renere ved å redusere hjulspruten med originale 
skvettlapper fra Nissan (27).

3_Hold støynivået på et minimum når du åpner vinduene 
– og hold blendingen ute når de er lukket med 
vindavvisere som du monterer lett uten boring (28).

4_Beskytt ladeporten i din LEAF med et dedikert 
deksel for ladeporten (29), utformet for at du skal 
slippe å tenke mer på det. 

5_Disse automatisk innfellbare speilene (30) forstår når 
det er trangt. Du trenger ikke løfte en finger. 

6_Litt innovasjon og problemfrihet: velg 
parkeringssensorer foran og bak (1-2).

TIL DIN TJENESTE
FOR EN PROBLEMFRI TUR

LIVET MED LEAF ER ENDA HYGGELIGERE 
takket være Nissan Originalt Tilbehør. Invester i et 
sett vindavvisere slik at du kan nyte den friske luften 
og velg parkeringssensorer foran og bak: du vil aldri 
se deg tilbake igjen.
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1_La det regne eller snø, hold din LEAF ren og tørr 
med helårs gulvmatter i holdbar gummi (21).

2_Velg standard gulvmatter for en ekstra dose 
beskyttelse (22).

3_Legg til en touch av støtsikkert raffinement med 
gulvmatter i velourgummi (23).

4_Velg denne stilige bagasjeromsmatten (25) for å 
beskytte lasten din. Den leveres i to størrelser, for 
LEAF med eller uten Bose Energy Efficient Series 
lydsystem.

5_Unngå slitasje med en Nissan original 
bagasjeromsmatte (20). Myk, men ordentlig robust; 
den er enkel å installere, enkel å ta ut og lett å 
rengjøre. Den leveres i to størrelser, for LEAF med 
eller uten Bose Energy Efficient Series lydsystem.

6_Bruk hundegitter (18) for å dele bagasjerommet og 
kupéen slik at all bagasje forblir i bagasjerommet 
– inkludert hunden! 

7_Bagasjeromsavdeler (19) holder alt under kontroll. 
Lukk lokket for å holde nysgjerrige blikk unna 
bagasjen og skap et flatt gulv når setene er foldet 
sammen.

8_Sikkerhetssett (44-47): ingen bør forlate huset uten.

SETT DEG INN 
UANSETT VÆR

DET ER INGEN GRUNN TIL Å TØRKE AV SEG PÅ BENA. 
Nissan originale gulvmatter er spesiallaget for å tåle slitasje og vare 
lenge. En bagasjeromsmatte og en praktisk bagasjeromsavdeler vil 
garantere holdbar komfort også.
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PARKERINGSSYSTEM
(01)  Parkeringssensor bak KE511-99901

(02)  Parkeringssensor, hovedsett KE512-99901

(03) Parkeringsassistent foran, delsett C KE512-99940

ALUFELGER
(04)  16" OE alufelger D0300-3NL2E

(05)  16'' alufelger KE409-3Z110

(06)  17'' OE alufelger D0300-3NL3E

(07)  Låsbare hjulmutre KE409-89951

CHROME TOUCH
(08)  Tåkelysringer, krom (sett med 2) KE540-3N080

(09)  Terskelvern, krom (sett med 4) KE760-3N000

(10)  Baklukelist krom QQ KE791-3N020

(11)  Speildeksler, krom (sett med 2) KE960-3N010

INTERIØRSTYLING
(12)  Terskelplater med hologram foran (sett med 2) 999G6-8X000

(13)  Bakfangerbeskyttelse KE937-3NL30

(14)  Terskelplater - med lys (sett med 2) G6950-3NL0A

(15)  Innsatser for midtkonsoll 999G3-8Z000

(16)  Setetrekk (foran og bak) KE860-3N000

INNVENDIG & PRAKTISK
(18)  Hundegitter KE964-3N000

(19)  Bagasjeromsavdeler 999C2-8Z010

(20)  Bagasjeromsmatte med/uten Bose-system KE965-3N0S0

MATTER
(21)  Gummimatter LHD (sett med 4) KE748-3NL89

(22)  Standardmatter LHD (sett med 4) KE745-3NL20

(23)  Velourmatter LHD (sett med 4) KE745-3NL10

(24) Bagasjeromsmatte med Bose-system KE840-3NL01

(25)  Bagasjeromsmatte uten Bose-system KE840-3NL00

UTVENDIG PRAKTISK UTSTYR
(26)  Sidelister (sett med 4 stk.) KE760-3N020

(27)  Skvettlapper, sett foran og bak KE788-3N080

(28)  Vindavvisere (sett med 4) QQ KE800-3N010

(29)  Deksel for ladeport K9002-3NL0A

(30)  Automatisk innfellbart sidespeil KE963-3N001

SIKKERHET
(44)  Førstehjelp-sett (hardplast) KE930-00021

(45)  Førstehjelp-sett (myk pakning) KE930-00026

(46)  Sikkerhetsvest KE930-00111

(47)  Varseltrekant KE930-00017

(48) Varseltrekant (sett med 2) KE930-00018

LEAF ORIGINALT TILBEHØR
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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 . 
B e s ø k  v å r t  n e t t s t e d  p å :  w w w . n i s s a n . n o

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (april 2015). Denne brosjyren 
viser prototype-biler som er vist på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter 
forbeholder Nissan Europe seg retten til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen uten forvarsel. Nissan-
forhandlerne vil bli informert om eventuelle endringer så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få den mest 
oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i trykkeprosessen som brukes, kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de 
virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele eller deler av denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan 
Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – LEAF Access GEA  04/2015 – Trykt i EU.
Utviklet av NEW BBDO, Frankrike – Tlf.: +33 1 40 62 37 37 og produsert av EG+ Worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Følg Nissan LEAF på:
Forhandlerstempel:
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