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FÄRDAS MED LJUSET
LYS UPP DIN OMGIVNING

FÅ DIN LEAF ATT STRÅLA MED kromdetaljer 
som backspegelkåpor, dimljusringar och lättmonterade 
sidolister – alla med perfekt passform.

1_Sätt ett par snyggt kromade 
backspegelkåpor (11) över de 
befintliga kåporna.

2_Ge sidorna en skarp look 
med lättmonterade, 
kromade sidolister (9) (ingen 
borrning krävs.)

3_Låt fronten blänka lite extra 
med dekorringar runt 
dimljusen (8). Perfekt 
passform. 

4_Fullända looken bak med en 
kromad dekorlist på 
bakluckan (10).

5_Ge din bil en ny look med 17" 
original lättmetallfälgar (6).

6_Låt det glänsa med våra 16" 
original lättmetallfälgar (4).

7_Extra lyster med 16" original 
lättmetallfälgar(5).

8_Lås fast dina fälgar med 
låsbara hjulmuttrar (7).

På omslaget: kromade 
backspegelkåpor (11), kromade 
sidolister (9), kromade dekorringar 
runt dimljusen (8) och 
vindavvisare (28).
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1_Håll området vid bakluckan repfritt med ett skräddarsytt 
ilastskydd (13).

2_Låt din LEAF stråla lite extra med belysta instegslister av 
aluminium (14). 

3_Stick ut ännu mer med holografiska 3D-instegslister (12). 

4_Gör kupén i din LEAF ännu mer personlig med en elegant 
dekor över mittkonsolen (15).

5_Snyggt och praktiskt sätesöverdrag (16) med perfekt passform.

INTERIÖR STYLING
SKAPA NÅGOT EGET

GE DIN LEAF EN UNIKT PERSONLIG KARAKTÄR 
med Nissan Originaltillbehör – framtagna i perfekt harmoni 
med din LEAF.
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1_Skydda din LEAF från försmädliga dörrslag och 
smårepor med lättmonterade sidoskyddslister (26), 
ingen borrning krävs.

2_De är snygga, och de gör sitt jobb. Håll din LEAF 
renare, minska stänk och smuts med Nissan 
Original-stänkskydd (27).

3_Håll ljudnivån på ett minimum med rutorna nere. 
Våra vindavvisare (28) är lätta att montera och kräver 
ingen borrning.

4_Skydda ladduttaget med en praktisk skyddskåpa (29), 
skapad för extra trygghet. 

5_Elektriskt infällbara sidobackspeglar (30) vet när det 
blir ont om plats – själv behöver du inte lyfta ett 
finger. 

6_En smart innovation som är till stor hjälp: välj till 
parkeringssensorer fram och bak (1-2).

TILL DIN TJÄNST
FÖR EN EXTRA SMIDIG RESA

NISSAN ORIGINALTILLBEHÖR GÖR 
det dagliga livet med LEAF ännu 
behagligare. Investera i vindavvisare för att 
njuta av frisk luft och välj till 
parkeringssensorer fram och bak.
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1_Regn, snö, slask – håll din LEAF ren och torr med 
Nissans slitstarka gummimattor (21).

2_Välj standardmattor för ett extra lager skydd (22).

3_Välj mjuka velourmattor för extra elegans (23).

4_Bagagerumsmatta(25). Finns i 2 storlekar, för 
versioner med- resp. utan ljudanläggningen Bose 
Energy Efficient Series.

5_Undvik onödigt slitage – med Nissan Original 
bagagerumsmatta (20). Mjuk men mycket slitstark, 
lätt att lägga in, enkel att ta ur och att göra ren. 
Finns i 2 storlekar, för versioner med- resp. utan 
ljudanläggningen Bose Energy Efficient Series.

6_Hundgaller (18) när din bäste vän behöver ett privat 
utrymme! 

7_Lastsorterare med lock för bagageutrymmet (19) är 
mycket praktisk. Stäng locket för att gömma 
innehållet och skapa ett plant lastgolv med 
baksätet nedfällt.

8_En säkerhetssats (44-47) bör ingen vara utan.

HOPPA IN
OAVSETT VÄDER

DU BEHÖVER INTE TORKA AV DIG OM FÖTTERNA. 
Nissan Original golvmattor är specialgjorda för att vara tåliga 
och ha lång livslängd. Med en mjuk bagagerumsmatta och en 
praktisk lastsorterare med lock blir livet bekvämare.
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PARKERINGSSYSTEM
(01)  Parkeringssensorer bak KE511-99901

(02)  Parkeringssensorer fram (grundsats) KE512-99901

(03) Parkeringssensorer fram – subsats C KE512-99940

LÄTTMETALLFÄLGAR
(04)  16" original lättmetallfälgar D0300-3NL2E

(05)  16" original lättmetallfälgar KE409-3Z110

(06)  17" original lättmetallfälgar D0300-3NL3E

(07)  Hjulmuttrar, låsbara KE409-89951

KROMDETALJER
(08)  Dekorringar runt dimljusen fram, kromade (sats om 2) KE540-3N080

(09)  Sidolister, kromade (sats om 4) KE760-3N000

(10)  Dekorlist baklucka, kromad KE791-3N020

(11)  Backspegelkåpor, kromade (sats om 2) KE960-3N010

INTERIÖR STYLING
(12)  Instegslister med hologram fram (sats om 2) 999G6-8X000

(13)  Ilastskydd, baklucka KE937-3NL30

(14)  Instegslister fram, belysta (sats om 2) G6950-3NL0A

(15)  Mittkonsol 999G3-8Z000

(16)  Sätesöverdrag (fram + bak) KE860-3N000

FÖRVARING & AVDELARE
(18)  Hundgaller KE964-3N000

(19)  Lastsorterare med lock 999C2-8Z010

(20)  Bagagerumsinsats, mjuk, med/utan Bose-system KE965-3N0S0

MATTOR
(21)  Gummimattor, för V-styrda (sats om 4) KE748-3NL89

(22)  Standardmattor, för V-styrda (sats om 4) KE745-3NL20

(23)  Velourmattor, för V-styrda (sats om 4) KE745-3NL10

(24) Bagagerumsmatta, med Bose ljudsystem KE840-3NL01

(25)  Bagagerumsmatta, utan Bose ljudsystem KE840-3NL00

EXTERIÖR
(26)  Sidoskyddslister (sats om 4) KE760-3N020

(27)  Stänkskydd (sats om 4) KE788-3N080

(28)  Vindavvisare (sats om 4) KE800-3N010

(29)  Skyddskåpa, ladduttag K9002-3NL0A

(30)  Elektriskt infällbar sidobackspegel KE963-3N001

SÄKERHET
(44)  Första hjälpen-sats (hårdplastlåda) KE930-00021

(45)  Första hjälpen-sats (mjuk väska) KE930-00026

(46)  Säkerhetsväst KE930-00111

(47)  Varningstriangel KE930-00017

(48) Varningstriangel (sats om 2) KE930-00018

LEAF TILLBEHÖRSLISTA GEA

5  TRYGGHETSPAKET

Med Nissan 5  Trygghetspaket kan du förlänga 
garantin för din LEAF så att den gäller under längre 
tid. Välj det alternativ som passar dig bäst.

Behöver bilen repareras, används uteslutande Nissan 
Original-delar som monteras av specialutbildade 
Nissan-mekaniker.

NISSAN 5* Trygghetspaket innebär inte bara 
trygghet för dig utan också för efterföljande ägare 
eftersom Nissan 5* Trygghetspaket är kopplat till 
bilen och alltså kan föras över till den nye ägaren vid 
en eventuell försäljning.

I ditt Nissan 5* Trygghetspaket ingår, utan extra 
kostnad, även vägtjänsten Nissan Roadside 
Assistance under hela garantitiden – dygnet runt, 
årets alla dagar.
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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 ö k  v å r  h e m s i d a :  w w w . n i s s a n . s e 

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (april 2015). Denna broschyr 
innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, 
förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. 
Nissans återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den 
senaste informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de faktiska. 
Samtliga rättigheter förbehålles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från 
Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – LEAF Access GEA  04/2015 – Tryckt i EU.
Producerad av NEW BBDO, Frankrike - Tel.: +33 1 40 62 37 37 och tryckt hos EG+ Worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Följ Nissan LEAF på:
ÅF-stämpel:

SERVICEAVTAL

Låt din LEAF få den service och omvårdnad den 
behöver och spara pengar i det långa loppet – med 
Nissan Serviceplan!

Våra serviceplaner täcker all ordinarie service för din 
LEAF.

Med våra serviceplaner kan du välja att betala en 
fast kostnad för bilens service under en period på 
upp till 5 år.

Serviceplanen omfattar samtliga kontroller och byten 
som krävs enligt Nissans ordinarie serviceschema 
för bilen.

Dra fördel av att våra välutbildade mekaniker 
uteslutande använder Nissan Original-delar för din 
bil.

En välskött bil har ett högre andrahandsvärde.

Och om du skulle sälja din Nissan innan 
serviceavtalet löper ut, kommer den nya ägaren att 
få dra fördel av det under den återstående 
avtalstiden.
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