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Drukuj | Zamknij

WIĘCEJ ŚWIATŁA
DODAJ BLASKU SWOJEMU NISSANOWI
SPRAW, BY TWÓJ NISSAN LEAF WZBUDZAŁ
PODZIW dzięki chromowanym akcentom,
takim jak nakładki lusterek, ramki lamp
przeciwmgielnych czy nakładki progowe.
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1_Zestaw chromowanych
nakładek (11) doda blasku
lusterkom.
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2_Łatwe w montażu
chromowane listwy drzwi —
bez potrzeby wiercenia (9).
3_Chromowane ozdobne
ramki lamp
przeciwmgielnych (8).
4_Zaakcentuj tylną klapę
dzięki chromowanej listwie
stylizującej (10).

5_Komplet 16-calowych felg
aluminiowych (5).
6_ Komplet 16-calowych felg
aluminiowych (4).
7_Zdecyduj się na połysk bez
kompromisów dzięki
17- calowym felgom
aluminiowym(6).
8_Zabezpiecz swoje skarby
dopasowanymi nakrętkami
zabezpieczającymi (7).
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Na okładce znajdują się następujące akcesoria: chromowane
nakładki lusterek (11), chromowane nakładki drzwi (9), chromowane
ramki świateł przeciwmgielnych (8), owiewki (29).
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WYGLĄD WNĘTRZA

1

NIE ZAPOMNIJ O WYKOŃCZENIU
PODKREŚL WYJĄTKOWY CHARAKTER
SWOJEGO NISSANA LEAF dzięki oryginalnym,
perfekcyjnie dopasowanym akcesoriom.
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1_Spraw, by próg załadunkowy bagażnika był zawsze błyszczący i wolny od zarysowań dzięki
dopasowanej nakładce chromowanej tylnego zderzaka (13).
2_Zelektryzuj swojego Nissana LEAF dzięki podświetlanym nakładkom progów (14),
które zabezpieczą krawędź przednich drzwi.
3_Wyróżnij się dzięki niepowtarzalnym, trójwymiarowym, holograficznym nakładkom
progów drzwi(12).
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4_Dostosuj wnętrze swojego Nissana LEAF dzięki stylowym wstawkom konsoli środkowej (15).
5_Perfekcyjnie dopasowane (16) pokrowce foteli są idealnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami i zabrudzeniem.
6_Dwukomorowy kosz samochodowy to ekologia i czystość w jednym (18).
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DO USŁUG
NA DOBRĄ PODRÓŻ
ŻYCIE Z NISSANEM LEAF MOŻE STAĆ SIĘ
JESZCZE PRZYJEMNIEJSZE dzięki oryginalnym
akcesoriom Nissana. Zainwestuj w zestaw owiewek,
aby cieszyć się świeżym powietrzem — nie zapomnij
też o systemach ułatwiających parkowanie przodem i
tyłem, aby już nigdy oglądać się za siebie.
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1_Zabezpiecz swojego Nissana LEAF przed
nieestetycznymi wgnieceniami i zadrapaniami dzięki
łatwym do założenia, niewymagającymi wiercenia
ochronnym listwom bocznym (27).
2_Wyglądają dobrze i spełniają swoje zadanie. Chcesz,
by Twój Nissan LEAF był czystszy? Nic prostszego
— załóż oryginalne osłony przeciwbłotne (28).
3_Ogranicz do minimum hałas po otwarciu okien,
dzięki łatwym do założenia, niewymagającym
wiercenia owiewkom (29).

4_Zabezpiecz gniazdo ładowania Twojego Nissana
LEAF idealnie dopasowaną nakładką (30).
5_Te automatycznie składane lusterka (31) wiedzą,
kiedy jest naprawdę wąsko. Nie musisz nawet
kiwnąć palcem.
6_Mała innowacja, duży kłopot z głowy: nie zapomnij
o systemie ułatwiającym parkowanie przodem
i tyłem(1-2).
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1_Deszcz czy śnieg, Nissan LEAF może być zawsze
czysty i suchy dzięki idealnie dopasowanym
dywanikom gumowym (22).
2_Wybierz standardowe dywaniki, aby zyskać
dodatkową ochronę (23).
3_Welurowe dywaniki to zarówno elegancja, jak i
ochrona (24).
4_Wybierz tę stylową wykładzinę bagażnika, (26) aby
chronić przestrzeń bagażową. Wykładziny dostępne
są w dwóch rozmiarach — do Nissana LEAF z
systemem nagłaśniającym Bose Energy Efficient
Series lub bez niego.
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5_Zapobiegnij nadmiernemu zużyciu dzięki
oryginalnej wykładzinie bagażnika Nissana (21).
Tę miękką,
ale naprawdę solidną wykładzinę można łatwo
montować, wyjmować i czyścić. Wykładziny
dostępne są w dwóch rozmiarach — do Nissana
LEAF z systemem nagłaśniającym Bose Energy
Efficient Series lub bez niego.
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6_Użyj przegrody bagażnika (19), aby podzielić
przestrzeń ładunkową i odseparować ładunki — w
tym psa!
7_Organizator do bagażnika (20) pomaga Ci zachować
kontrolę. Zamknij pokrywę, aby ochronić ładunki
przed wścibskimi spojrzeniami i wyrównać podłogę
po złożeniu siedzeń.
8_Zestaw bezpieczeństwa (45-48): nikt nie powinien
wyjeżdżać bez niego z domu.

ZAPRASZAMY DO
ŚRODKA
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NIEZALEŻNIE OD POGODY
NIE MUSISZ CZYŚCIĆ BUTÓW. Zachowaj
czystość dzięki trwałym oryginalnym dywanikom
Nissana. Miękka wykładzina bagażnika oraz pomysłowy
organizator również zagwarantują Ci trwały komfort.
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AKCESORIA OGÓLNE

DYWANIKI
SYSTEM PARKOWANIA

(22)

Komplet dywaników gumowych (zestaw 4 szt.)

KE748-3NL89

(23)

Komplet dywaników standardowych (zestaw 4 szt.)

KE745-3NL20

Komplet dywaników welurowych (zestaw 4 szt.)

(01)

System ułatwiający parkowanie tyłem

KE511-99901

(24)

(02)

System ułatwiający parkowanie przeodem – zestaw główny

KE512-99901

(25)

KE512-99940

(26)

D0300-3NL2E

(27)

Ochronne listwy boczne (zestaw 4 szt.)

KE760-3N020

KE409-8H356MD

(28)

Osłony przeciwbłotne (zestaw 4 szt.)

KE788-3N080

(03)

System ułatwiający parkowanie przeodem — zestaw uzupełniający C

FELGI ZE STOPÓW METALI LEKKICH

KE745-3NL10

Wykładzina bagażnika do modelu z systemem Bose

KE840-3NL01

Wykładzina bagażnika do modelu bez systemu Bose

KE840-3NL00

OSPRZĘT NADWOZIA

(04)

Felga aluminiowa 16"

(05)

Akcesoryjna Felga aluminiowa 16"

(06)

Felga aluminiowa 17"

D0300-3NL3E

(29)

Owiewki (zestaw 4 szt.)

KE800-3N010

(07)

Komplet nakrętek zabezpieczających

KE409-89951

(30)

Nakładka gniazda ładowania

K9002-3NL0A

(31)

Automatycznie składane lusterka

KE963-3N001

ODROBINA CHROMU
ZAPACHY DO WNĘTRZA

(08)

Chromowane ramki lamp przeciwmgłowych (zestaw 2 szt.)

KE540-3N080

(09)

Listewki ozdobne paneli bocznych, chromowane (zestaw 4 szt.)

KE760-3N000

(32)

Odświeżacz powietrza „Pomarańcza”

B7457-8990A

(10)

Listwa stylizująca krawędzi drzwi tyłu nadwozia, chromowana

KE791-3N020

(33)

Odświeżacz powietrza „Miętowa bryza”

B7457-8990B

(11)

Chromowane nakładki lusterek (zestaw 2 szt.)

KE960-3N010

(34)

Odświeżacz powietrza „Energia cytryny”

B7457-8990C

(35)

Odświeżacz powietrza „Bujne kwiecie”

B7457-8990D

(36)

Odświeżacz powietrza „Cyprysowy relaks”

B7457-8990E

(37)

Odświeżacz powietrza „Rozmaryn”

B7457-8990F

(38)

Zapasowa butelka olejku zapachowego „Pomarańcza”

B7457-8991A

(39)

Zapasowa butelka olejku zapachowego „Miętowa bryza”

B7457-8991B

(40)

Zapasowa butelka olejku zapachowego „Energia cytryny”

B7457-8991C

(41)

Zapasowa butelka olejku zapachowego „Bujne kwiecie”

B7457-8991D

(42)

Zapasowa butelka olejku zapachowego „Cyprysowy relaks”

B7457-8991E

(43)

Zapasowa butelka olejku zapachowego „Rozmaryn”

B7457-8991F

(44)

Zapasowa podkładka na olejki

B7457-89920

STYLISTYKA WNĘTRZA
(12)

Hologramowe nakładki progów (zestaw 2 szt.)

(13)

Nakładka ochronna drzwi tyłu nadwozia

(14)

Nakładki progów – podświetlane (zestaw 2 szt.)

999G6-8X000
KE937-3NL30
G6950-3NL0A

(15)

Wewnętrzna konsola środkowa

999G3-8Z000

(16)

Pokrowce foteli (przód i tył)

KE860-3N000

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
(17)
(18)

Uchwyt na telefon
Kosz na śmieci (2 komory)

KE930-00300
KE930-00200

PRZECHOWYWANIE I SEPARATORY

BEZPIECZEŃSTWO
(45)

Apteczka (twarde plastikowe pudełko)

KE930-00021

(46)

Apteczka (miękka torba)

KE930-00026
KE930-00111

(19)

Przegroda bagażnika

KE964-3N000

(47)

Kamizelka odblaskowa

(20)

Organizator do bagażnika

999C2-8Z010

(48)

Trójkąt ostrzegawczy

(21)

Miękka wykładzina bagażnika z systemem / bez systemu Bose

KE965-3N0S0

(49)

KE930-00017

Trójkąt ostrzegawczy (zestaw 2 szt.)

KE930-00018
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Odwiedź naszą stronę: www.nissan.pl

Więcej informacji o Nissanie Leaf znajdziesz na:

Pieczęć dealera:

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były aktualne w chwili oddania jej do druku (maj 2013 r.).
Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na pokazach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką firmy
zmierzającą do nieustannego podnoszenia jakości swoich produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym
momencie zmian w specyfikacji technicznej i w prezentowanych w publikacji samochodach. Przedstawiciele Nissana będą informowani
o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji.
Ze względu na ograniczenia techniczne kolory przedstawione w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i
wykończenia wnętrza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja całości lub części broszury bez pisemnej zgody Nissan Europe zabroniona.

Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym – 05/2013 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: NEW BBDO, Francja – tel.: +33 1 40 62 37 37. Druk: E-GRAPHICS\FRANCE, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35
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