NISSAN

LEAF

аксесоари

69231_LEAF_ACCESS_BULGARIA.indd 1

03/01/2018 18:38

Бъдете стилни в града
с пакет Елеганс

Сини
Синя лай
Сини
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Хромиран Пакет Елеганс
Хромирани лайстни за вратите
хромирана лайстна за задна врата
Хромирани Капаци за огледала

Персонализирането на вашия нов Nissan
LEAF никога не е било така забавно.
Започнете с хромирани лайстни за вратите,
добавете хромирана лайстна за багажника
и завършете с хромирани капаци за огледала.
Можете да подчертаете ефекта като
изберете същите елементи, но в синьо.

син Пакет Елеганс
Сини лайстни за вратите
Синя лайстна за задна врата
Сини капаци за огледала
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СИН ПАКЕТ СТИЛ
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕДНА БРОНЯ
ЛАЙСТНА ЗА СПОЙЛЕР
СТРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА
(  Acenta)

СРЕБРИСТИ ПРЕДНИ
И ЗАДНИ КАЛОБРАНИ
(KY0)

Бъдете уникални
с пакет Стил

Подчертайте динамичния дизайн на новия
Nissan LEAF със сини декоративни елементи, LED
фарове за мъгла и калобрани с уникален дизайн.
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Напречни алуминиеви рейки
макс. допустим товар за покрива 35 кг.
алуминиевите рейки тежат 6 кг. макс.
допустим товар 29 кг.

Финален нюанс

добавете антена Shark
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Антена Shark
бяла перла (QAB)
бяла (326)
черна (Z11)
тъмно сива (KAD)
червена (NAJ)
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Джанта 16"
черна

Джанта 17"
сива със сини
елементи
Секретни болтове

Бъдете различни

на пътя с нови стилни
алуминиеви джанти
Добавете още стил с черни 16" или сиви 17" джанти със сини елементи.
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Велурени стелки
С двоен син шев
С двоен черен шев
Лайстни за предните праговете
«ZERO EMISSION»

Двулице
гумиран
постелк
багажни



На

Светлини в купето
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Алуминиеви лайстни
за багажник

праговете
EMISSION»

Двулицева
гумирана
постелка за
багажник

Насладете се на комфорта
със стилни и практични аксесоари.

Ако удобството при пътуване е
важно за вас. Вземете велурени
стелки, двулицева постелка за
багажник и светлини за купето.
Добавете хромирани елементи,
които едновременно да
придадат стил и да защитят
вашият нов Nissan LEAF.

1

2

1-Организатор на товарното
пространство
2-Защитна лайстна за броня
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Поставка за таблет - черна

Поств


Бъдете спокойни…

Ние сме помислили за всичко.
Таблетът е на мястото си, храната е в
хладилната кутия, децата са щастливи и в
безопасност. Животът е прекрасен с
аксесоарите от Nissan. Остава единствено
да се насладите на пътуването.

Детско столче
(за деца до 13kg и
15 месечна възраст)

69231_LEAF_ACCESS_BULGARIA.indd 10



03/01/2018 18:39

Пепелник със
светлинен диод

Поствака за телефон (360 grip) - черна


и…

о.

Хладилна кутия - 20 литра
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информация за поръчка
Екстериор
Син Пакет
Елеганс
Лайстни за
вратите - сини.
Лайстна за задна
врата - синя.
Капаци за
огледала - сини.
KE600-5S00B

Лайстни за
вратите - сини
KE760-5S05B

Лайстна за задна
врата - синя
KE791-5S02B

Капаци за
огледала - сини
KE960-5S01B

Пакет Стил
Елементи за
предна броня сини.
Странични
елементи - сини.
Лайстна за
спойлер - синя.
XXXXXXX

Елементи за
предна броня сини
K6010-5SK0A

Странични
елементи - сини
G68E0-5SK0A

Лайстна за
спойлер - синя
KE790-5S02B

БАГАЖНИЦИ

СВЕТЛИН
Напречни
алуминиеви
рейки

Стойка за колело
Стандарт
KE738-80100
Алуминиева
KE738-80010
Адаптер

макс. допустим
товар за покрива
35 кг. алуминиевите
рейки тежат 6 кг.
макс. допустим
товар 29 кг.

за (KE738-80100)

KE737-99933

KE730-5S510

Кутия за покрив
Малка с двойно
отваряне

Багажник за ски/
сноуборд,
за до 6 чифта ски
KE738-99996

макс. товар: 16 кг.
обем: 380L

KE734-380BK
Рейнджър 90

макс. товар: 22 кг.
обем: 340L

KE734-RAN90

БАГАЖНИК




Постелка за
багажник
Двулицева
гумирана

Защитна лайстна
за задна броня
999B1-8600C

(за версия с BOSE)

KE965-5S0S0
Двулицева
гумирана

Организатор на
товарното
пространство
T99C2-5SA0A

ПОСТАВКИ

Алуминиеви
лайстни за
багажник
KE967-5S020

(за версия без BOSE)

KE965-5S0S1

СВЕТЛИНИ

СТЕЛКИ
LED фарове за
мъгла
KE622-5S502
(за ниво Acenta)

Фарове за мъгла
KE622-5S510

Светлини в купето
KE630-5S014

Лайстни за
предните
праговете
«ZERO EMISSION»
G6950-3NL0A
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Хромиран Пакет
Елеганс
Лайстни за вратите
- хром.
Лайстна за задна
врата - хром.
Капаци за огледала
- хром.
KE600-5S00C

паци за
едала - сини
960-5S01B

Лайстна за задна
врата - хром
KE791-5S02C

Капаци за
огледала - хром
KE960-5S01C

Джанта 16" черниa (BZ11)
KE409-5SH20

Джанта 17" сивa със сини
елементи
KE409-5SH30DS

Секретни
болтове
KE409-89951

Детско столче
Britax Baby*
KS530-99010
Детско столче
Britax Baby - isofix
base*
KS530-99090
Детско столче
Duo plus**
KS530-99990

Закачалка
за сако
KS872-9990A

ДЖАНТИ
Антена Shark
черна (Z11)

KE280-5SABC

бяла перла (QAB)

йстна за
ойлер - синя
790-5S02B

KE280-5SAAA
червена (NAJ)

KE280-5SABE

тъмно сива (KAD)

KE280-5SABD
бяла (326)

KE280-5SABB

СВЕТЛИНИ
Пепелник със
светлинен диод
F8800-89925
Пепелник
96536-00Q0A

гажник за ски/
оуборд,
до 6 чифта ски
738-99996

Хладилна кутия 20L
KS930-00080
за: 12 V / 220–240 V.

*за деца до 13kg и до 15 месечна възраст.
**за деца от 9 до 18kg и възраст между 9 месеца и 4.5 години.

ПОСТАВКИ

уминиеви
йстни за
гажник
967-5S020

йстни за
едните
аговете
ERO EMISSION»
950-3NL0A

Лайстни за
вратите - хром
KE760-5S05C

Поствака за
телефон (360 grip)
- черна
KS289-360BL
Поствака за
теблети и
телефони
KS289-AVMBL

Поставка за
таблет - черна
KS289-TH0BL

Поствака за
телефон
KE930-00300

Велурени с двоен
черен шев
KE745-5S001

Велурени с двоен
син шев
KE745-5S00B

Гумирани
KE748-5S001

СТЕЛКИ
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информация за поръчка
Външна защита / Кaлобрани (предни и задни)

Бяла перла (QAB)
KE788-5SH1B

Бели (326)
KE788-5SH0A

 афяв металик
К
(CAN)
KE788-5SH0B

 ив металик (KAD)
С
KE788-5SH0C

 ветло сиви (KBR)
С
KE788-5SH0D

 ребристи (KY0)
С
KE788-5SH0E

Червена перла
(NAJ)
KE788-5SH1A

Червени (Z10)
KE788-5SH1C

АВАРИЙНИ КОМПЛЕКТИ/ АПТЕЧКИ

Черен металик
(Z11)
KE788-5SH1D

Авариен комплект (аптечка, 1 жилетка, 1 триъгълник) KE930-00022
Авариен комплект (аптечка, 1 жилетка, 2 триъгълника)
KE930-00023
Авариен комплект (аптечка, 2 жилетки, 1 триъгълник) KE930-00024

Аптечка - кутия - KE930-00008
Аптечка - KE930-00007
Светлоотразителни жилетка - KE930-00061
Авариен триъгълник - KE930-00011
Авариен триъгълник, двоен - KE930-00012

Аксесоарите Nissan са с гаранция 3 години или 100,000 км при покупка
заедно с нов автомобил. При допълнителен монтаж след издаване на
автомобила, гаранцията е 12 месеца.
Аксесоари одобрени от Nissan - гаранция 2 години или 100,000 км при
покупка заедно с нов автомобил. При допълнителен монтаж след издаване
на автомобила, гаранцията е 12 месеца.
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металик (KAD)
88-5SH0C

вени (Z10)
88-5SH1C

08

- KE930-00061
-00011
- KE930-00012

ОБСЛУЖВАНЕ

Резервни части

Заповядайте в оторизираните сервизи на Nissan,
където ще намерите обучени специалисти, сервизни
инструменти, части и аксесоари проектирани и
произведени за вашия Nissan.

За да си гарантирате максимална безопасност,
използвайте оригинални резервни части Nissan.
Те отговарят на най-високите стандарти и са
направени за вашия автомобил, за да оптимизират
неговото представяне. Те, разбира се, спазват
екологичните стандарти и са с една година гаранция.
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посетете нашият интернет адрес: www.nissan.bg




Търговски представител:

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата
на отпечатване (Декември 2017 г). Настоящата брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила,
който е представен на автомобилните изложения. В съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато
усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да прави промени в характеристиките
на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата публикация. Търговските
представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени изменения във възможно най-кратки
срокове. Моля свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител, за да получите актуална
информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в настоящата
брошура цветове и облицовъчни материали могат да се различават незначително от действителните цветове
на боята и интериора на каросерията. Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата
брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) – MY18 LEAF P&A brochure 12/2017 – Отпечатано в ЕС.
Създадено от DESIGNORY, Франция и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.
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