
L E A F 
P Ř Í S L U Š E N S T V Í



BALÍČEK ELEGANCE
Přidejte dotek elegance pomocí našich doplňků v chromovaném nebo modrém provedení.

BALÍČEK DYNAMIC
Zvýrazněte svůj LEAF pomocí modrého laku na spodní části předního nárazníku a boční lišty.

Vnější design
Přizpůsobte si svůj Nissan LEAF pomocí našich stylových doplňků.

Přední ozdobná lišta Boční ozdobná lišta

Boční ozdobná lišta dveří Ozdobná lišta víka kufru Kryty zrcátek



Ochranná fólie přední kapoty
Udržujte kapotu bez škrábanců a odštěpků.

Kryt víka nabíjecího portu
Udržuje základní nabíjecí zařízení bez  
ledu a sněhu

Ochranná plachta do každého počasí
Jistota za každého počasí. Chrání před prachem, 
špínou, vodou a vyblednutím na slunci.

Sada LED mlhových světel
Pro lepší viditelnost v husté mlze. K dispozici  
pro vozidla vybavená halogenovými mlhovými 
světlomety.

Ochranná fólie na hrany dveří
Chraňte hranu dveří před poškozením při 
otevírání ve stísněných prostorech.

Zástěrky
Omezte rozstřikování bláta. K dispozici v barvách 
bílá perleť, jednolitá bílá, stříbrná metalíza, 
zelenkavá stříbrná, šedá metalíza, černá metalíza, 
hnědá metalíza, červená perleť, červená sytá.

Anténa ve tvaru žraločí ploutve
K dispozici v barvách bílá perleť, plná bílá, černá 
metalíza, šedá metalíza a červená perleť.

17" kola z lehkých slitin Bold
Tmavě šedý diamantový brus s 
modrým pruhem

16" zimní kola z lehkých  
slitin stříbrné

Bezpečnostní  
šrouby

Vnější ochrana
Silnice je plná nebezpečí. Vydejte se na cestu s ochrannými doplňky.

KOLA
Ukažte jim, jak válíte, s novými stylovými koly z lehkých slitin.

ANTÉNA VE TVARU 
ŽRALOČÍ PLOUTVE
Dodejte svému vozu výrazný a 
uhlazený vzhled.



Střešní box malý s dvojitým 
otevíráním
Bezpečná přeprava zavazadel.
Maximální zatížení je 16 kg. Objem: 380 l

Hliníkový nosič nákladu
Maximální nosnost střechy je 35 kg. Tyče nosiče nákladu váží 6 kg. Maximální povolené zatížení nosiče nákladu je 29 kg.

Tažné zařízení
Maximální svislá nosnost je 52,5 kg. 
Není kompatibilní s možností 
rezervního kola.

Ocelový nosič kol
Celková hmotnost 2 kol nesmí být 
vyšší než 19,8 kg.

Zadní nosič jízdních kol
K dispozici jsou 13kolíkové a 7kolíkové 
adaptéry a adaptéry TEK.

Přeprava
Vezměte si svůj životní styl s sebou, díky přepravnímu příslušenství můžete zvýšit nosnost.

Posuvný nosič lyží
Bezpečně a pohodlně přepravíte až 4 páry lyží.



Velurové rohože s 
dvojitým prošíváním

Gumové rohože

Velurové rohože s 
dvojitým prošíváním - 
modré

Organizér nákladu s 
přepážkou
Udržujte svůj nákladový 
prostor uklizený a 
organizovaný.

Flexibilní organizér do kufru
Oddělte náklad v 
nákladovém prostoru a 
zabraňte tomu, aby se 
předměty kutálely. 

Oboustranná vana do kufru - černá
Je vyroben z veluru a gumy a chrání nákladový prostor před domácími mazlíčky, zahradním 
odpadem a dalšími nečistotami. 

Ochranná lišta kufru - 3D
Chraňte nákladový prostor před rozlitím, znečištěním a poškozením. 

Osvětlené prahy dveří

Sada LED vnitřního 
osvětlení kufru
K dispozici také pro zadního 
spolujezdce

Ambientní osvětlení - bílé
Pro zvýšení bezpečnosti a 
pohodlí přidejte další 
osvětlení.

Horní ochrana nárazníku 
Snadné čištění, ochrana 
proti poškrábání.

Styling interiéru
Ciťte se uvnitř dobře díky stylovým doplňkům interiéru.

Ochrana interiéru
Vyberte si pro svůj Nissan LEAF pohodlí a ochranu.

Koberečky
Navrženo s ohledem na bezpečnost a odolnost.



Brašna s držákem nabíjecího 
kabelu
Pohodlný úložný prostor pro nabíjecí 
kabel, aby byl v kufru bezpečně 
uložen.

Držák nabíjecího kabelu
Kompatibilní se standardním 
nabíjecím kabelem EV. Udržuje kabel 
čistý a mimo zem, když se 
nepoužívá.

Organizér pro navíjení 
nabíjecího kabelu
Udržuje kabel rovně a připravený k 
nabíjení.

EV Wallbox pro montáž na stěnu
Lze prodávat s dalším 
příslušenstvím*: sloupek s 
podstavcem pro jednu stanici, 
prodloužený sloupek, kabely atd. 
*Příslušenství závisí na modelu EV 
wallboxu.

Držák smartphonu 360 Grip* - černý
*K dispozici jsou i další držáky.

Dashcam
Používejte pouze v souladu s platnými místními zákony.

Dobíjení
Objevte rychlou, chytrou a bezproblémovou řadu domácích nabíječek

Doplňky interiéru
Praktické příslušenství, které vás udrží ve spojení.

Bezpečnost
Je tu pro vás, když to nejvíce potřebujete. 
Bezpečnostní příslušenství pro klid duše. 

DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE U SVÉHO PRODEJCE NEBO SERVISU NISSAN.



EV Wallbox
Lze prodávat s dalším příslušenstvím: 
sloupek s podstavcem.

Brašna s držákem nabíjecího kabelu
Pohodlný úložný prostor pro nabíjecí 
kabel, aby byl v kufru bezpečně uložen.

Držák smartphonu 360 Grip* - černý
*K dispozici jsou i další držáky.

Dashcam
Používejte pouze v souladu s platnými místními zákony.

DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE U SVÉHO PRODEJCE NEBO SERVISU NISSAN.

Dobíjení
Objevte rychlou, chytrou a bezproblémovou řadu domácích nabíječek

Doplňky interiéru
Praktické příslušenství, které vás udrží ve spojení.

Bezpečnost
Je tu pro vás, když to nejvíce potřebujete. 
Bezpečnostní příslušenství pro klid duše. 


