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NISSAN
LEAF TILBEHØR
Nissan tilbehør er konstrueret med henblik på at opfylde dine
behov for individualisering og styling, forbedre din komfort og
samtidig opfylde de højeste krav til kvalitet, performance og
driftssikkerhed. Nissan tilbyder tilbehør, som opfylder dine behov,
og et bredt udvalg af værdifulde og innovative produkter: originalt
Nissan tilbehør og Accessory Select-produkter.
ORIGINALT NISSAN TILBEHØR
Originalt Nissan tilbehør er udviklet og konstrueret specielt til vores
biler og designet af vores egne ingeniører, så det opfylder alle
relevante Nissan standarder. Tilbehøret er omfattet af nybilsgarantien
på 3 år/100.000 km (alt efter hvad der kommer først), hvis det monteres
før udlevering af bilen eller i nybilsgarantiens dækningsperiode.
ACCESSORY SELECT
Nissan har udvalgt en lang række eftermarkedsprodukter fra anerkendte
leverandører, så du får en bedre oplevelse af bilen og med garanti bliver
helt tilfreds. Garantidækningen for Accessory Select-produkter afhænger
af produktleverandøren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du
henvende dig til din autoriserede Nissan forhandler eller dit autoriserede
Nissan værksted.

*Originalt Nissan tilbehør er omfattet af en garanti på 3 år
eller 100.000 km, hvis udstyret monteres af en autoriseret
Nissan forhandler eller et autoriseret Nissan værksted
(dele og arbejde); 12 måneder, hvis udstyret monteres af
tredjepart eller af kunden selv.
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ELEGANCE CHROME PACK
FORKROMEDE DØRPANELLISTER
BAGKLAPSLISTE NEDERSTE – CHROME
SIDESPEJLSKAPPE – CHROME
KE600-5S00C

Aldrig har det været sjovere at konfigurere din
Nissan LEAF. Start med sidelister
og finish på bagklappen og sidespejlene
i skinnende krom eller ikonisk EV blue.
Et touch af elegance er lige dig.

Indtag byen med stil
med Elegance Pack

ELEGANCE BLUE PACK
DØRPANELLISTER – BLUE
BAGKLAPSLISTE NEDERST – BLUE
SIDESPEJLSKAPPER – BLUE
KE600-5S00B
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DYNAMIC PACK
FRONTLISTE* – BLUE
HÆKSPOILERLISTE – BLUE
SIDELISTE – BLUE
2000000005025
*Frontliste er ikke kompatibel med LEAF e+.

HAJFINNEANTENNE – BLACK
KE280-5SABC
Tilgængelig til Acenta modelår
2020 og udstyrsversionen Visia
(kompatibel med DAB, DAB+ og FM)

STÆNKLAPPER (FOR &
BAG) – SILVER METALLIC
KE788-5SH0E

LED-TÅGELYGTEKIT
KE622-5S502
Tilgængeligt til biler med
halogentågeforlygter (fra
udstyrsversionen Acenta)

Gør livet til en fest
med Dynamic Pack
Go for it! Fremhæv din elbils stil med blå
detaljer på bilens front og bagende samt
nederst på siderne. Intet kan stoppe dig,
så invester i et LED-tågelygtekit til alt
slags vejr og beskyttende stænklapper.
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TAGBØJLER – ALUMINIUM
KE730-5S510

Det kører for dig

Den maksimale lastkapacitet på taget er 35 kg.
Tagbøjlerne vejer 6 kg. Den maksimale last på
tagbøjerne er 29 kg.

med elegante nye alufælge
Kør med stil i din Nissan LEAF med originale Nissan
alufælge: 16" Black ELECTRON eller 17" BOLD i dark
grey med blå indlæg – designet til at blive bemærket.

16" ELECTRON
ALUMINIUMSFÆLG, SORT
KE409-5SH20

Gør op med det statiske

LÅSEMØTRIKKER
KE409-89951

17" BOLD
ALUFÆLG
DARK GREY
DIAMOND CUT
MED BLÅ INDLÆG
KE409-5SH30DS

CYKELHOLDER - TIL ANHÆNGERTRÆK,
13-BENS TIL TO CYKLER, SAMMENKLAPPELIG, EURORIDE
KE738-70213

med en hajfinneantenne

HAJFINNEANTENNE
BLACK METALLIC - KE280-5SABC
WHITE PEARL - KE280-5SAAA
RED PEARL - KE280-5SABE
GREY METALLIC - KE280-5SABD
SOLID WHITE - KE280-5SABB

ANHÆNGERTRÆK TIL CYKELHOLDER*
KE503-6W510
ELKIT, 13-BENS
KE505-5S012

(Kompatibel med DAB, DAB+ og FM)

Det maksimale kuglehovedtryk er 52,5 kg.

Tilgængelig til udstyrsversionerne Acenta og Visia modelår 2020.

*Ikke kompatibelt med reservehjul.
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WALLBOX TIL ELBIL
DENNE WALLBOX KAN FÅS MED EKSTRA
TILBEHØR: ENKELT WALLBOX-STANDER,
OPHÆNG, ETC. VARENS UDSEENDE KAN
AFVIGE FRA DET VISTE

ENKELT STANDER

Mere sikkert, mere smart

og mere effektivt

STANDER TIL DIN
AC-OPLADER. TIL INDVENDIG
OG UDVENDIG BRUG. DEN
OMFATTER KABEL-STYRING
OG BESKYTTER DIN OPLADER.
VARENS UDSEENDE KAN
AFVIGE FRA DET VISTE.

Vores udvalg af opladere til hjemmet er ideelt for de husejere, der har
behov for at oplade deres elbil på en hurtig og effektiv måde. Disse
smarte opladningsløsninger leverer en effekt fra 7 kW til 22 kW, og de
er udviklet, så de passer til alle indretninger. De kan udstyres med et
Dynamic Power Boost-system, som overvåger det samlede strømforbrug
i dit hjem og tilpasser opladningshastigheden af din bil dynamisk.
Optimal opladning til en lav pris, så hjemmets elnet optimeres!

Din Nissan forhandler eller dit Nissan værksted kan give dig flere informationer om produktspecifikationer, tilbehør og
anbefalet montering. Udstyret er også tilgængeligt for erhvervskunder.
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Tag kontrollen over vejen
med tilbehør til beskyttelse
Vejen byder på mange risikomomenter.
Fra måtter og stænklapper til
beskyttelsesfilm til motorhjelm – vi
har et omfangsrigt udbud af tilbehør
til beskyttelse af din Nissan LEAF.

BESKYTTELSESFILM TIL
MOTORHJELM
999N1-86001

AFDÆKNING TIL ALLE
TYPER KLIMA
KB691-5S000

AFDÆKNING TIL OPLADNINGSKLAP
KB691-5S00A

STÆNKLAPPER
(FOR & BAG)
SOLID WHITE
KE788-5SH0A
VELOURMÅTTER, SÆT
DOBBELTE SYNINGER – BLUE
KE745-5S00B
DOBBELTE SYNINGER – BLACK
KE745-5S001

DØRKANTSBESKYTTELSE
FILM TIL TO DØRE
KB537-90100

OPLYST INDSTIGNINGSLISTE MED
”ZERO EMISSION”-LOGO
G6950-3NL0A

BESKYTTELSESFILM TIL
TOUCH SCREEN
KB537-90500
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BAGAGERUMSBAKKE
MED RUMOPDELER
T99C2-5SA0A

STEMNINGSBELYSNING – WHITE
KE630-5S014

LISTE TIL ØVERSTE
DEL AF KOFANGER
999B1-8600C

Føl dig godt tilpas i bilen

LED- KABINELYSPAKKE*
KS262-5S220

LÆSSEKANTSBESKYTTELSE - 3D
KE965-5S0S1

med stylingtilbehør til kabinen
Vi ved det godt. Du har brug for den
rigtige atmosfære, når du kører bil.
Vælg hvid stemningsbelysning,
bagagerumsbakke med opdeling og
LED-kabinelys – så er din komfort sikret.

VENDBAR
BAGAGERUMSMÅTTE
KE965-5S0S0

FLEKSIBEL
BAGAGERUMSOPDELER
KB930-00160

*Pakken omfatter også pærerne i kabinen

Udskriv | Luk

LUFTRENSER TIL KABINEN
KB272-99900

TØJBØJLE
KS872-9990A

ASKEBÆGER
MED LYS
F8800-89926

SMARTPHONEHOLDER,
360-GRADERS GREB – SORT
KS289-360BL

Bare tag det roligt...
Vi har tænkt på det hele
Alle smartphones er tilsluttet. Maden er frisk.
Børnene er trygge og glade. Livet er fedt med
Nissan tilbehør. Find udstyret til din Nissan LEAF
med det samme.

BABYSÆDE SAFE PLUS
ISOFIX-BASE
KS530-99090
(op til maks. 13 kg og en alder på 15 måneder)

KØLEBOKS – (20 L)
KS930-00080
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TILFØJ NISSAN LEAF-TILBEHØR
UDVENDIG STYLING
ELEGANCE BLUE
PACK
Dørpanellister,
Blue
Bagklapsliste
nederst – Blue
Sidespejlskapper –
Blue
KE600-5S00B

Dørpanellister,
Blue
KE760-5S05B

Bagklapsliste
nederst – Blue
KE791-5S02B

ELEGANCE
CHROME PACK
Forkromede
dørpanellister
Forkromet
bagklapsliste
nederst
Forkromede
sidespejlskapper
KE600-5S00C

Sidespejlskapper –
Blue
KE960-5S01B

HAJFINNEANTENNE(1)

Forkromede
dørpanellister
KE760-5S05C

Forkromet
bagklapsliste
nederst
KE791-5S02C

Forkromede
sidespejlskapper
KE960-5S01C

17" alufælg – Dark
grey, diamond cut
med blåt indlæg –
BOLD
KE409-5SH30DS

16" VINTERFÆLG
Silver
KB409-5S100
Black
KB409-5S100BZ

ALUMINIUMSFÆLGE

Kompatibel med DAB,
DAB+ og FM.

DYNAMIC PACK
Frontliste – Blue
Sideliste – Blue
Hækspoiler – Blue
2000000005025

Frontliste – Blue
K6010-5SK0A

Sideliste – Blue
G68E0-5SK0A

Hækspoiler – Blue
KE790-5S02B

Cykelholder

Tagboks Lille, med
dobbelt åbning

Skiholdere
forskydelige
Op til 6 par
KE738-99996
2 par
KS738-50001
4 par
KS738-50002
Adapter til
ståltagbøjler(2)
KS738-50099

LASTHOLDERE OG TILBEHØR
Tagbøjler i
aluminium
Den maksimale
lastkapacitet på taget
er 35 kg. Tagbøjlerne
vejer 6 kg. Den
maksimale last på
tagbøjerne er 29 kg.

KE730-5S510

Black Metallic
KE280-5SABC
White Pearl
KE280-5SAAA
Red Pearl
KE280-5SABE
Grey Metallic
KE280-5SABD
Solid White
KE280-5SABB

16" alufælg,
ELECTRON - Black
KE409-5SH20

ANHÆNGERTRÆK TIL CYKELHOLDER OG TILBEHØR
Den samlede vægt
af to cykler må ikke
overstige 19,8 kg.

Stål
KB738-80100
Adapter til
tagbøjler, stål
KB738-88950

Maks. lasten på LEAF
er 16 kg. Kapacitet: 380 l

KE734-380BK
Ranger 90
Maks. lasten på
LEAF er 22 kg.
Kapacitet: 340 l

KE734-RAN90

Anhængertræk til
cykelholder*
KE503-6W510
Elkit, 13-bens
KE505-5S012
Det maksimale
kuglehovedtryk
er 52,5 kg.
*Ikke kompatibelt
med reservehjul.

Cykelholder til
anhængertræk
13-bens, til to cykler,
sammenklappelig, Euroride
KE738-70213
7-bens, til to cykler,
sammenklappelig, Euroride
KE738-70207

PRAKTISK UDSTYR INDVENDIGT
Adapter til elkit
13-bens til 7-bens
KE505-89951
Rammeadapter
KS738-75002

Askebæger
med lys
F8800-89926
Askebæger, sort
96536-00Q0A

BAGAGERUM
Køleboks (20 L)
KS930-00080
Ikke kompatibel med
UK 230V-elstik.
Tilslutningsspænding:
12 V/220–240 V.

Bagagerumsbakke
Vendbar – Black
Babysæde, Safe
Plus – Isofix-base(3)
KS530-99090

Luftrenser til
kabinen
KB272-99900

Tøjbøjle
KS872-9990A

Beskyttelse til
øverste del af
kofanger
999B1-8600C

(til biler med BOSEsystem)

KE965-5S0S0
Vendbar – Black
(til biler uden BOSEsystem)

KE965-5S0S1

LYS

Fleksibel
bagagerumsopdeler
KB930-00160

Lastkasse med
rumopdeler
T99C2-5SA0A

Indlæg til
bagklap – 3D
KE965-5S0S1

MULTIMEDIEHOLDERE
LEDkabinelyspakke,
Bagagerum
KS262-5S220
Bagsædepassager
KS262-5S010
Kabinelampe
KS26-25S210

Oplyste
indstigningslister
med ”ZERO
EMISSION”-logo
G6950-3NL0A

LED-tågelygtekit
KE622-5S502
Tilgængeligt til biler
med halogentågelygter
(fra udstyrsversionen
Acenta)

OE tågelygtekit
KE622-5S510

Stemningsbelysning White
KE630-5S014

Smartphoneholder
360-graders
greb – sort
KS289-360BL

Smartphoneholder,
trådløs oplader/
MagicMOUNT
Procharge
(instrumentpanel/rude)

Smartphoneholder
(magnetisk)
KS289-AVMBL

Smartphoneholder til
rude/instrumentpanel,
universal (rude/
instrumentpanel)

Smartphoneholder
MagicMOUNT (På
luftdyse)

KB289-00002

KB289-00010

KB289-00001

Smartphoneholder
MagicMOUNT
(instrumentpanel)

KB289-00003

Smartphoneholder
Dobbeltfunktion,
MagicMOUNT
(instrumentpanel/
luftdyse )

KB289-00004
Smartphoneholder
MagicMOUNT
(instrumentpanel/
rude)

KB289-00005

(1)

Tilgængelig til udstyrsversionerne Acenta og Visia modelår 2020. (2)Til 2 par og 4 par. (3)Kapacitet: op til maks. 13 kg og en alder på maks. 15 måneder.
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TILFØJ NISSAN TILBEHØR
OPLADNING
Wallbox til elbiler
Denne wallbox kan fås
med ekstra tilbehør:
enkelt og dobbelt, kort
stander, etc.
Kontakt din NISSAN
forhandler eller dit
NISSAN værksted for
yderligere informationer.
Varens udseende kan
afvige fra det viste

Enkelt stander
Omfatter kabelstyring
og beskytter din
oplader.
Varens udseende kan
afvige fra det viste

Spiralladekabel til
elbiler
Længde 5 m
KB245-00002
Længde 9 m
KB245-00003

MÅTTER

Holder til
elbilsladekabel
B96M5-3NC0B

Opruller til
elbilsladekabel
B96M5-4FJ00

Taske til
kabelholder
296M2-4FA0A

Dørkants
beskyttelsesfilm

til to døre
KB537-90100

Velourmåtter,
dobbelte syninger
– Blue
KE745-5S00B

Gummimåtter
KE748-5S001

Afdækning til alle
typer klima
KB691-5S000

Beskyttelsesfilm
til touchscreen
KB537-90500

Afdækning til
opladningsklappen
KB691-5S00A

Beskyttelsesfilm
til motorhjelm
999N1-86001

Stænklapper
(for & bag)
White Pearl
KE788-5SH1B
Solid White
KE788-5SH0A

Stænklapper
(for & bag)
Brown Metallic
KE788-5SH0B
Grey Metallic
KE788-5SH0C

Stænklapper
(for & bag)
Greenish Silver
KE788-5SH0D
Silver Metallic
KE788-5SH0E

Stænklapper
(for & bag)
Red Pearl
KE788-5SH1A
Red Brisk
KE788-5SH1C

NISSAN Udvidet Tryghed giver dig og eventuelle efterfølgende
ejere af bilen ro i sjælen, fordi aftalen kan overdrages, hvis du
sælger din bil privat.

SERVICEAFTALER
Giv din LEAF den vedligeholdelse, den fortjener, med en Nissan
Serviceaftale, og spar penge i den sidste ende.
Nissan vedligeholdelsesaftale omfatter alt planlagt
servicearbejde, som anbefales af Nissan og angives i Nissans
officielle servicemanual.
Hvis du indgår en vedligeholdelsesaftale, kender du bilens
vedligeholdelsesomkostninger lige fra starten, ligesom du er
beskyttet mod prisinflation.

SIKKERHED

Stænklapper
(for & bag)
Black Metallic
KE788-5SH1D

Nissan Udvidet Tryghed tilbyder garantidækning for et længere
tidsrum, et højere antal kilometer eller begge dele til din LEAF.
Udvalget af mulige aftaler gør, at du kan vælge den, der passer
bedst til dine behov.
I tilfælde af en reparation anvendes der kun Nissan dele, som
monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan.

BESKYTTELSE

Velourmåtter,
dobbelte syninger
– Black
KE745-5S001

UDVIDET TRYGHED

Låsemøtrikker
KE409-89951

Safety pack 1
(førstehjælpssæt, 1 sikkerhedsvest, 1 advarselstrekant)
KE930-00022
Safety pack 2
(førstehjælpssæt, 1 sikkerhedsvest, 2 advarselstrekanter)
KE930-00023
Safety pack 3
(førstehjælpssæt, 2 sikkerhedsveste, 1 advarselstrekant)
KE930-00024

Dashcam*
KB289-99900
*Må kun anvendes
i henhold til
lokal lovgivning.

LEDadvarselslampe
KB930-00140

Førstehjælpssæt – i hård plastikboks KE930-00008
Førstehjælpssæt – i blød taske KE930-00007
Sikkerhedsvest KE930-00061
Advarselstrekant KE930-00011
Dobbelte advarselstrekanter KE930-00012

Nødhammer med
LED-lys
KB930-00150

Nøglefinder
KB230-99900

Vælg den varighed, der dækker dine behov, og drag fordel af
brugen af originale Nissan reservedele, som monteres af vores
uddannede mekanikere til en nedsat pris.
En godt vedligeholdt bil har en højere gensalgsværdi. Hvis du
sælger din Nissan, før aftalen udløber, kan den nye ejer nyde
godt af aftalen i den resterende periode.

Tilbehør og andet udstyr, som kunden får monteret efterfølgende, kan påvirke de tal,
der er oplyst for rækkevidden.
Originalt Nissan tilbehør er omfattet af nybilsgarantien på 3 år/100.000 km (alt efter
hvad der kommer først), hvis det monteres før udlevering af bilen eller i nybilsgarantiens
dækningsperiode. Det originale Nissan tilbehør skal monteres af en Nissan forhandler
eller et Nissan værksted.
Originalt Nissan tilbehør, som monteres uden for nybilsgarantiens dækningsperiode
eller af tredjepart eller kunden selv, er kun dækket af Nissans garanti på originale
reservedele og tilbehør, som gælder i 12 måneder/ubegrænset antal kilometer.
Garantidækningen for Accessory Select-produkter afhænger af produktleverandøren.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du henvende dig til din autoriserede
Nissan forhandler eller dit autoriserede Nissan værksted.

Udskriv | Luk

Del passionen

1

Med eksklusivt merchandise
Del din kærlighed til den komplet eldrevne Nissan LEAF med vores
eksklusive merchandise, der omfatter alt fra tøj til LEAF-modelbiler
og meget andet.
1-NOTESBOG
2-MODELBIL
3-KUGLEPEN
4-T-SHIRT
5-SWEATER

2
3

6-JAKKE
7- BASEBALLCAP
8-POWERBANK
9-TRUE SOUNDHOVEDTELEFONER

Der findes også andre typer
merchandise. Du kan få mere at vide
hos din autoriserede Nissan-forhandler.

8

4

7

9

6
5
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Besøg vores hjemmeside på: https://www.nissan.dk/biler/personbiler/leaf.html

Følg Nissan LEAF på:

Dealer stamp:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen
(NOVEMBER 2020). Denne brochure er fremstillet ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger.
I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan Europe sig ret
til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan
forhandlerne vil hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan forhandler,
hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan
farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes.
Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY20 LEAF P&A brochure GEA 11/2020 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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