„LEAF“
AKSESUARAI
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„NISSAN LEAF“
AKSESUARAI
„Nissan“ aksesuarai leidžia patenkinti visus Jūsų poreikius – suteikti
automobiliui individualų braižą, sukurti išskirtinį jo stilių ir pagerinti
važiavimo komfortą. Jie atitinka aukščiausius kokybės, efektyvumo ir
patikimumo standartus. „Nissan“ siūlo platų naudingų ir naujoviškų
produktų asortimentą įvairioms jūsų reikmėms – originalius „Nissan“
aksesuarus ir rinktinius kitų gamintojų produktus.

ORIGINALŪS „NISSAN“ AKSESUARAI
Originalūs „Nissan“ aksesuarai – specialiai „Nissan“ automobiliams sukurti
ir pagaminti produktai. Tai mūsų inžinierių darbo rezultatas. Jie atitinka
visus „Nissan“ taikomus standartus, todėl jiems suteikiama naujam
automobiliui taikoma garantija, galiojanti 3 metus / 100 000 km (priklauso
kuri sąlyga įvykdoma pirmiau), jeigu šie aksesuarai sumontuojami prieš
automobilį perduodant klientui arba galiojant naujo automobilio garantijai.
RINKTINIAI KITŲ GAMINTOJŲ PRODUKTAI
„Nissan“ kruopščiai atrinko grupę produktų, gaunamų iš patikimų tiekėjų. Šie
produktai padės išsaugoti nepriekaištingą jūsų automobilio būklę ir leis patirti
tikrą malonumą kiekvieną kartą sėdant už jo vairo. Jiems taikomos garantijos
sąlygos priklauso nuo atitinkamo produkto tiekėjo. Daugiau informacijos apie
šių produktų garantiją teiraukitės įgaliotoje „Nissan“ atstovybėje arba servise.

Originalūs „Nissan“ aksesuarai turi būti montuojami „Nissan“
atstovybėje arba autorizuotame „Nissan“ servise. Jeigu originalius
„Nissan“ aksesuarus sumontuoja trečioji šalis, pats klientas arba jie
sumontuojami pasibaigus naujo automobilio garantijai, jiems
taikoma originalių atsarginių dalių ir aksesuarų garantija –
12 mėnesių be ridos apribojimų.
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„ELEGANCE CHROME“ PAKETAS
ŠONINĖS APDAILOS JUOSTOS - „CHROME“
BAGAŽINĖS DANGČIO APATINĖS DALIES APDAILA - „CHROME“
VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI - „CHROME“
KE600-5S00C

Rinktis papildomus komponentus savo „Nissan
LEAF“ elektromobiliui dar niekuomet nebuvo tokia
smagi pramoga. Pradėkite nuo šoninių apdailos
juostų ir baikite bagažinės bei veidrodėlių
apdailos detalėmis. Galima rinktis blizgius
chromuotus arba elektromobiliams būdingus
mėlynus akcentus. Atskleiskite savo eleganciją.

Sužavėkite miestą
pasirinkę „Elegance“ paketą

„ELEGANCE BLUE“
PAKETAS
ŠONINĖS APDAILOS
JUOSTOS – „BLUE“
BAGAŽINĖS DANGČIO APATINĖS
DALIES APDAILA - „BLUE“
VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI - „BLUE“
KE600-5S00B
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„DYNAMIC“ PAKETAS
PRIEKINIO BAMPERIO
APDAILA – „BLUE“
GALINIO APTAKO APDAILA – „BLUE“
ŠONINĖ APATINĖ APDAILA – „BLUE“
2000000005025

PELEKO FORMOS ANTENA –
„BLACK”
KE280-5SABC
Suderinama su MY20 „Acenta“ ir
„Visia“ versijomis (palaiko „DAB“,
„DAB+“ ir FM).

PURVASAUGIAI (PRIEKINIAI
IR GALINIAI) – „SILVER
METALLIC“
KE788-5SH0E
LED RŪKO ŽIBINTŲ
KOMPLEKTAS
KE622-5S502
Automobiliams, su halogeniniais
rūko žibintais („Acenta“ ir
aukštesnio lygio versijos).

Linksmas keliones
užtikrins paketas „Dynamic“
Veikite! Išryškinkite savo elektromobilio stilių mėlynomis
apdailos detalėmis priekyje, gale ir šonuose. Investuokite
į bet kokiam orui tinkamus LED rūko žibintus bei
purvasaugius ir Jūsų niekas nesustabdys!
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ALIUMININIAI STOGO SKERSINIAI
KE730-5S510

Riedėkite savo keliu

Maksimali stogo apkrova – 35 kg.
Skersinių svoris – 6 kg.
Maksimali stogo skersinių apkrova – 29 kg.

su išskirtiniais lengvojo
lydinio ratlankiais
Papuoškite savo „LEAF“ stilingais originaliais „Nissan“
lengvojo lydinio ratlankiais – 16 colių juodais „ELECTRON“
arba 17 colių tamsiai pilkais „BOLD“ su mėlynomis
juostelėmis. Dėmesys garantuotas!

16 COLIŲ „ELECTRON“
LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIS „BLACK“
KE409-5SH20

Sumažinkite oro pasipriešinimą
su peleko formos antena

APSAUGINIAI RATŲ
VARŽTAI
KE409-89951

17 COLIŲ
„BOLD“
LENGVOJO
LYDINIO
RATLANKIS
„DARK GREY“ SU
MĖLYNOMIS
JUOSTELĖMIS,
„DIAMOND CUT“
KE409-5SH30DS

ANT VILKIMO KABLIO TVIRTINAMAS
DVIRAČIŲ LAIKIKLIS „EURORIDE“
13 KONTAKTŲ JUNGTIS, 2 DVIRAČIAMS,
ATLENKIAMAS
KE738-70213

PELEKO FORMOS ANTENA
„BLACK METALLIC“ - KE280-5SABC
„WHITE PEARL“ - KE280-5SAAA
„RED PEARL“ - KE280-5SABE
„GREY METALLIC“ - KE280-5SABD
„SOLID WHITE“ - KE280-5SABB

VILKIMO KABLYS*
KE503-6W510
13 KONTAKTŲ JUNGTIS
KE505-5S012

Suderinama su MY20 „Acenta“ ir „Visia“ versijomis
(palaiko „DAB“, „DAB+“ ir FM).

Maksimali vertikali apkrova 52,5 kg.
* Nesuderinama su atsarginio rato komplektacija.
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SIENINIS ĮKROVIMO ĮRENGINYS „WALLBOX“
ILIUSTRACINIO POBŪDŽIO FOTOGRAFIJA.
„WALLBOX“ ĮRENGINYS GALI BŪTI MONTUOJAMAS
SU PAPILDOMA ĮRANGA: „WALBOX“ STOVU,
UŽSPAUDĖJU IR PAN..

Saugiau, išmaniau

ir daug efektyviau
Mūsų įkrovimui namuose skirtos įrangos asortimentas puikiai tiks
tiems namų savininkams, kurie nori savo elektromobilį įkrauti greitai ir
efektyviai. Siūlome nuo 7 kW iki 22 kW galios išmanius įkrovimo
sprendimus, tinkančius įvairiausių parametrų elektros tinklui. Įkrovimo
įranga gali būti montuojama kartu su „Dynamic Power Boost“ sistema,
kuri matuoja bendras elektros energijos sąnaudas Jūsų namuose ir
atitinkamai koreguoja jūsų elektromobilio įkrovimo greitį. Optimalus
įkrovimas be didelių investicijų į jūsų elektros tiekimo sistemą!

„WALLBOX“ STOVAS
ILIUSTRACINIO POBŪDŽIO
FOTOGRAFIJA.
KINTAMOS SROVĖS (AC)
KROVIKLIO STOVAS,
MONTUOJAMAS PATALPOJE
ARBA LAUKE.
STOVAS TURI KABELIO LAIKIKLĮ IR
UŽTIKRINA KROVIKLIO APSAUGĄ.

Daugiau informacijos apie produktų specifikacijas, aksesuarus ir montavimo darbus atliekančias įmones jums suteiks
„Nissan“ atstovybėje arba autorizuotame servise. Taip pat galimi verslo klientams skirti sprendimai.
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Įveikite visas kliūtis
su apsauginiais aksesuarais
Kelyje tyko daugybė pavojų. Nuo kilimėlių
ir purvasaugių iki variklio dangčio
apsauginės plėvelės – siūlome visą seriją
aksesuarų, skirtų užtikrinti patikimą jūsų
„Nissan LEAF“ apsaugą.

APSAUGINĖ
VARIKLIO DANGČIO
PLĖVELĖ
999N1-86001

VELIŪRO KILIMĖLIŲ
KOMPLEKTAS
SU DVIGUBA SIŪLE – „BLUE“
KE745-5S00B
SU DVIGUBA SIŪLE – „BLACK“
KE745-5S001

APSAUGINĖ DURŲ BRIAUNOS
PLĖVELĖ (2 DURIMS)
KB537-90100

BET KOKIAM ORUI
TINKANTIS DANGALAS
KB691-5S000

ĮKROVIMO LIZDO DANGALAS
KB691-5S00A

PURVASAUGIAI
(PRIEKINIAI IR GALINIAI)
– „SOLID WHITE“
KE788-5SH0A

DURŲ SLENKSČIO APSAUGA SU
APŠVIETIMU IR „ZERO EMISSION“
LOGOTIPU
G6950-3NL0A

APSAUGINĖ LIEČIAMOJO
EKRANO PLĖVELĖ
KB537-90500
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BAGAŽINĖS DAIKTADĖŽĖ SU
SKIRIAMĄJA SIENELE
T99C2-5SA0A

SALONO APŠVIETIMAS – „WHITE“
KE630-5S014

VIRŠUTINĖ
BAMPERIO
APSAUGA
999B1-8600C

Jaukus salonas

LED SALONO APŠVIETIMO
KOMPLEKTAS*
KS262-5S220

BAGAŽINĖS SLENKSČIO
APSAUGA (3D)
KE965-5S0S1

su stilingais aksesuarais
Mes žinome, kad keliaujant didelę
reikšmę turi jauki atmosfera. Jūsų
pasirinkimui siūlome baltą salono
apšvietimą, bagažinės daiktadėžę ir
LED vidaus apšvietimo komplektą.
Viskas sukurta visapusiškam Jūsų
komfortui užtikrinti.

DVIPUSIS BAGAŽINĖS
ĮKLOTAS
KE965-5S0S0

LANKSTI KROVINIŲ FIKSAVIMO
JUOSTA
KB930-00160

* Komplekte yra ir salono apšvietimo lemputės.
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AUTOMOBILINIS ORO
VALYMO ĮRENGINYS
KB272-99900

PAKABA RŪBAMS
KS872-9990A

PELENINĖ SU APŠVIETIMU
F8800-89926

„360 GRIP“ TELEFONO
LAIKIKLIS – „BLACK“
KS289-360BL

Atsipalaiduokite...
mes apie viską pagalvojome
Išmanusis telefonas prijungtas. Maistas visuomet
šviežias. Vaikai saugūs ir laimingi. „Nissan“ aksesuarai
palengvina gyvenimą. Papildykite savo „Nissan LEAF“
šiais priedais jau dabar.

VAIKIŠKA KĖDUTĖ „SAFE PLUS“
SU „ISOFIX“ PADU
KS530-99090
(Iki 13 kg svorio ir 15 mėnesių amžiaus vaikams)

DĖŽĖ – ŠALDYTUVAS (20 L)
KS930-00080
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KITI „NISSAN LEAF“ AKSESUARAI
IŠORĖS APDAILA
PAKETAS
„ELEGANCE BLUE“
Šoninės apdailos
juostos – „Blue“
Apatinė bagažinės
dangčio apdaila –
„Blue“
Veidrodėlių
gaubtai – „Blue“
KE600-5S00B

Šoninės apdailos
juostos – „Blue“
KE760-5S05B

Apatinė bagažinės
dangčio apdaila –
„Blue“
KE791-5S02B

PAKETAS
„ELEGANCE CHROME“
Šoninės apdailos
juostos – „Chrome“
Apatinė bagažinės
dangčio apdaila –
„Chrome“
Veidrodėlių gaubtai
– „Chrome“
KE600-5S00C

Veidrodėlių
gaubtai – „Blue“
KE960-5S01B

Šoninės apdailos
juostos – „Chrome“
KE760-5S05C

Apatinė bagažinės
dangčio apdaila –
„Chrome“
KE791-5S02C

Veidrodėlių
gaubtai –
„Chrome“
KE960-5S01C

17 col. „BOLD“
lengvojo lydinio
ratlankis su
mėlynomis
juostelėmis,
„Diamond Cut
Dark Grey“
KE409-5SH30DS

16 col. „WINTER“
lengvojo lydinio
ratlankis
„Silver“
KB409-5S100
„Black“
KB409-5S100BZ

PELEKO FORMOS ANTENA (1) LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
PAKETAS
„DYNAMIC”
Priekinė bamperio
apdaila – „Blue“
Šoninis apdailos
elementas – „Blue“
Galinio aptako
apdaila – „Blue“
2000000005025

Suderinama su „DAB“,
„DAB+“ ir FM.

Priekinė bamperio
apdaila – „Blue“
K6010-5SK0A

Šoninis apdailos
elementas – „Blue“
G68E0-5SK0A

Galinio aptako
apdaila – „Blue“
KE790-5S02B

Dviračių laikiklis

Stogo bagažinė
Maža, atidaroma
iš dviejų pusių

Slidžių laikiklis,
stumdomas
6 poroms
KE738-99996
2 poroms
KS738-50001
4 poroms
KS738-50002
Plieninio stogo
skersinio adapteris (2)
KS738-50099

STOGO SKERSINIAI IR JŲ PRIEDAI
Aliumininiai stogo
skersiniai
Maksimali stogo
apkrova – 35 kg.
Stogo skersinių svoris
– 6 kg.
Maksimali skersinių
apkrova – 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 col. „ELECTRON“
lengvojo lydinio
ratlankis, „Black“
KE409-5SH20

VILKIMO KABLYS IR JO PRIEDAI
Bendras 2 dviračių
svoris negali viršyti
19,8 kg.

Plieninis
KB738-80100
Plieninio laikiklio
adapteris
KB738-88950

Maksimali apkrova
16 kg, tūris 380 l.

KE734-380BK
„Ranger 90“
Maksimali apkrova
22 kg, tūris 340 l.

KE734-RAN90

Vilkimo kablys*
KE503-6W510
13 kontaktų el.
jungtis
KE505-5S012
Maksimali vertikali
apkrova 52,5 kg.
* Nesuderinama su
atsarginio rato
komplektacija.

SALONO PRIEDAI
Ant vilkimo kablio
montuojamas dviračių
laikiklis
„Euroride“, 13 kont.,
2 dviračiams, nulenkiamas
KE738-70213
„Euroride“, 7 kont.,
2 dviračiams, nulenkiamas
KE738-70207

El. jungties adapteris
Iš 13 kont. į 7 kont.
KE505-89951
Rėmo adapteris
KS738-75002

Peleninė su
apšvietimu
F8800-89926
Peleninė – „Black“
96536-00Q0A

BAGAŽINĖ
Dėžė – šaldytuvas
(20 l)
KS930-00080
Nesuderinama su JK
230V šaltiniu.
Šaltinio įtampa: 12V /
220-240V.

Bagažinės įklotas
Dvipusis – „Black“
Vaikiška kėdutė
„Safe Plus“ su
„Isofix“ padu (3)
KS530-99090

Automobilinis oro
valymo įrenginys
KB272-99900

Pakaba rūbams
KS872-9990A

APŠVIETIMAS
LED salono
apšvietimo
komplektas
Bagažinė
KS262-5S220
Galinė salono dalis
KS262-5S010
Viso salono
apšvietimas
KS26-25S210
(1)

Viršutinės
bamperio dalies
apsauga
999B1-8600C

(Versijoms su „Bose“
sistema)

KE965-5S0S0
Dvipusis – „Black“

Lanksti krovinių
fiksavimo juosta
KB930-00160

KE965-5S0S1

Bagažinės
daiktadėžė su
pertvara
T99C2-5SA0A

Telefono laikiklis/belaidis
kroviklis „MagicMOUNT
Procharge“,
tvirtinamas prie stiklo/
skydelio

Telefono laikiklis
„MagicMOUNT“,
tvirtinamas prie
grotelių

(Versijoms be „Bose“
sistemos)

Bagažinės
slenksčio
apsauga, 3D
KE965-5S0S1

MULTIMEDIJOS ĮRENGINIŲ LAIKIKLIAI
Durų slenksčio
apsauga su
apšvietimu ir „Zero
Emission“ logotipu
G6950-3NL0A

LED rūko žibintų
komplektas
KE622-5S502
Automobiliams su
halogeniniais rūko
žibintais („Acenta“ ir
aukštesnio lygio
versijos).

OE rūko žibintų
komplektas
KE622-5S510

Salono
apšvietimas –
„White“
KE630-5S014

Telefono laikiklis
„360 Grip“ – „Black“
KS289-360BL

KB289-00010

Telefono laikiklis
(magnetinis)
KS289-AVMBL

Telefono laikiklis
„DashMOUNT
Universal“, tvirtinamas
prie stiklo/skydelio

KB289-00001

KB289-00002
Telefono laikiklis
„MagicMOUNT“,
tvirtinamas prie
skydelio

KB289-00003

Telefono laikiklis
„MagicMOUNT“,
tvirtinamas prie
skydelio/grotelių

KB289-00004
Telefono laikiklis
„MagicMOUNT“,
tvirtinamas prie
skydelio/stiklo

KB289-00005

Montuojama MY20 „Acenta“ ir „Visia“ versijose. (2) Tinka 2 arba 4 poroms. (3) Iki 13 kg svorio ir 15 mėnesių amžiaus vaikams.
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KITI „NISSAN LEAF“ AKSESUARAI
ĮKROVIMAS
Sieninis įkrovimo
įrenginys „Wallbox“

Įkrovimo įrenginio
laikiklis/stovas

Fotografija yra
iliustracinio pobūdžio.
Įkrovimo įrenginys gali
būti komplektuojamas
su įvairiais priedais.
Daugiau informacijos
jums suteiks „Nissan“
atstovybėje.

Fotografija yra
iliustracinio pobūdžio.

Komplekte yra
kabelio laikiklis ir
kroviklio apsauga.

Įkrovimui skirtas
kabelis, spiralinis
5 metrų ilgio
KB245-00002
9 metrų ilgio
KB245-00003

KILIMĖLIAI

Įkrovimo kabelio
laikiklis
B96M5-3NC0B

Įkrovimo kabelio
ritė
B96M5-4FJ00

Įkrovimo kabelio
laikiklio krepšelis
296M2-4FA0A

„Nissan“ išplėstinė garantija leidžia pasinaudoti „LEAF“ automobilio
garantija ilgesnį laiką, nuvažiuojant daugiau kilometrų arba
galiojant šioms minėtoms sąlygoms kartu. Iš siūlomų sutarčių
galite išsirinkti labiausiai atitinkančią jūsų poreikius.
Remontuojant automobilį, bus naudojamos tik originalios „Nissan“
dalys, o remonto darbus atliks kvalifikuoti „Nissan“ meistrai.

APSAUGA

Veliūro kilimėliai
su dvigubomis
siūlėmis – „Black“
KE745-5S001

Veliūro kilimėliai
su dvigubomis
siūlėmis – „Blue“
KE745-5S00B

Guminiai kilimėliai
KE748-5S001

Apsauginis
dangalas
KB691-5S000

Apsauginė ekrano
plėvelė
KB537-90500

Įkrovimo lizdo
dangalas
KB691-5S00A

Apsauginė durų
briaunos plėvelė
(2 durims)
KB537-90100

Apsauginė
priekinio gaubto
plėvelė
999N1-86001

Purvasaugiai
(priekiniai ir
galiniai)
„White Pearl“
KE788-5SH1B
„Solid White“
KE788-5SH0A

Purvasaugiai
(priekiniai ir
galiniai)
„Brown Metallic“
KE788-5SH0B
„Grey Metallic“
KE788-5SH0C

Purvasaugiai
(priekiniai ir
galiniai)
„Greenish Silver“
KE788-5SH0D
„Silver Metallic“
KE788-5SH0E

Purvasaugiai
(priekiniai ir
galiniai)
„Red Pearl“
KE788-5SH1A
„Red Brisk“
KE788-5SH1C

SAUGUMAS
Purvasaugiai
(priekiniai ir
galiniai)
„Black Metallic“
KE788-5SH1D

IŠPLĖSTINĖ GARANTIJA

„NISSAN“ išplėstinė garantija suteiks ramybės jausmą tiek jums,
tiek kitiems automobilio savininkams, nes ją galima perduoti į
kitas rankas parduodant automobilį privačiai.

SERVISO SUTARTYS
Pasirūpinkite tinkama savo „LEAF“ priežiūra, kurios jis nusipelno,
sudarydami „Nissan“ serviso sutartį. Ji ilgainiui padės sutaupyti
pinigų.
Į „Nissan“ techninės priežiūros sutartį įtraukiami visi planiniai
darbai, kuriuos rekomenduoja „Nissan“ ir kurie nurodyti
oficialiame „Nissan“ automobilių techninės priežiūros vadove.
Pasirašę techninės priežiūros sutartį, iš anksto žinosite techninės
priežiūros išlaidas ir būsite apsaugoti nuo kainų didėjimo dėl
infliacijos.

Apsauginiai ratų
varžtai
KE409-89951

Vaizdo
registratorius*
KB289-99900
* Naudoti laikantis
vietoje galiojančių
įstatymų.

LED avarinis
žibintas
KB930-00140

Avarinis plaktukas
su LED
žibintuvėliu
KB930-00150

Rakto pakabukas
KB230-99900

Pasirinkite jums tinkantį sutarties galiojimo laikotarpį ir naudokitės
kvalifikuotų meistrų teikiamomis techninės priežiūros
paslaugomis (naudojant originalias „Nissan“ atsargines dalis) už
mažesnę kainą.
Tinkamai prižiūrėtas automobilis turi didesnę vertę jį parduodant.
Pardavus savo „Nissan“ automobilį iki sutarties galiojimo
pabaigos, naujas savininkas galės naudotis joje numatytomis
paslaugomis visą likusį galiojimo laikotarpį.

Paketas „Safety 1“
(pirmosios pagalbos rinkinys, 1 liemenė, 1 trikampis)
KE930-00022
Paketas „Safety 2“
(pirmosios pagalbos rinkinys, 1 liemenė, 2 trikampiai)
KE930-00023
Paketas „Safety 3“
(pirmosios pagalbos rinkinys, 2 liemenės, 1 trikampis)
KE930-00024

Pirmosios pagalbos rinkinys (dėžutėje) –
KE930-00008
Pirmosios pagalbos rinkinys (krepšyje) –
KE930-00007
Liemenė - KE930-00061
Trikampis - KE930-00011
Du trikampiai - KE930-00012

Įsigijus automobilį kliento sumontuoti aksesuarai ir bet kokia papildoma įranga gali turėti įtakos
nurodytam nuvažiuojamam atstumui.
Originaliems „Nissan“ aksesuarams taikoma naujo automobilio garantija (3 metai / 100 000 km
– priklausomai, kuri sąlyga įvykdoma pirmiau), jeigu jie buvo sumontuoti prieš perduodant
automobilį klientui arba naujo automobilio garantijos galiojimo laikotarpiu.
Originalūs „Nissan“ aksesuarai turi būti montuojami „Nissan“ atstovybėje arba įgaliotame servise.
Originalius „Nissan“ aksesuarus sumontavus pasibaigus naujo automobilio garantijai, trečiajai
šaliai arba pačiam klientui, jiems taikoma tik 12 mėnesių garantija (be ridos apribojimų).
Kitiems produktams taikomos garantijos laikotarpis priklauso nuo aksesuaro tiekėjo. Daugiau
informacijos jums suteiks „Nissan“ atstovybėje arba įgaliotame servise.
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Pademonstruokite savo aistrą
įsigydami išskirtinių prekių

Parodykite, koks brangus jums yra „Nissan LEAF“ elektromobilis,
išsirinkdami ką nors ypatingo iš mūsų plataus išskirtinės kokybės
prekių asortimento – nuo rūbų iki „LEAF“ modeliukų.
1- UŽRAŠŲ KNYGELĖ
2- MODELIUKAS
3- RAŠIKLIS
4- MARŠKINĖLIAI
5- MEGZTINIS

2
3

6- STRIUKĖ
7- BEISBOLO KEPURAITĖ
8- NEŠIOJAMASIS
KROVIKLIS
9- AUSINĖS „TRUE SOUND“

Yra ir kitų prekių.
Daugiau informacijos apie tai teiraukitės
įgaliotoje „Nissan“ atstovybėje.
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Apsilankykite mūsų svetainėje adresu: www.nissan.lt.

Sekite naujienas apie „Nissan LEAF“:

Atstovybės duomenys:

Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2021 m. sausio mėn.) būtų
teisingas. Šioje brošiūroje publikuojamos automobilių parodose demonstruotų automobilių prototipų nuotraukos.
Laikantis bendrovės politikos nuolat tobulinti gaminius, „Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti
šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas, aprašymus ir nuotraukas. „Nissan“ atstovybėms bus nedelsiant
pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ atstovybėje. Dėl ribotų
spausdinimo proceso galimybių, šioje brošiūroje matomos spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dažų ir salono
apdailos medžiagų spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti šios brošiūros turinį ar jo dalį be rašytinio
„Nissan Europe“ sutikimo.

Ši brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro. „MY20 LEAF P&A“ brošiūra, GEA 2021/01. Spausdinta ES.
Sukūrė „DESIGNORY“ (Prancūzija), pagamino „eg+ worldwide“ (Prancūzija), tel. +33 1 49 09 25 35.
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