ACESSÓRIOS
LEAF

Estilo exterior
Coloque acessórios no seu Nissan LEAF em estilo com acabamentos que o realçam.

PACK ELEGANCE
Adicione um toque de elegância Disponível nas cores azul e cromado.

Frisos laterais

Friso do porta-bagagens

PACK DYNAMIC
Realce o seu estilo VE com acabamentos em azul para a parte dianteira e as partes inferiores.

Acabamento dianteiro

Acabamento lateral

Capas dos espelhos

JANTES EM LIGA LEVE

ANTENA TUBARÃO

Conduza à sua maneira com as novas e elegantes jantes em liga leve.

Dê ao seu carro um aspeto
aerodinâmico distinto.

Jante em liga leve de 17"

Corte em diamante em cinzentoescuro com riscas azuis

Jante em liga leve de 16" para
o inverno em prateado

Porcas da roda
bloqueáveis

Antena tubarão

Disponível nas cores: branco-pérola, branco
opaco, preto metalizado, cinzento metalizado
e vermelho perlado.

Proteção exterior
A estrada está cheia de imprevistos. Domine a estrada com os acessórios de proteção

Capa protetora do capô dianteiro

Capa para imprevistos meteorológicos

Mantém o seu capô sem riscos e protegido
contra gravilhas.

Proteção contra poeiras, sujidade, água e
desgaste provocado pelo sol.

Capa proteção tampa da porta de
carregamento

Kit de faróis de nevoeiro LED

Palas das rodas

Para uma visibilidade melhorada em nevoeiro
cerrado. Disponível para veículos equipados
com luzes de nevoeiro em halogénio.

Reduz os salpicos e os borrifos de lama.
Disponível nas cores branco-pérola, branco
opaco, prateado metalizado, prateado
esverdeado, cinzento metalizado, preto
metalizado, castanho metalizado, vermelho
perlado, vermelho-tijolo.

Mantém o equipamento de carregamento
protegido de gelo, granizo e neve.

Película protetora para rebordo das
portas dianteiras
Proteja os rebordos das suas portas contra
danos quando são abertas em
estacionamentos apertados.

Transporte
Leve o seu estilo de vida consigo, com acessórios de transporte que aumentam a capacidade de carga.

Caixa de carga pequena para
tejadilho com dupla abertura
Transporta a bagagem em segurança.
Carga máxima de 16 kg.
Capacidade: 380 L

Barras de tejadilho em alumínio

Gancho reboque

O tejadilho tem uma capacidade de carga máxima de 35 kg. As barras do tejadilho pesam 6 kg. Carga máxima de
29 kg permitida nas barras.

A capacidade máxima de carga
vertical é de 52,5 kg. Incompatível
com a opção de roda sobressalente.

Porta-bicicletas
O peso total de 2 bicicletas não deve
exceder os 19,8 kg.

Porta-bicicletas traseiro dobrável

Porta-skis

13 pinos e 7 pinos para Adaptadores
TEK disponíveis.

Transporta até 4 pares de skis em segurança e comodamente.

Estilo interior
Sinta-se bem no interior com acessórios de estilo interior.

Proteção para-choques
traseiro

Iluminação ambiente Branco

Fácil de limpar; protege
contra riscos.

Adicione um pouco de
iluminação extra para aumentar
a segurança e a comodidade.

Kit de luz interior LED
Iluminação de cortesia
Proteções de entrada

Protetor da bagageira - 3D
Proteja a sua área de carga de derrames, sujidade e danos.

Também disponível para os
bancos traseiros e luz interior.

Proteção interior
Opte pelo conforto e a proteção do seu Nissan LEAF.

Tapetes
Desenhados a pensar na segurança e na sua durabilidade.

Tapetes de veludo com
costura dupla - Azul

Organizador flexível da
bagageira
Separa a carga na sua área de
carga e previne que os itens
rebolem de um lado para o outro.

Tapetes de veludo com
costura dupla

Revestimento de bagageira reversível - Preto
Tapetes de borracha

Feito de veludo e borracha para proteger a sua área de carga de animais de estimação,
resíduos de jardim e muito mais.

Organizador da bagageira
com divisória
Mantém a sua área de carga
limpa e organizada.

Utilidades interiores

Segurança

Acessórios práticos para o manter ligado.

Lá para si quando mais precisa.
Acessórios de proteção para sua
tranquilidade.

Suporte para smartphone 360 Grip* - Preto

Câmara de bordo

*outro tipo de montagens disponíveis

Utilize apenas em conformidade com as leis locais em vigor.

Carregamento
Descubra os carregadores AC domésticos: rápidos, inteligentes e sem complicações.

Wallbox para VE de montagem
na parede

Saco de armazenamento para
cabo de carga

Pode ser vendida com acessórios
adicionais*: coluna em forma de
pedestal para uma estação, poste
amplo, cabos, etc.

Armazenamento conveniente para
o seu cabo de carga, mantendo-o
em segurança e limpo dentro da
sua bagageira.

Suporte para cabo de carga

Enrolador para cabo de carga

Compatível com o cabo de carga
VE padrão. Mantém o seu cabo
limpo e sem estar no chão quando
não é utilizado.

Mantém o cabo direito e pronto
a ser utilizado.

* Os acessórios dependem do
modelo da wallbox para VE.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE O SEU CONCESSIONÁRIO NISSAN
OU A OFICINA DE REPARAÇÃO
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Descubra os carregadores AC domésticos: rápidos, inteligentes e sem complicações.

Wallbox para VE
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