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Konfiguracija vašega novega Nissana LEAF 
nikoli ni bila zabavnejša. Začnite pri stranskih 

ščitnikih in okrasnih profilih prtljažnika ter 
ohišju iz sijajnega kroma ali prepoznavne 

električne modre barve. Pridih elegance se 
popolnoma ujema z vašo osebnostjo. 

PAKET ELEGANCE CHROME
KROMIRANI STRANSKI ŠČITNIKI
KROMIRANI SPODNJI OKRASNI PROFIL PRTLJAŽNIKA
KROMIRANA OHIŠJA VZVRATNIH OGLEDAL

PAKET ELEGANCE - MODRI
MODRI STRANSKI ŠČITNIKI
MODRI SPODNJI OKRASNI 

PROFIL PRTLJAŽNIKA
MODRA OHIŠJA VZVRATNIH 

OGLEDAL

Križarite po mestu
s paketom Elegance 
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Zabavajte se 
s paketom Dynamic

Zgrabite priložnost! z modrimi okrasnimi profili 
na sprednjem in zadnjem koncu ter spodnjem 

delu stranskih pragov pokažite, da ste ljubitelj 
hitrosti. Da vas nič ne bi ustavilo, izberite še LED-

luči za meglo za vse vremenske pogoje in 
zaščitne zavesice..

KOMPLET LED MAGLENKI
Dostopno za nadogradnjo 
vozil opremljenih s halogenimi 
lučmi za meglo. (od ravni 
opreme Acenta)

ZAVESICE (PREDNJE I 
ZADNJE) – SREBRNE 
KOVINSKE (KYO)

PAKET DYNAMIC
MODRI SPREDNJI PROFIL

MODRI PROFIL ZADNJEGA 
SPOJLERJA

MODRI STRANSKI PROFIL
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SHARK ANTENA 
BELA BISERNA (QAB)
BELA (326)
ČRNA KOVINSKA (Z11)
SIVA KOVINSKA (KAD)
RDEČA BISERNA (NAJ)
Ne podpira AM-funkcije (kompatibilna s sistemi 
DAB, DAB+ i FM)

16" ELECTRON 
ALUMINIJSKO 
PLATIŠČE 
ČRNO (BZ11) 

17" BOLD
ALUMINIJSKO 

PLATIŠČE 
TEMNO SIVO 

Z DIAMANTNO 
OBDELAVO Z  

MODRO ČRTO  

ALUMINIJSKI STREŠNI NOSILEC 
Največja nosilnost strehe je 35 kg. Masa strešnih 
nosilcev znaša 6 kg. Največja dovoljena 
obremenitev na strešnih nosilcih znaša 29 kg. 

KOLESNI VIJAKI  
PROTI KRAJI

Pozabite na šum v komunikaciji
z anteno Shark

 Vozite svoj novi Nissan LEAF s stilom z novimi originalnimi Nissanovimi 
aluminijskimi platišči: 16" ELECTRON črne barve ali 17" BOLD temno sive 
barve z modro črto – dizajnirani, da privlačijo poglede. 

Pripeljite se s stilom
na elegantnih novih platiščih
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DVOSTRANSKA 
PREPROGA 
PRTLJAŽNIKA 

ZAŠČITNI PRAG  
PRTLJAŽNIKA – 3D

KOMPLET PREPROG IZ VELURJA
MODRI DVOJNI ŠIVI  
ČRNI DVOJNI ŠIVI 

OSVETLJENI PRAG Z LOGOTIPOM „ZERO EMISSION“

1-RAZDELILNIK PRTLJAŽNIKA S PREGRADO
2-ZGORNJA ZAŠČITA ODBIJAČA BELA AMBIENTALNA OSVETLITEV

Vse razumemo. Kadar vozite, 
potrebujete pravo vzdušje. Izberite 
belo ambientalno osvetlitev, rahlo 
osvetljen pepelnik in uživajte v 
popolnem udobju.

Prijeten občutek prihaja od znotraj 
z dodatno opremo za ureditev 
notranjosti.
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Tablica je povezana. Hrana je sveža. 
Otroci so varni in srečni. Življenje je lepo z 
Nissanovo originalno dodatno opremo. 
Opremite svoj novi Nissan LEAF zdaj.

OTROŠKI SEDEŽ SAFE PLUS
(do največ 13 kg in 15 mesecev 
starosti)

ČRNI NOSILEC ZA PAMETNI TELEFON 360 GRIP

HLADILNI PREDAL – (20 L)

ČRNI UNIVERZALNI 
NOSILEC ZA TABLICO

OSVETLJEN 
PEPELNIK

Sprostite se…
Mislili smo na vse. 
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DODAJTE ORIGINALNO DODATNO OPREMO NISSAN
ZUNANJI DIZAJN

PAKET ELEGANCE 
- MODRI
Modri stranski 
ščitniki
Modri spodnji 
okrasni profil 
prtljažnika
Modra ohišja 
vzvratnih ogledal
KE600-5S00B

PAKET DYNAMIC
Modri prednji 
profil
Modri stranski 
profil 
Modri profil z 
adnjega spojlerja

Aluminijski strešni 
nosilec
Aluminijski strešni nosilec 
Največja nosilnost strehe 
je 35 kg. Masa strešnih 
nosilcev znaša 6 kg. 
Največja dovoljena 
obremenitev na strešnih 
nosilcih znaša 29 kg. 
KE730-5S510
Pričakovani datum 
dostopnosti: Februar 2018.

Nosilec koles 
(skupna masa dveh 
koles ne sme biti večja 
kot 19,8 kg)
Jekleni
KE738-80100
Luksuzni 
KE738-80010
T-Track adapter 
(za jekleni nosilec koles) 
KE737-99933

Strešni kovček
Majhen z dvostranskim 
odpiranjem
Največja obremenitev na 
Leafu znaša 16 kg 
Prostornina: 380 L
KE734-380BK
Ranger 90
Največja obremenitev na 
Leafu znaša 22 kg 
Prostornina: 340L
KE734-RAN90

Nosilci smuči 
Do šest parov smuči*
KE738-99996
2 pare

 KS738-50001
4 pare

 KS738-50002
Adapter za jeklene 
strešne nosilce**

 KS738-50099

Modri stranski 
ščitniki
KE760-5S05B 

Plavi prednji profil
K6010-5SK0A 

Modri spodnji 
okrasni profil 
prtljažnika
KE791-5S02B 

Modri bočni profil
G68E0-5SK0A 

Modra ohišja 
vzvratnih ogledal
KE960-5S01B 

Modri profil 
zadnjega spojlerja
KE790-5S02B 

STREŠNI NOSILCI

PRTLJAŽNIK

OSVETLITEV
Komplet LED 
maglenki
KE622-5S502
Dostopno za 
nadogradnjo vozila, 
opremljena s halogenimi 
lučmi za meglo. (od  
ravni opreme Acenta)

Komplet OE 
maglenki
KE622-5S510

Bela ambientalna 
osvetlitev
KE630-5S014

Osvetljeni prag z 
logotipom „ZERO 
EMISSION“
G6950-3NL0A

Zgornja zaščita 
odbijača
999B1-8600C

Preproga 
prtljažnika
Dvostranska – črna 
(za vozila z zvočnim 
sistemom BOSE)
KE965-5S0S0
Dvostranska – črna
(za vozila brez zvočnega  
sistema BOSE)
KE965-5S0S1

Razdelilnik 
prtljažnika s 
pregrado
T99C2-5SA0A

Zaščitni prag 
prtljažnika – 3D
KE967-5S020

*Drsni
**Velja za 2 pare in 4 pare

ANTENA SHARK
(Ne podpira AM-funkcije)
Črna metalizirana (Z11) 
KE280-5SABC
Bela biserna (QAB) 
KE280-5SAAA
Rdeča biserna (NAJ) 
KE280-5SABE
Siva metalizirana (KAD)
KE280-5SABD
Bela (326)
KE280-5SABB

Osvetljen pepelnik
F8800-89925
Črni pepelnik
96536-00Q0A 

Hladilni predal  
(20 L)

 KS930-00080
Ni kompatibilno z 
vtičnico UK 230 V.
Napetost: 12 V / 220–
240 V.

Obešalnik
 KS872-9990A

PAKET ELEGANCE 
CHROME 
Kromiranj stranski 
ščitniki
Kromirani spodnji 
okrasni profil 
prtljažnika
Kromirana ohišja 
vzvratnih ogledal
KE600-5S00C

Kromiranj stranski 
ščitniki
KE760-5S05C 

16" aluminijsko 
platišče ELECTRON 
- črno (BZ11) 
KE409-5SH20 

17" aluminijsko 
platišče BOLD – 
temno sive 
diamantne 
obdelave z modro 
črto 
KE409-5SH30DS 

Kromirani spodnji 
okrasni profil 
prtljažnika
KE791-5S02C 

Kromirana ohišja  
vzvratnih ogledal
KE960-5S01C 

ALUMINIJSKA PLATIŠČA

Varnostni
vijaki kolesa
KE409-89951

PRAKTIČNA OPREMA ZA NOTRANJOST

Otroški sedež Safe 
Plus * 

 KS530-99010
Otroški sedežSafe  
Plus – Isofix base*

 KS530-99090 
Otroški sedež Duo 
Plus**

 KS530-99990

Črni nosilec za 
pametni telefon 
360 Grip

 KS289-360BL
Magnetni nosilec za 
pametni telefon na 
ventilacijski odprtini

 KS289-AVMBL

Črni univerzalni 
nosilec za tablico

 KS289-TH0BL

Nosilec 
pametnega 
telefona v nosilcu 
kozarcev 
KE930-00300

Črne preproge iz 
velurja z dvojnimi 
šivi
KE745-5S001

Modre preproge iz 
velurja z dvojnimi 
šivi
KE745-5S00B

Gumijaste 
preproge
KE748-5S001

PREPROGE

*Nosilnost: (do največ 13 kg in 15 mesecev starosti). 
**Capacity: 9-18kg and from 9-months-old up to max. 4.5 years-old.NOSILCI MULTIMEDIJEV
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DODAJTE NISSAN ORIGINALNO DODATNO OPREMO 

VARNOSTNI PAKETI / PRIBOR ZA PRVO POMOČ

ZUNANJA ZAŠČITA

Zavesice  
(spredaj in zadaj)
Bela biserna (QAB)
KE788-5SH1B 

Zavesice  
(spredaj in zadaj)
Zelenkasto 
srebrna (KBR)
KE788-5SH0D 

Zavesice  
(spredaj in zadaj)
Srebrna kovinska 
(KYO)
KE788-5SH0E 

Zavesice  
(spredaj in zadaj)
Rdeča biserna 
(NAJ)
KE788-5SH1A 

Zavesice  
(spredaj in zadaj)
Rdeča (Z10)
KE788-5SH1C 

Zavesice  
(spredaj in zadaj)
Bela (326)
KE788-5SH0A 

Zavesice  
(spredaj in zadaj)
Rjava kovinska 
(CAN)
KE788-5SH0B 

Zavesice  
(spredaj in zadaj)
Siva kovinska 
(KAD)
KE788-5SH0C 

Originalna dodatna oprema Nissan - 3 leta ali 100.000 km, če jo je vgradil koncesionar Nissan pred dobavo (deli in delo); 
12 mesecev, če jo je vgradila tretja oseba ali kupec (le deli/neomejena kilometrina).

 Dodatna oprema Nissan - 2 leti ali 100.000 km, če jo je vgradil koncesionar Nissan pred dobavo (deli in delo); 
12 mesecev, če jo je vgradila tretja oseba ali kupec (le deli/neomejena kilometrina).

PODALJŠANO JAMSTVO

Podaljšano jamstvo Nissan vam daje možnost, da 
uživate v jamstvu za vaše vozilo LEAF za daljše obdobje 
ali pa jamstvo velja za večjo kilometrino.

Širok spekter razpoložljivih pogodb vam omogoča, da 
izberete tisto, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

Usposobljeni tehniki Nissan bodo pri popravilu 
uporabljali le originalne nadomestne dele Nissan.

Podaljšano jamstvo NISSAN omogoča brezskrbnost vam 
in naslednjemu lastniku vozila, saj je v primeru prodaje 
vozila jamstvo prenosljivo.

Vaše podaljšano jamstvo Nissan vključuje tudi asistenco 
na cesti Nissan v času veljavnosti police, ki je na voljo 24 
ur na dan, 365 dni na leto, s pokritostjo na evropski ravni.

POGODBE O VZDRŽEVANJU

Omogočite svojemu vozilu LEAF skrb, ki si jo zasluži in 
izkoristite načrt servisiranja Nissan ter dolgoročno 
prihranite denar.

Naši načrti servisiranja vključujejo vse standardne 
storitve servisiranja za vaše vozilo LEAF.

Naši načrti servisiranja vam omogočajo, da ugotovite 
stroške vzdrževanja za obdobje do 5 let.

Vaš načrt servisiranja vključuje tudi vse preveritve in 
zamenjave, ki so potrebne v skladu z individualnim 
razporedom vzdrževanja za vaše vozilo Nissan.

Izkoristite prednost originalnih delov Nissan, ki jih 
vgrajujejo naši izurjeni mehaniki.

Dobro vzdrževano vozilo ima večjo prodajno vrednost.

Če se boste odločili za prodajo svojega vozila znamke 
Nissan pred iztekom pokritosti z garancijo, bo novi lastnik 
užival v ugodnostih preostali čas trajanja pogodbe.

  

Varnostni paket 1 (pribor za prvo pomoč, 1 telovnik, 
1 trikotnik)
KE930-00022
Varnostni paket 2 (pribor za prvo pomoč, 1 telovnik, 
2 trikotnika)
KE930-00023
Varnostni paket 3 (pribor za prvo pomoč, 2 telovnika, 
1 trikotnik)
KE930-00024

Pribor za prvo pomoč – trda škatla - 
KE930-00008
Pribor za prvo pomoč – mehka škatla - 
KE930-00007
Varnostni telovnik - KE930-00061
Trikotnik - KE930-00011
Dva trikotnika - KE930-00012

Zavesice  
(spredaj in zadaj)
Črna kovinska (Z11)
KE788-5SH1D
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Obiščite našo spletno stran na: www.nissan.si

Žig koncesionarja:

 

Spremljajte Nissan LEAF na:

Vse smo storili, da bi vsebina te brošure bila točna pred tiskom (DECEMBER 2017). Ta brošura je sestavljena s pomočjo 
ilustracij prototipnih vozil, razstavljenih v avtomobilskih salonih. V skladu s politiko podjetja o nenehnih izboljšavah 
svojih proizvodov si Nissan Europe pridržuje pravico, da v katerem koli trenutku spremeni specifikacije in vozila, 
prikazana in opisana v tej brošuri. Nissanovi koncesionarji bodo o tovrstnih spremembah obveščeni v najkrajšem 
možnem času. Prosimo vas, da pri lokalnem Nissanovem koncesionarju preverite najnovejše informacije. Zaradi 
omejitev pri tiskarskih postopkih se lahko barve, prikazane v tej brošuri, nekoliko razlikujejo od stvarnih barv vozila 
in materialov, uporabljenih v njegovi notranjosti. Vse pravice pridržane. To brošuro je prepovedano reproducirati, 
tako delno kot v celoti brez predhodne pisne privolitve družbe Nissan Europe. b Europe is forbidden.

Ta brošura je tiskana na papirju brez klora – MY18 LEAF P&A brošura GEA 12/2017 – Tiskano v EU. 
Pripravil DESIGNORY, Francija, in realiziral eg+ worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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