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Uw Nieuwe Nissan LEAF configureren was 
nog nooit zo leuk. Begin met dorpellijsten  
en afwerkingsaccenten voor de kofferbak  

en de spiegels in glanzend chrome of 
iconisch EV-blauw. Een elegante touch  

die helemaal bij u past. 

ELEGANCE CHROME PACK
DORPELLIJSTEN - CHROME
ACHTERKLEP SIERLIJST - CHROME 
SPIEGELKAPPEN - CHROME

ELEGANCE BLUE PACK 
DORPELLIJSTEN - BLAUW

ACHTERKLEP SIERLIJST - BLAUW
SPIEGELKAPPEN - BLAUW

Stijlvol de stad in 
met het Elegance Pack 
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Pure fun
met het Dynamic pack

Ga ervoor! Zet uw dynamische stijl in de verf  
met blauwe accenten voor de voor-, achter-  

en zijkant. Niets houdt u nog tegen, investeer 
 daarom in een weerbestendige LED-mistlampenkit 

en beschermende spatlappen. 

LED-MISTLAMPENKIT
Verkrijgbaar als upgrade 
voor wagens met 
halogeenmistlampen. 
(vanaf Acenta)

SPATLAPPEN  
(VOOR & ACHTER) – 
SILVER METALLIC (KY0)

DYNAMIC PACK
ACCENT VOOR DE VOORBUMPER - BLAUW

SIERLIJST VOOR DE SPOILER - BLAUW
ACCENT VOOR DE ZIJKANT - BLAUW
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HAAIENVINANTENNE
WHITE PEARL (QAB)
SOLID WHITE (326)
BLACK METALLIC (Z11) 
GREY METALLIC (KAD)
RED PEARL (NAJ)
Ondersteunt geen AM  
(geschikt voor DAB, DAB+ en FM)

16" ELECTRON 
LICHTMETALEN  
VELG ZWART (BZ11)

17" BOLD
LICHTMETALEN  

VELG DARK GREY 
DIAMOND CUT  

MET BLAUW STRIP

ALUMINIUM BAGAGEDRAGER 
Op het dak mag maximaal 35 kg vervoerd worden.  
De stangen van de bagagedrager wegen 6 kg. De maximaal 
toegelaten belasting van de bagagedrager is daarom 29 kg. 
Verwachte beschikbaarheid: februari 2018. 

ANTIDIEFSTAL 
WIELMOEREN

Een kristalheldere ontvangst
met een haaienvinantenne

 

Rij in stijl met uw Nieuwe Nissan LEAF dankzij de originele lichtmetalen 
velgen van Nissan. Kies uit de zwarte ELECTRON-velgen van 16" of de 
donkergrijze BOLD-velgen van 17" met blauwe strepen. Beide zijn 
ontworpen om op te vallen.

Cruise op uw manier
met chique nieuwe lichtmetalen velgen
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OMKEERBARE 
KOFFERBAKMAT

BESCHERMLIJSTEN VOOR  
DE KOFFERBAK – 3D

VELOURS MATTENSET
DUBBELE STIKNADEN – BLAUW 
DUBBELE STIKNADEN – ZWART

VERLICHTE INSTAPLIJST MET «ZERO EMISSION»-LOGO

1-KOFFERBAKVERDELER
2-BESCHERMING VOOR DE BOVENBUMPER SFEERVERLICHTING – WIT

We weten het. De juiste sfeer 
onderweg is belangrijk. Ga voor 
totale comfort met de witte 
sfeerverlichting, de zachte velours 
matten en de verlichte asbak.

Voel je goed van binnen
met stylingaccessoires voor het interieur.

 

Afdrukken   |   Uitgang



De tablet is verbonden. De kinderen zitten 
veilig en vermaken zich. Het leven is top 
met de Originele Accessoires van Nissan. 
Rust uw Nieuwe Nissan LEAF exact uit 
zoals u hem wilt.

BABYZITJE SAFE PLUS
(tot maximaal 13 kg en  
15 maanden)

SMARTPHONEHOUDER 360 GRIP – (ZWART)

COOLBOX (20 L)

UNIVERSELE 
TABLETHOUDER – ZWART

VERLICHTE ASBAK

RELAX… 
We hebben aan alles gedacht.

 

 

Afdrukken   |   Uitgang



VOEG ORIGINELE NISSAN-ACCESSOIRES TOE
EXTERIEUR STYLING

ELEGANCE  
BLUE PACK 
Dorpellijsten - 
Blauw
Achterklep sierlijst 
- Blauw
Spiegelkappen - 
Blauw
KE600-5S00B

DYNAMIC PACK 
Accent voor de 
voorbumper - 
Blauw
Accent voor de 
zijkant - Blauw 
Sierlijst voor de 
spoiler - Blauw
DP0097

Aluminium 
dakdrager
Op het dak mag maximaal 
35 kg vervoerd worden. 
De stangen van de 
dakdrager wegen 6 kg. 
De maximaal toegelaten 
belasting van de dakdrager 
is daarom 29 kg. 
KE730-5S510
Verwachte 
beschikbaarheid:  
februari 2018

Fietsdrager
(totaal gewicht van 
twee fietsen mag niet 
hoger zijn dan 19,8 kg)
Staal
KE738-80100
Luxe
KE738-80010
T-Track adapter
(voor stalen fietsdrager)
KE737-99933

Dakkoffer 
Klein, dubbele 
opening
De maximaal toegelaten 
belasting bij LEAF is 16 kg. 
Capaciteit: 380 L
KE734-380BK
Ranger 90
De maximaal toegelaten 
belasting bij LEAF is 22 kg. 
Capaciteit: 340 L
KE734-RAN90

Ski dragers 
Tot 6 paar*
KE738-99996
2 paar

 KS738-50001
4 paar

 KS738-50002
Adapter voor 
stalen dakdrager **

 KS738-50099

Dorpellijsten - 
Blauw
KE760-5S05B 

Accent voor de 
voorbumper - 
Blauw
K6010-5SK0A 

Achterklep sierlijst - 
Blauw
KE791-5S02B 

Accent voor de 
zijkant - Blauw
G68E0-5SK0A 

Spiegelkappen - 
Blauw
KE960-5S01B 

Sierlijst voor de 
spoiler - Blauw
KE790-5S02B 

DAKDRAGERS

KOFFERBAK

VERLICHTING
LED-mistlampenkit
KE622-5S502
Verkrijgbaar als 
upgrade voor  
wagens met 
halogeenmistlampen. 
(vanaf Acenta)
Originele 
mistlampenkit
KE622-5S510

Sfeerverlichting – 
Wit
KE630-5S014

Verlichte 
instaplijsten met 
«ZERO 
EMISSION»-logo
G6950-3NL0A

Bescherming voor 
de bovenbumper
999B1-8600C

Kofferbakmat
Omkeerbaar - Zwart
(voor auto’s met  
BOSE-systeem)
KE965-5S0S0
Omkeerbaar - Zwart
(voor auto’s zonder 
BOSE-systeem)
KE965-5S0S1

Kofferbak verdeler
T99C2-5SA0A

Beschermlijst 
voor de kofferbak 
- 3D
KE967-5S020

*Verschuifbaar
**Toepasbaar voor 2 paar en 4 paar

HAAIENVINANTENNE 
(geschikt voor DAB)
Black Metallic (Z11)
KE280-5SABC
White Pearl (QAB)
KE280-5SAAA
Red Pearl (NAJ) 
KE280-5SABE
Grey Metallic (KAD) 
KE280-5SABD
Solid White (326)
KE280-5SABB

Verlichte asbak
F8800-89925
Asbak zwart
96536-00Q0A 

Coolbox (20L)
 KS930-00080

Niet compatibel met 
Engels 
230V-stopcontact.
Spanning: 12 V / 220–
240 V.

Kledinghanger
 KS872-9990A

ELEGANCE 
CHROME PACK 
Dorpellijsten - 
Chrome
Achterklep sierlijst - 
Chrome
Spiegelkappen - 
Chrome 
KE600-5S00C

Dorpellijsten - 
Chrome 
KE760-5S05C

16" ELECTRON 
Lichtmetalen velg 
zwart (BZ11) 
KE409-5SH20 

17" BOLD 
Lichtmetalen velg 
dark grey 
diamond cut met 
blauwe strip
KE409-5SH30DS 

Achterklep sierlijst 
- Chrome
KE791-5S02C 

Spiegelkappen - 
Chrome 
KE960-5S01C 

LICHTMETALEN VELGEN

Antidiefstal
wielmoeren
KE409-89951

INTERIEUR STYLING

Babyzitje Safe 
Plus

 KS530-99010
Babyzitje Safe 
Plus – Isofix-voet*

 KS530-99090 
Kinderzitje Duo 
Plus**

 KS530-99990

Smartphonehouder 
360 Grip – zwart

 KS289-360BL
Smartphonehouder 
voor op het 
ventilatierooster, 
magnetisch

 KS289-AVMBL

Universele 
tablethouder – 
zwart

 KS289-TH0BL

Smartphonehouder 
voor bekerhouder 
KE930-00300

Velour mattenset 
dubbele stiknaden - 
zwart
KE745-5S001

Velour mattenset 
dubbele stiknaden 
- blauw
KE745-5S00B

Rubberen matten
KE748-5S001

MATTEN

*Capaciteit: tot max. 13 kg en max. 15 maanden. 
**Capaciteit: 9-18 kg en van 9 maanden tot max. 4-5 jaar.MULTIMEDIAHOUDERS
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VOEG ORIGINELE NISSAN-ACCESSOIRES TOE

VEILIGHEIDSPAKKETTEN / EHBO-SETS 

EXTERIEURE BESCHERMING

Spatlappen  
(voor- & achteraan)
White Pearl (QAB) 
KE788-5SH1B 

Spatlappen  
(voor- & achteraan)
Greenish Silver 
(KBR) 
KE788-5SH0D 

Spatlappen  
(voor- & achteraan)
Silver Metallic (KY0) 
KE788-5SH0E 

Spatlappen  
(voor- & achteraan)
Red Pearl (NAJ)
KE788-5SH1A 

Spatlappen  
(voor- & achteraan)
Red Brisk (Z10) 
KE788-5SH1C 

Spatlappen  
(voor- & achteraan)
Solid White (326 ) 
KE788-5SH0A 

Spatlappen  
(voor- & achteraan)
Brown Metallic 
(CAN)
KE788-5SH0B 

Spatlappen  
(voor- & achteraan)
Grey Metallic (KAD) 
KE788-5SH0C 

Originele Nissan-accessoires genieten 3 jaar of 100.000 kilometer op onderdelen en werkuren indien geplaatst 
door Nissan-dealers bij PDI of 12 maanden (enkel onderdelen) zonder kilometerbeperking indien geplaatst door 
derden of klant.

 Door Nissan goedgekeurde accessoires genieten 2 jaar of 100.000 kilometer op onderdelen en werkuren indien 
geplaatst door Nissan-dealers bij PDI of 12 maanden (enkel onderdelen) zonder kilometerbeperking indien 
geplaatst door derden of klant.

VERLENGDE GARANTIE

Nissan-garantie kunt u de duur of het aantal kilometer 
van uw LEAF-garantie verlengen.

We hebben een groot aanbod aan contracten,  
 zodat iedereen een ideale formule vindt

Bij herstellingen worden enkel originele Nissan-
onderdelen gebruikt, die door hoog opgeleide  
Nissan-technici worden gemonteerd.

De verlengde garantie brengt u en eventuele latere 
eigenaars van uw wagen extra gemoedsrust, aangezien 
de waarborg kan worden overgedragen wanneer u de 
wagen privé verkoopt.

De verlengde garantie van Nissan omvatten ook een 
aanvullende pechverhelping gedurende de looptijd van 
uw contract. Zo bent u 24 uur op 24 en 365 dagen per 
jaar gedekt in heel Europa.

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Geef uw LEAF de zorg die hij verdient met een Nissan 
Onderhoudscontract en bespaar geld op lange termijn.

Onze onderhoudscontracten dekken alle standaard 
onderhoudsvereisten voor uw LEAF.

Zo krijgt u de kans om uw servicekosten voor vijf jaar  
vast te leggen. Uw onderhoudscontract dekt alle controles 
en vervangingen die worden voorgeschreven door het 
individuele onderhoudsschema van uw Nissan.

Profiteer van originele Nissan-onderdelen, geplaatst door 
onze hoog opgeleide technici.

Een goed onderhouden wagen heeft een hogere 
herverkoopwaarde.

En als u uw Nissan verkoopt voor de dekking verloopt, 
neemt de nieuwe eigenaar uw contract gewoon over.

  

Safety Pack 1 (EHBO-set, 1 veiligheidsvest, 
1 gevarendriehoek) KE930-00022
Safety Pack 2 (EHBO-set, 1 veiligheidsvest , 
2 gevarendriehoeken) KE930-00023
Safety pack 3 (EHBO-set, 2 veiligheidsvesten, 
1 gevarendriehoek) KE930-00024

EHBO-set – Hard KE930-00008
EHBO-set – Soepel KE930-00007
Veiligheidsvest KE930-00061
Gevarendriehoek KE930-00011
Dubbele gevarendriehoek KE930-00012

Spatlappen voor 
de voor- en 
achterzijde, Black 
Metallic (Z11) 
KE788-5SH1D
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Bezoek onze website op: www.nissan-leaf.nl

Dealer stempel:
 

Volg de Nissan LEAF op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment 
van druk (DECEMBER 2017). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden 
getoond. Om voortdurende verbetering van de producten mogelijk te maken, behoudt Nissan Europe zich het recht 
voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. 
De dealers van Nissan worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Bij uw plaatselijke 
Nissan-dealer kunt u terecht voor de meest recente informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte 
drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht verschillen van de werkelijke kleuren van lak en 
interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder 
schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden. 

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – LEAF MJ18 P&A-brochure GEA 12/2017 – Gedrukt in de EU. 
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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