NISSAN

LEAF

ORIGINALŪS AKSESUARAI
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1. Pritvirtinkite žvilgančius
chromuotus veidrodėlių
gaubtus (11) prie veidrodėlių
korpuso.

4

2. Suteikite automobiliui
pikantiškumo chromuotomis
apdailos juostomis, kurias
lengva pritvirtinti – nereikia
gręžti(9).

5. Į aksesuarų sąrašą įtraukti
16 colių lengvojo lydinio
ratlankiai (5) suteiks
automobiliui švytinčio
gyvybingumo.
6. Papuoškite savo automobilį
16 colių lengvojo lydinio (4)
ratlankių komplektu.

3. Papuoškite automobilį
preciziškai pritaikytais rūko
žibintų apvadais (8).

7. Suteikite automobiliui
išskirtinio švytėjimo
pasirinkdami 17 colių
lengvojo lydinio ratlankius (6).

4. Chromuota bagažinės
apdaila(10) – stilinga išbaigtumo
įspūdį sudaranti detalė.

8. Apsaugokite savo
brangenybes specialiomis
ratų veržlėmis-užraktais (7).

Viršelio nuotrauka: chromuoti veidrodėlių gaubtai, chromuota
durelių apdaila, chromuoti žibintų apvadai, vėjo deflektoriai.
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DĖMESIO CENTRE
PAGYVINKITE SAVO AUTOMOBILĮ
TEGUL JŪSŲ „LEAF“ ŠVYTI IŠ TOLO! Tobulą
automobilio išvaizdą padės sukurti chromuotos apdailos
detalės, įskaitant veidrodėlių gaubtus, rūko žibintų
apvadus ir lengvai montuojamus durelių slenksčius.
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1. Speciali bagažinės slenksčio apsauga (13) – daili detalė, patikimai
apsauganti nuo įbrėžimų.
2. Pagyvinkite savo „LEAF“ priekinių durelių slenksčiams pritaikytomis
poliruotomis apsauginėmis aliuminio plokštelėmis su apšvietimu (14).
3. Išsiskirkite iš kitų trimate holografine durelių slenksčių apsauga (12).
4. Suteikite individualų braižą savo „LEAF“ interjerui stilingomis
centrinės konsolės detalėmis (15).
5. Užsitikrinkite ilgalaikę ramybę rinkdamiesi tobulai pritaikytus
apsauginius sėdynių užvalkalus (16).
6. Dviejų skyrių automobilinė šiukšliadėžė (18) padės palaikyti švarą ir
tvarką salone.
4
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VIDAUS DIZAINAS
PRITAIKYKITE VISAS PUOŠYBINES DETALES
IŠRYŠKINKITE SAVO „LEAF“ AUTOMOBILIO
STILIŲ „Nissan“ siūlomais originaliais priedais, kurie
idealiai pritaikyti jūsų elektromobiliui.
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JŪSŲ PASLAUGOMS
KAD KELIONĖ BŪTŲ SKLANDESNĖ
„NISSAN“ SIŪLOMI ORIGINALŪS PRIEDAI
SUTEIKS DAR DAUGIAU MALONUMO
VAIRUOJANT „LEAF“ ELEKTROMOBILĮ.
Norėdami mėgautis gaiviu oru, įsigykite vėjo
deflektorius. Na, o įsirengus automobilio statymo
sistemą, niekuomet nereikės gręžiotis atgal.
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1. Apsaugokite savo „LEAF“ nuo nemalonių pažeidimų
ir įbrėžimų šiomis lengvai tvirtinamomis (nereikia
gręžti) šoninėmis apsauginėmis kėbulo juostomis (27).
2. Jos puikiai atrodo ir atlieka naudingą funkciją.
Originalūs „Nissan“ purvasaugiai (28) apsaugos jūsų
„LEAF“ nuo nešvarumų.
3. Siūlomi vėjo deflektoriai (29) padės iki minimumo
sumažinti triukšmą važiuojant pravertais langais.
Nenaudojami jie atliks estetinę funkciją.
Be to, deflektorius lengva pritvirtinti – nereikia
gręžti jokių skylių.

4. Apsaugokite savo „LEAF“ įkrovimo angą specialiu
dangteliu (30) – jis padės išvengti įvairių problemų.
5. Šie automatiškai nulenkiami veidrodėliai (31) žino,
kada jūs atsiduriate ankštoje erdvėje. Jums nereikia
nė piršto pajudinti.
6. Nedidelis, tačiau labai naudingas naujoviškas
sprendimas: pasirinkę automobilio priekinio ir
galinio statymo sistemą (1-2), tikrai nesigailėsite.

7

65365_LEAFACCMAY2013_NCOLI.indd 7

07/06/13 12:13

1

2

4

3

5

DRĄSIAI LIPKITE VIDUN
NESVARBU KOKS ŠIANDIEN ORAS
NEREIKIA VALYTIS KOJŲ. Specialiai sukurti
originalūs „Nissan“ grindų kilimėliai yra atsparūs
dėvėjimuisi ir ilgai tarnauja. Ne mažesnį komfortą
užtikrina ir patvarus minkštas bagažinės įklotas bei
krovinių laikymo sistema.
8
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1. Patiesus visiems metų laikams pritaikytus grindų
kilimėlius, pagamintus iš patvarios gumos (22), jūsų
„LEAF“ visuomet liks švarus ir sausas, nesvarbu, ar
lauke pliaups lietus ar iš dangaus kris snaigės.
2. Standartiniai grindų kilimėliai (23) užtikrins dar
didesnę apsaugą nuo nešvarumų.
3. Pažeidimams atsparūs veliūriniai grindų kilimėliai(24)
suteiks automobilio salonui rafinuotumo.
4. Šis stilingas bagažinės kilimėlis (26) patikimai
apsaugos jūsų bagažą. Siūlomi dviejų dydžių
variantai – „LEAF“ modeliams su energiją
tausojančia „Bose“ garso sistema ir be jos.
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5. Originalus „Nissan“ bagažinės įklotas (21) apsaugos
bagažinės vidų nuo dėvėjimosi. Minkštas, tačiau
tvirtas. Be to, jį lengva įdėti, išimti ir valyti. Siūlomi
dviejų dydžių variantai – „LEAF“ modeliams su
energiją tausojančia „Bose“ garso sistema ir be jos.
6. Bagažinės pertvara (19) padės tinkamai padalyti
bagažinės erdvę ir sudėti krovinius atskiriant vieną
nuo kito. Net ir šunį!
7. Krovinių laikymo sistema (20) padės palaikyti tvarką.
Uždenkite dangtį, kad galėtumėte paslėpti
gabenamus daiktus nuo pašalinių akių, ir
suformuokite lygų pagrindą, nulenkę sėdynes.
8. Saugos rinkinys (45-48): niekas neturėtų išvykti iš
namų be jo.
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ORIGINALŪS PRIEDAI

AUTOMOBILIO STATYMO SISTEMA
(01)

Galinė automobilio statymo sistema

(02)

Priekinė automobilio statymo sistema (pagrindinis komplektas)

KE512-99901

(03)

Priekinė automobilio statymo sistema (papildomas komplektas C)

KE512-99940

KE511-99901

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
(04)

16 colių lengvojo lydinio ratlankis

(05)

16 colių lengvojo lydinio ratlankis (aksesuaras)

(06)

17 colių lengvojo lydinio ratlankis

D0300-3NL3E

(07)

Fiksuojamos ratų veržlės

KE409-89951

D0300-3NL2E
KE409-8H356MD

CHROMUOTOS APDAILOS DETALĖS
(08)

Chromuoti rūko žibintų apvadai (2 dalių komplektas)

KE540-3N080

(09)

Chromuoti durų slenksčiai (4 dalių komplektas)

KE760-3N000

(10)

Chromuota bagažinės durelių apdaila

KE791-3N020

(11)

Chromuoti veidrodėlių gaubtai (2 dalių komplektas)

KE960-3N010

VIDAUS APDAILA
(12)

Durų slenksčių apsauginės plokštelės su holograma (2 dalių komplektas)

(13)

Bagažinės dangčio apsauga

(14)

Durų slenksčių apsauginės plokštelės su apšvietimu (2 dalių komplektas)

G6950-3NL0A

(15)

Vidaus centrinė konsolė

999G3-8Z000

(16)

Sėdynių danga (priekyje ir gale)

KE860-3N000

999G6-8X000
KE937-3NL30

PRAKTIŠKA VIDAUS ĮRANGA
(17)

Telefono ir puodelio laikiklis

KE930-00300

(18)

Šiukšliadėžė (2 skyrių)

KE930-00200

DAIKTŲ LAIKYMAS IR JŲ ATSKYRIMAS
(19)

Bagažinės pertvara

(20)

Krovinių laikymo sistema

999C2-8Z010

(21)

Minkštas bagažinės įklotas (modeliams su „Bose“ sistema ir be jos)

KE965-3N0S0

KE964-3N000
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KILIMĖLIAI
(22)

Guminiai kilimėliai modeliams su vairu kairėje pusėje (4 dalių komplektas)

KE748-3NL89

(23)

Standartiniai kilimėliai modeliams su vairu kairėje pusėje (4 dalių komplektas)

KE745-3NL20

(24)

Veliūriniai kilimėliai modeliams su vairu kairėje pusėje (4 dalių komplektas)

(25)
(26)

Bagažinės kilimėliai (modeliams su „Bose“ sistema)
Bagažinės kilimėliai (modeliams be „Bose“ sistemos)

KE745-3NL10
KE840-3NL01
KE840-3NL00

PRAKTIŠKA IŠORĖS ĮRANGA
(27)

Kėbulo šoninės juostos (4 dalių komplektas)

KE760-3N020

(28)

Purvasaugiai (4 dalių komplektas)

KE788-3N080

(29)

Vėjo deﬂektoriai (4 dalių komplektas)

KE800-3N010

(30)

Krovimo angos dangtelis

K9002-3NL0A

(31)

Automatiškai nulenkiamas veidrodėlis

KE963-3N001

SALONO AROMATAI
(32)

Kvapiklis Orange (apelsinų aromato)

B7457-8990A

(33)

Kvapiklis Mint Breeze (mėtų aromato)

B7457-8990B

(34)

Kvapiklis Energy Lemon (citrinų aromato)

B7457-8990C

(35)

Kvapiklis Rich Flower (gėlių aromato)

B7457-8990D

(36)

Kvapiklis Cypress Relax (kiparisų aromato)

B7457-8990E

(37)

Kvapiklis Clear Rosemary (rozmarinų aromato)

B7457-8990F

(38)

Atsarginis kvapiklio buteliukas Orange (apelsinų aromato)

B7457-8991A

(39)

Atsarginis kvapiklio buteliukas Mint Breeze (mėtų aromato)

B7457-8991B

(40)

Atsarginis kvapiklio buteliukas Energy Lemon (citrinų aromato)

B7457-8991C

(41)

Atsarginis kvapiklio buteliukas Rich Lemon (citrinų aromato)

B7457-8991D

(42)

Atsarginis kvapiklio buteliukas Cypress Relax (kiparisų aromato)

B7457-8991E

(43)

Atsarginis kvapiklio buteliukas Rosemary (rozmarinų aromato)

B7457-8991F

(44)

Keičiamoji aliejaus kapsulė

B7457-89920

SAUGUMAS IR APSAUGA
(45)

Pirmosios pagalbos komplektas (kieta plastikinė dėžutė)

KE930-00021

(46)

Pirmosios pagalbos komplektas (minkštas krepšys)

KE930-00026

(47)

Saugos liemenė

KE930-00111

(48)

Įspėjamasis trikampio formos ženklas

(49)

Įspėjamasis trikampio formos ženklas (2 dalių komplektas)

KE930-00017
KE930-00018
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Apsilankykite mūsų svetainėje: www.nissan.lt

Naujienos apie „Nissan LEAF“:

Prekybos atstovybės antspaudas:

Imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2013 m. balandžio mėn.) būtų teisingas. Šioje brošiūroje
publikuojamos automobilių parodose demonstruotų prototipų nuotraukos. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti savo gaminius,
„Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas bei pačius automobilius.
„Nissan“ prekybos atstovams bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės „Nissan“ prekybos
atstovybėse. Dėl spausdinimo procesų netobulumo šioje brošiūroje pateiktų iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų išorės ir
vidaus apdailos medžiagų spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti šią brošiūrą ar jos dalį be raštiško „Nissan Europe“ leidimo.

Brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro. LEAF Access GEA, 2013 m. balandžio mėn. Spausdinta ES.
Kūrėjas: NEW BBDO, Prancūzija, tel. +33 1 40 62 37 37. Leidėjas: E-GRAPHICS\FRANCE, Prancūzija, tel. +33 1 49 09 25 35.
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