
L E A F 
A C C E S S O I R E S



ELEGANCE PAKKET
Voeg een vleugje elegantie toe. Verkrijgbaar in blauw en chroom.

DYNAMIC PAKKET
Benadruk je EV-stijl met blauwe afwerkingen voor de voor- en onderkanten.

Exterieurstyling
Accessoires voor uw Nissan LEAF in stijl met afwerkingsaccenten.

Voorzijde afwerking Zijkant afwerking

Dorpels aan de zijkant Kofferbak afwerking Spiegelkappen



Beschermfolie voor motorkap
Houd uw motorkap vrij van krassen en steenslag.

Beschermhoes voor uw oplaadpoort
Houdt essentiële oplaadapparatuur vrij van ijs, 
ijzel en sneeuw.

Beschermhoes
Geruststelling voor alle weersomstandigheden. 
Bescherm tegen stof, vuil, water en in de zomer 
uw interieur tegen de felle zon.

LED-mistlampset
Voor beter zicht bij dichte mist. Beschikbaar als 
upgrade voor voertuigen uitgerust met 
halogeen mistlampen

Deurrandbeschermingsfolie
Bescherm de rand van uw deuren tegen 
beschadiging bij het openen in krappe ruimtes.

Spatborden
Verminder modderspatten en spetters. 
Verkrijgbaar in Wit Parel, Solid Wit, Zilver Metallic, 
Groenachtige Zilver, Grijs Metallic, Zwart Metallic, 
Bruin Metallic, Rood Parel, Rood Brisk.

Haaienvin antenne
Verkrijgbaar in Wit Parel, Solid Wit, Zwart 
Metallic, Grijs Metallic en Rood Parel

17inch lichtmetalen velgen
Donkergrijze Diamond cut 
met blauwe afwerking.

16 inch lichtmetalen 
wintervelg, zilver

Afsluitbare 
wielmoeren

Exterieur bescherming
Onderweg kunnen zich verschillende en gevaarlijke situaties voordoen. Ga de weg op met officieel geteste 
beschermende accessoires.

LICHTMETALEN VELGEN
Laat u zelf zien onderweg, met stijlvolle nieuwe lichtmetalen velgen.

HAAIENVIN ANTENNE
Geef uw auto een onderscheidende 
gestroomlijnde look



Dakkoffer kleine dubbele opening
Bagage veilig en droog vervoeren.
Maximale belasting is 16 kg. 
Capaciteit: 380L

Aluminium lastdrager
Het maximale draagvermogen van het dak is 35 kg. De drager weegt 6 kg. Max  belasting toegestaan op de 
lastdrager is 29 kg.

Fietsendragerhaak
Het maximale verticale 
draagvermogen is 52,5 kg. Niet 
mogelijk i.c.m. reservewiel optie

Fietsendrager staal
Totaal gewicht van 2 fietsen mag niet 
hoger zijn dan 19,8 kg

Fietsendrager voor op de trekhaak
13-pins en 7-pins en TEK-adapters zijn 
beschikbaar.

Vervoer
Neem uw levensstijl met u mee, met transportaccessoires om uw laadvermogen te vergroten.

Verschuifbare skidrager
Veilig en gemakkelijk tot 4 paar ski’s vervoeren.



Veloursmatten dubbel 
gestikt

Rubberen matten

Veloursmatten dubbel 
gestikt - Blauw

Bagageruimteverdeler 
met scheidingswand
Houdt uw bagageruimte 
netjes en georganiseerd.

Flexibele 
kofferbakorganizer
Scheidt u lading in uw 
laadruimte en voorkom dat 
items gaan rollen.

Omkeerbare kofferbakvoering - zwart
Gemaakt van velours en rubber om uw bagageruimte te beschermen tegen huisdieren, 
tuinafval en meer.

Beschermlijst voor kofferbakrand
Bescherm uw laadruimte tegen morsen, vuil en schade. 

Verlichte instaplijsten
LED Interieurverlichting 
kit kofferbak
Ook verkrijgbaar voor 
achterpassagiers- en 
voorzijde verlichting.

Sfeerverlichting - Wit
Voeg extra verlichting toe 
om de veiligheid en het 
gemak te vergroten.

Bescherming bumper 
(bovenzijde)
Makkelijk schoon te maken, 
bescherming tegen krassen.

Interieurstyling
Voel u goed van binnen met interieuraccessoires.

Interieur bescherming
Kies voor comfort en bescherming voor uw Nissan LEAF.

Matten
Ontworpen voor veiligheid en duurzaamheid.



Laadkabeltas
Handige opberger voor je laadkabel 
om hem veilig en netjes in je 
kofferbak te bewaren.

Laadkabelhouder
Compatibel met de standaard 
EV-laadkabel. Houdt uw kabel 
schoon en van de vloer wanneer 
deze niet in gebruik is.

Laadkabelhaspel
Houdt uw kabel recht en klaar om 
op te laden.

Thuislader
Kan worden verkocht met extra 
accessoires*: sokkelkolom voor één 
station, verlengde paal, kabels, enz. 
Accessoires zijn afhankelijk van het
thuisladermodel

Smartphone Houder 360 Grip* - Zwart
*Andere steunen beschikbaar.

Dashcam
Alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke lokale 
wetgeving.

Opladen
Ontdek het snelle, slimme en probleemloze assortiment AC-laders voor thuisgebruik.

Interieur voorziening
Praktische accessoires om u verbonden te houden.

Veiligheid
Ervoor wanneer u het het meest nodig 
heeft. Beveiligingsaccessoires zijn er voor 
uw gemoedsrust.

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET UW NISSAN-DEALER 


