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NISSAN LEAF 
ACESSÓRIOS

Os acessórios Nissan foram fabricados para satisfazer as suas 
necessidades de personalização, estilo e melhorar o conforto, 
cumprindo sempre com os máximos níveis de qualidade, performance 

e fiabilidade. A Nissan oferece-lhe uma gama de acessórios que 
satisfazem as suas expectativas e propõe-lhe uma ampla oferta de 
produtos inovadores e de qualidade: Acessórios originais Nissan e 
Acessórios selecionados.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS NISSAN 
Desenvolvidos e fabricados especificamente para os nossos veículos, 
os Acessórios originais Nissan foram desenhados pelos nossos 
engenheiros para que se cumpram todos os níveis de qualidade Nissan. 
Por este motivo estão cobertos pela garantia Nissan durante 3  anos 
(passageiros) ou 5 anos (veículos comerciais).

ACESSÓRIOS SELECIONADOS 
A Nissan selecionou uma gama de produtos de mercado, fabricados por 
fornecedores externos aprovados pela Nissan, para que a experiência com 
o seu veículo seja rica e que o seu nível de satisfação esteja garantido. A 

cobertura da garantia depende do fornecedor de cada produto. Se deseja 
mais detalhes sobre a cobertura da garantia dos Acessórios selecionados, 
poderá consultar com o seu concessionário ou oficina autorizada Nissan. 
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Configurar o Novo Nissan LEAF nunca foi tão  
divertido. Dê um toque de elegância ao seu  
LEAF com os frisos laterais, embelezadores  

da bagageira e com os retrovisores em  
cromado brilhante ou azul.

PACK ELEGANCE CHROME 
FRISOS LATERAIS CHROME
EMBELEZADOR INFERIOR DA  
BAGAGEIRA CHROME 
EMBELEZADORES DE RETROVISORES  
EXTERIORES CHROME

PACK ELEGANCE BLUE 
FRISOS LATERAIS EM AZUL 

EMBELEZADOR INFERIOR DA 
BAGAGEIRA EM AZUL 
EMBELEZADORES DE 

RETROVISORES EXTERIORES  
EM AZUL

O para-choques dianteiro em 
azul vem como equipamento de 
série do Nissan LEAF e+, não faz 

parte do Pack Elegance. 

Navegue na cidade 
com o Pack Elegance. 
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Desfrute ao máximo 
com o Pack Dynamic. 

Vá em frente! Força! Destaque com estilo: 
adicione embelezadores na parte dianteira, 

traseira e na parte inferior. Faça frente a 
qualquer situação metereológica com os faróis 

de nevoeiro LED e com as palas das rodas  
do Nissan LEAF.

KIT FARÓIS DE 
NEVOEIRO LED
Disponível para veículos 
equipados com faróis de 
nevoeiro halogéneos 
(versão Acenta)

PALAS DAS RODAS  
(DIANTEIRAS E 
TRASEIRAS) –  
SILVER METALLIC (KY0)

PACK DYNAMIC
EMBELEZADOR DIANTEIRO* EM AZUL 

SPOILER TRASEIRO EM AZUL 
EMBELEZADOR LATERAL EM AZUL

*O embelezador dianteiro não é 
compatível com o LEAF de 40 KW. 
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ANTENA TUBARÃO
PEARL WHITE 
WHITE
BLACK 
GREY 
MAGNETIC RED 
Compatível com DAB, DAB+ e FM

JANTES EM LIGA LEVE 
ELECTRON DE 16"  
EM PRETO

JANTES EM LIGA LEVE 
BOLD DE 17"  

CORTE DIAMANTE 
EM CINZENTO ESCURO 

COM FAIXAS AZUIS

BARRA DE TEJADILHO EM ALUMÍNIO
O teto tem uma capacidade de carga de 35 kg. 
As barras pesam 6 kg. A capacidade de carga 
máxima das barras é de 29 kg. 

PORCAS  
DE SEGURANÇA  

ANTI-ROUBO

Corte o vento 
com a antena tubarão. 

 

Viaje com estilo no seu Nissan LEAF com as jantes em liga leve originais 
Nissan 16" ELECTRON em preto ou de 17" BOLD em cinzento escuro com 
riscas azuis: desenhadas para atrair todas as atenções. 

Conduza à sua maneira 
com as novas elegantes jantes em liga leve. 
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Encha-se de energia! 
com os acessórios de carregamento 

WALLBOX 
PARA VE

ORGANIZADOR 
DO CABO  
DE CARGA

O wallbox para VE ajuda-o a ter o seu LEAF sempre carregado 
e preparado para a ação. É seguro e prático, tanto para o uso 
interior como exterior, e é mais rápido que carregar através  
de uma ficha doméstica standard. Além disso, com os práticos 
acessórios da gama Nissan sempre terá a sua garagem 
perfeitamente organizada da forma mais fácil. 

CABO DE CARGA ESPIRAL 
PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS 
CABO ESPIRAL EXTENSÍVEL 
COM FICHA T2 TOTALMENTE 
COMPATÍVEL COM O 
WALLBOX PARA VE. 
DISPONÍVEL EM 5 M E 9 M  
DE COMPRIMENTO PARA 
ADAPTAR-SE A QUALQUER 
GARAGEM.

SUPORTE PARA CABO  
DE CARGA VE
COMPATÍVEL COM O CABO 
DE CARREGAMENTO 
STANDARD EVSE. O SEU 
CABO, NUNCA ESTARÁ PELO 
CHÃO QUANDO NÃO O 
ESTIVER A USAR; ESTARÁ 
SEMPRE ORGANIZADO  
E LIMPO. 

ENROLADOR DE 
DE CABO DE 
CARGA PARA 
VEÍCULOS 
ELÉTRICOS
MANTENHA O SEU 
CABO DIREITO, 
LIMPO, ORDENADO E 
PREPARADO PARA 
UTILIZAR.

SACO DE ARMAZENAMENTO 
PARA CABO DE CARGA 
PRÁTICO SACO DE 
ARMAZENAMENTO PARA  
O SEU CABO VE: GUARDE- 
O NA SUA BAGAGEIRA,  
A SALVO, LIMPO, NO SEU  
LUGAR E USE-O PARA 
CARREGAR DURANTE OS  
SEUS TRAJETOS.

A imagem da Wallbox é meramente ilustrativa. Devido ao processo de constante melhoria 
dos nossos produtos, o produto final pode ser diferente ao mostrado aqui. As imagens 
não têm qualquer valor contratual em nenhum caso. Consulta a disponibilidade do produto 
num concessionário Nissan.  
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A estrada está cheia de imprevistos.  
Na Nissan temos uma grande gama de 
acessórios desenhados para proteger o 
seu Nissan LEAF: desde os tapetes e palas 
das rodas até uma capa protetora para  
o para-choques dianteiro.

Domine a estrada 
com os acessórios protetores. 

CAPA 
PROTETORA DO 

PARA-CHOQUES 
DIANTEIRO

CAPA PARA 
IMPREVISTOS 

METEOROLÓGICOS 

PALAS DAS RODAS 
(DIANTEIRO E 

TRASEIRO)

TAPETES VELUDO
COSTURA DUPLA EM AZUL 
COSTURA DUPLA EM PRETO 

ILUMINAÇÃO DE CORTESIA
PROTEÇÕES DE ENTRADA COM LOGOTIPO “ZERO EMISSION”
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PROTETOR DA 
BAGAGEIRA – 3D

ILUMINAÇÃO AMBIENTE EM BRANCO 

Sabemos. Sabemos que necessita de 
um ambiente adequado quando 
circula. Escolha a iluminação ambiente 
branca, o organizador da bagageira e 
das luzes LED interiores para desfrutar 
de todo o conforto. 

Um interior para sentir-se bem 
com os acessórios de estilo interior

 

REVESTIMENTO 
REVERSÍVEL DA 
BAGAGEIRA

KIT DE LUZES LED 
INTERIORES* 

ORGANIZADOR DA  
BAGAGEIRA  
COM DIVISÓRIA 

PROTETOR PARA  
A PARTE SUPERIOR  

DO PARA-CHOQUES

*O kit inclui lâmpadas para o habitáculo.
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O smartphone está conectado. A comida 
na geleira portátil. As crianças a desfrutar. 
Com os acessórios da Nissan, a vida sorri-
lhe. Equipe ainda hoje o seu Nissan LEAF.

CADEIRA PARA BEBÉS SAFE PLUS
(máximo até 13 kg e 15 meses.)

CABIDE

GELEIRA PORTÁTIL, 20 L

SUPORTE PARA 
SMARTPHONE 360 
GRIP PRETO

CINZEIRO 
ILUMINADO

Relaxe…
a Nissan pensou em tudo.
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ADICIONE ACESSÓRIOS NISSAN LEAF
ESTILO EXTERIOR

PACK ELEGANCE BLUE 
Frisos laterais em 
Azul
Embelezador 
inferior da 
bagageira
Embelezadores 
dos espelhos 
retrovisores 
exteriores em Azul
KE6005S00B

PACK DYNAMIC 
Embelezador 
dianteiro em Azul
K60105SK0A
Embelezador 
lateral em Azul
G68E05SK0A
Spoiler traseiro 
em Azul
KE7905S02B

Barras de 
tejadilho em 
alumínio
O teto tem uma 
capacidad de carga 
de 35 kg. As barras de 
carga pesam 6 kg. A 
capacidade de carga 
máxima das barras é 
de 29 kg. 
KE7305S510

Porta-bicicletas
O peso total das duas 
bicicletas não deve 
superar os 19,8 kg
Aço 

 KB73880010
Adaptador T-Track 
porta-biciletas 
Aço

 KB73888950

Caixa de carga
pequena com 
dupla abertura
Carga máxima no 
LEAF é de 16 kg. 
Capacidade: 380 L
KE734380BK
Ranger 90
Carga máxima no 
LEAF é de 22 kg. 
Capacidade: 340 L
KE734RAN90

Frisos laterais em 
Azul
KE7605S05B 

Embelezador 
dianteiro em Azul*
K60105SK0A
*O embelezador 
dianteiro não é 
compatível com  
o LEAF e+. 

Embelezador 
inferior da 
bagageira em 
Azul
KE7915S02B 

Embelezador 
lateral em Azul
G68E05SK0A 

Embelezadores 
dos espelhos 
retrovisores 
exteriores em Azul
KE9605S01B 

Spoiler traseiro em 
Azul
KE7905S02B 

BARRAS DE TEJADILHO 

BAGAGEIRA

Kit faróis de 
nevoeiro LED
KE6225S502
Disponível para veículos 
equipados com faróis de 
nevoeiro halogéneos 
(versão Acenta)
Kit de faróis de 
nevoeiro de série
KE6225S510

Iluminação 
ambiente em 
branco
KE6305S014

Iluminação de 
cortesia com logo 
«ZERO EMISSION»
G69503NL0A

Protetor para a 
parte superior do 
para-choques
999B18600C

revestimento da 
bageira
Reversible em 
Preto
(para veículos com 
sistema BOSE) 
KE9655S0S0
Reversible em 
Preto
(para veículos sem 
sistema BOSE)
KE9655S0S1

Organizador da 
bagageira com 
divisória
T99C25SA0A

Protetor da 
bagageira - 3D
KE9675S020

Antena tubarão
Compatível com DAB, DAB+ 
e FM.
Black 
KE2805SABC
Pearl White 
KE2805SAAA
Magnetic Red
KE2805SABE
Grey 
KE2805SABD
White
KE2805SABB

PACK ELEGANCE 
CROMADO
Frisos laterais 
cromados
Embelezador inferior 
da bagageira  
em cromado
Embelezadores dos 
espelhos retrovisores 
exteriores  
em cromado
KE6005S00C

Frisos laterais 
cromados
KE7605S05C 

Jantes em liga 
leve ELECTRON de 
16" em preto 
KE4095SH20 

Jantes em liga 
leve BOLD de 17" 
corte diamante 
em cinzento 
escuro
KE4095SH30DS 

Embelezador 
inferior da 
bagageira em 
cromado
KE7915S02C 

Embelezadores 
dos espelhos 
retrovisores 
exteriores em 
cromado
KE9605S01C 

JANTES EM LIGA LEVE

16" Jantes liga leve 
WINTER 
prateadas 

 KB4095S100
Em Preto

 KB4095S100BZ

Porta-skis 
até 6 pares
KE73899996
2 pares

 KS73850001
4 pares

 KS73850002
Adaptador para 
barras de teto em 
aço**

 KS73850099

UTILIDADES INTERIORES

Cinzeiro iluminado
F880089925
Cinzeiro em preto
9653600Q0A 

Geleira portátil, 
20 L

 KS93000080
 
Tensão de conexão: 
12 V / 220-240 V

Cadeira para bebés 
Safe Plus** 

 KS53099010
Cadeira para 
bebés Safe Plus 
base Isofix*

 KS53099090 
Cadeira para 
bebés Duo Plus***

 KS53099990

Cabide 
 KS8729990A

Kit de luz interior 
LED
bagageira

 KS2625S220
bancos traseiros

 KS2625S010
Luz interior 

 KS2625S210

ILUMINAÇÃO

SUPORTES MULTIMÉDIA

Suporte para 
smartphone
KE93000300

Suporte para 
smartphone 360 
Grip (Preto)

 KS289360BL

Suporte para 
smartphone 
(fixação 
magnética)

 KS289AVMBL

Carregador sem 
fios / 
Magic mount 
Procharge 
(painel de 
instrumentos/
vidro)

 KB28900010

Suporte para 
smartphone 
MagicMOUNT 
(suporte para 
painel de 
instrumentos / 
janela)

 KB28900005 

Suporte para 
smartphone 
MagicMOUNT
(suporte para  
saída de ar) 

 KB28900002
Suporte para 
smartphone 
MagicMOUNT 
(suporte para painel 
de instrumentos) 

 KB28900003

Suporte para 
smartphone 
com dupla função 
(suporte para 
painel de 
instrumentos / 
saída de ar) 

 KB28900004 

Suporte para 
smartphone 
DashMount  
Universal
(suporte para 
janela/painel de 
instrumentos) 

 KB28900001

 *Disponível para 2 pares e 4 pares**Capacidade: máximo 13 kg. 15 meses. ***Capacidade: 9-18 kg e partir dos 9 meses até ao máximo dos 4,5 anos. 
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Porcas 
de segurança
KE40989951

Câmara de bordo 
 KB28999900

Luz de aviso LED
 KB93000140

Martelo de 
emergência com 
luz LED

 KB93000150 

Saca de 
armazenamento 
para cabo de carga 

 296M24FA0A 

Capa para 
imprevistos 
meteorológicos 

 KB6915S000

Tapetes veludo 
com costura 
dupla em preto
KE7455S001

Tapetes veludo 
com costura 
dupla em azul
KE7455S00B

Tapetes de 
borracha
KE7485S001

Capa protetora do 
para-choques 
dianteiro 
999N186001 

Palas das rodas 
(dianteiras e 
traseiras) 
Pearl White 
KE7885SH1B
Branco Pérola
KE7885SH0A

Palas das rodas 
(dianteiras e 
traseiras) 
Spring Cloud
KE7885SH0D
Prateado 
Diamante
KE7885SH0E

Palas das rodas 
(dianteiras e 
traseiras) 
Black Metallic 
KE7885SH1D

Palas das rodas 
(dianteiras e 
traseiras) 
Red Pearl
KE7885SH1A
Solid Red
KE7885SH1C

Palas das rodas 
(dianteiras e 
traseiras) 
Brown Metallic
KE7885SH0B
Cinzento
KE7885SH0C

SEGURANÇA

Kit de 1 triângulo e 1 colete refletor - KE93000022
Kit de 2 triângulos e 1 colete refletor - KE93000023
Kit de 1 triângulo e 2 coletes refletores - KE93000024
Kit primeiros socorros (caixa) - KE93000008
Kit primeiros socorros (bolsa) - KE93000007
Colete refletor - KE93000061
Triângulo de sinalização - KE93000011
Tirângulo de sinalização (2 unidades) - KE93000012

ADICIONE ACESSÓRIOS NISSAN LEAF

EXTENSÃO GARANTIA 
NISSAN 5�
A Extensão de Garantia Nissan 5� oferece uma cobertura da 
garantia por um maior período de tempo e /ou quilómetros 
para o seu Nissan LEAF. A ampla gama de contratos 
disponíveis permite-lhe escolher o que se adapta melhor às 
suas necessidades. 

Os nossos técnicos qualificados conhecem o seu veículo melhor 
que ninguém e só utilizam componentes originais Nissan.

A Extensão de Garantia Nissan 5� dá-lhe a tranquilidade para 
resolver qualquer eventual incidente e a mesma pode ser 
transferida caso venda o seu veículo.

A Extensão de Garantia Nissan 5� inclui Assistência em viagem 
nos países especificados nos termos e condições, durante a 
duração da apólice. Com ela receberá uma cobertura por toda 
a Europa as 24 horas do dia, os 365 dias do ano.

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 
NISSAN (MANUTENÇÃO+)
Cuide do seu Nissan LEAF como ele merece com a Manutenção+ 
Nissan e poupe dinheiro a longo prazo.

O Contrato de Manutenção+ cobre todas as operações 
indicadas no Livro de Garantia do veículo para condições 
normais de condução. 

Subscrever um Contrato de Manutenção permite-lhe 
conhecer desde o princípio e protege-o sobre o efeito da 
inflação dos preços.

Além das operações indicadas no Livro de Garantia do veículo 
para condições normais de condução também pode beneficiar 
de operações de mudança de componentes afetados pelo 
desgaste por uso como o limpa para-brisas, as pastilhas de 
travão ou os componentes da suspensão se aderir ao 
Contrato de Manutenção+ Estendido.

Beneficie do uso de componentes originais Nissan montados 
pelos nossos técnicos qualificados a um preço mais reduzido.

Um veículo bem conservado tem um maior preço de revenda. 
E se vende o seu Nissan antes que termine o período do seu 
contrato, o novo dono poderá beneficiar do contrato residual.

Os acessórios e qualquer outro equipamento adicional instalado depois da compra do veículo podem alterar a sua autonomia.
Acessórios originais Nissan com 3 anos ou 100 000 km de garantia quando instalados num concessionário Nissan ou oficina 
autorizada no momento da compra do veículo (o acessório e a montagem). 12 meses de garantia se instalado por um terceiro ou 
pelo próprio cliente.

 A cobertura da garantia dos Acessórios selecionados depende do fornecedor do produto. Se deseja obter mais informação, 
contacte um concessionário Nissan ou uma oficina autorizada.

PROTEÇÃO TAPETES 

Organizador de 
cabo de carga 
B96M53NC0B

Enrolador de cabo 
de carga 
B96M54FJ00 

EV wallbox
A imagem da Wallbox é 
meramente ilustrativa. 
Devido ao processo de 
constante melhoria dos 
nossos produtos, o produto 
final pode ser diferente ao 
mostrado aqui. As imagens 
não têm qualquer valor 
contratual em nenhum caso. 
Consulta a disponibilidade 
do produto num 
concessionário Nissan.

Cabo de carga 
espiral para 
veículos elétricos 
5 metros 
comprimento

 KB24500002
9 metros 
comprimento

 KB24500003

CARREGAMENTO
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Partilhe a sua paixão pelo Nissan LEAF 100% elétrico com a sua 
exclusiva gama de merchandising de alta qualidade: desde roupa 
a reproduções do veículo à escala e muito mais.

Partilhe com o mundo 
a sua paixão com o merchandising exclusivo 
do Nissan LEAF. 

1- CADERNOS
2- REPRODUÇÃO À ESCALA 
3- CANETAS 
4- POLOS
5- SWEATSHIRT

6- CASACOS
7- BONÉ
8- CARREGADOR 
PORTÁTIL 
9- AUSCULTADORES

Estão disponíveis outros produtos de 
merchandise no seu concessionário 
Nissan.
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Siga-nos em: 

/NissanPortugal /NissanPortugal@NissanPT

Visite-nos em: www.nissan.pt 

Concessionário:
Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam 
corretos no momento da impressão (setembro 2019). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em 
salões-automóvel. De acordo com a política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-
nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os 
Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações 
mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos 
processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores 
reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou 
parcial desta publicação sem a autorização expressa da Nissan International. Este veículo, todos os seus componentes, 
assim como as peças originais, foram desenhados e fabricados segundo a Normativa Legal destinada a prevenir e 
reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Para isso, foram utilizados materiais reciclados/ recicláveis, e foram adotadas 
medidas para garantir uma reciclagem adequada para a conservação e a qualidade ambiental.

Este catálogo foi impresso em papel ecológico – C –LEAF ACESSÓRIOS MY19– set/19. – Impressão na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.pt/veiculos/novos-veiculos/leaf.html
http://www.facebook.com/NissanPortugal
http://www.youtube.com/NissanPortugal
http://twitter.com/NissanPortugal
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