
X-TRAIL
NISSAN

ORIGINELE ACCESSOIRES
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OP DE COVER: X-TRAIL uitgerust met verchroomde spiegelkapjes(02) en verchroomde zijdelingse sierstrips(03), een bumperbeschermer(41) met stylingpaneel 
vooraan(42) en 19" Dark grey diamantgeslepen alu WIND-velgen(23).
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1_ Haaienvinantenne*, zwart(49)

2_ Kit LED-mistlampen(32)

3_ Verchroomde 
spiegelkapjes(02)

4_ 19" Glossy black alu 
velg - WIND(22)

5_ Urban Pack (styling 
bar vooraan, sidebars 
met opstapjes)(31)

6_ Verchroomde 
zijdelingse sierstrips(03)

NIEUWE X-TRAIL
ORIGINELE NISSAN-ACESSOIRES
Pas uw X-TRAIL aan uw eigen smaak aan met een keuze uit het ruime 
Nissan-gamma van stijlvolle, nuttige accessoires. Met een styling bar vooraan 
en sidebars met opstapjes (het ‘Urban Pack’) gaat u alleszins mooi van start.  
Met een haaienvinantenne zorgt u voor een geraffineerde finishing touch.

*niet compatible met DAB(Digital Audio Broadcasting)
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STYLE PACK
EEN SNUIFJE FINESSE

Kies het Style Pack in glanzend chroom 
of ice chrome voor een opvallend 

elegante look. Het zijn de details die het 
verschil maken.

STYLE PACK
1_ Verchroomde 

spiegelkapjes(02)

2_ Achterklepfinisher, 
chroom(04)

3_ Verchroomde 
zijdelingse sierstrips(03)

ALUMINIUM VELGEN
4_ 19" Glossy black alu 

velg - IBISCUS(25)

1

3

4

2

VERKRIJGBAAR IN

CHROME ICE CHROME
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CROSSOVER PACK
1_ Bumperbeschermer met stylingpaneel vooraan(29) 2_ Stylingpaneel achteraan (niet combineerbaar met 

trekhaak)(39)

4_ 17" Glossy black diamantgeslepen 
alu velg - FLOW(20)

3_ Zijdelings stylingpaneel(38)

CROSSOVER PACK
HIJ STRAALT ACTIE UIT
Zorg met het Crossover Pack voor een solide, dynamische 
uitstraling, met een bumperbeschermer vooraan en een 
stylingpaneel voor-en achteraan. Met deze beschermende, 
op maat gemaakte stylingpanelen laat u zien dat u er 
klaar voor bent! 

ALUMINIUM VELGEN
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URBAN PACK
1_ Styling bar vooraan(35) 2_ Sidebars met opstapje(37)

3_ Styling bar achteraan(34)

4_ Sidebars met verlichting(36)

ALUMINIUM VELGEN

5_ 19" Silver IBISCUS 
alu velg(24)

URBAN STYLE
OP NAAR DE STAD
Laat u maar zien in de stad met het Urban Pack, compleet met styling bar vooraan en sidebars  
met opstapjes. En met een set 19" aluminium velgen wordt u gegarandeerd opgemerkt.
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1_ 17" Originele alu velg(14)

2_ 19" Originele alu velg(15)

3_ Slotmoeren(27)

4_ 19" Glossy black alu velg - WIND(22)

ALUMINIUM 
VELGEN
DESIGN MET KLASSE 
Gun uzelf een extraatje met originele Nissan 
aluminium velgen die speciaal voor uw 
X-TRAIL ontworpen en vervaardigd zijn. 
Opvallende designs, perfect afgewerkt voor 
een fraaie stijl en vlekkeloze veiligheid. 
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FLOW

5_ 17" Glossy Black diamantgeslepen 
alu velg(20)

6_ 17" Silver alu velg(18)

7_ 17" Glossy black alu velg(19)

IBISCUS

8_ 19" Silver alu velg(24)

9_ 19" Dark grey 
diamantgeslepen alu velg(26)

10_ 19" Glossy black 
alu velg(25)

WIND

11_ 19" Silver alu velg(21)

12_ 19" Dark grey diamantgeslepen alu velg(23)

13_ 19" Glossy black alu velg(22)

Afdrukken    |    Uitgang



3

6

1

4

2

5

BESCHERMING
ALOM

Maak uw X-TRAIL nog robuuster met flankstrips en 
windschermen, en als extraatje een haaienvinantenne die 

de wagen een krachtige, aerodynamische uitstraling geeft.

1_ Parkeersysteem 
vooraan en 
achteraan(50-51)

2_ Grijze flankstrips(72)(ook 
verkrijgbaar in zwart, 
zilvergrijs, parelmoerwit 
en een versie die 
gespoten kan worden)

3_ Haaienvinantenne*(49)

4_ Windschermen met 
verchroomde 
finishers(75) (set van 4), 
vooraan en achteraan

5_ Motorkapwindscherm(74)

6_ 17" Glossy Black 
diamantgeslepen  
alu velg - FLOW(20)

*niet compatible met DAB(Digital Audio 
Broadcasting)
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INTERIEUR
THUIS, OOK ONDERWEG
Zorg ook in de wagen voor de uitrusting die u dagelijks nodig heeft. 
Van tablethouders tot sfeerverlichting, aan alles is gedacht.
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1_ Kleerhanger voor zetelrug(52)

2_ Smartphonehouder, U-greep, zwart(55)

3_ Smartphonehouder, 360-greep, wit(53)

4_ Universele tablethouder, zwart(56)

5_ Kit sportpedalen en sfeerverlichting(12, 43)

6_ Drempelplaten, met verlichting, 
enkel vooraan(44)

7_  Kofferdrempelplaat, aluminium(64)

8_ Lederen pookknop(13)

9_ Luxetapijten, tapijten in velours(65-66)
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NUTTIGE 
KOFFERACCESSOIRES
HAAL ER HET MAXIMUM UIT
Verdeel uw kofferruimte met een handig hondenscherm / bagagescheiding 
en zorg er dan voor dat alles zacht ligt met een soepele trunkliner. 

1_ Hondenscherm / kofferscheiding(59)

2_ Eerste hulp kit(102)

3_ Koffertapijt(68) (geschikt voor versies met 
5-zitplaatsen)

4_ Soepele trunkliner (beschikbaar voor de 5- en 
7-zitsversies)(60-61) en bumperbescherming(73)
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X1 > X3

1_ Fietsdrager voor op de trekhaak(99) 
(verkrijgbaar voor 2 fietsen, 13- en 
7-pins en voor 3 fietsen, 7-pins)

2_ Afneembare trekhaak(91)

3_ Bandentrapje(85)

4_ Aluminium allesdrager(77)

5_ Dakkoffer small(86) (ook verkrijgbaar in 
medium en large-formaten)

6_ Ski-/snowboarddrager, max 6 paar, 
schuifsysteem(82) (ook verkrijgbaar voor 
max 4 paar en voor max 3 paar)

7_ Dwarsleggers voor dakrails(76)

OP AVONTUUR
KLAAR VOOR EEN PORTIE PLEZIER
De nodige uitrusting voor sport en avontuur met uw X-TRAIL.  
Met onze originele Nissan-accessoires bent u op alles voorbereid.
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BESTEL INFORMATIE
GENERAL ACCESSORIES

DE CHROME TOUCH
(01) Chrome Touch B-stijlcover KE605-4C600

(02)  Chrome Touch spiegelkapjes KE960-4E500

(03)  Chrome Touch zijdelingse sierstrips KE760 4C500

(04)  Chrome Touch achterklepfinisher KE791-4C520

(05) Chrome Touch STYLE PACK: spiegelkapjes, zijdelingse sierstrips, 
achterklepfinisher KE600-4C017

DE ICE CHROME TOUCH
(06) Ice Chrome Touch B-stijlcover KE605-4C060IC

(07) Ice Chrome Touch spiegelkapjes KE960-4E500IC

(08) Ice Chrome Touch zijdelingse sierstrips KE760 4C500IC

(09) Ice Chrome Touch achterklepfinisher KE791-4C520IC

(10) Ice Chrome Touch STYLE PACK: spiegelkapjes, zijdelingse sierstrips, 
achterklepfinisher KE600-4C017IC

DE SPORT TOUCH
(11) Kit sportpedalen - automatische transmissie (zonder voetensteun) KE460-4C111

(12)  Kit sportpedalen - manuele transmissie (zonder voetensteun) KE460-4C011

(13)  Originele pookknop - leder 32865-4EA0A 

VELGEN
(14)  Originele 17" alu velg D0300-4CE1A

(15)  Originele 19" alu velg D0C00-4CB3A

(16) Originele centerkapjes voor 17" 40342-BR01A

(17) Originele centerkapjes voor 19" 40342-4EA1A

(18)  17" FLOW alu velg met centerkapjes (Silver G081-2) KE409-4C200

(19)  17" FLOW alu velg met centerkapjes (Glossy Black Z11) KE409-4C200BZ

(20)  17" FLOW alu velg met centerkapjes (diamond cut Black Z11) KE409-4C200B1

(21)  19" WIND alu velg met centerkapjes (Silver G081-2) KE409-4E400

(22)  19" WIND alu velg met centerkapjes (Black Z11) KE409-4E400BZ

(23)  19" WIND alu velg met centerkapjes (diamond cut Dark Grey KAD ) KE409-4E400DS

(24)  19" IBISCUS alu velg met centerkapjes (Silver G081-2) KE409-4C400

(25)  19" IBISCUS alu velg met centerkapjes (Black Z11) KE409-4C400BZ

(26)  19" IBISCUS alu velg met centerkapjes (diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4C400DS

(27)  Slotmoeren KE409-89951

STYLINGACCENTEN
(28) Automatisch inklappende spiegels KE963-4E002

(29)  Crossover pack: bumperbeschermer met stylingpaneel vooraan en 
achteraan (zonder parkeersysteem achteraan)

KE600-4C019

(30) Crossover pack: bumperbeschermer met stylingpaneel vooraan en 
achteraan (met parkeersysteem achteraan) KE600-4C018

(31)  Urban pack: styling bar vooraan, styling sidebars met opstapjes KE600-4B010

(32)  Kit LED-mistlampen B61E0-4CB3B

(33) Originele mistlampenset KE622-4C000

(34)  Styling bars achteraan - op de hoeken - roestvrij staal KE545-4B53A

(35)  Styling bar vooraan - roestvrij staal KE540-4B53A

(36)  Styling sidebars - roestvrij staal - met verlichting KE543-4B03A

(37)  Sidebars met opstapjes - roestvrij staal KE543-4B55A

(38)  Stylingpaneel op de flanken G68E0-4CE00

(39)  Stylingpaneel achteraan (zonder parkeersysteem achteraan) H5901-4CE00

(40) Stylingpaneel achteraan (met parkeersysteem achteraan) H5901-4CE10

(41)  Bumperbescherming vooraan (moet besteld worden met het 
stylingpaneel vooraan)

F2060-4CE00

(42)  Stylingpaneel vooraan (moet besteld worden met bumperbeschermer) G5890-4CE00

(43)  Sfeerverlichting B64D0-4CB0A

(44)  Drempelplaten - met verlichting (set vooraan) G6950-4CB0A

(45) Haaienvinantenne Silver (K23) KE280-4C001

(46) Haaienvinantenne Grayish Blue (RAQ) KE280-4C002

(47) Haaienvinantenne White Pearl (QAB)  KE280-4C003

(48) Haaienvinantenne Gray (KAD) KE280-4C004

(49)  Haaienvinantenne Black (G41) KE280-4C005

TECHNOLOGISCHE ASSISTENTIE
(50)  Parkeersysteem achteraan KE511-99902

(51)  Parkeersysteem vooraan KE512-99905

PRAKTISCHE ACCESSOIRES - INTERIEUR
(52)  Kleerhanger KS872-99900 

(53)  Smartphonehouder 360-greep (White) KS289-360WH 

(54) Smartphonehouder 360-greep (Black) KS289-360BL 

(55)  Smartphonehouder U-greep (Black) KS289-UG0BL 

(56)  Universele tablethouder (Black) KS289-TH0BL 

(57) Wegneembare asbak F8800-89925

(58) Telefoon-/bekerhouder KE930-00300

PRAKTISCHE KOFFERACCESSOIRES
(59)  Hondenscherm / kofferscheiding KE964-3B53A

(60)  Soepele trunkliner (5-zits, volledige koffer) KE965-4C5S0

(61) Soepele trunkliner (7-zits) KE965-4C7S0

(62) Bagagenet KE966-74R00

(63) Horizontaal bagagenet KE966-75R00

(64)  Kofferdrempelplaten - aluminium KE967-4C520

TAPIJTEN
(65)  Tapijten in velours - vooraan en 2de zetelrij (set) KE745-4B021

(66)  Luxetapijten - vooraan en 2de zetelrij (set) KE745-4B001

(67) Rubbermatten met boord - vooraan en 2de zetelrij (set) KE748-4B089

(68)  Koffertapijt in textiel (volledige koffer) (geschikt voor versies met 
5-zitplaatsen)

KE840-4B000

BESCHERMING BUITENKANT
(69) Flankstrips (gespoten in Silver - kleurcode: K23) KE760-4C52S

(70) Flankstrips (gespoten in Black - kleurcode: G41) KE760-4C52B

(71) Flankstrips (gespoten in White Pearl - kleurcode: QAB) KE760-4C52Q

(72)  Flankstrips (gespoten in Grey - kleurcode: KAD) KE760-4C52G

(73)  Achterbumperbeschermer (bovenkant) KE967-4C530

(74)  Motorkapwindscherm KE610-4C000

(75)  Windschermen met verchroomde finisher (set vooraan en achteraan) H0800-4CC0A

BAGAGEDRAGERS
(76)  Stijlrijke dwarsstangen voor dakrailings KE732-4C010

(77)  Aluminium allesdrager KE730-4C010

(78) Luxe-fietsdrager, aluminium KE738-80010

(79) Stalen fietsdrager (standaardversie) KE738-80100

(80) Ski-/snowboarddrager, max 3 paar KE738-50001

(81) Ski-/snowboarddrager, max 4 paar KE738-50002

(82)  Skidrager, schuifsysteem, max 6 paar KE738-99996

(83) T-track-adapter voor fietsdrager KE737-99931

(84) Aluminium T-track-adapter voor skidragers max 3 en 4 paar KE737-99932

(85)  Bandentrapje KE930-00130

DAKKOFFERS
Capaciteit / lengte / breedte / hoogte / gewicht / max 
laadvermogen

(86)  Dakkoffer Small 380 L / 1600*800*400 mm / 75 kg KE734-10000

(87) Dakkoffer Medium 480 L / 1900*800*400 mm / 75 kg KE734-20000

(88) Dakkoffer Big 530 L / 2250*800*420 mm / 75 kg KE734-30000

(89) Dakkoffer Ranger 90 340 L / 1100*800*400 mm / 75 kg KE734-RAN90

TREKHAKEN
(90) Bijkomende stroomvoorziening KE505-99996

(91)  Afneembare trekhaak KE500-4C010

(92) Standaard-veiligheidsklem KE500-99935

(93) Kabelset 13-pins KE505-4C013

(94) Kabelset 7-pins KE505-4C007

(95) Kabelsetadapter 7- naar 13-pins KE505-89941

(96) Kabelsetadapter 13- naar 7-pins KE505-89951

(97) Kabelsetadapter 13- naar 7-pins en 12S, lange versie KE505-89961

(98) Fietsdrager voor op de trekhaak, 13-pins (2 fietsen) KE738-70213

(99)  Fietsdrager voor op de trekhaak, 7-pins (2 fietsen) KE738-70207

(100) Fietsdrager voor op de trekhaak, 7-pins (3 fietsen) KE738-70307

VEILIGHEID EN BESCHERMING
(101) Eerstehulpkit (doos) KE930-00021

(102)  Eerstehulpkit (zakje) KE930-00026

(103) Veiligheidsvest (1) KE930-00111

(104) Veiligheidspakket (eerstehulpkit, 1 vest, 1 gevarendriehoek) KE930-00028

(105) Veiligheidspakket (eerstehulpkit, 1 vest, 2 gevarendriehoeken) KE930-00029

(106) Gevarendriehoek KE930-00017

(107) Gevarendriehoek (set van 2) KE930-00018

Vraag de verkoper of de accessoires opgenomen kunnen worden in uw Nissan-
financieringsovereenkomst en maak gebruik van een financieringsplan dat u past.

Originele Nissan-accessoires 
3 jaar of 100.000 km indien geïnstalleerd vóór levering door een Nissan-verdeler  
(onderdelen en werkloon) 
12 maanden indien geïnstalleerd door een derde partij of door de klant zelf  
(enkel onderdelen / onbeperkt aantal km)

 Door Nissan goedgekeurde accessoires 
2 jaar of 100.000 km indien geïnstalleerd vóór levering door een Nissan-verdeler  
(onderdelen en werkloon) 
12 maanden indien geïnstalleerd door een derde partij of door de klant zelf  
(enkel onderdelen / onbeperkt aantal km)
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VERLENGDE WAARBORG 

Het Verlengde Waarborg-plan Nissan 5* betekent dat u 
langer (in tijd of in kilometers) van uw X-TRAIL-waarborg 
gebruik kunt maken.

De waaier aan beschikbare contracten is zo uitgebreid dat u 
er vast datgene uithaalt dat het best overeenkomt met uw 
behoeften.

Onze grondig opgeleide technici kennen uw wagen als geen 
ander en ze maken uitsluitend gebruik van Originele 
Nissan-Onderdelen.

De Verlengde Waarborg NISSAN 5* geeft u het 
geruststellende gevoel dat eventuele onverwachte 
ongelukken opgelost zullen worden en hij kan overgedragen 
worden indien u de wagen privé verkoopt.

Uw Verlengde Waarborg Nissan 5* houdt ook een bijkomende 
wegassistentie in voor de duur van uw polis. De dekking geldt 
in heel Europa, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

PROMO ROUTINE 
ONDERHOUDSCONTRACTEN

Geef uw X-TRAIL de zorg die hij verdient, met een Nissan 
Promo Routine Onderhoudscontract, waarmee u bovendien 
op lange termijn geld bespaart.

Onze Promo Routine Onderhoudscontracten dekken alle 
standaard-onderhoudsbeurten voor uw X-TRAIL.

Met onze Promo Routine Onderhoudscontracten heeft u zelfs 
de mogelijkheid uw onderhoudskosten voor maximum 5 jaar 
vast te leggen.

Uw Promo Routine Onderhoudscontract dekt alle nazichten 
en vervangingen die voorgeschreven zijn volgens het 
specifieke onderhoudsschema van uw Nissan.

U heeft het voordeel dat enkel Originele Nissan-onderdelen 
worden gebruikt en dat die worden geïnstalleerd door onze 
grondig opgeleide technici.

Een goed onderhouden wagen heeft een hogere 
doorverkoopwaarde.

En als u uw Nissan verkoopt voordat het contract afloopt 
heeft de nieuwe eigenaar recht op het resterende gedeelte 
van het contract.

Bezoek ook onze website: www.nissan.be

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, om ervoor te zorgen dat de inhoud correct was op het ogenblik dat ze werd gedrukt 
(augustus 2014). Voor de productie ervan is onder meer gebruik gemaakt van prototypes die op autosalons werden tentoongesteld. Aangezien 
Nissan ernaar streeft zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor de specificaties van de producten 
en voertuigen die in deze publicatie beschreven en afgebeeld zijn, te allen tijde te veranderen. De Nissan-verdelers worden zo snel mogelijk 
van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Raadpleeg uw plaatselijke verdeler voor de recentste informatie. Rekening houdend met de 
beperkingen van de gebruikte drukprocédés is het mogelijk dat de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de eigenlijke kleuren van de 
carrosserie en de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure is verboden zonder 
de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

Stempel Verdeler:

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – X-TRAIL P&A brochure BENL 08/ 2014 – Gedrukt in de EU.
Creatie: NEW BBDO, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en productie: eg+ worlwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Volg de Nissan X-TRAIL via:
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