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В допълнение: X-TRAIL с монтирани хромирани капаци за странични огледала(02), хромирани лайстни в долната част на вратите(03), преден декоративен 
ролбар(41) заедно с преден декоративен панел(42) и алуминиеви джанти 19" WIND с капачета - тъмно сиви KAD (23)
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1_ Антена Shark

2_ LED Фарове за мъгла(32)

3_ Капаци за огледала – хром(02)

4_ Алуминиева 
джанта 19" WIND 
с капаче - черна 
Z11(22)

5_ Пакет Urban: 
Преден и странични 
хромирани ролбари 
със степенки(31)

6_ Лайстни в долната 
част на вратите – 
хром(03)

НОВИЯТ X-TRAIL
АКСЕСОАРИ
Персонализирайте вашия X-TRAIL използвайки аксесоари от Nissan. 
Започнете с преден стилизиран бар и странични стилизирани барове  
със степенки обединени в пакет Urban, добавете и антена Shark.
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ПАКЕТ STYLE
ДОБАВЕТЕ ОЩЕ ФИНЕС
Изберете ПАКЕТ STYLE в варианти 
хром или металик, за да привличате 

погледите. Тези детайли правят 
разликата.

ПАКЕТ STYLE
1_ Капаци за 

огледала – 
хром(02)

2_ Лайстна за 
задния капак – 
хром(04)

3_ Лайстни в 
долната част на 
вратите – хром(03)

АЛУМИНИЕВА ДЖАНТА
4_ Алуминиева джанта 

19" IBISCUS с 
капаче - черна Z11(25)
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ПРЕДЛАГА СЕ В
ЦВЕТОВЕ

ХРОМ МЕТАЛИК
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ПАКЕТ CROSSOVER
1_ Декоративен панел за предна броня(41) 

задно с преден декоративен панел(42)
2_  Заден декоративен панел 

(несъвместим с теглич)(39)

4_ Алуминиева джанта 17" FLOW 
с капаче - diamond cut(20)

3_ Странични декоративни 
панели(38)

ПАКЕТ CROSSOVER
В ДЕЙСТВИЕ
Добавете солидно и динамично излъчване с Пакет Crossover:  
декоративен панел за предна броня заедно с преден и  
заден декоративен панел.

АЛУМИНИЕВА ДЖАНТА
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ПАКЕТ URBAN
1_ Преден хромиран ролбар(35) 2_ Странични хромирани 

степенки(37)

3_ Задни хромирани 
ролбари – ъглови(34)

4_ Странични хромирани 
стъпенки с осветление(36)

АЛУМИНИЕВА ДЖАНТА
5_ Алуминиева джанта 

19" IBISCUS с капаче - 
сребриста G081-2(24)

ГРАДСКИ СТИЛ
ГОТОВИ ЛИ СТЕ
Направете представяне в града с пакет Urban, включващ преден стилизиран бар и странични 
стилизирани барове със степенки. Добавете комплект 19" алуминиеви джанти, за да затвърдите 
градския си стил.
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1_ Алуминиева джанта 17" OE(14)

2_ Алуминиева джанта 19" OE(15)

3_ Секретни гайки(27)

4_ Алуминиева джанта 19" WIND 
с капаче - черна Z11(22)

АЛУМИНИЕВИ 
ДЖАНТИ
ДИЗАЙНЕРСКИ ЗАВЪРШЕК
Разгледайте и изберете комплект 
алуминиеви джанти от Nissan, те са 
създадени специално за вашия X-TRAIL.
Отличителен дизайн, който добавя стил и 
безопасност.
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FLOW

5_ Алуминиева джанта 17" FLOW с капаче - 
diamond cut(20)

6_ Алуминиева джанта 17" FLOW с капаче - 
сребриста G081-2(18)

7_ Алуминиева джанта 17" FLOW с капаче - 
черна Z11(19)

IBISCUS

8_ Алуминиева джанта 19" 
IBISCUS с капаче - 

сребриста G081-2(24)

9_ Алуминиева джанта 19" 
IBISCUS с капаче - 
тъмно сива KAD(26)

10_ Алуминиева джанта 19" 
IBISCUS с капаче - 

черна Z11(25)

WIND

11_ Алуминиева джанта 19" WIND с капаче - 
сребриста G081-2(21)

12_ Алуминиева джанта 19" WIND с капаче - 
тъмно сива KAD(23)

13_ Алуминиева джанта 19" WIND с капаче - 
черна Z11(22)
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ПЪЛНА
ЗАЩИТА

Добавете странични лайстни за вратите и  
въздушни дефлектори както и антена Shark  

за по-аеродинамичен ефект

1_ Предни и задни 
паркинг сензори(50-51) 

2_ Странични лайстни за 
вратите - сиви KAD(72)

(предлагат се още в 
черно, сребристо, бяла 
перла и за 
допълнително 
бядисване)

3_ Антена Shark*

4_ Дефлектори за 
страничните врати  
(4 бр.)(75)

5_ Дефлектор за 
преден капак(74)

6_ Алуминиева джанта 
17" FLOW с капаче - 
diamond cut(20)

Несъвместима с  
(Digital Audio Broadcasting)
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ИНТЕРИОР
ЧУВСТВАЙТЕ СЕ КОМФОРТНО КЪДЕТО И ДА СТЕ
Осигурете си удобства и задоволете всекидневните си нужди. От поставка за таблет 
до осветление в купето, нищо не трябва да бъде забравено.
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1_ Закачалка за дрехи(52)

2_ Поставка за смартфон U-grip – черна(55)

3_ Поставка за смартфон 360 – бяла(53)

4_ Поставка за таблет - черна(56)

5_ Спортни педали (MT) и светлини в 
купето(12, 43)

6_ Светещи прагове(44)

7_ Защитна лайстна за багажник(64)

8_ Дръжка скоростен лост(13)

9_ Стелки велур и текстил(65, 66)

Отпечатване    |    Затваряне



1 3

2

4

АКСЕСОАРИ ЗА 
БАГАЖНИК
ВЗЕМЕТЕ ВСИЧКО С ВАС
Подредете багажното пространство с преграда за кучета и 
гумирана постелка.

1_ Преграда за кучета(59)

2_ Аптечка(102)

3_ Постелка за багажник (само за 5 местен)(68) 
и защитна лайстна за багажник(64)

4_ Постелка за багажник (само за 5 местен)(68)
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X1 > X3

1_ Багажник за колела с 
окабеляване(98-100) – (предлага се за 
2 колела с окабеляване 13 и 7 pins, 
както и за 3 колела с окабеляване  
7 pins)

2_ Разглобяем теглич(91)

3_ Степенка за гума(85)

4_ Алуминиеви напречни рейки(77)

5_ Кутия за таван - малка 
380L/1600*800*400mm/75 kg(86) – 
(предлага се в още 3 размера)

6_ Ски багажник до 6 чифта(82) – 
(предлага се и във вариант  
4 и 3 чифта)

7_ Алуминиеви напречни рейки за 
надлъжни рейки (roof railing)(76)

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПРИГОТВЕТЕ СЕ ЗА НЕГО
Оборудвайте вашия X-TRAIL за спорт и приключения. С 
аксесоарите на Nissan ще бъдете подготвени за всичко.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА
АКСЕСОАРИ

ХРОМИРАНО ДОКОСВАНЕ
(01) Лайстни за B-колони - хром KE605-4C600

(02)  Капаци за огледала - хром KE960-4E500

(03)  Лайстни в долната част на вратите - хром KE760-4C500

(04)  Лайстна за задния капак - хром KE791-4C520

(05) Пакет STYLE Хром : капаци за огледала, лайстни в долната част на 
вратите, лайстна за задния капак KE600-4C017

ЛЕДЕНО ДОКОСВАНЕ
(06) Лайстни за B-колони - металик KE605-4C060IC

(07) Капаци за огледала - металик KE960-4E500IC

(08) Лайстни в долната част на вратите - металик KE760-4C500IC

(09) Лайстна за задния капак - металик KE791-4C520IC

(10) Пакет STYLE Металик: капаци за огледала, лайстни в долната част на 
вратите, лайстна за задния капак KE600-4C017IC

СПОРТНО ДОКОСВАНЕ
(11) Спортни педали (AT) KE460-4C111

(12)  Спортни педали (MT) KE460-4C011

(13)  Дръжка скоростен лост 32865-4EA0A 

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
(14)  Алуминиева джанта 17" OE D0300-4CE1A

(15)  Алуминиева джанта 19" OE D0C00-4CB3A

(16) Капаче за джанта 17" OE 40342-BR01A

(17) Капаче за джанта 19" OE 40342-4EA1A

(18)  Алуминиева джанта 17" FLOW с капаче - сребриста G081-2 KE409-4C200

(19)  Алуминиева джанта 17" FLOW с капаче - черна Z11 KE409-4C200BZ

(20)  Алуминиева джанта 17" FLOW с капаче - diamond cut KE409-4C200B1

(21)  Алуминиева джанта 19" WIND с капаче - сребриста G081-2 KE409-4E400

(22)  Алуминиева джанта 19" WIND с капаче - черна Z11 KE409-4E400BZ

(23)  Алуминиева джанта 19" WIND с капаче - тъмно сива KAD KE409-4E400DS

(24)  Алуминиева джанта 19" IBISCUS с капаче - сребриста G081-2 KE409-4C400

(25)  Алуминиева джанта 19" IBISCUS с капаче - черна Z11 KE409-4C400BZ

(26)  Алуминиева джанта 19" IBISCUS с капаче - тъмно сива KAD KE409-4C400DS

(27)  Секретни гайки KE409-89951

ЕКСТЕРИОРНИ АКСЕСОАРИ
(28) Автоматично прибиращи се огледала KE963-4E002

(29)  Пакет Crossover: декоративен панел за предна броня, преден и заден 
декоративен панел (за автомобили без монтирани паркинг сензори)

KE600-4C019

(30) Пакет Crossover: декоративен панел за предна броня, преден и заден 
декоративен панел (за автомобили с монтирани паркинг сензори) KE600-4C018

(31)  Пакет Urban: преден хромиран ролбар, странични хромирани 
ролбари със степенки KE600-4B010

(32)  LED Фарове за мъгла B61E0-4CB3B

(33) Фарове за мъгла KE622-4C000

(34)  Задни хромирани ролбари - ъглови KE545-4B53A

(35)  Преден хромиран ролбар KE540-4B53A

(36)  Странични хромирани ролбари KE543-4B03A

(37)  Странични хромирани ролбари със степенки KE543-4B55A

(38)  Странични декоративни панели G68E0-4CE00

(39)  Заден декоративен панел (за автомобили без монтирани 
паркинг сернзори) H5901-4CE00

(40) Заден декоративен панел (за автомобили с монтирани паркинг сернзори) H5901-4CE10

(41)  Декоративен панел за предна броня (задължително с преден 
декоративен панел)

F2060-4CE00

(42)  Преден декоративен панел (задължително с декоративен панел за 
предна броня)

G5890-4CE00

(43)  Светлини в купето B64D0-4CB0A

(44)  Светещи прагове G6950-4CB0A

(45) Антена Shark - сребриста (K23) KE280-4C001

(46) Антена Shark - синя (RAQ) KE280-4C002

(47) Антена Shark - бяла перла (QAB)  KE280-4C003

(48) Антена Shark - сива (KAD) KE280-4C004

(49)  Антена Shark - черна (G41) KE280-4C005

ПАРКИНГ СИСТЕМИ
(50)  Паркинг сензори за предна броня KE511-99902

(51)  Паркинг сензори за задна броня KE512-99905

УДОБСТВА
(52)  Закачалка за дрехи KS872-99900 

(53)  Поставка за смартфон 360 - бяла KS289-360WH 

(54) Поставка за смартфон 360 - черна KS289-360BL 

(55)  Поставка за смартфон U-grip - черна KS289-UG0BL 

(56)  Поставка за таблет - черна KS289-TH0BL 

(57) Пепелник F8800-89925

(58) Поставка за телефон KE930-00300

АКСЕСОАРИ ЗА БАГАЖНИК
(59)  Преграда за кучета KE964-3B53A

(60)  Гумирана стелка за багажник (5 местен) KE965-4C5S0

(61) Гумирана стелка за багажник (7 местен) KE965-4C7S0

(62) Мрежа за багажник KE966-74R00

(63) Мрежа за багажник - вертикална KE966-75R00

(64)  Алуминиеви лайстни за багажник KE967-4C520

СТЕЛКИ
(65)  Текстилни стелки KE745-4B021

(66)  Велурени стелки KE745-4B001

(67) Гумирани стелки KE748-4B089

(68)  Постелка за багажни (само за 5 местен) KE840-4B000

ВЪНШНА ЗАЩИТА
(69) Странични лайстни за вратите - сребристи K23 KE760-4C52S

(70) Странични лайстни за вратите - черни G41 KE760-4C52B

(71) Странични лайстни за вратите - бели QAB KE760-4C52Q

(72)  Странични лайстни за вратите - сиви KAD KE760-4C52G

(73)  Защитна лайстна за задна броня KE967-4C530

(74)  Дефлектор за преден капак KE610-4C000

(75)  Дефлектори за страничните врати (4 бр.) H0800-4CC0A

БАГАЖНИЦИ
(76)  Алуминиеви напречни рейки за надлъжни рейки (roof railing) KE732-4C010

(77)  Алуминиеви напречни рейки KE730-4C010

(78) Багажник за колело за таван KE738-80010

(79) Багажник за колело за таван (железен) KE738-80100

(80) Ски багажник до 3 чифта KE738-50001

(81) Ски багажник до 4 чифта KE738-50002

(82)  Ски багажник до 6 чифта KE738-99996

(83) T-Track адаптор за багажник за колело KE737-99931

(84) T-Track адаптор за ски багажник KE737-99932

(85)  Степенка за гума KE930-00130

КУТИИ ЗА ТАВАН
Обем/ дължина/ ширина/ височина/ максимален товар

(86)  Кутия за таван - малка 380L/1600*800*400mm/75 kg KE734-10000

(87) Кутия за таван - средна 480L/1900*800*400mm/75 kg KE734-20000

(88) Кутия за таван - голяма 530L/2250*800*420mm/75kg KE734-30000

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

ТЕГЛИЧИ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ
(90) Допълнително захранване KE505-99996

(91)  Разглобяем теглич KE500-4C010

(92) Предпазител KE500-99935

(93) Окабеляване TEK 13 pins KE505-4C013

(94) Окабеляване TEK 7 pins KE505-4C007

(95) Адаптор 7 pin към 13 pin KE505-89941

(96) Адаптор 13 pin към 7 pin KE505-89951

(97) Адаптор 13 pin към 7 pin + 12s KE505-89961

(98) Багажник за колела с окабеляване 13 pins (за 2 броя колела) KE738-70213

(99)  Багажник за колела с окабеляване 7 pins (за 2 броя колела) KE738-70207

(100) Багажник за колела с окабеляване 7 pins (за 3 броя колела) KE738-70307

БЕЗОПАСТНОСТ
(101) Аптечка (кутия) KE930-00021

(102)  Аптечка KE930-00026

(103) Аварийна жилетка KE930-00111

(104) Пакет сигурност (aптечка, aварийна жилетка, aвариен триъгълник ) KE930-00028

(105) Пакет сигурност (aптечка, aварийна жилетка, aвариен триъгълник  
(два броя)) KE930-00029

(106) Авариен триъгълник KE930-00017

(107) Авариен триъгълник (два броя) KE930-00018

Попитайте вашия търговец за възможностите избраните от вас аксесоари да бъдат включени 
във вашия лизингов план.
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Посетете нашият интернет адрес: www.nissan.bg

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването (Юли, 2014 г). Настоящата 
брошура е изготвена на базата на прототипа на автомобила, който е представен на автомобилните изложения. В съответствие с политиката на Nissan за 
непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да прави промени в характеристиките на автомобилите и 
нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата публикация. Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за 
всички внесени изменения във възможно най-кратки срокове. Моля свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител на Nissan, 
за да получите актуална информация. Поради ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в настоящата брошура цветове и 
облицовъчни материали могат да се различават незначително от действителните цветове на боята и интериора на каросерията. Всички права 
запазени. Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Адрес на дилъра:

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия (без хлор) – X-TRAIL GEA P&A brochure 07/2014 - Отпечатано в ЕС.
Създадено от NEW BBDO, Франция – тел.: - +33 1 40 62 37 37 и произведено от eg+ worldwide, Франция – тел.: +33 1 49 09 25 35.
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