
X-TRAIL
NISSAN

ORIGINALT TILBEHØR
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PÅ FORSIDEN: X-TRAIL med forkromede sidespejlskapper og forkromede sidelister, frontbeskyttelse med stylingplade for og 19" diamond cut alufælge, design 
WIND Dark Grey. (02) (03) (41) (42) (23)
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1_ Hajfinneantenne sort* (49)

*ikke kompatibel med DAB
(Digital Audio Broadcasting)

2_ LED-tågelygtekit (32)

3_ Sidespejlskapper - 
chrome (02)

4_ 19" alufælge, 
design WIND 
Glossy Black (22)

5_ Urban Pack 
(stylingrør foran, 
stylingrør side – 
med trin) (31)

6_ Dørpanellister - 
chrome (03)

DEN NYE X-TRAIL
NISSAN ORIGINALT TILBEHØR
Tilpas din X-TRAIL til din egen stil med Nissans omfattende udvalg af flot 
og praktisk tilbehør. Start med stylingrør foran og stylingrør til siden med 
trin, der er en del af Urban Pack, og tilføj en hajfinneantenne, som 
giver bilen et eksklusivt præg. 
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STYLE PACK
ET STREJF AF FINESSE

Vælg Style Pack i chrome eller ice 
chrome for at tilføje et iøjnefaldende 

strejf af elegance. Det er de små ting,
der gør hele forskellen.

STYLE PACK
1_ Sidespejlskapper - 

chrome (02)

2_ Bagklapsliste 
nederst - chrome (04)

3_ Dørpanellister - 
chrome (03)

ALUFÆLG
4_ 19" alufælge, design 

IBISCUS Glossy Black (25)
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TILGÆNGELIG I

CHROME ICE CHROME

Udskriv    |    Stige ud



1

3

4

1

3

2

4

CROSSOVER PACK
1_ Frontbeskyttelse med stylingplade for (29) 2_ Stylingplade bag (ikke kompatibel med 

anhængertræk) (39)

4_ 17", design FLOW diamond cut 
Dark Grey (20)

3_ Panelstyling, side (passer 
til Crossover pack) (38)

CROSSOVER PACK
UDSTRÅLER ACTION
Tilføj et robust, dynamisk look med en Crossover Pack med 
frontbeskyttelse, stylingplade for og stylingplade bag. Disse
beskyttende, skræddersyede stylingplader viser, at du mener 
det alvorligt. 

ALUFÆLG 
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URBAN PACK
1_Stylingrør foran (35) 2_Stylingrør side med trin (37)

3_ Stylingrør bag (34)

4_ Stylingrør side med 
belysning (36)

ALUFÆLG

5_ 19", design IBISCUS, 
Silver(24)

URBAN STYLE
TAG I BYEN
Skab opsigt i byen med en Urban Pack – komplet med stylingrør foran og stylingrør med trin på siden. 
Skil dig ud med et sæt 19" alufælge for ultimativ urban stil.

123
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1_ 17" OE alufælg (14)

2_ 19" OE alufælg (15)

3_ Låsebolte (27)

4_ 19" alufælg, design WIND 
Glossy Black (22)

ALUFÆLGE
DESIGNERFINISH 
Gør det hele lidt bedre med Nissans originale 
alufælge, der er designet og konstrueret 
specielt til din X-TRAIL. Iøjnefaldende design 
og finish med fokus på stil og sikkerhed
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FLOW

5_ 17" alufælg, diamond cut Glossy Black (20)

6_ 17" alufælg, Silver (18)

7_ 17" alufælg Glossy Black (19)

IBISCUS

8_ 19" alufælg, Silver (24)

9_ 19" alufælg, diamond cut 
Dark Grey (26)

10_ 19" alufælg 
Glossy Black (25)

WIND

11_ 19" alufælg, Silver (21)

12_ 19" alufælg, diamond cut Dark Grey (23)

13_ 19" alufælg Glossy Black (22)
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BESKYTTELSE
GØR NOGET VED DET

Få ekstra beskyttelse og komfort med 
dørbeskyttelseslister og vindafvisere, og 

tilføj en hajfinneantenne, som giver 
en dynamisk, aerodynamisk finish. 

1_ Parkeringssensor for 
og bag (50-51)

2_ Grå dørbeskyttelseslister (72) 
(fås også i Black, Silver, 
White Pearl eller klar 
til lakering)

3_ Hajfinneantenne* (49)

*ikke kompatibel med DAB
(Digital Audio Broadcasting)

4_ Vindafvisere med 
kromfinish (75) (sæt 
med 4), for og bag

5_ Stenslagsbeskyttelse (74)

6_ 17", design FLOW 
diamond cut 
i Glossy Black (20)
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INTERIØR
FØL DIG HJEMME OVERALT
Tilpas kabinen med tilbehør, som passer til din dagligdags behov. Fra tabletholdere til 
stemningsbelysning – intet er glemt. 
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1_ Tøjbøjle – ryglæn (52) 

2_ Smartphoneholder U-greb, sort (55)

3_ Smartphoneholder 360-graders greb, 
hvid (53)

4_ Universal tabletholder, sort (56)

5_ Sportspedalkit og stemningsbelysning (12, 43)

6_ Indstigningslister, oplyste, kun for (44)

7_ Læssekantsbeskyttelse – aluminium (64)

8_ Gearknop – læder (13)

9_ Velourmåtter, standardmåtter og 
gummimåtter med høj kant (65-66)
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PRAKTISK UDSTYR TIL 
BAGAGERUMMET
FÅ MEST MULIGT UD AF DET
Opdel dit bagagerum med et smart hunde-/adskillelsesgitter, og 
udstyr bagagerummet med en bagagerumsbakke i blød plastik.

1_ Hunde-/adskillelsesgitter(59)

2_ Førstehjælpssæt (102)

3_  Bagagerumsmåtte (68)

(kun til 5-sæders version)

4_ Bagagerumsbakke i blød plastik og liste til 
kofanger øverst (tilgængeligt til versioner 
med 5 og 7 sæder) (60) (73) 
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X1 > X3

1_ Cykelholder til anhængertræk, 
(tilgængelig til 2 cykler – 13-bens og 
7-bens – og til 3 cykler, 7-bens) (99)

2_ Aftageligt anhængertræk (91) 

3_ Hjultrin (85)

4_ Tagbøjler, aluminium (77)

5_ Tagboks i lille størrelse (86) (fås også 
i størrelserne medium og stor)

6_ Ski-/snowboardholder til op til 6 par, 
forskydelig (82) (også tilgængelig i 
versioner op til 3 eller 4 par)

7_ Tagbøjler til tagræling, aluminium (76)

ADVENTURE
FORBERED DIG PÅ SJOV
Udstyr din X-TRAIL til sport og eventyr. Med tilbehør er du 
klar til det hele. 
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BESTILLINGSSIDE
ORIGINALT TILBEHØR

CHROME TOUCH
(01) Beklædning til B-stolper, Chrome KE605-4C600

(02)  Sidespejlskapper, Chrome KE960-4E500

(03)  Sidelister, Chrome KE760 4C500

(04)  Bagklapsliste nederst, Chrome KE791-4C520

(05) STYLE PACK, Chrome: sidespejlskapper, sidelister, 
bagklapsliste nederst KE600-4C017

ICE CHROME TOUCH
(06) Beklædning til B-stolper, Ice Chrome KE605-4C060IC

(07) Sidespejlskapper, Ice Chrome KE960-4E500IC

(08) Sidelister, Ice Chrome KE760-4C500IC

(09) Bagklapsliste nederst, Ice Chrome KE791-4C520IC

(10) STYLE PACK, Ice Chrome: sidespejlskapper, sidelister, 
bagklapsliste nederst KE600-4C017IC

SPORT TOUCH
(11) Sportspedalsæt – biler med automatisk gearkasse (uden fodhviler) KE460-4C111

(12)  Sportspedalsæt – biler med manuel gearkasse (uden fodhviler) KE460-4C011

(13)  OE gearknop – læder 32865-4EA0A

FÆLGE
(14)  OE alufælg 17" D0300-4CE1A

(15)  OE alufælg 19" D0C00-4CB3A

(16) OE centerkapsel til 17" 40342-BR01A

(17) OE centerkapsel til 19" 40342-4EA1A

(18)  Alufælg 17" FLOW med centerkapsel (Silver G081-2) KE409-4C200

(19)  Alufælg 17" FLOW med centerkapsel (Glossy Black Z11) KE409-4C200BZ

(20)  Alufælg 17" FLOW med centerkapsel (diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4C200B1

(21)  Alufælg 19" WIND med centerkapsel (Silver G081-2) KE409-4E400

(22)  Alufælg 19" WIND med centerkapsel (Glossy Black Z11) KE409-4E400BZ

(23)  Alufælg 19" WIND med centerkapsel (diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4E400DS

(24)  Alufælg 19" IBISCUS med centerkapsel (Silver G081-2) KE409-4C400

(25)  Alufælg 19" IBISCUS med centerkapsel (Glossy Black Z11) KE409-4C400BZ

(26)  Alufælg 19" IBISCUS med centerkapsel (diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4C400DS

(27)  Låsebolte (4 stk.) KE409-89951

STYLING
(28) Automatisk sammenklappelige sidespejle KE963-4E002

(29)   CROSSOVER PACK: frontbeskyttelse med stylingplade for og bag 
(uden parkeringssensor) KE600-4C019

(30) CROSSOVER PACK: frontbeskyttelse med stylingplade for og bag 
(med parkeringssensor) KE600-4C018

(31)   URBAN PACK: stylingrør for, stylingrør side med trin KE600-4B010

(32)   LED-tågelygtekit (kun til biler med OE halogenforlygter) B61E0-4CB3B

(33) OE tågelygtesæt (til Visia) KE622-4C000

(34)   Stylingrør bag – hjørner – rustfrit stål (ikke kompatibelt med stylingplade bag) KE545-4B53A

(35)   Stylingrør for – rustfrit stål (ikke kompatibelt med stylingplade for) KE540-4B53A

(36)   Stylingrør side – rustfrit stål – med belysning (ikke kompatibelt med 
stylingplade på siderne) KE543-4B03A

(37)   Stylingrør side, med trin – rustfrit stål (ikke kompatibelt med stylingplade 
på siderne) KE543-4B55A

(38)   Panelstyling, side (ikke kompatibelt med stylingrør på siderne) G68E0-4CE00

(39)   Stylingplade, bag (uden parkeringssensor bag, ikke kompatibelt med 
anhængertræk) H5901-4CE00

(40) Stylingplade, bag (med parkeringssensor bag, ikke kompatibelt med 
anhængertræk) H5901-4CE10

(41)  Frontbeskyttelse (skal bestilles sammen med stylingplade for) F2060-4CE00

(42)   Stylingplade for (skal bestilles sammen med frontbeskyttelse for) G5890-4CE00

(43)   Dæmpet stemningsbelysning (indvendigt) B64D0-4CB0A

(44)   Oplyste indstigningslister (foran) G6950-4CB0A

(45) Hajfi nneantenne, Silver (K23) KE280-4C001

(46) Hajfi nneantenne, Grayish Blue (RAQ) KE280-4C002

(47) Hajfi nneantenne, White Pearl (QAB) KE280-4C003

(48) Hajfi nneantenne, Gray (KAD) KE280-4C004

(49)   Hajfi nneantenne, Black (G41) KE280-4C005

TEKNOLOGISKE ASSISTENTSYSTEMER
(50)   Parkeringssensor bag KE511-99902

(51)   Parkeringssensor for KE512-99905

PRAKTISK UDSTYR INDVENDIGT
(52)   Tøjbøjle KS872-99900 

(53)   Smartphoneholder 360-graders greb (hvid) KS289-360WH 

(54) Smartphoneholder 360-graders greb (sort) KS289-360BL 

(55)   Smartphoneholder U-greb (sort) KS289-UG0BL 

(56)   Universal tabletholder (sort) KS289-TH0BL 

(57) Udtageligt askebæger F8800-89925

(58) Telefonholder til kopholder KE930-00300

PRAKTISK UDSTYR TIL BAGAGERUMMET
(59)  Hundegitter/adskillelsesgitter KE964-3B53A

(60)  Bagagerumsbakke i blød plast (5 sæder, komplet bagagerum) KE965-4C5S0

(61) Bagagerumsbakke i blød plast (7 sæder) KE965-4C7S0

(62) Bagagerumsnet, opbevaring KE966-74R00

(63) Bagagerumsnet, vandret KE966-75R00

(64)  Læssekantsbeskyttelse - aluminium KE967-4C520

MÅTTER
(65)  Velourmåtter – sæt med 4 stk. KE745-4B021

(66)  Stofmåtter – sæt med 4 stk. KE745-4B001

(67) Gummimåtter med høj kant – sæt med 4 stk. KE748-4B089

(68)  Bagagerumsmåtte, stof (komplet bagagerum) (kun til 5-sæders version) KE840-4B000

UDVENDIG BESKYTTELSE
(69) Dørbeskyttelseslister (lakerede Silver – farvekode: K23) KE760-4C52S

(70) Dørbeskyttelseslister (lakerede Black – farvekode: G41) KE760-4C52B

(71) Dørbeskyttelseslister (lakerede White Pearl – farvekode: QAB) KE760-4C52Q

(72)  Dørbeskyttelseslister (lakerede Grey – farvekode: KAD) KE760-4C52G

(73)  Øverste beskyttelsesliste til kofanger bag KE967-4C530

(74)  Stenslagsbeskyttelse KE610-4C000

(75)  Vindafviser med kromfi nish (sæt til for & bag) H0800-4CC0A

LASTHOLDERE
(76)  Tagbøjler til tagræling KE732-4C010

(77)  Tagbøjler, aluminium KE730-4C010

(78) Cykelholder til tagbøjler, aluminium KE738-80010

(80) Ski-/snowboardholder, op til 3 par KE738-50001

(81) Ski-/snowboardholder, op til 4 par KE738-50002

(82)  Skiholder, forskydelig – op til 6 par KE738-99996

(83) T-stykkeadapter til cykelholder KE737-99931

(84) T-stykkeadapter i aluminium til skiholder, 3 og 4 par KE737-99932

(85)  Hjultrin KE930-00130

TAGBOKSE
Kapacitet/Længde/Bredde/Højde/Vægt/Maks. Last

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

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

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

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

ANHÆNGERTRÆK
(90) Ekstra elstik til anhænger KE505-99996

(91)  Anhængertræk (aftageligt) KE500-4C010

(92) Standard sikkerhedsspændbøjle KE500-99935

(93) Elkit 13-bens KE505-4C013

(94) Elkit 7-bens KE505-4C007

(95) Adapter til elstik, 7- til 13-bens KE505-89941

(96) Adapter til elstik, 13- til 7-bens KE505-89951

(97) Adapter til elstik, 13- til 7-bens og 12S, lang udgave KE505-89961

(98) Cykelholder til anhængertræk, 13-bens (2 cykler) KE738-70213

(99)  Cykelholder til anhængertræk, 7-bens (2 cykler) KE738-70207

(100) Cykelholder til anhængertræk, 7-bens (3 cykler) KE738-70307

SIKKERHED/BESKYTTELSE
(101) Førstehjælpssæt (i hård plastikboks) KE930-00021

(102)  Førstehjælpssæt (i blød taske) KE930-00026

(103) Sikkerhedsvest (x1) KE930-00111

(104) Sikkerhedspakke (førstehjælpssæt, x1 sikkerhedsvest, x1 advarselstrekant) KE930-00028

(105) Sikkerhedspakke (førstehjælpssæt, x1 sikkerhedsvest, x2 advarselstrekant) KE930-00029

(106) Advarselstrekant KE930-00017

(107) Advarselstrekanter (sæt med 2) KE930-00018

Du kan spørge din Nissan sælger om mulighederne for at inkludere tilbehør i din Nissan 
fi nansieringsaftale, så du kan få glæde af en fi nansiering, der passer dig.

Nissan Original Tilbehør
3 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres, når bilen købes hos en Nissan forhandler 
(dele og arbejde)
12 måneder, hvis udstyret monteres af forhandleren, en anden person eller af kunden selv 
(kun dele/ubegrænset kilometertal)

 Tilbehør godkendt af Nissan
2 år eller 100.000 km, hvis udstyret monteres, når bilen købes hos en Nissan forhandler 
(dele og arbejde)
12 måneder, hvis udstyret monteres af forhandleren, en anden person eller af kunden selv 
(kun dele/ubegrænset kilometertal)
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UDVIDET TRYGHED 

Nissan 5* Udvidet Tryhed giver dig mulighed for at forlænge 
producentens garanti på 3 år/100.000 km til en længere 
periode eller et højere kilometerantal. 

Vælg den aftale, der passer bedst til dit kørselsbehov. 

I tilfælde af en reparation anvendes der originale Nissan dele, 
der monteres af mekanikere, der er uddannet af Nissan.

Besøg vores hjemmeside på: nissan.dk

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (JULI 2014). Denne brochure er fremstillet 
ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling forbeholder 
Nissan Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan forhandlerne vil 
hurtigst muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af 
begrænsningerne i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder 
forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Forhandlerens stempel:

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – X-TRAIL GEA P&A-brochure 07/2014 – Trykt i EU.
Udarbejdet af NEW BBDO, Frankrig – tlf.: +33 1 40 62 37 37 og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35.

Følg Nissan X-TRAIL på:
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