
X-TRAIL
NISSAN

ORIGINAALLISAVARUSTUS
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ESIKAANEL: X-TRAILile on lisatud kroomitud küljepeeglid ja lävepakuliistud, eesmine lisapõrkeraud ja eesmine kaitseplaat ning tumehallid (Dark grey) 19-tollised 
teemantlõike viimistlusega valuveljed WIND.(02) (03) (41) (42) (23)
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1_ Stiilne haiuime kujuline antenn* (49)

*ei sobi DAB’le 
(Digital Audio Broadcasting)

2_  LED-udutuled (32)

3_  Kroomitud 
küljepeeglid (02)

4_  Läikivmustad (Glossy 
black) 19-tollised 
teemantlõike 
viimistlusega 
valuveljed WIND (22)

5_  Linnalikud stiililisad 
(eesmine iluliist, 
astmelaudadega 
küljeliistud) (31)

6_  Kroomitud lävepakuliistud (03)

UUS X-TRAIL
NISSANI ORIGINAALLISAVARUSTUS
Kujundage X-TRAIL oma maitse järgi, kasutades selleks mitmekesist valikut 
stiilseid ja praktilisi Nissani lisatarvikuid. Valige alustuseks näiteks linnalik 
stiililisade komplekt, mis sisaldab eesmist iluliistu ja astmelaudadega 
küljeliiste, ning lisage täpiks i-le elegantne haiuime kujuline antenn.  
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STIILILISAD 
(STYLE PACK)

ELEGANTSED NÜANSID
Läikiva või jäise kroompinnaga stiililisad 

muudavad auto silmatorkavalt 
elegantseks. Veetlus peitub pisiasjades.

STIILILISAD
1_  Kroomitud 

küljepeeglid (02)

2_  Tagaluugi alumine 
kroomitud iluliist (04)

3_  Kroomitud 
lävepakuliistud (03)

VALUVELJED
4_Läikivmustad (Glossy black) 

19-tollised teemantlõike viimistlusega 
valuveljed IBISCUS (25)
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VÄRVIVALIK

CHROME ICE CHROME
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CROSSOVER’I LISAD
1_ Eesmine lisapõrkeraud ja kaitseplaat (29) 2_ Tagumine kaitseplaat (ei ühildu veokonksuga) (39)

4_ Tumehallid (Dark grey) 17-tollised 
teemantlõike viimistlusega 
valuveljed FLOW (20)

3_ Külgmised kaitseplaadid (38)

CROSSOVER’I LISAD 
(CROSSOVER PACK)
DETAILID, MIS RÄÄGIVAD JÕULISUSEST
Enesekindlust ja jõulisust väljendavate crossover’i lisade 
hulka kuuluvad eesmine lisapõrkeraud ning eesmine ja 
tagumine kaitseplaat. Need 
eritellimusel valminud 
kaitsvad iluplaadid 
näitavad, et teil 
on tõsi taga.

VALUVELJED
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LINNALIKUD STIILILISAD
1_ Eesmine iluliist (35) 2_ Astmelaudadega küljeliistud (37)

3_ Tagumine iluliist (34)

4_ Valgustusega küljeliistud (36)

VALUVELJED

5_ Hõbedased (Silver) 
19-tollised valuveljed 
IBISCUS (24)

LINNALIKUD STIILILISAD (URBAN STYLE)
VALMISTUGE LINNASÕIDUKS
Tänavatel liigeldes tõmbavad pilke linnalikud stiililisad, nende seas eesmine iluliist ja 
astmelaudadega küljeliistud. Teiste seas aitavad silma paista 19-tollised valuveljed, 
mis sobivad suurepäraselt urbanistlikku keskkonda.
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1_ 17-tollised originaalvaluveljed(14)

2_ 19-tollised originaalvaluveljed(15)

3_ Lukustatavad kinnituspoldid(27)

4_ Läikivmustad (Glossy black) 19-tollised 
valuveljed WIND(22)

VALUVELJED
ESMAKLASSILINE DISAIN
Suurepärase välimuse tagavad Nissani 
originaalvaluveljed, mis on välja töötatud ja 
disainitud just teie X-TRAILi jaoks. Eripärane 
kujundus ja üldmulje lisavad tõsiseltvõetavust 
ja turvalisust.
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FLOW

5_ Läikivmustad (Glossy black) 17-tollised 
teemantlõike viimistlusega valuveljed (20)

6_ Hõbedased (Silver) 17-tollised valuveljed (18)

7_ Läikivmustad (Glossy black) 17-tollised 
valuveljed (19)

IBISCUS

8_ Hõbedased (Silver) 
19-tollised valuveljed (24)

9_T umehallid (Dark grey) 
19-tollised teemantlõike 

viimistlusega valuveljed (26)

10_ Läikivmustad 
(Glossy black) 19-tollised 

valuveljed (25)

WIND

11_ Hõbedased (Silver) 19-tollised 
valuveljed (21)

12_ Tumehallid (Dark grey) 19-tollised 
teemantlõike viimistlusega valuveljed (23)

13_ Läikivmustad (Glossy black) 
19-tollised valuveljed (22)
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KAITSEVARUSTUS
PINGUTUSEKS VALMIS

Rasketeks oludeks aitavad valmis olla küljeliistud ja 
tuulesuunajad ning stiilne haiuime kujuline antenn, 

mis loob jõulise ja aerodünaamilise mulje.

1_ Eesmised ja tagumised 
parkimisabiseadmed (50-51)

2_ Hallid küljeliistud (72) 
(saadaval ka must, 
hõbedane, pärlvalge ja 
ülevärvitav variant)

3_ Stiilne haiuime kujuline 
antenn* (49)
*ei sobib DAB’le
(Digital Audio Broadcasting)

4_ Kroomitud eesmised ja 
tagumised tuulesuunajad 
(komplektis 4 tk) (75)

5_ Tuulesuunaja kapotil (74)

6_ Läikivmustad (Glossy Black) 
17-tollised teemantlõike 
viimistlusega valuveljed 
FLOW (20) 
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SISEMUS
TEINE KODU
Kujundage sõitjateruum oma igapäevaste vajaduste järgi. Siin ei ole midagi kahe silma 
vahele jäetud, alates tahvelarvuti hoidikust kuni meeleoluvalgustuseni.
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1_ Istme seljatoe külge kinnitatav  
riidepuu (52) 

2_ Nutitelefoni hoidik, kahepoolse  
klambriga, must (55)

3_ Nutitelefoni hoidik, 360-kraadise 
pöörderaadiusega, valge (53)

4_ Universaalne tahvelarvuti hoidik, must(56)

5_ Sportlike pedaalide komplekt ja 
valgustus (12, 43)

6_ Valgustusega lävepakuliistud esiustel (44)

7_ Pakiruumi lävepakukate, alumiiniumist (64)

8_ Nahkkattega käigukanginupp (13)

9_ Veluurmatid, tavalised matid ja kõrgete 
servadega kummimatid (65-66)
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PRAKTILINE PAKIRUUM
KASUTAGE SEDA PARIMAL MOEL
Pakiruumis, mille saate vooderdada pehme kattega, aitab korda hoida 
koeravõre/pakiruumieraldi.

1_ Koeravõre/pakiruumieraldi (59)

2_ Esmaabikomplekt (102)

3_ Pakiruumi põhjamatt (68) (saadaval ainult 
5-istmelistel mudelitel)

4_ Pakiruumi pehme põhjakate ja 
põrkeraua ülemine kaitseliist (saadaval 
5- ja 7-istmelistel mudelitel) (60) (73) 
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X1 > X3

1_ Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik 
(2 jalgratta jaoks 13 ja 7 klemmiga ning 
3 jalgratta jaoks 7 klemmiga) (99)

2_ Eemaldatav veokonks (91)

3_ Rattale kinnitatav lisaaste (85)

4_ Alumiiniumist koormatala (77)

5_ Katuseboks väike (86) (saadaval ka 
keskmises ja suures suuruses) 

6_ Suusa-/lumelauahoidik, libisev, 
kuuekohaline (82) (saadaval ka variandid 
kuni kolmele või neljale paarile)

7_ Katusereelingute põiktalad (76)

SEIKLUSHIMULINE
ELAMUSTEKS VALMIS
Valmistage oma X-TRAIL ette seiklusteks ja sportimiseks. Tänu 
lisavarustusele olete igaks olukorraks valmis.
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TELLIMINE
ORIGINAALLISAVARUSTUS

CHROME TOUCH
(01) Chrome Touchi värvi B-piilari kate KE605 4C600

(02)  Chrome Touchi värvi küljepeeglid KE960-4E500

(03)  Chrome Touchi värvi lävepakuliistud KE760 4C500

(04)  Chrome Touchi värvi pakiruumi alumine katteliist KE791-4C520

(05) Chrome Touchi STIILILISAD: küljepeeglid, lävepakuliistud ja pakiruumi 
alumine katteliist KE600-4C017

ICE CHROME TOUCH
(06) Ice Chrome Touchi värvi B-piilari kate KE605 4C060IC

(07) Ice Chrome Touchi värvi küljepeeglid KE960-4E500IC

(08) Ice Chrome Touchi värvi lävepakuliistud KE760 4C500IC

(09) Ice Chrome Touchi värvi pakiruumi alumine katteliist KE791-4C520IC

(10) Ice Chrome’i STIILILISAD: küljepeeglid, lävepakuliistud ja pakiruumi 
alumine katteliist KE600-4C017IC

SPORTLIKUD LISAD
(11) Sportpedaalikatted automaatkäigukastiga mudelitele (ilma jalatoeta) KE460-4C111

(12)  Sport pedaalikatted manuaalkäigukastiga mudelitele (ilma jalatoeta) KE460-4C011

(13)  Nahkkattega käigukanginupp 32865-4EA0A 

VELJED
(14)  17-tollised OE valuveljed D0300-4CE1A

(15)  19-tollised OE valuveljed D0C00-4CB3A

(16) OE valuveljekapsel 17-tollistele velgedele 40342-BR01A

(17) OE valuveljekapsel 19-tollistele velgedele 40342-4EA1A

(18)  Veljekapslitega 17-tollised valuveljed FLOW (Silver G081-2) KE409-4C200

(19)  Veljekapslitega 17-tollised valuveljed FLOW (Glossy Black Z11) KE409-4C200BZ

(20)  Veljekapslitega 17-tollised valuveljed FLOW (teemantlõike viimistlusega, 
Dark Grey KAD) KE409-4C200B1

(21)  Veljekapslitega 19-tollised valuveljed FLOW (Silver G081-2) KE409-4E400

(22)  Veljekapslitega 19-tollised valuveljed FLOW (Black Z11) KE409-4E400BZ

(23)  Veljekapslitega 19-tollised valuveljed FLOW (teemantlõike viimistlusega, 
Dark Grey KAD) KE409-4E400DS

(24)  Veljekapslitega 19-tollised valuveljed IBISCUS (Silver G081-2) KE409-4C400

(25)  Veljekapslitega 19-tollised valuveljed IBISCUS (Black Z11) KE409-4C400BZ

(26)  Veljekapslitega 19-tollised valuveljed IBISCUS (teemantlõike 
viimistlusega, Dark Grey KAD) KE409-4C400DS

(27)  Turvamutrid (komplektis 4 tk) KE409-89951

STIILILISAD
(28) Automaatselt kokkuklapitavad küljepeeglid KE963-4E002

(29)  CROSSOVER PAKETT: eesmine lisapõrkeraud ja tagumine kaitseplaat 
(ilma tagumise parkimisandurita) KE600-4C019

(30) CROSSOVER PAKETT: eesmine lisapõrkeraud ja tagumine kaitseplaat 
(tagumise parkimisanduriga) KE600-4C018

(31)  URBAN PAKETT: eesmine iluliist ja astmelaudadega küljeliistud KE600-4B010

(32)  LED-udutuled (saadaval ainult originaalhalogeentulede 
võimalusega mudelitel) B61E0-4CB3B

(33) Originaaludutulede komplekt KE622-4C000

(34)  Tagumised kaitsetorud – nurgaelemendid, roostevabast terasest 
(ei ühildu tagumise kaitseplaadiga) KE545-4B53A

(35)  Eesmine kaitsetoru, roostevabast terasest (ei ühildu tagumise 
kaitseplaadiga) KE540-4B53A

(36)  Külgmised kaitsetorud roostevabast terasest ja valgustusega (ei ühildu 
külgmiste kaitseplaatidega) KE543-4B03A

(37)  Astmelaudadega külgmised kaitsetorud, roostevabast terasest (ei ühildu 
külgmiste kaitseplaatidega) KE543-4B55A

(38)  Külgmine kaitseplaat (ei ühildu külgmiste kaitsetorudega G68E0-4CE00

(39)  Tagumine kaitseplaat (ilma tagumiste parkimisandurita, 
ei ühildu veokonksuga) H5901-4CE00

(40) Tagumine kaitseplaat (tagumiste parkimisanduritega, ei ühildu veokonksuga) H5901-4CE10

(41)  Eesmine lisapõrkeraud (tuleb tellida koos eesmise kaitseplaadiga) F2060-4CE00

(42)  Eesmine kaitseplaat (tuleb tellida koos eesmise lisapõrkerauaga) G5890-4CE00

(43)  Meeleolu valgustus B64D0-4CB0A

(44)  Valgustusega lävepakukatted (esiustel) G6950-4CB0A

(45) Haiuime kujuline antenn, Silver (K23) KE280-4C001

(46) Haiuime kujuline antenn, Grayish Blue (RAQ) KE280-4C002

(47) Haiuime kujuline antenn, White Pearl (QAB)  KE280-4C003

(48) Haiuime kujuline antenn, Gray (KAD) KE280-4C004

(49)  Haiuime kujuline antenn, Black (G41) KE280-4C005

TEHNOLOOGIALISAD
(50)  Tagumised parkimisseadmed KE511-99902

(51)  Esimesed parkimisseadmed KE512-99905

SÕITJATERUUMI LISAD
(52)  Riidepuu KS872-99900 

(53)  Nutitelefoni hoidik, 360-kraadise pöörderaadiusega (valge) KS289-360WH 

(54) Nutitelefoni hoidik, 360-kraadise pöörderaadiusega (must) KS289-360BL 

(55)  Nutitelefoni hoidik, kahepoolse klambriga (must) KS289-UG0BL 

(56)  Universaalne tahvelarvuti hoidik (must) KS289-TH0BL 

(57) Tuhatoos F8800-89925 

(58) Telefoni/joogitopsi hoidik KE930-00300

PAKIRUUM
(59)  Koeravõre/pakiruumieraldi KE964-3B53A

(60)  Pakiruumi pehme põhjakate (5-istmelisel mudelil, terve pakiruum) KE965-4C5S0

(61) Pakiruumi pehme põhjakate (7-istmelisel mudelil) KE965-4C7S0

(62) Pakiruumi võrk, asjade hoidmiseks KE966-74R00

(63) Pakiruumi võrk, horisontaalne KE966-75R00

(64)  Pakiruumi lävepakukatted, alumiiniumist KE967-4C520

MATID
(65)  Veluurmatid: esi- ja tagaistmetel KE745-4B021

(66)  Luksuslikud tekstiilmatid: esi- ja tagaistmetel KE745-4B001

(67) Kõrgete äärtega kummimatid: esi- ja tagaistmetel KE748-4B089

(68)  Pakiruumi tekstiilmatt (terve pakiruum) (saadaval ainult 5-istmelistel 
mudelitel) KE840-4B000

VÄLISED KAITSVAD LISAD
(69) Kere küljeliistud (värv Silver, K23) KE760-4C52S

(70) Kere küljeliistud (värv Black, G41) KE760-4C52B

(71) Kere küljeliistud (värv White Pearl, QAB) KE760-4C52Q

(72)  Kere küljeliistud (värv Grey, KAD) KE760-4C52G

(73)  Tagumise põrkeraua ülemine kaitseliist KE967-4C530

(74)  Tuulesuunaja kapotil KE610-4C000

(75)  Kroomitud eesmised ja tagumised tuulesuunajad (komplektis eesmised ja 
tagumised tuulesuunajad) H0800-4CC0A

LISAPAGAS
(76)  Katusereelingute põiktalad KE732-4C010

(77)  Alumiiniumist koormatala KE730-4C010

(78) Alumiiniumist jalgrattahoidik KE738-80010

(80) Suusa-/lumelauahoidik, kuni kolmele paarile KE738-50001

(81) Suusa-/lumelauahoidik, kuni neljale paarile KE738-50002

(82) Suusahoidik, libisev, kuni kuuele paarile KE738-99996

(83)  Adapater jalgrattahoidiku paigaldamiseks T-soonde KE737-99931

(84) Adapter kolme- ja neljakohalise suusahoidiku paigaldamiseks alumiiniumist 
koormatala T-soonde KE737-99932

(85)  Rattale kinnitatav lisaaste KE930-00130

KATUSEBOKSID
Mahutavus/ pikkus × laius × kõrgus/ kaal/ max 
kandevõime

(86)  Väike katuseboks: 380 l/1600×800×400 mm/75 kg KE734-10000

(87) Keskmise suurusega katuseboks: 480 l/1900×800×400 mm/75 kg KE734-20000

(88) Suur katuseboks: 530 l/2250×800×420 mm/75 kg KE734-30000

(89) Katuseboks Ranger 90: 340 l/1100×800×400 mm/75 kg KE734-RAN90

PUKSEERIMINE
(90) Haagise lisatoiteallikas KE505-99996

(91)  Eemaldatav veokonks KE500-4C010

(92) Standardsed turvaklambrid KE500-99935

(93) Haagise elektrikomplekt, 13 klemmiga KE505-4C013

(94) Haagise elektrikomplekt, 7 klemmiga KE505-4C007

(95) Veokonksu elektrikomplekti adapter 7 klemmilt 13 klemmile KE505-89941

(96) Veokonksu elektrikomplekti adapter 13 klemmilt 7 klemmile KE505-89951

(97) Veokonksu elektrikomplekti adapter 13 klemmilt 7 klemmile + 12S, 
pikk versioon KE505-89961

(98) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, 13 klemmiga (2 jalgratast) KE738-70213

(99)  Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, 7 klemmiga (2 jalgratast) KE738-70207

(100) Veokonksule kinnitatav jalgrattahoidik, 7 klemmiga (3 jalgratast) KE738-70307

OHUTUS/TURVALISUS
(101) Esmaabikomplekt (kõvas karbis) KE930-00021

(102)  Esmaabikomplekt (pehmes karbis) KE930-00026

(103) Helkurvest (1 tk) KE930-00111

(104) Ohutuskomplekt (esmaabikomplekt, 1 helkurvest, 1 ohukolmnurk) KE930-00028

(105) Ohutuskomplekt (esmaabikomplekt, 1 helkurvest, 2 ohukolmnurka) KE930-00029

(106) Ohukolmnurk KE930-00017

(107) Ohukolmnurkade komplekt (2 tk) KE930-00018

Küsige edasimüüjalt teavet võimaluse kohta tasuda lisavarustuse eest teile sobiva maksegraafi ku alusel.

Nissani originaallisavarustus
3 aastat või läbisõit 100 000 km, kui auto ostmisel paigaldab lisavarustuse Nissani edasimüüja 
(varustus ja töö)
12 kuud, kui lisavarustuse paigaldab edasimüüja, kolmas isik või klient (ainult varustus, 
piiramatu läbisõit)

 Nissani heakskiiduga lisavarustus
2 aastat või läbisõit 100 000 km, kui auto ostmisel paigaldab lisavarustuse Nissan edasimüüja 
(varustus ja töö)
12 kuud, kui lisavarustuse paigaldab edasimüüja, kolmas isik või klient (ainult varustus, 
piiramatu läbisõit)
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Külastage meie veebilehte: www.nissan.ee

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal (juuli 2014) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel esitletud 
prototüüpautode andmetele. Seoses toodete pideva täiustamisega on Nissan Europe’il õigus muuta käesolevas trükises kirjeldatud ja esitletud 
sõidukite andmeid igal ajal. Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige Nissani edasimüüjalt kõige 
värskemat teavet. Trükitehnika piirangute tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik 
õigused on kaitstud. Käesoleva trükise või selle osade paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Edasimüüja:

Brošüür on trükitud kloorivabale paberile. X-TRAIL GEA P&A 07/ 2014. Trükitud Euroopa Liidus.
Koostaja: NEW BBDO, Prantsusmaa, tel +33 14 062 3737. Tootja: eg+ worldwide, Prantsusmaa, tel +33 14 909 2535.

Jälgige Nissan X-TRAILi:

PIKENDATUD GARANTII

NISSAN 5 annab võimaluse pikendada tavalist tehasegarantiid, 
mis on 3 aastat / 100 000 km, pikemaks ajaks või 
suuremaks läbisõiduks. 

Valige leping, mis sobib kõige paremini teie sõiduharjumustega. 

Remonditöödeks kasutame ainult Nissani originaalosi, 
mille paigaldavad Nissani kvalifi tseeritud mehaanikud.

HOOLDUSLEPINGUD

NISSANi hooldusleping on parim viis tagada oma uuele 
Nissan JUKE’ile hooldus, mida ta väärib! Me hoolitseme teie 
Nissani eest hästi ja samas tagame aastateks fi kseeritud 
tasemel hoolduskulud. 

Kui toote oma auto meie edasimüüja juurde, vahetame osad 
ja vedelikud Nissani ametliku hooldusgraafi ku kohaselt ning 
teeme kõik vajalikud kontrollid, et saaksite rahuliku südamega 
edasi sõita. 

Nissan tagab täieliku kontrolli teie eelarve üle ning aitab aega 
planeerida, teavitades teid eesolevast plaanijärgsest hooldusest 
ja pakkudes teile kõige sobivamaid hooldusaegu.
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