
X-TRAIL
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ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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1_ Κεραία Shark (52)

2_ Κιτ προβολέων ομίχλης LED (35)

3_ Καλύμματα καθρεπτών, 
χρωμιωμένα (02)

4_ Ζάντα αλουμινίου 19" 
WIND Glossy black (23) 

5_ Urban Pack (εμπρός 
διακοσμητική μπάρα, 
πλαϊνές μπάρες με 
σκαλοπάτια) (34)

6_ Διακοσμητικά μαρσπιέ, 
χρωμιωμένα (03)

Στο εξώφυλλο: Το X-TRAIL με χρωμιωμένα καλύμματα καθρεπτών και χρωμιωμένα μαρσπιέ, προστατευτικό προφυλακτήρα με εμπρός 
διακοσμητική πλάκα και ζάντες αλουμινίου 19" WIND Dark grey σε diamond cut. (02) (03) (44) (45) (24).

ΝΕΟ X-TRAIL

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN
Βάλτε την προσωπική σας σφραγίδα στο X-TRAIL σας με επιλογές  
από την πλούσια γκάμα κομψών, πρακτικών αξεσουάρ Nissan.  
Ξεκινήστε με μία εμπρός διακοσμητική μπάρα και πλαϊνές  
μπάρες με σκαλοπάτια που διατίθενται στο πακέτο  
Urban Pack και προσθέστε μία νότα πολυτέλειας με την  
κεραία shark
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1_ Κεραία Shark (52)

2_ Κιτ προβολέων ομίχλης LED (35)

3_ Καλύμματα καθρεπτών, 
χρωμιωμένα (02)

4_ Ζάντα αλουμινίου 19" 
WIND Glossy black (23) 

5_ Urban Pack (εμπρός 
διακοσμητική μπάρα, 
πλαϊνές μπάρες με 
σκαλοπάτια) (34)

6_ Διακοσμητικά μαρσπιέ, 
χρωμιωμένα (03)

Στο εξώφυλλο: Το X-TRAIL με χρωμιωμένα καλύμματα καθρεπτών και χρωμιωμένα μαρσπιέ, προστατευτικό προφυλακτήρα με εμπρός 
διακοσμητική πλάκα και ζάντες αλουμινίου 19" WIND Dark grey σε diamond cut. (02) (03) (44) (45) (24).

ΝΕΟ X-TRAIL

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN
Βάλτε την προσωπική σας σφραγίδα στο X-TRAIL σας με επιλογές  
από την πλούσια γκάμα κομψών, πρακτικών αξεσουάρ Nissan.  
Ξεκινήστε με μία εμπρός διακοσμητική μπάρα και πλαϊνές  
μπάρες με σκαλοπάτια που διατίθενται στο πακέτο  
Urban Pack και προσθέστε μία νότα πολυτέλειας με την  
κεραία shark
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STYLE PACK
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

Επιλέξτε το Style Pack σε τόνους 
chrome ή ice chrome και δώστε 

λάμψη στην κομψότητα. Οι 
λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

STYLE PACK
1_ Καλύμματα 

καθρεπτών, chrome (02)

2_ Κάτω διακοσμητικό 
χώρου αποσκευών, 
chrome (04)

3_ Διακοσμητικά 
μαρσπιέ, chrome (03)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
4_ Ζάντα αλουμινίου 19" 

IBISCUS Glossy black (26)
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STYLE PACK
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

Επιλέξτε το Style Pack σε τόνους 
chrome ή ice chrome και δώστε 

λάμψη στην κομψότητα. Οι 
λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
4_ Ζάντα αλουμινίου 19" 

IBISCUS Glossy black (26)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ

CHROME ICE CHROME
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CROSSOVER PACK
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

Ενισχύστε την εικόνα στιβαρότητας και δύναμης με το  
προστατευτικό προφυλακτήρα και τις εμπρός και πίσω  
διακοσμητικές μπάρες του Crossover Pack. Αυτές οι  
αποκλειστικές, προστατευτικές διακοσμητικές  
πλάκες δηλώνουν  
απροκάλυπτα τις  
προθέσεις σας. 
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CROSSOVER PACK
1_ Προστατευτικό προφυλακτήρα με εμπρός 

διακοσμητική πλάκα (32)

2_ Πίσω διακοσμητική πλάκα (μη συμβατή  
με κοτσαδόρο) (42)

4_ Ζάντα αλουμινίου 17" FLOW Dark grey 
σε diamond cut (20) 

3_ Πλαϊνή διακοσμητική πλάκα (41)

CROSSOVER PACK
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

Ενισχύστε την εικόνα στιβαρότητας και δύναμης με το  
προστατευτικό προφυλακτήρα και τις εμπρός και πίσω  
διακοσμητικές μπάρες του Crossover Pack. Αυτές οι  
αποκλειστικές, προστατευτικές διακοσμητικές  
πλάκες δηλώνουν  
απροκάλυπτα τις  
προθέσεις σας. 

ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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URBAN PACK
1_ Εμπρός διακοσμητική μπάρα (38) 2_ Πλαϊνή διακοσμητική μπάρα με σκαλοπάτια (40)

3_ Πίσω διακοσμητική μπάρα (37)

4_ Πλαϊνές μπάρες 
φωτιζόμενες (39)

ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
5_ Ζάντα αλουμινίου 19" 

IBISCUS Silver (25)

URBAN STYLE
ΠΑΜΕ ΠΟΛΗ

Μαγνητίστε τα βλέμματα στην πόλη με το Urban Pack, που ολοκληρώνεται με εμπρός 
διακοσμητική μπάρα και πλαϊνές μπάρες με σκαλοπάτια. Ξεχωρίστε με ένα σετ ζαντών  
19" για στυλ με άποψη.
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2_ Πλαϊνή διακοσμητική μπάρα με σκαλοπάτια (40)

3_ Πίσω διακοσμητική μπάρα (37)

4_ Πλαϊνές μπάρες 
φωτιζόμενες (39)

ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
5_ Ζάντα αλουμινίου 19" 

IBISCUS Silver (25)

URBAN STYLE
ΠΑΜΕ ΠΟΛΗ

Μαγνητίστε τα βλέμματα στην πόλη με το Urban Pack, που ολοκληρώνεται με εμπρός 
διακοσμητική μπάρα και πλαϊνές μπάρες με σκαλοπάτια. Ξεχωρίστε με ένα σετ ζαντών  
19" για στυλ με άποψη.
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1_ Ζάντα αλουμινίου 17" OE (14) 

2_ Ζάντα αλουμινίου 19" OE (15)

3_ Μπουλόνια ασφαλείας (29)

4_ Ζάντα αλουμινίου 19" WIND  
Glossy black (23)

ΖΑΝΤΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Κάντε στροφή προς το τέλειο με 
Γνήσιες ζάντες αλουμινίου Nissan 
ειδικά μελετημένες και 
κατασκευασμένες για το X-TRAIL σας. 
Ξεχωριστά σχέδια και χρώματα για 
αξιοπρεπές στυλ και ασφάλεια. 

IBISCUS
8_ Ζάντα αλουμινίου 19’’  

Glossy black (26)

9_ Ζάντα αλουμινίου 19’’  
Dark grey diamont cut (27)

10_ Ζάντα αλουμινίου 19’’  
Silver (25)

11_ Ζάντα αλουμινίου 19’’  
Pearl white (28)
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FLOW
5_ Ζάντα αλουμινίου 17" Dark grey σε  

diamond cut (21)

6_ Ζάντα αλουμινίου 17" Silver (19)

7_ Ζάντα αλουμινίου 17" Glossy black (20) 

IBISCUS
8_ Ζάντα αλουμινίου 19’’  

Glossy black (26)

9_ Ζάντα αλουμινίου 19’’  
Dark grey diamont cut (27)

10_ Ζάντα αλουμινίου 19’’  
Silver (25)

11_ Ζάντα αλουμινίου 19’’  
Pearl white (28)

WIND
12_ Ζάντα αλουμινίου 19" Silver (22) 

13_ Ζάντα αλουμινίου 19" Dark grey  
diamond cut (24)

14_ Ζάντα αλουμινίου 19" Glossy black (23) 

67641_XTRAILACC_UPDATED_GREECE.indd   11 19/10/2016   14:45



200 MM 200 MM

3

6

1

4

2

5

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΕΛΕΙΑ ΦΟΡΜΑ

Αυξήστε την αντοχή με πλαϊνά προστατευτικά  
αμαξώματος και ανεμοθραύστες και προσθέστε  
μία κεραία shark σαν μία ισχυρή, αεροδυναμική  

τελική πινελιά. 

1_ Σύστημα εμπρός και πίσω 
παρκαρίσματος (53-54)

2_ Γκρι πλαϊνά διακοσμητικά 
αμαξώματος(78) 
(διατίθενται επίσης σε 
μαύρο, ασημί, λευκό και 
ασταρωμένη)

3_ Κεραία Shark (52)

4_ Ανεμοθραύστες με 
διακοσμητικά χρωμίου 
(σετ 4 τεμ.) εμπρός  
και πίσω (81)

5_ Ανεμοθραύστες αέρα  
στο καπό (80)

6_ Ζάντα αλουμινίου 17" FLOW 
Dark grey σε diamond cut 
alloy (21) 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΕΛΕΙΑ ΦΟΡΜΑ

Αυξήστε την αντοχή με πλαϊνά προστατευτικά  
αμαξώματος και ανεμοθραύστες και προσθέστε  
μία κεραία shark σαν μία ισχυρή, αεροδυναμική  

τελική πινελιά. 

1_ Σύστημα εμπρός και πίσω 
παρκαρίσματος (53-54)

2_ Γκρι πλαϊνά διακοσμητικά 
αμαξώματος(78) 
(διατίθενται επίσης σε 
μαύρο, ασημί, λευκό και 
ασταρωμένη)

3_ Κεραία Shark (52)

4_ Ανεμοθραύστες με 
διακοσμητικά χρωμίου 
(σετ 4 τεμ.) εμπρός  
και πίσω (81)

5_ Ανεμοθραύστες αέρα  
στο καπό (80)

6_ Ζάντα αλουμινίου 17" FLOW 
Dark grey σε diamond cut 
alloy (21) 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Τοποθετήστε στην καμπίνα αξεσουάρ σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες  
σας. Από τις βάσεις ταμπλετών μέχρι τον ατμοσφαιρικό, εσωτερικό φωτισμό,  
δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη.
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1_ Κρεμάστρα – πλάτη καθίσματος (55) 

2_ Υποδοχή /Βάση για Smartphone Push air (58)

3_ Υποδοχή /Βάση για Smartphone 360 flex (59)

4_ Βάση τάμπλετ, μαύρη (60)

5_ Κιτ σπορ πεντάλ και ατμοσφαιρικός  
εσωτερικός φωτισμός (12-46) 

6_ Προστατευτικά εισόδου, φωτιζόμενα,  
μόνον εμπρός (47)

7_ Προστατευτικό εισόδου χώρου αποσκευών, 
αλουμινένιο (70) 

8_ Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων (13)

9_ Μοκέτες δαπέδου ποιότητας, velour  
& ελαστικά (71-73)
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ

Χωρίστε το χώρο αποσκευών σας με ένα πρακτικό προστατευτικό 
σκύλου/διαχωριστικό και μετά προστατέψτε τα φορτία με ένα 
μαλακό κάλυμμα

1_ Προστατευτικό σκύλου/ Διαχωριστικό  
χώρου αποσκευών (65)

2_ Φαρμακείο (115)

3_ Προστατευτικό εισόδου χώρου αποσκευών, 
αλουμινένιο (74)

4_ Μαλακό κάλυμμα χώρου αποσκευών και  
πάνω προστασία προφυλακτήρα (διατίθεται  
για 5 θέσιες και 7 θέσιες εκδόσεις) (66) (79) 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ

Εξοπλίστε το X-TRAIL σας για σπορ δραστηριότητες  
και περιπέτεια. Με τα κατάλληλα Αξεσουάρ, είστε  
έτοιμοι για όλα. 
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1_ Προστατευτικό σκύλου/ Διαχωριστικό  
χώρου αποσκευών (65)

2_ Φαρμακείο (115)

3_ Προστατευτικό εισόδου χώρου αποσκευών, 
αλουμινένιο (74)

4_ Μαλακό κάλυμμα χώρου αποσκευών και  
πάνω προστασία προφυλακτήρα (διατίθεται  
για 5 θέσιες και 7 θέσιες εκδόσεις) (66) (79) 

1_ Σχάρα ποδηλάτου στον κοτσαδόρο, 
(διατίθεται για 2 ποδήλατα, 13 και 7 επαφές 
και για 3 ποδήλατα, 7 επαφές) (106)

2_ Αφαιρούμενος κοτσαδόρος (98)

3_ Σκαλοπάτι ελαστικού (92)

4_ Αλουμινένια βασική σχάρα (84)

5_ Μπαγκαζιέρα οροφής medium (διατίθεται 
επίσης σε διαστάσεις small και large) (93)

6_ Σχάρα σκι/snowboard, συρταρωτή μέχρι  
6 ζευγάρια (επίσης διατίθεται σε εκδόσεις 
για μέχρι 3 και 4 ζευγάρια) (89)

7_ Εγκάρσιες μπάρες για ράγες οροφής (76)

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ

Εξοπλίστε το X-TRAIL σας για σπορ δραστηριότητες  
και περιπέτεια. Με τα κατάλληλα Αξεσουάρ, είστε  
έτοιμοι για όλα. 

x1 > x3
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198 MM200 MM

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
CHROME TOUCH

(01) Chrome Touch κάλυμμα κολόνας B KE605 4C600

(02)  Chrome Touch καλύμματα καθρεπτών KE960-4E500

(03)  Chrome Touch διακοσμητικά μαρσπιέ KE760-4C500

(04)  Chrome Touch κάτω διακοσμητικό χώρου αποσκευών KE791-4C520

(05) Chrome Touch STYLE PACK: καλύμματα καθρεπτών, διακοσμητικά 
μαρσπιέ, κάτω διακοσμητικό χώρου αποσκευών KE600-4C017

ICE CHROME TOUCH
(06) Ice Chrome Touch κάλυμμα κολόνας B KE605 4C060IC

(07) Ice Chrome Touch καλύμματα καθρεπτών KE960-4E500IC

(08) Ice Chrome Touch διακοσμητικά μαρσπιέ KE760 4C500IC

(09) Ice Chrome Touch κάτω διακοσμητικό χώρου αποσκευών KE791-4C520IC

(10) Ice Chrome STYLE PACK: καλύμματα καθρεπτών, διακοσμητικά 
μαρσπιέ, κάτω διακοσμητικό χώρου αποσκευών KE600-4C017IC

SPORT TOUCH
(11) Sport κιτ πεντάλ - Αυτόματο κιβώτιο, LHD (χωρίς υποπόδιο) KE460-4C111

(12)  Sport κιτ πεντάλ - Μηχανικό κιβώτιο, LHD (χωρίς υποπόδιο) KE460-4C011

(13)  OE Λεβιές ταχυτήτων - δερμάτινος 32865-4EA0A

ΖΑΝΤΕΣ
(14) Ζάντα αλουμινίου 17’’ (Silver GO81-2) D0C00-4CE1A

(15)  OE 19" ζάντα αλουμινίου D0C00-4CB3A

(16) Ζάντα αλουμινίου 19’’ D0C00-4ES3A

(17) OE Κεντρικά καπάκια για 17" 40342-BR01A

(18) OE κεντρικά καπάκια για 19" 40342-4EA1A

(19)  17" FLOW ζάντα αλουμινίου με κεντρικά καπάκια (Silver G081-2) KE409-4C200

(20)  17" FLOW ζάντα αλουμινίου με κεντρικά καπάκια (Glossy Black Z11) KE409-4C200BZ

(21)  17" FLOW ζάντα αλουμινίου με κεντρικά καπάκια (diamond cut  
Glossy Black KAD)

KE409-4C200B1

(22)  19" WIND ζάντα αλουμινίου με κεντρικά καπάκια (Silver G081-2) KE409-4E400

(23)  19" WIND ζάντα αλουμινίου με κεντρικά καπάκια (Black Z11) KE409-4E400BZ

(24)  19" WIND ζάντα αλουμινίου με κεντρικά καπάκια (diamond cut  
Dark Grey KAD )

KE409-4E400DS

(25)  19" IBISCUS ζάντα αλουμινίου με κεντρικά καπάκια (Silver G081-2) KE409-4C400

(26)  19" IBISCUS ζάντα αλουμινίου με κεντρικά καπάκια (Black Z11) KE409-4C400BZ

(27)  19" IBISCUS ζάντα αλουμινίου με κεντρικά καπάκια (diamond 
cut Dark Grey KAD)

KE409-4C400DS

(28)  Ζάντα αλουμινίου 19’’ IBISCUS με κεντρικά καπάκια  
    (Pearl White QAB) 

KE409-4C400WP

(29)  Μπουλόνια ασφαλείας KE409-89951

ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ
(30) Καπάκια καθρεπτων μαύρα (Z11) KE960-4E5BZ

(31) Κιτ αναδίπλωσης καθρεπτών KE963-4E002

(32)  Crossover pack: προστατευτικό προφυλακτήρα με εμπρός & 
πίσω διακοσμητική πλάκα (χωρίς αισθητήρα πίσω παρκαρίσματος) KE600-4C019

(33) Crossover pack: προστατευτικό προφυλακτήρα με εμπρός & 
πίσω διακοσμητική πλάκα (με αισθητήρα πίσω παρκαρίσματος) KE600-4C018

(34)  Urban pack: εμπρός διακοσμητική μπάρα, πλαϊνές 
διακοσμητικές μπάρες με σκαλοπάτια KE600-4B010

(35)  Κιτ προβολέων ομίχλης LED B61E0-4CB3B

(36) OE σετ προβολέων ομίχλης KE622-4C000

(37)  Πίσω διακοσμητικές μπάρες - γωνίες - ανοξείδωτο ατσάλι KE545-4B53A

(38)  Εμπρός διακοσμητική μπάρα - ανοξείδωτο ατσάλι KE540-4B53A

(39)  Πλαϊνές διακοσμητικές μπάρες - ανοξείδωτο ατσάλι - φωτιζόμενες KE543-4B03A

(40)  Πλαϊνές μπάρες με σκαλοπάτια - ανοξείδωτο ατσάλι KE543-4B55A

(41)  Πλαϊνή διακοσμητική πλάκα G68E0-4CE00

(42)  Πίσω διακοσμητική πλάκα (χωρίς αισθητήρα πίσω παρκαρίσματος) H5901-4CE00

(43) Πίσω διακοσμητική πλάκα (με αισθητήρα πίσω παρκαρίσματος) H5901-4CE10

(44)  Προστατευτικό προφυλακτήρα (πρέπει να παραγγέλνεται με 
εμπρός διακοσμητική πλάκα) F2060-4CE00

(45)  Εμπρός διακοσμητική πλάκα (πρέπει να παραγγέλνεται με 
Προστατευτικό προφυλακτήρα) G5890-4CB00

(46)  Εσωτερικός ατμοσφαιρκός φωτισμός LHD B64D0-4CB0A

(47)  Προστατευτικά εισόδου - φωτιζόμενα (εμπρός σετ) G6950-4CB0A

(48) Κεραία Shark Silver (K23) KE280-4C001

(49) Κεραία Shark Grayish Blue (RAQ) KE280-4C002

(50) Κεραία Shark White Pearl (QAB)  KE280-4C003

(51) Κεραία Shark Gray (KAD) KE280-4C004

(52)  Κεραία Shark Black (G41) KE280-4C005

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(53)  Σύστημα πίσω παρκαρίσματος KE511-99902 

(54)  Σύστημα εμπρός παρκαρίσματος KE512-99905 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
(55)  Κρεμαστάρι ρούχων KS872-99900 

(56) Βάση Smartphone λαβή 360 (White) KS289-360WH 

(57) Βάση Smartphone λαβή 360 (Black) KS289-360BL 

(58)  Υποδοχή /Βάση για Smartphone Push air KS289-PA0BL 

(59)  Υποδοχή /Βάση για Smartphone 360 flex KS289-360FL 

(60)  Βάση ταμπλέτας στάνταρ προδιαγραφών (Black) KS289-TH0BL 

(61) Σταχτοδοχείο Normadic - Φωτιζόμενο F8800-89926

(62) Σταχτοδοχειο Μαύρο 96536-00Q0A

(63) Ποτηροθήκη / βάση τηλεφώνου KE930-00300

(64) Δοχείο ψύξης KS930-00080 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
(65)  Προστατευτικό σκύλου / διαχωριστικό χώρου αποσκευών KE964-3B53A

(66)  Μαλακό κάλυμμα χώρου αποσκευών (5 καθίσματα γεμάτος, 
χώρος αποσκευών)

KE965-4C5S0

(67) Μαλακό κάλυμμα χώρου αποσκευών (7 καθίσματα) KE965-4C7S0

(68) Δίχτυ χώρου αποσκευών, αποθηκευτικός χώρος KE966-74R00

(69) Δίχτυ χώρου αποσκευών, οριζόντιο KE966-75R00

(70)  Προστατευτικό χώρου αποσκευών - αλουμίνιο KE967-4C520

ΜΟΚΕΤΕΣ
(71)  Υφασμάτινες βελούδινες - Εμπρός & πίσω σετ - LHD KE745-4B021

(72)  Υφασμάτινες πολυτελείας - Εμπρός & πίσω σετ - LHD KE745-4B001

(73)  Ελαστικό πατάκι με τοιχώματα - Εμπρός & πίσω σετ - LHD KE748-4B089

(74)  Χαλάκι χώρου αποσκευών, υφασμάτινο (πλήρης κάλυψη) KE840-4B000

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(75) Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα Silver- κωδικός  

χρώματος: K23) KE760-4C52S

(76) Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα Black- κωδικός  
χρώματος: G41) KE760-4C52B

(77) Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα White Pearl- 
κωδικός χρώματος: QAB) KE760-4C52Q

(78)  Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα Grey- κωδικός  
χρώματος: KAD)

KE760-4C52G

(79)  Πάνω προστασία πίσω προφυλακτήρα KE967-4C530

(80)  Εκτροπέας αέρα στο καπό KE610-4C000

(81)  Εκτροπέας αέρα παραθύρων με χρωμιωμένο διακοσμητικό  
(σετ εμπρός & πίσω)

H0800-4CC0A

(82) Λασπωτήρες set εμπρός & πίσω KE788-4CE0A

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(83)  Εγκάρσιες μπάρες για ράγες οροφής - Στυλάτες KE732-4C010 

(84)  Βασική σχάρα, αλουμινένια KE730-4C010

(85) Πολυτελής σχάρα ποδηλάτου, αλουμινένια KE738-80010

(86) Σχάρα ποδηλάτου, ατσάλινη (στάνταρ έκδοση) KE738-80100

(87) Σχάρα σκι/snowboard, Μέχρι 3 ζευγάρια KE738-50001

(88) Σχάρα σκι/snowboard, Μέχρι 4 ζευγάρια KE738-50002

(89)  Σχάρα σκι/snowboard, συρταρωτή, μέχρι 6 ζευγάρια KE738-99996

(90) Αντάπτορας T-track για standard σχάρα ποδηλάτου KE737-99933

(91) Αλουμινένιος αντάπτορας ράγας T για σχάρα σκι 3 & 4 ζευγάρια KE737-99932

(92)  Σκαλοπάτι ελαστικού KE930-00130
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ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ
(30) Καπάκια καθρεπτων μαύρα (Z11) KE960-4E5BZ

(31) Κιτ αναδίπλωσης καθρεπτών KE963-4E002

(32)  Crossover pack: προστατευτικό προφυλακτήρα με εμπρός & 
πίσω διακοσμητική πλάκα (χωρίς αισθητήρα πίσω παρκαρίσματος) KE600-4C019

(33) Crossover pack: προστατευτικό προφυλακτήρα με εμπρός & 
πίσω διακοσμητική πλάκα (με αισθητήρα πίσω παρκαρίσματος) KE600-4C018

(34)  Urban pack: εμπρός διακοσμητική μπάρα, πλαϊνές 
διακοσμητικές μπάρες με σκαλοπάτια KE600-4B010

(35)  Κιτ προβολέων ομίχλης LED B61E0-4CB3B

(36) OE σετ προβολέων ομίχλης KE622-4C000

(37)  Πίσω διακοσμητικές μπάρες - γωνίες - ανοξείδωτο ατσάλι KE545-4B53A

(38)  Εμπρός διακοσμητική μπάρα - ανοξείδωτο ατσάλι KE540-4B53A

(39)  Πλαϊνές διακοσμητικές μπάρες - ανοξείδωτο ατσάλι - φωτιζόμενες KE543-4B03A

(40)  Πλαϊνές μπάρες με σκαλοπάτια - ανοξείδωτο ατσάλι KE543-4B55A

(41)  Πλαϊνή διακοσμητική πλάκα G68E0-4CE00

(42)  Πίσω διακοσμητική πλάκα (χωρίς αισθητήρα πίσω παρκαρίσματος) H5901-4CE00

(43) Πίσω διακοσμητική πλάκα (με αισθητήρα πίσω παρκαρίσματος) H5901-4CE10

(44)  Προστατευτικό προφυλακτήρα (πρέπει να παραγγέλνεται με 
εμπρός διακοσμητική πλάκα) F2060-4CE00

(45)  Εμπρός διακοσμητική πλάκα (πρέπει να παραγγέλνεται με 
Προστατευτικό προφυλακτήρα) G5890-4CB00

(46)  Εσωτερικός ατμοσφαιρκός φωτισμός LHD B64D0-4CB0A

(47)  Προστατευτικά εισόδου - φωτιζόμενα (εμπρός σετ) G6950-4CB0A

(48) Κεραία Shark Silver (K23) KE280-4C001

(49) Κεραία Shark Grayish Blue (RAQ) KE280-4C002

(50) Κεραία Shark White Pearl (QAB)  KE280-4C003

(51) Κεραία Shark Gray (KAD) KE280-4C004

(52)  Κεραία Shark Black (G41) KE280-4C005

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(53)  Σύστημα πίσω παρκαρίσματος KE511-99902 

(54)  Σύστημα εμπρός παρκαρίσματος KE512-99905 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
(55)  Κρεμαστάρι ρούχων KS872-99900 

(56) Βάση Smartphone λαβή 360 (White) KS289-360WH 

(57) Βάση Smartphone λαβή 360 (Black) KS289-360BL 

(58)  Υποδοχή /Βάση για Smartphone Push air KS289-PA0BL 

(59)  Υποδοχή /Βάση για Smartphone 360 flex KS289-360FL 

(60)  Βάση ταμπλέτας στάνταρ προδιαγραφών (Black) KS289-TH0BL 

(61) Σταχτοδοχείο Normadic - Φωτιζόμενο F8800-89926

(62) Σταχτοδοχειο Μαύρο 96536-00Q0A

(63) Ποτηροθήκη / βάση τηλεφώνου KE930-00300

(64) Δοχείο ψύξης KS930-00080 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
(65)  Προστατευτικό σκύλου / διαχωριστικό χώρου αποσκευών KE964-3B53A

(66)  Μαλακό κάλυμμα χώρου αποσκευών (5 καθίσματα γεμάτος, 
χώρος αποσκευών)

KE965-4C5S0

(67) Μαλακό κάλυμμα χώρου αποσκευών (7 καθίσματα) KE965-4C7S0

(68) Δίχτυ χώρου αποσκευών, αποθηκευτικός χώρος KE966-74R00

(69) Δίχτυ χώρου αποσκευών, οριζόντιο KE966-75R00

(70)  Προστατευτικό χώρου αποσκευών - αλουμίνιο KE967-4C520

ΜΟΚΕΤΕΣ
(71)  Υφασμάτινες βελούδινες - Εμπρός & πίσω σετ - LHD KE745-4B021

(72)  Υφασμάτινες πολυτελείας - Εμπρός & πίσω σετ - LHD KE745-4B001

(73)  Ελαστικό πατάκι με τοιχώματα - Εμπρός & πίσω σετ - LHD KE748-4B089

(74)  Χαλάκι χώρου αποσκευών, υφασμάτινο (πλήρης κάλυψη) KE840-4B000

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(75) Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα Silver- κωδικός  

χρώματος: K23) KE760-4C52S

(76) Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα Black- κωδικός  
χρώματος: G41) KE760-4C52B

(77) Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα White Pearl- 
κωδικός χρώματος: QAB) KE760-4C52Q

(78)  Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (βαμμένα Grey- κωδικός  
χρώματος: KAD)

KE760-4C52G

(79)  Πάνω προστασία πίσω προφυλακτήρα KE967-4C530

(80)  Εκτροπέας αέρα στο καπό KE610-4C000

(81)  Εκτροπέας αέρα παραθύρων με χρωμιωμένο διακοσμητικό  
(σετ εμπρός & πίσω)

H0800-4CC0A

(82) Λασπωτήρες set εμπρός & πίσω KE788-4CE0A

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(83)  Εγκάρσιες μπάρες για ράγες οροφής - Στυλάτες KE732-4C010 

(84)  Βασική σχάρα, αλουμινένια KE730-4C010

(85) Πολυτελής σχάρα ποδηλάτου, αλουμινένια KE738-80010

(86) Σχάρα ποδηλάτου, ατσάλινη (στάνταρ έκδοση) KE738-80100

(87) Σχάρα σκι/snowboard, Μέχρι 3 ζευγάρια KE738-50001

(88) Σχάρα σκι/snowboard, Μέχρι 4 ζευγάρια KE738-50002

(89)  Σχάρα σκι/snowboard, συρταρωτή, μέχρι 6 ζευγάρια KE738-99996

(90) Αντάπτορας T-track για standard σχάρα ποδηλάτου KE737-99933

(91) Αλουμινένιος αντάπτορας ράγας T για σχάρα σκι 3 & 4 ζευγάρια KE737-99932

(92)  Σκαλοπάτι ελαστικού KE930-00130

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Χωρητικοτητα/Μηκος/Πλατος/Υψος/ Βαρος/
Μεγιστο Φορτιο

(93)  Μπαγκαζιέρα οροφής Small, μαύρη, με ταχυσυνδέσμους και 
διπλό άνοιγμα KE734-380BK

(94) Μπαγκαζιέρα οροφής Medium, μαύρη, με ταχυσυνδέσμους και 
διπλό άνοιγμα KE734-480BK

(95) Μπαγκαζιέρα οροφής Large, μαύρη, με ταχυσυνδέσμους και 
διπλό άνοιγμα KE734-630BK

(96) Μπαγκαζιέρα οροφής Ranger 90 (280L 1100x800x400mm/75kg) KE734-RAN90

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ
(97) Πρόσθετη παροχή ισχύος KE505-99996

(98)  Κοτσαδόρος, αφαιρούμενος KE500-4C010

(99) Σύστημα ασφάλισης στάνταρ KE500-99935

(100) TEK 13 επαφών KE505-4C013

(101) TEK 7 επαφών KE505-4C007

(102) Αντάπτορας πλεξούδας 7 επαφών σε 13 επαφές KE505-89941

(103) Αντάπτορας πλεξούδας 13 επαφών σε 7 επαφές KE505-89951

(104) Αντάπτορας πλεξούδας 13 σε 7 επαφές και 12s μακριά έκδοση KE505-89961

(105) Σχάρα ποδηλάτου στον κοτσαδόρο 13 επαφών (2 ποδήλατα) KE738-70213

(106) Σχάρα ποδηλάτου στον κοτσαδόρο 7 επαφών (2 ποδήλατα) KE738-70207

(107) Σχάρα ποδηλάτου στον κοτσαδόρο 7 επαφών (3 ποδήλατα) KE738-70307

(108) Κοτσαδόρος 13 επαφών (3 ποδήλατα) Αναδιπλουμενος Euroway G2 KS738-71313 

(109) Κοτσαδόρος (2 ποδήλατα) Xpress 970 KS738-75200 

(110) Κοτσαδόρος (3 ποδήλατα) Αναδιπλούμενος - Hangon 972 KS738-75300 

(111) Βάση στήριξης πινακίδας με μπρίζα 7 επαφών KS738-75001 

(112) Αντάπτορας πλαισίου KS738-75002 

(113) Συναγερμος - Thule lock 957 KS738-75003 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
(114) Φαρμακείο (σκληρό πλαστικό κουτί) KE930-00008

(115)  Φαρμακείο (μαλακή θήκη) KE930-00007

(116) Γιλέκο ασφαλείας x1 KE930-00061

(117) Πακέτο ασφαλείας (Φαρμακείο, x1 γιλέκο, x1 προειδοποιητικό 
τρίγωνο) KE930-00022

(118) Πακέτο ασφαλείας (Φαρμακείο, x1 γιλέκο, x2 προειδοποιητικά 
τρίγωνα) KE930-00023

(119)  Προειδοποιητικό τρίγωνο KE930-00024

(120)  Προειδοποιητικό τρίγωνο (σετ 2) KE930-00011

(121) Warning triangles (set of 2) KE930-00012

(122) Πυροσβεστήρας KS520-00001 
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ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Χωρητικοτητα/Μηκος/Πλατος/Υψος/ Βαρος/
Μεγιστο Φορτιο

(93)  Μπαγκαζιέρα οροφής Small, μαύρη, με ταχυσυνδέσμους και 
διπλό άνοιγμα KE734-380BK

(94) Μπαγκαζιέρα οροφής Medium, μαύρη, με ταχυσυνδέσμους και 
διπλό άνοιγμα KE734-480BK

(95) Μπαγκαζιέρα οροφής Large, μαύρη, με ταχυσυνδέσμους και 
διπλό άνοιγμα KE734-630BK

(96) Μπαγκαζιέρα οροφής Ranger 90 (280L 1100x800x400mm/75kg) KE734-RAN90

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ
(97) Πρόσθετη παροχή ισχύος KE505-99996

(98)  Κοτσαδόρος, αφαιρούμενος KE500-4C010

(99) Σύστημα ασφάλισης στάνταρ KE500-99935

(100) TEK 13 επαφών KE505-4C013

(101) TEK 7 επαφών KE505-4C007

(102) Αντάπτορας πλεξούδας 7 επαφών σε 13 επαφές KE505-89941

(103) Αντάπτορας πλεξούδας 13 επαφών σε 7 επαφές KE505-89951

(104) Αντάπτορας πλεξούδας 13 σε 7 επαφές και 12s μακριά έκδοση KE505-89961

(105) Σχάρα ποδηλάτου στον κοτσαδόρο 13 επαφών (2 ποδήλατα) KE738-70213

(106) Σχάρα ποδηλάτου στον κοτσαδόρο 7 επαφών (2 ποδήλατα) KE738-70207

(107) Σχάρα ποδηλάτου στον κοτσαδόρο 7 επαφών (3 ποδήλατα) KE738-70307

(108) Κοτσαδόρος 13 επαφών (3 ποδήλατα) Αναδιπλουμενος Euroway G2 KS738-71313 

(109) Κοτσαδόρος (2 ποδήλατα) Xpress 970 KS738-75200 

(110) Κοτσαδόρος (3 ποδήλατα) Αναδιπλούμενος - Hangon 972 KS738-75300 

(111) Βάση στήριξης πινακίδας με μπρίζα 7 επαφών KS738-75001 

(112) Αντάπτορας πλαισίου KS738-75002 

(113) Συναγερμος - Thule lock 957 KS738-75003 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
(114) Φαρμακείο (σκληρό πλαστικό κουτί) KE930-00008

(115)  Φαρμακείο (μαλακή θήκη) KE930-00007

(116) Γιλέκο ασφαλείας x1 KE930-00061

(117) Πακέτο ασφαλείας (Φαρμακείο, x1 γιλέκο, x1 προειδοποιητικό 
τρίγωνο) KE930-00022

(118) Πακέτο ασφαλείας (Φαρμακείο, x1 γιλέκο, x2 προειδοποιητικά 
τρίγωνα) KE930-00023

(119)  Προειδοποιητικό τρίγωνο KE930-00024

(120)  Προειδοποιητικό τρίγωνο (σετ 2) KE930-00011

(121) Warning triangles (set of 2) KE930-00012

(122) Πυροσβεστήρας KS520-00001 
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης Nissan σας 
επιτρέπει να επεκτείνετε την εγγύηση του X-TRAIL 
σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για 
περισσότερα χιλιόμετρα.

Χάρη στην ποικιλία των διαθέσιμων επιλογών 
μπορείτε να επιλέξετε το πλέον κατάλληλο 
Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης που ταιριάζει στις 
ανάγκες σας.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ανταλλακτικού 
στα πλαίσια κάλυψής του από το Πρόγραμμα 
Επέκτασης Εγγύησης χρησιμοποιούνται μόνο Γνήσια 
Ανταλλακτικά Nissan ενώ έμπειροι τεχνικοί με άριστη 
γνώση του αυτοκινήτου σας θα του προσφέρουν την 
φροντίδα που του αξίζει. 

Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης εξασφαλίζει 
ξεγνοιασιά σε εσάς και τους επόμενους ιδιοκτήτες 
του αυτοκινήτου, καθώς είναι συνδεδεμένο με το 
αυτοκίνητο και επομένως μεταβιβάζεται στο νέο 
ιδιοκτήτη σε περίπτωση πώλησης.

www.nissan.gr

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή 
εκτύπωσης (Οκτωβριος 2016). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα 
με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να 
προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την 
έκδοση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε 
βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων 
εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις 
πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. 
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International

Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλωρίνη – X-TRAILACC2016BG 10/2016 – Τυπωμένο στη EU. 
Δημιουργία DESIGNORY, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 Παραγωγήy eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Ακολουθήστε μας σε:
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Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλωρίνη – X-TRAILACC2016BG 10/2016 – Τυπωμένο στη EU. 
Δημιουργία DESIGNORY, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 Παραγωγήy eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Ακολουθήστε μας σε:

Γενική Αντιπροσωπεία 
Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. 
Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα 
Τηλ. 210 3479700 
Μοναστηρίου 177-179, 
54627 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 551930
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