
X-TRAIL
NISSAN

ORIGINALŪS AKSESUARAI
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ANT VIRŠELIO: nuotraukoje pavaizduotas „X-TRAIL“ modelis su chromuotais veidrodėlių gaubtais ir chromuotomis šoninėmis apdailos juostomis, priekinio bamperio 
apsauga su apdailos plokštele ir 19 colių tamsiai pilkais „diamond cut“ dizaino „WIND“ lengvojo lydinio ratlankiais.(02) (03) (41) (42) (23)
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1_ Ryklio peleko formos antena*, juoda (49)

*nesuderinama su DAB (Digital Audio Broadcasting)

2_ LED rūko žibintų komplektas(32)

3_ Chromuoti veidrodėlių gaubtai(02)

4_ 19 colių blizgūs 
juodi „WIND“ 
lengvojo lydinio 
ratlankiai(22)

5_ „Urban“ įrangos 
komplektas 
(priekinė apdailos 
juosta, šoninės 
apdailos juostos 
su pakojais)(31)

6_ Chromuotos šoninės 
apdailos juostos(03)

NAUJASIS „X-TRAIL“
ORIGINALŪS „NISSAN“ AKSESUARAI
„Nissan“ siūlo platų stilingų ir praktiškų aksesuarų asortimentą, kuris 
leis sukurti Jūsų skonį atitinkantį „X-TRAIL“ automobilį. Pradėkite nuo 
priekinės apdailos juostos ir šoninių apdailos juostų su pakojais, kurios 
įtrauktos į „Urban“ įrangos komplektą. Išbaigtumo įspūdį suteiks ryklio 
peleko formos antena.
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„STYLE“ 
ĮRANGOS 
KOMPLEKTAS - 

SUBTILI ELEGANCIJA
Patrauklų elegantišką stilių padės 

sukurti „Style“ įrangos su blizgia 
chromuota ar „ice chrome“ apdaila 

komplektas. Šios detalės gali reikšmingai 
patobulinti bendrą automobilio vaizdą.

„STYLE“ ĮRANGOS 
KOMPLEKTAS

1_ Chromuoti veidrodėlių 
gaubtai(02)

2_ Chromuota bagažinės 
dangčio apatinės 
dalies apdaila(04)

3_ Chromuotos šoninės 
apdailos juostos(03)

LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIAI

4_ 19 colių blizgūs juodi „IBISCUS“ 
lengvojo lydinio ratlankiai(25)

1

3

4

2

GALIMA RINKTIS

CHROMUOTĄ 
APDAILĄ

„ICE CHROME“ 
APDAILĄ
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„CROSSOVER“ ĮRANGOS KOMPLEKTAS
1_ Priekinio bamperio apsauga su apdailos plokštele(29) 2_  Galinė apdailos plokštelė (nesuderinama su 

vilkimo kabliu)(39)

4_ 17 colių tamsiai pilki „diamond cut“ 
dizaino „FLOW“ lengvojo lydinio 
ratlankiai(20)

3_ Šoninės apdailos plokštelės(38)

„CROSSOVER“ ĮRANGOS
KOMPLEKTAS - DINAMIŠKUMO POŽYMIAI
„Crossover“ įrangos komplekte esanti priekinio bamperio 
apsauga su priekine ir galine apdailos plokštelėmis išryškins 
solidžią ir dinamišką automobilio išvaizdą. Šios specialiai 
pagamintos apsauginės apdailos plokštelės byloja apie 
jūsų rimtus ketinimus.

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
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„URBAN“ ĮRANGOS KOMPLEKTAS
1_ Priekinė apdailos juosta(35) 2_ Šoninės apdailos juostos su pakojais(37)

3_ Galinė apdailos juosta(34) 

4_ Šviečiančios šoninės 
juostos(36)

LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIAI
5_ 19 colių sidabro 

spalvos „IBISCUS“ 
lengvojo lydinio 
ratlankiai(24) 

URBANISTINIS STILIUS -
PIRMYN Į MIESTĄ
Suteikite miestui gyvybingumo rinkdamiesi „Urban“ įrangos komplektą ir papuošdami savo automobilį 
priekine apdailos juosta bei šoninėmis juostomis su pakojais. Su 19 colių lengvojo lydinio ratlankiais jūsų 
automobilis taps tikra miesto centro pažiba.

123

Sapusdinti    |    Uždaryti



1

2

4

3

1_ 17 colių OE lengvojo lydinio ratlankiai(14)

2_ 19 colių OE lengvojo lydinio ratlankiai(15)

3_ Fiksuojamos ratų veržlės(27)

4_ 19 colių blizgūs juodi „WIND“ lengvojo 
lydinio ratlankiai(22)

LENGVOJO 
LYDINIO 
RATLANKIAI 
DIZAINERIO PRISILIETIMAS 
Pakeiskite savo įvaizdį įsigydami originalius 
„Nissan“ lengvojo lydinio ratlankius, kurie yra 
specialiai sukurti jūsų „X-TRAIL“ modeliui. 
Išskirtinis dizainas ir apdaila atskleidžia 
subtilų stilių ir užtikrina patikimą apsaugą.
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FLOW

5_ 17 colių blizgūs juodi „diamond cut“ dizaino 
lengvojo lydinio ratlankiai(20)

6_ 17 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio 
ratlankiai(18)

7_ 17 colių blizgūs juodi lengvojo lydinio ratlankiai(19)

IBISCUS

8_ 19 colių sidabro spalvos 
lengvojo lydinio ratlankiai(24)

9_ 19 colių tamsiai pilki 
„diamond cut“ dizaino 

lengvojo lydinio ratlankiai(26)

10_ 19 colių blizgūs juodi 
lengvojo lydinio ratlankiai(25)

WIND

11_ 19 colių sidabro spalvos lengvojo 
lydinio ratlankiai(21)

12_ 19 colių tamsiai pilki „diamond cut“ 
dizaino lengvojo lydinio ratlankiai(23)

13_ 19 colių blizgūs juodi lengvojo 
lydinio ratlankiai(22)
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APSAUGA
TINKAMAI PARENKITE 

AUTOMOBILĮ
Pasirūpinkite automobilio atsparumu išoriniam poveikiui. 

Šiam tikslui siūlomos šoninės kėbulo apsaugos juostos ir 
vėjo deflektoriai. Na o pritaikyta ryklio peleko formos antena 

taps efektingu ir aerodinaminiu akcentu.

1_ Automobilio statymo 
sistema priekyje ir 
gale(50-51) 

2_ Pilkos šoninės kėbulo 
apsaugos juostos (72) 
(taip pat siūlomos 
juodos, sidabro, baltos 
perlamutrinės spalvos 
ir dažomos versijos)

3_ Ryklio peleko formos 
antena(49) 
*nesuderinama su DAB 
(Digital Audio Broadcasting)

4_ Priekiniai ir galiniai vėjo 
deflektoriai su chromuota 
apdaila (4 vnt.) (75)

5_ Variklio dangčio 
deflektorius(74)

6_ 17 colių blizgūs juodi 
„diamond cut“ dizaino 
„FLOW“ lengvojo 
lydinio ratlankiai(20)
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SALONAS - 
JŪSŲ ANTRIEJI NAMAI
Pritaikykite automobilio saloną savo kasdienėms reikmėms. Iki smulkmenų apgalvota 
kiekviena detalė – nuo planšetės laikiklių iki aplinkos apšvietimo.
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1_ Rūbų pakaba ant sėdynės atlošo(52) 

2_ Išmaniojo telefono laikiklis su U formos 
spaustuvu (juodas)(55)

3_ Išmaniojo telefono laikiklis, pasukamas 360° 
kampu (baltas)(53)

4_ Universalus planšetės laikiklis (juodas)(56)

5_ Sportinių pedalų rinkinys ir apšvietimo 
sistema(12, 43)

6_ Šviečiančios slenksčių apsaugos  
(tik priekinės dalies)(44)

7_ Aliumininė bagažinės slenksčio apsauga(64) 

8_ Pavarų perjungimo svirtis su odos apdaila(13)

9_ Veliūro kilimėliai, standartiniai kilimėliai ir 
guminiai kilimėliai aukštais kraštais(65-66)
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PRAKTIŠKA BAGAŽINĖ -
MAKSIMALIAI IŠNAUDOKITE 
BAGAŽINĖS TALPĄ
Automobilio bagažinėje galite įrengti šuns groteles arba pertvarą ir 
apsaugoti bagažinės dugną minkštu įklotu.

1_ Šuns grotelės / bagažinės pertvara(59)

2_ Pirmosios pagalbos rinkinys(102)

3_ Bagažinės skyriaus kilimėlis (68) (5 vietų versija)

4_  Minkštas bagažinės įklotas 
ir bamperio viršutinės dalies apsauga 
(siūloma 5 ir 7 vietų versijoms) (60) (73)
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X1 > X3

1_ Prie vilkimo kablio tvirtinamas dviračių 
laikiklis (siūlomas dviejų dviračių laikiklis 
su 13 ir 7 kontaktų jungtimi arba trijų 
dviračių laikiklis su 7 kontaktų jungtimi) (99)

2_ Nuimamas vilkimo kablys(91)

3_ Slenkstis ant rato(85)

4_ Aliumininiai stogo bagažinės skersiniai(77)

5_ Maža stogo bagažinė (86) (taip pat siūloma 
vidutinė ir didelė bagažinė)

6_ Stumdomas slidžių / snieglentės laikiklis 
(šešioms poroms, taip pat siūlomos keturioms 
ir trims poroms skirtos versijos)(82)

7_ Stogo bagažinės skersiniai strypai(76)

NUOTYKIAI -
PASIRUOŠKITE LINKSMYBĖMS
Savo „X-TRAIL“ automobilį pritaikykite sportui ir nuotykiams. 
Su šiais aksesuarais būsite pasirengę viskam.
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UŽSAKYMŲ PUSLAPIS
ORIGINALŪS AKSESUARAI

CHROMUOTOS APDAILOS DETALĖS
(01) Chromuota B statramsčio apdaila KE605 4C600

(02)  Chromuoti veidrodėlių gaubtai KE960-4E500

(03)  Chromuotos šoninės apdailos juostos KE760 4C500

(04)  Chromuota bagažinės apatinės dalies apdaila KE791-4C520

(05) Chromuotos įrangos komplektas „STYLE“: veidrodėlių gaubtai, šoninės 
apdailos juostos, bagažinės dangčio apatinės dalies apdaila KE600-4C017

„ICE CHROME“ APDAILOS DETALĖS
(06) „Ice Chrome“ B statramsčio apdaila KE605 4C060IC

(07) „Ice Chrome“ veidrodėlių gaubtai KE960-4E500IC

(08) „Ice Chrome“ šoninės apdailos juostos KE760 4C500IC

(09) „Ice Chrome“ bagažinės apatinės dalies apdaila KE791-4C520IC

(10) „Ice Chrome“ įrangos komplektas „STYLE“: veidrodėlių gaubtai, šoninės 
apdailos juostos, bagažinės dangčio apatinės dalies apdaila KE600-4C017IC

SPORTINIO STILIAUS DETALĖS
(11) Sportinių pedalų komplektas (modeliams su automatine transmisija, 

be atramos kojai) KE460-4C111

(12)  Sportinių pedalų komplektas (modeliams su mechanine transmisija, 
be atramos kojai)

KE460-4C011

(13)  OE pavarų perjungimo svirtelė su odine apdaila 32865-4EA0A 

RATAI
(14)  OE 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai D0300-4CE1A

(15)  OE 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai D0C00-4CB3A

(16) 17 colių ratlankių OE centriniai gaubtai 40342-BR01A

(17) 19 colių ratlankių OE centriniai gaubtai 40342-4EA1A

(18)  17 colių „FLOW“ lengvojo lydinio ratlankiai su centriniais gaubtais 
(sidabro spalvos, G081-2)

KE409-4C200

(19)  17 colių „FLOW“ lengvojo lydinio ratlankiai su centriniais gaubtais 
(juodi, blizgūs, Z11) KE409-4C200BZ

(20)  17 colių „FLOW“ lengvojo lydinio ratlankiai su centriniais gaubtais 
(„diamond cut“ dizaino, tamsiai pilki, KAD)

KE409-4C200B1

(21)  19 colių „WIND“ lengvojo lydinio ratlankiai su centriniais gaubtais 
(sidabro spalvos, G081-2)

KE409-4E400

(22)  19 colių „WIND“ lengvojo lydinio ratlankiai su centriniais gaubtais (juodi, Z11) KE409-4E400BZ

(23)  19 colių „WIND“ lengvojo lydinio ratlankiai su centriniais gaubtais 
(„diamond cut“ dizaino, tamsiai pilki, KAD)

KE409-4E400DS

(24)  19 colių „IBISCUS“ lengvojo lydinio ratlankiai su centriniais gaubtais 
(sidabro spalvos, G081-2)

KE409-4C400

(25)  19 colių „IBISCUS“ lengvojo lydinio ratlankiai su centriniais gaubtais 
(juodi, Z11)

KE409-4C400BZ

(26)  19 colių „IBISCUS“ lengvojo lydinio ratlankiai su centriniais gaubtais 
(„diamond cut“ dizaino, tamsiai pilki, KAD)

KE409-4C400DS

(27)  Fiksuojamos ratų veržlės (4 vnt.) KE409-89951

APDAILOS DETALĖS
(28) Automatiškai nulenkiami veidrodėliai KE963-4E002

(29)  Įrangos komplektas „CROSSOVER“: priekinio bamperio 
apsauga su priekine ir galine apdailos plokštelėmis (modeliams be galinio 
statymo jutiklio)

KE600-4C019

(30) Įrangos komplektas „CROSSOVER“: priekinio bamperio 
apsauga su priekine ir galine apdailos plokštelėmis (modeliams su galiniu 
statymo jutikliu)

KE600-4C018

(31)  Įrangos komplektas:„URBAN“ : priekinė apdailos juosta, šoninės apdailos 
juostos su pakojais

KE600-4B010

(32)  LED rūko žibintų komplektas (siūloma tik modeliams su OE halogeniniais 
žibintais)

B61E0-4CB3B

(33) OE rūko žibintų komplektas KE622-4C000

(34)  Nerūdijančio plieno galinės kampų apdailos juostos (nesuderinamos su 
galine apdailos plokštele)

KE545-4B53A

(35)  ÀNerūdijančio plieno priekinė apdailos juosta (nesuderinama su priekine 
apdailos plokštele)

KE540-4B53A

(36)  Šviečiančios nerūdijančio plieno šoninės apdailos juostos 
(nesuderinamos su šoninėmis apdailos plokštelėmis)

KE543-4B03A

(37) Nerūdijančio plieno šoninės juostos su pakoja (nesuderinamos su šoninėmis 
apdailos plokštelėmis) KE543-4B55A

(38)  Šoninė apdailos plokštelė (nesuderinama su šoninėmis apdailos juostomis) G68E0-4CE00

(39)  Galinė apdailos plokštelė (modeliams be galinio statymo jutiklio; 
nesuderinama su vilkimo kabliu)

H5901-4CE00

(40) Galinė apdailos plokštelė (modeliams su galiniu statymo jutikliu; 
nesuderinama su vilkimo kabliu) H5901-4CE10

(41)  Priekinio bamperio apsauga (būtina užsakyti su priekine apdailos plokštele) F2060-4CE00

(42)  Priekinė apdailos plokštelė (būtina užsakyti su priekinio bamperio apsauga) G5890-4CE00

(43)  Apšvietimo sistema (salone) B64D0-4CB0A

(44)  Šviečiančios slenksčių apsaugos (priekinės dalies komplektas) G6950-4CB0A

(45) Ryklio peleko formos antena, sidabro spalvos (K23) KE280-4C001

(46) Ryklio peleko formos antena, pilkai mėlynos spalvos (RAQ) KE280-4C002

(47) Ryklio peleko formos antena, perlamutrinė balta (QAB)  KE280-4C003

(48) Ryklio peleko formos antena, pilka (KAD) KE280-4C004

(49)  Ryklio peleko formos antena, juoda (Z11) KE280-4C005

PAGALBINĖ ĮRANGA
(50)  Galinė automobilio statymo sistema KE511-99902

(51)  Priekinė automobilio statymo sistema KE512-99905

VIDAUS ĮRANGA
(52)  Rūbų pakaba KS872-99900 

(53)  Išmaniojo telefono laikiklis, pasukamas 360º kampu (baltas) KS289-360WH 

(54) Išmaniojo telefono laikiklis, pasukamas 360º kampu (juodas) KS289-360BL 

(55)  Išmaniojo telefono laikiklis su U formos spaustuvu (juodas) KS289-UG0BL 

(56)  Universalus planšetės laikiklis (juodas) KS289-TH0BL 

(57) Išimama peleninė F8800-89925

(58) Telefono ir puodelio laikiklis KE930-00300

PRAKTIŠKI BAGAŽINĖS PRIEDAI
(59)  Šuns grotelės/bagažinės pertvara KE964-3B53A

(60)  Minkštas bagažinės įklotas (penkiaviečiams modeliams, per visą bagažinę) KE965-4C5S0

(61) Minkštas bagažinės įklotas (septynviečiams modeliams) KE965-4C7S0

(62) Krovinių tvirtinimo tinklelis KE966-74R00

(63) Krovinių tvirtinimo tinklelis (horizontalus) KE966-75R00

(64)   Bagažinės slenksčio apsauga (aliumininė) KE967-4C520

KILIMĖLIAI
(65)  Veliūro kilimėlių komplektas (pirmosios ir antrosios eilių) KE745-4B021

(66)  Tekstilės kilimėlių komplektas „Luxury“ (pirmosios ir antrosios eilių) KE745-4B001

(67) Guminių kilimėlių aukštais kraštais komplektas (pirmosios ir antrosios eilių) KE748-4B089

(68)  Bagažinės tekstilės kilimėlis (per visą bagažinę, 5 vietų versija) KE840-4B000

IŠORĖS APSAUGA
(69) Šoninės kėbulo apsaugos juostos (dažytos sidabro spalva, spalvos kodas – K23) KE760-4C52S

(70) Šoninės kėbulo apsaugos juostos (dažytos juoda spalva, spalvos kodas – G41) KE760-4C52B

(71) Šoninės kėbulo apsaugos juostos (dažytos balta perlamutrine spalva, 
spalvos kodas – QAB) KE760-4C52Q

(72)  Šoninės kėbulo apsaugos juostos (dažytos pilka spalva, spalvos kodas – KAD) KE760-4C52G

(73)  Galinio bamperio viršutinės dalies apsauga KE967-4C530

(74)  Variklio dangčio defl ektorius KE610-4C000

(75)  Vėjo defl ektorių su chromuota apdaila komplektas (priekinių ir galinių) H0800-4CC0A

STOGO BAGAŽINĖS LAIKIKLIAI
(76)  Stogo bagažinės skersiniai strypai KE732-4C010

(77)  Stogo bagažinės skersiniai (aliumininiai) KE730-4C010

(78) Dviračių laikiklis (aliumininis) KE738-80010

(80) Slidžių/snieglentės laikiklis (trims poroms) KE738-50001

(81) Slidžių/snieglentės laikiklis (keturioms poroms) KE738-50002

(82)  Slankiojamasis slidžių/snieglentės laikiklis (šešioms poroms) KE738-99996

(83) „T-track“ adapteris dviračių laikikliui KE737-99931

(84) „T-track“ aliumininis adapteris slidžių laikikliui (trims ir keturioms poroms) KE737-99932

(85)  Slenkstis ant rato KE930-00130

STOGO BAGAŽINĖS
TALPA, ILGIS, PLOTIS, AUKŠTIS, SVORIS, MAKSIMALI APKROVA

(86)  Maža stogo bagažinė, 380 l, 1600 x 800 x 400 mm, 75 kg KE734-10000

(87) Vidutinio dydžio stogo bagažinė, 480 l, 1900 x 800 x 400 mm, 75 kg KE734-20000

(88) Didelė stogo bagažinė, 530 l, 2250 x 800 x 420 mm, 75 kg KE734-30000

(89) Stogo bagažinė „Ranger 90“, 340 l, 1100 x 800 x 400 mm, 75 kg KE734-RAN90

VILKIMAS
(90) Papildomas elektros lizdas priekabai KE505-99996

(91)  Nuimamas vilkimo kablys KE500-4C010

(92) Apsauginė apkaba (standartinė) KE500-99935

(93) 13 kontaktų jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui KE505-4C013

(94) 7 kontaktų jungties elektros instaliacija vilkimo kabliui KE505-4C007

(95) Vilkimo kablio jungties adapteris, iš 7 į 13 kontaktų KE505-89941

(96) Vilkimo kablio jungties adapteris, iš 13 į 7 kontaktų KE505-89951

(97) Vilkimo kablio jungties adapteris, iš 13 į 7 kontaktų, ir 12S (ilga versija) KE505-89961

(98) Prie vilkimo kablio tvirtinamas dviračių laikiklis (dviejų dviračių), 13 kontaktų KE738-70213

(99)  Prie vilkimo kablio tvirtinamas dviračių laikiklis (dviejų dviračių), 7 kontaktų KE738-70207

(100) Prie vilkimo kablio tvirtinamas dviračių laikiklis (trijų dviračių), 7 kontaktų KE738-70307

SAUGUMAS IR APSAUGA
(101) Pirmosios pagalbos rinkinys (kieta dėžutė) KE930-00021

(102)  Pirmosios pagalbos rinkinys (minkštas krepšys) KE930-00026

(103) Apsauginė liemenė (1 vnt.) KE930-00111

(104) Saugos priemonių rinkinys (pirmosios pagalbos rinkinys, viena apsauginė 
liemenė, vienas avarinis trikampio formos ženklas) KE930-00028

(105) Saugos priemonių rinkinys (pirmosios pagalbos rinkinys, viena apsauginė 
liemenė, du avariniai trikampio formos ženklai) KE930-00029

(106) Avarinis trikampio formos ženklas KE930-00017

(107) Avariniai trikampio formos ženklai (2 vnt.) KE930-00018

Pasiteiraukite savo atstovybėje, kokie aksesuarai yra įtraukti į jūsų su „Nissan“ sudarytą 
fi nansavimo sutartį, taip pat sužinokite jums tinkamo fi nansavimo plano privalumus.

Originalūs „Nissan“ aksesuarai
Taikoma 3 metų arba 100.000 km ridos garantija, kai dalys montuojamos „Nissan“ atstovybėje 
(galioja dalims ir darbams) perkant naują automobilį.
Taikoma 12 mėnesių garantija, kai dalys montuojamos atstovybės, trečiosios šalies ar kliento 
(galioja tik dalims be ridos apribojimo).

 „Nissan“ patvirtinti aksesuarai
Taikoma 2 metų arba 100.000 km ridos garantija, kai dalys montuojamos „Nissan“ atstovybėje 
(galioja dalims ir darbams) perkant naują automobilį.
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Apsilankykite mūsų svetainėje: www.nissan.lt

Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti (2014 m. LIEPOS mėn.) būtų teisingas. Šioje brošiūroje 
publikuojamos automobilių parodose demonstruotų prototipų nuotraukos. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti savo gaminius, 
„Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas ir jų nuotraukas. „Nissan“ 
atstovybėms bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje „Nissan“ atstovybėje. Dėl 
spausdinimo procesų netobulumo šioje brošiūroje pateiktų iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų išorės ir vidaus apdailos medžiagų 
spalvų. Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti šią brošiūrą ar jos dalį be raštiško „Nissan Europe“ leidimo.

Atstovybės antspaudas:

Brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro. X-TRAIL GEA P&A brošiūra, 2014 m. liepos mėn. Spausdinta ES.
Leidėjai: „NEW BBDO“, Prancūzija, tel. +33 1 40 62 37 37, ir „eg+ worlwide“, Prancūzija, tel. +33 1 49 09 25 35.

Sekite naujienas apie „Nissan X-TRAIL“:

PRATĘSTOJI GARANTIJA

„Nissan 5*“ pratęstosios garantijos planas leidžia 
ilgesnį laiką arba iki didesnės ridos naudotis jūsų „X-TRAIL“ 
suteikta garantija.

Iš siūlomų kelių sutarčių variantų galite išsirinkti labiausiai jūsų 
poreikius atitinkantį.

Remontuojant bus montuojamos tik originalios „Nissan“ 
dalys. Darbus atliks mūsų kvalifi kuoti technikos specialistai, 
kurie geriau už visus pažįsta jūsų automobilį.

„NISSAN 5*“ pratęstoji garantija padeda išvengti rūpesčių 
iškilus nenumatytoms problemoms. Be to, parduodant 
automobilį garantija gali būti perduota kitam automobilio 
savininkui.

Į „Nissan 5*“ pratęstąją garantiją taip pat įtrauktos papildomos 
pagalbos kelyje paslaugos, kurios teikiamos visoje Europoje, 
ištisą parą, 365 dienas per metus. Šiomis paslaugomis 
galima naudotis draudimo poliso galiojimo laikotarpiu.

SERVISO SUTARTYS

Tinkamai pasirūpinkite savo „X-TRAIL“ automobiliu, nes jis to 
vertas. Rinkitės „Nissan“ serviso planą ir sutaupykite pinigų.

Mūsų serviso planuose numatytos įprastos Jūsų „X-TRAIL“ 
automobilio techninės priežiūros sąlygos. 

Šie planai leidžia numatyti fi ksuotas techninės priežiūros 
išlaidas iki penkerių metų laikotarpiui.

Serviso planas apima visus patikros ir dalių keitimo darbus, 
kuriuos reikia atlikti pagal „Nissan“ individualią techninės 
priežiūros programą.

Numatytus darbus atlieka mūsų kvalifi kuoti technikos 
specialistai naudodami tik originalias „Nissan“ dalis.

Tinkamai prižiūrint automobilį išsaugoma aukšta jo likutinė vertė.

Be to, parduodant „Nissan“ automobilį, kai dar nėra 
pasibaigęs sutarties galiojimo terminas, sutartis lieka galioti 
toliau automobiliu naudojantis naujajam savininkui.
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