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ORIĢINĀLIE AKSESUĀRI
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UZ VĀKA: X-TRAIL ar hromētām sānu spoguļu uzlikām un hromētām sānu uzlikām, priekšējo uzliku ar priekšējo dekoratīvo uzliku un 19" WIND Dark Grey ar 
dimantu slīpētiem vieglmetāla diskiem.(02) (03) (41) (42) (23)
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1_ Haizivs spuras tipa antena (nav savietojama ar digitālo audio pārraidi (DAB));(49)

2_ LED miglas lukturu komplekts;(32)

3_ Sānu spoguļu uzlikas, Chrome;(02)

4_ WIND Glossy Black 
19" vieglmetāla 
diski;(22)

5_ Urban Pack 
(priekšējais 
dekoratīvais stienis, 
sānu dekoratīvie 
stieņi ar 
kāpšļiem);(31)

6_ Sānu durvju uzlikas, 
Chrome.(03)

JAUNĀ X-TRAIL
NISSAN ORIĢINĀLIE AKSESUĀRI
Personalizējiet savu X-TRAIL atbilstoši savām vēlmēm, izmantojot 
Nissan stilīgos un praktiskos aksesuārus! Sāciet ar priekšējo dekoratīvo 
stieni un sānu stieņiem ar kāpšļiem, kas pieejami Urban Pack ietvaros, 
un pilnam efektam pievienojiet haizivs spuras tipa antenu!
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STYLE PACK –
IZSMALCINĀTS AKCENTS

Pievilcībai un elegancei, kas ir pamanāma 
ikvienam, izvēlieties Style Pack aksesuārus 

Shiny Chrome vai Ice Chrome krāsā! 
Atšķirība slēpjas niansēs!

STYLE PACK
1_ Sānu spoguļu 

uzlikas, Chrome;(02)

2_ Bagāžas 
nodalījuma 
apakšmalas 
apdare, Chrome;(04)

3_ Sānu durvju 
uzlikas, Chrome.(03)

VIEGLMETĀLA DISKI
4_ 19" IBISCUS Glossy 

Black vieglmetāla diski.(25)
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PIEEJAMI:

CHROME ICE CHROME
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CROSSOVER PACK
1_ Priekšējā uzlika ar priekšējo dekoratīvo uzliku;(29) 2_ Aizmugures dekoratīvā uzlika 

(nav savietojama ar sakabes āķi);(39)

4_ 17" FLOW Dark Grey ar dimantu 
slīpēti vieglmetāla diski.(20)

3_ Sānu dekoratīvā uzlika.(38)

CROSSOVER PACK –
VIENMĒR GATAVS
Pārliecinošam un dinamiskam raksturam izvēlieties Crossover 
Pack priekšējo uzliku ar priekšējo dekoratīvo uzliku un 
aizmugures dekoratīvo uzliku! Šīs, īpaši šim automobiļa 
modelim izgatavotās aizsarguzlikas sniedz pārliecību, 
ka Jūsu automobilis ir gatavs 
nopietnām lietām.

VIEGLMETĀLA DISKI
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URBAN PACK
1_ Priekšējais dekoratīvais stienis;(35) 2_ Sānu dekoratīvie stieņi ar kāpšļiem;(37)

3_ Aizmugures dekoratīvais 
stienis;(34)  

4_ Izgaismoti sānu stieņi.(36)

VIEGLMETĀLA DISKI

5_ 19" IBISCUS Silver 
vieglmetāla diski.(24)

PILSĒTAS STILS –
DODIETIES IELĀS!
„Piešķiliet” pilsētai dzirksti ar Urban Pack, kurā ietilpst priekšējais dekoratīvais stienis un sānu stieņi ar 
kāpšļiem! Ar 19" vieglmetāla diskiem pilsētā nepaliksiet nepamanīts.
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1_ 17" OE vieglmetāla diski;(14)

2_ 19" OE vieglmetāla diski;(15)

3_ Slēdzami riteņu uzgriežņi;(27)

4_ 19" WIND Glossy Black 
vieglmetāla diski.(22)

VIEGLMETĀLA 
DISKI –
NIANSES KĀ MĀKSLA
Padariet savu X-TRAIL vēl pamanāmāku ar 
īpaši šim automobiļa modelim veidotajiem 
Nissan oriģinālajiem vieglmetāla diskiem! 
Oriģināls dizains un materiāli iespaidīgam 
stilam un drošībai.
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FLOW

5_ 17" Glossy Black ar dimantu slīpēti 
vieglmetāla diski;(20)

6_ 17" Silver vieglmetāla diski;(18)

7_ 17" Glossy Black vieglmetāla diski.(19)

IBISCUS

8_ 19" Silver vieglmetāla 
diski;(24)

9_ 19’’ Dark Grey ar dimantu 
slīpēti vieglmetāla diski;(26)

10_ 19" Glossy Black 
vieglmetāla diski.(25)

WIND

11_ 19" Silver vieglmetāla diski;(21)

12_ 19" Dark Grey ar dimantu slīpēti 
vieglmetāla diski;(23)

13_ 19" Glossy Black vieglmetāla diski.(22)
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AIZSARDZĪBA
ESIET VIENMĒR FORMĀ!

Augstāks izturības līmenis ar automobiļa virsbūves 
sānu uzlikām, vēja deflektoriem un haizivs spuras 

tipa antenu pārliecinošam, aerodinamiskam izskatam.

1_ Priekšējā un aizmugurējā 
automobiļa stāvvietā 
novietošanas sistēma;(50-51)

2_ Automobiļa virsbūves 
sānu uzlikas - Grey 
(pieejamas arī Black, 
Silver un White Pearl 
krāsā un krāsojamā 
versijā);(72) 

3_ Haizivs spuras tipa 
antena (nav savietojama 
ar digitālo audio 
pārraidi (DAB));(49)

4_ Vēja deflektori ar 
hromētu apdari 
automobiļa priekšā un 
aizmugurē (komplektā 
4 gab.);(75) 

5_ Dzinēja pārsega 
deflektors;(74)

6_ 17" FLOW Glossy Black 
ar dimantu slīpēti 
vieglmetāla diski.(20)
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AUTOMOBIĻA SALONS
GLUŽI KĀ MĀJĀS, LAI ARĪ KUR JŪS ATRASTOS
Izvēlieties aksesuārus automobiļa salonam un pielāgojiet to savām ikdienas vajadzībām! Mēs 
esam padomājuši par visu, ieskaitot planšetdatoru turētājus un visaptverošu apgaismojumu.
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1_ Sēdekļu atzveltnes apģērbu pakaramais;(52) 

2_ Viedtālruņa turētājs ar „U” veida satvērienu 
(Black);(55)

3_ Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu 
satvērienu (White);(53)

4_ Universālais planšetdatora turētājs 
(Black); (56)

5_ Sporta pedāļu komplekts un visaptverošais 
apgaismojums;(12, 43)

6_ Apgaismotas sliekšņu aizsarguzlikas 
(tikai priekšā);(44)

7_ Aizmugures sliekšņa uzlika, alumīnija;(64)

8_ Pārnesumu pārslēga uzgalis ar ādas 
apdari;(13)

9_ Velūra paklājiņi, standarta paklājiņi un 
gumijas paklājiņi ar paaugstinātām 
malām. (65-66)
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BAGĀŽAS NODALĪJUMA 
PRAKTISKUMS –
IZMANTOJIET TĀ IESPĒJAS PILNĪBĀ!
Izmantojiet parocīgo suņu aizsargbarjeru/bagāžas nodalījuma 
sadalītāju, kas atvieglos bagāžas izvietošanu, un mīksto paklāju 
triecienu mazināšanai!

1_ Suņu aizsargbarjera/bagāžas nodalījuma 
sadalītājs;(59)

2_ Pirmās palīdzības komplekts;(102)

3_ Bagāžas nodalījuma sliekšņa uzlika, alumīnija 
(pieejama tikai 5 sēdvietu versijai);(68)

4_ Mīksts bagāžas nodalījuma paklājs un bampera 
augšdaļas aizsarguzlika (pieejami versijām ar 
5 un 7 sēdvietām).(60) (73)
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1_ Uz sakabes āķa stiprināms velosipēdu 
turētājs (pieejams 2 velosipēdiem ar 
13 un 7 tapām un 3 velosipēdiem ar 
7 tapām);(99) 

2_ Noņemams sakabes āķis;(91)

3_ Uz riepas stiprināms kāpslis;(85)

4_ Jumta bagāžas turētājs, alumīnija;(77)

5_ Jumta bagāžas kaste, maza izmēra: 
380 l (pieejama arī vidēja (480 l) un 
liela (530 l) izmēra);(86) 

6_ Slēpju/sniega dēļa turētājs, bīdāms, līdz 
6 pāriem (pieejamas arī versijas līdz 
4 pāriem un līdz 3 pāriem);(82) 

7_ Šķērsstieņi jumta reliņiem.(76)

PIEDZĪVOJUMS –
IZBAUDIET TO!
Aprīkojiet savu X-TRAIL ar visu nepieciešamo sportiskām aktivitātēm 
un piedzīvojumiem! Mēs piedāvājam aksesuārus visām vajadzībām.
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PASŪTĪJUMA LAPA
ORIĢINĀLIE AKSESUĀRI

CHROME TOUCH
(01) Chrome Touch: „B” statņa uzlika KE605-4C600

(02)  Chrome Touch: sānu spoguļu uzlikas KE960-4E500

(03)  Chrome Touch: sānu durvju uzlikas KE760 4C500

(04)  Chrome Touch: bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE791-4C520

(05) Chrome Touch STYLE PACK: sānu spoguļu uzlikas, sānu durvju uzlikas, 
bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE600-4C017

ICE CHROME TOUCH
(06) Ice Chrome Touch: „B” statņa uzlika KE605-4C060IC

(07) Ice Chrome Touch: sānu spoguļu uzlikas KE960-4E500IC

(08) Ice Chrome Touch: sānu durvju uzlikas KE760 4C500IC

(09) Ice Chrome Touch: bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE791-4C520IC

(10) Ice Chrome STYLE PACK: sānu spoguļu uzlikas, sānu durvju uzlikas, 
bagāžas nodalījuma apakšdaļas apdare KE600-4C017IC

SPORT TOUCH
(11) Sporta pedāļu komplekts A/T (bez pēdas balsta) KE460-4C111

(12)  Sporta pedāļu komplekts M/T (bez pēdas balsta) KE460-4C011

(13)  OE pārnesumu pārslēga uzgalis ar ādas apdari 32865-4EA0A 

VIEGLMETĀLA DISKI
(14)  17" OE vieglmetāla diski D0300-4CE1A

(15)  19" OE vieglmetāla diski D0C00-4CB3A

(16) OE centrālās disku uzlikas 17" diskiem 40342-BR01A

(17) OE centrālās disku uzlikas 19" diskiem 40342-4EA1A

(18)  17" FLOW vieglmetāla diski ar disku centrālo uzliku - Silver (G081-2) KE409-4C200

(19)  17" FLOW vieglmetāla diski ar disku centrālo uzliku - Glossy Black (Z11) KE409-4C200BZ

(20)  17" FLOW vieglmetāla diski ar disku centrālo uzliku, slīpēti ar dimantu - 
Dark Grey (KAD) KE409-4C200B1

(21)  19" WIND vieglmetāla diski ar disku centrālo uzliku - Silver (G081-2) KE409-4E400

(22)  19" WIND vieglmetāla diski ar disku centrālo uzliku - Black (Z11) KE409-4E400BZ

(23)  19" WIND vieglmetāla diski ar disku centrālo uzliku, slīpēti ar dimantu - 
Dark Grey (KAD) KE409-4E400DS

(24)  19" IBISCUS vieglmetāla diski ar disku centrālo uzliku - Silver (G081-2) KE409-4C400

(25)  19" IBISCUS vieglmetāla diski ar disku centrālo uzliku - Black (Z11) KE409-4C400BZ

(26)  19" IBISCUS vieglmetāla diski ar disku centrālo uzliku, slīpēti ar dimantu - 
Dark Grey (KAD) KE409-4C400DS

(27)  Slēdzami riteņu uzgriežņi (komplektā 4 gab.) KE409-89951

EKSTERJERA STILS
(28) Automātiski pielokāmi sānu spoguļi KE963-4E002

(29)  CROSSOVER PACK: priekšējā uzlika ar priekšējo un aizmugures 
dekoratīvo uzliku (bez aizmugures stāvvietā novietošanas sensoriem)

KE600-4C019

(30) CROSSOVER PACK: priekšējā uzlika ar priekšējo un aizmugures dekoratīvo 
uzliku (ar aizmugures stāvvietā novietošanas sensoriem) KE600-4C018

(31)  URBAN PACK: priekšējais dekoratīvais stienis, sānu dekoratīvie 
stieņi ar kāpšļiem

KE600-4B010

(32)  LED miglas lukturu komplekts (tikai automobiļiem ar OE 
halogēna lukturiem)

B61E0-4CB3B

(33) OE miglas lukturu komplekts KE622-4C000

(34)  Aizmugures dekoratīvais stienis (automobiļa stūros) no nerūsējoša 
tērauda (nav savietojams ar aizmugures dekoratīvo uzliku)

KE545-4B53A

(35)  Priekšējais dekoratīvais stienis no nerūsējoša tērauda (nav savietojams ar 
priekšējo dekoratīvo uzliku)

KE540-4B53A

(36)  Apgaismoti sānu dekoratīvie stieņi no nerūsējoša tērauda (nav savietojami 
ar sānu dekoratīvo uzliku)

KE543-4B03A

(37)  Sānu stieņi ar kāpšļiem no nerūsējoša tērauda (nav savietojami ar sānu 
dekoratīvo uzliku)

KE543-4B55A

(38)  Sānu dekoratīvā uzlika (nav savietojama ar sānu dekoratīviem stieņiem) G68E0-4CE00

(39)  Aizmugures dekoratīvā uzlika (bez aizmugurējiem stāvvietā novietošanas 
sensoriem, nav savietojama ar sakabes āķi)

H5901-4CE00

(40) Aizmugures dekoratīvā uzlika (ar aizmugurējiem stāvvietā novietošanas 
sensoriem, nav savietojama ar sakabes āķi) H5901-4CE10

(41)  Priekšējā uzlika (jāpasūta kopā ar priekšējo dekoratīvo uzliku) F2060-4CE00

(42)  Priekšējā dekoratīvā uzlika (jāpasūta kopā ar priekšējo uzliku) G5890-4CE00

(43)  Visaptverošs apgaismojums (automobiļa salonā) B64D0-4CB0A

(44)  Sliekšņu aizsarguzlikas, apgaismotas (priekšējais komplekts) G6950-4CB0A

(45) Haizivs spuras tipa antena – Silver (K23) KE280-4C001

(46) Haizivs spuras tipa antena – Grayish Blue (RAQ) KE280-4C002

(47) Haizivs spuras tipa antena – White Pearl (QAB)  KE280-4C003

(48) Haizivs spuras tipa antena – Gray (KAD) KE280-4C004

(49)  Haizivs spuras tipa antena – Black (G41) KE280-4C005

TEHNOLOĢIJU PALĪGSISTĒMAS
(50)  Aizmugurējā stāvvietā novietošanas sistēma KE511-99902

(51)  Priekšējā stāvvietā novietošanas sistēma KE512-99905

AUTOMOBIĻA SALONA PRAKTISKUMS
(52)  Sēdekļa atzveltnes apģērbu pakaramais KS872-99900

(53)  Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu (White) KS289-360WH

(54) Viedtālruņa turētājs ar 360 grādu satvērienu (Black) KS289-360BL 

(55)  Viedtālruņa turētājs ar „U” veida satvērienu (Black) KS289-UG0BL 

(56)  Universālais planšetdatora turētājs (Black) KS289-TH0BL 

(57) Nomadic pelnu trauks F8800-89925 

(58) Tālruņa/glāžu turētājs KE930-00300

BAGĀŽAS NODALĪJUMA PRAKTISKUMS
(59)  Suņu aizsargbarjera/bagāžas nodalījuma sadalītājs KE964-3B53A

(60)  Mīksts bagāžas nodalījuma grīdas paklājs (5 sēdvietu versijai, viss 
bagāžas nodalījums)

KE965-4C5S0

(61) Mīksts bagāžas nodalījuma grīdas paklājs (7 sēdvietu versijai) KE965-4C7S0

(62) Bagāžas nodalījuma tīkls uzglabāšanai KE966-74R00

(63) Bagāžas nodalījuma tīkls, horizontāls KE966-75R00

(64)  Bagāžas nodalījuma sliekšņa aizsarguzlikas no alumīnija KE967-4C520

AUTOMOBIĻA SALONA PAKLĀJIŅI
(65)  Automobiļa salona paklājiņi no velūra (komplektā 4 gab. - priekšā un 

2. sēdekļu rindai)
KE745-4B021

(66)  Automobiļa salona luksusa paklājiņi no tekstila (komplektā 4 gab. - 
priekšā un 2. sēdekļu rindai)

KE745-4B001

(67) Automobiļa salona paklājiņi no gumijas ar paaugstinātām malām 
(komplektā 4 gab. - priekšā un 2. sēdekļu rindai) KE748-4B089

(68)  Mīksts bagāžas nodalījuma grīdas paklājs (5 sēdvietu versijai, 
viss bagāžas nodalījums)

KE840-4B000

AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES AIZSARDZĪBA
(69) Automobiļa virsbūves sānu uzlikas – Silver (K23) KE760-4C52S

(70) Automobiļa virsbūves sānu uzlikas - Black (G41) KE760-4C52B

(71) Automobiļa virsbūves sānu uzlikas - White Pearl (QAB) KE760-4C52Q

(72)  Automobiļa virsbūves sānu uzlikas - Grey (KAD) KE760-4C52G

(73)  Aizmugures bampera augšdaļas aizsarguzlika KE967-4C530

(74)  Dzinēja pārsega defl ektors KE610-4C000

(75)  Vēja defl ektors ar hromētu apdari (priekšas un aizmugures komplekts) H0800-4CC0A

JUMTA BAGĀŽAS TURĒTĀJI
(76)  Šķērsstieņi jumta reliņiem KE732-4C010

(77)  Jumta bagāžas stieņi, alumīnija KE730-4C010

(78) Velosipēdu turētājs, alumīnija KE738-80010

(80) Slēpju/sniegadēļu turētājs, līdz 3 pāriem KE738-50001

(81) Slēpju/sniegadēļu turētājs, līdz 4 pāriem KE738-50002

(82)  Slēpju turētājs, bīdāms, līdz 6 pāriem KE738-99996

(83) T-track adapteris velosipēda turētājam KE737-99931

(84) T-track alumīnija adapteris slēpju turētājiem 3 un 4 pāriem KE737-99932

(85)  Riepas kāpslis KE930-00130

JUMTA BAGĀŽAS KASTES
ietilpība/garums/platums/augstums/maksimālā kravnesība

(86)  Jumta bagāžas kaste, mazā, 380 l /1600*800*400 mm/75 kg KE734-10000

(87) Jumta bagāžas kasta, vidējā, 480 l /1900*800*400 mm/75 kg KE734-20000

(88) Jumta bagāžas kaste, lielā, 530 l /2250*800*420 mm/75 kg KE734-30000

(89) Jumta bagāžas kaste Ranger 90, auduma, 340 l /1100*800*400 mm/75 kg KE734-RAN90

SAKABES ĀĶI UN AKSESUĀRI
(90) Papildu strāvas pieslēgums piekabei KE505-99996

(91)  Sakabes āķis (noņemams) KE500-4C010

(92) Drošības skava, standarta KE500-99935

(93) TEK 13 tapas KE505-4C013

(94) TEK 7 tapas KE505-4C007

(95) TEK adapteris, no 7 tapām līdz 13 tapām KE505-89941

(96) TEK adapteris, no 13 tapām līdz 7 tapām KE505-89951

(97) TEK adapteris, garais, no 13 tapām uz 7 tapām + 12s TEK adapteris KE505-89961

(98) Sakabes āķa velosipēdu turētājs, 13 tapu, 2 velosipēdiem KE738-70213

(99)  Sakabes āķa velosipēdu turētājs, 7 tapu, 2 velosipēdiem KE738-70207

(100) Sakabes āķa velosipēdu turētājs, 7 tapu, 3 velosipēdiem KE738-70307

DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
(101) Pirmās palīdzības komplekts (plastmasas kaste) KE930-00021

(102)  Pirmās palīdzības komplekts (mīksta soma) KE930-00026

(103) Drošības veste KE930-00111

(104) Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts, 
1 veste un 1 trīsstūris) KE930-00028

(105) Automobiļa drošības komplekts (pirmās palīdzības komplekts, 
1 veste un 2 trīsstūri) KE930-00029

(106) Avārijas trīsstūris KE930-00017

(107) Avārijas trīsstūri (komplektā 2 gab.) KE930-00018

Lūdziet savam dīlerim ietvert aksesuārus Jūsu Nissan automobiļa līzinga summā un saņemiet Jums 
vislabāk atbilstošo fi nansējuma piedāvājumu!

Nissan oriģinālie aksesuāri – 3 gadu vai 100 000 km garantija, ja uzstādīšanu automobiļa iegādes laikā 
veic Nissan dīleris (detaļas un darbs).
12 mēnešu garantija, ja uzstādīšanu veic Nissan dīleris, trešā persona vai klients pats (tikai detaļas/
neierobežots nobraukums).

 Nissan apstiprinātie aksesuāri – 2 gadu vai 100 000 km garantija, ja uzstādīšanu automobiļa 
iegādes laikā veic Nissan dīleris (detaļas un darbs).
12 mēnešu garantija, ja uzstādīšanu veic Nissan dīleris, trešā puse vai klients pats (tikai detaļas/
neierobežots nobraukums).
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Apmeklējiet mūsu mājas lapu: www.nissan.lv

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2014. gada jūlijā). Šajā brošūrā 
izmantoti automobiļu modeļu prototipi, kas tika izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot savus produktus, 
Nissan Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. Nissan dīleri tiks informēti 
par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar Nissan dīleri! Sakarā ar poligrāfiskās 
drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu krāsām. 
Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilnīga vai daļēja reproducēšana bez rakstiskas Nissan Europe atļaujas ir aizliegta.

Dīlera zīmogs:

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – X-TRAIL GEA P&A brochure 07/ 2014 – Iespiesta ES.
Autors: “NEW BBDO”, Francija – Tālr.: +33 1 40 62 37 37, izgatavotājs: “eg+ worldwide”, Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Sekojiet Nissan X-TRAIL:

PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Nissan 5* pagarinātā garantija dāvā Jums iespēju pagarināt 
3 gadu / 100 000 km standarta ražotāja garantiju ilgākam 
laika periodam vai garākam nobraukumam. 

Izvēlieties pagarināto garantiju, kas vislabāk atbilst Jūsu 
braukšanas vajadzībām! 

Remonta gadījumā tiks izmantotas un uzstādītas tikai Nissan 
oriģinālās rezerves daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti 
mehāniķi.

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS

Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums ir labākais veids, 
kā nodrošināt Jūsu jaunajam Nissan X-TRAIL tādu apkopi, 
kādu tas ir pelnījis! 

Mēs parūpēsimies par Jūsu Nissan, vienlaikus nodrošinot 
nemainīgas tehnisko apkopju cenas vēl vairākus gadus 
uz priekšu. 

Ja atvedīsiet savu Nissan automobili tehniskajai apkopei uz 
ofi ciālu Nissan servisu, mēs nomainīsim rezerves daļas un 
šķidrumus saskaņā ar Nissan ofi ciālo tehnisko apkopju grafi ku 
un veiksim pārbaudes, lai Jūsu braucieni būtu bezrūpīgi. 

Jums būs pilnīga kontrole pār tehnisko apkopju budžetu un 
plāniem, Nissan informēs Jūs, kad tuvosies tehniskās apkopes, 
un piedāvās visērtākos pakalpojumus un laikus.

Printet    |    Iziet


	Nissan_X-Trail_LV_2
	Nissan_X-Trail_LV_3
	Nissan_X-Trail_LV_4
	Nissan_X-Trail_LV_5
	Nissan_X-Trail_LV_6
	Nissan_X-Trail_LV_7
	Nissan_X-Trail_LV_8
	Nissan_X-Trail_LV_9
	Nissan_X-Trail_LV_10
	Nissan_X-Trail_LV_11
	Nissan_X-Trail_LV_12

	Bouton1: 


