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ORIGINELE ACCESSOIRES

Afdrukken    |    Uitgang



2 6

3

5
4

5

OP DE OMSLAG: X-TRAIL voorzien van chrome spiegelkappen, chrome portierlijsten en stylingplaat voorzijde en 19" WIND lichtmetalen velgen, 
Dark grey. (02) (03) (41) (42) (23)
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1_ Antenne*, type: Haaivin (49)

*Haaivin antenne is niet mogelijk in combinatie met DAB 
(Digital Audio Broadcasting)

2_ Mistlampenset LED (32)

3_ Spiegelkappen, 
chroom (02)

4_ 19" WIND licht 
metalen velg, 
Glossy black (22)

5_ Urban Pack 
(Styling bar voor, 
side styling bars 
met instap) (31)

6_ Portierlijsten, 
chroom (03)

NIEUWE X-TRAIL
NISSAN ORIGINELE ACCESSOIRES
Pas uw X-TRAIL naar uw wensen aan met Nissans uitgebreide reeks 
van stijlvolle en praktische accessoires. Begin met een styling bar voor en  
side bars met instap, die beschikbaar zijn in het Urban Pack en voeg  
daar een antenne, type: Haaivin, bij als detail.
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STYLE PACK
EEN VLEUGJE FINESSE

Selecteer het Style Pack en kies tussen 
blinkend chrome of ice chrome voor een 

in het oog springende glans van 
elegantie. Het zijn de details die het 

verschil maken.

STYLE PACK
1_ Spiegelkappen, 

chrome (02)

2_ Achterklepsierlijst, 
chrome (04)

3_ Portierlijsten, 
chrome (03)

LICHTMETALEN VELG
4_ 19" IBISCUS 

lichtmetalen velg, Glossy 
black (25)
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VERKRIJGBAAR IN

CHROME ICE CHROME
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CROSSOVER PACK
1_ Stylingplaat, voor (29) 2_ Stylingplaat, achter (niet mogelijk in combinatie 

met trekhaak) (39)

4_ 17" FLOW diamond cut 
lichtmetalen velg, Dark grey (20)

3_ Stylingplaat, zijkant (38)

CROSSOVER PACK
SOLIDE & DYNAMISCH
Creëer een solide en dynamische effect met het Crossover Pack,  
met stylingplaten aan de voor- en achterzijde. Deze op maat  
gemaakte beschermende stylingplaten laten zien dat het  
menens is. 

LICHTMETALEN VELG
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URBAN PACK
1_ Styling bar, voor (35) 2_ Styling bars met instap, zijkant (37)

3_ Styling bar, achter (34) 

4_ Side bars met verlichting (36)

LICHTMETALEN VELG

5_ 19" IBISCUS 
lichtmetalen velg, 
Zilver (24)

URBAN STYLE
IN DE STAD
Val op in de stad met het Urban Pack, compleet met styling bar aan de voorzijde en side bars met instap. 
Voeg daaraan toe een set van 19" lichtmetalen velgen voor de echte downtown stijl.

123
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1_ 17" Originele lichtmetalen velg (14)

2_ 19" Originele lichtmetalen velg (15)

3_ Afsluitbare wielmoeren (27)

4_ 19" WIND lichtmetalen velg, 
Glossy black (22)

LICHTMETALEN 
VELGEN
GEWELDIGE AFWERKING 
Maak het nog mooier met de Nissan originele 
lichtmetalen velgen speciaal ontworpen  
en ontwikkeld voor uw X-TRAIL.
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FLOW

5_ 17" Lichtmetalen velg diamond cut, Glossy 
black (20)

6_ 17" Lichtmetalen velg, Silver (18)

7_ 17" Lichtmetalen velg, Glossy black (19)

IBISCUS

8_ 19" Lichtmetalen velg, 
Silver (24)

9_ 19" Lichtmetalen velg 
diamond cut, Dark grey (26)

10_ 19" Lichtmetalen velg, 
Glossy black (25)

WIND

11_ 19" Lichtmetalen velg, Silver (21)

12_ 19" Lichtmetalen velg diamond cut, 
Dark grey (23)

13_ 19" Lichtmetalen velg, Glossy black (22)
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PROTECTIE
GEEF VORM

Meer bescherming met stootlijsten en windgeleiders.  
Voeg een antenne, type: Haaivin, toe voor een krachtige 

aerodynamische afwerking.

1_ Parkeerhulp, voor en 
achter (50-51)

2_ Stootlijsten, grijs (72) 
(ook verkrijgbaar in 
zwart, zilver, parelwit 
en een overspuitbare 
versie)

3_ Antenne, type: 
Haaivin* (49)

4_ Windgeleiders met 
chrome afwerking  
(set van 4), voor  
en achter (75) 

5_ Motorkap 
bescherming (74)

6_ 17" FLOW diamond 
cut lichtmetalen velg, 
Glossy Black (20)*Haaivin antenne is niet mogelijk  

in combinatie met DAB (Digital Audio 
Broadcasting)
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INTERIEUR
VOEL JE THUIS, WEG VAN HUIS
Voeg accessoires toe aan uw interieur, zodat deze aan uw alledaagse eisen voldoet.  
Van tablet houders tot sfeerverlichting, alles is mogelijk.

6

9

5

7 8

1_ Kledinghanger– achterkant stoel (52) 

2_ Smartphone houder U-grip, zwart (55)

3_ Smartphone houder 360 grip, wit (53)

4_ Tablet houder universeel, zwart (56)

5_ Sportpedalenset en sfeerverlichting (12-43)

6_ Instaplijsten met verlichting, uitsluitend 
voorzijde (44)

7_ Bagageruimte dorpellijst, aluminium (64)

8_ Versnellingspook, leer (13)

9_ Mattenset lux, mattenset velours en 
mattenset rubber met opstaande rand (65-66)
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BAGAGERUIMTE 
UITRUSTING
MAAK ER HET MOOISTE VAN
Deel uw bagageruimte in met een handig hondenrek/bagagerek en 
vervoer uw inhoud veilig met een zachte bagageruimte beschermer.

1_ Hondenrek/Bagagerek (59)

2_ EHBO doos (102)

3_ Bagageruimtemat (5-zits) (68)

4_ Bagageruimtebeschermer, zacht en bumper 
beschermer, boven (verkrijgbaar voor 5 en 
7 stoelen) (60) (73) 
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X1 > X3

1_ Fietsendrager (verkrijgbaar voor 
2 fietsen, 13 en 7 pins en voor 
3 fietsen, 7 pins) (99)

2_ Afneembare trekhaak (91)

3_ Bandenopstap (85)

4_ Allesdrager, aluminium (77)

5_ Dakkoffer, small (ook verkrijgbaar 
in medium en large) (86)

6_ Ski/snowboard drager, tot 6 paar 
verschuifbaar (ook verkrijgbaar tot 
4 paar en tot 3 paar) (82) 

7_ Cross bars voor dakrails (76)

AVONTUUR
HAVE FUN
Prepareer uw X-TRAIL voor sport en avontuur. Met Nissan 
accessoires bent u op alles voorbereid.
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BESTEL INFORMATIE
ORIGINELE ACCESSOIRES

CHROME TOUCH
(01) Chromen B-stijl cover KE605 4C600

(02)  Chromen spiegelkappen KE960-4E500

(03)  Chromen instaplijsten KE760 4C500

(04)  Chromen achterklepsierlijst KE791-4C520

(05) Chrome Touch Style Pack: spiegelkappen, instaplijsten , achterklepsierlijst KE600-4C017

ICE CHROME TOUCH
(06) B-stijl cover - Ice Chrome KE605 4C060IC

(07) Spiegelkappen - Ice Chrome KE960-4E500IC

(08) Instaplijsten - Ice Chrome KE760 4C500IC

(09) Achterklepsierlijst - Ice Chrome KE791-4C520IC

(10) Ice Chrome Style Pack: spiegelkappen, instaplijsten, achterklepsierlijst KE600-4C017IC

SPORT TOUCH
(11) Sportpedalenset - AT KE460-4C111

(12)  Sportpedalenset - MT KE460-4C011

(13)  Versnellingspookknop in leder 32865-4EA0A

LICHTMETALEN VELGEN
(14)  Origineel 17" Lichtmetalen velg D0300-4CE1A

(15)  Origineel 19" Lichtmetalen velg D0C00-4CB3A

(16) Origineel naafdoppen voor 17" Lichtmetalen velg 40342-BR01A

(17) Origineel naafdoppen voor 19" Lichtmetalen velg 40342-4EA1A

(18)  17" Lichtmetalen velg FLOW + naafdoppen (Silver G081-2) KE409-4C200

(19)  17" Lichtmetalen velg FLOW + naafdoppen (Glossy Black Z11) KE409-4C200BZ

(20)  17" Lichtmetalen velg FLOW + naafdopppen (diamond cut Dark 
Grey KAD)

KE409-4C200B1

(21)  19" Lichtmetalen velg WIND + naafdoppen (Silver G081-2) KE409-4E400

(22)  19" Lichtmetalen velg WIND + naafdoppen (Black Z11) KE409-4E400BZ

(23)  19" Lichtmetalen velg WIND + naafdoppen(diamond cut Dark Grey KAD ) KE409-4E400DS

(24)  19" Lichtmetalen velg IBISCUS + naafdoppen (Silver G081-2) KE409-4C400

(25)  19" Lichtmetalen velg IBISCUS + naafdoppen(Black Z11) KE409-4C400BZ

(26)  19" Lichtmetalen velg IBISCUS + naafdoppen (diamond cut Dark 
Grey KAD)

KE409-4C400DS

(27)  Afsluitbare wielmoeren KE409-89951

STYLING
(28) Automatisch inklapbare spiegels KE963-4E002

(29)  Crossover pack: Voorbumperbescherming met stylingplaat voor- 
& achterzijde

KE600-4C019

(30) Crossover pack: Voorbumperbescherming met stylingplaat voor- & 
achterzijde (voor uitvoering met parkeerhulp af-fabriek) KE600-4C018

(31)  Urban pack: Styling bar voorzijde, styling bars met instap KE600-4B010

(32)  Mistlampenset - LED B61E0-4CB3B

(33) Mistlampenset - Origineel KE622-4C000

(34)  Styling bars achterzijde - hoek - roestvrij staal KE545-4B53A

(35)  Styling bar voorzijde - roestvrij staal KE540-4B53A

(36)  Dorpellijsten met verlichting - roestvrij staal KE543-4B03A

(37)  Dorpellijsten - roestvrij staal KE543-4B55A

(38)  Stylingplaat - zijkant G68E0-4CE00

(39)  Stylingplaat - achterzijde H5901-4CE00

(40) Stylingplaat - achterzijde (voor uitvoeringen met parkeerhulp af-fabriek) H5901-4CE10

(41)  Voorbumperbescherming (enkel leverbaar i.c.m. stylingplaat - voorzijde) F2060-4CE00

(42)  Styling plaat - voorzijde (enkel leverbaar i.c.m. voorbumperbescherming) G5890-4CE00

(43)  Sfeerverlichting B64D0-4CB0A

(44)  Instaplijsten voorzijde met verlichting G6950-4CB0A

(45) Antenne type: Haaivin zilver (K23) KE280-4C001

(46) Antenne type: Haaivin grijsblaauw (RAQ) KE280-4C002

(47) Antenne type: Haaivin parelwit (QAB)  KE280-4C003

(48) Antenne type: Haaivin grijs (KAD) KE280-4C004

(49)  Antenne type: Haaivin zwart (G41) KE280-4C005

PARKEERHULPSYSTEMEN
(50)  Parkeerhulpsysteem - voorzijde KE511-99902

(51)  Parkeerhulpsysteem - achterzijde KE512-99905

STYLING INTERIEUR
(52)  Kledinghanger KS872-99900 

(53)  Houder voor smartphone 360° (Wit) KS289-360WH 

(54) Houder voor smartphone 360° (Zwart) KS289-360BL 

(55)  Houder voor smartphone U (Zwart) KS289-UG0BL 

(56)  Houder voor tablet (Zwart) KS289-TH0BL 

(57) Asbak F8800-89925

(58) Telefoon cup houder KE930-00300

BAGAGERUIMTE
(59)  Hondenrek KE964-3B53A

(60)  Bagageruimtebescherming zacht (5-zits) KE965-4C5S0

(61) Bagageruimtebescherming (7-zits) KE965-4C7S0

(62) Bagageruimtenet voor opslag KE966-74R00

(63) Bagageruimtenet - horizontaal KE966-75R00

(64)  Bagageruimte dorpellijst KE967-4C520

MATTENSET
(65)  Standaard mattenset, textiel - voor- & achterzijde KE745-4B021

(66)  Luxe mattenset, textiel - voor- & achterzijde KE745-4B001

(67) Rubberen mattenset met opstaande rand - voor & achterzijde KE748-4B089

(68)  Bagageruimtemat, textiel (5-zits) KE840-4B000

BESCHERMING - EXTERIEUR
(69) Spatlappen (geverfd zilver- kleurcode: K23) KE760-4C52S

(70) Spatlappen (geverfd zwart - kleurcode: G41) KE760-4C52B

(71) Spatlappen (geverfd parelwit - kleurcode: QAB) KE760-4C52Q

(72)  Spatlappen (geverfd grijs - kleurcode: KAD) KE760-4C52G

(73)  Achterbumper beschermlijst KE967-4C530

(74)  Motorkapbescherming KE610-4C000

(75)  Set windgeleiders met chromen afwerking H0800-4CC0A

DAKDRAGERS ACCESSOIRES
(76)  Dakdragers voor dakrails KE732-4C010

(77)  Allesdrager - aluminium KE730-4C010

(78) Fietsdrager Deluxe (aluminium) KE738-80010

(79) Fietsdrager Standaard (staal) KE738-80100

(80) Ski/snowboarddrager (tot 3 paar) KE738-50001

(81) Ski/snowboarddrager (tot 4 paar) KE738-50002

(82)  Ski/snowboarddrager verschuifbaar (tot 6 paar) KE738-99996

(83) T-track adapter voor fietsdrager KE737-99931

(84) T-track adapter voor skidrager 3 paar en 4 paar KE737-99932

(85)  Banden opstap KE930-00130

DAKKOFFER
Inhoud/Lengte/Breedte/Hoogte/Gewicht/Maximaal Laden

(86)  Dakkoffer klein 380L/1600*800*400mm/75kg KE734-10000

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

(88) Dakkoffer groot 530L/2250*800*420mm/75kg KE734-30000

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

TREKHAKEN
(90) Extra plus-aansluiting KE505-99996

(91)  Trekhaak met afneembare kogel KE500-4C010

(92) Veiligheidsklem standaard KE500-99935

(93) Trekhaakkabelset - 13 polig KE505-4C013

(94) Trekhaakkabelset - 7 polig KE505-4C007

(95) Adapterkabel van 7 naar 13 polig KE505-89941

(96) Adapterkabel van 13 naar 7 polig KE505-89951

(97) Adapterkabel van 13 naar 7 polig en 12S, lange versie KE505-89961

(98) Fietsdrager op trekhaak - 13 polig (2 fietsen) KE738-70213

(99)  Fietsdrager op trekhaak - 7 polig (2 fietsen) KE738-70207

(100) Fietsdrager op trekhaak - 7 polig (3 fietsen) KE738-70307

VEILIGHEID
(101) EHBO-doos (hard plastic) KE930-00021

(102)  EHBO-tas (soft bag) KE930-00026

(103) Veiligheidshesje KE930-00111

(104) Veiligheidspakket (EHBO + Veiligheidshesje + 1 Gevarendriehoek) KE930-00028

(105) Veiligheidspakket (EHBO + Veiligheidshesje + 2 Gevarendriehoeken) KE930-00029

(106) Gevarendriehoek KE930-00017

(107) Gevarendriehoekenset (set van 2) KE930-00018

Vraag aan uw service adviseur naar het financieringsplan en over het meefinancieren  
van uw accessoires.

Nissan originele accessoires 
3 jaar of 100.000 KM als gemonteerd bij erkende Nissan dealers of 12 maanden wanneer 
gemonteerd bij een derde partij.

 Nissan goedgekeurde accessoires
2 jaar of 100.000 KM als gemonteerd bij erkende Nissan dealers of 12 maanden wanneer 
gemonteerd bij een derde partij.
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VERLENGDE GARANTIE 

Met Nissan 5* Verlengde Garantie geniet u met uw X-TRAIL 
van een garantie verlenging van 1 of 2 jaar met een maximum 
tot 150.000km.

Met het totaal aan beschikbare contracten bent u in staat om 
er een te selecteren die het beste past bij uw behoeften.

In geval van reparatie of vervanging van een gedekt 
onderdeel, zullen alleen Nissan Originele onderdelen worden 
gebruikt, die worden gemonteerd door opgeleide technici, 
die uw auto beter kennen dan wie dan ook. Zo krijgt uw auto 
de zorg die het verdient.

Dit plan brengt gemoedsrust voor u en de eventuele 
volgende eigenaar van de auto, omdat de Nissan 5* 
Verlengde Garantie is gekoppeld aan de auto en dus 
overdraagbaar is aan de nieuwe eigenaar in het geval van 
verkoop.

Nissan 5* bevat ook de Nissan pechhulp, beschikbaar 24 uur /  
7 dagen per week, met Europese dekking, dus u kunt altijd 
rekenen op de beste service om u te helpen in geval van nood.

ONDERHOUDSPLAN

Met Nissan Onderhoudsplan krijgt uw X-TRAIL de service die 
het verdiend en bespaart u veel geld op de lange termijn.

Het Nissan Onderhoudsplan is een service product waarin 
het voorgeschreven onderhoud, inclusief onderdelen en 
arbeidsloon is opgenomen.

U kunt kiezen voor een Onderhoudsplan met een looptijd 
oplopend tot 5 jaar.

Bij uw Nissan Dealer wordt volgens het voorgeschreven 
onderhoudsschema de olie, oliefilter, luchtfilter, koelvloeistof 
en dergelijken vervangen.

Met dit product hoeft u niet meer na te denken over toekomstige 
kosten voor het reguliere onderhoud. Uw Nissan wordt 
onderhouden met originele onderdelen gemonteerd door 
onze Nissan opgeleide technici.

Een goed onderhouden auto heeft een hogere restwaarde.

Indien u uw Nissan voor het einde van de looptijd verkoopt,  
is het Onderhoudsplan overdraagbaar.

Bezoek onze website: www.nissan-X-Trail.com

Alles is in het werk gesteld om de informatie in deze uitgave, ten tijde van haar verschijning (juli, 2014), waarheidsgetrouw weer te geven. Deze 
brochure is geproduceerd m.b.v. prototypes van auto’s gebruikt tijdens motorshows. Geheel in lijn met onze bedrijfsfilosofie van constante 
productverbetering, behoudt Nissan International zich het recht voor om op ieder willekeurig moment wijzigingen op zowel specificaties als, de 
in deze publicatie beschreven en getoonde voertuigen, door te voeren. Nissan dealers zullen van deze wijzigingen zo snel mogelijk op de 
hoogte worden gebracht. Raadpleeg daarom uw dichtsbijzijnde Nissan dealer voor de meest recente informatie. Nissan is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden aan de inhoud van deze brochure. Beperkingen van de 
gebruikte printmethoden kunnen afwijking van getoonde kleuren/ materialen tot gevolg hebben. Alle rechten voorbehouden. Gehele of 
gedeeltelijke reproductie van deze publicatie is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nissan International, verboden. Aan deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Dealer stempel:

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – X-TRAIL GEA P&A brochure 07/2014 – Gedrukt in de EU. 
Ontwikkeld door NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geprodceerd door eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Volg de Nissan X-TRAIL op:
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