
NISSAN

X-TRAIL
ACCESORII DE ORIGINE
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1_ Antenă model Shark(*) Black(52)

2_ Kit faruri de ceață cu LED(35)

3_ Capace cromate de oglinzi retrovizoare(02)

4_ Jantă din aliaj 19" model WIND black(23)

5_ Pack Urban (bară de 
personalizare față și bare 
laterale cu treaptă)(34)

6_ Profile laterale crom(03)

PE COPERTĂ: X-TRAIL accesorizat cu oglinzi retrovizoare cromate(02), profile laterale cromate(03), parașoc bară față(44) cu scut de personalizare 
față(45) și jante din aliaj 19" model WIND diamond cut Dark Grey(24).

X-TRAIL

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN
Personalizează-ți vehiculul folosind accesorii de origine. Oferă-i  
un look special cu parașoc și scut pentru bară față, scuturi laterale  
şi antenă pentru plafon.

* accesoriu incompatibil cu sistemul DAB (Digital Audio Broadcasting)
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PACK STYLE
ELEGANȚĂ

Pune în evidență conturul vehiculului  
tău cu capace de oglinzi, profile 

laterale și ornament pentru hayon.

PACK STYLE
1_ Capace de oglinzi 

cromate(02)

2_ Ornament crom 
pentru hayon(04)

3_ Profile laterale 
cromate(03)

JANTE DIN ALIAJ
4_ Jante din aliaj 19"  

IBISCUS Black(26)

CROM ICE CROM
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PACK CROSSOVER
1_ Parașoc bară față și scut de personalizare față(32) 2_ Scut de personalizare spate (accesoriu incompatibil cu 

cârlig de remorcare)(42)

4_ Jante din aliaj 17" model FLOW diamond 
cut Black (Z11)(21)

3_ Scut de personalizare lateral(41)

PACK CROSSOVER
ACȚIUNE

Afișează mai multă robustețe în trafic cu scuturi de 
personalizare față și spate.

JANTE DIN ALIAJ
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PACK URBAN
1_ Bară ornament față(38) 2_ Bare ornament laterale cu treaptă(40)

3_ Bare colț spate(37)

4_ Bare ornament laterale  
cu iluminare(39)

JANTE DIN ALIAJ
5_ Jante din aliaj 19"  

model IBISCUS Silver(25)

STILUL URBAN
HAI ÎN ORAȘ!

X-Trail atrage toate privirile orașului atunci când e accesorizat cu bare ornamentale. 
Accentuează-i profilul puternic cu jante din aliaj 19".
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1_ Jantă din aliaj 17" OE(14)

2_ Jantă din aliaj 19" OE(15)

3_ Șuruburi antifurt(29)

4_ Jantă din aliaj 19" model WIND black(23)

JANTE DIN ALIAJ
PERSONALIZARE COMPLETĂ 

Special concepute pentru X-TRAIL, 
jantele din aliaj îți oferă un design unic și 
o siguranță de neegalat. 

FLOW
5_ Jantă din aliaj 17" Black diamond cut(21)

6_ Jantă din aliaj 17" Silver(19)

7_ Jantă din aliaj 17" Glossy black(20)

IBISCUS
8_ Jantă din aliaj 19" Glossy 

Black (26)

9_ Jantă din aliaj 19" diamont 
cut Dark Grey (27)

10_ Jantă din aliaj 19" Silver (25)

11_ Jantă din aliaj 19"  
Pearl White (28)

WIND
12_ 19" Janta din aliaj 19" Silver(22)

13_ Jantă din aliaj 19" Dark grey diamond cut(24)

14_ Jantă din aliaj 19" black(23)
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PREGĂTIT
PENTRU ORICE SITUAȚIE

Păstrează vehiculul mereu în formă cu baghete 
de protecție și deflectoare de aer. Adaugă 

antenă model „shark” pentru un plus de design.

1_ Senzori de parcare spate 
şi faţă(53-54)

2_ Baghete de protecție 
laterale grey(78) (disponibile 
și în alte variante de 
culoare)

3_ Antenă tip „shark” *(52)

4_ Deflectoare de aer(81)

5_ Deflector pentru capotă(80)

6_ Jantă din aliaj 17" model 
FLOW Black diamond cut(21)

* accesoriu incompatibil  
cu sistemul DAB  
(Digital Audio Broadcasting)
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INTERIOR
CASĂ DEPARTE DE CASĂ

Organizează-ți călătoriile cu accesorii ingenioase, de la suport de tabletă până la 
lumini de ambianță.

1_ Umeraș pentru haine(55) 

2_ Suport pentru smartphone model Push Air (58)

3_ Suport pentru smartphone model 360 flex (59)

4_ Suport de tabletă model black(60) 

5_ Pedale sport şi lumini de ambianță(12, 46)

6_ Protecție praguri față cu iluminare(47)

7_ Protecție pentru pragul portbagaj,  
din aluminiu(70)

8_ Ornament din piele pentru schimbătorul  
de viteze(13)

9_ Covoraşe din material textil, velur şi cauciuc (71-73)
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OPTIMIZEAZĂ SPAȚIUL
DE ÎNCĂRCARE

Exploatează portbagajul imens de care dispui cu accesorii 
funcționale.

x1 > x3

1_ Grilaj de separare portbagaj(65)

2_ Covoraș de protecție portbagaj din material textil 
(numai pentru vehicule în configurație cu 5 locuri)(74)

3_ Protecție de tip soft pentru portbagaj(66) şi ornament 
pentru bară spate, partea superioară(79)

1_ Ataș pentru bicicletă pe cârlig  
de remorcare(106)

2_ Cârlig de remorcare detașabil(98)

3_ Treaptă pentru roată(92)

4_ Bare transversale din aluminiu(84)

5_ Cutie de plafon mică(93)

6_ Suport pentru schiuri, capacitate 6 perechi(89) 

7_ Bare transversale pentru vehicule  
cu bare de plafon(83)

PREGĂTIT
DE AVENTURĂ

Alege accesoriile potrivite în funcție de sezon.
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PAGINĂ DE COMANDĂ

PERSONALIZARE CROM
(01) Ornament crom pentru stâlpul central

(02)  Oglinzi retrovizoare crom

(03)  Profile laterale crom

(04)  Ornament pentru hayon crom

(05) Pack STYLE CROM: capace de oglinzi, profile laterale și ornament 
pentru hayon crom

PERSONALIZARE ICE CROM
(06) Ornament ice crom pentru stâlpul central

(07) Oglinzi retrovizoare ice crom

(08) Profile laterale ice crom

(09) Ornament pentru hayon ice crom

(10) Pack Style Ice Crom (capace oglinzi, profile laterale și ornament 
pentru hayon ice crom)

PERSONALIZARE SPORT
(11) Pedale sport, pentru vehicule cu cutie automată  

(fără ornament lângă pedale)
(12)  Pedale sport, pentru vehicule cu cutie manuală  

(fără ornament lângă pedale)

(13)  Ornament din piele pentru schimbătorul de viteze

JANTE
(14) Jantă din aliaj 17" (OE Silver G081-2)

(15)  Jantă din aliaj 19" (OE)

(17) Ornament central pentru jantă OE 17"

(18) Ornament central pentru jantă OE 19"

(19)  Jantă din aliaj 17" Flow Silver (G081-2)

(20)  Jantă din aliaj 17" Flow Glossy Black (Z11)

(21)  Jantă din aliaj 17" diamond cut Flow Black (Z11)

(22)  Jantă din aliaj 19" Wind Silver (G081-2)

(23)  Jantă din aliaj 19" Wind Black (Z11)

(24)  Jantă din aliaj 19" Wind diamond cut Dark Grey (KAD)

(25)  Jantă din aliaj 19" Ibiscus Silver (G081-2)

(26)  Jantă din aliaj 19" Ibiscus Black (Z11)

(27)  Jantă din aliaj 19" Ibiscus diamont cut Dark Grey (KAD)

(28)  Jantă din aliaj 19" IBISCUS Pearl White (QAB)

(29)  Șuruburi antifurt

DESIGN
(30) Capace de oglinzi Black (Z11)

(31) Sistem de rabatare automată oglinzi retrovizoare

(32)  Pack Crossover: parașoc bară față și scut de personalizare față  
+ scut de personalizare spate (pentru vehicule fără senzori de 
parcare spate)

(33) Pack Crossover: parașoc bară față și scut de personalizare față  
+ scut de personalizare spate (pentru vehicule cu senzori de 
parcare spate)

(34)  Pack Urban: bară de personalizare față și bare laterale cu 
treaptă

(35)  Kit faruri de ceață cu LED

(36) Set faruri de ceață (OE)

(37)  Bare colț spate din inox

(38)  Bară ornament față din inox

(39)  Bare ornament laterale din inox, cu iluminare

(40)  Bare laterale din inox, cu treaptă

(41)  Scut de personalizare lateral

(42)  Scut de personalizare spate (pentru vehicule fără senzori  
de parcare spate)

(43) Scut de personalizare spate (pentru vehicule cu senzori de parcare 
spate)

(44)  Parașoc bară față (se comandă numai împreună cu scut  
de personalizare față)

(45)  Scut de personalizare față (se comandă numai împreună  
cu parașoc bară față)

(46)  Lumini de ambianță

(47)  Protecție praguri față, cu iluminare

(48) Antenă model Shark Silver (K23)

(49) Antenă model Shark Grayish Blue (RAQ)

(50) Antenă model Shark White Pearl (QAB)

(51) Antenă model Shark Grey (KAD)

(52)  Antenă model Shark Black (G41)

TEHNOLOGIE
(53)  Senzori de parcare spate

(54)  Senzori de parcare față

UTILE DE INTERIOR
(55)  Umeraș pentru haine

(56) Suport pentru smartphone, model 360 grip White

(57) Suport pentru smartphone, model 360 grip Black

(58)  Suport pentru smartphone model Push Air NFC Black

(59)  Suport pentru smartphone model 360 flex Black

(60) Suport de tabletă model black

(61) Scrumieră cu iluminare

(62) Scrumieră neagră, fără iluminare

(63) Suport pentru telefon

(64) Cutie cu răcire

UTILE PENTRU PORTBAGAJ
(65)  Grilaj de separare portbagaj

(66)  Protecție pentru portbagaj de tip soft (pentru configurație cu 5 
locuri / portbagaj volum maxim)

(67) Protecție pentru portbagaj de tip soft (pentru configurație de 7 locuri)

(68) Plasă de reținere bagaje

(69) Plasă de reținere bagaje (orizontală)

(70)  Protecție pentru pragul de portbagaj

COVORAȘE
(71)  Set de covorașe din material textil (pentru locurile față și locurile 

din rândul doi)

(72)  Set de covorașe din velur (pentru locurile față și locurile din 
rândul doi)

(73) Set de covorașe din cauciuc (pentru locurile față și locurile din 
rândul doi)

(74)  Covoraș de protecție portbagaj din material textil (numai pentru 
vehicule în configurație cu 5 locuri)

PROTECȚII EXTERIOARE
(75) Baghete de protecție laterale Silver (cod culoare K23)

(76) Baghete de protecție laterale Black (cod culoare G41)

(77) Baghete de protecție laterale White Pearl (cod culoare QAB)

(78)  Baghete de protecție laterale Grey (cod culoare KAD)

(79)  Ornament pentru bară spate (partea superioară)

(80)  Deflector pentru capotă

(81)  Deflectoare de aer (față și spate)

(82) Apărători de noroi faţă şi spate

ACCESORII DE TRANSPORT
(83)  Bare transversale pentru vehicule cu bare de plafon

(84)  Bare transversale din aluminiu

(85) Suport din aluminiu pentru bicicletă

(86) Suport din oțel pentru bicicletă

(87) Suport pentru schiuri (capacitate până la 3 perechi)

(88) Suport pentru schiuri (capacitate până la 4 perechi)

(89)  Suport pentru schiuri (capacitate până la 6 perechi)

(90) Adaptor de fixare de tip "T" pentru suportul de bicicletă

(91) Adaptori de tip "T" pentru suporții de schiuri, versiunile  
3 și 4 perechi

(92)  Treaptă de roată

CUTII DE PLAFON
(93)  Cutie de plafon mică (fixare rapidă / dublă deschidere)

(94) Cutie de plafon medie (fixare rapidă / dublă deschidere)

(95) Cutie de plafon mare (fixare rapidă / dublă deschidere)

(96) Cutie de plafon din material textil, model Ranger 90 (280L)

REMORCARE
(97) Priză de curent adițională

(98)  Cârlig de remorcare detașabil

(99) Siguranță pentru remorcare

(100) Kit electric de remorcare, cu 13 pini

(101) Kit electric de remorcare, cu 7 pini

(102) Adaptor pentru kit-ul electric de remorcare, de la 7 la 13 pini

(103) Adaptor pentru kit-ul electric de remorcare, de la 13 la 7 pini

(104) Adaptor pentru kit-ul electric de remorcare, de la 13 la 7 pini,  
lung, cu priză

(105) Ataș pentru biciclete pe cârlig de remorcare (13 pini - 2 biciclete)

(106)  Ataș pentru biciclete pe cârlig remorcare (7 pini - 2 biciclete)

(107) Ataș pentru biciclete pe cârlig de remorcare (7 pini - 3 biciclete)

(108) Suport pentru bicicletă cu fixare pe cârlig 13 pini (3 biciclete) pliabil, 
model Euroway G2

(109) Suport pentru bicicletă cu fixare pe cârlig (2 biciclete), model 
Xpress 970 

(110) Suport pentru bicicletă cu fixare pe cârlig (3 biciclete) pliabil, model 
Hangon 972

(111) Suport pentru număr, cuplare cu 7 pini

(112) Adaptor pentru cadrul de bicicletă

(113) Sistem antifurt model Thule 957 
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Vizitează www.nissan.ro

S-au depus toate eforturile pentru ca această broşură să fie corectă la momentul trimiterii datelor la tipar (noiembrie 2016). În 
această broşură pot apărea prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă 
a produselor, Nissan International îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile produselor descrise şi prezentate 
în această publicaţie. Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este 
posibil. Te rugăm să ceri informaţii despre aceste modificări partenerului autorizat Nissan local. Produsele prezentate sunt 
disponibile în limita stocului. Datorită limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit, imaginile prezentate în această broşură 
pot fi diferite de culorile originale ale produselor. Toate imaginile sunt cu titlu de prezentare. Toate drepturile sunt rezervate. 
Reproducerea totală sau parţială a acestei broşuri fără acordul scris al Nissan International este interzisă.

Această broşură este tipărită pe hârtie fără clor – X-TRAIL GEA P&A brochure 11/2016 – Tipărită în UE.
Creată de DESIGNORY, France – şi produsă de eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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