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PÅ OMSLAGET: X-TRAIL utrustad med kromade backspegelkåpor, kromade tröskeldekorlister, stötfångarhorn fram med stylingplatta fram och 19" mörkgrå, 
diamond cut lättmetallfälgar – ”WIND”. (02) (03) (41) (42) (23)
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1_Hajfensantenn svart* (49) 
*inte kompatibel med DAB 
(Digital Audio Broadcasting)

2_LED-dimljus, sats (32)

3_Backspegelkåpor, 
kromade (02)

4_19" svarta, 
blankpolerade 
lättmetallfälgar – 
”WIND” (22)

5_Urban Pack 
(stylingfrontbåge, 
stylingsidobågar med 
fotsteg) (31)

6_Tröskeldekorlister, 
kromade (03)

NYA X-TRAIL
NISSAN ORIGINALTILLBEHÖR
Med Nissans breda utbud av eleganta och praktiska tillbehör kan du få 
din X-TRAIL precis som just du vill ha den. Börja med en stylingfrontbåge 
och sidobågar med fotsteg (finns i Urban Pack) och plussa på med en 
hajfensantenn för att få den där riktiga premiumlooken.
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STYLE PACK
LITE EXTRA FINESS

Välj Style Pack i glänsande krom eller 
”ice chrome” för en strålande look som 
drar blickarna till sig. Det är detaljerna 

som gör hela skillnaden.

STYLE PACK
1_Backspegelkåpor, 

kromade(02)

2_Kromlist, undre, 
för bakluckan(04)

3_Tröskeldekorlister, 
kromade(03)

LÄTTMETALLFÄLG
4_19" svarta, blankpolerade 

lättmetallfälgar – ”IBISCUS”(25)
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FINNS I

CHROME ICE CHROME
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CROSSOVER PACK
1_Stötfångarhorn fram, med stylingplatta fram(29) 2_Stylingplatta bak (ej i kombination med dragkrok) (39)

4_17" mörkgrå, diamond cut 
lättmetallfälgar ”FLOW”(20)

3_Stylingplatta, på sidan(38)

CROSSOVER PACK
ACTIONFYLLDA DETALJER
Förstärk den robusta och dynamiska utstrålningen med Crossover 
Pack – med stötfångarhorn fram samt stylingplatta fram 
och bak. Dessa perfekt måttanpassade stylingplattor skyddar 
bilen och ger en seriös framtoning. 

LÄTTMETALLFÄLG
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URBAN PACK
1_Stylingfrontbåge(35) 2_Sidobåge med fotsteg(37)

3_Stylingbåge bak(34)

4_Sidobågar, belysta(36)

LÄTTMETALLFÄLG

5_19" silver, 
lättmetallfälgar – 
”IBISCUS”(24)

URBAN STYLE
INNE I CITY
Lys upp stan med Urban Pack – komplett med stylingfrontbåge och sidobågar med fotsteg. 
Skilj dig från mängden med 19" lättmetallfälgar – för den ultimata citylooken.

123
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1_17" lättmetallfälgar OE(14)

2_19" lättmetallfälgar OE(15)

3_Hjulmuttrar, låsbara(27)

4_19" svarta, blankpolerade lättmetallfälgar 
– ”WIND”(22)

LÄTTMETALLFÄLGAR
DESIGNADE
Gör bilen ännu snyggare med Nissan 
Original-lättmetallfälgar konstruerade och 
designade speciellt för din X-TRAIL. 
Distinkt design och finish för enastående 
stil och säkerhet.
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FLOW

5_17" Glossy Black, diamond cut lättmetallfälgar(20)

6_17" silver, lättmetallfälgar(18)

7_17" svarta, blankpolerade lättmetallfälgar(19)

IBISCUS

8_19" silver, 
lättmetallfälgar(24)

9_19" mörkgrå, diamond cut 
lättmetallfälgar(26)

10_19" svarta, blankpolerade 
lättmetallfälgar(25)

WIND

11_19" silver, lättmetallfälgar(21)

12_19" mörkgrå, diamond cut lättmetallfälgar(23)

13_19" svarta, blankpolerade lättmetallfälgar(22)
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SKYDD
FORM OCH FUNKTION

Bättra på skyddet med sidoskyddslister och låt 
vindavvisare och en hajfensantenn ge bilen en både 

mer kraftfull och aerodynamisk utstrålning.

1_Parkeringsassistans 
fram och bak(50-51)

2_Sidoskyddslister, 
grå (finns även i svart, 
silver, Pearl White 
samt i en lackerbar 
version) (72)

3_Hajfensantenn* (49)
*inte kompatibel med 
DAB (Digital Audio 
Broadcasting)

4_Vindavvisare med 
kromdekor (sats om 4: 
fram och bak) (75)

5_Vindavvisare för 
motorhuven(74)

6_17" Glossy Black, 
diamond cut 
lättmetallfälgar 
”FLOW”(20)
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INTERIÖR
SOM ETT ANDRA HEM
Utrusta kupén för dina egna vardagsbehov. Från universalhållare för surfplattor till 
komfortbelysning – vi har tänkt på allt.

6

9
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7 8

1_Klädhängare (för sätets baksida)(52)

2_Smartphone-hållare, U-grip, svart(55)

3_Smartphone-hållare, 360 grip, vit(53)

4_Universalhållare för surfplatta, svart(56)

5_Sportpedalsats och komfortbelysning(12, 43)

6_Instegsskydd, belysta (endast fram) (44)

7_Lastkantsskydd, aluminium(64)

8_Läderklädd växelspaksknopp(13)

9_Velourmattor, standardmattor och 
gummimattor med kant(65-66)
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FUNKTIONELLA DETALJER –
UTNYTTJA BAGAGEUTRYMMET OPTIMALT
Dela av bagageutrymmet med ett praktiskt hundgaller/
lastförskjutningsskydd och komplettera med en mjuk skyddsmatta.

1_Hundgaller/lastförskjutningsskydd(59)

2_Förstahjälpensats(102)

3_Bagagerumsmatta (68) (endast tillgänglig för 
5-sitsiga modeller)

4_Skyddsmatta för bagageutrymmet, mjuk (finns 
för 5- och 7-sitsiga modeller) (60) (73)
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X1 > X3

1_Cykelhållare för dragkrok (finns i 
versioner för 2 cyklar, 13- och 7-stifts 
samt för 3 cyklar, 7-stifts)(99)

2_Dragkrok, avtagbar(91)

3_Däcksteg(85)

4_Lasthållare, aluminium(77)

5_Takbox small(86) (finns också i storlek 
medium och large)

6_Skid/snowboardhållare, för upp till 6 par, 
skjutbar (finns också i versioner för upp 
till 4 par resp. för upp till 3 par) (82)

7_Lasthållare för takrails(76)

ÄVENTYR
FÖRBERED DIG PÅ ATT HA KUL
Se till att utrusta din X-TRAIL för sport och äventyr. 
Med Nissan Originaltillbehör står du väl rustad för allt.
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BESTÄLLNINGSSIDA
ORIGINALTILLBEHÖR

CHROME
(01) B-stolpspanel, Chrome KE605 4C600

(02)  Backspegelkåpor, Chrome KE960-4E500

(03)  Tröskeldekorlister, Chrome KE760 4C500

(04)  Dekorlist bakluckans nederkant, Chrome KE791-4C520

(05) STYLE PACK CHROME: Backspegelkåpor, tröskeldekorlister, dekorlist 
bakluckans nederkant KE600-4C017

ICE CHROME
(06) B-stolpspanel, Ice Chrome KE605 4C060IC

(07) Backspegelkåpor, Ice Chrome KE960-4E500IC

(08) Tröskeldekorlister, Ice Chrome KE760 4C500IC

(09) Dekorlist bakluckans nederkant, Ice Chrome KE791-4C520IC

(10) STYLE PACK ICE CHROME: Backspegelkåpor, tröskeldekorlister, dekorlist 
bakluckans nederkant KE600-4C017IC

SPORT
(11) Sportpedalsats – automatväxellåda (utan fotstöd) KE460-4C111

(12)  Sportpedalsats – manuell växellåda (utan fotstöd) KE460-4C011

(13)  Växelspaksknopp OE, läderklädd 32865-4EA0A 

LÄTTMETALLFÄLGAR
(14)  17" lättmetallfälgar OE D0300-4CE1A

(15)  19" lättmetallfälgar OE D0C00-4CB3A

(16) Centrumkåpor OE för 17" 40342-BR01A

(17) Centrumkåpor OE för 19" 40342-4EA1A

(18)  17" FLOW lättmetallfälgar med centrumkåpor (Silver G081-2) KE409-4C200

(19)  17" FLOW lättmetallfälgar med centrumkåpor (Glossy Black Z11) KE409-4C200BZ

(20)   17" FLOW lättmetallfälgar med centrumkåpor 
(diamond cut Glossy Black Z11) KE409-4C200B1

(21)  19" WIND lättmetallfälgar med centrumkåpor (Silver G081-2) KE409-4E400

(22)  19" WIND lättmetallfälgar med centrumkåpor (Black Z11) KE409-4E400BZ

(23)   19" WIND lättmetallfälgar med centrumkåpor 
(diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4E400DS

(24)  19" IBISCUS lättmetallfälgar med centrumkåpor (Silver G081-2) KE409-4C400

(25)  19" IBISCUS lättmetallfälgar med centrumkåpor (Black Z11) KE409-4C400BZ

(26)  19"  IBISCUS lättmetallfälgar med centrumkåpor 
(diamond cut Dark Grey KAD) KE409-4C400DS

(27)  Låsbara hjulmuttrar (sats om 4 st) KE409-89951

STYLINGDETALJER
(28) Elinfällbara sidobackspeglar KE963-4E002

(29)   CROSSOVER PACK: Stötfångarhörn fram samt stylingplatta fram och 
bak (utan parkeringssensor bak) KE600-4C019

(30) CROSSOVER PACK: Stötfångarhörn fram samt stylingplatta fram och bak 
(med parkeringssensor bak) KE600-4C018

(31)  URBAN PACK: Stylingbåge fram, sidobågar med fotsteg KE600-4B010

(32)  LED-dimljus, sats (endast för bilar med tillvalet OE halogen) B61E0-4CB3B

(33) OE-dimljus, sats KE622-4C000

(34)   Stylingbågar bak, hörn, rostfritt stål 
(ej i kombination med stylingplatta bak) KE545-4B53A

(35)  Stylingbåge fram, rostfritt stål (ej i kombination med stylingplatta fram) KE540-4B53A

(36)  Sidobågar, rostfritt stål, belysta (ej i kombination med sidostylingplatta) KE543-4B03A

(37)   Sidobågar med fotsteg, rostfritt stål 
(ej i kombination med sidostylingplatta) KE543-4B55A

(38)  Stylingplatta sida (ej i kombination med sidobågar) G68E0-4CE00

(39)   Stylingplatta bak (utan parkeringssensor bak, ej i kombination 
med dragkoppling) H5901-4CE00

(40) Stylingplatta bak (med parkeringssensor bak, ej i kombination 
med dragkoppling) H5901-4CE10

(41)  Stötfångarhörn fram (endast tillsammans med stylingplatta fram) F2060-4CE00

(42)  Stylingplatta fram (endast tillsammans med stötfångarhörn fram) G5890-4CE00

(43)  Ambient komfortbelysning (interiört) B64D0-4CB0A

(44)  Instegsskydd, belysta (sats: fram) G6950-4CB0A

(45) Hajfensantenn, Silver (K23) KE280-4C001

(46) Hajfensantenn, Greyish Blue (RAQ) KE280-4C002

(47) Hajfensantenn, White Pearl (QAB)  KE280-4C003

(48) Hajfensantenn, Gray (KAD) KE280-4C004

(49)  Hajfensantenn, Black (G41) KE280-4C005

TEKNISKA HJÄLPMEDEL
(50)  Parkeringssensorer bak KE511-99902

(51)  Parkeringssensorer fram KE512-99905

FUNKTIONELLA DETALJER INTERIÖRT
(52)  Klädhängare KS872-99900 

(53)  Smartphone-hållare, 360 grip (White) KS289-360WH 

(54) Smartphone-hållare, 360-grip (Black) KS289-360BL 

(55)  Smartphone-hållare, U-grip (Black) KS289-UG0BL 

(56)  Universalhållare för surfplatta (Black) KS289-TH0BL 

(57) Askkopp ”Nomadic” F8800-89925

(58) Telefon- och mugghållare KE930-00300

FUNKTIONELLA DETALJER – BAGAGEUTRYMME
(59)  Hundgaller/lastförskjutningsskydd KE964-3B53A

(60)  Skyddsmatta bagageutrymme, mjuk (5-sitsiga, hela bagageutrymmet) KE965-4C5S0

(61) Skyddsmatta bagageutrymme, mjuk (7-sitsiga) KE965-4C7S0

(62) Lastnät, förvaring KE966-74R00

(63) Lastnät, horisontellt KE966-75R00

(64)  Ilastskydd, aluminium KE967-4C520

MATTOR
(65)  Textil, velour (sats: fram och 2:a raden bak) KE745-4B021

(66)  Textil, lyx (sats: fram och 2:a raden bak) KE745-4B001

(67) Gummimattor, med kant (sats: fram och 2:a raden bak) KE748-4B089

(68)  Bagagerumsmatta, textil (hela bagageutrymmet) 
(endast tillgänglig för 5-sitsiga modeller) KE840-4B000

SKYDD EXTERIÖRT
(69) Sidoskyddslister (silverlackerade, färgkod: K23) KE760-4C52S

(70) Sidoskyddslister (svartlackerade, färgkod: G41) KE760-4C52B

(71) Sidoskyddslister (lackerade i White Pearl, färgkod: QAB) KE760-4C52Q

(72)  Sidoskyddslister (grålackerade, färgkod: KAD) KE760-4C52G

(73)  Övre stötfångarskydd, bak KE967-4C530

(74)  Vindavvisare för motorhuven KE610-4C000

(75)  Vindavvisare med dekor i chrome (sats om 4: fram och bak) H0800-4CC0A

LASTHÅLLARE
(76)  Taklastbågar för takrails KE732-4C010

(77)  Taklastbågar, aluminium KE730-4C010

(78) Cykelhållare, aluminium KE738-80010

(80) Skid-/snowboardhållare, för upp till 3 par KE738-50001

(81) Skid-/snowboardhållare, för upp till 4 par KE738-50002

(82)  Skidhållare, skjutbar, för upp till 6 par KE738-99996

(83) T-track-adapter för cykelhållare KE737-99931

(84) T-track-adapter för skidhållare, aluminium, för 3 och 4 par KE737-99932

(85)  Däcksteg KE930-00130

TAKBOXAR
Volym/Längd/Bredd/Höjd/Vikt/Max.last

(86)  Takbox, small  380 l / 1600x800x400 mm / 75 kg KE734-10000

(87) Takbox, medium  480 l / 1900x800x400 mm / 75 kg KE734-20000

(88) Takbox, large 530 l / 2250x800x420 mm / 75 kg KE734-30000

(89) Takbox ”Ranger 90”, 340 l / 1100x800x400 mm / 75 kg KE734-RAN90

DRAG
(90) Extra eluttag för släp KE505-99996

(91)  Dragkoppling, avtagbar KE500-4C010

(92) Säkerhetsbatteriklämma, standard KE500-99935

(93) Eluttag, 13-stifts KE505-4C013

(94) Eluttag, 7-stifts KE505-4C007

(95) Eluttagsadapter 7 till 13 stift KE505-89941

(96) Eluttagsadapter 13 till 7 stift KE505-89951

(97) Eluttagsadapter, lång, 13 till 7 stift och 12S KE505-89961

(98) Cykelhållare för dragkrok, 13-stifts (2 cyklar) KE738-70213

(99)  Cykelhållare för dragkrok, 7-stifts (2 cyklar) KE738-70207

(100) Cykelhållare för dragkrok, 7-stifts (3 cyklar) KE738-70307

SÄKERHET
(101) Första hjälpen-sats (hård låda) KE930-00021

(102)  Första hjälpen-sats (mjuk låda) KE930-00026

(103) Säkerhetsväst x1 KE930-00111

(104) Säkerhetspaket (första hjälpen-sats, 1 säkerhetsväst, 1 varningstriangel) KE930-00028

(105) Säkerhetspaket (första hjälpen-sats, 1 säkerhetsväst, 2 varningstrianglar) KE930-00029

(106) Varningstriangel KE930-00017

(107) Varningstriangel (sats om 2) KE930-00018

Tala med säljaren om att låta tillbehören ingå i din fi nansieringslösning och få en betalningsplan som 
passar just dig.

Nissan Original-tillbehör 
3 år eller 100.000 km om monterade av Nissan-återförsäljare vid köpet av bilen (delar och arbete)
12 månader om monterade av återförsäljaren, 3:e part eller av kunden (endast själva delarna / 
obegränsad körsträcka)

 Av Nissan godkända tillbehör 
2 år eller 100.000 km om monterade av Nissan-återförsäljare vid köpet av bilen (delar och arbete)
12 månader om monterade av återförsäljaren, 3:e part eller av kunden (endast själva delarna / 
obegränsad körsträcka)
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Besök vår hemsida: www.nissan.se

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (JULI 2014). Denna broschyr 
innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, 
förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans 
återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den senaste 
informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de faktiska. Samtliga 
rättigheter förbehålles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

ÅF-stämpel:

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – X-TRAIL GEA P&A brochure 07/ 2014 – Tryckt i EU.
Producerad av NEW BBDO, Frankrike - Tel.: +33 1 40 62 37 37 och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Följ Nissan X-TRAIL på:

FÖRLÄNGD GARANTI

NISSAN 5* ger dig möjlighet att förlänga fabriksgarantin på 
3 år eller 100 000 km till en längre tidsperiod eller längre 
körsträcka. 

Välj det garantiavtal som passar dina behov bäst. 

Om bilen behöver repareras används endast Nissan 
originaldelar, som monteras av utbildade Nissan-mekaniker.

SERVICEKONTRAKT

Nissan Servicekontrakt är det bästa sättet att ge din nya 
Nissan X-TRAIL det underhåll som bilen förtjänar! 

Vi tar hand om din Nissan på bästa sätt samtidigt som vi ger 
dig ett fast pris för servicen över de kommande åren. 

När du lämnar in bilen till din återförsäljare byter vi alla 
förbrukningsdelar och vätskor i enlighet med Nissans 
serviceprogram och går igenom bilen så att du kan fortsätta 
köra i lugn och ro. 

Du har full kontroll på ekonomin och servicen. 

Nissan informerar dig om när det är dags för service och ger 
dig förslag på bästa service och tillfälle.
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