
X-TRAIL
NISSAN

ORİJİNAL AKSESUARLAR
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KAPAK SAYFASI: Krom ayna kapakları, krom kapı yan eşik üstü kaplamaları, ön stilli plate ve 19" WIND gri elmas kesim jantlar ile dizayn edilmiş X-TRAIL.(02) (03) (41) (42) (23)
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1_ Köpekbalığı anteni(49)

2_ LED sis lambası kiti(32)

3_ 19" WIND parlak 
siyah alaşımlı 
jantlar(22)

4_ Urban Paketi 
(Ön stilli bar, yan 
stilli barlar)(31)

5_ Krom ayna 
kapakları(02)

6_ Krom kapı yan eşik 
üstü bantları(03)

YENİ X-TRAIL

ORİJİNAL NISSAN AKSESUARLARI
X-TRAIL’inizi özelleştirin Nissan’ın kapsamlı çeşit içeren, stilli ve pratik 
aksesuarlarıyla aracınızı kendinize özel hissettirin. Başlangıç olarak  
Urban paketinden yan barlı ön stilli kaplama ve bu pakete eklenebilecek  
köpekbalığı anteni ile aracınıza premium bir detay daha  
kazandırabilirsiniz.
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STİLLİ PAKET
NAZİK BİR DOKUNUŞ

Stil Paketinizi parlak krom yada daha 
elegans bir görünüm için buz krom 

seçebilirsiniz. Farkınız detaylarda saklıdır.

STİL PAKETİ

1_ Krom ayna 
kapakları(02)

2_ Krom bagaj alt 
çıtası(04)

3_ Krom kapı yan eşik 
bantları(03)

ALAŞIMLI JANTLAR
4_ 19" IBISCUS Parlak 

siyah alaşımlı jantlar(25)
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SEÇENEKLER

KROM BUZ KROM
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CROSSOVER PAKETİ
1_ ön stilli kaplama(29) 2_ Arka stilli kaplama (çeki demirli araçlara 

uygun değildir)(39)

4_ 17" FLOW koyu gri elmas kesim 
alaşımlı jantlar(20)

3_ Yan gövde kaplaması(38)

CROSSOVER PAKETİ
AKSİYON SİNYALLERI

Crossover paketi dahilindeki ön stilli kaplama ve arka stilli 
kaplama ile aracınıza dimanik bir görünüm kazandırın.  
Bu koruyucu aksesuarlar ile aracınıza verdiğiniz önemi 
öne çıkarın.

ALAŞIMLI JANTLAR
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URBAN PAKETİ

1_ Ön stilli bar(35) 2_ Yan stilli bar(37)

3_ Arka stilli bar(34)

4_ Aydınlatmalı yan 
basamaklar(36)

ALAŞIMLI JANT

5_ 19" Ibiscus Gümüş 
alaşımlı jant(24)

URBAN STİL
ŞEHİR ZAMANI

Şimdi şehri Urban paketi ile yaşama zamanı. Ön ve yan stilli barlara 19" alaşımlı jant setini de ekleyip, 
şehrin tadını çıkarın.
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1_ 17" OE alaşımlı jant(14)

2_ 19" OE alaşımlı jant(15)

3_ Kilitlenebilir bijonlar(27)

4_ 19" WIND Parlak siyah alaşımlı jant(22)

ALAŞIMLI JANTLAR
ARACINIZIN TASARIMCISI 

SİZ OLUN 

X-TRAIL’iniz için özel dizayn edilip, geliştirilmiş 
Nissan orijinal alaşımlı jantları ile aracınıza stil 
kazandırın. Bu özel tasarım aksesuarlar ile 
aracınız ve siz güvendesiniz. 
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FLOW

5_ 17" Koyu gri elmas kesim alaşımlı jant(20)

6_ 17" Gümüş alaşımlı jant(18)

7_ 17" Parlak siyah alaşımlı jant(19)

IBISCUS

8_ 19" Gümüş alaşımlı jant(24)

9_ 19" Koyu gri elmas kesim 
alaşımlı jant(26)

10_ 19" Parlak siyah 
alaşımlı jant(25)

WIND

11_ 19" Gümüş alaşımlı jant(21)

12_ 19" Koyu gri elmas kesim alaşımlı jant(23)

13_ 19" Parlak siyah alaşımlı jant(22)
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KORUNMA
GÜVENLİĞİNİZİ DİZAYN EDİN

Yan gövde kaplamalar ve cam rüzgarlıkları ile 
korunma sağlarken, görünümünüzü köpekbalığı 

anteni ile tamamlayın.

1_ Ön ve arka park 
sistemi(50-51)

2_ Gri yan gövde 
kaplamalar(72)  (siyah, 
gümüş, inci beyazı ve 
boyanabilir olarak 
mevcuttur)

3_ Köpekbalığı anteni* (49)

4_ Cam rüzgarlıkları,
krom kaplamalı  
(4’lü set) ön ve arka(75) 

5_ Kaput rüzgarlığı(74)

6_ 17" FLOW Koyu gri 
elmas kesim alaşımlı 
jant(20)

* Köpekbalığı anten DAB ile uyumlu  
değildir.(Digital Audio Broadcasting)
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İÇ İLAVELER
RAHATLIK

Günlük ihtiyaçlarınız için dizayn edilen tablet taşıyıcılardan iç aydınlatmaya kadar tüm 
aksesuarlar ile hayatınızı kolaylaştırın.
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1_ Elbise askısı koltuk arkası(52) 

2_ Akıllı telefon taşıyıcı U-grip, siyah(55)

3_ Akıllı telefon taşıyıcı 360 dönüş, beyaz(53)

4_ Universal tablet taşıyıcı, siyah(56)

5_ Sport pedal kiti ve kabin içi aydınlatma(12-43)

6_ Aydınlatmalı kapı eşikleri, sadece ön(44)

7_ Bagaj koruma eşiği, alüminyum(64)

8_ Vitez topuzu, deri(13)

9_ Lüx paspaslar, kadife halı ve kenarlı kauçuk 
olarak(65-66)
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DAHA FAZLASINA
YER AÇIN

Kullanım alanınızdan en verimli şekilde yararlanıp bagajınızda farklı 
kullanımlara yer verin. 

1_ Köpek / Bagaj ayracı(59)

2_ İlk yardım çantası(102)

3_ Bagaj eşiği koruması, alüminyum(68)

4_ Yumuşak bagaj havuzu ve  tampon üstü 
koruma(60) (73)
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X1 > X3

1_ Çeki demiri adapteli bisiklet taşıyıcı( 2 
bisiklet için, 13 ve 7 pinli ve 3 bisiklet 
için , 7 pinli)(99)

2_ Sökülebilir çeki demiri(91)

3_ Lastik basamağı(85)

4_ Alüminyum yük taşıyıcı(77)

5_ Tavan bagajı orta boy ( küçük ve büyük 
ebatları da mevcuttur)(86) 

6_ Kayak/snowboard taşıyıcı, kızaklı, 
6 çifte kadar(82) (4 ve 3 çift olarak 
da mevcuttur.)

7_ Tavan taşıması için çapraz barlar(76)

MACERAYA VE
EĞLENCEYE HAZIRLANIN

X-TRAIL’inizi  spor ve maceraya hazırlayın. Yeni Nissan 
aksesuarları ile artık herşeye hazırsınız.
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SİPARİŞ BİLGİLERİ
GENEL AKSESUARLAR

KROM DOKUNUŞ

(01) Krom dokunuş B-pillar kaplama KE605 4C600

(02)  Krom dokunuş ayna kapakları KE960-4E500

(03)  Krom dokunuş yan kapı eşik üstü bantları KE760 4C500

(04)  Krom dokunuş bagaj alt çıtası KE791-4C520

(05) Krom dokunuş STİL PAKETİ: Ayna kapakları, yan kapı eşik üstü bantları, 
bagaj alt çıtası

KE600-4C017

BUZ KROM DOKUNUŞ

(06) Buz krom dokunuş B-pillar kaplama KE605 4C060IC

(07) Buz krom dokunuş ayna kapakları KE960-4E500IC

(08) Buz krom dokunuş yan kapı eşik üstü bantları KE760 4C500IC

(09) Buz krom dokunuş bagaj alt çıtası KE791-4C520IC

(10) Buz krom dokunuş STİL PAKETİ: Ayna kapakları, yan kapı eşik üstü bantları, 
bagaj alt çıtası

KE600-4C017IC

SPORT DOKUNUŞ

(11) Sport pedal takımı - Otomatik vites, LHD KE460-4C111

(12)  Sport pedal takımı - Düz vites, LHD KE460-4C011

(13)  OE vites topuzu - deri 32865-4EA0A 

JANTLAR

(14)  OE 17" alaşımlı jant D0300-4CE1A

(15)  OE 19" alaşımlı jant D0C00-4CB3A

(16) OE 17" jant subapları 40342-BR01A

(17) OE 19" jant subapları 40342-4EA1A

(18)  17" FLOW alaşımlı jant, subaplı (Gümüş G081-2) KE409-4C200

(19)  17"FLOW alaşımlı jant, subaplı (Siyah Z11) KE409-4C200BZ

(20)  17" FLOW alaşımlı jant, subaplı (Elmas kesim koyu gri KAD) KE409-4C200B1

(21)  19" WIND alaşımlı jant, subaplı (Gümüş G081-2) KE409-4E400

(22)  19" WIND alaşımlı jant, subaplı (Siyah Z11) KE409-4E400BZ

(23)  19" WIND alaşımlı jant, subaplı (Elmas kesim koyu gri KAD ) KE409-4E400DS

(24)  19" IBISCUS alaşımlı jant, subaplı (Gümüş G081-2) KE409-4C400

(25)  19" IBISCUS alaşımlı jant, subaplı (Siyah Z11) KE409-4C400BZ

(26)  19" IBISCUS alaşımlı jant, subaplı (elmas kesim koyu gri KAD) KE409-4C400DS

(27)  Kilitlenebilir bijonlar KE409-89951

STİL VURGULARI

(28) Otomatik katlanan yan ayna kapakları KE963-4E002

(29)  Crossover paketi: Ön ve arka stilli kaplama 
( arka park sensörsüz araçlar için)

KE600-4C019

(30) Crossover paketi: Ön ve arka stilli kaplama  
( arka park sensörlü araçlar için)

KE600-4C018

(31)  Urban paketi: Ön ve Yan stilli bar KE600-4B010

(32)  LED sis farı kiti B61E0-4CB3B

(33) OE Sis farı lamba seti KE622-4C000

(34)  Arka stilli bar - köşe - paslanmaz çelik KE545-4B53A

(35)  Ön stilli bar - paslanmaz çelik KE540-4B53A

(36)  Yan stilli bar - paslanmaz çelik - aydınlatmalı KE543-4B03A

(37)  Basamaklı yan barlar - paslanmaz çelik KE543-4B55A

(38)  Yan stilli kaplama G68E0-4CE00

(39)  Arka stilli kaplama (Park sensörsüz) H5901-4CE00

(40) Arka stilli kaplama (Park sensörlü) H5901-4CE10

(41)  Ön üst kaplama ( Ön stilli kaplama ile beraber sipariş edilmelidir.) F2060-4CE00

(42)  Ön stilli kaplama (Ön üst kaplama ile beraber sipariş edilmelidir.) G5890-4CE00

(43)  İç ambians aydınlatma (ön set) B64D0-4CB0A

(44)  Aydınlatmalı kapı eşikleri (ön set) G6950-4CB0A

(45) Köpekbalığı anteni gümüş (K23) KE280-4C001

(46) Köpekbalığı anteni gri mavi (RAQ) KE280-4C002

(47) Köpekbalığı anteni inci beyazı (QAB)  KE280-4C003

(48) Köpekbalığı anteni gri (KAD) KE280-4C004

(49)  Köpekbalığı anteni siyah (G41) KE280-4C005

TEKNOLOJİK DESTEK

(50)  Arka park sensörü sistemi KE511-99902

(51)  Ön park sensörü sistemi KE512-99905

ARAÇ İÇİ DESTEK EKİPMANLARI 

(52)  Elbise askısı KS872-99900

(53)  Akıllı telefon taşıyıcı 360 derece (beyaz) KS289-360WH

(54) Akıllı telefon taşıyıcı 360 derece (siyah) KS289-360BL

(55)  Akıllı telefon taşıyıcı U kavrama (siyah) KS289-UG0BL

(56)  Universal tablet taşıyıcı (siyah) KS289-TH0BL

(57) Küllük F8800-89925

(58) Telefon taşıyıcı KE930-00300
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BAGAJ EKİPMANLARI

(59)  Köpek / bagaj ayracı KE964-3B53A

(60)  Yumuşak bagaj havuzu (5 koltuk, tam bagaj) KE965-4C5S0

(61) Yumuşak bagaj havuzu (7 koltuk) KE965-4C7S0

(62) Bagaj filesi ,depolama KE966-74R00

(63) Bagaj filesi ,yatay KE966-75R00

(64)  Alüminyum bagaj koruma eşiği KE967-4C520

PASPASLAR

(65)  Tekstil kadife halı - Ön&2.arka set - LHD KE745-4B021

(66)  Tekstil lüks halı - Ön&2.arka set - LHD KE745-4B001

(67) Kenarlı kauçuk paspas - Ön&2.arka set - LHD KE748-4B089

(68)  Tekstil bagaj halısı (tüm bagaj) KE840-4B000

DIŞ KORUMA

(69) Yan kapı koruma bantları (gri boyalı - K23) KE760-4C52S

(70) Yan kapı koruma bantları (siyah boyalı - G41) KE760-4C52B

(71) Yan kapı koruma bantları (inci beyazı boyalı - QAB) KE760-4C52Q

(72)  Yan kapı koruma bantları (gri boyalı - KAD) KE760-4C52G

(73)  Arka tampon üstü koruma KE967-4C530

(74)  Kaput rüzgarlığı KE610-4C000

(75)  Krom detaylı cam rüzgarlığı (ön&arka set) H0800-4CC0A

YÜK TAŞIYICILAR

(76)  Tavan çapraz barları - Stilli KE732-4C010

(77)  Alüminyum yük taşıyıcı KE730-4C010

(78) Alüminyum lüks bisiklet taşıyıcı KE738-80010

(79) Çelik bisiklet taşıyıcı (standart) KE738-80100

(80) Kayak / Snowboard taşıyıcı, 3 çifte kadar KE738-50001

(81) Kayak / Snowboard taşıyıcı, 4 çifte kadar KE738-50002

(82)  Kayak taşıyıcı , kızaklı, 6 çifte kadar KE738-99996

(83) Bisiklet taşıyıcı için T-track adaptörü KE737-99931

(84) 3 - 4 adet kayak taşıyıcı için alüminyum T-track adaptörü KE737-99932

(85)  Lastik basamağı KE930-00130

TAVAN BAGAJLARI

Hacim / Uzunluk / Genişlik / Yükseklik / Maksimum yük kapasitesi

(86)  Tavan bagajı küçük 380L/1600*800*400mm/75 kg KE734-10000

(87) Tavan bagajı orta 480L/1900*800*400mm/75 kg KE734-20000

(88) Tavan bagajı büyük 530L/2250*800*420mm/75kg KE734-30000

(89) Tavan bagajı Ranger 90, kumaş 340L/1900*800*400mm KE734-RAN90

ÇEKİ DEMİRİ VE AKSESUARLARI

(90) İlave güç kaynağı KE505-99996

(91)  Sökülebilir çeki demiri KE500-4C010

(92) Güvenlik bağlantı kelepçesi KE500-99935

(93) TEK 13 pinli KE505-4C013

(94) TEK 7 pinli KE505-4C007

(95) TEK adaptörü 7 pinden 13 pine KE505-89941

(96) TEK adaptörü 13 pinden 7 pine KE505-89951

(97) TEK adaptörü uzun versiyon 13 pinden 7 pine ve 12s ye KE505-89961

(98) Çeki demiri montajlı bisiklet taşıyıcı , 13 pinli, 2 bisiklet KE738-70213

(99)  Çeki demiri montajlı bisiklet taşıyıcı , 7 pinli, 2 bisiklet KE738-70207

(100) Çeki demiri montajlı bisiklet taşıyıcı , 7 pinli, 3 bisiklet KE738-70307

EMNIYET/GÜVENLIK

(101) İlk yardım seti (sert plastik kutulu) KE930-00021

(102)  İlk yardım seti (yumuşak çantalı) KE930-00026

(103) Güvenlik yeleği KE930-00111

(104) Güvenlik seti (ilk yardım seti, güvenlik yeleği, x1 üçgen ikaz reflektörü) KE930-00028

(105) Güvenlik seti (ilk yardım seti, güvenlik yeleği, x2 üçgen ikaz reflektörü) KE930-00029

(106) Üçgen ikaz reflektörü KE930-00017

(107) Üçgen ikaz reflektörü (2'li set) KE930-00018

�����B;75$,/$&&����B75	LQGG


�� ��������


����



Web sitemizi ziyaret edin: www.nissan.com.tr

Bu yayının baskıya girdiği anda (Temmuz 2014) içindekilerin doğru olması için her türlü çaba harcanmıştır. Bu broşür, otomobil fuarlarında 
gösterilen prototip araçların özelliklerini gösterecek şekilde basılmıştır. Şirketimizin ürünlerini sürekli geliştirme politikasına dayanarak Nissan 
Avrupa ve Nissan Otomotiv A.Ş., bu yayında açıklanan ve gösterilen teknik özellikleri ve araçları her an değiştirme hakkını saklı tutar. Nissan 
Yetkili Satıcıları, mümkün olan en kısa zamanda buna benzer değişikliklerden haberdar edilecektir. Lütfen güncel bilgileri almak için Nissan 
Yetkili Satıcınıza uğrayın. Kullanılan baskı işlemlerindeki sınırlamalar nedeniyle bu broşürde gösterilen renkler , kullanılan boya ve kabin içi 
malzemelerin asıl renklerinden çok az da olsa farklılık gösterebilir. Tüm hakları saklıdır. Nissan Avrupa’nın  ve Nissan Otomotiv A.Ş.’nin yazılı izni 
olmadan, bu broşürün tamamının veya bir kısmının çoğaltılması yasaktır.

Bayi Kaşesi:

Bu broşür klor içermeyen kağıt kullanılarak  basılmıştır. –– X-TRAIL GEA P&A Broşür 07/2014 –– AB’de basılmıştır.  
NEW BBDO, Fransa – Tel.: +33 1 40 62 37 37 tarafından tasarlanmış ve eg+ worldwide, France tarafından basılmıştır. - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Nissan X-TRAIL’i takip edin:
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