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NA OKŁADCE: X-TRAIL z akcesoriami: chromowane nakładki lusterek, chromowane listewki ozdobne paneli bocznych, nakładka przedniego zderzaka z przednią 
nakładką stylizującą oraz felgi aluminiowe 19" „WIND” w kolorze ciemnoszarym, wykończone szlifem diamentowym. (02) (03) (41) (42) (23)
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1_Antena „płetwa rekina” (49), czarna * 
* Antena w kształcie płetwy rekina jest niekompatybilna z systemem DAB 
(Digital Audio Broadcasting)

2_Zestaw lamp przeciwmgielnych LED (32)

3_Nakładki lusterek, 
chromowane (02) 

4_Felga aluminiowa 
19" „WIND”, czarna 
błyszcząca (22)

5_Pakiet Urban 
(przednia osłona 
stylizująca, rurowe 
stopnie boczne) (31)

6_Listewki ozdobne 
paneli bocznych, 
chromowane (03)

NOWY X-TRAIL
ORYGINALNE AKCESORIA
Dostosuj swojego X-TRAILa do własnych potrzeb, korzystając z bogatej oferty 
stylowych i praktycznych akcesoriów Nissana. Zacznij od rury stylizującej przedniej  
i rurowych aluminiowych stopni bocznych z pakietu Urban. Dodatkowym  
ekskluzywnym detalem może być antena kształcie płetwy rekina.
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PAKIET STYL
NUTA FINEZJI

Wybierz pakiet Styl w kolorze błyszczącego 
lub matowego chromu, aby olśnić elegancją, 

o której decydują przecież detale.

PAKIET STYL
1_Nakładki lusterek, 

chromowane (02)

2_Dolna listwa na 
klapę bagażnika, 
chromowana (04)

3_Listewki ozdobne 
paneli bocznych, 
chromowane (03)

FELGI ALUMINIOWE
4_Felgi aluminiowe 19" 

„IBISCUS”, czarne 
błyszczące (25)
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DOSTĘPNE W KOLORACH:

CHROM MATOWY CHROM
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PAKIET CROSSOVER
1_Nakładka przedniego zderzaka z przednią 

nakładką stylizującą (29)
2_Tylna nakładka stylizująca (wyklucza hak 

holowniczy) (39)

4_Felgi aluminiowe 17" „FLOW”, 
ciemnoszare, szlif diamentowy (20)

3_Boczna nakładka stylizująca (38)

PAKIET CROSSOVER
DLA AKTYWNYCH
Solidność i dynamikę podkreślą elementy pakietu crossover, 
takie jak nakładka przedniego zderzaka z przednią nakładką 
stylizującą oraz tylna nakładka stylizująca. Specjalnie 
zaprojektowane elementy ochronne sugerują, 
że kierowca tego samochodu 
naprawdę wie o co chodzi.

FELGI ALUMINIOWE
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PAKIET URBAN
1_Rura stylizująca przednia ze stali nierdzewnej (35) 2_Rurowe stopnie boczne ww(37)

3_Tylna rura stylizująca (34)

4_Rurowe stopnie boczne z 
iluminacją (36)

FELGI ALUMINIOWE

5_Felga aluminiowa 19" 
„IBISCUS”, srebrna (24)

WIELKOMIEJSKI STYL
RUSZAMY W MIASTO
Pokaż się w mieście z pakietem Urban, obejmującym przednią osłonę stylizującą i rurowe stopnie boczne. 
Wyróżnij się zestawem felg aluminiowych 19" w wybitnie wielkomiejskim stylu.

123
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1_Fabryczna felga aluminiowa 17" (14)

2_Fabryczna felga aluminiowa 19" (15)

3_Komplet nakrętek zabezpieczających (27)

4_Felga aluminiowa 19" „WIND”, 
czarna błyszcząca (22)

FELGI 
ALUMINIOWE
LUKSUSOWE WYKOŃCZENIE
Zmień dobre na lepsze – oryginalne felgi 
aluminiowe Nissana zostały zaprojektowane i 
skonstruowane specjalnie do modelu 
X-TRAIL. Unikatowe wzornictwo i 
wykończenie, znakomity styl i bezpieczeństwo. 
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FLOW

5_Felga aluminiowa 17", czarna błyszcząca, 
szlif diamentowy (20)

6_Felga aluminiowa 17", srebrna (18)

7_Felga aluminiowa 17", czarna błyszcząca (19)

IBISCUS

8_Felga aluminiowa 19", 
srebrna (24)

9_Felga aluminiowa 19", 
ciemnoszara, szlif 
diamentowy (26)

10_Felga aluminiowa 19", 
czarna błyszcząca (25)

WIND

11_Felga aluminiowa 19", 
srebrna (21)

12_Felga aluminiowa 19", 
ciemnoszara, szlif diamentowy (23)

13_Felga aluminiowa 19", 
czarna błyszcząca (22)
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OCHRONA
ZAWSZE W FORMIE

Listwy boczne i owiewki drzwi zapewnią 
odporność, a antena w kształcie płetwy 
rekina doda aerodynamicznego stylu. 

1_  Czujniki parkowania 
przodem i tyłem (50-51) 

2_  Szare listwy boczne (72) 
(dostępne również 
w kolorze czarnym, 
srebrnym, białym 
perłowym i w wersji 
do lakierowania)

3_  Antena „płetwa rekina” 
Antena w kształcie 
płetwy rekina jest 
niekompatybilna z 
systemem DAB (Digital 
Audio Broadcasting)* (49)

4_  Owiewki drzwi 
z wykończeniem 
chromowanym 
(4 szt.), przód i tył (75)

5_  Owiewka na maskę (74)
6_  Felgi aluminiowe 17" 

„FLOW”, czarna 
błyszcząca, szlif 
diamentowy (20)

* Antena w kształcie płetwy rekina jest niekompatybilna z systemem DAB (Digital Audio Broadcasting)
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WNĘTRZE
JAK DRUGI DOM...
Akcesoria do kabiny pomogą zaspokoić Twoje codzienne potrzeby. Od uchwytu  
do tabletu po dodatkowe oświetlenie wewnętrzne – o niczym nie zapomniano.
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1_ Wieszak na ubrania – montowany z  
tyłu oparcia (52) 

2_ Uchwyt do smartfona – dwuramienny, czarny (55) 

3_ Uchwyt do smartfona – wielostronny, biały (53) 

4_ Uniwersalny uchwyt do tabletu, czarny (56)

5_ Sportowe nakładki na pedały i dodatkowe 
oświetlenie wewnętrzne (12, 43)

6_ Nakładki ochronne progów,  
iluminowane, tylko przód (44)

7_ Nakładka ochronna zderzaka  
tylnego, aluminiowa (64) 

8_ Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana (13) 

9_ Komplet dywaników: welurowe lub  
gumowe ze ściankami bocznymi (65-66)
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AKCESORIA DO BAGAŻNIKA
WYKORZYSTAJ GO JAK NAJLEPIEJ
Uporządkuj przestrzeń za pomocą pionowej kraty oddzielającej 
bagażnik od kabiny, a następnie wyściel podłogę miękką wykładziną.

1_ Krata pionowa do bagażnika (59)

2_ Apteczka (102)

3_ Mata bagażnika (5 miejsc, pełen bagażnik) (68)

4_ Miękka wykładzina i górna nakładka zderzaka 
tylnego (73) (dostępne do wersji 5- i 7-osobowych)
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X1 > X3

1_ Uchwyt rowerowy mocowany do haka 
hol., (na 2 rowery, 13 i 7 st. lub na 
3 rowery, 7 st.) (99)

2_ Hak holowniczy odłączalny (91)

3_ Stopień na koło (85)

4_ Poprzeczki dachowe, aluminiowe (77)

5_ Pojemnik dachowy małym (dostępny 
także w rozmiarze średni i dużym) (86)

6_Uchwyt do nart/snowboardu, 
na 6 par (dostępny także w 
wersjach na 4 i na 3 pary) (82)

7_Poprzeczki dachowe do relingów (76)

PRZYGODA
BAW SIĘ DOBRZE
Przygotuj X-TRAILa do sportu i przygody. Dzięki akcesoriom 
nic Cię nie zaskoczy.
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INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA
AKCESORIA OGÓLNE

CHROME TOUCH
(01) Listwa słupka B (Chrom) KE605-4C600

(02)  Nakładki na lusterka (Chrom) KE960-4E500

(03)  Nakładki na progi (Chrom) KE760 4C500

(04)  Listwa bagażnika (Chrom) KE791-4C520

(05) Pakiet Style: nakładki na lusterka, nakładki na progi, 
listwa bagażnika (Chrom) KE600-4C017

ICE CHROME TOUCH
(06) Listwa słupka B (Matowy chrom) KE605-4C060IC

(07) Nakładki na lusterka (Matowy chrom) KE960-4E500IC

(08) Nakładki na progi (Matowy chrom) KE760 4C500IC

(09) Listwa bagażnika (Matowy chrom) KE791-4C520IC

(10) Pakiet Style: nakładki na lusterka, nakładki na progi, 
listwa bagażnika (Matowy chrom) KE600-4C017IC

SPORT
(11) Sportowe nakłądki na pedały - Skrzynia automatyczna (bez podnóżka) KE460-4C111

(12)  Sportowe nakłądki na pedały - Skrzynia manualna (bez podnóżka) KE460-4C011

(13)  Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana 32865-4EA0A 

FELGI
(14)  Felga aluminiowa 17'' D0300-4CE1A

(15)  Felga aluminiowa 19'' D0C00-4CB3A

(16)  Zaślepka felgi 17'' 40342-BR01A

(17)  Zaślepka felgi 19'' 40342-4EA1A

(18)  Felga aluminiowa 17" “fl ow”, srebrna G081-2 + zaślepka felgi KE409-4C200

(19)  Felga aluminiowa 17" “fl ow”, czarna Z11 + zaślepka felgi KE409-4C200BZ

(20)  Felga aluminiowa 17" “fl ow”, ciemnoszara KAD + zaślepka felgi KE409-4C200B1

(21)  Felga aluminiowa 19" “fl ow”, srebrna G081-2 + zaślepka felgi KE409-4E400

(22)  Felga aluminiowa 19" “fl ow”, czarna Z11 + zaślepka felgi KE409-4E400BZ

(23)  Felga aluminiowa 19" “fl ow”, ciemnoszara KAD + zaślepka felgi KE409-4E400DS

(24)  Felga aluminiowa 19" “ibiskus”, srebrna G081-2 + zaślepka felgi wzór 2 KE409-4C400

(25)  Felga aluminiowa 19" “ibiskus”, czarna Z11 + zaślepka felgi wzór 2 KE409-4C400BZ

(26)  Felga aluminiowa 19" “ibiskus”, ciemnoszara KAD + zaślepka felgi wzór 2 KE409-4C400DS

(27)  Komplet nakrętek zabezpieczających KE409-89951

STYLIZACJA
(28) Automatycznie składane lusterka KE963-4E002

(29)  Pakiet Crossover: tylna nakłądka stylizująca, przednia nakładka 
stylizująca, stylizująca osłona silnika (bez tylnych czujników parkowania) KE600-4C019

(30) Pakiet Crossover: tylna nakłądka stylizująca, przednia nakładka stylizująca, 
stylizująca osłona silnika (z tylnymi czujnikami parkowania) KE600-4C018

(31)  Pakiet Urban: Rura stylizująca przednia ze stali nierdzewnej, rurowe 
stopnie boczne ze stali nierdzewnej KE600-4B010

(32)  Zestaw lamp przeciwmgielnych LED B61E0-4CB3B

(33) Zestaw lamp przeciwmgielnych KE622-4C000

(34)  Rura stylizująca tylna ze stali nierdzewnej KE545-4B53A

(35)  Rura stylizująca przednia ze stali nierdzewnej KE540-4B53A

(36)  Rurowe stopnie boczne ze stali nierdzewnej - podświetlane KE543-4B03A

(37)  Rurowe stopnie boczne ze stali nierdzewnej KE543-4B55A

(38)  Nakładka stylizująca bok G68E0-4CE00

(39)  Nakładka stylizująca tył (bez czujników parkowania) H5901-4CE00

(40) Nakładka stylizująca tył (z czujnikami parkowania) H5901-4CE10

(41)  Stylizująca osłona silnika (musi być zamówiona z przednią nakłądką 
stylizującą) F2060-4CE00

(42)  Przednia nakładka stylizująca (usi byćzamówiona razem ze stylizującą 
osłoną silnika) G5890-4CE00

(43)  Dodatkowe podświetlenie wnętrza B64D0-4CB0A

(44)  Nakładki zabezpieczające na progi - podświetlane (przód) G6950-4CB0A

(45) Antena “płetwa rekina” Srebrna (K23) KE280-4C001

(46) Antena “płetwa rekina” Szaro-niebieski (RAQ) KE280-4C002

(47) Antena “płetwa rekina” Białą perła (QAB)  KE280-4C003

(48) Antena “płetwa rekina” Szara (KAD) KE280-4C004

(49)  Antena “płetwa rekina” Czarna (G41) KE280-4C005

CZUJNIKI
(50)  Czujniki parkowania tyłem KE511-99902

(51)  Czujniki parkowania przodem – zestaw główny KE512-99905

NARZĘDZIA WEWNĘTRZNE
(52)  Wieszak na ubrania KS872-99900 

(53)  Uchwyt do smartfona – wielostronny (biały) KS289-360WH 

(54) Uchwyt do smartfona – wielostronny (czarny) KS289-360BL 

(55)  Uchwyt do smartfona – dwuramienny (czarny) KS289-UG0BL 

(56)  Uniwersalny uchwyt do tabletu (czarny) KS289-TH0BL 

(57) Przenośna popielniczka F8800-89925

(58) Okrągły uchwyt na telefon KE930-00300

WYKŁADZINY
(59)  Kratka bagażnika KE964-3B53A

(60)  Wykładzina bagażnika (5 miejsc, pełen bagażnik) KE965-4C5S0

(61) Wykładzina bagażnika (7 miejsc) KE965-4C7S0

(62) Siatka do mocowania bagażu pozioma KE966-74R00

(63) Siatka do mocowania bagażu pozioma KE966-75R00

(64)  Listwy ochronne bagażnika aluminiowe KE967-4C520

DYWANIKI
(65)  Dywaniki welurowe - zestaw tyłi przód KE745-4B021

(66)  Dywaniki luxury - zestaw tyłi przód KE745-4B001

(67) Dywaniki gumowe - zestaw tyłi przód KE748-4B089

(68)  Mata bagażnika (5 miejsc, pełen bagażnik) KE840-4B000

OCHRONA ZEWNĘTRZNA
(69) Listwy ochronne drzwi (Srebrne - kod koloru K23) KE760-4C52S

(70) Listwy ochronne drzwi (Czarne - kod koloru G41) KE760-4C52B

(71) Listwy ochronne drzwi (Biała perła - kod koloru QAB) KE760-4C52Q

(72)  Listwy ochronne drzwi (Szare - kod koloru KAD) KE760-4C52G

(73)  Listwa ochronna zderzaka KE967-4C530

(74)  Listwa ochronna maski KE610-4C000

(75)  Listwy chroniące przed wiatrem (chromowane, zestaw na przói tył) H0800-4CC0A

ŁADUNEK
(76)  Poprzeczki relingów - stylowe KE732-4C010

(77)  Bagażnik dachowy aluminiowy KE730-4C010

(78) Uchwyt mocowania roweru aluminiowy KE738-80010

(79) Uchwyt mocowania roweru stalowy (standardowy) KE738-80100

(80) Uchwyt do nart, 3 pary / uchwyt do snowboardu KE738-50001

(81) Uchwyt do nart, 4 pary / uchwyt do snowboardu KE738-50002

(82)  Uchwyt do nart przesuwny, 6 pary / uchwyt do snowboardu KE738-99996

(83) Adapter T-Track do uchwytu rowerowego KE737-99931

(84) Adapter aluminiowy T-track dla uchwytu do nart KE737-99932

(85)  Stopień na koło KE930-00130

POJEMNIKI DACHOWE
Pojemność/Długość/Szerokość/Wysokość/Waga/Maksymalna ładowność

(86)  Pojemnik dachowy NISSAN mały KE734-10000

(87)  Pojemnik dachowy NISSAN średni KE734-20000

(88) Pojemnik dachowy NISSAN duży KE734-30000

(89) Pojemnik dachowy Ranger 90 340 l / 1100*800*400 mm / 75 kg KE734-RAN90

HOLOWANIE
(90) Dodatkowe źródło zasilania KE505-99996

(91)  Hak holowniczy demontowalny KE500-4C010

(92) Uniwersalna nakładka haka KE500-99935

(93) TEK 13 styków KE505-4C013

(94) TEK 7 styków KE505-4C007

(95) Przekaźnik z 7 styków na 13 styków KE505-89941

(96) Przekaźnik z 13 styków na 7 styków KE505-89951

(97)  TEK Adapter LONG 13 styków do 7 styków + 12S KE505-89961

(98) Uchwyt rowerowy mocowany do haka holowniczego 13 styków KE738-70213

(99)  Uchwyt rowerowy mocowany do haka holowniczego 7 styków KE738-70207

(100) Uchwyt na 3 rowery mocowany do haka holowniczego 7 styków KE738-70307

BEZPIECZEŃSTWO
(101) Apteczka (twarde pudełko) KE930-00021

(102)  Apteczka (miękka torba) KE930-00026

(103) Kamizelka ochronna x1 KE930-00111

(104) Zestaw bezpieczeństwa (Apteczka, kamizelka, trójkąt x1) KE930-00028

(105) Zestaw bezpieczeństwa (Apteczka, kamizelka, trójkąt x2) KE930-00029

(106) Trójkąt ostrzegawczy KE930-00017

(107) Trójkąt ostrzegawczy (zestaw podwójny) KE930-00018

Zapytaj przedstawiciela handlowego o możliwość uwzględnienia akcesoriów w kwocie kredytu na 
samochód i skorzystaj z dogodnego planu fi nansowania Nissana.

Oryginalne akcesoria Nissana 3 lata lub 100 000 pod warunkiem montażu w trakcie przeglądu 
przedsprzedażnego u dealera Nissana (części i robocizna)12 miesięcy w przypadku montażu przez 
fi rmę zewnętrzną lub klienta (tylko części, bez limitu przebiegu)

 Zatwierdzone akcesoria Nissana 2 lata lub 100 000 pod warunkiem montażu w trakcie 
przeglądu przedsprzedażnego u dealera Nissana (części i robocizna 12 miesięcy w przypadku 
montażu przez fi rmę zewnętrzną lub klienta (tylko części, bez limitu przebiegu)
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PRZEDŁUŻONA 
GWARANCJA NISSAN 5* 

Przedłużona gwarancja Nissan 5* zapewni Twojemu 
Nissanowi X-TRAIL ochronę na dłuższy czas lub przebieg.

Gama dostępnych opcji umów pozwoli Ci wybrać 
tę, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Nasi mechanicy znają Twój pojazd lepiej niż ktokolwiek 
inny i montują tylko oryginalne części zamienne Nissan.

Przedłużona gwarancja NISSAN 5* to świadomość, 
że zajmiemy się każdym niespodziewanym zdarzeniem. 
Gwarancja obowiązuje nadal nawet po odsprzedaży 
pojazdu kolejnemu właścicielowi.

Przedłużona gwarancja Nissan 5* obejmuje także bezpłatną 
pomoc drogową Assistance w okresie obowiązywania polisy, 
działającą w całej Europie, całodobowo, we wszystkie dni roku.

UMOWY SERWISOWE 
NISSANA

Zapewnij swojemu X-TRAIL opiekę na jaką zasługuje. Plan 
serwisowy Nissana to oszczędność pieniędzy w długim okresie.

Nasze plany serwisowe obejmują wszystkie standardowe 
czynności obsługi wymagane w przypadku X-TRAIL.

Dzięki nim możesz serwisować pojazd nawet przez 5 lat, 
wnosząc opłatę w niezmiennej wysokości.

Plan serwisowy obejmuje wszystkie kontrole i wymiany części 
wynikające z indywidualnego planu przeglądów danego 
modelu Nissana.

Wykwalifi kowani mechanicy montują wyłącznie oryginalne 
części Nissan.

Prawidłowo serwisowany pojazd ma większą wartość 
przy odsprzedaży.

Umowa serwisowa nie wygasa w przypadku sprzedaży 
pojazdu nowemu właścicielowi, który może z niej nadal 
korzystać przez pozostały czas jej obowiązywania.

Zapraszamy na stronę internetową: www.nissan-X-Trail.com

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawartość niniejszej publikacji była aktualna w chwili oddawania do druku (lipiec 2015 r.). Zaprezentowane 
w niej pojazdy są modelami prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką nieustannego doskonalenia 
produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej 
publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z 
najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione 
w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej 
broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Pieczęć dealera:

Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym – X-TRAIL 2014_P&A BROCHURE_ lipiec, 2015 – wydrukowano w UE.
Opracowanie: NEW BBDO, Francja – tel.: +33 1 40 62 37 37; druk: eg+ worldwide, France, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Nissan X-TRAIL na:

Drukuj    |    Zamknij
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