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Τραβήξτε τα βλέμματα και 
απολαύστε την οδήγηση με 
Ζάντες Αλουμινίου
Εξαιρετικά μοντέρνες και ελαφριές Ζάντες Αλουμινίου που αναβαθμίζουν την εμφάνιση 
του X-Trail σας προσδίδοντάς του πιο σοφιστικέ και κομψό στυλ. Επίσης οι ζάντες αυτές 
προσφέρουν καλύτερο έλεγχο και ακρίβεια για να ελίσσεστε στα στενά δρομάκια της 
πόλης, ή σε εκτός δρόμου διαδρομές. 

Επιλεγμένα Αξεσουάρ Nissan

Ζάντα χειμερινού ελαστικού Kogarashi*

A - Ζάντα αλουμινίου 18" WRW - Black 

B - Ζάντα αλουμινίου 18" WRW - Silver 

Ιδανικές, προσίτου κόστους ζάντες αλουμινίου για το X-Trail σας. Συνιστώνται για τη χειμερινή 
περίοδο καθώς είναι κατασκευασμένες για να αντέχουν στις χαμηλές θερμοκρασίες* και είναι 
ανθεκτικές στο αλάτι, τα χημικά και τα υπολείμματα του οδοστρώματος.

Επιλέξτε αξεσουάρ σχεδιασμένα 
από τη Nissan για το Nissan σας

Τα αξεσουάρ Nissan πληρούν τα υψηλά πρότυπα που θέτουμε για όλα τα αυτοκίνητά μας.
Αναβαθμίζουν τη συνολική αίσθηση, λειτουργικότητα και εμφάνιση του X-Trail σας. Δείτε 
την ευρεία συλλογή διαθέσιμων αξεσουάρ και επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν άριστα στις 
ανάγκες σας, για μια μοναδική εμπειρία οδήγησης.

*Συνδυάζονται με χειμερινά ελαστικά εάν χρειαστεί σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
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Αναβαθμίστε το εξωτερικό στυλ με αξεσουάρ Nissan
Προσθέστε κομψές πινελιές στο X-Trail σας και αναβαθμίστε την εμφάνισή του.

Γνήσια Αξεσουάρ Nissan 

A - Πάνω διακοσμητικό χώρου αποσκευών
Τονίστε το ξεχωριστό στυλ του X-Trail σας με ένα χρωμιωμένο πάνω διακοσμητικό χώρου 
αποσκευών.

B - Εμπρός διακοσμητική ποδιά
Ολοκληρώστε την SUV εμφάνιση προσθέτοντας την κομψή διακοσμητική ποδιά.
Τοποθετείται πάνω από τη διακοσμητική πλάκα OE.

C - Προστατευτικό πίσω προφυλακτήρα
Σχεδιασμένο για να προστατεύει από γρατζουνιές και χτυπήματα κατά τη διαδικασία φόρτωσης.

D - Διακοσμητικό αεραγωγού 
Προσθέστε στο X-Trail το διακοσμητικό που θα αναβαθμίσει το στυλ στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Διατίθεται στο ίδιο χρώμα με την εμπρός διακοσμητική ποδιά.
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GC - Λασπωτήρες (Πίσω)
Προστατεύστε το X-Trail σας από πετραδάκια, 
λάσπη και νερό. Προσθέστε αξία και στυλ βοηθώντας 
παράλληλα στην προστασία των πλευρών του 
αυτοκινήτου σας.

D - Πλαϊνό σκαλοπάτι
Ολοκληρώστε την SUV εμφάνιση προσθέτοντας το 
πλαϊνό σκαλοπάτι που κατασκευάστηκε ειδικά για να 
διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο από το αυτοκίνητο.

A - Φως Υποδοχής
Το φως υποδοχής προσφέρει μία αίσθηση ασφάλειας 
φωτίζοντας την περιοχή κάτω και γύρω από το όχημά 
σας. Επίσης ενεργοποιείται πατώντας το τηλεχειριστήριο/ 
το μπουτόν εισόδου καθώς ανοίγετε τις πόρτες.

B - Φώτα ομίχλης LED
Τα εμπρός φώτα ομίχλης LED προσφέρουν μέγιστη 
ορατότητα και ασφάλεια σε συνθήκες ομίχλης και 
καταχνιάς.

Πρακτικά αξεσουάρ και συστήματα φωτισμού καθιστούν 
το X-Trail σας πιο ελκυστικό
Εξατομικεύστε το X-Trail σας με πρόσθετα αξεσουάρ που το καθιστούν μοναδικά δικό σας και αναβαθμίζουν την 
οδηγική εμπειρία, από πρόσθετα φώτα μέχρι φωτισμό υποδοχής.

Γνήσια Αξεσουάρ Nissan 

E - Εκτροπέας Αέρα Καπό
Ο Ανεμοθραύστης Nissan εκτρέπει τη ροή αέρα πάνω από το καπό για να εμποδίσει χώματα, έντομα και 
υπολείμματα από το οδόστρωμα να κολλήσουν το X-Trail σας.

F - Εκτροπέας Αέρα Πλαϊνών Παραθύρων
Κομψοί, Γνήσιοι Ανεμοθραύστες Πλαϊνών Παραθύρων προστατεύουν από την αντανάκλαση και μειώνουν το θόρυβο 
του αέρα μέσα στα X-Trail σας.

Επιλεγμένα Αξεσουάρ Nissan

G - Φως πίσω πόρτας 
Το φως LED που φωτίζει το ανοιχτό πορτμπαγκάζ αυτόματα είναι επίσης αποσπώμενο για να χρησιμοποιείται ως 
ένας πρακτικός φακός ή λάμπα επιθεώρησης.
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Μεταφέρετε όλο τον 
εξοπλισμό σας για 
τις περιπέτειες του 
Σαββατοκύριακου
Είτε ρυμουλκείτε τροχόσπιτο, είτε τρέιλερ, 
ή απλά πρέπει να μεταφέρετε μερικά 
ποδήλατα, έχουμε κοτσαδόρους, σχάρες 
και προσαρμογείς TEK, ειδικά σχεδιασμένα 
για το X-Trail σας, με στόχο τη μέγιστη 
συμβατότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Επιλεγμένα Αξεσουάρ Nissan

A - Σχάρα σκι για μέχρι 6 ζευγάρια* 
Μεταφέρετε μέχρι 6 σετ σκι με ασφάλεια 
και άνεση. 

B - Τοποθετημένος κοτσαδόρος μεταφοράς 
ποδηλάτου 
13 επαφές 2 ποδήλατα - Πτυσσόμενος - Euroride.
7 επαφές 2 ποδήλατα - Πτυσσόμενος - Euroride

C - Σχάρα E-bike 
Η σχάρα e-Bike είναι σχεδιασμένη για να 
μεταφέρει ένα συνδυασμό συμβατικών 
και ηλεκτρικών ποδηλάτων.

*Για οχήματα με ράγες οροφής μόνο. 

*Η ικανότητα ρυμούλκησης διαφέρει ανάλογα με την 
έκδοση του οχήματος
**Για οχήματα με ράγες οροφής μόνο

F - Κάθετες μπάρες για ράγες οροφής**

G - Μεγάλη μπαγκαζιέρα οροφής** 
Μεταφέρετε τις αποσκευές σταθερά και 
με ασφάλεια με τις αεροδυναμικές μας 
μπαγκαζιέρες οροφής. Περιλαμβάνεται 
Σύστημα QuickFix για ευκολία χρήσης.
Διαθέσιμες σε 3 μεγέθη: Small, Medium 
ή Large.

Γνήσια Αξεσουάρ Nissan 

Κοτσαδόρος

Κοτσαδόροι για τέλεια εφαρμογή και απόδοση μεγάλης διάρκειας. 
Οι Γνήσιοι κοτσαδόροι είναι δοκιμασμένοι σε πραγματικές συνθήκες 
ώστε να πληρούν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι κοτσαδόροι της 
Nissan είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την καθορισμένη 
ικανότητα ρυμούλκησης κάθε κινητήριου συνόλου. Η γκάμα μας 
περιλαμβάνει σταθερούς και εύκολα αναδιπλούμενους κοτσαδόρους.

D - Σταθερός κοτσαδόρος*

E - Αφαιρούμενος κοτσαδόρος με TEK*
Οι προσαρμογείς Tek είναι ηλεκτρικά συστήματα που εξασφαλίζουν 
ασφαλή απόδοση κάτω από μέγιστα ηλεκτρικά φορτία ακόμα και 
στις χειρότερες καιρικές συνθήκες
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Προστατεύστε το αυτοκίνητό σας με πρόσθετα 
αξεσουάρ εσωτερικού
Ενισχύστε την προστασία του αυτοκινήτου σας με λεπτομέρειες που εξασφαλίζουν την 
τάξη και διατηρούν το εσωτερικό σαν καινούργιο. Το αυτοκίνητό σας είναι έτοιμο για όλα με 
αυτά τα πρόσθετα αξεσουάρ.

Γνήσια Αξεσουάρ Nissan 

Προστατευτικά εισόδου

Σχεδιασμένο για να προστατεύει από τα 
σημάδια που προκαλούνται από τα υποδήματα. 
Κατασκευασμένο με φόρμα κενού αέρος και 
ποιοτικό φινίρισμα βουρτσισμένου αλουμινίου.

A - Φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου 
Καθαρίζονται εύκολα, προστατεύουν το 
αυτοκίνητο από γρατζουνιές και άλλες φθορές.

B - Φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου 
(Premium)
Με εγκατάσταση σε 10 λεπτά, αυτά τα φωτιζόμενα 
προστατευτικά εισόδου προστατεύουν από 
γρατζουνιές, προσθέτοντας μία πραγματικά 
premium πινελιά. 

C - Προστατευτικό εισόδου χώρου αποσκευών
Σχεδιασμένο για να προστατεύει το X-Trail σας 
από γρατζουνιές στο σημείο εισόδου του 
πορτμπαγκάζ κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση.
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Ύφασμα

A - Luxury - σετ εμπρός & πίσω 
TUFT: 750g/m2 Black με πυροσυσσωματωμένη τσόχα.

B - Βελούδο - σετ εμπρός & πίσω
TUFT: 450g/m2 Black με πυροσυσσωματωμένη τσόχα.

C - Ελαστικά πατάκια
Πάχος: 62-67mm.

Γνήσια Αξεσουάρ Nissan 

Σχεδιασμένα για την ασφάλειά σας, τα κλιπ δαπέδου 
συγκρατούν τα πατάκια στη θέση τους ώστε να μην 
επηρεάζουν τη λειτουργία των πεντάλ. Τα πατάκια 
προστατεύουν το όχημά σας από τη λάσπη και τη 
βρομιά, ενώ ταυτόχρονα απογειώνουν τον premium 
χαρακτήρα και την άνεση του X-Trail σας.

Απολαύστε πρόσθετη άνεση με πρακτικά αξεσουάρ 
εσωτερικού της Nissan 
Διατηρήστε το εσωτερικό του Νέου X-Trail σαν καινούργιο με τη γκάμα μας αξεσουάρ προστασίας εσωτερικού.

Χώρος αποσκευών

D - Σύστημα οργάνωσης χώρου αποσκευών
Μη σπαταλάτε χρόνο ψάχνοντας που βρίσκονται τα πράγματά σας. Αυτοί οι έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι 
διατηρούν την τάξη και προστατεύουν τα φορτία σας.

E - Πλήρης προστασία χώρου αποσκευών
Πλήρης προστασία του χώρου αποσκευών από πιτσιλιές, λάσπη ή άλλες ακαταστασίες.
Σχεδιασμένη για να προστατεύει το αυτοκίνητό σας από τις τρίχες των κατοικίδιων, τη μετακίνηση των αποσκευών 
και τις γρατζουνιές.

F - Χαλάκι χώρου αποσκευών δύο όψεων
Η μία πλευρά αυτού του εύχρηστου καλύμματος αποτελείται από ανθεκτικό βελούδο, και η άλλη από λάστιχο που 
πλένεται εύκολα – ιδανικό για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων ή λασπωμένων απορριμμάτων κήπου.
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C - Premium ιονιστής καμπίνας 
Καθαρίζει τον αέρα στην καμπίνα, αφαιρώντας 
τη γύρη, τις οσμές, τους ιούς, τα βακτήρια και 
λοιπά σωματίδια

A - Ανιχνευτής κλειδιών 
Χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth για σύνδεση με το 
τηλέφωνό σας ώστε να μπορείτε να βρίσκετε πάντα τα 
κλειδιά σας και το αντίθετο.

B - Ψυγείο 
Ιδανικό για να διατηρείτε τα ποτά και τα φαγητά σας 
δροσερά στα πιο μακρινά ταξίδια.

Πρόσθετα αξεσουάρ που ολοκληρώνουν το X-Trail σας
Απολαύστε την απόλυτη εμπειρία με το X-Trail σας με αυτές τις τελικές πινελιές που είναι ιδανικές για όσους 
είναι πάντα σε κίνηση και χρειάζονται κάποιες μικρές προσθήκες στον εξοπλισμό. 

Επιλεγμένα Αξεσουάρ Nissan



Μπαγκαζιέρα οροφής Medium - Μαύρη - Ταχεία τοποθέτηση - 
Διπλό άνοιγμα KE734480BK**

Μπαγκαζιέρα οροφής Large - Μαύρη - Ταχεία τοποθέτηση - 
Διπλό άνοιγμα KE734630BK**

Μπαγκαζιέρα οροφής Ranger 90 (340L / 1100x800x400mm / 50kg) KE734RAN90**

Ατσάλινη σχάρα ποδηλάτου (στάνταρ έκδοση) KE73880100

Τοποθετημένος κοτσαδόρος μεταφοράς ποδηλάτου
13 επαφές 2 ποδήλατα - Πτυσσόμενος - Euroride. KE73870213

Τοποθετημένος κοτσαδόρος μεταφοράς ποδηλάτου 7 επαφές 
2 ποδήλατα - Πτυσσόμενος - Euroride KE73870207

Αντάπτορας TTrack για ατσάλινη σχάρα ποδηλάτου (KE738-80100) KE73799933

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΖΑΝΤΕΣ
Ζάντα αλουμινίου 18" WRW black KB4096R300BZ

Ζάντα αλουμινίου 18" WRW silver KB4096R300

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Φως πίσω πόρτας KB93000170

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Προστατευτικό φιλμ θυρών (σετ 2 τεμαχίων) KB53790100

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Σχάρα E-bike KB73871313 

Σχάρα ποδηλάτου Luxury ( Έκδοση υψηλής ποιότητας) KB73880010**

Σχάρα σκι Μέχρι 6 ζευγάρια KE73899996**

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Ανιχνευτής κλειδιών KB23099900

Ιονιστής καμπίνας KB27299900

Ψυγείο - 20L KS93000080

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΖΑΝΤΕΣ
Μπουλόνια ασφαλείας KE40989951

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΣΤΥΛ
Φώτα ομίχλης LED c/o OE Gass-Kit

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛ
Φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου (Premium επιλογή - 
Λοτόγυπο XT G69505RA0A

Φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου (Στάνταρ επιλογή) 
(EPWR μόνο) KE9676R541

Κιτ λαμπτήρων LED εσωτερικού KS2625S010

Φωτισμός χώρου αποσκευών (φώτα χώρου αποσκευών) 
(Λαμπτήρες LED) KS2625S220

Εσωτερικός φωτισμός (ατμοσφαιρικός φωτισμός) B64006RA0A

Προστατευτικό εισόδου χώρου αποσκευών KE9676R100

Φως υποδοχής B66406RN0B

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ύφασμα - Luxury - Σετ εμπρός & πίσω KE7456R080

Ύφασμα - Βελούδο - Σετ εμπρός & πίσω KE7456R000

Ελαστικά πατάκια KE7486R000

Πατάκια Luxury - e-POWER KE7456RE80

Βελούδινα πατάκια - e-POWER KE7456RE00

Ελαστικά πατάκια e-POWER KE7486RE00

Πλήρης προστασία χώρου αποσκευών KS9655M5E0

Χαλάκι χώρου αποσκευών δύο όψεων KE9656R0S0**

Σύστημα οργάνωσης χώρου αποσκευών T99C25ZW0A

Μπάρα χώρου αποσκευών T99C86RR0A

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛ
Προστατευτικό πίσω προφυλακτήρα KE6206R100

Πάνω διακοσμητικό χώρου αποσκευών KE7916R050

Καλύμματα καθρεπτών - Χρωμιωμένα KE9606R030

Εμπρός διακοσμητική ποδιά G58906RN0A

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εκτροπέας Αέρα Καπό F58606RN0A

Λασπωτήρες (Εμπρός) T99J26RR0A

Λασπωτήρες (Πίσω) T99J26RR0E

Διακοσμητικό αεραγωγού F20706RA0A

Εκτροπέας Αέρα Πλαϊνών Παραθύρων H08006RN0A

Πλαϊνό Σκαλοπάτι K61106RA0A

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Κιτ αφαιρούμενου κοτσαδόρου KE5006R510*

TEK 7 επαφών KE5056R002

TEK 13 επαφών KE5056R012

Κάθετες μπάρες για ράγες οροφής KE7326R510**

Μπαγκαζιέρα οροφής Small - Μαύρη - Ταχεία τοποθέτηση - 
Διπλό άνοιγμα KE734380BK**

NISSAN X-Trail  
Πληροφορίες Παραγγελίας

*Διαθέσιμο για παραγγελία μέχρι το Δεκέμβριο του 2022.
**Οι αντιπρόσωποι να επιβεβαιώνουν τη συμβατότητα των αξεσουάρ πριν την παραγγελία.

Τα αξεσουάρ και οποιοσδήποτε πρόσθετος εξοπλισμός που έχει τοποθετήσει ο πελάτης μπορεί 
να έχουν αντίκτυπο στα κοινοποιούμενα στοιχεία αυτονομίας του αυτοκινήτου. Τα Γνήσια Αξεσουάρ 
Nissan καλύπτονται από την εγγύηση νέου
οχήματος 3 ετών / 100.000 χλμ (ό,τι προηγηθεί), εάν τοποθετηθούν από αντιπρόσωπο Nissan ή 
επισκευαστή Nissan πριν από την παράδοση του οχήματος, ή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης νέου οχήματος. Τα γνήσια αξεσουάρ που τοποθετούνται εκτός της περιόδου εγγύησης 
του νέου οχήματος, ή από τρίτο μέρος, ή από τον Πελάτη, καλύπτονται μόνο από την Εγγύηση 
Γνήσιων Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ Nissan των 12 μηνών / χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

  Τα Αξεσουάρ Nissan Select παρέχονται από εγκεκριμένους συνεργάτες της Nissan, με εγγύηση 
τουλάχιστον 1 έτους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Nissan.
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Τα αξεσουάρ και οποιοσδήποτε πρόσθετος εξοπλισμός που έχει τοποθετήσει ο πελάτης μπορεί να έχουν αντίκτυπο στα κοινοποιούμενα στοιχεία αυτονομίας του 
αυτοκινήτου. Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan καλύπτονται από την εγγύηση νέου οχήματος 3 ετών / 100.000 χλμ (ό,τι προηγηθεί), εάν τοποθετηθούν από αντιπρόσωπο 
Nissan ή επισκευαστή Nissan πριν από την παράδοση του οχήματος, ή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης νέου οχήματος. Τα γνήσια αξεσουάρ που τοποθετούνται 
εκτός της περιόδου εγγύησης του νέου οχήματος, ή από τρίτο μέρος, ή από τον Πελάτη, καλύπτονται μόνο από την Εγγύηση Γνήσιων Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ 
Nissan  των 12 μηνών / χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Nissan.

Τα Αξεσουάρ Nissan Select παρέχονται από εγκεκριμένους συνεργάτες της Nissan, με εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους.

Εγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή εκτύπωσης (Αύγουστος 2022). Το έντυπο 
παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan 
International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την 
έκδοση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας επίσημος 
έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο 
ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. 
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International. Aυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί 
χωρίς χλωρίνη – X-TRAILACC/2022 – Τυπωμένο στη EU. Δημιουργία PUBLICIS, France, Παραγωγή eg+ worldwide, France - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/xtrail.html



