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Przyciągaj spojrzenia aluminiowymi  
felgami i ciesz się jazdą nawet na  
najbardziej krętych drogach
Nowoczesne i lekkie felgi ze stopów lekkich nadają modelowi X-Trail bardziej wyrafinowany 
i elegancki styl. Felgi doskonale sprawdzają się w zakrętach, zapewniając doskonałą 
precyzję i lepszą kontrolę nad pojazdem, co okazuje się szczególnie przydatne podczas 
jazdy po wąskich ulicach miasta lub w terenie.

Akcesoria Nissan Select

Felgi zimowe Kogarashi

A - 18" felga aluminiowa WRW w kolorze czarnym 

B - 18" felga aluminiowa WRW w kolorze srebrnym 

Idealne ekonomiczne felgi aluminiowe do modelu X-Trail. Zalecane na sezon zimowy. 
Doskonale radzą sobie z warunkami atmosferycznymi i niskimi temperaturami panującymi 
w zimie*. Zapewniają lepszą odporność na oddziaływanie takich czynników jak sól, 
środki chemiczne i żwir.

Wybierz akcesoria zaprojektowane  
przez Nissana do Twojego X-Traila

Akcesoria Nissan spełniają najwyższe standardy jakości, zgodnie z którymi tworzymy 
wszystkie nasze samochody.
Podkreślają wygląd i walory Twojego Nissana X-Trail, a także poprawiają jego funkcjonalność. 
Zapoznaj się z bogatą gamą dostępnych akcesoriów i wybierz te, które najlepiej 
odpowiadają Twoim potrzebom i stylowi.

*Należy założyć opony zimowe, jeśli jest to wymagane przez lokalne przepisy.
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Niedostępne w specyfikacji 
brytyjskiej

Nadaj swojemu autu jeszcze bardziej wyrazisty charakter, 
dzięki elementom stylizacji nadwozia Nissan
Dodaj swojemu Nissanowi X-Trail stylowej elegancji, sprawiając, że jego wygląd będzie jeszcze bardziej 
atrakcyjny. Dopracowane w najdrobniejszym szczególe akcesoria sprawią, że twoja przygoda z modelem 
X-Trail nabierze nowego, jeszcze pełniejszego wymiaru.

Oryginalne akcesoria Nissan

A – Górna listwa ozdobna klapy bagażnika
Podkreśl charakterystyczną sylwetkę tyłu twojego Nissana X-Trail za pomocą chromowanej listwy ozdobnej 
klapy bagażnika.

B – Przednia nakładka ozdobna
Wybierz przednią nakładkę ozdobną, aby podkreślić silny charakter twojego SUV-a.
Do zamocowania na oryginalnej nakładce przedniego zderzaka.

C – Nakładka ochronna tylnego zderzaka
Zaprojektowana z myślą o ochronie zderzaka przed uszkodzeniem lub zarysowaniem podczas ładowania i 
rozładowywania bagażnika.

D – Listwa ozdobna wlotu powietrza
Podkreśl wyjątkowy styl nadwozia Nissana X-Trail doskonale zharmonizowany z jego wnętrzem.
Dostępna w takim samym kolorze co przednia nakładka ozdobna.
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GC – Chlapacze (tył)
Zapewnij swojemu Nissanowi X-Trail ochronę przed 
niechcianą „kąpielą” w błocie. Spraw, że samochód 
będzie prezentował się jeszcze bardziej stylowo, 
jednocześnie zabezpieczając boki pojazdu przed 
zabrudzeniem.

D – Stopień boczny
Twój rasowy SUV będzie prezentował się jeszcze 
dostojniej, jeśli wyposażysz go w stopnie boczne, 
które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z samochodu.

A – Oświetlenie powitalne
Funkcja oświetlenia powitalnego podłoża tworzy 
dywan świetlny przed drzwiami pojazdu, dając 
użytkownikowi dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. 
Funkcja uruchamia się po wciśnięciu przycisku na 
pilocie lub po otwarciu drzwi.

B – Światła przeciwmgielne LED
Przednie światła przeciwmgielne wykonane w 
technologii LED zapewniają maksymalną widoczność 
w warunkach mgły i zamglenia.

Akcesoria i oświetlenie zewnętrzne, które nadadzą Twojemu 
Nissanowi X-Trail niepowtarzalny styl
Wyraź siebie dzięki bogatej ofercie akcesoriów: od dodatkowych świateł po oświetlenie powitalne, które sprawią, że 
twój X-Trail będzie wyjątkowy, a wrażenia z jazdy niezapomniane.

Oryginalne akcesoria Nissan

E – Owiewka na maskę
Oryginalna owiewka na maskę Nissan, dzięki odchyleniu strumienia powietrza chroni szybę twojego Nissana 
X-Trail przed kamieniami, kurzem i owadami.

F – Owiewki boczne
Stylowe, oryginalne owiewki boczne Nissan pomagają zredukować odbicia światła i hałas wywoływany przez wiatr.

Akcesoria Nissan Select

G – Oświetlenie tylnej klapy 
Lampka LED, która automatycznie oświetla otwarty bagażnik, jest również odłączana i może służyć jako 
podręczna latarka lub lampka kontrolna.
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Zabierz cały swój sprzęt 
na weekendowy wypad
Niezależnie od tego, czy chcesz holować przyczepę 
kempingową lub przewieźć kilka rowerów, mamy 
dla Ciebie sprawdzone rozwiązania obejmujące 
haki holownicze, bagażniki i złącza TEK, które 
zostały zaprojektowane specjalnie dla Twojego 
Nissana X-Trail, aby zapewnić maksymalną 
kompatybilność, funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Akcesoria Nissan Select

A – Uchwyt na narty – do 6 par 
Zapewnia bezpieczne i wygodne przewożenie 
do 6 par nart.

B – Uchwyt na rower elektryczny 
Uchwyt na rower elektryczny jest przystosowany 
do jednoczesnego przewożenia rowerów 
tradycyjnych i elektrycznych

C – Bagażnik rowerowy Luxury (wersja Premium) 
Zapewnia możliwość przewożenia do 
4 rowerów z tyłu pojazdu

*Wyłącznie dla pojazdów wyposażonych w relingi dachowe.

*Parametry masy holowanej przyczepy różnią się w 
zależności od specyfikacji pojazdu
**Wyłącznie dla pojazdów wyposażonych w relingi dachowe

F – Poprzeczki do relingów dachowych**

G – Duży bagażnik dachowy** 
Przewieź bagaż bezpiecznie i pewnie dzięki 
naszym aerodynamicznym bagażnikom 
dachowym. Wykorzystuje system QuickFix 
ułatwiający montaż. Dostępny w 
rozmiarach: mały, średni i duży.

Oryginalne akcesoria Nissan

Haki holownicze

Haki holownicze są idealne dopasowanie i wyjątkowo wytrzymałe. 
Oryginalne haki holownicze są testowane dla każdego modelu i 
spełniają wymogi przewyższające wymagania wszystkich 
aktualnie obowiązujących europejskich norm homologacyjnych. 
Haki holownicze Nissan są dostosowane do parametrów masy 
holowanej przyczepy określonych dla poszczególnych zespołów 
napędowych. Nasza oferta obejmuje zarówno stałe, jak i łatwe w 
obsłudze zdejmowane haki holownicze.

D – Stały hak holowniczy*

E – Zdejmowany hak holowniczy ze złączem TEK*
Złącza Tek zapewniają bezpieczne działanie przy maksymalnym 
obciążeniu elektrycznym nawet w skrajnych warunkach pogodowych.
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Zadbaj wnętrze swojego samochodu, korzystając 
z akcesoriów ochronnych
Zadbaj, aby wnętrze Twojego samochodu było zawsze nieskazitelnie czyste i wyglądało jak nowe, 
dzięki gamie dedykowanych akcesoriów. Przeznaczone do ochrony wnętrza akcesoria sprawią, że 
Twój samochód będzie zawsze gotowy na każdą, nawet najbardziej szaloną przygodę.

Oryginalne akcesoria Nissan

Nakładki progów

Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu 
ochrony przed śladami pozostawianymi przez 
obuwie. Wykonane z wykorzystaniem formy 
próżniowej i wysokiej jakości aluminium o 
szczotkowanym wykończeniu.

A – Podświetlane nakładki progu
Łatwe do czyszczenia, pomagają chronić Twój 
samochód przed zarysowaniem i innymi 
śladami użytkowania.

B – Podświetlane nakładki progu (wersja 
Premium)
Montowane w zaledwie 10 minut, 
podświetlane nakładki progu chronią przed 
śladami otarć, dodając wnętrzu prawdziwie 
ekskluzywnego charakteru. 

C – Osłona progu bagażnika
Zaprojektowana, aby chronić próg bagażnika 
Twojego Nissana X-Trail przed zarysowaniami, 
które powstają podczas ładowania i 
rozładowywania bagażu.
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Dywaniki

A – Dywaniki luksusowe – zestaw przód i tył
Materiał: 750g/m2 Czarny z podkładem z filcu spiekanego

B – Dywaniki welurowe – zestaw przód i tył
Materiał: 450g/m2 Czarny z podkładem z filcu spiekanego

C – Dywaniki gumowe
Grubość: 62 – 67 mm

Oryginalne akcesoria Nissan

Zaprojektowane z myślą o Twoim bezpieczeństwie 
zapinki podłogowe zabezpieczają wszystkie nasze 
dywaniki przed przesuwaniem się i zawadzaniem o 
pedały. Dywaniki zapewniają ochronę wnętrza 
Twojego Nissana X-Trail przed błotem i brudem, 
jednocześnie podnosząc komfort i jakość wykończenia.

Podnieś komfort wnętrza dzięki dedykowanym  
akcesoriom użytkowym Nissan
Zachowaj nowy wygląd wnętrza Nowego Nissana X-Trail dzięki naszej gamie akcesoriów zaprojektowanych z 
myślą o ochronie wnętrza.

Poszczególne akcesoria mogą się różnić w zależności od specyfikacji 
pojazdu Niedostępne w specyfikacji brytyjskiej

Bagażnik

D – Organizer do bagażnika
Nie trać niepotrzebnie czasu na poszukiwanie przedmiotów w bagażniku. Dzięki temu sprytnemu rozwiązaniu 
rzeczy przechowywane w bagażniku będą zawsze uporządkowane i właściwie zabezpieczone.

E – Mata ochronna do bagażnika
Pełna ochrona bagażnika przed rozlanym płynem, błotem i innymi nieprzewidzianymi sytuacjami.
Chroni bagażnik samochodowy przed sierścią zwierząt domowych, zapobiega przesuwaniu się przedmiotów po 
bagażniku, a także zapewnia ochronę przed zarysowaniem.

F – Dwustronna wykładzina bagażnika
Jedna strona jest wykonana z wytrzymałego weluru, a druga z łatwej do czyszczenia gumy – idealne rozwiązanie 
do przewożenia zwierząt domowych lub zabłoconych narzędzi po pracy w ogrodzie.

Poszczególne akcesoria mogą się różnić w zależności od specyfikacji pojazdu.
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C – Oczyszczacz powietrza Premium 
Oczyszcza powietrze w kabinie, usuwając pyłki, 
nieprzyjemne zapachy, wirusy, bakterie i inne 
cząsteczki.

A – Lokalizator kluczy 
Wykorzystuje technologię Bluetooth do łączenia się z 
telefonem, dzięki czemu przy użyciu telefonu zawsze 
znajdziesz swoje klucze i na odwrót – w razie potrzeby 
lokalizator pomoże Ci znaleźć Twój smartfon.

B - Chłodziarka 
Idealna do chłodzenia napojów i żywności podczas 
dłuższych podróży.

Dodatkowe akcesoria uzupełniające bogatą ofertę
Dotrzymaj kroku Twojemu Nissanowi X-Trail i wyposaż go w dodatkowe akcesoria, które idealnie nadają się dla osób, 
które żyją w ciągłym biegu i potrafią docenić pozornie drobne gadżety ułatwiające codzienne funkcjonowanie. 

Akcesoria Nissan Select



www.nissan-europe.com

Akcesoria oraz wszelkie niefabryczne elementy wyposażenia dodatkowego mogą wpływać na podawane wartości zasięgu samochodu. Oryginalne akcesoria Nissan 
są objęte gwarancją na okres 3 lat lub do 100 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) w przypadku montażu przez dealera lub autoryzowany serwis marki 
Nissan przed wydaniem pojazdu lub w okresie obowiązywania gwarancji na nowy pojazd. Oryginalne akcesoria zamontowane przez firmę zewnętrzną lub 
indywidualnie przez klienta lub po upływie okresu gwarancji na nowy samochód są objęte jedynie 12-miesięczną gwarancją na oryginalne części i akcesoria Nissan 
/ bez limitu przebiegu.

Akcesoria Select są dostarczane przez autoryzowanych partnerów Nissana i są objęte co najmniej roczną gwarancją dostawcy. Ze względu na możliwe różnice w 
warunkach gwarancji, w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dealerem Nissana.

Dołożono wszelkich starań, aby treść niniejszej publikacji była zgodna ze stanem na dzień oddania jej do druku (SIERPIEŃ 2022). 
Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów, Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów i pojazdów pokazanych w niniejszej broszurze. 
Dealerzy Nissana będą informowani o wszelkich modyfikacjach tak szybko, jak to będzie możliwe. Ze względu na ograniczenia wynikające z technologii druku kolory 
przedstawione w niniejszej broszurze mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych kolorów lakieru i materiałów wykończeniowych wnętrza. Wszystkie prawa 
zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury w całości lub w części bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione. Niniejsza broszura została wykonana na 
papierze bezchlorowym – MY22 X-TRAIL broszura 07/2022 – Wydrukowano w UE. Opracowana przez PUBLICIS, Francja i wyprodukowana przez eg+ worldwide, Francja 
– Tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/x-trail.html

