X -T R A I L
ACESSÓRIOS

Escolha acessórios concebidos
pela Nissan para o seu Nissan
Os acessórios Nissan cumprem as elevadas exigências que estabelecemos para os
nossos veículos.
Eles realçam a sensação, função e aspeto gerais do seu X-Trail. Dê uma vista de olhos à
vasta seleção disponível e escolha os itens que melhor se adequem às suas
necessidades e experiência de condução.

A

Atraia todos os olhares
com jantes em liga leve
Ultramodernas e leves, as jantes em liga leve realçam o aspeto do seu X-Trail,
tornando-o mais sofisticado e elegante. Estas jantes também proporcionam melhor
controlo e precisão nas curvas, sendo perfeitas para conduzir por ruas estreitas da
cidade ou por trilhos fora da estrada.
Acessórios selecionados pela Nissan

Jantes de inverno Kogarashi
A - Jante em liga leve WRW de 18" - Preta
B - Jante em liga leve WRW de 18" - Prateada
Jantes em liga leve com uma relação custo-eficiência ideal para o seu X-Trail.
Recomendadas para a estação de inverno, pois estão fabricadas para superar
condições meteorológicas frias* e os efeitos de sal, químicos e gravilha.

*A serem equipadas com pneus de inverno, se exigido pelos regulamentos locais.

B
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Apresente-se superelegante com o estilo
exterior da Nissan
Adicione uns toques de elegância ao seu X-Trail para o tornar ainda mais vistoso.
A atenção ao detalhe com estes acessórios vão elevar a sua condução.

B
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Acessórios originais Nissan
A - Acabamento friso superior da bagageira
Acentue o estilo traseiro distinto do seu X-Trail com um embelezador superior cromado
da bagageira.
B - Cobertura inferior dianteira
Complete o aspeto SUV adicionando a elegante cobertura inferior dianteira.
Encaixada na parte superior da peça original.
C - Protetor do para-choques traseiro
Desenhado para ajudar a evitar riscos e arranhões quando carregar carga.
D - Embelezador da entrada de ar
Confira ao X-Trail o embelezador para elevar o quociente de estilo dentro do veículo.
Disponível na mesma cor que a cobertura inferior dianteira.

D

Não específico do RU

A

B

E - Defletor de capô
O defletor de capô original da Nissan deflete o fluxo de ar sobre o capô para impedir que a sujidade, os insetos e
os resíduos da estrada danifiquem o seu X-Trail.
F - Defletor lateral para os vidros
Os defletores laterais para os vidros estilosos e originais da Nissan ajudam a evitar a incandescência e a reduzir o
ruído do vento dentro do seu X-Trail.
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Acessórios selecionados pela Nissan
G - Luz da porta da bagageira
A luz LED que ilumina automaticamente a bagageira aberta também se pode destacar para usar como uma
lanterna de mão ou uma luz de inspeção.

E
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A utilidade e a iluminação exteriores
mantêm o seu X-Trail no ponto
Personalize o seu X-Trail com acessórios adicionais que o tornem exclusivamente seu e melhore a sua experiência
de condução com mais luzes ou iluminação de cortesia.
Acessórios originais Nissan
A - Iluminação de cortesia do solo
A iluminação exterior do solo confere uma sensação
de segurança com luzes que iluminam a área por
debaixo e à volta do seu veículo. Também se acende
quando pressiona o comando remoto/botão de
entrada ou quando abre as portas.
B - Faróis de nevoeiro LED
Estes faróis de nevoeiro dianteiros LED oferecem
visibilidade e segurança máximas em condições de
nevoeiro ou neblina.

C - Palas das rodas (Traseiras)
Salve o seu X-Trail de um banho de lama indesejado.
Adicione valor e estilo ao mesmo tempo que protege
as laterais do seu veículo.
D - Degrau lateral
Complete o visual SUV adicionando um degrau lateral
especificamente concebido para ajudar a entrar e
sair do veículo.

G
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Acessórios originais Nissan

Gancho de reboque

Transporte todo o seu
equipamento para fins
de semana de aventura

Ganchos de reboque para um encaixe perfeito e um
desempenho duradouro. Os ganchos de reboque originais são
testados no próprio veículo para exceder todas as normas de
aprovação europeias. Os ganchos de reboque da Nissan foram
concebidos para corresponder à capacidade de reboque
designada de cada propulsor. A nossa gama inclui os ganchos
de reboque fixos e os amovíveis.

Quer esteja a atrelar uma caravana ou um
reboque, ou se precisar apenas de atrelar
algumas bicicletas, temos ganchos de
reboque, suportes e TEKs especialmente
concebidos para o seu X-Trail para uma
compatibilidade, funcionalidade e segurança
máximas.

F - Barras transversais para barras
longitudinais de tejadilho*
G - Caixa de tejadilho grande*
Transporte bagagem em segurança com
as nossas caixas de tejadilho
aerodinâmicas. Inclui o Sistema QuickFix
para uma maior facilidade de utilização.
Disponível em Pequena, Média e Grande.

D - Gancho de reboque fixo**

B

E - Gancho de reboque amovível com pino TEK**
Os pinos Tek são sistemas elétricos que asseguram o
desempenho seguro sob carga elétrica máxima, mesmo nas
condições atmosféricas mais adversas.

*Apenas para veículos com barras de tejadilho.
**A capacidade de reboque varia de acordo com
a especificação do veículo

Acessórios selecionados pela Nissan
A - Porta-skis até 6 pares*
Transporte até 6 pares de skis em segurança
e comodamente.

D

F

E

G

B - Porta-bicicletas, montado em gancho
de reboque**
13 pins 2 bicicletas - Dobrável - Euroride.
7 pins 2 bicicletas - Dobrável - Euroride.
C - Porta-bicicletas elétricas**
O porta-bicicletas elétricas foi concebido para
transportar uma combinação de bicicletas
normais e elétricas.
C
*Apenas para veículos com barras de tejadilho.
**A capacidade de reboque varia de acordo com
a especificação do veículo
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Acessórios originais Nissan
B

Soleiras da porta
Concebidas para proteger contra marcas de
arranhões causadas pelo calçado. Moldadas a
vácuo e com um acabamento de alumínio
escovado de qualidade.
A - Soleiras da porta iluminadas
Fáceis de limpar, ajudam a proteger o seu
veículo de riscos e outros desgastes.

C

B - Soleiras da porta iluminadas
(Solução Premium)
Instalada em apenas 10 minutos, esta
proteção de entrada iluminada protege de
marcas de arranhões, adicionando ao mesmo
tempo um toque premium único.
C - Proteção de entrada da bagageira
Concebida para proteger o seu X-Trail de
riscos no ponto de entrada na mala ao
carregar e descarregar.

Proteja o seu veículo com um maior estilo interior
Adicione proteção extra ao seu veículo com detalhes interiores que o mantêm limpo e como
novo. O seu veículo está pronto para tudo com estes acessórios adicionais.

E

Desfrute de maior conforto com os acessórios de utilidade
interiores da Nissan
Mantenha o interior do novo X-Trail como novo com a nossa gama de acessórios de proteção interiores.
Acessórios originais Nissan

Tecido

Concebidos para sua segurança, os grampos de
fixação de piso impedem que os tapetes se
movam e interfiram com o funcionamento dos
pedais. Estes tapetes protegerão o seu veículo da
lama e sujidade, ao mesmo tempo que aumentam
a excelência e o conforto do seu X-Trail.

A - Luxo - conjunto dianteiro e traseiro esquerdo e direito
TUFO: 750g/m2 Preto com revestimento de feltro sinterizado

Todos os acessórios podem variar dependendo da
especificação do veículo Não específico do RU

A

B - Velours - conjunto dianteiro e traseiro esquerdo e direito
TUFO: 450g/m2 Preto com revestimento de feltro
sinterizado

F

C - Tapetes de borracha esquerdos e direitos
Espessura: 62-67 mm

D

Bagageira
B

D - Organizador da área de carga
Não perca tempo por não saber onde se encontram as suas coisas. Estas soluções de arrumação inteligentes
mantêm tudo arrumado e bem protegido.
E - Proteção total da bagageira
Proteção completa da bagageira contra derramamentos, lama e outras condições de sujidade.
Concebido para proteger o seu veículo de pelos de animais, de movimentos da bagagem e para evitar riscos

C

F - Forro da bagageira reversível
Um dos lados deste forro de fácil remoção é de veludo resistente e o outro é de borracha fácil de limpar – ideal
para transportar animais de estimação ou resíduos de lama de jardim.

Todos os acessórios podem variar dependendo da especificação do veículo.

Acessórios adicionais completam o pacote
Mantenha o domínio do seu X-Trail com estes acessórios de acabamento ideais para quem está sempre em
movimento e com necessidade de alguns extras.
Acessórios selecionados pela Nissan
A - Localizador de chave
Utiliza tecnologia Bluetooth para ligar ao seu telemóvel
para que consiga encontrar sempre as suas chaves e
vice-versa.

C - Purificador de ar Premium
Limpa o ar na cabina, removendo o pólen, os
odores, os vírus, as bactérias e outras partículas.

B - Geleira
Ideal para manter as bebidas e os alimentos frescos em
viagens longas.
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www.nissan.pt
Os acessórios e qualquer outro equipamento adicional instalado depois da compra do veículo podem alterar a sua autonomia. Os acessórios Originais Nissan estão
cobertos pela garantia de 3 anos/100.00 Kms (o que ocorra primeiro) se instalado antes da entrega do veículo ou durante o período de garantia. Os Acessórios
Originais Nissan devem ser instalados por um concessionário ou oficina autorizada Nissan. Os Acessórios Originais Nissan instalados fora do período de garantia,
por terceiros ou pelo Cliente, apenas estão cobertos pela Garantia de Peças e Acessórios Originais Nissan de 12 meses / quilometragem ilimitada.
A cobertura da garantia dos Acessórios selecionados depende do fornecedor do produto. Se deseja obter mais informação, contacte um concessionário Nissan
ou uma oficina autorizada.

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento da impressão (outubro 2022).
Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política da empresa de introdução de melhorias de forma
contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão
informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu
Concessionário Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores
reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização expressa
da Nissan International. Este veículo, todos os seus componentes, assim como as peças originais, foram desenhados e fabricados segundo a Normativa Legal
destinada a prevenir e reduzir ao mínimo o impacto ambiental. Para isso, foram utilizados materiais reciclados/ recicláveis, e foram adotadas medidas para garantir
uma reciclagem adequada para a conservação e a qualidade ambiental. Este catálogo foi impresso em papel ecológico – C - X-TRAIL ACESSÓRIOS out/22. –
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