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Atragi toate privirile în 
curbe cu jantele din aliaj
Ultramoderne și ușoare, jantele din aliaj îi conferă autovehiculului X-Trail un aspect mai 
sofisticat și mai elegant. Acestea asigură, de asemenea, un control îmbunătățit și mai 
multă precizie în viraje, fiind perfecte pentru deplasarea atât pe străzile înguste ale 
orașului, cât și pe drumuri accidentate.

Accesorii selectate Nissan

Jantă Kogarashi pentru pneuri de iarnă* 

A - Jantă de 18" din aliaj pentru iarnă - Neagră 

B - Jantă de 18" din aliaj pentru iarnă - Argintie 

Jante din aliaj rentabile pentru autovehiculul X-Trail. Recomandate pentru sezonul de 
iarnă, fiind rezistente la temperaturi scăzute* și la sare, substanțe chimice și pietriș.

Alege accesoriile dezvoltate de Nissan 
pentru autovehiculul tău Nissan

Accesoriile Nissan se ridică la nivelul standardelor înalte pe care le-am stabilit pentru 
toate autovehiculele noastre. 
Acestea îmbunătățesc confortul, funcționalitatea și aspectul autovehiculului X-Trail. 
Explorați gama largă de accesorii disponibile și alege-le pe cele care răspund nevoilor 
tale și îți îmbunătățesc experiența de conducere.

*A se folosi împreună cu pneuri de iarnă dacă reglementările legale prevăd acest lucru.
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Un plus de eleganță cu elementele  
de stilizare exterioară Nissan
Adaugă accente elegante autovehiculului tău X-Trail pentru a-l face și mai atrăgător.
Călătorește cu stil cu aceste accesorii caracterizate prin atenția deosebită acordată detaliilor.

Accesorii originale Nissan

A - Ornament pentru partea superioară a portbagajului
Accentuează stilul distinctiv al părții din spate a modelului tău X-Trail cu un finisaj cromat 
în partea superioară a portbagajului. 

B - Mască sub caroserie față 
Completează aspectul de SUV cu această elegantă mască sub caroserie față.
Montată peste placa de stilizare originală.

C - Protecție pentru bara de protecție spate
Concepută pentru a proteja de zgârieturi și alte daune produse la introducerea încărcăturii 
în portbagaj. 

D - Ornament pentru priza de aer
Adaugă un plus de stil interiorului autovehiculului tău X-Trail cu acest finisaj deosebit.
Disponibil în aceeași culoare precum masca sub caroserie față.
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C - Apărătoare de noroi (spate)
Protejează autovehiculul tău X-Trail de o baie de noroi 
nedorită. Adaugă valoare și stil, contribuind în același 
timp la protejarea părților laterale ale autovehiculului.

D - Prag lateral
Completează aspectul de SUV cu acest prag lateral 
special conceput pentru ați facilita accesul în și la 
coborârea din autovehicul.

A - Lumini de întâmpinare pe sol 
Luminile de întâmpinare exterioare oferă un sentiment 
de siguranță, luminând zona de sub și din jurul 
autovehiculului. Se aprind și când apăsați butonul de 
acces de pe cheie sau când deschideți ușile.

B - Proiectoare de ceață LED
Aceste proiectoare de ceață LED asigură un nivel 
maxim de vizibilitate și siguranță în condiții de ceață.

Elementele practice și de iluminat exterioare desăvârșesc 
autovehiculul X-Trail
Personalizează autovehiculul tău X-Trail cu accesorii suplimentare care îți reflectă stilul și îmbunătățesc experiența 
de conducere - de la lămpi suplimentare până la lumini de întâmpinare.

Accesorii originale Nissan

E - Deflector capotă
Deflectorul pentru capotă original Nissan deviază fluxul de aer peste capotă pentru a proteja autovehiculul X-Trail 
de murdărie, insecte și impuritățile de pe drum.

F - Deflector geam lateral
Elegantele deflectoare originale Nissan pentru geamurile laterale ajută la reducerea reflexiei luminii, dar și a 
zgomotului provocat de vânt la bordul autovehiculului X-Trail.

Accesorii selectate Nissan

G - Lampă hayon 
Lampa LED care se aprinde automat la deschiderea portbagajului poate fi detașată pentru a fi folosită ca lanternă 
sau lampă de inspecție practică.
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Transportă toate 
echipamentele necesare 
pentru aventurile de 
weekend
Fie că atașezi o rulotă sau o remorcă, sau 
doar câteva biciclete, îți propunem cârlige de 
remorcare, suporturi și TEK-uri special 
concepute pentru X-Trail, pentru compatibilitate, 
funcționalitate și siguranță maxime.

Accesorii selectate Nissan

A - Suport pentru până la 6 perechi de schiuri* 
Pentru transportul practic și în siguranță a 
până la 6 perechi de schiuri. 

B - Suport biciclete pentru cârligul de remorcare 
13 pini 2 biciclete - Pliabil - Euroride. 
7 pini 2 biciclete - Pliabil - Euroride.

C -  Suport pentru biciclete electrice 
Suportul este conceput pentru a transporta 
atât biciclete obișnuite, cât și electrice.

*Doar pentru autovehicule cu bare de acoperiș.

*Capacitatea de remorcare variază în funcție de specificațiile autovehiculului.
**Doar pentru autovehicule cu bare de acoperiș.

E - Cârlig de remorcare detașabil cu pini TEK*
Pinii Tek sunt sisteme electrice care asigură 
performanțe sigure în condiții de încărcare electrică 
maximă și în condiții meteo nefavorabile.

F - Bare transversale pentru bare de acoperiș**

G - Portbagaj de acoperiș de mari dimensiuni** 
Transportă bagajele în siguranță cu portbagajele 
noastre de acoperiș aerodinamice. Acestea dispun 
de sistemul QuickFix pentru o utilizare ușoară.
Disponibile în versiunea mic, mediu și mare.

Accesorii originale Nissan

Cârlig de remorcare

Cârlige de remorcare pentru o potrivire perfectă și 
performanțe durabile. Cârligele de remorcare originale 
sunt testate împreună cu autovehiculul pentru a depăși 
toate standardele de omologare europene. Cârligele de 
remorcare Nissan sunt proiectate pentru a se potrivi cu 
capacitatea de remorcare stabilită pentru fiecare grup 
motopropulsor. Gama noastră include atât cârlige de 
remorcare fixe, cât și ușor detașabile.

D - Cârlig de remorcare fix*



C

A

B

Protejează autovehiculul cu accesorii stilistice interioare
Protecție suplimentară cu detalii interioare care mențin aspectul îngrijit al autovehiculului, făcându-l să 
arate ca nou. Cu aceste accesorii suplimentare, autovehiculul este pregătit pentru orice.

Accesorii originale Nissan

Praguri de protecție

Concepute pentru a proteja de urmele de 
încălțăminte. Sunt fabricate cu un aparat cu 
vacuum și au un finisaj din aluminiu periat 
de înaltă calitate. 

A - Praguri intrare iluminate
Ușor de curățat, vă protejează autovehiculul 
de zgârieturi și alte urme de uzură.

B - Praguri intrare iluminate (versiunea 
premium)
Putând fi montate în doar 10 minute, aceste 
protecții iluminate protejează de urme de 
uzură, adăugând în același timp un accent 
premium. 

C - Protecție pentru pragul portbagajului
Concepută pentru a proteja pragul 
portbagajului autovehiculului X-Trail în timpul 
încărcării și descărcării bagajelor.
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Material textil

A - De lux - set față și spate, stânga și dreapta
Densitate fire: 750 g/m2 Negru cu căptușeală din 
pâslă sintetizată

B - Velur - set față și spate, stânga și dreapta
Densitate fire: 450 g/m2 Negru cu căptușeală din 
pâslă sintetizată

C - Covorașe din cauciuc stânga și dreapta
Grosime: 62-67 mm.

Accesorii originale Nissan

Concepute pentru a spori siguranța, clipsurile de fixare 
previn deplasarea covorașelor pe podea și 
obstrucționarea pedalelor. Aceste covorașe vă vor proteja 
autovehiculul de noroi și murdărie, sporind în același timp 
senzația premium și confortul oferit de X-Trail.

Bucurați-vă de un confort sporit cu  
accesoriile interioare practice Nissan
Păstrează interiorul noului tău X-Trail arătând ca nou cu gama noastră de accesorii de protecție interioare.

Toate accesoriile pot varia în funcție de specificațiile autovehiculului

Portbagaj

D - Organizator portbagaj
Nu pierde timpul căutând lucrurile prin portbagaj. Aceste soluții de depozitare inteligente păstrează totul în ordine 
și bine protejat.

E - Protecție completă pentru portbagaj
Protecție completă pentru portbagaj împotriva scurgerilor, noroiului și a altor situații neprevăzute.
Concepută pentru a vă proteja autovehiculul de păr de animale, deplasarea bagajelor și pentru a preveni zgârieturile.

F - Protecție portbagaj reversibilă 
O parte a acestei căptușeli ușor de îndepărtat este din velur rezistent, cealaltă parte din cauciuc ușor de curățat 
- ideală pentru transportul animalelor de companie sau a deșeurilor de grădină. 

Toate accesoriile pot varia în funcție de specificațiile autovehiculului



C

A B

C - Purificator de aer premium 
Curăță aerul din habitaclu, eliminând polenul, 
mirosurile, virusurile, bacteriile și alte particule.

A - Dispozitiv de localizare a cheii 
Folosește tehnologia Bluetooth pentru a se conecta 
la telefon, astfel încât să poți găsi întotdeauna cheile, 
și invers.

B - Cutie frigorifică 
Ideală pentru păstrarea băuturilor și a alimentelor 
la rece în timpul călătoriilor mai lungi.

Accesoriile suplimentare completează oferta
Mențineți-vă în formă maximă la bordul X-Trail cu aceste accesorii ideale pentru cei care sunt mereu în mișcare și 
au nevoie de ceva mai mult.

Accesorii selectate Nissan



Cutie portbagaj dimensiune Mediu - Negru - fixare rapidă - 
deschidere dublă KE734480BK**

Cutie portbagaj dimensiune Mare - Negru - fixare rapidă - 
deschidere dublă KE734630BK**

Cutie portbagaj Ranger 90 (340L/1100x800x400mm/50kg) KE734RAN90**

Suport bicicletă din oțel (dimensiune standard) KE73880100

Suport biciclete pentru cârligul de remorcare 13 pini 2 biciclete - 
Pliabil - Euroride KE73870213

Suport biciclete pentru cârligul de remorcare 7 pini 2 biciclete - 
Pliabil - Euroride KE73870207

Adaptor TTrack pentru suport de biciclete din oțel (KE738-80100) KE73799933

ACCESORII SELECTATE NISSAN - JANTE
Jantă de 18" din aliaj WRW - Neagră KB4096R300BZ

Jantă de 18" din aliaj WRW -Argintie KB4096R300

ACCESORII SELECTATE NISSAN - ILUMINAT
Lumină ușă spate KB93000170

ACCESORII SELECTATE NISSAN - INTERIOR
Film protecție ușă (set) KB53790100

ACCESORII SELECTATE NISSAN - TRANSPORT
Suport bicicletă electrică - LHD KB73871313 

Suport bicicletă Luxury (versiune de înaltă calitate) KB73880010**

Suport skiuri - până la 6 perechi KE73899996**

ACCESORII SELECTATE NISSAN - UTILITATE
Dispozitiv localizare cheie KB23099900

Purificator de aer KB27299900

Cutie de răcire - 20L KS93000080

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN - JANTE
Piuliță antifurt KE40989951

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN - ILUMINAT
Lampă de ceață cu LED c/o OE Gass-Kit

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN - STILIZARE INTERIOARĂ
Prag intrare iluminat, premium - cu logo XT G69505RA0A

Prag intrare iluminat, standard -valabil doar pentru versiunile EPWR KE9676R541

Kit becuri LED Interior KS2625S010

Iluminare cargo (lumini portbagaj) (becuri LED) KS2625S220

Iluminare interioară (iluminare ambientală) B64006RA0A

Protecție prag portbagaj KE9676R100

Lumini de întâmpinare pe sol B66406RN0B

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN - INTERIOR
Material textil - Luxury - set față și spate - LHD KE7456R080

Material textil - Velur - set față și spate - LHD KE7456R000

Covorașe din cauciuc - LHD KE7486R000

Covorașe Luxury - LHD - e-Power KE7456RE80

Covorașe Velur - LHD - e-Power KE7456RE00

Covorașe din cauciuc - LHD - e-Power KE7486RE00

Protecție completă portbagaj KS9655M5E0

Protecție portbagaj reversibilă KE9656R0S0**

Organizator portbagaj T99C25ZW0A

Separator zona cargo T99C86RR0A

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN- STILIZARE EXTERIOARĂ 
Protecție bară spate KE6206R100

Ornament pentru partea superioară a portbagajului KE7916R050

Capace de oglindă - Chrome KE9606R030

Mască sub caroserie față G58906RN0A

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN - EXTERIOR 
Deflector capotă F58606RN0A

 Apărătoare de noroi (față) T99J26RR0A

Apărătoare de noroi (spate) T99J26RR0E

Ornament pentru priza de aer F20706RA0A

Deflector geam lateral H08006RN0A

Prag lateral K61106RA0A

ACCESORII DE ORIGINE NISSAN - TRANSPORT
Cârlig de remorcare fix KE5006R500*

Cârlig de remorcare detașabil KE5006R510*

Kit cârlig de remorcare fix KE5KT6R500

Kit cârlig de remorcare detașabil KE5KT6R510

TEK 7 pini KE5056R002

TEK 13 pini KE5056R012

Bare transversale pentru bare de acoperiș KE7326R510**

Cutie portbagaj dimensiune Mică - Negru - fixare rapidă - 
deschidere dublă KE734380BK**

NISSAN X-Trail  
Informații pentru comandă

*Disponibil pentru comandă la finalul anului 2022.
**Disponibilitatea accesoriilor va depinde de specificațiile vehiculului. Pentru mai multe detalii, te rugăm 
să contactezi Distribuitorul Autorizat Nissan.

Accesoriile și orice echipament suplimentar montat după vânzare de către client pot avea un impact 
asupra valorilor de autonomie comunicate ale mașinii.
Accesoriile Nissan de origine sunt acoperite de noua garanție a vehiculului de 3 ani / 100.000 km 
(indiferent care este atins primul), dacă sunt montate de distribuitorul sau reparatorul autorizat Nissan 
înainte de predarea vehiculului sau în perioada de garanție a vehiculului nou. Accesoriile originale Nissan 
montate în afara perioadei de garanție a vehiculului nou sau de către o terță parte sau de către client 
sunt acoperite numai de garanția pieselor și accesoriilor originale Nissan de 12 luni / kilometraj nelimitat.

 Accesorii selectate Nissan furnizate de partenerii autorizați Nissan. Aceștia oferă garanție conform 
termenilor și condițiilor lor, care reprezintă minim un an de garanție. Pentru informații suplimentare te 
rugăm să apelezi la distribuitorul autorizat Nissan.
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Accesoriile și orice echipamente suplimentare montate de client pot avea un impact asupra autonomiei autovehiculului, specificată de producător. Accesoriile 
originale Nissan sunt acoperite de garanția pentru autovehicul nou de 3 ani/100.000 km (oricare dintre acestea survine prima), dacă sunt montate de un distribuitor 
sau un atelier autorizat Nissan înainte de predarea autovehiculului către client sau în perioada de valabilitate a garanției pentru autovehicul nou. Accesoriile originale 
montate după expirarea perioadei de valabilitate a garanției pentru autovehicul nou sau de către un terț sau de client sunt acoperite doar de garanția pentru piese 
și accesorii originale Nissan de 12 luni/fără limită de kilometri.

Accesoriile selectate Nissan sunt furnizate de parteneri autorizați Nissan și au o garanție de minimum 1 an oferită de furnizor. Termenii și condițiile de garanție pot 
varia; pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați distribuitorul Nissan local.

Au fost depuse toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea conținutului acestei broșuri la momentul publicării (AUGUST 2022).
În conformitate cu politica companiei de îmbunătățire continuă a produselor sale, Nissan Europe își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile și 
vehiculele descrise și prezentate în această publicație. Distribuitorii Nissan vor fi informați cu privire la astfel de modificări în cel mai scurt timp. Vă rugăm să contactați 
distribuitorul local Nissan pentru a primi cele mai recente informații. Având în vedere limitările proceselor de tipărire utilizate, culorile prezentate în această broșură 
pot diferi ușor de culorile reale ale vopselei și ale materialelor utilizate pentru finisajele interioare. Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrală sau parțială a 
acestei broșuri fără permisiunea scrisă a Nissan Europe este strict interzisă. Această broșură este tipărită pe hârtie fără clor – Broșura MY22 X-TRAIL C&A 07/2022 – 
Tipărită în UE. Creată de PUBLICIS, Franța și produsă de eg+ worldwide, Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.ro/gama/modele/x-trail.html

