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Nechajte sa obdivovať a vyrazte 
s diskami z ľahkých zliatin
Ultra moderné a ľahké disky zvýrazňujú vzhľad Vášho X-trailu a robia ho sofistikovanejším 
a elegantnejším. Tieto kolesá tiež prinášajú lepšiu kontrolu a presné zatáčanie, ktoré je 
ideálne na manévrovanie v úzkych mestských uličkách alebo na off-roadových cestách.

Ponuka Príslušenstva Nissan

Kogarashi Zimné Disky z Ľahkých Zliatin 

A - 18" Disky z ľahkých zliatin WRW - Čierne 

B - 18" Disky z ľahkých zliatin WRW - Strieborné 

Disky z ľahkých zliatin ideálne pre Váš Nissan. Určené na zimné obdobie. Proces výroby 
zaručuje vysokú odolnosť voči chladu, chemikáliam, soli a štrku

Vyberte si Nissan navrhnuté 
príslušenstvo pre Váš Nissan

Nissan príslušenstvo je navrhnuté s vysokým štandardom pre všetky vozidlá Nissan.
Zlepšite svoj celkový dojem, funkčnosť a vzhľad úplne nového Nissanu X-Trail.  
Prezrite si širokú ponuku a vyberte si príslušenstvo, ktoré najlepšie vyhovuje Vašim 
potrebám a vkusu.
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Dodajte Vášmu vozidlu elegantný vzhľad  
s exteriérovým príslušenstvom Nissan
Dodajte svojmu X-Trailu elegantné prvky, aby bol ešte pútavejší. Pozornosť  
venovaná detailom s týmto príslušenstvom vylepší vašu jazdu.

Nissan Originálne Príslušenstvo

A - Horná dekoračná lišta kufra
Zvýraznite charakteristický dizajn zadnej časti Vášho X-Trailu pomocou  
chrómovej hornej lišty kufra.

B - Spodná okrasná lišta predného nárazníka
Zvýraznite SUV vzhľad pridaním prednej dekoračnej lišty predného nárazníka.  
Osadená na pôvodný dekoratívny držiak. 

C - Ochrana zadného nárazníka
Navrhnutá na ochranu pred škrabancami a odermi pri nakladaní tovaru. 

D - Dekoračná mriežka nasaváného vzduchu. 
Dostupné v rovnakej farbe ako lišta predného nárazníka.
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C - Lapače nečistôt (Zadné)
Ochráňte Váš X-Trial pred nechceným bahenným kúpeľom. 
Vylepšíte vzhľad a zároveň ochránite Vaše vozidlo. 

D - Bočné nášľapy
Zdokonaľte SUV vzhľad pridaním bočných nášľapov 
navrhnutých pre pomoc pri nastupovaní a vystupovaní z 
vozidla.

A - Uvítacie Osvetlenie
Zvýšte Svoju bezpečnosť za zníženej viditeľnosti 
dodatočným osvetlením okolia Vášho vozidla. Zapína sa 
aj po stlačení diaľkového ovládača, použitím vstupného 
tlačidla dverí, alebo samotným otvorením dverí vozidla.

B - LED Hmlové svetlá
Hmlové LED svetlá ponúkajú maximálnu viditeľnosť a 
bezpečnosť za hmly a zníženej viditeľnosti.

Extérierové funkčné doplnky a osvetlenie pripravia  
Váš X-Trail na každú situáciu.
Prispôsobte Svoj X-Trail Vašim potrebám s doplnkami, ktoré urobia Vaše vozidlo jedinečným a zlepšia Váš zážitok  
z jazdy, či už hmlovými svetlami alebo uvítacím osvetlením.

Nissan Originálne Príslušenstvo

E - Deflektor Prednej Kapoty
Originálny Nissan predný deflektor usmerní prúdenie vzduchu tak, aby ochránil Vaše vozidlo pred znečistením od hmyzu, 
kamienkov či inými nečistotami.

F - Bočný Okenný Deflektor
Štýlové, originálne deflektory bočných okien Nissan pomáhajú eliminovať oslnenie a znižujú hluk vetra vo Vašom X-Traily.

Nissan Príslušenstvo Select

G - Prídavné osvetlenie batožinového priestoru 
LED svetlo automaticky osvetľuje otvorený kufor, je tiež odnímateľné pre použitie ako prenosná baterka alebo 
bezpečnostné svetlo.
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Prepravujte všetku  
Vašu výstroj na víkendové 
dobrodružstvá.
Či už pripájate karavan alebo príves, alebo  
len potrebujete previesť niekoľko bicyklov, 
máme ťažné zariadenia, nosiče a TEK, ktoré  
sú špeciálne navrhnuté pre váš X-Trail,  
pre maximálnu kompatibilitu, funkčnosť a 
bezpečnosť.

Nissan Select Príslušenstvo 

A - Nosič lyží až pre 6 párov* 
Bezečne a pohodlne prevážájte až 6 párov lyží.

B - Nosič bicyklov na ťažné zariadenie 
13 pin na 2 bicykle - rozkladací.
7 pin na 2 bicykle - rozkladací.

C - E-bike nosič 
E-Bike nosič je navrhnutý na kombináciu 
prepravy klasických aj e-bicyklov. 

*Len pre vozidlá so strešnými lyžinami.

*Zaťaženie ťažného zariadenia sa líši na základe 
špecifikácie vozidla. 
**Len pre vozidlá so strečnými lyžinami

F - Priečne nosníky na strešné lyžiny**

G - Veľkoobjemový strešný box** 
Prevážajte Vašu batožinu bezpečne s 
našimi aerodynamickými strešnými 
boxami. Sú opatrené QuickFix systémom 
pre jednoduché použitie.
Dostupné v malej, strednej a najväčšej 
veľkosti.

Nissan Originálne príslušenstvo

Ťažné zariadenia

Originálne Ťažné zariadenia sú dokonale prispôsobené a 
ponúkajú dlhotrvajúci výkon. Testované v reálnych prevádzkových 
podmienkach, aby spĺňali všetky európske schvaľovacie normy. 
Ťažné zariadenia Nissan sú navrhnuté tak, aby zodpovedali danej 
ťažnej kapacite každého hnacieho ústrojenstva. Ponuka zahŕňa 
ako pevné, tak aj ľahko odnímateľné ťažné zariadenia.

D - Nednímateľné ťažné zariadenie*

E - Odnímateľné ťažné zariadenie s TEK konektormi*
Tek konektory sú elektrické systémy, ktoré zaručia bezpečný výkon 
pri maximálnom elektrickom zaťažení aj v tom najhoršom počasí.
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Ochránte svoje vozidlo pridaním interiérových doplnkov.
Pridajte extra ochranu Vášmu vozidlu intriérovými doplnkami, ktoré udržia Vaše vozidlo upravené a dlhodobo 
mu dodajú vzhľad nového vozidla. 

Nissan Originálne príslušenstvo

Vnútorné Prahy Dverí

Navrhnuté na ochranu pred škrabancami 
spôsobenými obuvou. Vyrobené vákuovým 
formovaním s kvalitným brúseným hliníkovým 
povrchom.

A - Podsvietené Vnútorné Prahy Dverí 
Ľahko umývateľné, ochránia pred neželanými 
škrabancami a iným opotrebením. 

B - Podsvietené Vnúrorné Prahy Dverí 
(Premium Verzia)
Montáž do 10 minút, ochráni pred 
škrabancami, odermi a dodajú skutočný 
prémiový vzhľad. 

C - Ochrana nakladacej hrany kufra
Navrhnuté na ochranu Vášho X-Trailu pred 
odermi a škrabancami pri manipulácii s Vašou 
batožinou, počas jej nakladania a vykladania.
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Rohože

A - Luxusné - sada predných a zadných 
HUSTOTA: 750g/m2 Čierna s podložkou zo spekanej plsti.

B - Velúrové - sada predných a zadných
HUSTOTA: 450g/m2 Čierna s podložkou zo spekanej plsti.

C - Gumené rohože
Hrúbka: 62-67mm.

Nissan Originálne príslušenstvo 

Podlahové spony, navrhnuté pre Vašu bezpečnosť, 
zabraňujú pohybu rohoží a zasahovaniu do 
pedálov. Tieto rohože ochránia Vaše vozidlo pred 
blatom a nečistotami a zároveň zvýšia štýl a 
pohodlie Vášho X-Trailu.

Vychutnajte si väčšie pohodlie  
s interiérovými doplnkami Nissan
Zachovajte nový vzhľad interiéru nového X-Trail pomocou nášho radu doplnkov na ochranu interiéru. 

Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od špecifikácie vozidla.

Batožinový priestor

D - Organizér batožinového priestoru
Nestrácajte čas hľadaním vecí v batožinovom priestore. Prehľadné usporiadanie pomocou organinzéra uchová 
veci bezpečne a prehľadne uložené.

E - Celková ochrana batožinového priestoru
Komplexná ochrana batožinového priestoru proti fľakom, škvrnám a iným nečistotám. Navrhnutá na ochranu 
Vášho vozidla pred srsťou domácich miláčikov, pohybom batožiny a škrabancami. 

F - Obojstranná Vanička batožinového priestoru
Táto vanička je z jednej strany tvorená tvrdeným velúrom a z druhej strany ľahko čistitelným gumeným povrchom 
- ideálne na prepravu domácich miláčikov a záhradného odpadu.

Príslušenstvo sa môže líšiť na základe špecifikácie vozidla
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C - Čistička vzduchu premium 
Čistí vzduch vo vozidle, odstraňuje peľ, pachy, 
vírusy, baktérie a iné častice. 

A - Kľúčový lokátor 
Použitím Bluetooth technológie sa pripojí k Vášmu 
telefónu a umožní nájsť Vaše kľúče a naopak.

B - Chladiaci box 
Ideálny na chladenie potravín a nápojov na dlhých 
cestách. 

Doplnkové príslušenstvo
Zostaňte na vrchole svojej hry X-Trail s týmto Select príslušenstvom, ktoré je ideálne pre tých, ktorí sú stále na 
cestách a potrebujú extra doplnky.

Nissan Príslušenstvo Select



www.nissan-europe.com

Príslušenstvo a akékoľvek ďalšie vybavenie namontované zákazníkom môže mať vplyv na udané údaje o dojazde vozidla. Na originálne príslušenstvo Nissan sa 
vzťahuje záruka na nové vozidlo 3 roky/100 000 km (čo nastane skôr), ak ho namontuje predajca Nissan alebo opravca Nissan pred odovzdaním vozidla alebo počas 
záručnej doby nového vozidla. Na originálne príslušenstvo namontované mimo záručnej doby nového vozidla alebo treťou stranou alebo zákazníkom sa vzťahuje iba 
záruka na originálne diely a príslušenstvo Nissan v trvaní 12 mesiacov/neobmedzený počet najazdených kilometrov.

Vybrané príslušenstvo Nissan poskytujú partneri schválení Nissan a dodáva sa naň minimálna 1-ročná záruka poskytovaná dodávateľom. Záručné podmienky sa 
môžu líšiť, ďalšie podrobnosti vám poskytne váš predajca Nissan.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby bol obsah tejto publikácie v čase jej tlače (AUGUST 2022) správny. V súlade s politikou spoločnosti neustále zlepšovať svoje produkty 
si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu a vozidlá opísané a zobrazené v tejto publikácii. Predajcovia Nissan budú o všetkých 
takýchto úpravách čo najskôr informovaní. Ak chcete získať najaktuálnejšie informácie, obráťte sa na miestneho predajcu Nissan. Z dôvodu obmedzení použitých 
tlačových procesov sa farby zobrazené v tejto brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb použitých náterov a interiérových materiálov. Všetky práva vyhradené. 
Reprodukcia celej tejto brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe je zakázaná. Táto brožúra je vyrobená z papiera bez obsahu chlóru 
– MY22 X-TRAIL Brožúra C&amp;A 07/2022 – Vytlačené v EÚ. Vytvoril PUBLICIS, Francúzsko a vyrába eg+ worldwide, Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35

https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/x-trail.html

