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ORIGINALNA DODATNA OPREMA
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NA PLATNICI: X-TRAIL s kromiranimi ohišji zunanjih ogledal (02) in kromiranimi bočnimi letvami vratnimi (03),prednjo letvijo rešetke (41), prednjim naletnim ščitom (42) in 

19-palčnimi litimi platišči WIND temno sive barve z diamantnim leskom (23).
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1_ Antena v obliki plavuti*, črna (49)

*ni združljiva s sistemom DAB 

(Digital Audio Broadcasting)

2_ Komplet LED meglenk (32)

3_ Ohišja ogledal, 
kromirana (02)

4_ 19-palčna lita platišča 
WIND v bleščeče 
črni barvi (22)

5_ Paket Urban 
(sprednji okrasni 
profil, bočna okrasna 
profila in stopnici) (31)

6_ Bočne vratne letve, 
kromane (03)

NOVI X-TRAIL
ORIGINALNA OPREMA NISSAN
Prilagodite svoj X-TRAIL po lastnih željah z Nissanovo široko ponudbo 

stilske in praktične dodatne opreme. Začnite s sprednjim okrasnim profilom 

in bočnima profiloma s stopnico v paketu Urban, za prvorazredni videz 

pa dodajte še anteno v obliki plavuti morskega psa.
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PAKET STYLE
DOTIK PREFINJENOSTI
Izberite paket Style v svetlečem ali 

matiranem kromu za pridih elegance, ki 

bo pritegnila poglede. Razlika je vedno v 

detajlih.

PAKET STYLE
1_ Ohišja zunanjih 

ogledal, kromirana (02)

2_ Okrasna letev
spodnjega roba
prtljažnih vrat,
kromirana (04)

3_ Bočne vratne letve, 
kromirana (03)

LITA PLATIŠČA
4_ 19-palčna lita platišča 

IBISCUS v bleščeče 
črni barvi (25)
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NA VOLJO

V SVETLEČEM 

KROMU

V MATIRANEM 

KROMU
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PAKET CROSSOVER
1_ Zaščitna letev sprednje rešetke s prednjim 

naletnim ščitom (29)

2_  Zadnji naletni ščit (ni združljiv z vlečno kljuko) (39)

4_ 17-palčna lita platišča FLOW v 
bleščeče črni barvi z diamantnim 
leskom (20)

3_ Bočna okrasna plošča (38)

PAKET CROSSOVER
ZA AKTIVNE
Dodajte trpežen in dinamičen videz s paketom Crossover, ki 

vključuje zaščitno letev sprednje rešetke, prednji naletni ščit 

in zadnji naletni ščit. Te okrasne zaščite so narejene po meri 

in kažejo, da mislite resno.

LITA PLATIŠČA
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PAKET URBAN
1_ Sprednji okrasni profil (35) 2_ Bočna okrasna profila s stopnico (37)

3_ Zadnji okrasni profil (34)

4_ Osvetljeni pragovi (36)

LITA PLATIŠČA

5_ 19-palčna lita platišča 
IBISCUS v srebrni 
barvi (24)

URBANI SLOG
ODPRAVITE SE V MESTO
Osvetlite mesto s paketom Urban, ki vključuje sprednji okrasni profil in bočna okrasna profila s stopnico. 

Izstopajte z 19-palčnimi litimi platišči, s katerimi boste resnično opazni med vožnjo po mestu.
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1_ 17-palčno originalno lito platišče (14)

2_ 19-palčno originalno lito platišče (15)

3_ Varnostne kolesne matice (27)

4_ 19-palčno lito platišče WIND v bleščeče 
črni barvi (22)

LITA PLATIŠČA
Z OBLIKOVALSKIM 
PRIDIHOM 
Odpeljite se v prijetnejše kraje z Nissanovimi 

originalnimi litimi platišči, ki so oblikovana in 

zasnovana posebej za vaš X-TRAIL. Posebna 

oblika in videz za resen slog in varno vožnjo.
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FLOW

5_ 17-palčna lita platišča v bleščeče črni barvi z 
diamantnim leskom (20)

6_ 17-palčna srebrna lita platišča (18)

7_ 17-palčna lita platišča v bleščeče črni barvi (19)

IBISCUS

8_ 19-palčna srebrna lita 
platišča (24)

9_ 19-palčna lita platišča v 
temno sivi barvi z 

diamantnim leskom (26)

10_ 19-palčna lita platišča v 
bleščeče črni barvi (25)

WIND

11_ 19-palčna srebrna lita platišča (21)

12_ 19-palčna lita platišča v temno sivi barvi z 
diamantnim leskom (23)

13_ 19-palčna lita platišča v bleščeče črni barvi (22)
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ZAŠČITA
POUDARITE SLOG

Zmanjšajte občutljivost z bočnimi zaščitnimi letvami in 

usmerjevalniki zraka, dodajte anteno v obliki plavuti 

za mogočen in aerodinamičen videz.

1_ Sprednji in zadnji senzorji 
za parkiranje (50-51)

2_ Bočne zaščitne letve v sivi 
barvi (72) (na voljo tudi v 
črni, srebrni, biserno beli 
barvi ter izvedbi za 
naknadno barvanje)

3_ Antena v obliki plavuti* (49)

*ni združljiva s sistemom DAB 

(Digital Audio Broadcasting)

4_ Usmerjevalniki zraka s 
kromanimi (75) letvami 
(4-delni komplet), spredaj 
in zadaj

5_ Usmerjevalnik zraka na 
pokrovu motornega 
prostora (74)

6_ 17-palčna lita platišča 
FLOW v bleščeče črni 
barvi z diamantnim 
leskom (20)
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NOTRANJOST
DOMAČE OZRAČJE NA POTI
Prilagodite potniški prostor svojim vsakdanjim potrebam.

Mislili smo na vse: od nosilca za tablični računalnik do razsvetljave, ki ustvarja prijetno vzdušje.



6

9

5

7 8

1_ Obešalnik za oblačila - hrbtna stran sedeža (52) 

2_ Nosilec za pametni telefon U-grip v črni 
barvi (55)

3_ Nosilec za pametni telefon 360 grip v beli 
barvi (53)

4_ Univerzalni nosilec za tablični računalnik v 
črni barvi (56)

5_ Komplet športnih stopalk in razsvetljava, ki 
ustvarja prijetno vzdušje (12, 43)

6_ Osvetljene zaščite pragov vrat, samo 
spredaj (44)

7_ Zaščita praga prtljažnika, aluminijasta (64)

8_ Ročaj prestavne ročice v usnju (13)

9_ Luksuzne preproge, preproge iz velurja (65-66)
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OPREMA ZA PRTLJAŽNIK
IZKORISTITE GA DO ZADNJEGA KOTIČKA
Uredite prtljažni prostor s priročno zaščito za hišne ljubljenčke/

pregrado prtljažnika, lahko ga tudi oblazinite z mehko podlogo.

1_ Zaščita za hišne ljubljenčke/pregrada 
prtljažnika (59)

2_ Komplet prve pomoči (102)

3_ Preproga za prtljažnik (68) 
(na voljo samo pri različici s 5 sedeži)

4_  Mehka podloga za prtljažnik in zaščita 
zgornjega roba odbijača (73)

(na voljo pri različicah s 5 in 7 sedeži)
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X1 > X3

1_ Nosilec za kolesa na vlečni kljuki (99) (za 
2 kolesi, s 13- in 7-polnim električnim 
priključkom; in za 3 kolesa, s 7-polnim 
električnim priključkom)

2_ Odstranljiva vlečna kljuka (91)

3_ Kolesna stopnica (85)

4_ Aluminijasti strešni nosilci (77)

5_ Mali strešni kovček (86) (na voljo sta tudi 
srednji in veliki kovček)

6_ Pomični nosilec za smuči/snežne deske, 
do 6 parov (82) (na voljo tudi za največ 4 
pare in največ 3 pare)

7_ Prečna nosilca za strešne prtljažnike (76)

PUSTOLOVŠČINE
PRIPRAVITE SE NA ZABAVO
Opremite vaše vozilo X-TRAIL za šport in pustolovščine.

Z dodatno opremo Nissan boste pripravljeni na vse.



PODATKI ZA NAROČANJE
SPLOŠNA DODATNA OPREMA

KROMANI DELI
(01) Kromana obloga srednjega stebrička KE605 4C600

(02)  Kromana ohišja zunanjih ogledal KE960-4E500

(03)  Kromane bočne vratne letve KE760-4C500

(04)  Okrasna letev spodnjega roba prtljažnih vrat v kromu KE791-4C520

(05) Paket kromane opreme STYLE: ohišja zunanjih ogledal, bočne vratne letve, 
okrasna letev spodnjega roba prtljažnih vrat

KE600-4C017

DELI V MATIRANEM KROMU
(06) Obloga srednjega stebrička v matiranem kromu KE605 4C060IC

(07) Ohišja zunanjih ogledal v matiranem kromu KE960-4E500IC

(08) Bočne vratne letve v matiranem kromu KE760 4C500IC

(09) Okrasna letev spodnjega roba prtljažnih vrat v matiranem kromu KE791-4C520IC

(10) Paket STYLE v matiranem kromu: ohišja zunanjih ogledal, bočne vratne 
letve, okrasna letev spodnjega roba prtljažnih vrat

KE600-4C017IC

ŠPORTNI SLOG
(11) Komp. športnih stopalk - samodejni menj., volan na levi (brez opore za nogo) KE460-4C111

(12)  Komp. športnih stopalk - ročni menj., volan na levi (brez opore za nogo) KE460-4C011

(13)  Originalni ročaj prestavne ročice v usnju 32865-4EA0A

 PLATIŠČA
(14)  Originalna 17-palčna lita platišča D0300-4CE1A

(15)  Originalna 19-palčna lita platišča D0C00-4CB3A

(16) Originalni pokrovčki za 17-palčna platišča 40342-BR01A

(17) Originalni pokrovčki za 19-palčna platišča 40342-4EA1A

(18)  17” lita platišča FLOW s pokrovčki (srebrna G081-2) KE409-4C200

(19)  17” lita platišča FLOW s pokrovčki (bleščeče črna Z11) KE409-4C200BZ

(20)  17” lita platišča FLOW s pokrovčki (črna Z11 z diamant. leskom) KE409-4C200B1

(21)  19” lita platišča WIND s pokrovčki (srebrna G081-2) KE409-4E400

(22)  19” lita platišča WIND s pokrovčki (črna Z11) KE409-4E400BZ

(23)  19” lita platišča WIND s pokrovčki (temno siva z diamant. leskom KAD) KE409-4E400DS

(24)  19” platišča IBISCUS s pokrovčki (srebrna G081-2) KE409-4C400

(25)  19” lita platišča IBISCUS s pokrovčki (črna Z11) KE409-4C400BZ

(26)  19” lita platišča IBISCUS s pokrovčki (temno siva z diamant. leskom KAD) KE409-4C400DS

(27)  Varnostne kolesne matice KE409-89951

STILSKI DODATKI
(28) Zunanja ogledala s samodejnim preklapljanjem KE963-4E002

(29)   Paket Crossover: zaščitna letev sprednje rešetke s prednjim in zadnjim 

naletnim ščitom (brez zadnjih parkirnih senzorjev)
KE600-4C019

(30) Paket Crossover: zaščitna letev sprednje rešetke s prednjim in zadnjim 

naletnim ščitom (z zadnjimi parkirnimi senzorji)
KE600-4C018

(31)  Paket Urban: sprednji okrasni profi l, bočna okrasna profi la in stopnici KE600-4B010

(32)  Komplet LED meglenk B61E0-4CB3B

(33) Komplet originalnih meglenk KE622-4C000

(34)  Zadnji vogalni okrasni profi li, nerjavno jeklo KE545-4B53A

(35)  Sprednji okrasni profi l - nerjavno jeklo KE540-4B53A

(36)  Bočni okrasni profi li - nerjavno jeklo - osvetljeni KE543-4B03A

(37)  Bočni profi li s stopnicami - nerjavno jeklo KE543-4B55A

(38)  Bočna okrasna plošča G68E0-4CE00

(39)  Zadnji naletni ščit (brez zadnjih parkirnih senzorjev) H5901-4CE00

(40)  Zadnji naletni ščit (z zadnjimi parkirnimi senzorji) H5901-4CE10

(41)  Zaščitna letev sprednje rešetke (samo skupaj s prednjim naletnim ščitom) F2060-4CE00

(42)  Prednji naletni ščit (samo skupaj z zaščitno letvijo sprednje rešetke) G5890-4CB00

(43)  Razsvetljava za prijetno vzdušje, volan na levi B64D0-4CB0A

(44)  Osvetljene zaščite pragov vrat (sprednji komplet) G6950-4CB0A

(45)  Antena v obliki plavuti v srebrni barvi (K23) KE280-4C001

(46) Antena v obliki plavuti v sivo-modri barvi (RAQ) KE280-4C002

(47) Antena v obliki plavuti v biserno srebrni barvi (QAB)  KE280-4C003

(48) Antena v obliki plavuti v sivi barvi (KAD) KE280-4C004

(49)  Antena v obliki plavuti v črni barvi (G41) KE280-4C005

SISTEMI ZA POMOČ
(50)  Zadnji senzorji za parkiranje KE511-99902 

(51)  Sprednji senzorji za parkiranje KE512-99905 

NOTRANJA UPORABNA OPREMA
(52)  Obešalnik za oblačila KS872-99900 

(53)  Nosilec za pametni telefon 360 grip (bel) KS289-360WH 

(54) Nosilec za pametni telefon 360 grip (črn) KS289-360BL 

(55)  Nosilec za pametni telefon U-grip (črn) KS289-UG0BL 

(56)  Univerzalni nosilec za tablični računalnik (črn) KS289-TH0BL 

(57) Prenosni pepelnik F8800-89925

(58) Čašasto držalo za telefon KE930-00300



OPREMA ZA PRTLJAŽNIK
(59)  Zaščita za hišne ljubljenčke/pregrada prtljažnika KE964-3B53A

(60) Mehka podloga za prtljažnik (5 sedežev, celoten prtljažnik) KE965-4C5S0

(61) Mehka podloga za prtljažnik (7 sedežev) KE965-4C7S0

(62) Prtljažna mreža, za shranjevanje KE966-74R00

(63) Prtljažna mreža, ležeča KE966-75R00

(64)  Zaščita praga prtljažnika - aluminijasta KE967-4C520

PREPROGE
(65)  Tekstilne iz velurja - spredaj in 2. vrsta sedežev - volan na levi KE745-4B021

(66)  Luksuzne tekstilne - spredaj in 2. vrsta sedežev - volan na levi KE745-4B001

(67) Gumijasta preproga z dvig. robovi - sprd. in 2. vrsta sedž. - volan na levi KE748-4B089

(68)  Tekstilna preproga za prtljažnik (celoten prtljažnik) (za različico s 5 sedeži) KE840-4B000

ZUNANJE ZAŠČITE
(69) Bočne zaščitne letve (v srebrni barvi - oznaka barve: K23) KE760-4C52S

(70) Bočne zaščitne letve (v črni barvi - oznaka barve: G41) KE760-4C52B

(71) Bočne zaščitne letve (v biserni beli barvo - oznaka barve: QAB) KE760-4C52Q

(72)  Bočne zaščitne letve (v sivi barvi - oznaka barve: KAD) KE760-4C52G

(73)  Zaščita zgornjega roba zadnjega odbijača KE967-4C530

(74)  Usmerjevalnik zraka na pokrovu motornega prostora KE610-4C000

(75)  Usmerjevalnik zraka s kromano letvijo (v kompletu sprednji in zadnji) H0800-4CC0A

PRTLJAŽNI NOSILCI
(76)  Prečna nosilca za strešne prtljažnike - stilska KE732-4C010 

(77)  Aluminijasti strešni nosilci KE730-4C010

(78) Luksuzni nosilec za kolesa iz aluminija KE738-80010 KE738-80010

(79) Jekleni nosilec koles (standardna izvedba) KE738-80100

(80) Nosilec za smuči/snežne deske, do 3 pari KE738-50001

(81) Nosilec za smuči/snežne deske, do 4 pari KE738-50002

(82)  Pomični nosilec za smuči, do 6 parov KE738-99996

(83) Vmesnik T-track za nosilec koles KE737-99931

(84) Vmesnik T-track iz aluminija za nosilec za 3 in 4 pare smuči KE737-99932

(85)  Kolesna stopnica KE930-00130

STREŠNI KOVČKI
Prostornina/dolžina, širina, višina/teža, dovoljena obremenitev

(86)  Mali strešni kovček 380 l/1600 x 800 x 400 mm/75 kg KE734-10000

(87) Srednji strešni kovček 480 l/1900 x 800 x 400 mm/75 kg KE734-20000

(88) Veliki strešni kovček 530 l/2250 x 800 x 420 mm/75 kg KE734-30000

(89) Strešni kovček Ranger 90 340 l/1100 x 800 x 400 mm/75 kg KE734-RAN90

VLEKA
(90) Dodatno napajanje KE505-99996

(91)  Odstranljiva vlečna kljuka KE500-4C010

(92) Standardna varnostna objemka KE500-99935

(93) EOK, 13-polni KE505-4C013

(94) EOK, 7-polni KE505-4C007

(95) EOK vmesnik el. priključka 7/13 polov KE505-89941

(96) EOK vmesnik el. priključka 13/7 polov KE505-89951

(97) OEK vmesnik el. priključka 13/7 polov in 12S, daljša različica KE505-89961

(98) Nosilec koles na vlečni kljuki, 13-polni el. priključek (za 2 kolesi) KE738-70213

(99)  Nosilec koles na vlečni kljuki, 7-polni el. priključek (za 2 kolesi) KE738-70207

(100) Nosilec koles na vlečni kljuki, 7-polni el. priključek (za 3 kolesa) KE738-70307

VARNOST/ZAŠČITA
(101) Komplet prve pomoči (v škatli) KE930-00021

(102)  Komplet za prvo pomoč (v torbici) KE930-00026

(103) Varnostni jopič KE930-00111

(104) Varnostni paket (komp. prve pomoči, var. jopič in var. trikotnik) KE930-00028

(105) Varnostni paket (komp. prve pomoči, var. jopič in 2 var. trikotnika) KE930-00029

(106) Varnostni trikotnik KE930-00017

(107) Varnostna trikotnika (2-delni komplet) KE930-00018

Zahtevajte od prodajalca, naj vključi dodatno opremo v Nissanovo ponudbo 
fi nanciranja, in izberite načrt fi nanciranja, ki vam najbolj ustreza.

Dodatna oprema Nissan
3 leta ali 100.000 km, če opremo namesti Nissanov koncesionar pred predajo vozila 
(velja za komponente in delo), 12 mesecev, če opremo namesti tretja oseba ali kupec 
(velja samo za komponente/neomejeno število kilometrov)

 Dodatna oprema, ki jo je odobril Nissan
2 leti ali 100.000 km, če opremo namesti Nissanov koncesionar pred predajo vozila 
(velja za komponente in delo), 12 mesecev, če opremo namesti tretja oseba ali kupec 
(velja samo za komponente/neomejeno število kilometrov)



POGODBE VZDRŽEVANJA 

Z Nissanovim servisnim načrtom privoščite svojemu vozilu 

X-TRAIL skrb, ki si jo zasluži, obenem pa prihranite denar na 

dolgi rok.

Naši servisni načrti pokrivajo vsa standardna servisna opravila 

za vaš X-TRAIL.

Z našimi servisnimi načrti si zagotovite nespremenljive 

servisne stroške za obdobje do 5 let.

Vaš servisni načrt pokriva vse preglede in menjave, ki jih 

zahteva program vzdrževanja vašega Nissana.

Izkoristite originalne nadomestne dele Nissan, ki jih vgradijo 

naši izšolani serviserji.

Dobro vzdrževano vozilo bo tudi ohranilo vrednost ob 

morebitni prodaji.

Ob morebitni prodaji svojega vozila Nissan pred iztekom 

pogodbenega kritja lahko novi lastnik koristi preostalo 

obdobje veljavnosti pogodbe.



PODALJŠANO JAMSTVO 

Nissanovo podaljšano jamstvo vam zagotavlja daljše obdobje 

jamstva za vaše vozilo X-TRAIL oziroma njegovo veljavnost do 

večje prevožene razdalje.

Med pogodbami, ki so na voljo, lahko izberete tisto, ki najbolj 

ustreza vašim potrebam:

NISSAN poboljšana garancija 5 let in/ali 100.000 km ter 

NISSAN BASIC podaljšana garancija 7 let/ali 150.000 km.

Naši usposobljeni serviserji poznajo vaše vozilo bolje kot 

kdorkoli drug in vgrajujejo samo originalne nadomestne dele 

Nissan.

Z Nissanovim podaljšanim jamstvom boste lahko mirni, saj 

bomo poskrbeli za vaše vozilo v primeru nenačrtovanih 

dogodkov, jamstvo pa se tudi prenese na novega lastnika ob 

prodaji vozila.

Nissanovo jamstvo vključuje tudi Nissanovo pomoč na cesti 

za čas veljavnosti jamstva, ki je na voljo 24 h na dan, vse dni 

v tednu, po vsej Evropi.



Obiščite našo spletno stran: http://nissan.si/modeli-vozila/vozila-crossover/novi-x-trail/

Prizadevamo si, da je vsebina publikacije v času tiskanja točna (JULIJ 2014). V katalogu so prikazana prototipna vozila, ki jih prikazujemo na 

avtomobilskih sejmih. Nissan International si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni 

specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo pooblaščene koncesionarje Nissan obvestili v najkrajšem 

možnem času. Za aktualne informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega zastopnika Nissan. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko 

barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje 

tega kataloga, bodisi v celoti ali samo delno, je brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nissan International prepovedano.
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