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Ultramoderne en lichte lichtmetalen velgen versterken de look van uw X-Trail en maken 
hem verfijnder en strakker. Deze wielen bieden ook betere controle en nauwkeurige 
bochten, perfect voor het navigeren door smalle stadsstraten of offroad-paden.

Accessoires - Kogarashi winterwielen

A - 18" Lichtmetalen velg WRW - Zwart 

B - 18" Lichtmetalen velg WRW - Zilver 

Ideale lichtmetalen velgen voor uw X-Trail. Aanbevolen voor winterseizoen, omdat ze is 
gemaakt om bestand te zijn tegen koude weersomstandigheden.

Kies door Nissan ontworpen 
accessoires voor uw Nissan X-TRAIL

Nissan-accessoires voldoen aan de hoge eisen die we stellen aan al onze auto's. 
Ze versterken het algehele gevoel, de functie en het uiterlijk van de geheel nieuwe 
Nissan X-Trail. Bekijk de brede selectie die beschikbaar is en kies de accessoires die het 
beste bij uw rijbehoeften en -ervaring passen.
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UK niet-specifiek

Zie er extra strak uit met de 
exterieurstyling packs
Maak u X-Trail af met de gestroomlijnde accenten om hem nog meer in het oog te laten 
springen. Aandacht voor detail met deze accessoires zal je rit upgraden.

Aaccessoires - Exterieur

A - Sierlijst achterklep
Accentueer de kenmerkende styling van de achterkant van uw X-Trail met een chromen 
afwerking van de kofferbak.

B - Styling voorbumper - satijnchroom
Maak de SUV-look compleet door de satijnchrome voorbumper sierlijst. Gemonteerd 
bovenop de OE-stijlplaat. 

C - Bescherming kofferbakrand
Ontworpen om krassen en slijtage bij het inladen te helpen voorkomen.

D - Sierlijst luchtinlaat
Maak uw X-Trail af met de luchtinlaat sierlijst set.
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GC - Spatlappen - Achter
Red uw X-Trail uit een ongewenst modderbad. Voeg 
waarde en stijl toe en help tegelijkertijd de zijkanten 
van uw voertuig te beschermen.

D - Treeplanken
Maak die SUV-look compleet door een opstapje toe te 
voegen dat speciaal is gemaakt om te helpen bij het 
in- en uitstappen.

A - Dorpelverlichting
Dorpelverlichting geeft een gevoel van veiligheid  
met lampen die het gebied onder en rond uw 
voertuig verlichten.

B - LED-mistlamp
Deze LED-mistlampen aan de voorzijde bieden 
maximale zichtbaarheid en veiligheid bij mistig en 
mistig weer.

Exterieur styling packs en verlichting maken uw X-Trail uniek
Personaliseer uw X-Trail met extra accessoires die hem uniek maken en uw rijervaring verbeteren, van extra LED 
lampen tot instaplijsten & welkomstverlichting

Accessoires - Exterieur & Verlichting

E - Bescherming motorkap
Originele Nissan-motorkapbescherming leidt de luchtstroom over de motorkap om te  
voorkomen dat vuil, insecten en wegresten uw X-Trail beschadigen.

F - Windgeleiders - Zijruit
Stijlvolle, originele zijruitgeleiders van Nissan helpen verblinding tegen te gaan en windgeruis  
in uw X-Trail te verminderen.

Accessoires - Verlichting

G - Kofferbakverlichting - LED 
De LED-lamp die de open kofferbak automatisch verlicht, is ook afneembaar voor gebruik  
als handige zaklamp of inspectielamp.
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Vervoer al uw spullen 
tijdens al uw avonturen
Of u nu een caravan of aanhangwagen 
aankoppelt, of gewoon een paar fietsen moet 
bevestigen, we hebben trekhaken, dragers en 
TEK's die speciaal zijn ontworpen voor uw 
X-Trail voor maximale compatibiliteit, 
functionaliteit en veiligheid.

Accessoires - Transport

A - Skidrager tot 6 paar* 
Draag veilig en gemakkelijk tot 6 sets ski's.

B - e-Bike drager 
De e-Bike drager is ontworpen om een 
combinatie van normale fietsen en e-Bikes  
te vervoeren.

C - Fietsendrager Luxe (Premium versie) 
Vervoer tot 4 fietsen aan de achterkant van 
het voertuig.

*Alleen voor voertuigen met dakrails.

*Het trekvermogen is afhankelijk van de voertuigspecificatie.
**Alleen voor voertuigen met dakrails.

F - Dwarsdragers**

G - Dakkoffer met dubbele opening - Large**
Vervoer bagage veilig en zeker met onze 
aerodynamische dakkoffers. Inclusief QuickFix-
systeem voor meer gebruiksgemak.
Verkrijgbaar in Small, Medium of Large.

Accessoires - Transport

Trekhaak

Trekhaken voor een perfecte pasvorm en langdurige 
prestaties. Originele trekhaken worden getest met het 
eigenlijke voertuig om alle Europese goedkeuringsnormen 
te overtreffen. Nissan-trekhaken zijn zo ontworpen dat ze 
overeenkomen met het aangegeven trekvermogen van 
elke aandrijflijn. Ons assortiment omvat zowel vaste als 
eenvoudig afneembare trekhaken.

D - Trekhaak vast*

E - Trekhaak afneembaar*
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Bescherm uw auto met extra interieurstyling
Voeg extra bescherming toe aan uw auto met interieurdetails die hem netjes en mooi houden
als nieuw. Met deze extra accessoires is je auto overal op voorbereid.

Accessoires - Interieur  
Bescherming & Styling

Instaplijsten

Ontworpen om te beschermen tegen 
schaafplekken veroorzaakt door schoeisel. 
Afgewerkt in hoogwaardig, geborsteld 
aluminium.

A - Instaplijsten
Ze zijn gemakkelijk schoon te maken en 
helpen uw auto te beschermen tegen krassen 
en andere slijtage.

B - Instaplijsten (Premium)
Deze verlichte instaplijst is in slechts 10 minuten 
geïnstalleerd en beschermt tegen schuurplekken 
terwijl hij een echt premium tintje geeft. 

C - Kofferbakrandbescherming
Ontworpen om uw X-Trail te beschermen 
tegen krassen bij de ingang van de kofferbak 
tijdens het in- en uitladen.
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Vloermatten

A - Mattenset luxe
TUFT: 750 g/m2 Zwart met gesinterde vilten achterkant

B - Mattenset - Velours
TUFT: 450 g/m2 zwart met gesinterde vilten achterkant

C - Mattenset - Rubber
Dikte: 62-67 mm.

Accessoires - Interieurbescherming

De vloermatten-clips zijn ontworpen voor uw veiligheid 
en voorkomen dat de matten verschuiven en de 
pedaalbediening belemmeren. Deze matten beschermen 
uw voertuig tegen modder en vuil en verhogen 
tegelijkertijd de luxe en het comfort van uw X-Trail.

Geniet van extra comfort met de  
interieuraccessoires van Nissan
Bescherm de binnenkant van uw Nissan X-Trail met de uitgebreide interieuraccessoires.

Alle accessoires kunnen variëren, afhankelijk van de voertuigspecificatie

Kofferbak

D - Kofferbakverdeler
Verspil geen tijd door niet te weten waar je spullen zijn. Deze slimme opbergoplossingen houden alles netjes en 
goed beschermd.

E - Kofferbakbescherming - volledig
Volledige bescherming voor uw kofferbak tegen modder en andere schade.
Ontworpen om uw auto te beschermen van huisdieren en om krassen te voorkomen.

F - Kofferbakmat omkeerbaar
De ene kant van deze gemakkelijk te verwijderen voering is van slijtvast velours, de andere van gemakkelijk schoon 
te maken rubber - ideaal voor het vervoeren van huisdieren of modderig tuinafval.

Alle accessoires kunnen variëren afhankelijk van de voertuigspecificatie.
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C - Premium luchtreiniger 
Reinigt de lucht in de cabine en verwijdert pollen, 
geuren, virussen, bacteriën en andere deeltjes.

A - Sleuteltracker 
Maakt gebruik van Bluetooth-technologie om verbinding 
te maken met uw telefoon, zodat u uw sleutels altijd kunt 
vinden en vice versa.

B - Koelbox 
Ideaal om drankjes en eten koel te houden tijdens  
langere reizen.

Met de extra accessoires maakt u het pakket compleet
Onze accessoires zijn speciaal ontworpen voor de Nissan X-Trail-rijder die oog hebben voor detail en die net verder 
& meer willen  als de rest.

Accessoires - Universeel



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

Fietsendrager - Staal KE73880100

Fietsendrager trekhaak, 13 polig, 2 fietsen - opvouwbaar KE73870213

Fietsendrager trekhaak - 7 polig -2 fietsen - opvouwbaar KE73870207

TTrack adaptor voor Fietsendrager - Luxe (KE738-80100) KE73799933

ACCESSOIRES - WIELEN
18" Lichtmetalen velg zwart KB4096R300BZ

18" Lichtmetalen velg zilver KB4096R300

ACCESSOIRES - VERLICHTING
Achterklepverlichting KB93000170

ACCESSOIRES - INTERIEUR BESCHERMING
Beschermfolie portierranden (set van 2) KB53790100

ACCESSOIRES - TRANSPORT
Fietsendrager - 3 E-bikes KB73871313 

Fietsendrager - Luxe KB73880010**

Skidragers - 4 paar ski's KE73899996**

ACCESSOIRES - UNIVERSEEL
Key tracker KB23099900

Luchtzuiveringsinstallatie KB27299900

Cool box - 20L KS93000080

ACCESSOIRES - WIELMOEREN
Afsluitbare wielmoeren KE40989951

ACCESSOIRES - VERLICHTING 
LED Mistlampen set Gass-Kit

ACCESSOIRES - INTERIEUR STYLING
Instaplijst - Verlicht - X-Trail G69505RA0A

Instaplijst - Verlicht - E-Power KE9676R541

Lampenset - Interieur - LED CW5 KS2625S010

Kofferbakverlichting - LED KS2625S220

Voetverlichting voor en achter B64006RA0A

Bescherming kofferbakrand KE9676R100

Welkomstverlichting B66406RN0B

ACCESSOIRES - INTERIEUR STYLING
Mattenset - Luxe - X-Trail KE7456R080

Mattenset - Velours - X-Trail KE7456R000

Mattenset - Rubber - X-Trail KE7486R000

Mattenset - Luxe - e-Power KE7456RE80

Mattenset - Velours - e-Power KE7456RE00

Mattenset - Rubber - e-Power KE7486RE00

Kofferbakbescherming - volledig KS9655M5E0

Kofferbakmat omkeerbaar KE9656R0S0**

Kofferbakverdeler T99C25ZW0A

Hondenrek T99C86RR0A

ACCESSOIRES - EXTERIEUR STYLING
Bescherming achterbumper KE6206R100

Sierlijst achterklep KE7916R050

Spiegelkappen - Chrome KE9606R030

Styling voorbumper - satijnchroom G58906RN0A

ACCESSOIRES - EXTERIEUR BESCHERMING 
Bescherming motorkap F58606RN0A

Spatlappen voor T99J26RR0A

Spatlappen achter T99J26RR0E

Sierlijst luchtinlaat F20706RA0A

Windgeleiders - Zijruit H08006RN0A

Treeplanken K61106RA0A

ACCESSOIRES - TRANSPORT
Trekhaak set - Vast KE5KT6R500*

Trekhaak set - Afneembaar KE5KT6R510*

Trekhaakkabelset - 7 polig KE5056R002

Trekhaakkabelset - 13 polig KE5056R012

Dwarsdragers KE7326R510**

Dakkoffer met dubbele opening - Small KE734380BK**

Dakkoffer met dubbele opening - Medium KE734480BK**

Dakkoffer met dubbele opening - Large KE734630BK**

NISSAN X-Trail - 
Bestelinformatie

*Te bestellen tot december 2022.
**De beschikbaarheid van accessoires hangt af van de voertuigspecificaties. Neem contact op met uw 
dealer voor meer informatie.

Accessoires en eventueel door de klant aangebrachte extra uitrustingen kunnen van invloed zijn op 
de meegedeelde actieradius van de auto. Originele Nissan-accessoires vallen onder het nieuwe
voertuiggarantie van 3 jaar/100.000 km (wat zich het eerst voordoet), indien gemonteerd door een 
Nissan-dealer of Nissan-reparateur vóór de overdracht van het voertuig of tijdens de garantieperiode 
van het nieuwe voertuig. Oprecht. Accessoires die buiten de garantieperiode van het nieuwe voertuig 
of door een derde partij of door de klant zijn gemonteerd, vallen alleen onder de garantie van Nissan 
Originele Onderdelen en Accessoires van 12 maanden/onbeperkt aantal kilometers.

  Nissan Select-accessoires geleverd door door Nissan goedgekeurde partners. Ze bieden garantie 
onder hun algemene voorwaarden, die minimaal een jaar garantie zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met uw Nissan-dealer.



www.nissan-europe.com

Accessoires en eventueel door de klant aangebrachte extra uitrustingen kunnen van invloed zijn op de meegedeelde actieradiuscijfers van de auto. Originele Nissan-
accessoires worden gedekt door de garantie voor nieuwe voertuigen van 3 jaar/100.000 km (wat zich het eerst voordoet), indien gemonteerd door een Nissan-dealer 
of Nissan-reparateur vóór overdracht van het voertuig of tijdens de garantieperiode van het nieuwe voertuig. Originele accessoires die buiten de garantieperiode van 
het nieuwe voertuig of door een derde partij of door de klant zijn gemonteerd, vallen alleen onder de Nissan garantie op originele onderdelen en accessoires van 12 
maanden / onbeperkt aantal kilometers.

Nissan geselecteerde accessoires worden geleverd door door Nissan goedgekeurde partners en worden geleverd met minimaal 1 jaar garantie van de leverancier. 
Garantievoorwaarden en voorwaarden kunnen variëren, neem contact op met uw Nissan-dealer voor meer informatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is bij het ter perse gaan (AUGUSTUS 2022).
In overeenstemming met het beleid van het bedrijf om zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om op elk moment de 
specificaties en de voertuigen beschreven en getoond in deze publicatie te wijzigen. Nissan-dealers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke 
wijzigingen. Neem contact op met uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van de gebruikte drukprocédés kunnen 
de in deze brochure getoonde kleuren enigszins afwijken van de werkelijke kleuren van de gebruikte verf- en interieurafwerkingsmaterialen. Alle rechten voorbehouden. 
Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden. Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier 
– MY22 X-TRAIL C&A Brochure 08/2022 – Gedrukt in de EU. Gemaakt door PUBLICIS, Frankrijk en geproduceerd door eg+ wereldwijd, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.


