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Trek de aandacht met 
lichtmetalen velgen
De ultramoderne en lichte lichtmetalen velgen maken uw X-Trail nog verfijnder en 
gestroomlijnder. Deze velgen komen ook de controle en precisie in bochten ten goede 
en lenen zich dus perfect voor smalle straatjes in de stad of ritten op het terrein.

Nissan Select-accessoires

Winterwiel Kogarashi*

A – 18" lichtmetalen velg – Zwart 

B – 18" lichtmetalen velg – Zilver 

Ideale, kostenefficiënte lichtmetalen velgen voor uw X-Trail. Aanbevolen voor het 
winterseizoen omdat ze speciaal zijn gemaakt om het hoofd te bieden aan koude 
weersomstandigheden* en de impact van zout, chemicaliën en gruis.

Kies de accessoires die Nissan heeft  
ontworpen voor uw X-TRAIL

"Nissan-accessoires voldoen aan de hoge eisen die we ook aan onze auto's stellen.
Ze tillen de globale uitstraling, functionaliteit en look van uw X-Trail naar een hoger 
niveau. Bekijk het ruime aanbod en kies de items die het best aansluiten bij uw 
rijbehoeften en ervaring."

*Uit te rusten met winterbanden indien vereist volgens de lokale voorschriften.
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Niet-specifiek VK

Een extra scherpe look met de koetswerkstijl 
van Nissan
"Maak uw X-Trail nog opvallender met strakke accenten.
Deze accessoires getuigen van onze aandacht voor details en geven elke rit een upgrade."

Originele Nissan-accessoires

A – Kofferdrempellijst
Accentueer de opvallende vormgeving van uw X-Trail met een verchroomde sierlijst 
bovenaan de kofferdrempel.

B – Voorbumperbescherming
Vervolledig de SUV-look met de stijlvolle bescherming vooraan.
Bovenop de originele stijlplaat gemonteerd.

C – Achterbumperbescherming
Ontworpen om krassen en schuurplekken bij het in- en uitladen van bagage te voorkomen.

D – Luchtinlaatfinisher
Geef de X-Trail een sierlijst om het stijlgehalte in uw wagen nog te versterken.
Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de bescherming vooraan.
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C – Spatlappen (achteraan)
Vrijwaar uw X-Trail van een onwelkom 
modderbad. Voeg waarde en stijl toe en 
bescherm de zijkanten van uw wagen.

D – Zijtrede
Vervolledig de SUV-look met een zijtrede die 
speciaal werd ontwikkeld om de in- en 
uitstap te vergemakkelijken.

A – Welkomstverlichting op de grond
Deze grondverlichting geeft een gevoel van veiligheid met lichten 
die de zone onder en rond uw wagen verlichten. Ze wordt ook 
ingeschakeld wanneer u op de afstandsbediening / de instapknop 
drukt of de deuren opent.

B – Led-mistlampen
Deze led-mistlampen vooraan verzekeren een maximale 
zichtbaarheid en veiligheid bij mistig weer.

De exterieurfunctionaliteit en -verlichting  
houden uw X-Trail in topvorm
Personaliseer uw X-Trail met bijkomende accessoires, van extra lampen tot welkomstverlichting, die hem uniek 
maken en uw rijervaring ten goede komen.

Originele Nissan-accessoires

E – Luchtgeleider motorkap
Deze originele luchtgeleider voor de motorkap leidt de luchtstroom over de motorkap om te voorkomen dat vuil, 
insecten en steenslag uw X-Trail beschadigen.

F – Zijruitgeleider
De stijlvolle, originele zijruitgeleiders van Nissan helpen verblinding tegen te gaan en windgeluiden in uw X-Trail 
te verminderen.

Nissan Select-accessoires

G – Achterklepverlichting 
De led-lamp die de open achterklep automatisch verlicht, is ook afneembaar om ze als een handige zaklamp of 
inspectielamp te gebruiken.
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Vervoer al uw uitrusting 
voor weekendavonturen
Of u nu een caravan of aanhangwagen 
aankoppelt of gewoon enkele fietsen moet 
vervoeren, onze trekhaken, dragers en stekkers 
zijn speciaal ontworpen voor een maximale 
compatibiliteit met uw X-Trail en een optimale 
functionaliteit en veiligheid.

Nissan Select-accessoires

A – Skidrager voor zes paar* 
Vervoer tot zes paar ski's op een veilige en 
handige manier.

B – Fietsdrager trekhaak 
13 pins - 2 fietsen - opvouwbaar - Euroride.
7 pins - 2 fietsen - opvouwbaar - Euroride.

C – E-bike-drager 
De e-Bike-drager is ontworpen om een 
combinatie van normale fietsen en e-bikes 
te vervoeren.

*Enkel voor voertuigen met dakrails.

*Het sleepvermogen varieert naargelang de 
voertuigspecificaties.
**Enkel voor voertuigen met dakrails.

F – Dwarsstangen voor dakrails**

G – Grote dakkoffer**
Vervoer uw bagage op een veilige manier 
met onze aerodynamische dakkoffers. Inclusief 
QuickFix-systeem voor meer gebruiksgemak. 
Verkrijgbaar in de maten Small, Medium en Large.

Originele Nissan-accessoires

Trekhaak

Trekhaken voor een perfecte pasvorm en langdurige 
prestaties. De trekhaken van Nissan worden afgestemd 
op het toegelaten sleepvermogen van elke aandrijflijn. 
Ons gamma omvat zowel vaste als gemakkelijk te 
verwijderen trekhaken.

D – Vaste trekhaak*

E – Verwijderbare trekhaak met kabelset*
Kabelsets zijn elektrische systemen die veilige prestaties 
garanderen bij een maximale elektrische belasting, en dat 
zelfs in de slechtste weersomstandigheden.
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Bescherm uw wagen met extra interieurstijl
Geef uw wagen extra bescherming met interieurdetails die hem netjes en in nieuwe staat 
houden. Uw wagen is klaar voor alles met deze accessoires.

Originele Nissan-accessoires

Drempelplaten

Ontworpen om te beschermen tegen sporen 
veroorzaakt door schoeisel. Gemaakt met 
vacuümvorm en een kwalitatieve afwerking in 
geborsteld aluminium.

A – Verlichte drempelplaten
Ze zijn eenvoudig te reinigen en beschermen 
uw wagen tegen krassen en andere slijtage.

B – Verlichte drempelplaten (Premium)
Deze verlichte drempelplaten, die in slechts 
10 minuten worden geïnstalleerd, beschermen 
tegen slijtplekken en voegen een hoogwaardige 
toets toe.

C – Kofferdrempelbescherming
Ontworpen om de kofferdrempel van uw 
X-Trail te beschermen tegen krassen bij het 
in- en uitladen van bagage.
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Mattensets

A – Luxe – set voor- & achteraan, 
TUFT: 750 g/m2 Zwart met gesinterde viltrug

B – Velours – set voor- & achteraan,
TUFT: 450g/m2 Zwart met gesinterde viltrug

C – Rubberen matten
Dikte: 62-67 mm

Originele Nissan-accessoires

Deze vloerclips zijn ontworpen voor uw veiligheid en voorkomen 
dat de matten de bediening van de pedalen hinderen. Deze 
matten beschermen uw wagen tegen modder en vuil en 
verhogen tegelijk de topkwaliteit en het comfort van uw X-Trail.

Geniet van extra comfort met de functionele 
interieuraccessoires van Nissan
Houd het interieur van uw nieuwe X-TRAIL langer als nieuw dankzij ons gamma beschermaccessoires voor 
het interieur.

Alle accessoires kunnen variëren naargelang de voertuigspecificaties.

Koffer

D – Opbergsysteem bagageruimte
Verspil geen tijd doordat u niet weet waar uw spullen zijn. Deze slimme opbergoplossingen houden alles ordelijk 
en goed beschermd.

E – Volledige kofferbescherming
Beschermt heel uw koffer tegen morsen, modder en ander vuil.
Ontworpen om uw auto te beschermen tegen dierenvacht en bewegende bagage en om krassen te voorkomen.

F – Omkeerbare trunkliner
De ene kant van deze eenvoudig te verwijderen koffermat is gemaakt van slijtagebestendig fluweel, de andere van 
eenvoudig te reinigen rubber, ideaal om huisdieren of tuinafval te vervoeren.

Alle accessoires kunnen variëren naargelang de voertuigspecificaties.
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C – Hoogwaardige luchtreiniger 
Reinigt de interieurlucht en elimineert pollen, 
geuren, virussen, bacteriën en andere deeltjes.

A – Sleuteltracker 
Gebruikt Bluetooth-technologie om verbinding te maken 
met uw telefoon zodat u uw sleutels altijd terugvindt en 
vice versa.

B – Koelbox 
Ideaal om drank en voeding koel te houden tijdens 
langere ritten.

Bijkomende accessoires maken de uitrusting compleet
Zet uw X-Trail helemaal naar uw hand met deze afwerkingsaccessoires: ideaal voor wie altijd onderweg is en kleine 
extra's op prijs stelt.

Nissan Select-accessoires



Medium roofbox - Zwart - Quick fixing - Dubbele opening KE734480BK**

Grote roofbox - Zwart - Quick fixing - Dubbele opening KE734630BK**

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

Stalen fietsdrager (standaard versie) KE73880100

Fietsdrager trekhaak 13 pins - 2 fietsen - vouwbaar - Euroride KE73870213

Fietsdrager trekhaak 7 pins - 2 fietsen - vouwbaar - Euroride KE73870207

TTrack adapter voor stalen fietsdrager (KE738-80100) KE73799933

NISSAN SELECT ACCESSOIRES - VELGEN
18" lichtmetalen velg zwart KB4096R300BZ

18" lichtmetalen velg zilver KB4096R300

NISSAN SELECT ACCESSOIRES - VERLICHTING
Achterklepverlichting KB93000170

NISSAN SELECT ACCESSOIRES - INTERIEUR
Deurrandbescherming (set van 2) KB53790100

NISSAN SELECT ACCESSOIRES - TRANSPORT
E-bike fietsdrager KB73871313 

Luxe fietsdrager KB73880010**

Skidrager tot 6 paar ski's KE73899996**

NISSAN SELECT ACCESSOIRES - FUNCTIONEEL
Sleuteltracker KB23099900

Luchtreiniger KB27299900

Koelbox - 20L KS93000080

NISSAN ORIGINELE ACCESSOIRES - VELGEN
Slotbouten KE40989951

NISSAN ORIGINELE ACCESSOIRES - INTERIEUR STYLING
Verlichte drempelplaten (Premium) - XT logo G69505RA0A

Verlichte drempelplaten (e-POWER) KE9676R541

LED verlichtingskit interieur KS2625S010

Kofferverlichting LED KS2625S220

Interieurverlichting (ambiant) B64006RA0A

Kofferdrempelbescherming KE9676R100

Welkomstverlichting B66406RN0B

NISSAN ORIGINELE ACCESSOIRES - FUNCTIONEEL INTERIEUR
Mattenset - Luxe KE7456R080

Mattenset - Velours KE7456R000

Mattenset - Rubber KE7486R000

Mattenset - Luxe - e-Power KE7456RE80

Mattenset - Velours - e-Power KE7456RE00

Mattenset - Rubber - e-Power KE7486RE00

Volledige kofferbescherming KS9655M5E0

Omkeerbare trunkliner KE9656R0S0**

Koffer organizer T99C25ZW0A

Kofferscheidingscherm T99C86RR0A

NISSAN ORIGINELE ACCESSOIRES - EXTERIEUR STYLING
Achterbumperbescherming KE6206R100

Sierlijst kofferdeksel KE7916R050

Spiegelkappen - Chrome KE9606R030

Voorbumperbescherming G58906RN0A

NISSAN ORIGINELE ACCESSOIRES - FUNCTIONEEL EXTERIEUR
Luchtgeleider motorkap F58606RN0A

Spatlappen voor T99J26RR0A

Spatlappen achter T99J26RR0E

Sierlijst luchtinlaat voorbumper F20706RA0A

Luchtgeleider zijruiten H08006RN0A

Zijtrede K61106RA0A

NISSAN ORIGINELE ACCESSOIRES - TRANSPORT
Vaste trekhaak KE5006R500*

Afneembare trekhaak KE5006R510*

Vaste trekhaak kit KE5KT6R500

Afneembare trekhaak kit KE5KT6R510

Kabelset 7 pins KE5056R002

Kabelset 13 pins KE5056R012

Dwarsstangen voor roof railing KE7326R510**

Kleine roofbox - Zwart - Quick fixing - Dubbele opening KE734380BK**

NISSAN X-Trail  
Orderinformatie

*Beschikbaar tot december 2022.
**De beschikbaarheid van accessoires hangt af van de specificatie van het voertuig. Neem contact op 
met uw dealer voor meer informatie.

Accessoires en extra uitrusting die door de klant worden gemonteerd, kunnen van invloed zijn op de 
gecommuniceerde actieradiuscijfers van de auto. Nissan Genuine Accessories vallen onder de nieuwe
voertuiggarantie van 3 jaar/100.000 km (wat het eerst komt), indien gemonteerd door een Nissan-dealer 
of Nissan-reparateur vóór de overdracht van het voertuig of tijdens de garantieperiode van het nieuwe 
voertuig. Originele accessoires die buiten de garantieperiode van de nieuwe auto 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 Select Accessoires geleverd door Nissan erkende partners. Zij bieden garantie onder hun 
voorwaarden, minimaal één jaar garantie. Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.



www.nissan-europe.com

Accessoires en bijkomende uitrusting die de klant op de wagen installeert, kunnen invloed hebben op het rijbereik van de auto. Originele Nissan-accessoires worden 
gedekt door de garantie op nieuwe voertuigen van 3 jaar/100.000 km (wat het eerst wordt bereikt), indien ze door een Nissan-verdeler of -hersteller worden 
gemonteerd voor de overhandiging van het voertuig of tijdens de garantieperiode voor nieuwe voertuigen. Originele accessoires die buiten de garantieperiode voor 
nieuwe voertuigen worden gemonteerd of die door een derde partij of door de klant zelf worden aangebracht, worden uitsluitend gedekt door 12 maanden garantie 
zonder kilometerbeperking op originele Nissan-onderdelen en -accessoires.

Nissan Select-accessoires worden geleverd door partners die Nissan heeft goedgekeurd en genieten minimaal 1 jaar leveranciersgarantie. De garantievoorwaarden 
kunnen verschillen. Neem contact op met uw Nissan-verdeler voor meer informatie.

We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct zou zijn op het moment van druk (AUGUSTUS 2022).
Gezien het beleid van voortdurende productverbetering behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven en getoond in 
deze publicatie op elk moment te wijzigen. De verdelers van Nissan worden zo snel mogelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht. Bij uw plaatselijke 
Nissan-verdeler kunt u terecht voor de recentste informatie. Als gevolg van de beperkingen van de gebruikte drukprocedés kunnen de kleuren in deze brochure licht 
verschillen van de werkelijke lak- en interieurkleuren. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke 
toestemming van Nissan Europe is verboden. Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – Accessoirebrochure X-TRAIL MJ22 07/2022 – Gedrukt in de EU. Ontworpen 
door PUBLICIS, Frankrijk en geproduceerd door eg+ Worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://nl.nissan.be/voertuigen/nieuw/x-trail.html



