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OSSZA MEG a kalandok örömeit egy nagyobb, merészebb crossover 
segítségével, mely mindent megad, amire szükség lehet: erőt 
sugárzó és kidolgozott stílust, kimagasló képességeket, a legújabb 
technológiákat, melyekkel mindent kezében tarthat, kényelmet 
és rugalmasságot, hogy zavartalanul élvezhesse kalandjait 
családjával. Merre tovább? Egy gombnyomással adja meg a célt, 
válassza ki kedvenc zenéit, és indulhat is a felfedezés. A 2017-es 
Nissan X-Trail: maximumra pörgeti a KALANDOKAT
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A LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁK A 
MAGABIZTOS ÉS FELELMELŐ 
VEZETÉSI ÉLMÉNYÉRT 
A Nissan Intelligent Mobility átformálja eddigi elképzeléseinket az autók meghajtásáról, 
vezetéséről és társadalmi integrációjáról. Szorosabbá teszi kapcsolatát az új X-Traillel, hogy 
magabiztosabb és még örömtelibb lehessen útja. A fejlett kapcsolódási lehetőségeknek és 
előremutató technológiáknak köszönhetően még inkább Önről szól. Így még több örömét 
lelheti a vezetésben és az Önt körülvevő világ is biztonságosabbá válik. 
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TETŐTŐL TALPIG LÉLEGZETELÁLLÍTÓ
Közösen élveznék a csillagok lenyűgöző látványát? Egy otthonos menedékre vágyik a csípős 
reggeleken? Az X-TRAIL gondoskodik kényelméről. 

A Nissan mérnökei a tervezés során a súlytalanság állapotában jelentkező természetes 
testhelyzethez igazították az ülések gerinctámaszát, így a világűrből merítettek inspirációt. 
Lemásolták azt a pihentető helyzetet, melyet eddig csak a súlytalanságban lebegő űrhajósok 
ismerhettek, és megalkottak egy olyan első ülést, mely a csípőtől a mellkasig mindenhol 
támasztást ad, optimalizálva a vérkeringést. Az üléspárnák pedig a nyomás egyenletesebb 
elosztásáról gondoskodnak. Az eredmény? Egyedülálló kényelem és kevesebb fárasztó 
körülmény a hosszú kalandok során. 

További élményt tartogat az elektromosan nyitható panorámatető, melyen keresztül minden 
utas megcsodálhatja az ég és a csillagok lenyűgöző látványát 

Oldal 1    |    Oldal 2  

Külső design    |    Belső design    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Motor    |    Tartozékok Nyomtatás   |   Bezárás



*Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az 
alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő múlásával.

Új váltógomb, duplán 
varrott váltószoknyával 

Fényes fekete betétek, 
fémes kontúrokkal

NissanConnect 
továbbfejlesztett 
kezelőfelülettel

Prémium bőrbevonatú kormánykerék

A KATEGÓRIÁN TÚLMUTATÓ PRÉMIUM RÉSZLETEK
Sportos 
D-alakú 
kormánykerék 

Duplán varrott 
bőrülések* 
(opcionális)

Fényes 
fekete betétek, 
kontúrokkal

Bőrbevonatú 
sebességváltó 
gomb (opcionális)

Elektromosan 
nyitható 
panorámatető
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TOVÁBBFEJLESZTETT VEZETÉSTÁMOGATÓ KIJELZŐ

INNOVÁCIÓ KÖZVETLENÜL 
ÖN ELŐTT.
Részletes, utcaszintű navigáció, hívóazonosítás, biztonsági funkciók, 
minden információ éppen Önnel szemben van az 5"-os fejlett 
vezetéstámogató kijelzőn. A különböző képernyők között a 
kormánykeréken található kezelőgombokkal válthat. 

IPOD® KERÉKNYOMÁS ELLENŐRZŐ 
RENDSZER

KIJELZŐ SZÍNÉNEK 
KIVÁLASZTÁSA

VEZETÉSTÁMOGATÓ 
RENDSZEREK

RÉSZLETES NAVIGÁCIÓ
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PRÉMIUM BOSE 
AUDIORENDSZER
Merüljön el a prémium Bose hangrendszer 
hangzásában. A valós zenei tér hangélménye 
elöl és hátul is, mely emlékezetes élményekkel 
tölti meg az X-TRAIL-t.

EGYEDI HANGZÁS
8 nagy teljesítményű hangszóró tölti meg a 
járművet zenével: magassugárzók elöl, első és 
hátsó ajtókban középsugárzók és mélysugárzó 
a csomagtartóban elhelyezett erősítővel, hogy 
erőteljes tiszta hangok kényeztessék Önt. 
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3 ÉV
INGYENES
FRISSÍTÉS

3 ÉV
INGYENES

FRISSÍTÉS

A VILÁG EGY 
ÉRINTÉSRE
A navigációt és mobilalkalmazásokat is kínáló 
NissanConnect EVO okostelefonja legjobb barátjává teszi 
az X-TRAIL-t. Nem kell többé attól félnie, hogy utazás 
közben lemarad valamiről. Mostantól saját válogatású 
zenéi, Facebook fiókja, a legújabb tweetek, a TripAdvisor 
és sok más szolgáltatás az X-TRAIL 7"-os színes 
érintőképernyőjére integrálva kísérik el útjára. 
A hangfelismerés, a hangvezérelt üzenetírás asszisztens 
és a Bluetooth kihangosítás is segít kapcsolatban maradni, 
mindemellett lehetősége van hangfájlok lejátszására az 
iPod-járól, vagy az USB bemeneten keresztül. 

A MapCareTM program egy olyan szolgáltatás, 
amely a jármű megvásárlását követő 3 évig 
minden évben ingyenes egyszeri 
térképfrissítést biztosít. Bővebb információért 
forduljon Nissan márkakereskedőjéhez, vagy 
keresse fel a YOU+Nissan oldalt:
https://www.nissan.hu/tulajdonosoknak/
nissan-igerete.html
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VÁLTOZTASSA KEDVE SZERINT
MÉG INTELLIGENSEBB KIALAKÍTÁSÚ MÁSODIK ÜLÉSSOR. A második üléssor az 
X-TRAIL rugalmasan alakítható rendszerének köszönhetően első osztályú. 
A 40/20/40 arányban osztott ülés a könnyebb hozzáférés érdekében 
előrecsúsztatható, és annak megfelelően állítható, hogy nagyobb raktérre vagy 
lábtérre van szükség. Az üléseket le is döntheti, ha még nagyobb helyre 
van szüksége.

OPCIONÁLIS HARMADIK SOR. Az X-TRAIL-t még sokoldalúbbá teszi lehajtható, 
50/50 arányban osztott harmadik üléssora. Tökéletes megoldás további utasok 
és csomagjaik elhelyezésére: lehajtott állapotban sík csomagtérpadlót alakíthat ki, 
ha maximális raktérre van szüksége.

77°-BAN NYÍLÓ HÁTSÓ AJTÓK. Az X-TRAIL hátsó ajtói csaknem 80°-ban nyithatók, 
így könnyen szállhatnak be a gyerekek, egyszerűen helyezhető be a hűtőtáska, 
gyermekülés, stb… sokkal egyszerűbb így az élet. 

CSÚSZTATHATÓ 

DÖNTHETŐ 

77°
AJTÓ NYITÁSI 
SZÖG

ÖT VAGY HÉT ÜLÉS – A KÉNYELEM 
GARANTÁLT
Dőljön hátra és élvezze a lenyűgöző kilátást az elektromosan nyitható panorámatetőn 
keresztül. A kategóriában elismerésre méltó fejtér, és a rendkívül hasznos szellőzők a 
második üléssorban gondoskodnak arról, hogy mindenki kényelemben utazhasson. Az 
opcionális – 50/50 – arányban dönthető harmadik üléssor ideális megoldást jelent, ha a 
család többi tagja vagy barátai is Önnel tartanának az új X-TRAIL-ben – ha nincs szükség 
rá, teljesen ledönthető, így teljesen sík csomagteret kap a lehető legnagyobb raktérrel.
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KÉZ NÉLKÜL NYITHATÓ ELEKTROMOS CSOMAGTÉRAJTÓ

INNOVÁCIÓ, MELY SEGÍTŐ KEZET NYÚJT
Mindkét keze foglalt? Semmi gond! Kéz nélkül is nyithatja a csomagtérajtót. Álljon körülbelül egy 
méterrel az autó mögé – ha zsebében van az iKey (Intelligens kulcs) – és elég, ha elhúzza lábát a 
lökhárító közepe alatt, így másodpercek alatt már nyitva is az ajtó.
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KÉZ NÉLKÜL NYITHATÓ ELEKTROMOS CSOMAGTÉRAJTÓ

APRÓ RÉSZLETEK – 
HATALMAS KÜLÖNBSÉG

A Nissannál innovációinkkal tesszük könnyebbé életét. Az olyan részletek, mint a 
kéz nélkül nyitható csomagtérajtó vagy a szélesre nyitható hátsó ajtók gyerekjátékká 

teszik a be- és kipakolást. 

KÖNNYED SOKOLDALÚSÁG 
ELREJTHETŐ TÁROLÓREKESZEK
Az elrejthető tárolórekeszeket tartalmazó tárolórendszer egy szempillantás 
alatt alkalmazkodik következő útjához. Az állítható polcoknak és térelválasztóknak 
köszönhetően 18 különféle elrendezési mód áll rendelkezésre, amelyeket olyan 
könnyű kialakítani, hogy akár egy kézzel is megteheti.

Süllyeszthető padló.
Állítsa lejjebb a padlót, így 
nagyobb lesz a rakodótér 
belmagassága, és elférnek 
a magasabb tárgyak is.

Rejtett tárolóhely. A hosszú, 
sík padlón elhelyezheti a 
nagyobb tárgyakat, alatta 
tárolórekeszek találhatók, 
amelyekben elrejtheti az 
olyan holmikat, amelyeket 
nem akar szem előtt hagyni.
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FELÜLNÉZETI KÉP
Az Intelligens 360 Fokos Parkolókamera virtuális 

felülnézeti képet jelenít meg a járműről, így 
tökéletesen átláthatóvá teszi mind a parkolóhelyet, 

mind a manőverezési lehetőségeket.

ELSŐ- ÉS HÁTSÓ-NÉZET
Az Intelligens 360 Fokos Parkolókamerával 
a vezetőülésben kényelmesen ülve is 
jól beláthatja az autó előtt és mögött 
húzódó teret.

MINDEN SZEMSZÖGBŐL FIGYELHET

KEZDJÜK AZ ELEJÉN!
Megjeleníthető az autó előtti tér és az 

autó felülnézeti képe is, így mindig 
tudhatja meddig mehet még előre.

NEM KELL TÖBBÉ FÉLNI A 
PARKOLÁSTÓL

Szűk hely autókkal körülvéve?
A felülnézeti képnek köszönhetően 

az X-Trail -el pont a hely 
közepére parkolhat.

A PADKA SEM GOND TÖBBÉ
Az oldalsó nézet nagyon hasznos, 
ha szeretné tudni, pontosan milyen 
messze van a padkától.

HÁTRAMENETBEN IS 
BIZTONSÁGBAN

Hátramenetben a kijelző megjeleníti 
a közvetlenül Ön mögötti 

környezetet, míg a felülnézeti képen 
láthatóvá válnak azok a kisebb 

tárgyak, amelyek az ablakon 
keresztül esetleg már nem láthatók.

STRESSZMENTES 
PÁRHUZAMOS PARKOLÁS

A parkolókamera képét 
figyelve profikat 
megszégyenítő 

 módon parkolhat.

A KISEBB HELYRE IS GOND 
NÉLKÜL BEFÉR

A parkolókamera által 
megjelenített többféle 

nézettel bárhová pontosan 
beállhat – egyetlen 

karcolás nélkül

GONDTALAN PARKOLÁS 
GARÁZSBAN IS

A parkolókamera 
segítségével könnyedén 

beállhat a garázsba, 
miközben láthatja a padlón 

lévő akadályokat, illetve 
meggyőződhet róla, 

hogy nem állt a 
garázskapu útjába.

UTÁNFUTÓ 
CSATLAKOZTATÁSA 

PROBLÉMAMENTESEN

A parkolókamera felülnézeti 
és hátulnézeti képet is 

megjelenít, így könnyedén 
a vontatmányhoz igazítható 

a vonóhorog.
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LÁSSON TÖBBET

LEGYEN A MANŐVEREZÉS 
MESTERE
A Nissan Intelligens Parkolóasszisztens segítségére siet, ha a 
helyzet nehézzé válik. Mindössze annyit kell tennie, hogy autójával 
a parkolóhelyhez áll, és a rendszer automatikusan kormányozva 
irányítja be a parkolóhelyre! Mozgó tárgyak észlelésére is képes az 
a 360 Fokos Parkolókamera amely kisegíti a szoros helyzetekben. 
A négy kamera virtuális, 360 fokos felülnézeti képet jelenít meg a 
járműről, a kiválasztható osztott képernyős közelképek pedig jobb 
rálátást biztosítanak az első, hátsó és oldalsó nézetekre.

 

PÁRHUZAMOS PARKOLÁS
Nem szeret párhuzamosan parkolni? 

Mostantól elég, ha kiválasztja a helyet a 
360 Fokos Parkolókamerán és a rendszer 

bekormányozza oda. 

PARKOLÁS HÁTRAMENETBEN
A tolatókamerának köszönhetően 

elfelejtheti a tolatás közben megszokott 
kényelmetlen hátrafordulást.
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MINDIG KÉSZENLÉTBEN

KÖZBELÉP, AMIKOR SZÜKSÉGE 
VAN RÁ.

Ismerje meg vezetőtársát. Lát, érzékel, segítségére siet. A szükség esetén beavatkozó 
okos biztonsági funkcióktól egészen a teljesen autonóm vezetéstámogató 

rendszerekig, az Intelligens Parkolóasszisztenstől a gyalogosfelismeréssel ellátott 
Intelligens Vészfékezési Asszisztensig a Nissan X-Trail hűséges partnerként mindig 

készen áll, hogy támogassa Önt.
 

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI 
ASSZISZSTENS 
GYALOGOSFELISMERÉSSEL
 A jármű útjába kerülő objektumok 
vagy gyalogosok jelenlétének 
folyamatos figyelésével a 
továbbfejlesztett rendszer megelőzi a 
vezetőülésből nem látható gyalogosok 
veszélyeztetését.

SÁVELHAGYÁSJELZÉS 
Ha az X-Trail úgy érzékeli, hogy a 
vezető nem szándékosan hagyja el a 
sávot, a sávelhagyásjelző rendszer 
vizuális és hangjelzést ad.

TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ 
ASSZISZTENS 
Lásson többet a sötét utakon. Ha 
szükség van rá, a rendszer 
bekapcsolja a távolsági fényszórókat, 
de szembejövő forgalom esetén 
ideiglenesen tompított fényre vált.
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KEZET NYÚJT HA SZÜKSÉGE VAN RÁ

MINDIG FIGYEL ÖNRE
A Nissan intelligens vezetéstámogató rendszerei fejlett radartechnológia segítségével 
folyamatosan figyelemmel kísérik a jármű körüli tevékenységet, követik a forgalmat és 
segítenek a váratlan helyzetek kezelésében. Mintha valaki más is figyelne, és folyamatosan 
vigyázna Önökre, hogy a lehető legjobban élvezhesse a családi utazást. 

INTELLIGENS ÜTKÖZÉST 
MEGAKADÁLYOZÓ 
TOLATÓRENDSZER 
Ez a rendszer hátramenetben 
figyelmezteti, ha áthaladó autó 
érkezik vagy nagy méretű tárgyak 
találhatóak az autó útjában, és ha 
szükséges, még fékez is. 

KÖZÚTI JELZÉSEK FELISMERÉSE. 
A közúti jelzések menet közbeni 
automatikus felismerésével 
egyszerű betartani az aktuális 
sebességkorlátozást. 

INTELLIGENS HOLTTÉR-FIGYELŐ 
Ez a rendszer látja, amit a szem 
nem láthat. Ha járművet észlel 
az oldalsó-hátsó holttérben, 
figyelmezteti Önt.
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INTELLIGENS MENETSZABÁLYOZÁS. 
Rossz úton is zökkenőmentesen.
A rendszer a bukkanókon enyhe 
fékezéssel akadályozza meg a 
karosszéria kilengését, így gondoskodik 
a kényelmes és zavartalan futásról 
az egész család számára.

INTELLIGENS NYOMVONAL-
SZABÁLYOZÁS
Zavartalan kanyarvétel. A rendszer az 
egyes kerekeken különálló módon 
szabályozza a féknyomást, így segít 
Önnek, hogy az optimális íven tudja 
tartani az autót a kanyarokban.

INTELLIGENS MOTORFÉK
Érezze az ívet. A rendszer úgy kezeli a 
CVT-sebességváltót az enyhe 
kanyarokban, ahogy Ön is tenné a kézi 
sebességváltóval. Alacsonyabb 
fokozatba kapcsol, hogy finoman 
lassítsa az autót a kanyarban, majd a 
kigyorsításhoz visszavált. 

VEZESSEN PROFIKÉNT

AZ X-TRAIL ÉSZREVÉTLENÜL 
TESZI MÉG JOBB VEZETŐVÉ.
Az X-TRAIL annyira agilis és közvetlen, hogy fejleszti vezetéstechnikáját. 
A Nissan menetdinamikai rendszerei gondoskodnak a kifinomult 
kezelhetőségről és a rugalmas, mégis biztonságos vezethetőségről, 
hogy mindannyian egy izgalmas, mégis kényelmes út élményével 
gazdagodjanak. Szálljanak be, és kezdődhet a kaland! 
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VEZESSEN PROFIKÉNT

EGY SZEMPILLANTÁS ALATT 
ALKALMAZKODIK 
Az X-Trail egy szempillantás alatt képes alkalmazkodni a változó körülményekhez. Legyen szó hóról, 
esőáztatta macskakőről vagy egy éles kanyarról, a rendszer mindig azokra a kerekekre küldi a nyomatékot, 
ahol a leginkább szükség van rá. Az X-TRAIL összkerékhajtás-rendszere még ideális körülmények 
között is rendkívül előnyös: a jó úttartás még soha nem adott ilyen kellemes vezetési élményt.

VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ / ÁLLÓ HELYZETI ASSZISZTENS 
Nincs többé visszagurulás. A visszagurulás-gátlóval, 
gyerekjáték az emelkedők leküzdése. Mind a négy fék 
használatával 2-3 másodpercig megtartja az autót, és 
ahogy a hajtás eléri a kerekeket, elengedi a fékeket. 
Ha az Álló Helyzeti Asszisztens funkció be van 
kapcsolva, a fékek körülbelül 3 percig akár lejtőn 
akár emelkedőn megtartják a járművet. 

INTELLIGENS ÖSSZKERÉKMEGHAJTÁS 
Az X-TRAIL All-Mode 4x4-i egy olyan rendszert 
kínál, amely közútra és terepre egyaránt 
alkalmas. Ha a maximális takarékosság a 
cél, válassza az állandó kétkerékmeghajtást. 
Az automatikus üzemmód folyamatosan 
figyeli a körülményeket, és beállítja a 
meghajtás elosztását az első és hátsó 
kerekek között.
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INTELLIGENS TELJESÍTMÉNY

JUSSON MESSZEBRE 
HATÉKONYABBAN
Egy kiváló üzemanyag-fogyasztással bíró utcai terepjárót keres, 
amelyet élmény vezetni? Az X-TRAIL pont ezt adja Önnek. A külső 
aerodinamika, mellyel az autó alig hallhatóan suhan, a korszerű 
motorok és az áttétel nélküli Xtronic sebességváltó a hatékonyság 
és teljesítmény következő szintjét hozzák el Önnek. 

A vadonatúj X-TRAIL meghajtásáról korszerű, 1,6 literes benzinmotor, 
illetve 1,6 vagy 2,0 literes dízelmotorok gondoskodnak, amelyek 
kialakításuknak köszönhetően nagyobb dízelerőforrások 
teljesítményét nyújtják, miközben takarékosabb üzemanyag-
fogyasztást és alacsonyabb CO2- kibocsátást biztosítanak. A motor 
Stop/Start rendszerrel szerelt, amely az üzemanyag-takarékosság 
érdekében leállítja a motort, amikor arra éppen nincs szükség – 
például a piros lámpánál – , majd zökkenőmentesen és gyorsan 
újraindítja az út folytatásakor. 

Az Xtronic (Fokozatmentes sebességváltó) legújabb változata akár 
40%-kal csökkenti a súrlódást, az áttételi fokozatok tartománya 
pedig még néhány 8 sebességes automataváltóénál is szélesebb. 
Az új Eco mód egy gombnyomásra javítja az üzemanyag-fogyasztást. 
A kifinomult és zökkenőmentes teljesítményleadással együtt tehát 
zavartalanul élvezheti a folyamatos erőátvitel nyújtotta előnyöket.

MOTOR TÍPUS TELJESÍTMÉNY 
(LE)

NYOMATÉK
(NM)

KÁROSANYAG 
KIBOCSÁTÁS - CO2 

(G/KM) 
(keréktárcsa 
paramétere)

ÜZEMANYAG 
FOGYASZTÁS 

(L/100 KM) 
keréktárcsa 
paramétere)

0-100 
KM/H

1,6 Dig-T 2WD MT 163 240 145 - 149 (18/19") 6.2 - 6.4 (18/19") 9.7 mp

1,6 dCi dízel 2WD MT 130 320 129 - 133 (18/19") 4.9 - 5.1 (18/19") 10.5 mp

1,6 dCi dízel 2WD CVT X-TRONIC 130 320 135 - 139 (18/19") 5.1 - 5.3 (18/19") 11.4 mp

1,6 dCi dízel 4WD MT 130 320 139 - 143 (18/19") 5.3 - 5.4 (18/19") 11.0 mp

2,0 dCi dízel 2WD CVT X-TRONIC 177 380 148 - 152 (18/19") 5.6 - 5.8 (18/19") 9.6 mp

2,0 dCi dízel 4WD MT 177 380 149 - 153 (18/19") 5.6 - 5.8 (18/19") 9.4 mp

2,0 dCi dízel 4WD CVT X-TRONIC 177 380 158 - 162 (18/19") 6.0 - 6.1 (18/19") 10.0 mp LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTÉÉÉÉÉKKKKKKKKK

MMMMMMMMPPPPPPPPP  
0000000000-----11111111000000000000000000KKKKKKKKKKMMMMMMMMM//////////ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
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EREDETI NISSAN TARTOZÉKOK

SZEMÉLYRE SZABOTT CSALÁDI KALANDOK 
Szerelje fel X-TRAIL-t igényeinek megfelelően, és még emlékezetesebb lehet a következő családi utazás. 
Okostelefon tartó, dupla USB-aljzatok, családi méretű síléc/snowboard szállítók – az eredeti Nissan 
tartozékok gondoskodnak minden utas kényelméről és felszerelésének szállításáról is.

1. Hátsó díszítőelem (kompatibilis a leszerelhető vonóhoroggal) 
2. Levehető vonóhorog 
3. Síléc/snowboard tartó, max. 6 párhoz, csúsztatható

4. Gyorstöltős USB-aljzat a második üléssorban
5. Alumínium oldalsó fellépők
6. Okostelefon tartó
7. Megvilágított küszöbborítás
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D

C

D

CA
B

SZÍNEK

Szürke - M - KAD Fekete - P - G41

Sötétvörös - CP - NBF Gesztenyebarna - P - CAS

Oliva zöld - PM - EAN Narancssárga - PM - EBB Vörös - S - AX6 Élénk kék - PM - RAW

Gyöngyház fehér – 3P - QAB Ezüst - M - K23

KÁRPITOK

MÉRETEK

A: Tengelytáv: 2,705 MM 

B: Teljes hosszúság: 4,690 MM 

C: Teljes szélesség: 1,820 MM 
(1,830 MM 19"-os abroncsokkal)

D: Teljes magasság: 1,710 MM 
(1,740 MM tetősínnel)

SZÖVET ÜLÉSKÁRPIT - GRAFIT

PERFORÁLT BŐR ÜLÉSEK - BÉZS

FEKETE BETÉTES ÜLÉSEK NATUR BŐR PÁRNÁZÁSSAL

PERFORÁLT BŐR ÜLÉSEK - GRAFIT

VISIA / ACENTA / N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA - VÁLASZTHATÓ

17"-os könnyűfém 
keréktárcsa (ezüst)

18"-os könnyűfém keréktárcsa 19"-os könnyűfém keréktárcsa

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
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TELJES FOLYAMAT
A kezdetektől fogva minőségi munkát végzünk. Minden autót 

aprólékosan tervezünk meg, hogy minél kényelmesebbek és 
tartósabbak legyenek az innovatív formatervezés, az intelligens 

technológia és az Ön által ihletett gondos részletek által.

BIZTONSÁG
Intelligens vezetési rendszereinkkel együtt azon dolgozunk, hogy 

folyamatosan vigyázzunk Önre és környezetére, segítsünk elkerülni 
minden balesetet, hogy napról napra, magabiztosabb vezetési élményt 

nyújthassunk. Az Intelligens 360 Fokos Parkolókamera 4 kamera 
képéből állít össze virtuális felülnézeti képet az autó környezetéről.

Ez csak egy részlet, az általunk nyújtott biztonságból.

RENDKÍVÜLI MEGBÍZHATÓSÁG
A legtöbbet hozzuk ki az autóinkból, hogy garantáljuk mindennapi 

teljesítményüket és megbízhatóságukat. Több millió kilométert teszünk 
meg a gyártás előtti teszteken, naponta több ezerszer nyitjuk ki és zárjuk 

be az ajtókat és a motorháztetőket, valamint Japánból származó valódi 
vulkanikus hamuval vizsgáljuk az ablakok ellenállóságát. 

AMIT TAPASZTALAT ÚTJÁN
SAJÁTÍTUNK EL.

A Nissannál minden cselekedetünk középpontjában a vevő áll. Minden 
tevékenységünk és döntéshozatalunk során a legnagyobb gondossággal 

és precizitással járunk el, mindig szem előtt tartva a kiváló minőséget, 
hiszen az végeredményben Önt szolgálja. Az elképzeléstől az autó 

összeszereléséig, a teszteléstől az átláthatóságig, az ügyfélszolgálattól 
az elkötelezettségig - minden apró részlet a minőséget tükrözi.

A NISSANNÁL, 
A MINŐSÉGRE 
ÖSSZPONTOSÍTUNK.
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BÁRHOL, BÁRMIKOR SZÁMÍTHAT RÁNK. CSAK HÍVJA A 06 80 333 888-AS TELEFONSZÁMOT**, ÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLUNK!

NISSAN X-TRAIL AJÁNLATA:
3 ÉV VAGY 100 000 KM* GARANCIA
A DÍZELMOTOROK ESETÉN ÉVES VAGY
30 000 KILOMÉTERES* SZERVIZPERIÓDUS
A BENZINMOTOROK ESETÉN ÉVES VAGY 
20 000 KILOMÉTERES* SZERVIZPERIÓDUS 
(MOTORTÍPUSTÓL FÜGGŐEN)
*Amelyik hamarabb bekövetkezik

LEGMAGASABB MINŐSÉG
A LEGJOBB ÁRON*

Ígérjük, hogy a Nissan magasan képzett 
munkatársai szakértelmének és az eredeti 

Nissan alkatrészek minőségének köszönhetően a 
legigényesebb módon gondoskodunk autójáról.
 A legjobb ár/érték arány biztosítása érdekében 

vállaljuk, hogy az Ön Nissan márkaszervizének 
10 km-es körzetében árgaranciát nyújtunk. 

NISSAN ASSISTANCE KÖZÚTI
SEGÉLYSZOLGÁLAT*
Ígérjük, hogy az év minden napján, a nap 
24 órájában a rendelkezésére állunk, hogy 
Ön gondtalanul folytathassa útját. Bármilyen 
váratlan esemény is történjék, garantáljuk 
Önnek a 24 órás Nissan Assistance 
szolgáltatást – az autó korától függetlenül.

DÍJMENTES CSEREAUTÓ*
Ígérjük, hogy amíg Nissan márkaszervizünk az

autóját javítja, munkatársaink a személyes
igényeinek megfelelő mobilitási megoldást kínálnak az 

Ön számára. Foglalja le előre szerviz-időpontját, 
és a javítási munkák befejeztéig ingyenes csereautót 

biztosítunk. Amennyiben Ön nem igényli a csereautót,
a Nissan márkaszerviz egyéb közlekedési megoldással 

is a rendelkezésére áll.

DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS*
Ígérjük, hogy bármilyen szervizmunkát 
megelőzően díjmentesen felmérjük autója 
műszaki állapotát, így Ön pontosan tudni
fogja, milyen munkák elvégzésére van szükség, 
és azok mennyibe fognak kerülni. Árainkról 
teljes körűen tájékozódhat az interneten és 
márkakereskedéseinkben is.

MIT ÍGÉRÜNK ÖNNEK? NEM KEVESEBBET, MINT HOGY EGY NISSAN-TULAJDONOS SZÁMÁRA NEM CSUPÁN 
AZ AUTÓ VEZETÉSE, HANEM A SZERVIZELÉSE IS KÉPES VALÓDI ÉLMÉNYT NYÚJTANI: EGYSZERŰEN, 

KÉNYELMESEN ÉS KEDVEZŐ ÁRON. HISZÜNK A KÖLCSÖNÖS BIZALOM ÉS AZ ÁTLÁTHATÓSÁG EREJÉBEN, 
EZÉRT MI A NISSANNÁL ELKÖTELEZETTEN DOLGOZUNK AZÉRT, HOGY MINDEN ÜGYFELÜNKNEK A LEHETŐ 

LEGKÖNNYEBBEN ELÉRHETŐ ÉS HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ GONDOSKODÁST BIZTOSÍTSUK. EZ A MI ÍGÉRETÜNK.

A MI ÍGÉRETÜNK. AZ ÖN ÉLMÉNYE.* A Nissan kiterjesztett garancia lehetőséget nyújt a 3 éves vagy 100 000 km-es garancia
hosszabb időszakra vagy magasabb futásteljesítményre való kiterjesztésére. Így
kiválaszthatja az autója felhasználási módjához legjobban illeszkedő szerződést. A
javítások során csak eredeti Nissan alkatrészeket használunk, a beszerelést pedig
képzett szerelők végzik.

NISSAN KITERJESZTETT GARANCIA*

A Nissan szervizszerződéssel biztosíthatja legegyszerűbben új Nissan X-TRAIL 
crossovere számára a jól megérdemelt karbantartást! Gondosan karbantartjuk 
Nissanját, az elkövetkező években pedig fix áron biztosítjuk a garancia-időszakon túli
karbantartást. Ha elhozza autóját márkakereskedésünkbe, a Nissan Karbantartási 
Csomag ütemterve szerint kicseréljük a kopóalkatrészeket, a különböző olajakat és 
folyadékokat, valamint elvégezzük a különféle ellenőrzéseket, így Ön nyugodt lehet 
afelől, hogy autója megbízhatóan működik. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a költségek 
és az ütemezés felett.

NISSAN KARBANTARTÁSI CSOMAGOK

A NISSANNÁL ÖN A LEGJOBBAT 
HOZZA KI BELŐLÜNK.

Beindítja képzeletünket. Eredeti gondolkodásra 
késztet minket. Arra ösztönöz, hogy átlépjük a 
határokat és innovatív módon gondolkodjunk. 
A Nissan számára az innováció nem pusztán 
kiegészítést vagy bővítést jelent: mi átlépjük a 
határokat, és újra értelmezzük a hagyományos 
megoldásokat. Olyan váratlan fejlesztésekkel 
állunk elő, amelyek a legvadabb vagy éppen a 
legpraktikusabb elvárásokat is kielégítik. Mi a 
Nissannál olyan autókat, tartozékokat és 
szolgáltatásokat kínálunk, amelyek különleges 
tulajdonságaikkal izgalmassá varázsolják a 
praktikusat és praktikussá teszik az izgalmasat, 
hogy Ön nap mint nap maradéktalanul átélje 
a vezetés hamisítatlan élményét.*A Nissan Ígéretek teljes körű feltételeit megtalálja az Általános Szerződési Feltételek dokumentumban

**Külföldről: +36 1 371 54 93

*A Nissan Kiterjesztett Garancia a Nissan International Insurance Ltd. által nyújtott biztosítási termék, a biztosítás pontos feltételeiről
az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.
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Az Intelligent Mobility határozza meg mindennapjainkat. A Nissannál arra 
használjuk fel a technológiákat, hogy autóink többet nyújtsanak egy egyszerű 
szállítóeszköznél. Ezek segítségével magabiztosabb, összekapcsoltabb és
izgalmasabb lehet az utazás. Akár már a nagyon közeli jövőben megvalósulhatnak
az olyan megoldások, mint, hogy az autók átveszik tőlünk a vezetés feladatát. 
Ez a jövő már testet öltött abban a Nissanban, amit ma vezethet.

Keresse fel weboldalunkat: https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/x-trail.html

 

Kövesse a Nissan X-TRAIL-t a következő oldalakon:

Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2017. március).
A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve alapján 
a Nissan Europe fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor 
megváltoztassa. Az esetleges változtatásról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb 
információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt 
előfordulhat, hogy a jelen brosúrában bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a belső kárpitok valódi színétől. 
Minden jog fenntartva. A brosúra teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan Europe írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült – MY17 NEW X-TRAIL BROCHURE LHD 03/2017 – Nyomtatási hely: EU. 
Tervezte a DESIGNORY, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Márkakereskedés bélyegzője:
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