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WAT NU ALS_

UITGESTIPPELDE ROUTES 
VOLGEN NIET UW STIJL IS?
Dan moet u een auto hebben die net zo openstaat voor avontuur als uzelf. Die u kan 
brengen naar waar u maar wilt. En met het comfort en de techniek waardoor u ook 
op de weg terug nog net zoveel plezier hebt. En als u dan toch bezig bent, kunt u 
net zo goed een gevoel voor stijl en een uniek uitzicht meebrengen. Dus inpakken 
en wegwezen maar. We staan al klaar. De geheel nieuwe Nissan X-TRAIL.
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Het landschap is dan misschien wel ruig, maar de uitrusting van de X-TRAIL is dat allesbehalve. 
Leunt u maar eens achterover en geniet van smaakvolle details als het elektrisch bedienbare 
panoramadak, het optioneel deels met dubbel gestikt leder afgewerkte interieur, LED-verlichting 
voor het interieur en sierlijsten in pianozwart met metalen accenten. 
Alles voor een schitterende aanblik – waar u ook kijkt.
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ADEMBENEMEND VAN ONDER 
TOT BOVEN. 
Of het nu voor een inspirerend uitzicht op de nachtelijke 
sterrenhemel is, of om op een kille ochtend even een gezellige plek te 
hebben om zomaar wat te zitten, de X-TRAIL biedt altijd een vertrouwde 
omgeving.

Comfortabele stoelen geïnspireerd op de ruimtevaart, met extra 
steun voor de rug – de technici van Nissan hebben met uw comfort in 
het achterhoofd gekeken naar de kosmos, waar astronauten gewichtloos 
en uiterst relaxed rondzweven. Om deze "neutrale lichaamshouding" op te 
roepen terwijl u achter het stuurwiel zit, ontwierpen ze een speciale stoel 
die u van het bekken tot de borstkas ondersteunt. Met zitkussens die 
fl exibel reageren op de drukpunten die bij ieders lichaam weer anders zijn. 
Het resultaat is een uitzonderlijk comfort – terwijl u zich er dus niet voor in 
een astronautenpak hoeft te hullen.

Elektrisch bedienbaar panoramadak – voor meer kosmische inspiratie. 
Met het als optie leverbare elektrisch te bedienen panoramadak heeft 
iedereen aan boord een adembenemend uitzicht op de hemel, de sterren 
en - wie weet - uw volgende bestemming.

Gekoelde en verwarmbare bekerhouders – helpen uw dranken koel of 
juist warm te houden, precies zoals u ze graag heeft.

Quick Comfort stoelverwarming voorin - Nissan is vernieuwend tot in 
het kleinste detail. Door zich te richten op de voornaamste delen van het 
lichaam en die in een bepaalde volgorde op te warmen, zorgt dit systeem 
dat u het in no time aangenaam warm krijgt.
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SCHUIVEN, GLIJDEN EN OPENZWAAIEN.
Slimmer op de tweede rij. Deze tweede rij is echt eersteklas, dankzij 
het fl exibele interieur van de X-TRAIL. De 60/40 gescheiden achterbank 
kan naar voren voor gemakkelijker instappen. Bovendien is hij zo te 
verschuiven dat u nog wat meer bagageruimte krijgt, of juist meer 
beenruimte. Of iets daar tussenin. De stoelen kunnen ook in de slaapstand 
worden gezet, als het tijd is om wat te relaxen.

Een derde rij als optie. Perfect als u chauffeur bent voor het hele team. 
Of wanneer er nog wat extra vriendjes mee mogen. 
Met een derde zitrij met 50/50 gescheiden neerklapbare rugleuningen bent 
u fl exibeler als er passagiers moeten worden vervoerd, met al hun spullen. 
Neergeklapt ontstaat er een vlakke laadvloer, voor maximale bagageruimte.

Elektrisch bedienbare achterklep en wijd openslaande 
achterportieren. Of het nu gaat om kinderzitjes of snowboards, de instap 
in de X-TRAIL is altijd heel gemakkelijk, dankzij achterportieren die heel 
wijd open kunnen. Bovendien is hij te leveren met een elektrisch bedienbare 
achterklep, die wordt geactiveerd door op een speciale knop te drukken. 
Dat kan trouwens ook met uw Nissan Intelligent Key en met een knop 
vanaf de bestuurdersplaats. 

ELEKTRISCH BEDIENBARE 
ACHTERKLEP

VERSCHUIFBARE 
TWEEDE ZITRIJ

NEERKLAPBARE 
TWEEDE ZITRIJ77°

WIJD OPENSLAANDE 
ACHTERPORTIEREN
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Uzelf, een passagier en 
een hele lading spullen.

U met vijf personen en uw 
uitrusting.

Deel in en heers. Flexiboard is 
een opbergsysteem dat het begrip 
"ruim" zo ongeveer herdefi nieert, doordat 
de laadruimte in een oogwenk is aan 
te passen. Een instelbare set planken en 
scheidingselementen om de ruimte op 
verschillende manieren in te delen. 
En dat kan zelfs met één hand.

A. Een lange, vlakke laadvloer met 
daaronder nog een opbergvak voor 
grote dingen en spullen die u liever 
uit het zicht houdt.

B. Leg de laadvloer lager, voor meer 
hoogte voor grote voorwerpen.

C. Voor een groot opbergvak waarin 
kostbare spullen uit het zicht worden 
gehouden, met bovenop nog een 
handige afl egplank.

D. Een open ruimte onderin om er van 
alles in te verstouwen, met een handige 
afl egplank om bepaalde dingen apart en 
onder handbereik te houden.

18 
VARIATIES

DE LUIKEN OPEN HOUDEN VOOR EEN FRISSE BLIK.
Ruimte voor mensen en dingen. Met ruimte voor voorwerpen tot wel 2 m lang, 
geeft de X-TRAIL u mogelijkheden waar u versteld van staat. En met een slimme, 
40/20/40 gescheiden neerklapbare achterbank is er ruimte genoeg om ook wat 
vriendjes mee te nemen.
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EEN BEETJE VIES WORDEN 
MAG – MET EEN SCHOON GEWETEN.
Wat nu als u een ruime SUV hebt die ontzettend fijn rijdt, en die een heel 
laag verbruik heeft? Voor de X-TRAIL is ons dat gelukt door alles van de grond af 
aan te ontwikkelen: een stroomlijn die door de wind glijdt, geavanceerde motoren, de 
Xtronic CVT: de vrijwel traploze transmissie voor een maximaal rendement en dito prestaties.

Power to go. De geheel nieuwe X-TRAIL wordt aangedreven door een geavanceerde 
1,6 l diesel. Deze krachtbron heeft dankzij zijn speciale constructie het vermogen 
van grotere dieselmotoren, maar combineert dat met een gunstiger brandstofverbruik 
en een lagere CO2-uitstoot. Deze motor is ook uitgerust met het automatisch start-/
stopsysteem van Nissan. Dit zorgt ervoor dat de motor wordt uitgezet op momenten dat 
die niet nodig is, bijvoorbeeld voor een stoplicht. Dat scheelt brandstof. Springt het licht 
op groen, dan slaat de motor soepel weer aan en rijdt u vlot weg.

Xtronic CVT (Continu Variabele Transmissie). In de nieuwste versie van onze 
X-TRAIL is de wrijving met tot wel 40% verminderd, terwijl het versnellingenbereik 
ruimer is dan bij sommige 8-traps automaten. Een nieuwe Eco-modus verbetert het 
brandstofverbruik nog verder, met één druk op de knop. Door dit alles, en door de 
moeiteloos geleverde prestaties, is het alsof u surft op een golf van vermogen waar 
maar geen einde aan komt. 

Motortype Vermogen
(PK)

Koppel
(Nm/min-1)

CO2 Emissie
(g/km)

Brandstofverbruik
(L/100 KM)

1.6-L dCi diesel 
2WD MT 130 320 129 4.9
1.6-L dCi diesel 
2WD Xtronic CVT 130 320 135 5.1
1.6-L dCi diesel 
4WD MT 130 320 139 5.3
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WAT NU ALS_ 

UW AUTO WIST WANNEER U 
EEN BOCHT NADERDE?
En hoe hij moet reageren op uw commando's? Dat is het soort intuïtieve 
respons dat we in elke X-TRAIL hebben gerealiseerd. Zodat u elke situatie met 
meer vertrouwen kunt aangaan, om die een tel later met een brede grijns weer 
achter u te laten.

Intuïtieve 4WD. Met de All-Mode 4x4-i hebt u 
op de X-TRAIL een systeem dat zowel op de 
weg als in het terrein meer dan voldoet. 
Voor een lager brandstofverbruik kunt u ook 
kiezen voor permanente 2WD. De Auto Mode 
houdt constant bij wat de omstandigheden 
zijn en past de verdeling van het vermogen 
tussen de voor- en achterwielen daarop aan, 
voor een optimale tractie. Uitdagende 
omstandigheden? Dan is 4WD Lock Mode 
uw keuze.

Actief afremmen op de motor. Als u voor 
een bocht vaart mindert of tot stilstand 
wilt komen, maakt dit systeem gebruik van de 
Xtronic transmissie om op de motor af te 
remmen. Het werkt ongeveer zoals terugschakelen 
bij een conventionele versnellingsbak: 
het vertragen gaat soepeler en u krijgt een 
zekerder gevoel bij het remmen.

Active Trace Control. Deze innovatieve 
technologie geeft u meer controle over 
de auto bij het nemen van een bocht. 
Het systeem beoordeelt de situatie per 
bocht en kan zonodig elk wiel afzonderlijk 
afremmen, zodat u vol vertrouwen de bocht 
door kunt.

Active Ride Control. Nooit meer bang voor 
schokken. Met Active Ride Control kan de 
X-TRAIL automatisch de rem activeren en het 
koppel aanpassen nadat u over een hobbel 
bent gereden. Zo blijft alles rustig aan boord.

Hill Start Assist. Gauw naar boven en 
weg. Hill Start Assist helpt voorkomen 
dat de wagen achteruit rolt als u die 
staande op een helling start en er dan 
mee wegrijdt.
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iPOD® BANDENSPANNING 
CONTROLESYSTEEM

STEL DE DISPLAY IN OP UW 
FAVORIETE KLEUR

ASSISTENTIESYSTEMEN NAVIGEREN PER AFSLAG

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

DE INNOVATIE VOLTREKT ZICH RECHT 
VOOR UW OGEN.
Verkeersopstoppingen. Etentjes. Als er om u heen zoveel te doen is, kunt u gemakkelijk uit het oog 
verliezen wat het allerbelangrijkst is: het rijden. Van aanwijzingen voor elke volgende afslag tot 
nummerherkenning, de geavanceerde display tovert het allemaal op het scherm recht voor u – zodat u 
uw blik maar heel kort hoeft af te wenden.
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NIEUWE NISSANCONNECT

MET INGEBOUWDE APPS.
HET NIEUWE NissanConnect-systeem is uitgerust met een groot aantal slimme mogelijkheden. Het systeem is ongelooflijk 
makkelijk te bedienen, dankzij het 7 inch ontspiegelde aanraakscherm en de uitgebreide interface. Nieuwe NissanConnect 
biedt een krachtige combinatie van audio, navigatie en handsfree bellen, plus een internetaansluiting volgens de nieuwste 
standaard. Met dit systeem blijft u in verbinding met de buitenwereld en wordt het rijden zelf weer een intense ervaring. 
Doorkruis iedere stad alsof u er zelf woont, blijf op de hoogte van het laatste nieuws, houdt contact met uw vrienden en speel 
zelfgeselecteerde muziek af via internet. Uw X-TRAIL als geïntegreerd onderdeel van uw connected lifestyle.

Naast populaire toepassingen als Google Search, Trip Advisor, Facebook en Twitter kunt u gebruikmaken van 
regelmatige updates voor apps waarvan er steeds meer bijkomen. Het nieuwe NissanConnect is meer dan een 
verzameling apps. Het systeem geeft het laatste nieuws door over:

INTERESSANTE LOCATIES, verkeersinformatie, parkeren en brandstof

MUZIEK en sociale netwerken

NIEUWS en sport

HET WEER, vertrektijden van vliegtuigen en nog veel meer.

Het nieuwe NissanConnect maakt van uw auto een schakel in het hele communicatienetwerk, net zo belangrijk als uw smartphone, tablet en computer. 
Uw nieuwe NissanConnect-systeem is ook meer dan een routekaart. De intelligente functies zijn echt een hulp en maken het rijden veiliger en gemakkelijker. 
U haalt meer uit elke rit dankzij de intelligente assistentiesystemen: Waarschuwingen voor scherpe bochten en een te hoge snelheid, een camera die om de 
hoek kan kijken, rijstrookgeleiding en dynamische herberekening van de rijroute, allemaal welkome ondersteuning in diverse verkeerssituaties. Het systeem 
is ook uitgerust met Bluetooth voor handsfree bellen en de geluidsinstallatie, een basiskaart in SD-formaat, meterintegratie en ingangen voor Aux-in en USB.
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Met de toetsen van het aanraakscherm 
geeft u aan het systeem door hoe u 
wilt parkeren.

Bij andere parkeersituaties kunt u met de 
toetsen op het scherm aangeven hoeveel 
ruimte u wilt hebben, en daarna stuurt u 
daar naartoe.

Parkeren is met de nieuwe Nissan 
X-TRAIL net zo makkelijk als ermee rijden. 
De intelligente parkeerassistent meet op hoeveel 
ruimte er is, om er zeker van te zijn dat het ook 
echt kan. 
In de Auto-modus maakt de X-TRAIL zelfs de 
stuurbewegingen voor u, zodat parkeren geen 
enkele moeite meer kost.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

HET GEEFT NIET ZOMAAR 
RUGDEKKING. U BENT AAN ALLE 
KANTEN INGEDEKT.
Wat nu als in een krappe ruimte inparkeren eens wat makkelijker ging? Goed zicht is belangrijk bij 
achteruitrijden. Maar bij inparkeren is het mooi als u niet slechts ziet wat zich vlak achter u bevindt. Daarom is 
de X-TRAIL er ook met Nissan AVM - Vision 360°. Vier camera's geven een virtueel beeld van 360° van uw 
auto in vogelperspectief, waarbij u close-ups van de voor- en achterzijde en van opzij apart kunt laten weergeven 
in splitscreens. Zo kunt u alles goed bekijken, van alle kanten. 
En omdat niet alle obstakels netjes stil blijven staan (winkelwagentjes, u weet wel) houdt Moving Object Detection 
een waakzaam oog op alles rondom uw X-TRAIL. U krijgt dan een waarschuwing zodra er bewegende objecten 
gesignaleerd zijn in uw onmiddellijke nabijheid.
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Helpt u te reageren. Als u hard op de rem trapt of plotseling een 
obstakel moet ontwijken, zijn dit de standaardtechnieken die u helpen te 
reageren op een situatie waarin mogelijk gevaar dreigt.

Vehicle Dynamic Control helpt u de ingeslagen koers aan te houden.

Traction Control System helpt het doorslaan van de wielen in 
situaties met weinig grip te verminderen.

Het Antiblokkeerremsysteem zorgt dat u om een obstakel heen kunt 
sturen terwijl u krachtig remt.

Elektronische remkrachtverdeling zet extra kracht op de remmen 
van de achterwielen als u achterin passagiers of veel bagage heeft.

De Noodremassistent zorgt dat er maximale remdruk wordt gegeven 
als het systeem merkt dat u hard aan het remmen bent en er sprake 
is van een noodsituatie.

Voor een nog betere bescherming. Als een aanrijding niet meer 
te vermijden is, wordt de klap mede opgevangen door de Nissan 
Zone Body-constructie. Alle inzittenden profi teren daarnaast van de 
bescherming van geavanceerde gordelsystemen en airbags.

HET IDEE ACHTER HET 
NISSAN SAFETY SHIELD

INNOVATIE DIE VOOR 
U UITKIJKT.
Wat nu als u het vertrouwen dat u hebben moet, ook echt had bij alles 
wat u maar tegenkomt onderweg? Het Nissan Safety Shield is een 
geïntegreerd veiligheidsconcept dat we hanteren bij de constructie en 
ontwikkeling van elk voertuig dat wij fabriceren.

Op de uitkijk blijven. Slimme technieken helpen u een waakzaam oog te houden 
op alle in uw auto ingebouwde systemen en op de omgeving. Zo krijgt u een 
waarschuwing als u van uw rijstrook dreigt af te wijken en is er een systeem dat 
erop toeziet dat u met de juiste bandenspanning rijdt.

Bandenspanningcontrolesysteem met EasyFill-signaal voor de banden. 
Dit systeem waarschuwt zodra een band te weinig spanning heeft. Het EasyFill-
signaal zorgt dat u niet langer hoeft te zoeken wat de correcte bandenspanning is, 
want dat geeft dit systeem wel aan. Gewoon door even te toeteren zodra de band 
de juiste spanning heeft.

Waarschuwing tegen verslapte concentratie. Uw X-TRAIL is altijd voor u op 
de uitkijk en kijkt mee terwijl u rijdt, en zal een waarschuwing afgeven op het display 
zodra het merkt dat u vermoeid, versuft of afgeleid bent.

Verkeersbordherkenning. Kennis is macht. En om u goed op de hoogte te 
houden, maakt de X-TRAIL gebruik van een geavanceerd systeem dat 
voorbijkomende verkeersborden kan herkennen, inclusief de snelheidsborden. 
Al deze informatie verschijnt op het display. 

Automatische dimlichtfunctie. De X-TRAIL houdt ook rekening met een ander. 
Als u met grootlicht rijdt en het systeem ziet een tegenligger aankomen, zal dit het 
licht van uw koplampen automatisch dimmen. Zijn alle tegenliggers eenmaal voorbij, 
dan zet het systeem het groot licht weer aan.

Extra airbags voor de bestuurder en voorste passagier

Extra zij-airbags ingebouwd in de voorste stoelen

Extra gordijnairbags aangebracht in het plafond

AIRBAGS
STANDAARD
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Dode-hoekwaarschuwing. Als er in uw dode 
hoek een ander voertuig is ontdekt, gaan er 
lampjes knipperen in het portier voor de 
bestuurder of de voorste passagier en op de 
Advanced Drive-Assist Display. Zet u dan de 
richtingaanwijzer aan, dan gaat de verklikker 
daarvan knipperen en wordt u met een gong 
nog eens extra gewaarschuwd.

Rijstrookassistent. Als de X-TRAIL constateert 
dat u van uw rijstrook dreigt te raken, zal het 
systeem een waarschuwing geven met een 
hoorbaar en zichtbaar alarmsignaal. 
En het is slim genoeg om meteen op te 
houden met waarschuwen zodra u de 
richtingaanwijzer aanzet.

Signalering van bewegende 
voorwerpen. Wanneer de Around 
View Monitor in gebruik is en deze 
ziet dat er iets bij u langszij komt, 
geeft dit een zichtbaar en hoorbaar 
waarschuwingssignaal af.

DE TECHNIEK ACHTER HET NISSAN SAFETY SHIELD

ER MET EEN WAARSCHUWING 
VANAF KOMEN.
Zou het niet mooi zijn als u altijd een beschermengel kon laten meerijden? Met de techniek van het optionele Nissan 
Safety Shield bent u omringd door een hele batterij geavanceerde systemen die u erop attent maken zodra ze ook maar 
iets signaleren dat niet in de haak is. Zelf denken wij daarom dat dit type wetenschap het wel van die beschermengel kan 
overnemen – elke keer weer.

Frontale Botsing Bescherming. Als het verkeer voor u opeens snelheid mindert, of iemand slingert plotseling voor u 
de rijstrook op, dan kan het zijn dat u door een dergelijke, potentieel gevaarlijke situatie toch even wordt verrast. Daar 
kunt u dan best wat hulp bij gebruiken, of niet? Frontale Botsing Bescherming is een systeem dat door middel van een 
sensor aan de voorzijde van de X-TRAIL continu de voor u in dezelfde rijstrook rijdende auto's in de gaten houdt. Zodra 
het systeem een potentieel gevaar detecteert, wordt u gewaarschuwd met een geluidssignaal en met een optisch signaal 
op het instrumentenpaneel.

Noodstop-assistent. Als de Frontale Botsing Bescherming de bestuurder heeft gewaarschuwd dat hij mogelijk in 
aanraking komt met een auto voor hem en de bestuurder remt niet af, dan komt er een extra waarschuwing 
van de Noodstop-assistent, die de auto bovendien zelfstandig tot stilstand kan brengen.
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NISSAN DESIGN STUDIO
MAAKT DEZE X-TRAIL HELEMAAL TOT DE UWE.

ONTDEK DE X-TREME MOGELIJKHEDEN 
VOOR PERSONALISERING

1. Style pack_zijdeglans zilver: 
spiegelkappen, portiersierlijsten.

2. Voorbumper fi nisher.

3. Cross-over pack: voorbumper met 
stylingplaat.

4. 19" Donkergrijs KAD - lichtmetalen velg in 
diamondcut, met naafdoppen. 

5. Bescherming bovenzijde achterbumper 
met achterklep sierlijst.

6. Dwarsstangen voor de dakrails.

7. Afneembare trekhaak.

8. Bekleding kofferruimte - soepele stof.

9. Stylingplaat achter.

10. Instaplijsten – (voorste) verlicht 

U kunt uw X-TRAIL
tot in de kleinste details aanpassen 
aan uw eigen smaak. Daarvoor 
zijn er in de Nissan Design Studio 
kleuraccenten en sierelementen 
beschikbaar die op allerlei 
manieren met elkaar te combineren 
zijn. Verder zijn er nog de Originele 
Nissan Accessoires, voor slimme 
en praktische oplossingen. Kies 
bijvoorbeeld voor zilverkleurige 
kappen voor de buitenspiegels en 
sierstrips over de dorpels met 
cross-over stylingplaten. Doe daar 
19 inch lichtmetalen velgen bij, 
en maak voor dat speciale 
premiumgevoel het geheel af met 
soepele bekleding voor 
de kofferruimte en verlichte 
instaplijsten. U mag het zeggen.
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KLEUREN BEKLEDINGEN

Shark Grey - M - KAD Diamond Black - M - G41

Dark Olive – M - EAN Suzuka Amber – M - EAR Signal Red - S - AX6

Dark Blue – M - RAQ Pearl White - M - QAB Diamond - M - K23

17 inch lichtmetaal Visia/Acenta 19 inch lichtmetaal Tekna

LICHTMETALEN VELGEN AFMETINGEN

A: Wielbasis: 2.705 mm
B: Maximale lengte: 4.640 mm
C: Maximale breedte: 1.820 mm 
(1.830 mm met 19" banden)
D: 1.710 mm (1.715 mm met dakdragers)

SUEDEACHTIGE STOF

LEDER met perforatie -Beige LEDER met perforatie - Zwart

VISIA/ACENTA

TEKNA

M - Metallic
S - Solid
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UITGEBREIDE GARANTIE

NISSAN 5* stelt u in de gelegenheid de 
fabrieksgarantie van 3 jaar/100.000 km 
uit te breiden tot een langere periode of 
een hogere kilometerstand.
Kies het contract dat het best bij uw 
rijgewoonten past.
Bij reparaties wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van originele Nissan-onderdelen, 
gemonteerd door speciaal door Nissan 
opgeleide monteurs.
24/7 Pechhulp in geheel Europa is 
(indien van toepassing) bij de service 
inbegrepen – voor een gerust gevoel.

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Het onderhoudscontract van Nissan is de 
beste manier om uw nieuwe Nissan X-TRAIL 
het onderhoud te geven dat hij verdient!
We zorgen goed voor uw Nissan, waarvoor 
we tarieven hanteren die over een lengte 
van jaren vast blijven liggen.
Wanneer u met uw auto naar ons 
dealerbedrijf komt, zullen we de onderdelen 
en vloeistoffen vervangen volgens het 
offi ciële onderhoudsschema van Nissan en 
voeren we controlebeurten uit, zodat u met 
een gerust hart op stap kunt.
Voor een volledig overzicht van de kosten 
en de planning zal Nissan u melden 
wanneer het tijd wordt om langs te komen 
en met u bespreken wat er het beste aan 
uw auto kan worden gedaan en wanneer.

U BRENGT HET BESTE IN 
ONS NAAR BOVEN.

U spreekt tot onze verbeelding. U prikkelt 
onze vindingrijkheid. U inspireert ons om de 
bakens te verzetten en te innoveren. 
En bij Nissan gaat innoveren verder dan 
wat extra toevoegingen of uitbreidingen. 
Het gaat erom onverwachte oplossingen te 
ontwikkelen om uw wensen en behoeften 
in te vullen. 
Bij Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires 
en diensten die begaande paden verlaten 
en het praktische opwindend maken. 
Alles om u dagelijks meer te laten genieten 
van het autorijden. 

MET DE NISSAN 
XTRAIL KRIJGT U:

3 JAAR GARANTIE OF 100.000 KM

JAARLIJKSE OF 30.000 KM 
ONDERHOUDSINTERVAL VOOR 
DIESELMOTOREN
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Volg Nissan op:  

Wij hebben alles gedaan wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie bij het ter perse gaan (JULI 2014) correct 
is. Voor deze folder is gebruikgemaakt van afbeeldingen van prototypes zoals die op diverse autobeurzen te zien zijn geweest. In overeenstemming 
met het bedrijfsbeleid om haar producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europa zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te 
brengen aan de voertuigen en de specificaties daarvan, zoals die in deze publicatie worden beschreven en getoond. Nissan-dealers zullen van 
eventuele modificaties zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Voor de meest recente informatie gelieve contact op te nemen met uw 
plaatselijke Nissan-dealer. Vanwege de beperkingen van het hiervoor toegepaste drukprocedé kunnen de in deze folder getoonde kleuren afwijken 
van de werkelijk gebruikte kleuren van de lak en de interieurbekleding. Alle rechten voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van deze 
folder zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden.

Deze folder is gemaakt van chloorvrij papier - GEA XTRAIL PC BROC 07/2014 – Gedrukt in EG.
Samengesteld door NEW BBDO, Frankrijk - Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

B e z o e k  o n z e  w e b s i t e  o p :  w w w . n i s s a n . n l

Dealer stempel:
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EDITION
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X-TRAIL

DIG-T 163     

dCi 130     

dCi 130 Xtronic CVT -    

X-TRAIL
ALL MODE 4x4-i

dCi 130 -    

NIEUWE NISSAN
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NIEUWE NISSAN X-TRAIL
TEKNA
Extra uitrusting t.o.v.  
CONNECT EDITION

®® VEILIGHEID

•	NISSAN	SAFETY	SHIELD	PLUS
	- Dodehoek-assistent
	- Detectie	van	bewegende	
objecten

	- Detectie	van	slaperigheid,	
vermoeidheid	en	onoplettend	
rijgedrag

®® COMFORT

•	Zwarte	lederen	bekleding

•	Elektrisch	verstelbare	
bestuurdersstoel

•	Bestuurdersstoel	in	hoogte	
verstelbaar

®® ZICHTBAARHEID

•	Bi	LED	koplampen

®® TECHNOLOGIE

•	Intelligente	parkeerassistent

®® OPTIES

•	3e	stoelrij	-	configuratie	7	
zitplaatsen

VISIA

®® VEILIGHEID

•	ABS	/	EBD	/	ESP

•	NBAS	(Nissan	Brake	Assist)

•	Voor-,	zij-	en	gordijnairbags

•	Bandenspanning	
controlesysteem	(TPMS)

•	Reservewiel

•	Cruise	control	en	
snelheidsbegrenzer	met	
bediening	via	het	stuurwiel

®® COMFORT

•	Centrale	portiervergrendeling

•	Chassis	Control	Systeem

•	5”	Kleuren	TFT	
instrumentenpaneel

•	Handbediende	airconditioning

•	Elektronische	handrem

•	Helling	starthulp

•	Flexibele	bagageruimte-indeling	
(9	delig)

•	Achterbankleuning	in	delen	
neerklapbaar	(60/40)

•	Elektrisch	verstel-	en	
verwarmbare	buitenspiegels

®® STYLING

•	Chromen	raamomlijsting

•	17”	lichtmetalen	velgen

®® ZICHTBAARHEID

•	LED	dagrijverlichting

®® TECHNOLOGIE

•	Radio/CD	speler	met	USB-
aansluiting,	bediening	via	het	
stuurwiel	en	4	luidsprekers

•	Bluetooth®	voor	handsfree	bellen

ACENTA
Extra uitrusting t.o.v. VISIA

®® VEILIGHEID

•	Parkeersensoren	(voor/achter)

®® ZICHTBAARHEID

•	Mistlampen	voor

•	Automatisch	in-/	uitschakelende	
koplampen

•	Regensensor

®® COMFORT

•	Gescheiden	automatische	
airconditioning	(2	zones)

•	Binnenspiegel	met	automatische	
dimmer

•	Lederen	stuurwiel	en	
versnellingspookknop

•	Centrale	armsteun	achterin	met	
bekerhouder

®® STYLING

•	Extra	getint	glas	(achterste	
zijramen	en	achterklep)

•	Panoramisch	glazen	dak	met	
elektrische	zonnewering

®® TECHNOLOGIE

•	Radio/CD	speler	met	6	
luidsprekers,	USB,	MP3

®® OPTIES

•	Nissan	Safety	Shield

•	3e	stoelrij	-	configuratie	7	
zitplaatsen

BUSINESS EDITION*
Extra uitrusting t.o.v. ACENTA

®® VEILIGHEID

•	NISSAN	SAFETY	SHIELD
	- Frontale	botsing	bescherming
	- Grootlicht	met	adaptieve	
dimstand

	- Rijbaan-assistent
	- Verkeersbordherkenning

®® TECHNOLOGIE

•	NissanConnect	7”

•	Nissan	Around	View	Monitor	
(AVM)

®® OPTIES

•	3e	stoelrij	-	configuratie	7	
zitplaatsen

 

CONNECT EDITION
Extra uitrusting t.o.v. ACENTA

®® VEILIGHEID

•	NISSAN	SAFETY	SHIELD
	- Frontale	botsing	bescherming
	- Grootlicht	met	adaptieve	
dimstand

	- Rijbaan-assistent
	- Verkeersbordherkenning

®® COMFORT

•	Intelligent	Key

•	Automatische	achterklep

®® TECHNOLOGIE

•	NissanConnect	7”

•	Nissan	Around	View	Monitor	
(AVM)

®® STYLING

•	19”	lichtmetalen	velgen

•	Zilverkleurige	dakrails

®® OPTIES

•	3e	stoelrij	-	configuratie	7	
zitplaatsen

*Business	Edition	uitvoering	is	alleen	voor	zakelijke	klanten



NIEUWE NISSAN X-TRAIL
UITRUSTINGSOVERZICHT VISIA ACENTA

BUSINESS 
EDITION

CONNECT 
EDITION

TEKNA

®® VEILIGHEID

•	 ABS	(Anti-blokkeersysteem)     ®

•	 EBD	(Elektronische	remkrachtverdeling)     

•	 ESP	(elektronisch	stabiliteitsprogramma)	met	deactivatieschakelaar     

•	 NBAS	(Nissan	Brake	Assist)     

•	 Voor-,	zij-	en	gordijnairbags     

•	 Airbag	voorpassagier	uitschakelbaar     

•	 3-punts	veiligheidsgordels	voor	met	spankrachtbegrenzer     

•	 3-punts	veiligheidsgordels	achter     

•	 2	ISOFIX	kinderstoel	bevestigingspunten     

•	 Cruise	control	en	snelheidsbegrenzer	met	bediening	via	het	stuurwiel     

•	 Reservewiel     

•	 Bandenspanning	controlesysteem	(TPMS)     

•	 Startonderbreking  ®   

•	 Nissan	Safety	Shield
	- Frontale	botsing	bescherming
	- Grootlicht	met	adaptieve	dimstand
	- Rijbaan-assistent
	- Verkeersbordherkenning

-    

•	 Nissan	Safety	Shield	Plus
	- Dodehoek-assistent
	- Detectie	van	bewegende	objecten
	- Detectie	van	slaperigheid,	vermoeidheid	en	onoplettend	rijgedrag

- - - - 

®® STYLING

Exterieur
•	 Zilverkleurige	dakrails - - -  

•	 Chromen	raamomlijsting     

•	 Chromen	portiergrepen     

•	 Verchroomde	inleg	op	de	bumper	voor     

•	 17”	lichtmetalen	velgen    - -
•	 19”	lichtmetalen	velgen - - -  

•	 LED	dagrijverlichting     

•	 Metallic-lak     

•	 Panoramisch	glazen	dak	met	elektrische	zonnewering -    

•	 Extra	getint	glas	(achterste	zijramen	en	achterklep) -    

Interieur
•	 Stoffen	bekleding     -
•	 Lederen	bekleding - - - - 

®® COMFORT

Rijden
•	 Helling	starthulp     

•	 Elektronische	handrem     

•	 Parkeersensoren	(voor/achter) -    

•	 Intelligente	parkeerassistent - - - - 

•	 Elektrisch	verstel-	en	verwarmbare	buitenspiegels     

•	 Richtingaanwijzer	in	de	buitenspiegels     

•	 Ergonomische	voorstoelen     

•	 Verwarmbare	voorstoelen - - - - 

•	 Bestuurdersstoel	in	hoogte	verstelbaar     

•	 Bestuurdersstoel	met	lendensteun - - - - 

•	 Elektrisch	verstelbare	bestuurdersstoel - - - - 

•	 Lederen	stuurwiel	en	versnellingspookknop -    

•	 In	hoogte	en	diepte	verstelbaar	stuurwiel     

•	 Chassis	Control	Systeem
	- Active	Trace	Control
	- Active	Ride	Control
	- Xtronic	Active	Engine	Brake

    



NIEUWE NISSAN X-TRAIL
UITRUSTINGSOVERZICHT VISIA ACENTA

BUSINESS 
EDITION

CONNECT 
EDITION

TEKNA

®® COMFORT 

Comfort aan boord
•	 Armsteun	bestuurder     ®

•	 Centrale	armsteun	achterin	met	bekerhouder     

•	 Handbediende	airconditioning  - - - -
•	 Gescheiden	automatische	airconditioning	(2	zones) -    

•	 Centrale	portiervergrendeling     

•	 Zonnekleppen	met	make-up	spiegel     -
•	 Zonnekleppen	met	make-up	spiegel	en	afsluiting - - - - 

•	 Binnenspiegel	met	automatische	dimmer -    

•	 Automatische	achterklep - - -  

•	 Elektrisch	bedienbare	ramen	voor	en	achter     

•	 Intelligent	Key - - -  

Opbergvoorzieningen
•	 Achterbankleuning	in	delen	neerklapbaar	(60/40)     

•	 Flexibele	bagageruimte-indeling	(9	delig)     

®® ZICHTBAARHEID
•	 Automatisch	in-/	uitschakelende	koplampen -    

•	 Regensensor -    

•	 Mistlampen	voor -    

•	 Halogeen	koplampen     -
•	 Bi	LED	koplampen - - - - 

®® TECHNOLOGIE

NissanConnect
7”	TFT	navigatiesysteem	met	verkeersinformatie	en	touchscreen	in	kleur	met	3D	kaarten	
voor	Europa	en	informatie	over	milieuvriendelijk	rijden.
	- Connected	Services:	GoogleTM	POI	en	Send-To-Car	(routeplanner	en	“Point-of-Interest”)
	- Radio/CD-speler	met	bediening	via	het	stuurwiel,	6	luidsprekers	en	MP3	en	WMA	
ondersteuning

	- Digital	Audio	Broadcasting	(DAB+),	Internet	Radio,	Upgradable	Apps
	- Achteruitrijcamera

- -   

NISSAN AROUND VIEW MONITOR (AVM)
Samen	met	het	NissanConnect	systeem,	maakt	de	AVM	(Around	View	Monitor),	het	
parkeren	zeer	gemakkelijk,	dankzij	camera’s	aan	de	zij-,	voor-	en	achterkant	die	een		
360°	blik	rond	de	auto	geven.

- -   

•	 Bluetooth®	voor	handsfree	bellen     

•	 Radio/CD	speler	met	USB-aansluiting,	bediening	via	het	stuurwiel	en	4	luidsprekers  - - - -
•	 Radio/CD	speler	met	USB-aansluiting,	bediening	via	het	stuurwiel	en	6	luidsprekers -    

•	 5”	Kleuren	TFT	instrumentenpaneel     

®® OPTIES
•	 3e	stoelrij	-	configuratie	7	zitplaatsen -    

	=	Standaard
	 =	Optie
-	 =	Niet	beschikbaar



NIEUWE NISSAN X-TRAIL
TECHNISCHE GEGEVENS DIG-T 163 dCi 130 dCi 130 Xtronic CVT dCi 130 All-Mode

®® MODEL

•	Uitvoering	 5-deurs,	5	zitplaatsen		(7	optioneel)
®® MOTOR

•	Type Benzine	-	4	cilinders Diesel	-	4	cilinders

•	Cilinderinhoud	 cm3 1618 1598

•	Maximum	vermogen	(1) kW	(pk)	/	tr/min 120	(163)/5600 96	(130)/4000

•	Maximum	koppel	(1) Nm	/	tr/min 240/2000-4000 320/1750

•	Boring	x	slag mm 79,7	x	81,1 80	x	79,5

•	Compressieverhouding 10,5:1 15,4:1

•	Distributie Dubbele	bovenliggende	nokkenas	-	ketting	aangedreven

•	Brandstoftoevoer Multi	point	benzine-injectie Common	Rail	Directe	Inspuiting

•	Uitstootniveau Euro	6b
®® AANDRIJVING

•	Transmissie Handgeschakeld	-	6	versnellingen Automaat	-	XTRONIC	CVT
Handgeschakeld	-	6	

versnellingen
•	Aandrijving 2	(voorwielen) ALLMODE	4x4-i

®® BESTURING
•	Stuurinrichting Tandheugel	overbrenging,	stuurbekrachtiging

•	Draaicirkel	(stoep	tot	stoep) 11,2	m
®® ONDERSTEL

•	Wielophanging Onafhankelijke	McPherson

•	Remsysteem Rondom	schijven	(voor	geventileerd);	ABS	inclusief	Elektronische	remkrachtverdeler	(EBD)	en	Brake	Assist

•	Wielmaat 17x7.0J	(Visia,	Acenta,	Business);	19x7.0J	(Connect,	Tekna)

•	Bandenmaat 225/65R17,	225/55R19
®® GEWICHTEN EN AFMETINGEN

•	Gewicht	voor	wegenbelasting	5/7	zitplaatsen kg 1405/1545 1475/1525 1515/1570 1555/1585

•	Massa	rijklaar kg 1505/1645 1575/1625 1615/1670 1655/1685

•	Max.	toelaatbaar	voertuiggewicht	5/7	zitplaatsen kg 2050/2210 2090/2260 2140/2310 2160/2320

•	Nuttig	laadvermogen	5/7	zitplaatsen kg 470

•	Max.	asbelasting	(voor/achter	5p)	/	(voor/achter	7p) kg 1020/1090 1080/1075 1130/1075 1110/1115

•	Max.	massa	aanhanger	geremd/ongeremd kg 1800/750 2000/750 1500/750 2000/750

•	Max.	kogeldruk	trekhaak kg 75 100 75 100

•	Lengte mm 4640

•	Breedte mm 1820

•	Hoogte mm 1710

•	Wielbasis mm 2705

•	Spoorbreedte	voor mm 1575

•	Spoorbreedte	achter mm 1575

•	Inhoud	bagageruimte	min.	/	max.	(VDA)	(5	zitplaatsen) l 550/1982	(stoelen	neergeklapt)

•	Inhoud	bagageruimte	min.	/	max.	(VDA)	(7	zitplaatsen) l 445/1982	(stoelen	neergeklapt)

•	Inhoud	brandstoftank l 60
®® PRESTATIES

•	Maximum	snelheid km/h 200 188 180 186

•	Acceleratie	0	-	100	km/h sec 9,7 10,5 11,4 11

®® BRANDSTOFVERBRUIK (2)

•	Binnen	de	bebouwde	kom l/100	km
17” 7,9 5,7 5,8 6,2

19” 8,1 5,8 6,0 6,3

•	Buiten	de	bebouwde	kom l/100	km
17” 5,3 4,5 4,7 4,8

19” 5,5 4,6 4,9 4,9

•	Gecombineerd l/100	km
17” 6,2 4,9 5,1 5,3

19” 6,4 5,1 5,3 5,4

•	CO2-uitstoot g/km
17” 145 129 135 139

19” 149 133 139 143

(1)	Overeenkomstig	1999/99/EC.
(2)	Overeenkomstig	1999/94/EC.
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Afgebeeld: Nieuwe Nissan X-TRAIL TEKNA

Nissan behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen in specificaties, kleuren en prijzen 
door te voeren. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk aan de Nissan-dealers worden doorgegeven. 
Raadpleeg daarom uw plaatselijke Nissan-dealer voor de meest recente informatie.

Nissan is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van onjuistheden of 
onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing welke 
bij ons, alle Kamers van Koophandel en alle griffies van rechtbanken ter inzage liggen. Op verzoek 
worden deze u toegezonden.

Nissan West Europe sas

www.nissan.nl



DIG-T 163 VISIA 145 - C 28.250,00 24.478,50 6.519,00 17.959,50

DIG-T 163 ACENTA 145 - C 30.750,00 26.544,62 6.519,00 20.025,62

DIG-T 163 CONNECT 145 - C 33.750,00 29.101,71 6.967,00 22.134,71

DIG-T 163 TEKNA 145 - C 35.750,00 30.754,60 6.967,00 23.787,60

dCi 130 VISIA 129 - D 37.950,00 33.064,64 9.801,00 23.263,64

dCi 130 ACENTA 129 - D 40.450,00 35.130,75 9.801,00 25.329,75

dCi 130 CONNECT 133 - E 43.450,00 37.747,55 10.593,00 27.154,55

dCi 130 TEKNA 133 - E 45.450,00 39.400,44 10.593,00 28.807,44

dCi 130 Xtronic ACENTA 135 - E 43.250,00 37.650,98 10.989,00 26.661,98

dCi 130 Xtronic CONNECT 139 - E 46.250,00 40.267,78 11.781,00 28.486,78

dCi 130 Xtronic TEKNA 139 - E 48.250,00 41.920,67 11.781,00 30.139,67

dCi 130 ALL MODE ACENTA 139 - E 44.650,00 38.945,46 11.781,00 27.164,46

dCi 130 ALL MODE CONNECT 143 - E 47.650,00 41.562,26 12.573,00 28.989,26

dCi 130 ALL MODE TEKNA 143 - E 49.650,00 43.215,15 12.573,00 30.642,15

750,00 619,83 619,83

Optie op VISIA

3e stoelrij - configuratie 7 zitplaatsen 800,00 661,16 661,16

Opties op ACENTA

Nissan Safety Shield 600,00 495,87 495,87

3e stoelrij - configuratie 7 zitplaatsen 800,00 661,16 661,16

Opties op TEKNA
3e stoelrij - configuratie 7 zitplaatsen 800,00 661,16 661,16

645,00

1215,00

975,00

746,00 39,00 707,00 584,30

Afleverpakket *** 155,00 155,00 128,10

* Prijzen excl. recyclingsbijdrage/kosten rijklaar maken. Alle prijzen zijn in euro's. 

De kosten voor de tenaamstelling van het kenteken  bedragen € 9,70, waarvan € 6 BTW-vrij en € 3,70 incl. BTW

NISSAN PRIJSLIJST Juli 2015 (v2)

NIEUWE X-TRAIL
CO2 - 

Energie 

Label

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM
 BPM bedrag

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW
Opties

Consumenten 

adviesprijs incl. BTW 

en montage*Accessoire Packs

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM
 BPM bedrag

Style Pack (verkrijgbaar in Chroom en Ice Chroom)(spiegelkappen, inleglijsten en achterklepsierlijst)

Urban Pack (styling bar voorzijde, sidebars met opstap)

Crossover Pack (“Front overrider” met stylingplaat voorzijde, stylingplaat achterzijde)

Totaal (incl. BTW)* Legeskosten deel 1

Kosten rijklaar 

maken

incl. BTW

** De kosten rijklaar maken omvatten: Transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen en legeskosten kenteken(€ 39,00 BTW-vrij)

*** Het afleverpakket omvat: lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset

Meerprijs metallic 

Kosten rijklaar maken

excl. BTW

Kosten rijklaar maken**

DISCLAIMER
DE BPM    

Vanaf 2013 is de BPM progressief afhankelijk van de absolute CO2 uitstoot en is de 

catalogusprijs niet langer  relevant voor de heffing van BPM. Verdere informatie kunt u vinden op 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/autobelastingen

De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden afgerond) op het kentekenbewijs afgedrukt, maar is 

voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag

worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het

oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de

factuur te bewaren.

 

De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGSSBIJDRAGE: VOOR ALLE MODELLEN 

€ 45,00 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de recyclingsbijdrage (vroeger verwijderingsbijdrage genoemd) een vrijwillige 

bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 

Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een 

initiatief van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN 

is niet langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post 

shredder scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van 

de RAI Vereniging wordt een recyclingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in rekening gebracht om 

het project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te 

dragen.
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