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VOLG UW INSTINCT
De Nieuwe Nissan X-TRAIL zal u verleiden met zijn krachtige, sierlijke 
lijnen. Ook uw verlangen naar avontuur en vernieuwing werd niet 
vergeten, tijdens het reizen kunt u genieten van zijn design, technologie 
en flexibiliteit. Ga comfortabel zitten, uw avontuur begint hier met de 
volkomen Nieuwe Nissan X-TRAIL
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Waar u ook heen gaat, de Nieuwe X-TRAIL vergezelt u bij al uw avonturen en biedt u een 
ongeëvenaard comfort. Met chroomelementen in het interieur, een nieuwe lederen bekleding* 
en materialen van uitstekende kwaliteit is de Nieuwe X-TRAIL een lust voor het oog, zonder 
uw comfort en dat van uw passagiers te verwaarlozen.

* Afhankelijk van versie
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ONTWORPEN OM TE FASCINEREN
Elektrisch bediend panoramisch open dak* 
Laat u verrassen door het vele licht in het interieur van uw 
Nieuwe X-TRAIL.

Verwarmde en gekoelde bekerhouders*– Helpen uw drankjes 
koud of warm te houden, precies zoals u ze graag hebt.

Elektrisch verwarmde voorstoelen.* 
Schakel de stoelverwarming in, stel de positie van uw stoel in en 
geniet van optimaal comfort.

* Afhankelijk van versie
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EEN MODULEERBARE RUIMTE 
Een 2de zitrij die nu nog praktischer is. 
Dankzij de 60/40 neerklapbare achterbank is de Nieuwe X-TRAIL nu nog 
flexibeler inzetbaar. Het interieur van de Nieuwe X-TRAIL werd ontworpen 
voor een nog hoger dagelijks comfort en een optimale benutting van de 
ruimte op reis. De achterste deuren van de nieuwe X-TRAIL gaan tot 77° 
open zodat u gemakkelijker kinderzitjes kunt installeren of al uw spullen 
kunt inladen.

Tot 7 zitplaatsen. 
De derde, als optie verkrijgbare zitrij van de Nieuwe X-TRAIL garandeert 
maximale flexibiliteit: ze is ideaal voor 2 extra passagiers en kan eveneens 
worden neergeklapt tot een volledig vlakke laadvloer.

Een elektrische achterklep. 
Om het laden nog te vergemakkelijken beschikt de Nieuwe X-TRAIL over 
een elektrisch openslaande achterklep*, die u met uw sleutel of 
rechtstreeks met een schakelaar naast de bestuurdersplaats kunt openen.

ELEKTRISCHE 
ACHTERKLEP

VERSCHUIFBARE TWEEDE 
ZITRIJ

KANTELBARE 
TWEEDE ZITRIJ77°

BREED OPENENDE DEUREN 

*Beschikbaar volgens versie
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1982 LITER 550 LITER*
U, een passagier en een 
massa bagage.

Vijf personen en 
uw uitrusting.

Deel de laadruimte naar wens op 
18 verschillende manieren in met de 
moduleerbare koffer van de Nieuwe 
X-TRAIL. Pas uw laadruimte in een 
handomdraai aan en geniet van de 
voordelen van het discreet en 
beveiligd opbergvak onder de 
laadvloer.

18 
COMBINATIES

EEN UITZONDERLIJKE KOFFERRUIMTE.
Deel uw koffer op 18 verschillende manieren in met het doordachte 
opbergsysteem voor de laadruimte. Dankzij de neerklapbare en 
verschuifbare 2de zitrij kunt u zonder moeite de grootste voorwerpen 
inladen.

*Versie met 5 zitplaatsen.
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ERVAAR DE KRACHT.
De boot op de kant halen, met een caravan rijden, een 
aanhanger tegen een helling naar boven trekken. En daar als 
eerste aankomen: uitgerust met een 2.0 dCi-turbodieselmotor 
en 4WD XTRONIC CVT (continu-variabele transmissie) kan 
deze Nissan X-TRAIL bergen verzetten. Haal alles eruit wat er 
aan vermogen en trekkracht in zit om uw gezinsvakantie nog 
avontuurlijker te maken.

4WD XTRONIC CVT
De XTRONIC CVT (continu-variabele transmissie) 
tussenbak biedt de mogelijkheid over te schakelen van 
een lage naar een hoge gearing om tot een eindreductie 
van ca. 6 te komen. Met een overbrengingsbereik dat tot 
een van de grootste ter wereld behoort voor een CVT 
gekoppeld aan een tweelitermotor, combineert deze 
transmissie een uiterst nauwkeurige bediening met een 
voortreffelijke acceleratie.

KRACHTIGE 2.0-LITER DIESELMOTOR
De 2.0 dCi is een viercilinder-dieselmotor met gietijzeren 
blok, dubbele kettingaangedreven bovenliggende 
nokkenas en vier kleppen per cilinder. Met zijn vermogen 
van 177 pk (130 kW) en indrukwekkend koppel van 
380 Nm, brengt de 2.0 dCi u overal.

Afdrukken   |   Uitgang
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*Met 19" velgen

MAXIMAAL RIJPLEZIER
Een erg laag verbruik met een ruime SUV die heel wat rijplezier biedt? Welkom 
in de X-TRAIL, die op elk vlak werd verbeterd: van het gestroomlijnde koetswerk dat 
fluisterstil door de wind glijdt, over geavanceerde motoren tot een nagenoeg schokvrije 
transmissie die de efficiëntie en prestaties maximaliseert.

Kracht in overvloed. Onder de motorkap van de Nieuwe X-TRAIL liggen toonaangevende 
motoren, afgesteld om de prestaties van een grotere motor te combineren met een lager 
verbruik en lagere CO2-emissies. Ze zijn bovendien voorzien van Nissans stopstartsysteem. 
Dat schakelt de motor uit wanneer hij niet nodig is (bij stoplichten bijvoorbeeld) om brandstof 
te besparen en start hem soepel en snel weer op zodra u het gaspedaal intrapt.

Xtronic (Continu Variabele Transmissie). In de nieuwste versie van onze Xtronic-transmissie 
wordt de wrijving met maar liefst 40 procent gereduceerd en wordt de spreiding van de 
transmissies verbeterd tot een niveau dat hoger ligt dan bij sommige achttrapsautomaten. 
Een nieuwe Eco-modus verlaagt het brandstofverbruik met een druk op de schakelaar. En 
dat alles in combinatie met prestaties die zo soepel zijn dat je op een constante golf van 
kracht lijkt te surfen.

BENZINE TRANSMISSIE VERMOGEN
(PK)

KOPPEL
(NM)

CO2
(G/KM)

VERBRUIK
(L/100KM)

DIG-T 163 6M 163 240 145 - 149* 6,2 - 6,4*

DIESEL TRANSMISSIE VERMOGEN
(PK)

KOPPEL
(NM)

CO2
(G/KM)

VERBRUIK
(L/100KM)

dCi 130 6M 130 320 129 - 133* 4,9 - 5,1*

dCi 130 Xtronic 130 320 135 - 139* 5,1 - 5,3*

dCi 177 Xtronic 177 380 148 - 152* 5,6 - 5,8*
dCi 130 ALL 
MODE 4x4-i 6M 130 320 139 - 143* 5,3 - 5,4*
dCi 177 ALL 
MODE 4x4-i 6M 177 380 149 - 153* 5,6 - 5,8*
dCi 177 ALL 
MODE 4x4-i Xtronic 177 380 158 - 162* 6,0 - 6,1*
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DYNAMIEK ONDER 
CONTROLE
De technologieën van Nissan worden gebundeld om een steeds 
veilige en intuïtieve rijervaring te garanderen.

Levendigheid en vernieuwing heersen in de Nieuwe X-TRAIL.

ALL MODE 4x4-i-systeem 
vierwielaandrijving (optie) Dankzij het ALL 
MODE 4x4-i-systeem voelt de Nieuwe 
X-TRAIL zich thuis in alle omstandigheden. 
Schakel eenvoudig over van aandrijving op 
2 en op 4 wielen. De modus AUTO houdt 
voortdurend de wegomstandigheden in het 
oog en verspreidt het koppel automatisch tot 
50% over de achterwielen. Gekoppeld aan het 
ESP (Elektronisch Stabiliteitsprogramma) kan 
het systeem elk wiel afzonderlijk controleren.

Active Engine Brake (actieve motorrem). 
Dit systeem is beschikbaar voor de 
Xtronic-transmissie laat u nog vlotter 
bochten nemen en zorgt voor een meer 
beheerste vertraging, wat het rijgevoel 
nog directer en aangenamer maakt.

Active Trace Control (Actieve 
trajectcontrole). Dit systeem verbetert 
de wegligging in bochten door de wielen 
aan de binnenkant van de bocht indien 
nodig licht af te remmen. 

Active Ride Control (Actieve 
stabiliteitsregeling) Dit systeem zorgt 
voor een soepeler rijgedrag. Als aanvulling 
op het schokdempersysteem regelt het 
en dempt het de koetswerkbewegingen 
als gevolg van oneffenheden in de weg.

Hill Start Assist. Omhoog en weg. 
Hill Start Assist voorkomt dat de auto 
achteruit bolt wanneer u vertrekt op 
een helling.
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Muziek Bandendrukcontrole-
systeem

Aanpassing van 
uw scherm naar 

eigen wens

Nissan Safety Shield Navigatie

VERNIEUWING 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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NISSANCONNECT

INNOVATIE WAARMEE U MET UW WERELD IN 
VERBINDING BLIJFT
SLIM EN FUNCTIONEEL NissanConnect combineert een veelheid aan audio-, navigatie- en 
communicatiefuncties met een ongekende gebruiksvriendelijkheid dankzij het 7” hogeresolutie anti-
reflectieaanraakscherm. Het systeem biedt volop aansluitmogelijkheden voor externe apparaten en kan 
eenvoudig met uw smartphone worden geïntegreerd.

ALTIJD IN VERBINDING, WAARHEEN U OOK GAAT NissanConnect biedt u vanaf het 
7”-kleurenaanraakscherm in het dashboard toegang tot alle audio-, navigatie- en communicatiefuncties van 
de X-Trail. Het systeem kan eenvoudig met uw smartphone worden geïntegreerd, zodat u draadloos uw 
favoriete muziek kunt streamen, berichten op uw socialenetwerksites kunt volgen en zelfs online informatie 
kunt opzoeken.

INTELLIGENTE RIJASSISTENTIESYSTEMEN en navigatiefuncties bieden u ondersteuning in uiteenlopende 
verkeerssituaties.

AUDIOSTREAMING VIA BLUETOOTH® Geniet van de kwaliteit van digitale radio, stem draadloos af op uw 
favoriete webradiostation of stream muziek vanaf uw mobiele telefoon.

iPOD/USB-AANSLUITING Sluit uw iPod of mp3-speler aan om onderweg toegang te hebben tot al uw 
afspeellijsten.

* Autorijden is een serieuze aangelegenheid. Gebruik NissanConnect alleen wanneer dit veilig kan. Sommige applicaties worden op een later tijdstip 
geïntroduceerd. Om NissanConnect te kunnen gebruiken, dient u zich in te schrijven: dit kan kosteloos tot 2 jaar na aankoop. De diensten en 
applicaties zijn uitsluitend beschikbaar in geselecteerde Europese landen en op geselecteerde Nissan-modellen. Diensten en applicaties kunnen 
worden geleverd door derden die niet onder de controle van Nissan vallen, en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving door 
Nissan of zijn agenten (inclusief, maar niet beperkt tot door derden geannuleerde/opgeschorte diensten). In dat geval aanvaardt Nissan geen 
verantwoordelijkheid. Voor sommige functies op afstand is een door het systeem ondersteunde mobiele telefoon of ander extern apparaat nodig 
dat niet bij het voertuig wordt meegeleverd. Mobieletelefoniediensten worden geleverd door onafhankelijke providers die niet onder de controle van 
Nissan vallen. Toegang tot mobiele netwerken is niet overal beschikbaar. Aan roaming en/of mobiel dataverkeer kunnen kosten verbonden zijn. 
Nissan is niet verantwoordelijk voor het vervangen of upgraden van bepaalde apparatuur, noch voor kosten die verschuldigd zijn voor het gebruik na 
wijzigingen aan de dienst. 
** Aanbieding is geldig voor alle Nissan-modellen uitgerust met NissanConnect (m.u.v. NV200 en 370Z) en geproduceerd na 1 mei 2016. Dit aanbod 
geldt niet voor auto's op voorraad die vóór 1 mei 2016 zijn gebouwd.

3 JAAR

GRATIS
UPDATE

Nauwkeurige kaarten zijn van cruciaal belang voor 
optimale werking van het navigatiesysteem. 
Nissan MapCareTM biedt u eenmaal per jaar een 
gratis kaartupdate gedurende 3 jaar na aankoop 
van het voertuig.* 
Vraag uw dealer om meer informatie of ga naar 
de website YOU+Nissan 
http://www.nissan.be of www.nissan.nl.**
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Intelligent parkeren
Het parkeerhulpsysteem zoekt 
parkeerplaatsen die geschikt zijn voor 
uw X-TRAIL. Zodra een geschikte 
parkeerplaats is gevonden, helpt het u 
en bepaalt het de richting van uw 
voertuig tijdens het parkeren. 

ALS PARKEREN KINDERSPEL WORDT
Manoeuvreren was nog nooit zo eenvoudig. Met 4 camera’s biedt het AVM-systeem 
(Around View Monitor) een panoramisch uitzicht rond uw Nieuwe X-TRAIL zodat u 
zonder zorgen kunt manoeuvreren. Selecteer een 360°-uitzicht om uw voertuig in 
vogelperspectief weer te geven en kies vervolgens een tweede gezichtshoek 
om het parkeren te vergemakkelijken.De functie Detectie van bewegende voorwerpen 
vestigt uw aandacht op elke beweging die in de omgeving wordt gedetecteerd.

Parallel met de weg parkeren. Haaks op de weg parkeren.
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Hulp om u te beschermen. Wanneer een aanrijding onvermijdelijk 
is, helpt de Zone Body Construction van Nissan u om de impact te 
absorberen terwijl de geavanceerde gordels en airbags de 
inzittenden beschermen.

NISSAN SAFETY SHIELD

RIJ ZONDER ZORGEN.
Het Nissan Safety Shield bundelt verscheidene veiligheidssystemen 
om gedurende de hele reis over u te waken. Uw avonturen waren 
nog nooit zo veilig.

Bandenspanning (TPMS). De bandenspanning weergeven op het scherm. 
Een signaal waarschuwt de bestuurder bij een te lage spanning.

Detectie van afnemende waakzaamheid. De X-TRAIL waakt voortdurend 
over u: de functie Driver Attention Alert analyseert uw rijstijl en geeft een 
waarschuwing weer op het dashboard wanneer het voelt dat u vermoeid, 
slaperig of afgeleid bent.

Verkeersbordherkenning. Kennis is macht. En om u goed op de hoogte te 
houden, gebruikt de X-TRAIL een geavanceerd systeem dat verkeersborden 
zoals snelheidsbeperkingen en andere waarschuwingen herkent en weergeeft 
op het Advanced Drive-Assist Display

Intelligente grootlichten. De X-TRAIL waakt ook over anderen. Als het systeem 
tegenliggers detecteert terwijl u met de grootlichten aan rijdt, schakelt het de 
grootlichten automatisch uit. Zodra de tegenligger voorbij is, worden de 
grootlichten opnieuw geactiveerd.

Autonome noodremhulp (AEB). Zodra gevaar voor een frontale botsing wordt 
gedetecteerd, geeft de Nieuwe X-TRAIL een licht- en geluidssignaal. Reageert de 
bestuurder niet, dan wordt de waarschuwing feller totdat het noodremsysteem 
wordt ingeschakeld om de kracht van de botsing te verminderen.

2 frontale airbags bestuurder en voorste passagier

2 zijdelingse airbags vooraan

2 gordijnairbags

2 ISOFIX Standard-bevestigingen

AIRBAGS
STANDAARD
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NISSAN SAFETY SHIELD TECHNOLOGIEËN

ZODAT U ER KEER OP KEER VANAF KOMT 
MET EEN WAARSCHUWING.
Zou het niet leuk zijn als dat gezegde ook op rijden van toepassing is? Met de beschikbare Nissan Safety 
Shield-technologieën* krijgt u een volledig netwerk van geavanceerde veiligheidssystemen aan boord, 
zodat u problemen vakkundig kunt ontwijken. Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen.

Autonome noodremhulp. Een sensor op de voorkant van de X-TRAIL houdt voorliggers op uw rijstrook 
voortdurend in het oog en wanneer het systeem een potentieel risico detecteert, weerklinkt er een 
geluidssignaal en verschijnt er een optisch signaal op het instrumentenpaneel. Als de bestuurder niet op een 
veilige manier vertraagt na de waarschuwing, zorgt de autonome noodremhulp voor bijkomende 
waarschuwingen en kan het systeem de wagen automatisch afremmen.

Dodehoekwaarschuwing. Als er andere 
voertuigen worden gedetecteerd in uw 
dodehoekzone, licht er een indicator op 
langs de bestuurders- of passagierszijde. 
Als u uw richtingaanwijzer aanzet, begint 
de indicator te knipperen en weerklinkt er 
een geluidssignaal.

Rijstrookassistent. Als de X-TRAIL merkt 
dat u afwijkt van uw rijstrook geeft de 
rijstrookassistent een visueel en auditief 
alarm weer. Het systeem is zelfs zo slim 
dat het de waarschuwingen uitschakelt 
wanneer u uw richtingaanwijzer hebt 
aangezet.

Detectie van bewegende objecten. 
Als de 360° camera actief is en iets 
ziet bewegen rond de wagen, geeft 
het een visuele en auditieve 
waarschuwing.

* Beschikbaar volgens versie
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ONTDEK EXTREME 
PERSONALISERINGSMOGELIJKHEDEN
NISSAN DESIGN FACTORY
MAAK DEZE X-TRAIL TOT UW UNIEKE EXEMPLAAR.

1. Style pack in chroom: buitenspiegels, 
zijdelingse sierstrips, koffersierstrip

2. Crossover pack: Suburban 
stylingpaneel vooraan en achteraan

3. 19" aluminium velgen WIND, Diamond 
Cut Dark Grey

4. Koffersierstrip

5. Dakdragers in aluminium

6. Afneembare trekhaak

7. Kofferscherm

8. Stylingpaneel Suburban achteraan 

9. Verlichte deurdrempels vooraan

Personaliseer uw X-TRAIL
tot in de puntjes met 
kleuraccenten en sierelementen 
van de Nissan Design Factory 
evenals uitgekiende, praktische 
originele Nissan-accessoires. 
Opteer voor zilverkleurige 
buitenspiegelbehuizingen en 
zijdrempels met cross-
overafwerking en 19" lichtmetalen 
velgen en voeg er nog een zachte 
kofferbekleding en verlichte 
instapdrempels aan toe voor een 
hoogwaardige uitstraling: aan u 
de keuze.
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D

B
A C

KLEUREN STOELBEKLEDINGEN

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

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

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

17" lichtmetaal (zilver gelakt) VISIA, 
ACENTA EN BUSINESS EDITION

19" lichtmetaal (machinaal 
afgewerkt) N-CONNECTA 

EN TEKNA

LICHTMETALEN VELGEN AFMETINGEN

A: Wielbasis: 2.706 mm

B: Totale lengte: 4.640 mm

C: Totale breedte: 1.820 mm

D: Totale hoogte: 1.710 mm

TRICOT IN SUÈDESTIJL

LEDER
GEPERFOREERD - BEIGE 

LEDER
GEPERFOREERD - ZWART 

VISIA, ACENTA, BUSINESS EDITION EN
N-CONNECTA

TEKNA

M: metaalkleur
S: solid
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BIJ NISSAN, 
STAAT KWALITEIT 
CENTRAAL.

360°-PROCES
Kwaliteit is altijd ons uitgangspunt. Bij elk ontwerp streven we naar 

meer comfort en duurzaamheid op basis van innovatief design, 
slimme technologie en doordachte details, geïnspireerd door de klant.

VEILIGHEID
Onze slimme rijhulpsystemen houden een oogje in het zeil om problemen 

te helpen voorkomen. Zo kunt u met meer zekerheid en zelfvertrouwen de 
weg op, elke dag opnieuw. Met vier camera's biedt Around View Monitor een 

virtueel zicht in vogelperspectief van uw wagen en de omgeving. 

EXTREME BETROUWBAARHEID
Wij drijven onze wagens tot het uiterste om hun dagelijkse prestaties en 

betrouwbaarheid te garanderen. We rijden miljoenen kilometers vooraleer 
de modellen in productie gaan, openen en sluiten duizenden portieren 

en koffers per dag en gebruiken Japans vulkaanstof om de resistentie van 
de ruiten te testen.

HET ULTIEME BEWIJS | 
Niemand is beter geplaatst om te getuigen over ons engagement voor kwaliteit 

dan uzelf. Ga online op zoek naar getuigenissen, recensies en scores of lees 
wat anderen zeggen over Nissan op Reevoo. Reevoo is dan ook de beste manier 

om wagens te vergelijken en de mening te horen van echte eigenaars die u kunt 
vertrouwen.

https://www.nissan.be - www.nissan.nl

DE KRACHT VAN 
ERVARING

Bij Nissan staat de klant altijd centraal. Zorg, precisie en kwaliteit 
staan dan ook voorop bij elke actie of beslissing, want uiteindelijk zijn 

die bedoeld voor u. Van ontwerp tot bouw, van testen tot transparantie, 
van klantenservice tot engagement. Kwaliteit zit ook in het kleinste detail.
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ALTIJD MOBIEL, OOK AL IS UW 
AUTO DAT EVEN NIET

We beloven u 100% mobiliteit, ook al is uw auto in 
onderhoud. Boek op voorhand en we garanderen u 

een gratis vervangvoertuig. Sommige dealers 
stellen u zelfs een elektrische auto ter beschikking 
en tal van andere mogelijkheden. Perfect op maat 

van uw behoeftes.

DE BESTE PRIJS IN DE BUURT, 
ZONDER FOUT

We beloven u de beste zorg voor uw Nissan. Dit met 
de expertise van onze getrainde teams én met gebruik 
van originele Nissan-onderdelen. Want wij weten beter 

dan wie ook hoe we voor uw Nissan moeten zorgen. 
En om de beste prijs voor herstelling en onderhoud te 

garanderen, passen we onze prijs aan als u dezelfde 
service goedkoper vindt in een straal van 10 km rond 

uw lokale dealer.

HERSTELLINGEN ZONDER 
ONAANGENAME VERRASSINGEN
We beloven u gratis een algemene check uit te 
voeren voor we aan de slag gaan met uw auto. 
Zo weet u exact wat er moet gebeuren en hoeveel 
het u zal kosten. Benieuwd naar onze prijzen? 
Raadpleeg ze gerust online of vraag ernaar bij 
uw dealer.

NISSAN ASSISTANCE BIJ ÉLKE 
KILOMETERSTAND
Wij beloven u in alle omstandigheden op de baan 
te houden, moest er iets onverwacht gebeuren. Dan 
kan u 24/24 rekenen op Nissan Assistance, 
gegarandeerd. En dit voor elke Nissan die binnen 
het netwerk onderhouden wordt, ongeacht de 
leeftijd of kilometerstand.

ER STAAT GEEN VERVALDATUM OP ONS ENGAGEMENT. ELK LID VAN HET YOU+NISSAN 
PROGRAMMA WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER GEHOLPEN. 

WANT WIJ ZIJN ER VOOR U. ALTIJD. DAT BELOVEN WE.

ZORGELOOS RIJPLEZIER, GEGARANDEERD. 

OVERAL, ALTIJD, WAT HET OOK IS, BEL 00 800 5000 1001 EN WE STAAN VOOR U KLAAR.

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN 
NAAR BOVEN.

U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert onze 
vindingrijkheid. U inspireert ons om de regels 
te veranderen en te innoveren. En bij Nissan is 
innoveren meer dan toevoegingen en 
uitbreidingen. We tasten de grenzen af om wat 
hetzelfde blijft, opnieuw uit te vinden. Het gaat 
om het uitwerken van verrassende oplossingen 
om aan uw gekste en meest praktische 
wensen te beantwoorden. Bij Nissan ontwerpen 
we auto’s, accessoires en diensten die breken 
met de traditie. We maken het praktische 
opwindend en het opwindende praktisch om 
u dag na dag nog meer rijplezier te verzekeren.

Een servicecontract 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 en bieden 
u jarenlang een vaste prijs voor de naverkoopdiensten. Wanneer u uw auto naar onze 
dealers brengt, vervangen we onderdelen en vloeistoffen volgens het officiële 
onderhoudsschema van Nissan en controleren we verscheidene punten om uw 
gemoedsrust te verzekeren. Een totale budgetcontrole en planning: Nissan informeert 
u over nakende bezoeken en stelt de meest geschikte diensten en timing voor uw 
diensten voor.

Nissan 5 geeft u de mogelijkheid om de constructeursgarantie van 3 jaar of 
100.000  km te verlengen. Kies het contract dat het best aansluit bij uw gebruik. 
Bij herstellingen worden enkel originele Nissan-onderdelen gebruikt die door hoog 
opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd Voor uw gemoedsrust kunt u (indien 
van toepassing) ook rekenen op een Europese pechverhelping, 24 uur per dag en 7 
dagen op 7.

DE NISSAN X-TRAIL 
BIEDT U:

3 JAAR OF 100.000 KM GARANTIE (WAT 
EERST BEREIKT WORDT)

ONDERHOUDSINTERVAL VAN 1 JAAR OF

30.000 KM VOOR DIESELMOTOREN

20.000 KM VOOR BENZINEMOTOREN

DE SERVICECONTRACTEN

GARANTIE-UITBREIDING
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Volg de Nissan X-TRAIL op:

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 
(december 2016). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Gezien het beleid van 
voortdurende verbetering van zijn producten 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 dealers van Nissan worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke 
wijzigingen. Bij uw plaatselijke Nissan-dealer 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 kleuren van lak en interieurbekleding. 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 – MY15 X-TRAIL BROCHURE REPRINT CATNXTRAIL0715 – Gedrukt in EU.
Geproduceerd door DESIGNORY, Frankrijk – Tel.: +33 1 40 62 37 37 en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Bezoek onze website op:  www.nissan.be
www.nissan.nl
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