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АКО

СЛЕДВАНЕТО НА ПРАВИЛА 
НЕ Е В СТИЛА ВИ 
Cе нуждаете от превозно средство, което се стреми към приключения 
като вас и може да ви заведе там, където желаете. Необходими са ви 
комфорт и технологии, които да превърнат пътуването в удоволствие. 
Искате да усещате елегантния стил и качеството на изпълнение. 
Пригответе се да тръгваме. Ние сме готови. Изцяло новият Nissan 
X-TRAIL е тук.

Страница 1    |     Страница 2 
Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Многофункционалност    |    Технологии и Работа    |    Аксесоари    |    Цветове и Тапицерии Отпечатване   |   Затваряне



Страница 1    |     Страница 2 
Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Многофункционалност    |    Технологии и Работа    |    Аксесоари    |    Цветове и Тапицерии Отпечатване   |   Затваряне



Пейзажът навън може да изглежда суров, но интериора на X-TRAIL е в пълна 
противоположност. Настанете се удобно и се наслаждавайте на електрическия 
панорамен стъклен таван, изящните кожени седалки, LED осветлението на 
купето и блестящите черни декоративни елементи. Те създават хармонично 
усещане за уют и комфорт. 
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ЗАВЛАДЯВАЩ ОТ ГОРЕ ДО ДОЛУ
Без значение дали е вдъхновяващ в звездна нощ, или просто 
уютно място, на което да се настаните в студена сутрин, 
X-TRAIL винаги се грижи да се чувствате добре.

Комфортни седалки направени по космически технологии 
С цел подобряване на вашия комфорт инженерите на Nissan 
насочиха поглед към космоса, където астронавтите се носят в 
безтегловност в удобно седнало положение. За да пресъздадат 
тази “неутрална позиция” зад волана, те са разработили 
предни седалки с опора за тялото от таза до гръдния кош. 
Резултатът е уникален комфорт – без значение дали сте със 
скафандър или не.

Електрически управляем, панорамен, стъклен шибидах - 
с него всички на борда имат отлична видимост към небето, 
звездите и защо не и към следващата ви дестинация. 

Поставки за чаши с отопление и охлаждане - помагат 
напитките ви да бъдат винаги с желаната температура

Отопление на предните седалки - иновация на Nissan до най-
малкия детайл. Фокусира се върху основните части на тялото и 
ги затоплят последователно.
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ФУНКЦИОНАЛЕН, ПРАКТИЧЕН И 
ПРОСТОРЕН
Усъвършенстван втори ред. Този 2-ри ред седалки е наистина 
впечатляващ. Може да се регулира по дължина за по-лесен 
достъп, увеличаване на товарното пространство и повече 
място за краката на пасажерите. Облегалките се делят в 
съотношение 60/40 и наклона им се регулира, за да ви е 
по-удобно, когато релаксирате.

Трети ред седалки. Подходящ, когато се нуждаете от 
допълнителни места за ваши приятели. Делимият в 
съотношение 50/50 трети ред седалки ви дава допълнителна 
възможност да превозвате хора. Когато не се използват, 
сгъваемите им облегалки образуват равен под за максимално 
товарно пространство. 

Електрическо управление на вратата на багажника и ъгъл 
на отваряне на задните врати до 77°. X-TRAIL осигурява лесен 
достъп през задните врати, които се отварят до ъгъл от почти 
80º. Има възможност за електрическо управление на вратата 
на багажника от бутони на ключа, на арматурното табло или 
самата врата.

АВТОМАТИЧНА ВРАТА НА 
БАГАЖНИКА

ПОДВИЖЕН ВТОРИ РЕД

СГЪВАЕМ ВТОРИ 
РЕД СЕДАЛКИ77°

ШИРОКО ОТВАРЯЩИ СЕ 
ЗАДНИ ВРАТИ
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1980 ЛИТРА 550 ЛИТРА
Вие, един пътник и 
много багаж

Петима души и тяхната 
екипировка

ЛЕСНО ПОДРЕЖДАНЕ. 
Организацията на товарното 
пространство е изключително 
лесна благодарение на системата 
Divide-N-Hide. Тя се състои от 
лесно нагласящи се панели, които 
дават възможност за 
разнообразно конфигуриране на 
багажника.

Дълъг и равен под, който 
позволява поставяне на дълги 
предмети. Ценните вещи могат да 
бъдат скрити под него. 

Свалете дъното на багажника за 
още по-голяма товарна височина.

Направете пространство с 
удобен панел отгоре, в което да 
скриете от чуждите погледи 
вашия багаж.

Аранжирайте по ваше желание 
широкото, отворено 
пространство и поставете 
преграда, за да отделите 
различните товари. 

18 
КОНФИГУРАЦИИ

ОТВОРЕНА ВРАТА И ОТВОРЕНО СЪЗНАНИЕ
Пространство за цял екип. С място за предмети дълги до 2 м, X-TRAIL 
ви дава възможности, с които не сте предполагали че разполагате. 
Практично сгъваемата облегалка 40/20/40 на задната седалка, 
осигурява пространство и за вашите приятели.
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ПОЧУВСТВАЙТЕ СИЛАТА
Теглете лодка, каравана или ремарке и стигнете първи 
до върха. Оборудван с 2.0 dСi турбо дизелов двигател, 
4 задвижващи колела и безстепенна автоматична 
трансмисия, този Nissan X-Trail може да премести планини. 
Използвайте цялата тази мощ, зa нови и по-далечни 
семейни приключения. 

4WD XTRONIC CVT
Трансмисията е с увеличени ниски и високи 
предавателни числа, за да осигури изключително 
широк диапазон от предавки за 2 литровия двигател. 
Тя има прецизен контрол и отлично ускорение.

2.0 – ЛИТРОВ ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ
Той е четири цилиндров, c два горни 
разпределителни вала, 16 клапана и верига. 
Развива мощност от 177 к.с. и впечатляващ въртящ 
момент от 380 Нм. Ускорява X-trail от 0-100 км/ч за 
10 сек, дори и с пълен товар 520-648 кг. 
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*Данните подлежат на допълнително потвърждение.

НАТИСНЕТЕ ПЕДАЛА НА 
ГАЗТА - С ЧИСТА СЪВЕСТ.
Какво ще кажете да постигнете нисък разход на гориво в просторен SUV, който 
доставя удоволствие от шофирането? С X-TRAIL, постигаме това обръщайки 
внимание на всичко - от аеродинамиката, през модерните двигатели, до почти 
перфектната трансмисия Xtronic, която увеличава ефективността и динамиката.

Мощност. Новият X-TRAIL се задвижва от модерен 1.6-литров турбо дизелов 
двигател, който съчетава динамиката на по-голям агрегат с нисък разход на гориво 
и емисии на CO2. Той се оборудва със системата Start/Stop, която го гаси за кратко 
при престой на кръстовище, след което неусетно го стартира за плавно потегляне. 

Xtronic (Безстепенна автоматична трансмисия) В най-новото поколение на Xtronic, 
вътрешното триене е намалено с 40% и обхвата на предавателните числа е 
по-голям дори от този на някои 8 степенни автоматични трансмисии. Новият режим 
Eco понижава разхода на гориво само с натискането на един бутон. Усещането от 
съчетанието на тази трансмисия със силата на двигателя наподобява на 
управлението на постоянна приливна вълна от мощност.

ДВИГАТЕЛ МОЩНОСТ 
(К.С.)

МАКС. 
ВЪРТЯЩ 

МОМЕНТ (НМ)

ЕМИСИИ НА CO2* 
(Г/КМ)

РАЗХОД НА ГОРИВО* 
(Л/100 КМ)

1.6-L dCi дизел 
2WD MT 130 320 129 (133 с 19" 

джанти)
4.9 (5.1 с 

19"джанти)

1.6-L dCi дизел 
2WD Xtronic 130 320 135 (139 с 

19"джанти)
5.1 (5.3 с 

19"джанти)

1.6-L dCi дизел 
4WD MT 130 320 139 (143 с 

19"джанти)
5.3 (5.4 с 

19"джанти)

2,0 dCi дизел 2WD 
CVT X-TRONIC 177 380 148 (152 с 

19"джанти)
5.6 (5.8 с 

19"джанти)

2,0 dCi дизел 
4WD MT 177 380 149 (153 с 

19"джанти)
5.6 (5.8 с 

19"джанти)

2,0 dCi дизел 4WD 
CVT X-TRONIC 177 380 158 (162 с 

19"джанти)
6.0 (6.1 с 

19"джанти)
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ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ

АВТОМОБИЛА ВИ ЗНАЕ 
КОГА ЩЕ ЗАВИЕТЕ
и как да реагира на командите ви. Такава интуитивна реакция е 
заложена във всеки X-TRAIL. Затова можете да влезете във всяка 
ситуация с повече увереност и да излезете от нея с усмивка.

Интуитивно 4WD. С All-Mode 4x4-i на 
X-TRAIL, получавате подходящо решение 
за пътя и извън него. Можете да изберете 
режим само с предно предаване за 
максимална икономичност. В положение 
Auto, автомобила постоянно следи пътните 
условия и балансира мощността между 
предните и задните колела за най-добро 
сцепление. Екстремни условия? В такъв 
случай изберете режим 4WD Lock.

Активна моторна спирачка. Независимо 
дали намалявате преди завой или 
възнамерявате да спрете, тази система 
използва трансмисията Xtronic, за да приложи 
спирачно усилие – подобно на преминаването 
на по-ниска предавка при механичните 
скоростни кутии. Това подпомага плавното 
намаляване на скоростта и повишава 
усещането за сигурност при спиране.

Активен контрол на траекторията Тази 
иновативна технология подобрява контрола 
на автомобила в завой. Тя разпознава 
ситуацията при влизане и в случай на 
необходимост, прилага независимо 
спирачно усилие на всяко колело с цел 
по-сигурно преминаване и излизане от завоя.

Активен контрол на окачването. С тази 
система, X-TRAIL прилага автоматично 
спирачно усилие и регулира въртящия момент 
на двигателя при преминаване на неравности, 
за да омекоти возенето. 

Асистент за потегляне по наклон. 
Напред и нагоре. Системата 
предотвратява движението назад при 
потегляне по наклон.
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iPOD® съвместимост СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА 
НАЛЯГАНЕТО НА ВЪЗДУХА 

В ГУМИТЕ

НАГЛАСЕТЕ ДИСПЛЕЯ В 
ПРЕДПОЧИТАНИЯ ОТ 

ВАС ЦВЯТ

ПОМОЩ НА ВОДАЧА НАВИГАЦИОННА 
СИСТЕМА

УСЪВЪРШЕНСТВАН ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ НА NISSAN

ИНОВАЦИЯ ТОЧНО ПРЕД ВАС
Задръствания. Планове за вечеря и много други. С толкова много неща случващи се около вас е 
възможно да се разсеяте от най-важното - шофирането. Новият информационен дисплей ви показва: 
от маршрута завой по завой, до името на този, който ви търси по телефона, минимизирайки времето, 
през което не гледате пътя.
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NISSANCONNECT

ИНОВАЦИЯ, С КОЯТО СВЕТА ВИ Е НА ЕДНА 
РЪКА РАЗСТОЯНИЕ
ПРАКТИЧЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН NissanConnect предлага богат набор от функции и е изключително 
лесен за експлоатация, благодарение на 7" екран с висока резолюция и покритие против заслепяване. 
Притежава сполучлива комбинация от аудио, навигационни и комуникационни функции, както и 
смартфон интеграция.

СВЪРЗАНИ НАВСЯКЪДЕ. Възползвайте се от възможността да наблюдавате и работите с 
разнообразни приложения от екрана на Nissan*, който е създаден по начин, по който да направи 
по-приятно и безопасно пътуването ви с автомобила. Вашият X-Trail ще стане неразделна част от 
свързания ви начин на живот, подобно на вашия смартфон, таблет и компютър.

АУДИО СТРИЙМИНГ ЧРЕЗ BLUETOOTH. Слушайте дигитално радио или музиката от вашия мобилен телефон.

IPOD/USB ВХОД. Включете вашия iPod или MP3 плеър, за да имате достъп до музикалната ви библиотека, 
докато пътувате.

* Шофирането е отговорна дейност. Използвайте услугите на NissanConnect, когато сте убедени, че е безопасно. Някои приложения може да 
се внедрят на по-късен етап. Необходим е абонамент NissanConnect service, но за първите две години, той е безплатен. Услугите и 
приложенията могат да се използват само в някои Европейски държави и в определени модели на Nissan. Някои услуги и приложения се 
предоставят от трети страни, които не се контролират от Nissan и могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Някои 
безжични функции изискват съвместими телефонни апарати или устройства, които не са включени в окомплектовката на автомобила. 
Безжичните мрежи се осигуряват от телефонните оператори и не са под контрола на Nissan. Те нямат покритие навсякъде. Възможно е и 
таксуване по роуминг тарифи, за което Nissan не носи отговорност. Nissan не носи отговорност за смяна на оборудване или актуализации, 
както и съответните разходи, които могат да се изискват за продължаване на експлоатацията в следствие на промените на услугата.
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Дайте указания на системата как искате 
да паркира само с няколко бутона.

За други паркинг ситуации, бутоните на 
централния дисплей ви помагат да 
изберете желаното паркомясто. След 
това X-TRAIL отново ще извърши 
необходимите маневри с волана 
вместо вас.

Паркирането на Nissan X-TRAIL е лесно 
като шофирането му. Интелигентният 
паркинг асистент измерва свободното 
пространство, за да се убеди, че е 
достатъчно. Още по-интересно е, че в 
автоматичен режим, X-TRAIL маневрира 
сам с волана. 

СИСТЕМА AROUND VIEW MONITOR

ТЯ ПАЗИ ГЪРБА ВИ. 
И НЕ САМО НЕГО.
Представете си по-лесно успоредно паркиране Видимостта назад е отлична, но 
когато стане въпрос за паркиране е добре да виждате повече. Затова X-TRAIL предлага 
системата Around View Monitor. Четири камери ви осигуряват 360º обзор около 
автомобила, както и визия отгоре. Имате възможност да изберете и детайлен поглед 
отпред, отзад или отпред отдясно. И тъй като някои обекти са подвижни, системата 
Moving Object Detection следи околността около вашия X-TRAIL и ви предупреждава за 
присъствието им. 
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Помощ за вашата реакция. Когато трябва да натиснете 
силно спирачките или да направите рязка маневра, за да 
избегнете препятствие, тези технологии ще ви съдействат 
да избегнете потенциална опасност. 

Система за динамичен контрол ви позволява да държите 
зададената посока на движение

Система за контрол на сцеплението намалява буксуването 
на колелата при хлъзгав терен.

Анти-блокираща спирачна система ви позволява да 
запазите контрол при рязко спиране.

Електронно разпределение на спирачното усилие изпраща 
допълнително спирачно усилие на задните колела, когато 
автомобила е натоварен.

Спирачен асистент помага за прилагане на максимална 
спирачна сила в случай на рязко натискане на педала на 
спирачката при опасна ситуация.

Помощ за вашата защита. Когато удара е неизбежен, 
конструкцията Nissan Zone Body абсорбира енергията, 
докато предпазните колани и модерните въздушни 
възглавници предпазват пасажените. 

ФИЛОСОФИЯТА НА NISSAN SAFETY 
SHIELD

ИНОВАЦИЯ, КОЯТО СЕ 
ГРИЖИ ЗА ВАС.
Искате ли да имате увереността, от която се нуждаете за 
всяка част от вашето пътуване? Nissan Safety Shield е ново 
измерение в активната безопасност, която е в основата на 
всеки произведен Nissan.

Дръжте под око. Модерните технологии ви помагат да следите 
системите на автомобила и заобикалящата го среда. Сред тях са 
предупреждението за неволно напускане лентата на движение и 
системата за следене на налягането на въздуха в гумите. 

Система за следене на налягането на въздуха в гумите. Информира 
ви в случай на мека гума. 

Система за предупреждение в случай на умора X-TRAIL следи 
шофирането ви и ако усети, че е възможно да сте уморен или разсеян 
ще ви предупреди със звуков и визуален сигнал.

Разпознаване на пътните знаци. Знанието е сила. За да ви държи 
информирани, X-TRAIL използва система, която разпознава пътните 
знаци и ви изписва информация за тях на цветния дисплей с висока 
резолюция разположен пред вас. 

Автоматични дълги светлини. X-TRAIL мисли и за останалите. Ако 
шофирате с включени дълги светлини и системата разпознае насрещно 
движение, тя автоматично ще ги изключи. След разминаване, дългите 
светлини отново ще се включат.

Интелигентен спирачен асистент 

Предупреждение за наличие на обект в сляпата зона

Предупреждение за неволно напускане лентата на движение 

Системи Around View Monitor и Moving Object Detection

Предни въздушни възглавници

Предни странични въздушни възглавници

Странични въздушни възглавници тип "завеса"

Система за закрепване на детско столче

СТАНДАРТНИ ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ
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Предупреждение за обект в сляпата 
зона на автомобила. Ако в сляпата зона 
на автомобила се улови друго превозно 
средство, се активира светлинен 
индикатор. Ако бъде подаден мигач, 
индикатора започва да мига и се чува 
звуково предупреждение.

Предупреждение за неволно напускане 
лентата на движение. Ако X-TRAIL усети, 
че напускате лентата на движение без 
подаден пътепоказател, системата Lane 
Departure Warning ще ви предупреди със 
звуков и светлинен сигнал. Ако наистина 
искате да смените лентата на движение 
и подадете мигач, тя няма да ви безпокои.

Предупреждение за подвижни 
обекти. Когато използвате Around 
View Monitor и системата разпознае 
подвижни обекти около автомобила, 
тя дава визуален и звуков сигнал.

NISSAN SAFETY SHIELD ТЕХНОЛОГИИ

ИЗМЪКНЕТЕ СЕ САМО С 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Страхотно е ако можете да сте винаги своевременно предупредени, докато шофирате. С 
Nissan Safety Shield получавате системи, които ви предупреждават за потенциални опасности. 
Това ви дава възможност да се предпазите от потенциални опасности. 

Интелигентен спирачен асистент. Без значение дали трафика пред вас бързо забавя 
скоростта си, или някой изненадващо навлиза в лентата ви на движение, можете да се 
предпазите от тези опасни ситуации благодарение на малко помощ. Интелигентният спирачен 
асистент използва сензор в предната част на X-TRAIL и постоянно следи движението пред вас. 
Когато усети потенциална опасност ви предупреждава със звуков и светлинен сигнал. 

Интелигентен спирачен асистент. Ако не реагирате на предупреждението, се активира 
спирачно усилие, което намалява скоростта на автомобила.
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ЕКСТРЕМНО 
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
ДИЗАЙНЕРСКОТО СТУДИО НА NISSAN ПРАВИ 
ТОЗИ X-TRAIL УНИКАЛНО ВАШ.

1. Пакет Silver Style: капаци на 
огледалата, странични лайстни

2. Пакет Crossover: декоративни 
панели на броните

3. 19" цолови, полирани, алуминиеви 
джанти

4. Защитен панел на горната част на 
задната броня и лайстна на багажника

5. Напречни релси за багажник

6. Демонтируем теглич

7. Разделител за багажник

8. Декоративен панел на задната броня

9. Осветени прагове на предните врати

ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ ВАШИЯ 
X-TRAIL до последния детайл, 
съчетавайки цветни декоративни 
елементи от дизайнерското 
студио на Nissan с практични 
оригинални аксесоари. Изберете 
сребристи капаци на 
страничните огледала, лайстни 
на вратите или декоративни 
кори на броните и 19" 
алуминиеви джанти, добавете 
меко дъно за багажника и 
осветени прагове за премиум 
усещане: всичко зависи от вас.
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D

B
A C

ЦВЕТОВЕ ТАПИЦЕРИИ

Сив - M - KAD Черен - P - G41

Сиво зелен – PM - EAN Оранжев – PM - EAR Червен - S - AX6

Сиво син – M - RAQ Бял перлен 3P - QAB Сребрист - M - K23

17" алуминиеви (сребристи) 19" алуминиеви (полирани)

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ РАЗМЕРИ

A: Междуосие: 2,705 мм

B: Дължина: 4,640 мм

C: Широчина: 1,830 мм

D: Височина: 1,710/1,715 мм

ТЕКСТИЛ

КОЖА
БЕЖОВА - ПЕРФОРИРАНА 

КОЖА
ЧЕРНА - ПЕРФОРИРАНА 

CLASSIC/COMFORT/CONNECT/PREMIUM

ULTIMATE

Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Многофункционалност    |    Технологии и Работа    |    Аксесоари    |    Цветове и Тапицерии Отпечатване   |   Затваряне



NISSAN 

СЕ ФОКУСИРА ВЪРХУ 
КАЧЕСТВОТО. 

360° ПРОЦЕС.
Ние вграждаме максимално високо качество във всеки 

автомобил, за да го направим по-комфортен и здрав, чрез 
иновативен дизайн, интелигентни технологии и внимателно 

обмислени детайли.

БЕЗОПАСНОСТ
Ние работим заедно с нашите интелигентни системи за шофиране, за да 

се грижим постоянно за вас и да ви помогнем да избегнете опасностите. 
За да бъде шофирането ви приятно и уверено всеки ден. Нашата 

система Around View Monitor използва 4 камери, за да ви осигури 
видимост от птичи поглед на автомобила ви и заобикалящата го среда.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ
Ние развиваме максимално нашите автомобили, за да гарантираме тяхната 

надеждност всеки ден. Ние пътуваме милиони км. в пътни тестове, отваряме 
и затваряме врати и капаци хиляди пъти на ден и използваме истински 

вулканичен прах от Япония, за да тестваме устойчивостта на стъклата.

НАШЕТО ДОКАЗАТЕЛСТВО | 
Нашата всеотдайност към качеството се демонстрира най-добре от вас. 

Проверете различни допитвания, оценки и ревюта и ще видите какво казват 
хората за Nissan в Reevo. То е най-доброто място, където можете да сравните 

превозни средства и да получите истински отговори от истински собственици, 
на които можете да вярвате.
https://www.nissan.co.uk/vehicles/new-vehicles/xtrail/customer-reviews.html

ФИНО ШЛИФОВАН
Качеството е в основата на всичко, което правим, и в 

лабораторията и в дизайнерското студио, фабриката и нашите 
дилърства, както и в нашето отношение към вас. Ние опитваме 

отново и отново, защото всичко което правим е усъвършенствано 
чрез опит. Ние го наричаме качеството на Nissan 
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В случай на належащ ремонт, 
ще се използват само 
оригинални авточасти на 
Nissan, които ще се монтират 
от квалифицирани механици.

СЕРВИЗНИ ДОГОВОРИ 

Сервизните договори на 
NISSAN са най-добрия начин 
да осигурите поддръжката, 
която новия ви Nissan X-TRAIL 
заслужава! Когато докарате 
автомобила си в 
дилърствата ни, ние ще 
сменим части и консумативи 
според официалния сервизен 
план на Nissan, за да бъдат 
вашите пътувания безопасни. 

ВСИЧКО, КОЕТО NISSAN ПРАВИ 
Е ВДЪХНОВЕНО ОТ ВАС.

Вие подхранвате нашето 
въображение. Вие провокирате 
нашата изобретателност. Вие ни 
вдъхновявате да променяме правила 
и да създаваме иновации. В Nissan, 
иновативността не касае само 
допълнения или доразвиване на идеи, 
а става въпрос за преминаване отвъд 
обичайното и статуквото. Става въпрос 
за взимане на неочаквани решения, за 
да отговорим на вашите най-смели и 
най-прагматични желания. Ние 
проектираме автомобили, аксесоари 
и услуги, които предизвикват 
въображението ви, превръщайки 
практичното във вълнуващо, а 
вдъхновението засилва 
удоволствието от шофирането на 
Nissan всеки ден.

NISSAN X-TRAIL ВИ ПРЕДЛАГА:

5 години гаранция или 150 000 км, 
което от двете събития настъпи 
първо 

3 години гаранция на лаковото 
покритие

12 години против пробивна корозия 
5 г. безплатна пътна помощ на 
територията на България
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Последвайте Nissan X-TRAIL в:
Адрес на дилъра:

Направено е всичко възможно, съдържанието на настоящото издание да бъде актуално и точно към датата на отпечатването (Юли 2016). 
Настоящата брошура беше изготвена на базата на прототипа на автомобила, който беше показан на автомобилните изложения. В 
съответствие с политиката на Nissan за непрекъснато усъвършенстване на своите продукти, Nissan Европа си запазва правото да 
прави промени в характеристиките на автомобилите и нивата на оборудване, които са описани и представени в настоящата публикация. 
Търговските представители на Nissan ще бъдат информирани за всички внесени изменения във възможно най-кратки срокове. Моля, 
свържете се с най-близкия до вас оторизиран търговски представител на Nissan, за да получите актуална информация. Поради 
ограничените възможности на полиграфическата техника, показаните в настоящата брошура цветове могат да се различават 
незначително от дийствителните цветове на боята на каросерията и използваните облицовъчни материали. Всички права запазени. 
Забранява се възпроизвеждането на цялата брошура или части от нея без писменото съгласие на Nissan Европа.

Тази брошура е отпечатана на екологично чиста хартия – MY17 XTRAIL 10/2016 – Напечатана в ЕС.
Създадена от DESIGNORY, Франция и произведена от eg+ worldwide, Франция – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Посетете нашия уебсайт: www.nissan.bg
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