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                    Nissan X-Trail  
                                  N-Connecta Grade   
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
   
Двигател: дизелов, Евро 6       Брой места: 5 или 7 
Работен обем, см3: 1995        Размери, мм:  
Максимална мощност, к.с. при об/мин: 177/3750     Дължина 4643 
Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 380/2000     Широчина 1820 
Обем на резервоара, л: 60                   Височина 1695 
Междуосово разстояние, мм: 2705 
Задвижване: Система за задвижване на четирите колела ALL MODE 4x4 i 

 

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМОБИЛА: 

 

СИГУРНОСТ: ABS • EBD • NBAS • ESP • 6 AIRBAGS • Активни подглавници • Триточкови предпазни колани • Електронен 

имобилайзер • Система за следене на налягането на въздуха в гумите • ISOFIX • Асистент за потегляне по наклон • 
Система за активен контрол на траекторията • Система за контрол на движението на окачването при неравен терен • 
Система за разпознаване на пътните знаци • Автоматично включване на дългите светлини • Интелигентен спирачен 
асистент • Система за предупреждение при неволно напускане на лентата на движение • Система за предупреждение 
при наличие на обект в сляпата зона • Система за предупреждение за движещи се обекти по време на паркиране • 
Система за предупреждение в случай на умора и разсеяност • STOP/START система за изключване и стартиране на 
двигателя при кратък престой. 

 

ИНТЕРИОР: Автоматичен двузонов климатик • Електрически стъкла • Bluetooth интеграция с мобилен телефон • 

Самозатъмняващо се огледало за обратно виждане • AM/FM радио CD МР3 player с USB и AUX изходи и 6 тонколони • 
Борд компютър • Мултифункционален кожен волан •  Навигационна система Nissan Connect със 7 инчов цветен touch 
screen дисплей • Централно заключване • Електронна ръчна спирачка • Интелигентен ключ • Бутон за стартиране на 
двигателя • Електрическо отопление на волана 

 
ЕKСТЕРИОР: • LED светодиодни дневни светлини • Странични огледала с електрическо управление, отопление и 
прибиране • Двуцветни полирани алуминиеви джанти 18'' • Фарове за мъгла с хромирани гривни • Круиз контрол • 
Сензори за светлина и дъжд • Сребристи релси на покрива • Ел. управляем панорамен стъклен таван • Затъмнени 
задни стъкла с UV филтър • Интелигентен паркинг асистент – автономно маневриране с волана при паркиране • Around 
View Monitor – система от 4 камери осигуряващи 360 градусов обзор около автомобила • Безконтактно електрическо 
управление на вратата на багажника. 
 
ГАРАНЦИЯ: • 5 години или 150 000 км, което настъпи първо •12 години срещу корозия на купето • 3 години гаранция 
на лаковото покритие  • 5 години безплатна пътна помощ, 24 часа в денонощието 
 


