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SDÍLEJTE radost z dobrodružství ve větším a odvážnějším crossoveru, 
který má vše, co potřebujete: robustní vzhled, solidní výkon, nejmodernější 
technologie pro plnou kontrolu nad vozem a veškerý prostor, pohodlí 
a flexibilitu, abyste si mohli naplno užívat na jakékoliv cestě. 
Kam se vydáme teď? Jediným dotykem tlačítka získáte pokyny k trase, 
k tomu vaši oblíbenou hudbu a můžete se vydat za objevováním. 
Nissan X-TRAIL: stvořený pro RODINNÁ DOBRODRUŽSTVÍ.
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MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO 
JISTOU A DYNAMICKOU JÍZDU 
Technologie Inteligentní mobility Nissan zcela nově definují způsob, jakým poháníme, 
řídíme a začleňujeme vozy do světa kolem nás. Vytvářejí užší spojení mezi vámi a vaším 
Nissanem X-TRAIL, aby byla vaše jízda jistější a abyste si jí maximálně užili. Vyspělé funkce 
připojení k internetu dávají vašemu cestování nový rozměr a díky novým inteligentním 
technologiím máte spoustu nových možností. Zvyšují váš prožitek z jízdy a každý den 
přispívají k bezpečnějšímu provozu.
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OBDIVUHODNÝ V KAŽDÉM OHLEDU
Chcete si společně užívat pohled na nebe poseté hvězdami? Potřebujete v chladném ránu útulné 
útočiště? X-TRAIL se o vás skvěle postará.

Při navrhování sedadel s oporou páteře inspirovaných výzkumem NASA čerpali konstruktéři Nissanu 
nápady z vesmírného programu. Do vozu se jim podařilo přenést uvolněnou polohu astronautů 
plujících vesmírem a navrhli tvarované přední sedadlo, které vám poskytne oporu od pánve až po 
hrudní páteř a optimalizuje průtok krve a jehož čalounění lépe rozkládá tlak těla. Výsledkem je 
mimořádné pohodlí a méně únavy při dlouhých cestách.

Elektricky ovládané panoramatické střešní okno poskytne všem cestujícím úchvatný výhled 
na nebe a hvězdy jako v kině.  

Strana 1    |    Strana 2  
Design exteriéru    |    Design interiéru    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Motor    |    Příslušenství Vytisknout   |   Zavřít



 

Nová řadicí páka s hlavicí 
potaženou kůží s dvojitým 
prošíváním

Leskle černé obložení 
s metalickými akcenty

Systém Nissan Connect 
s vylepšeným rozhraním

Luxusní volant obšitý kůží

LUXUSNÍ DETAILY, O TŘÍDU PŘED OSTATNÍMI
Sportovní volant 
ve tvaru D

Dvojitě prošívaná 
kožená sedadla

Leskle černé 
obložení s 
metalickými akcenty

Kůží potažená 
hlavice řadicí páky

Elektricky ovládané 
panoramatické 
střešní okno
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DISPLEJ PALUBNÍHO POČÍTAČE

INOVACE, KTEROU MÁTE 
PŘÍMO PŘED OČIMA.
Podrobné navigační pokyny, jméno volajícího, dostupné bezpečnostní 
funkce… všechny tyto informace máte přímo před očima na barevném 
5" displeji palubního počítače. Mezi jeho obrazovkami můžete přepínat 
tlačítky na volantu. Jak prosté! 

AUDIO SYSTÉM MONITOROVÁNÍ 
TLAKU V PNEUMATIKÁCH

VÝBĚR BARVY VOZU 
NA DISPLEJI

ASISTENČNÍ SYSTÉMY ŘIDIČE NAVIGACE KROK ZA KROKEM
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PRÉMIOVÝ 
AUDIOSYSTÉM 
BOSE
Užívejte si dokonalý zvuk prémiového 
audiosystému Bose. Povznášející zvukový 
zážitek na předních i zadních sedadlech. 
Naplňuje X-TRAIL zvukem, který má hloubku 
i preciznost.

SPECIÁLNĚ VYLADĚNÝ ZVUK
X-Trail je vybaven osmi vysoce výkonnými 
reproduktory: výškové reproduktory, přední 
a zadní reproduktory ve dveřích a subwoofer 
v zadní části přinášejí v harmonické spolupráci 
širší a jasnější zvuk s hlubokými a silnými basy – 
vše je dokonale vyváženo pro váš dokonalý 
hudební zážitek.
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3 ROKY 
AKTUALIZACE
ZDARMA

VÁŠ SVĚT NA DOSAH
Díky novému systému NissanConnect EVO s navigačními 
a mobilními aplikacemi je X-TRAIL nejlepším kamarádem 
vašeho chytrého telefonu. Už nebudete muset trpět 
strachem z odloučení. Nyní si za jízdy můžete užívat 
vlastnoručně vybranou hudbu, nejnovější tweety, novinky 
z Facebooku, rady TripAdvisor a mnoho dalšího. Vše je 
dokonale propojeno s vaším chytrým telefonem a 7" 
barevným dotykovým displejem Nissanu X-TRAIL. Můžete 
také zůstat ve spojení pomocí funkce rozpoznávání hlasu 
s asistentem pro handsfree SMS zprávy, pomocí 
handsfree volání a streamování hudby prostřednictvím 
rozhraní Bluetooth nebo vstupu zařízení iPod/USB. 

Program MapCareTM je služba, díky níž 
můžete po dobu 3 let od nákupu vozu získat 
jednu bezplatnou aktualizaci map ročně. Více 
informací získáte u dealera nebo na portálu 
pro majitele YOU+Nissan
https://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus.html  
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VÝJIMEČNĚ VARIABILNÍ SEDADLA
PRAKTIČTĚJŠÍ DRUHÁ ŘADA. Druhá řada sedadel je díky flexibilnímu uspořádání 
vskutku prvotřídní. Sedadla dělená v poměru 60/40 lze při nastupování posunout 
dopředu a nastavit tak, abyste podle potřeby získali více místa na nohy nebo na 
zavazadla. Nebo tak, jak je právě třeba. Sedadla také můžete sklopit, když si chcete 
jen tak odpočinout.

VOLITELNÁ TŘETÍ ŘADA. Třetí řada sedadel, dělená v poměru 50/50, vám nabízí 
další všestranné využití. Je ideální pro přepravu dalších cestujících a jejich výbavy 
a sedadla můžete navíc zcela sklopit a vytvořit co největší plochý nákladový prostor.

ZADNÍ DVEŘE S ÚHLEM OTEVŘENÍ 77°. Zadní dveře modelu X-TRAIL se otevírají 
v úhlu téměř 80° a poskytují vám snadný přístup k dětem, k chladicímu boxu, 
snowboardům… neuvěřitelně vám usnadní život. 

POSUVNÁ
2. ŘADA

SKLOPNÁ 
2. ŘADA77°

ÚHEL OTEVŘENÍ 
ZADNÍCH DVEŘÍ

UVEZE POHODLNĚ PĚT AŽ SEDM LIDÍ
Pohodlně se usaďte a vychutnejte si fantastický výhled volitelným elektricky ovládaným 
panoramatickým střešním oknem. Špičkový prostor pro hlavu ve své třídě a důmyslné 
větrací otvory pro druhou řadu sedadel zajišťují komfort pro každého. Volitelná třetí řada 
sedadel, dělená v poměru 50/50, je ideálním řešením, když ve svém X-TRAILu potřebujete 
vézt více členů rodiny a přátel. Nebo můžete sedadla zcela sklopit a vytvořit tak co největší 
plochý nákladový prostor. 

 

Vytisknout   |   Zavřít
Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4    |    Strana 5    |    Strana 6    |    Strana 7    |    Strana 8    |    Strana 9    |    Strana 10    |    Strana 11    |    Strana 12

Design exteriéru    |    Design interiéru    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Motor    |    Příslušenství



BEZDOTYKOVÉ OTVÍRÁNÍ ZADNÍCH DVEŘÍ

INOVACE, KTERÁ VÁM POMÁHÁ
Máte plné ruce? Žádný problém! Zadní dveře můžete otevřít i bez dotyku. Stačí jen stát 
asi metr od nich, mít v kapse inteligentní klíč a lehce nohou pohnout směrem pod střed 
nárazníku – dveře se za pár sekund otevřou.
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BEZDOTYKOVÉ OTVÍRÁNÍ ZADNÍCH DVEŘÍ

MALÉ DETAILY DĚLAJÍ 
VELKÝ ROZDÍL

V Nissanu inovujeme proto, abychom vám usnadnili život. Detaily, jako je bezdotykové 
otvírání zadních pátých dveří a široce se otevírající zadní dveře, vás zbavují problémů 

s nakládáním a vykládáním, takže si můžete své úžasné dny užívat naplno. 

PRAKTIČNOST, KTEROU 
OVLÁDÁTE JEDNOU RUKOU
Exkluzivní systém dokáže přizpůsobit zavazadlový prostor během okamžiku 
potřebám vaší další vyjížďky. Pomocí variabilní sady polic a dělicích příček 
jej můžete rozčlenit 9 různými způsoby. Je to tak snadné, že to zvládnete 
jednou rukou.

Pěkně dolů. Abyste mohli 
naložit vysoké náklady, 
můžete úložnou plochu 
posunout o něco níže. 

Tajné místo. Dlouhá rovná 
úložná plocha pro velké 
předměty překrývá spodní 
úložné patro sloužící 
k uskladnění věcí, které 
chcete ukrýt před zvědavci.
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POHLED Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Panoramatický kamerový systém AVM zobrazuje 
virtuální panoramatický pohled na vozidlo shora. 

Odhaluje tak úplnou podobu parkovacího místa a 
veškeré možnosti manévrování.

POHLED NA ZADNÍ A PŘEDNÍ ČÁST VOZU
Díky systému AVM můžete snadno kontrolovat 
přední i zadní část vozidla a přitom zůstat 
pohodlně usazeni na sedadle řidiče.

ZOBRAZENÍ SITUACE ZE VŠECH STRAN

ANI MÁLO, ANI MOC
Displej vám zobrazuje pohled dopředu 

a shora. Vy tak víte, jak ještě můžete 
popojet, aby to nebylo „až moc“.

NEBOJÍ SE PARKOVÁNÍ
Je parkovací místo úzké a z 

obou stran stojí vozy? Pohled 
shora vám pomůže X-TRAIL 

nasměrovat přesně doprostřed.

CHRÁNÍ VAŠE KOLA
Díky boční kameře 
budete mít spolehlivě 
pod kontrolou vzdálenost 
vozu od obrubníku.

DOZADU S LADNOSTÍ
Při couvání vidíte na displeji vše, 

co se nachází za vámi. Pohled shora 
vám zase odhalí předměty, které 

byste jinak oknem neviděli.

POHODLNĚ ZAPARKUJTE 
V PODÉLNÉM STÁNÍ

Systém AVM zobrazuje 
záběry, díky kterým 

zaparkujete jako 
profesionálové.

VEJDETE SE JEDNODUŠE 
KAMKOLI

Systém AVM zobrazuje různé 
pohledy, které vám 

pomohou zaparkovat 
snadno a bez jediného 

škrábance.

PARKOVÁNÍ V GARÁŽI 
JE HRAČKA

Panoramatický kamerový 
parkovací systém vám 

pomůže pohodlně zajet 
až do garáže. Ukáže vám 

objekty na podlaze 
a zkontroluje, zda jste již 
zajeli za garážová vrata.

SNADNO PŘIPOJÍTE PŘÍVĚS
Systém AVM zobrazuje 
pohled shora i pohled 

na zadní nárazník, což vám 
pomůže snadno nastavit 

tažné zařízení.
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VIDÍ VÍC.

STAŇTE SE MISTRY 
MANÉVROVÁNÍ
Když začne jít do tuhého, inteligentní parkovací asistent Nissan 
vám pomůže. Stačí jen najet vedle parkovacího místa a sám vás 
do něj navede. A vaše ruce si v klidu odpočinou! X-TRAIL nabízí 
ve své třídě exkluzivní panoramatický kamerový parkovací systém 
se systémem rozpoznávání pohybujících se objektů. Čtyři kamery 
zprostředkovávají pohled na celé okolí vozu z ptačí perspektivy. 
Na rozdělitelné obrazovce si lze přiblížit pohled dopředu, dozadu 
a směrem k obrubníku a získat tak lepší přehled.

 

PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ 
Je pro vás podélné parkování 

komplikované? Na displeji 
panoramatického kamerového 

parkovacího systému si vyberte 
požadované místo a nechte 
systém, ať vás tam navede. 

ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA
Už si nemusíte kroutit krk – při 
couvání se můžete spolehnout 

na zadní parkovací kameru. 
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POMOC NA DOSAH RUKY

ZASÁHNE, KDYŽ JE TŘEBA
Seznamte se se svým spolujezdcem. Dokáže vidět, vnímat a zasáhnout. 

Od chytrých bezpečnostních funkcí, které zasahují za vás, až po plně 
autonomní funkce, od inteligentního parkovacího asistenta až po 

inteligentní nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců působí nový 
X-TRAIL jako váš nejlepší přítel – neustále za vás sleduje provoz, 

neustále je připraven vám pomoci a nikdy nezapomíná na ty okolo vás. 

INTELIGENTNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ 
S ROZPOZNÁVÁNÍM CHODCŮ. Tento 
systém neustále monitoruje, jestli 
před vozem nejsou překážky nebo 
chodci, a zabrání vám v nárazu do 
něčeho, co ze sedadla řidiče není vidět.

UPOZORNĚNÍ NA VYBOČENÍ 
Z JÍZDNÍHO PRUHU. Pokud vůz zjistí, 
že vyjíždíte ze svého pruhu, systém 
upozornění na opuštění jízdního 
pruhu aktivuje vizuální a zvukovou 
výstrahu.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ SVĚTEL. 
Hodí se dobře vidět na neosvětlených 
silnicích. Tento systém aktivuje dálková 
světla pokaždé, když je potřebujete, 
a v přítomnosti protijedoucích vozidel 
je dočasně ztlumí.
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POMOC NA DOSAH RUKY

NEÚNAVNÝ STRÁŽNÝ ANDĚL
Systémy Nissan Intelligent Driving využívají pokročilou radarovou technologii, se kterou 
neustále sledují dění okolo vás, analyzují okolní dopravu a pomáhají vám reagovat 
na neočekávané situace. Je to, jako kdybyste měli další pár očí – sleduje okolní dění, 
takže vy si můžete užívat svá rodinná dobrodružství. 

INTELIGENTNÍ UPOZORNĚNÍ
NA PROJÍŽDĚJÍCÍ VOZIDLA. Tento 
systém vás při couvání upozorní 
na přítomnost přijíždějících vozidel 
nebo velkých překážek za vámi 
a v případě potřeby i přibrzdí. 

ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH 
ZNAČEK. Díky automatické detekci 
silničního značení vždy dodržíte 
aktuální rychlostní omezení.

INTELIGENTNÍ SLEDOVÁNÍ 
MRTVÉHO ÚHLU vidí to, co oko 
vidět nemůže. Upozorní vás, 
když ve vašem mrtvém úhlu 
zjistí přítomnost vozidla.
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INTELIGENTNÍ SLEDOVÁNÍ 
POHYBU KAROSERIE.
Hladce i po nerovném povrchu. 
Tento systém vůz lehce přibrzdí a tím 
předchází nepříjemnému zhoupnutí 
při přejíždění nerovností a pro celou 
rodinu zvyšuje celkovou úroveň 
pohodlí při jízdě.

INTELIGENTNÍ SLEDOVÁNÍ 
DRÁHY VOZU.
Jízda zatáčkou s přehledem. Tento 
systém upravuje intenzitu brzdění 
jednotlivých kol a umožňuje tak 
projíždět zatáčkami v optimální stopě. 

INTELIGENTNÍ MOTOROVÁ BRZDA.
Vnímejte stopu. Tento systém ovládá 
převodovku CVT tak, jak byste v mírné 
zatáčce řadili manuálně. Podřadí, aby 
plynule zpomalil při projíždění zatáčky, 
a při výjezdu zařadí zpět na vyšší stupeň 
pro adekvátní zrychlení. 

BUĎTE ZA VOLANTEM JAKO PROFESIONÁL

X-TRAIL Z VÁS UDĚLÁ 
LEPŠÍHO ŘIDIČE.
X-TRAIL je tak hbitý a citlivě reagující, že skutečně zlepšuje váš 
styl jízdy. Technologie aktivního ovládání podvozku zajišťují 
snadné a bezpečné ovládání vozu. Vzrušující a pohodlná jízda 
pro všechny pasažéry. Nasedněte a užívejte si zábavu. 

 

Vytisknout   |   Zavřít
Strana 1    |    Strana 2    |    Strana 3    |    Strana 4    |    Strana 5    |    Strana 6    |    Strana 7    |    Strana 8    |    Strana 9    |    Strana 10    |    Strana 11    |    Strana 12

Design exteriéru    |    Design interiéru    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Motor    |    Příslušenství



BUĎTE ZA VOLANTEM 
JAKO PROFESIONÁL

MRKNUTÍM OKA SE 
PŘIZPŮSOBÍ DEŠTI 
NEBO NÁMRAZE
X-TRAIL se dokáže přizpůsobit změněným podmínkám 30krát rychleji než trvá mrknutí 
oka. Ať už se systém setká se sněhem, mokrou dlažbou nebo prudkou zatáčkou, vždy 
automaticky pošle výkon na kola, která to nejvíce potřebují. Dokonce i v ideálních 
podmínkách se systém pohonu všech kol Nissanu X-TRAIL ohromně vyplatí – tak skvělý 
pocit přilnavosti jste ještě nezažili.

ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE / FUNKCE AUTO 
HOLD. S asistentem rozjezdu do kopce bude pro vás 
každý svah hračkou. Přibrzdí všechna čtyři kola, která 
vůz podrží na 2 až 3 sekundy, než je do nich přiveden 
hnací výkon. Při aktivaci funkce Auto Hold dokáží brzdy 
držet vůz v jakémkoli svahu po dobu až tří minut.

INTELIGENTNÍ POHON 4X4. Systém 
pohonu všech kol All-Mode 4×4-i použitý 
v Nissanu X-TRAIL je výkonný na silnici 
i mimo ni. Chcete-li jezdit maximálně 
úsporně, můžete si trvale nastavit pohon 
dvou kol. Automatický režim neustále 
monitoruje situaci a upravuje rozložení 
pohonu mezi předními a zadními koly.
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INTELLIGENT POWER 

DOJEDETE DÁLE, 
BEZ VÝČITEK SVĚDOMÍ
Hledáte prostorné SUV, který je radost řídit a navíc má nízkou spotřebu 
paliva? Přesně to vám dává X-TRAIL. Od aerodynamického tvaru 
karoserie, jež nehlučně krájí vzduch až po moderní motory a praktickou 
převodovku Xtronic, která zaručuje skvělou účinnost a výkon. 

Nový X-TRAIL pohání moderní zážehový motor o objemu 1,6 litru 
nebo vznětový motor o objemu 1,6 nebo 2,0 litru, který nabízí výkon 
větších vznětových motorů a zároveň má nižší spotřebu paliva 
a nižší emise CO2. Motory jsou vybaveny systémem Start/Stop, který 
jej, když se dočasně nepoužívá – například při stání na semaforu – 
vypne, aby se zbytečně neplýtvalo palivem, a zase vmžiku nastartuje, 
abyste mohli pokračovat v jízdě. 

Nejnovější verze převodovky Xtronic (převodovka s plynulou změnou 
převodového poměru) má až o 40 % nižší tření než dříve a počtem 
převodových poměrů předčí některé osmistupňové automatické 
převodovky. Díky novému režimu Eco lze jednoduchých stisknutím 
tlačítka snížit spotřebu paliva. Za volantem Nissanu X-Trail si tak 
můžete vychutnat dynamickou a úspornou jízdu.

MOTOR VÝKON
(k)

TOČIVÝ 
MOMENT

(NM)
CO2

(G/KM)
SPOTŘEBA PALIVA

(L/100 KM)
0-100 
KM/H

1.6 DIG-T 2WD MT 163 240 145 (149 pro 18"/19" kola) 6,2 (6,4 pro 18"/19" kola) 9,7 s

1.6 dCi diesel 2WD MT 130 320 129 (133 pro 18"/19" kola) 4,9 (5,1 pro 18"/19" kola) 10,5 s

1.6 dCi diesel 2WD CVT X-TRONIC 130 320 135 (139 pro 18"/19" kola) 5,1 (5,3 pro 18"/19" kola) 11,4 s

1.6 dCi diesel 4WD MT 130 320 139 (143 pro 18"/19" kola) 5,3 (5,4 pro 18"/19" kola) 11,0 s

2.0 dCi diesel 2WD CVT X-TRONIC 177 380 148 (152 pro 18"/19" kola) 5,6 (5,8 pro 18"/19" kola) 9,6 s

2.0 dCi diesel 4WD MT 177 380 149 (153 pro 18"/19" kola) 5,6 (5,8 pro 18"/19" kola) 9,4 s

2.0 dCi diesel 4WD CVT X-TRONIC 177 380 158 (162 pro 18"/19" kola) 6 (6,1 pro 18"/19" kola) 10,0 s

NNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMM 
TTTTTTTTOOOOOOOOOOČČČČČČČČČČČČČČIIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ 
MMMMMMMOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTT 
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NISSAN

UPRAVTE SI X-TRAIL PRO SVÁ RODINNÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ
Zajistěte, aby vaše další dobrodružství s rodinou bylo nezapomenutelné a vybavte si X-TRAIL podle vašich 
potřeb. Od bezdrátových nabíječek telefonů a dvojitých zásuvek USB, přes nosiče lyží/snowboardů pro 
celou rodinu až po další příslušenství se můžete spolehnout, že originální příslušenství Nissan udrží celou 
posádku v pohodlí a připravenou na jakoukoli akci.

1. Zadní spodní kryt nárazníku 
(kompatibilní s odnímatelným tažným zařízením) 

2. Odnímatelné tažné zařízení 
3. Nosič lyží/snowboardů, až na 6 párů

4. Dvojitý konektor USB pro rychlé nabíjení v druhé 
řadě sedadel

5. Hliníkové boční nášlapy 
6. Držák smartphonu Push air
7. Podsvícené prahové lišty dveří
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D

C

D

CA
B

BARVY

Šedá Gun - M - KAD Černá - P - G41

Tmavě červená - CP - NBF Bronzová Chestnut - P - CAS

Olivová Titanium - PM - EAN Oranžová - PM - EBB Červená - S - AX6 Modrá Vivid - PM - RAW

Bílá Pearl – 3P - QAB Stříbrná Blade - M - K23

ČALOUNĚNÍ

ROZMĚRY

A: Rozvor: 2 705 mm

B: Celková délka: 4 690 mm

C: Celková šířka: 1 820 mm 
(1 830 mm s 19" koly)

D: Celková výška: 1 710 mm 
(1 740 mm se střešními ližinami)

LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ

PERFOROVANÁ KŮŽE - BÉŽOVÁ

TMAVĚ HNĚDÁ TAN KŮŽE SE SPECIÁLNÍM PROŠÍVÁNÍM

PERFOROVANÁ KŮŽE - ČERNÁ

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/VOLITELNĚ

17" hliníková kola 
(stříbrně lakovaná)

18" hliníková kola 19" hliníková kola 

HLINÍKOVÁ KOLA
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360° PROCES
Stavíme na kvalitě od samého počátku, pečlivě koncipujeme každé 

auto, aby bylo pohodlnější a odolnější prostřednictvím inovativního 
designu, inteligentních technologií a promyšlených detailů 

inspirovaných vámi.

BEZPEČNOST
Pracujeme s našimi inteligentními bezpečnostními systémy, aby na vás 

dávaly pozor a pomáhaly vám vyhnout se jakýmkoli nehodám, pro lepší, 
jistější požitek z jízdy každý den. Náš panoramatický kamerový parkovací 

systém využívá 4 kamery a poskytuje vám pohled na vůz a jeho okolí 
z ptačí perspektivy.

EXTRÉMNÍ SPOLEHLIVOST
Prověřujeme naše vozy v extrémních podmínkách, abychom zaručili jejich 

každodenní výkon a spolehlivost. Najezdíme miliony kilometrů ve výrobních 
zkouškách, tisíckrát denně otevřeme a zavřeme dveře a kapotu a používáme 

skutečný sopečný prach z Japonska pro testování odolnosti oken.

PROVĚŘTE SI NÁS | 
Náš závazek kvality můžete nejlépe potvrdit vy. Vyhledejte si testy, recenze 

a hodnocení online nebo zjistěte, co lidé říkají o Nissanu na platformě Reevoo. 
Je to nejlepší místo, kde můžete porovnat vozidla a získat skutečné odpovědi 

od skutečných vlastníků, kterým můžete důvěřovat. 

DOSAŽENÁ MNOHALETÝMI 
ZKUŠENOSTI.

V Nissanu provádíme vše s ohledem na našeho zákazníka. Každý 
náš krok a rozhodnutí probíhá s maximální péčí, přesností 

a důrazem na kvalitu, protože vše, co děláme, děláme pro vás. 
Od myšlenky po výrobu vozu, od testování po přehlednost, od služby 

zákazníkům po naše odhodlání. Kvalita je v každém malém detailu.

V NISSANU

SE ZAMĚŘUJEME 
NA KVALITU.
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KDEKOLI, KDYKOLI, COKOLI. STAČÍ ZAVOLAT NA ČÍSLO 800 23 23 23 A JSME VÁM K DISPOZICI.*

NISSAN X-TRAIL
VÁM NABÍZÍ:
ZÁRUKU NA 3 ROKY NEBO 100 000 KM*
SERVISNÍ INTERVAL 30 000 KM NEBO
1 ROK PRO DIESELOVÉ MOTORY*
SERVISNÍ INTERVAL 20 000 KM NEBO
1 ROK PRO BENZÍNOVÉ MOTORY*
*Podle toho, co nastane dříve. Podrobnější informace 
o podmínkách, omezeních a výlukách záruky jsou 
uvedeny v záruční knížce.

NEJVYŠŠÍ KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENU*
Slibujeme, že díky týmu našich odborníků a použití

originálních dílů Nissan se dostane vašemu vozu 
té nejlepší možné péče. Abychom vám nabídli nejlepší 

cenu, ujišťujeme vás, že pokud přijdete s nabídkou 
z jiného servisu v okruhu 10 km od vašeho dealera 

Nissan, která bude nižší než naše, tak cenu dorovnáme.

ASISTENČNÍ SLUŽBA NISSAN*
Slibujeme, že vás udržíme na silnici 24 hodin 
denně – celý rok. Ať už se stane cokoli, 
garantujeme vám 24hodinovou asistenci Nissan. 
Na stáří vašeho vozu nezáleží. Bezplatnou 
asistenci Nissan vám garantujeme po každé 
pravidelné údržbě v autorizovaných servisech 
Nissan až do data příští předepsané údržby.

NÁHRADNÍ VŮZ ZDARMA*
Slibujeme, že pokaždé, když bude vaše auto 

v servisu, dealer Nissan vám nabídne řešení vaší 
mobility navržené tak, aby vyhovovalo vašim 

potřebám. Objednejte se s předstihem a my vám 
zaručujeme, že pro vás bude zdarma připraveno 

náhradní vozidlo. Na vybraných servisních místech 
máme k dispozici dokonce i elektromobily a celou 

řadu jiných řešení dopravy.

KONTROLA VOZU ZDARMA*
Slibujeme, že než započneme s jakoukoli prací 
na vašem voze, zdarma jej zkontrolujeme a vy tak
budete přesně vědět, co je třeba udělat a kolik to 
bude stát. Žádná překvapení. Vaše faktura za práci 
a náhradní díly nepřekročí vámi schválenou
částku a úkony provedené bez vašeho souhlasu
vám nebudeme účtovat.

DOBA, PO KTEROU BUDETE UŽÍVAT VÝHOD PLYNOUCÍCH Z NAŠICH SLIBŮ, NENÍ NIJAK OMEZENÁ. POKUD 
JSTE SE PŘIDALI K NAŠEMU VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU YOU+NISSAN A MÁTE ZÁJEM O UPŘÍMNÉ

A POCTIVÉ JEDNÁNÍ, JSME TU PRO VÁS A BUDEME NA VÁS DÁVAT POZOR. NEUSTÁLE. TO JE NÁŠ SLIB.

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA

Prodloužená záruka Nissan vám poskytuje příležitost prodloužit záruku výrobce
na 3 roky/100 000 km na delší období či počet kilometrů. Vyberte si plán, který 
pro vás bude nejvýhodnější. Bude-li nutná oprava, budou použity pouze originální 
díly Nissan a opravu provedou mechanici vyškolení společností Nissan.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

Sjednání 5* servisní smlouvy Nissan představuje ten nejlepší způsob, jak vašemu 
Nissanu X-TRAIL poskytnout péči, kterou si zaslouží! Poskytneme kompletní péči 
vašemu vozidlu a navíc vám zaručíme předem stanovené ceny poprodejních služeb 
a několik let dopředu. Přivezete-li svoje vozidlo do našeho dealerství, vyměníme podle 
plánu údržby Nissan všechny potřebné díly a kapaliny a zkontrolujeme celkový stav 
vozidla, abyste měli jistotu, že vás na cestách nic nezaskočí. Servisní smlouva Nissan
poskytuje naprostou kontrolu nad náklady a plánováním, o váš vůz se postarají 
mechanici vyškolení společností Nissan.

5* SERVISNÍ SMLOUVA*

DÍKY VÁM SE STÁLE ZLEPŠUJEME.

Vy jste naší inspirací. Motivujete nás k hledání 
stále důmyslnějších řešení. Podněcujete nás 
k inovacím a změnám v zaběhnutých 
postupech. Nechceme se spokojit s pouhým 
vylepšováním či rozšiřováním toho, co již 
existuje. Chceme posouvat a znovu definovat 
hranice možností. Chceme nabízet originální 
řešení, která nám pomohou uspokojit vaše 
každodenní potřeby a naplni t  vaše 
nejodvážnější sny. Nissan navrhuje vozy, 
příslušenství a služby, které mění zaběhnuté 
představy o možnostech automobilů. Abyste 
si skutečně vychutnali každou jízdu, dodává 
funkčním pr vkům kouzlo nevšedního 
a nevšední činí dokonale funkčním.

*Podrobné informace o podmínkách Příslibu společnosti Nissan jsou popsány ve Všeobecných podmínkách tohoto programu, které jsou k dispozici
na www.nissan.cz a u participujících autorizovaných dealerů a servisů Nissan. Výhody programu je možné čerpat pouze u autorizovaných dealerů
a servisů Nissan, kteří se tohoto programu účastní. Dostupnost 24 hodin denně se týká Asistenčních služeb Nissan. Zákaznická linka pro další služby
je k dispozici v pracovních dnech od 9 do 17 hod.

*Pro více informací o podmínkách Prodloužené záruky Nissan a 5* Servisní smlouvy Nissan kontaktujte prosím autorizované dealery Nissan.

Design exteriéru    |    Design interiéru    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Motor    |    Příslušenství Vytisknout   |   Zavřít



Vize Inteligentní mobility nás inspiruje ve všem, co děláme. Díky novým technologiím 
měníme auta z pouhých dopravních prostředků na opravdové partnery. Pokud 
pojedeme spolu, bude jízda jistější, propojenější a bude v ní více vzrušení! Ať už jde 
o vozy, které vám pomohou s řízením, nebo o dálnice, na kterých si za jízdy nabijete 
svůj elektromobil, bavíme se o velmi blízké budoucnosti. 
O budoucnosti, která se začíná rýsovat ve vozech Nissan, jež můžete řídit už dnes!

Navštivte naše stránky: www.nissan.cz

 

Sledujte Nissan X-TRAIL na:

Vyvinuli jsme maximální snahu o to, aby obsah této publikace byl v okamžiku jejího předání do tisku (03/2017) správný. Tato brožura 
byla vytvořena s využitím prototypových vozů vystavovaných na autosalonech. V souladu s politikou soustavného zlepšování 
produktů si Nissan International vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace a vozidla popisovaná a vyobrazená v této publikaci. 
Prodejci Nissan budou informováni o každé takové úpravě co možná nejrychleji. Prosím, ověřte si u místního prodejce Nissan, že 
jste obdrželi nejaktuálnější informace. Z důvodů limitů použitého tiskového procesu se mohou barvy uvedené v této brožuře mírně 
lišit od skutečných barev použitých laků a interiérových dekorů. Údaje v této brožuře nemusí být přesné v důsledku písařských chyb 
či chyb tisku. Výbava uvedená v této brožuře nemusí být v našem regionu nabízena. Jak je v automobilovém průmyslu obvyklé, 
kožená sedadla od Nissanu jsou potažena přírodní kůží (myslí se vlastní materiál, nikoliv jeho zpracování) na místech, která přicházejí 
do styku s tělem řidiče či pasažérů. Pro ostatní části čalounění sedadel je použita umělá kůže, která v řadě ohledů převyšuje vlastnosti 
přírodní kůže (například nevrásní při stárnutí, snadněji se čistí, je odolnější proti mechanickému poškození). Takové řešení umožňuje 
poskytnout našim zákazníkům skutečně hodnotný a trvanlivý produkt. Údaje o dostupnosti jazykových verzí Nissan Connect vám 
poskytnou prodejci Nissan. Zobrazení je pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním 
účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celé této brožury nebo jakékoliv její 
části bez písemného souhlasu společnosti Nissan International je zakázána. Kombinovaná spotřeba: 4,9-6,4 l/100 km; kombinované 
emise CO2: 129-162 g/km. Dovozcem je společnost Nissan Sales CEE Kft. (Maďarsko, 1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B) jednající 
prostřednictvím Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, Česká republika, 
IČ: 27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598.

Tato brožura je vyrobena z papíru bez obsahu chlóru. – BROŽURA NOVÝ X-TRAIL MY17 LHD 03/2017 – Vytištěno v EU.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francie, výroba: eg+ worldwide, Francie – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Razítko dealera:
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