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HVAD NU, HVIS DU BARE 
IKKE ER TYPEN, DER KØRER 
EFTER ET KORT?
Så har du brug for en bil, som er lige så åben over for nye eventyr, som du er. 
En bil, som kan få dig frem overalt, hvor du ønsker at køre hen. Og som rummer 
al den komfort og teknologi, der gør turen tilbage lige så sjov. Nu hvor du 
er i gang, hvorfor så ikke gøre det i god stil og med et unikt statement? 
Så gør dig klar, og lad os komme af sted. Vi er klar. Nissan X-TRAIL.
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Omgivelserne kan være hårde og uindbydende, men interiøret i X-TRAIL er præcist det modsatte. 
Læn dig tilbage og nyd de smagfulde detaljer som fx det el-betjente panoramasoltag, 
læderdetaljer med dobbelte syninger, LED-kabinelys og dekor i sort højglans. En helhed, der 
giver en imponerende udsigt – uanset, hvor du kigger hen.

Side 1    |    Side 2    |    Side 3

Udvendig design    |    Indvendig design    |    Alsidighed    |    Teknologi og Ydelse    |     Sikkerhed    |     Stil og Tilbe Udskriv   |   Close



Side 1    |    Side 2    |    Side 3

Udvendig design    |    Indvendig design    |    Alsidighed    |    Teknologi og Ydelse    |     Sikkerhed    |     Stil og Tilbe Udskriv   |   Close



IMPONERENDE FRA TOP TIL TÅ 
Hvad enten det er i inspirerende omgivelser på en stjerneklar nat, 
eller det bare er et rart sted at sidde på en kølig morgen, så er X-TRAIL det 
helt rette sted at opholde sig.

Komfortsæder med inspiration fra NASA’s rumprogram – med 
tanke på din komfort hentede Nissan’s ingeniører inspiration fra rummet, 
hvor astronauterne fl yder vægtløse rundt i afslappede positurer. For at 
genskabe denne "neutrale positur", når du sidder bag rattet, har 
de designet et leddelt forsæde, som giver dig støtte fra bækkenpartiet til 
brystet og har fl eksible sædepuder, der tilpasser sig din unikke position på 
sædet. Det resulterer i usædvanlig høj komfort – uanset om du er iført 
rumdragt eller ej.

El-betjent panoramasoltag – mere kosmisk inspiration. Med det 
el-betjente panoramasoltag har alle i bilen et utroligt udsyn til himlen, 
stjernerne og måske din næste destination.

Kopholdere – du fi nder 8 (10 stk. med 7 sæder) kopholdere i 
Nissan X-TRAIL.

Quick Comfort opvarmede forsæder – Nissan-innovation ned til 
mindste detalje. Ved at fokusere på kroppens vigtige områder og opvarme 
dem i en bestemt rækkefølge, får du varmen så hurtigt som muligt.
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PLADS OG FLEKSIBILITET. 
En velgennemtænkt 2. sæderække. 2. sæderække i denne bil sætter 
i sandhed nye standarder takket være den fl eksible sædekonfi guration i 
X-TRAIL. Bagsædet kan forskydes frem og tilbage i splittet 60/40 for nemmere 
adgang, mere bagagerumsplads, benplads eller et sted midt imellem. 
Ryglænene kan også lænes ekstra langt tilbage, når det er tid til 
bare at slappe af.

3. sæderække. Perfekt når du skal have plads til hele teamet eller have 
ekstra venner med. Når 50/50-splitbagsædet på 3. sæderække tilkøbes, 
får du ekstra fl eksibilitet og plads til passagerer og bagage, og det kan 
klappes ned, så bagagerumsbunden er helt plan, hvilket giver maksimal 
bagagerumskapacitet.

Elektrisk åbning af bagklappen og bagdøre der kan åbnes 77º. 
Hvad enten det er børnesæder eller snowboards, giver X-TRAIL dig 
nem adgang med bagdøre, der kan åbnes næsten 80º, og mulighed for 
elektrisk åbning af bagklappen med et tryk på en knap på bagklappen 
eller med Nissan’s i-key – nøglefri betjening. 

EL-BETJENT BAGKLAP

FORSKYDELIG 2. 
SÆDERÆKKE

2. SÆDERÆKKE 
MED 
JUSTERBARE 
RYGLÆN77°

BAGDØRE MED  
STOR ÅBNING
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1982 L 550 L

Dig selv, en passager og 
masser af bagage.

Fem personer og 
jeres udstyr.

Den fl eksible bagagerumsopdeling 
Divide-N-Hide. Indretning med én hånd. 
Med DIVIDE-N-HIDE-bagagesystemet, 
som er standard på alle X-TRAIL med 5 
sæder, kan du tilpasse pladsen på et 
øjeblik. Et fl eksibelt sæt med hylder og 
rumdelere giver dig masser af 
indretningsmuligheder, og det er så nemt, 
at du kan gøre det med én hånd.

En lang, fl ad bund med opbevaring 
nedenunder til de store genstande 
og de ting, du gerne vil holde skjult.

Sænk bunden, så du får ekstra højde 
til de høje genstande.

Skab en høj boks, hvor værdigenstandene 
er ude af syne, med en praktisk hylde 
øverst.

Skab plads til opbevaring under bunden 
og en praktisk hylde til at holde bagage 
adskilt og let tilgængelig.

 
DIVIDE-N-HIDE

ÅBEN BAGKLAP OG ET ÅBENT SIND.
Plads til både værktøj og team. Med plads til genstande på op til ca. 2 m 
giver X-TRAIL dig muligheder, du ikke vidste fandtes. Og med en velgennemtænkt 
sædekonfi guration er der også masser af plads til vennerne.
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*Tallene er foreløbige og afventer endelig godkendelse.

FÅ LIDT SNAVS PÅ HÆNDERNE 
– MED REN SAMVITTIGHED.
Hvad nu, hvis du havde en fremragende brændstoføkonomi i en rummelig SUV, 
som bare var rigtig sjov at køre i? Det har vi med X-TRAIL opnået ved at udvikle alt 
fra bilens aerodynamik, så bilen glider lydløst gennem vinden, til avancerede motorer og 
en Xtronic-automatgearkasse, som maksimerer effektiviteten og præstationerne.

Masser af kraft. I Nissan X-TRAIL kan du vælge mellem en avanceret 1.6-liters diesel- 
eller benzinmotor. Begge motorer leverer samme præstationer som større motorer – men 
med bedre brændstoføkonomi og mindre CO2-udledning. Motorerne er også udstyret 
med Nissan’s automatiske start/stop-system, som standser motoren, når der ikke er brug 
for den – for eksempel ved trafiklys. Det sparer brændstof, og motoren starter roligt og 
hurtigt igen, når du skal køre videre.

Xtronic aut. I den nyeste version af vores Xtronic-gearkasse er friktionen reduceret med 
op til 40 %, og gearudvekslingsområdet er øget til over niveauet for nogle 8-trins 
automatiske gearkasser. En ny Eco-funktion forbedrer brændstoføkonomien med et tryk 
på en knap. Alt dette og præstationer, der er så jævne, at det føles som at køre på en 
konstant bølge af kraft.

MOTOR YDELSE 
(HK)

DREJNINGSMOMENT 
(NM) CO2 (G/KM) BRÆNDSTOFFORBRUG 

(KM/L)

dCi 130 2WD 
6 MT 130 320 129 / 133 

(17" / 19")
20,4 / 19,6
(17" / 19")

dCi 130 2WD 
Xtronic 130 320 135 / 139 

(17" / 19")
19,6 / 18,9 
(17" / 19")

dCi 130 4WD 
6 MT 130 320 139 / 143 

(17" / 19")
18,9 / 18,5 
(17" / 19")

DIG-T 163 2WD 
6 MT 163 240 145* / 149* 

(17" / 19")
16,1* / 15,6*
(17" / 19")
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HVAD NU HVIS DIN BIL VIDSTE, 
HVORNÅR DU KØRER I SVING?
Og hvordan den skulle reagere på dine kommandoer? Den slags intuitiv 
respons har vi integreret i Nissan X-TRAIL. Således kan du imødegå 
alle situationer med større selvsikkerhed og komme ud på den anden side med 
et stort smil på læberne.

Intuitivt firehjulstræk. Med X-TRAIL’s 
All-Mode 4x4-i, har du et system, som kan klare 
både by- og offroad-kørsel. Du kan vælge 
permanent forhjulstræk for at opnå størst mulig 
effektivitet. Auto Mode overvåger konstant 
forholdene og justerer fordelingen af kraft mellem 
for- og baghjulene, så du hele tiden har optimalt 
vejgreb. Udfordrende forhold? Så skal du vælge 
4WD Lock Mode.

Active Engine Braking. Hvad enten du 
sænker farten før et sving eller for at standse, 
aktiverer dette system motorbremsen ved 
hjælp af Xtronic-gearkassen, hvilket svarer til 
at geare ned i traditionelle gearkasser – det 
giver en mere jævn hastighedsnedsættelse 
og større komfort ved opbremsning.

Active Trace Control. En klar forbedring: 
Denne innovative teknologi giver bedre 
kontrol i sving. Systemet læser svinget, 
og hvis det er nødvendigt, kan det bremse 
de enkelte hjul separat og dermed hjælpe 
dig med at styre sikkert gennem svinget.

Active Ride Control. Dæmper ved hjælp af 
bremserne, aktivt svinginger i bilen ved kørsel 
på ujævn vej, f.eks. over fartbump.

Hill Start Assist. Op, op og af sted. Hill 
Start Assist hjælper dig med at undgå, at 
bilen ruller baglæns, når du sætter i gang 
på en stigning.
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iPOD® DÆKTRYKSOVERVÅGNING TILPAS SKÆRMEN
TIL DIN FARVE

FØRERASSISTANCESYSTEMER TURN-BY-TURN-
NAVIGATION

NISSAN’S AVANCEREDE INFOSKÆRM

INNOVATION LIGE FOR ØJNENE AF DIG.
Trafikpropper. Middagsplaner. Med alt det, der sker omkring dig, er det nemt at miste fokus på det vigtigste: 
at køre bilen. Med alt fra navigationsanvisninger til vis nummer-funktion sørger den avancerede infoskærm 
for, at du har informationerne lige foran dig. Derved minimeres den tid, du fjerner blikket fra vejen.
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NISSANCONNECT

INNOVATION DER HOLDER DIN 
VERDEN INDENFOR RÆKKEVIDDE
GENNEMTÆNKT OG FUNKTIONEL NissanConnect er spækket med en lang række features og er utroligt nemt at bruge 
takket være en 7" touchscreen i høj opløsning med anti-blænde-funktion. Det omfatter en ideel kombination af audio-, 
navigations- og kommunikationsfunktioner samt topmoderne online features til integrering af smartphone.

ONLINE, UANSET HVOR DU KØRER HEN. NissanConnect omfatter smartphone-integrering. Fra displayet i din Nissan 
kan du på en komfortabel måde nyde godt af en række apps*, som hele tiden udvides, og som alle sammen er skræddersyede til at 
forbedre din overordnede køreoplevelse på en sikker måde. Din X-TRAIL vil blive en integreret del af din online livsstil – ligesom din 
smartphone, tablet og computer.

INTELLIGENTE FØRERASSISTENTSYSTEMER og navigationsfunktioner hjælper dig i alle slags trafiksituationer.

AUDIOSTREAMING VIA BLUETOOTH®. Du kan lytte til digitalradio og internetradio eller streame musik fra din mobiltelefon.

iPOD-/USB-TILSLUTNING. Tilslut din iPod eller MP3-afspiller for at nyde hele din musiksamling, når du er på farten.

* Kørslen kræver førerens fulde opmærksomhed. Gør kun brug af NissanConnect-services, når det er sikkert at bruge dem. Nogle applikationer er muligvis 
først tilgængelige senere. Der kræves abonnement på NissanConnect-services, men det følger gratis med i 2 år fra købet. Services og applikationer er kun 
tilgængelige i udvalgte europæiske lande og i udvalgte Nissan modeller. Services og applikationer kan være udbudt af en tredjepart uden for Nissans kontrol 
og kan blive ændret uden varsel og uden ansvar hos Nissan eller dennes agenter (inkl., men ikke begrænset til, services, som annulleres/indstilles af 
tredjepart). Visse fjernstyrede funktioner kræver en kompatibel telefon eller en kompatibel enhed, som ikke leveres med bilen. De mobile netværk stilles til 
rådighed af teleselskaberne og er ikke inden for Nissans kontrol. De mobile netværk er ikke tilgængelige i alle områder. Der kan opstå roaming-gebyrer og/
eller betaling for brug af data. Nissan er ikke ansvarlig for nogen former for udskiftning eller opgradering af udstyr eller relaterede omkostninger, der måtte 
være nødvendige for at opretholde funktionen på grund af ændringer af disse services.
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Ved hjælp af knapper på skærmen kan 
du fortælle systemet, hvordan du ønsker 
at parkere (bås- eller parallelparkering).

I andre parkeringssituationer kan du ved hjælp 
af knapperne på skærmen få hjælp til at vælge 
den ønskede plads, hvorefter bilen sørger for 
parkeringen.

Det er lige så nemt at parkere Nissan 
X-TRAIL, som det er at køre i den. Den 
intelligente parkeringsassistent udmåler 
pladsen for at sikre, at bilen kan være i 
parkeringsbåsen. Og som om, det ikke skulle 
være nok: i Auto Mode overtager X-TRAIL 
selv styringen for dig, så parkeringen foregår 
helt automatisk.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

UDSYN HELE VEJEN RUNDT.
Hvad nu, hvis det var nemmere at parallelparkere? Et bakkamera er dejligt, når du skal bakke – men når du 
skal parkere, er det rart at kunne se mere end det, der er bag bilen. Derfor tilbydes X-TRAIL med Around View Monitor. 
Fire kameraer giver dig et virtuelt 360º-udsyn over din bil i fugleperspektiv, og du kan vælge nærbilleder af fronten, 
bagenden eller fortovet, så du får et bedre udsyn. Ikke alle forhindringer er stationære, og derfor holder Moving Object 
Detection øje med området omkring din X-TRAIL og advarer dig om bevægelige genstande i nærheden af bilen.
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Hjælper dig med at reagere. Når du pludselig er nødt til at bremse 
hårdt op eller undvige en forhindring, hjælper disse teknologier dig med 
at reagere på en potentiel fare.

ESP hjælper dig med at holde kursen.

Traction Control hjælper med at reducere hjulspind i situationer 
med dårligt vejgreb.

Antiblokeringssystem (ABS) hjælper dig til at kunne styre bilen 
udenom forhindringer, mens du bremser hårdt op.

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) sender mere kraft til 
de bageste bremser, når bilen er ekstra tung på grund af passagerer 
eller bagage.

Bremseassistent hjælper med at opnå maksimal bremsekraft, 
hvis systemet registrerer en hård opbremsning og du befi nder 
dig i en nødsituation.

Hjælper med at beskytte dig. Når en kollision er uundgåelig, hjælper 
Nissan’s deformationszoner ved at absorbere kollisionen, mens det 
avancerede system af sikkerhedsseler og airbags beskytter personerne 
i bilen.

NISSAN SAFETY SHIELD-
FILOSOFIEN

INNOVATION, SOM 
PASSER PÅ DIG.
Hvad nu, hvis din selvtillid altid var i top uanset kørselssituationen? 
Nissan Safety Shield-teknologierne er et omfattende udtryk for den 
dedikerede tilgang til sikkerhed, der er afgørende for konstruktionen 
og udviklingen af alle de biler, vi producerer.

Bilen sørger for din sikkerhed. Intelligente teknologier overvåger bilens 
systemer og omgivelserne. Du bliver fx advaret, hvis bilen er ved at forlade 
vognbanen, og et system hjælper dig med at sikre, at bilens dæktryk altid 
er korrekt.

Dæktryksovervågning med Easy-Fill Tyre-advarsel. Advarer dig, hvis 
dæktrykket er for lavt i et af dækkene. Med Easy-Fill Tyre-advarsel slipper 
du for at gætte, når du fylder luft i bilens dæk. Hornet afgiver et signal, når 
det korrekte dæktryk er nået.

Træthedsregistrering. Din X-TRAIL passer altid på dig og overvåger din kørsel. 
Hvis systemet registrerer, at du kan være træt, døsig eller distraheret, vises en 
advarsel på den avancerede infoskærm.

Skiltegenkendelse. Viden er magt. Og for at holde dig informeret er X-TRAIL 
udstyret med et avanceret system, der rent faktisk kan læse trafi kskilte – inklusive 
hastighedsgrænser og andre skilteinformationer, og du får vist informationerne 
i den avancerede infoskærm. 

Fuldautomatisk fjernlys. X-TRAIL passer også på de øvrige trafi kanter. 
Hvis du kører med tændt fjernlys, og systemet registrerer modkørende trafi k, 
blænder det automatisk lygterne ned til nærlys. Når den modkørende har 
passeret, tændes fjernlyset automatisk igen. Det samme sker, når forankørende 
er indenfor ca. 300 m.

Kollisionsradar inkl. automatisk nødopbremsning

Advarsel om biler i den blinde vinkel

Vognbaneassistent

Around View Monitor med Moving Object Detection

Frontairbags

Sideairbags monteret i forsæderne 

Gardinairbags monteret i loftet 

ISOFIX-beslag til fastgørelse af børnesæder 

AIRBAGS 
SOM STANDARD
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Advarsel om biler i den blinde vinkel. 
Registreres et køretøj i din blinde vinkel, lyser en 
indikator i førerdøren eller i højre fordør og i den 
avancerede infoskærm. Hvis du alligevel aktiverer 
blinklyset for at skifte bane, blinker indikatoren, 
og samtidig lyder et advarselssignal.

Vognbaneassistent. Hvis X-TRAIL registrerer, 
at du er ved at forlade din vognbane, advarer 
vognbaneassistenten dig både visuelt og med 
en advarselslyd. Systemet er så smart, at det 
standser advarslerne, hvis blinklyset aktiveres.

Moving Object Detection. Når Around 
View Monitor er aktiveret, og systemet 
registrerer, at noget bevæger sig i 
nærheden af bilen, bliver du advaret både 
visuelt og med en advarselslyd.

NISSAN SAFETY SHIELD-TEKNOLOGIER

SLIP MED EN ADVARSEL. 
Ville det ikke være cool, hvis du altid kunne køre med visheden om, at bilens systemer forebygger ulykker? 
Med Nissan Safety Shield-teknologierne har du en sikkerhedspakke af avancerede systemer, der altid overvåger 
situationen og advarer dig, hvis du for alvor er ved at komme i problemer.

Kollisionsradar. Hvad enten det drejer sig om hurtigt bremsende trafik forude eller nogen, der pludselig kører ind 
i din vognbane, kan du blive overrasket af en potentielt farlig situation. Ville det ikke være rart med lidt hjælp? Med 
kollisionsradaren overvåger en sensor forrest på X-TRAIL konstant bilerne foran dig i din vognbane, og når systemet 
registrerer en potentiel risiko, bliver du advaret både af en advarselslyd og en visuel advarsel i instrumentpanelet.

Automatisk nødopbremsning. Hvis føreren undlader at bremse efter advarslen fra kollisionsradaren om risikoen for 
en kollision med bilen foran, kommer der endnu en advarsel fra den automatiske nødopbremsningsfunktion, og systemet 
kan også bremse bilen for at reducere hastigheden.
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NISSAN DESIGN FACTORY
GØR DIN X-TRAIL TIL DIN HELT EGEN.

OPLEV X-TREM 
INDIVIDUALISERING

1. Style pack - krom: sidespejlskapper, 
sidelister, bagklapsliste nederst

2. Bundskjold for med stylingplade for

3. 19" WIND dark grey alufælge i 
diamantfi nish

4. Liste til bagklap nederst

5. Tagbøjler, aluminium

6. Aftageligt anhængertræk

7. Hundegitter

8. Stylingplade bag

9. Oplyste indstigningslister (foran)

Skræddersy din X-TRAIL
ned til mindste detalje ved at 
kombinere farver og finish fra 
Nissan Design Factory med smart 
og praktisk originalt Nissan tilbehør. 
Vælg sølvfarvede sidespejlskapper, 
sidelister med crossover-
stylingplader og 19" alufælge, 
og tilføj en bagagerumsbakke i blød 
plast og belyste indstigningslister, 
der giver en følelse af luksus: 
Du vælger selv.
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D

B
A C

FARVER INDTRÆK

Grey - M - KAD Black - M - G41

Olive Green – M - EAN Amber – M - EAR Red - S - AX6

Dark Blue – M - RAQ White – M - QAB Silver - M - K23

17" alufælge (sølvlakerede) 19" alufælge (machine cut)

ALUFÆLGE MÅL

A: Akselafstand: 2.705 mm
B: Max. længde: 4.640 mm 
C:  Max. bredde: 1.820 mm

(1.830 mm med 19" alufælge)
D:  Max. højde: 1.710 mm

(1.715 mm med tagrælinger)

STOF

PERFORERET LÆDER – BEIGE
(ÆGTE LÆDER PÅ SIDDEFLADER)

PERFORERET LÆDER – SORT
(ÆGTE LÆDER PÅ SIDDEFLADER)

VISIA/ACENTA

TEKNA
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UDSTYRSVARIANTER

VISIA

• Tågeforlygter med kromring

• LED-signaturkørelys

• Follow-me-home-lys

• Multijusterbart rat

• Elektrisk parkeringsbremse

• 6 airbags + ABS + EBD + ESP

• TPMS (dæktryksovervågning)

• Divide-N-Hide - fleksibel bagagerumsopdeling

• 5" avanceret infoskærm

• Fartpilot/hastighedsbegrænser

• Bluetooth med mikrofon

• Audio/CD, MP3, USB, aux, 4 højttalere

• Manuel aircondition

• El-betjente og el-opvarmede sidespejle

• Bagsæde, kan nedfældes, forskydes
     og med justerbare ryglæn – 60/40

• 17" alufælge

• Hill Start Assist 

• Blinklys integreret i sidespejlene

• El-ruder for og bag

• Armlæn bag med kopholder

• Reservehjul

• Multifunktionsrat med ratkontakter

• Kollisionsradar (automatisk nødopbremsning)

• Vognbaneassistent

• Skiltegenkendelse

• Bakspejl med automatisk nedblænding

• Parkeringssensor for og bag

Ekstraudstyr

• 7 sæder

ACENTA
STANDARDUDSTYR UDOVER VISIA

• Mørktonede ruder (sideruder bag og bagrude)

• Elektrisk foldbare sidespejle

• Læderrat og -gearknop

• 6 højttalere

• 2-zoners automatisk klimaanlæg

• Lyssensor

• Regnsensor

Ekstraudstyr

• Vision Pack: NissanConnect, Around View 
Monitor, Moving Object Detection, intelligent 
parkeringsassistent, advarsel om biler i den 
blinde vinkel og træthedsregistrering

• Technology Pack: Fuldautomatisk fjernlys, 
nøglefri betjening med i-key og start/stop-knap, 
el-betjent bagklap, tagrælinger og 19" alufælge

• 7 sæder og el-betjent panoramasoltag

• El-betjent panoramasoltag (kun til 5 sæder)

TEKNA
STANDARDUDSTYR UDOVER ACENTA 

• LED-forlygter m. automatisk niveauregulering

• Læderindtræk

• 8-vejs elektrisk justerbart førersæde

• 4-vejs justerbart passagerforsæde

• Tagrælinger

• Nøglefri betjening med i-key og start/stop-knap

• El-betjent bagklap

• 19" alufælge

• NissanConnect

• Around View Monitor

• Moving Object Detection

• Intelligent parkeringsassistent

• Advarsel om biler i den blinde vinkel

• Træthedsregistrering

• Fuldautomatisk fjernlys

Ekstraudstyr

• 7 sæder og el-betjent panoramasoltag

• El-betjent panoramasoltag (kun til 5 sæder) UDVIDET TRYGHED 

NISSAN 5* Udvidet Tryghed giver 
dig mulighed for at forlænge 
producentens garanti på 
3 år/100.000 km til en længere 
periode eller et højere kilometerantal.
Vælg den aftale, der passer bedst til 
dit kørselsbehov.
I tilfælde af en reparation anvendes 
der originale Nissan dele, som 
monteres af mekanikere, der er 
uddannet af Nissan.
Og for at du kan have ro i sjælen, 
er Nissan Pan Europe Vejhjælp 
24/7 inkluderet i garantiperioden.

MED NISSAN X-TRAIL FÅR DU:

3 ÅRS / 100.000 KM GARANTI

SERVICEINTERVAL PÅ 1 ÅR ELLER 
30.000 KM - DIESELMOTORER

SERVICEINTERVAL PÅ 1 ÅR ELLER 
20.000 KM - BENZINMOTORER 

12 ÅRS GARANTI MOD 
GENNEMTÆRING 

DU FÅR DET BEDSTE FREM 
I OS HER HOS NISSAN

Du sætter gang i vores fantasi. 
Du udfordrer vores opfi ndsomhed. Du 
inspirerer os til at udfordre standarderne 
og skabe innovationer. Og hos Nissan 
handler innovation ikke blot om mere 
og større, det handler om at bryde 
grænser og sætte nye standarder. 
Det handler om at udvikle uventede 
løsninger, der opfylder dine vildeste
og mest pragmatiske drømme. Hos 
Nissan udvikler vi biler, tilbehør og 
services, der er banebrydende – vi gør 
det praktiske spændende og det 
spændende praktisk, så vi kan tilbyde 
dig en endnu mere begejstrende 
køreoplevelse hver eneste dag.
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Følg Nissan X-TRAIL på:
Forhandlerens stempel:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (JULI 2015). Denne brochure er fremstillet 
ud fra prototyper, der er blevet vist på biludstillinger. I overensstemmelse med firmaets politik vedr. en kontinuerlig produktudvikling forbeholder Nissan 
Europe sig ret til uden varsel at foretage ændringer i forhold til specifikationerne og de viste biler i denne brochure. Nissan-forhandlerne vil hurtigst 
muligt blive informeret om sådanne ændringer. Kontakt din lokale Nissan-forhandler, hvis du ønsker de sidste nye informationer. På grund af begrænsningerne 
i forbindelse med trykningen kan farverne i denne brochure afvige en smule fra de faktiske farver på lak og interiør. Alle rettigheder forbeholdes. Det er 
ikke tilladt at gengive denne brochure i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra Nissan Europe.

Denne brochure er trykt på klorfrit papir – MY15 X-TRAIL PC BROC 07/2015 – Trykt i EU.
Udarbejdet af NEW BBDO, Frankrig – Tlf.: +33 1 40 62 37 37 og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

B e s ø g  v o r e s  h j e m m e s i d e  p å :  n i s s a n . d k
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