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NYD LIVETS EVENTYR i en større, mere dristig crossover, som besidder alt, 
hvad du behøver for at trives: Lækkert SUV design, solide køreegenskaber, 
avanceret teknologi og sikkerhed, og samtidig al den plads, komfort og 
fleksibilitet, du behøver for at nyde ture fulde af action sammen med børnene. 
Så hvor vil du hen nu? Få adgang til ruteanvisninger og din favoritmusik 
ved et tryk på en knap, fyld bilen op og tag ud og udforsk verden. Den nye 
Nissan X-TRAIL: Bygget til familier. Bygget til OPLEVELSER.
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DET NÆSTE NIVEAU AF TEKNOLOGI 
FOR SIKKER OG ENERGISK KØRSEL
Med Nissan Intelligent Mobility nytænkes den måde, hvorpå vores biler drives, køres og 
integreres i verden omkring os. Det bringer dig og din X-TRAIL tættere sammen for en 
mere sikker og medrivende kørsel. Det gør din køretur mere personlig og giver dig flere 
muligheder gennem avancerede opkoblingsmuligheder. Det øger glæden ved at sidde 
bag rattet og gør verden til et mere sikkert sted hver eneste dag.
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SPACE AGE TECHNOLOGY
Kunne du tænke dig at dele en inspirerende udsigt på en stjerneklar nat? Har du brug for et rart 
tilflugtssted på en kølig morgen? X-TRAIL tager hånd om dine behov.

Ved udviklingen af forsæderne i Nissan X-Trail, hentede Nissans ingeniører inspiration fra rumrejser. 
De genskabte den afslappede positur, som astronauter indtager, når de svæver rundt i rummet, og 
designede et leddelt forsæde, der støtter dig fra bækken til brysthøjde, og sædepuder, der giver 
harmonisk støtte. Resultatet er enestående komfort og mindre træthed, når dine eventyr tager dig 
ud på lange køreture.

For at fuldende oplevelsen, fås X-Trail med det lækre panoramasoltag, som åbner op for den mest 
imponerende udsigt til himlen og stjernerne for alle personer i bilen. 
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Ny gearknop med 
gearvælgermanchet i læder 
med dobbelte syninger

Elementer i sort højglans 
med et strejf af metallak

Nissan Connect med 7" 
touchskærm

Premium læder på rattet

DE SMÅ, LÆKRE DETALJER SKILLER X-TRAIL UD FRA MÆNGDEN
Sportsligt 
D-formet rat

Lædersæder med 
dobbelte syninger

Elementer i sort højglans 
med et strejf af metallak

Gearknop beklædt 
med læder

Eldrevet 
panoramasoltag
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

AL RELEVANT INFORMATION 
LIGE FOR ØJNENE AF DIG.
Navigationsanvisninger, opkalds-id, førerassistentsystemer, dæktryk, musik 
og meget mere... Du har alle informationer lige foran dig med 5" Advanced 
Drive-Assist farvedisplayet. Med knapperne på rattet skifter du let mellem de 
forskellige informationer, uden at fjerne hænderne fra rattet - eller blikket fra 
kørselsretningen. Det er nemt!

MUSIK DÆKTRYKS-
OVERVÅGNING

TILPAS DISPLAYET
TIL DIN FARVE

FØRERASSISTENTSYSTEMER NAVIGATIONSANVISNINGER
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BOSE PREMIUM 
LYDANLÆG.
Svæv afsted til lyden af dit Bose-anlæg. En 
uforlignelig lydoplevelse både foran og bagi. Den 
fylder X-TRAIL med musik, der både rummer 
dybde og præcision.

INDIVIDUALISERET LYD
Otte højttalere med stor effekt udsender lyd i hele 
bilen. Diskanthøjttalere, bashøjttalere i dørene foran 
og bagi og en subwoofer bagi arbejder harmonisk 
sammen om at levere bredere, mere klar lyd med 
en dyb, kraftfuld bas – alt sammen er perfekt 
afstemt, så det passer til dig.
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3 ÅRS 
GRATIS 

OPDATERING

VÆR FORBUNDET 
MED OMVERDENEN.
Med NissanConnect bliver den nye X-TRAIL din 
smartphones bedste ven. Med ny, mere intuitiv grafik 
kan du få direkte adgang til musik, facebook-nyheder, 
tweets, tips fra TripAdvisor med videre. Grundpakken 
med apps er gratis de tre første år, og Nissans 
navigationssystem vil også holde dig opdateret med 
Bluetooth håndfri betjening, audiostreaming, digital 
radio (DAB+) og iPod-/USB-tilslutning. MapCareTM-programmet er en service, som 

giver alle privatkunder mulighed for at få én 
gratis kortopdatering om året 3 år i træk 
efter købet af bilen. Du kan få mere at vide 
hos din forhandler eller på nissan.dk.
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FLEKSIBEL OG PRAKTISK KABINE.
EN VELGENNEMTÆNKT 2. SÆDERÆKKE. Takket være X-TRAILs fleksible sædeindretning 
opleves 2. sæderække virkelig som første klasse. 60/40-splitbagsædet kan forskydes 
fremad og justeres for at give dig mere bagagerumskapacitet, mere benplads eller 
hvad som helst midt imellem. Du kan også justere sæderyggens hældning, når det er 
tid til bare at slappe af.

3. SÆDERÆKKE (EKSTRAUDSTYR). X-TRAILs nedfældelige 50/50-splitbagsæde 
i 3. sæderække sikrer dig ekstra alsidighed. Det er perfekt, når du skal have plads 
til ekstra teenagere og deres udstyr, og det kan også fældes helt ned, så der dannes 
et fladt gulv for maksimal opbevaringskapacitet.

77° BAGDØRE MED STOR ÅBNING. X-TRAILs bagdøre åbner op til næsten 80°, hvilket 
giver dig nem adgang til børnene, køleboksen, dine snowboards...hvilket bare gør 
tilværelsen så meget nemmere.

FORSKYDELIG 2. 
SÆDERÆKKE

2. SÆDERÆKKE 
MED INDSTILLELIGE
RYGLÆN77°

BAGDØRE MED
STOR ÅBNING

PLADS TIL FEM ELLER SYV 
PERSONER - NEMT OG BEKVEMT
Læn dig tilbage og nyd det enestående udsyn gennem det eldrevne panoramasoltag. 
Klassens bedste lofthøjde foran og gennemtænkte luftdyser ved 2. sæderække sikrer alle 
et behageligt klima. En 3. sæderække med 2 individuelle, nedfældelige sæder tilbydes som 
ekstraudstyr og er den ideelle løsning, når du skal have plads til flere familiemedlemmer 
og venner i din nye X-TRAIL.
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NISSAN BEVÆGELSESAKTIVERET BAGKLAP

INNOVATION, SOM RÆKKER DIG EN 
HJÆLPENDE HÅND
Har du hænderne fulde? Så er der ingen grund til bekymring! Du kan åbne bagklappen 
håndfrit. Du skal blot stå maks. en meter væk med din iKey i lommen, hvorefter du bevæger 
foden under midten af kofangeren – derefter åbner bagklappen inden for et par sekunder.
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NISSAN BEVÆGELSESAKTIVERET BAGKLAP

SMÅ DETALJER, DER GØR EN STOR 
FORSKEL

Hos Nissan er vi innovative med fokus på at gøre dit liv nemmere. Detaljer såsom 
Nissans nøglefri betjeningssystem med iKey, den bevægelsesaktiverede bagklap og 
bagdørenes brede åbningsmulighed fjerner besværet ved at læsse bilen og tømme 

den igen, så du kan få størst muligt udbytte ud af din dyrebare fritid. 

ALSIDIGHED MED ÉN HÅND
Den fleksible bagagerumsopdeling tilpasser sig til din næste køretur på et 
øjeblik. Med de fleksible hylder/rumdelere kan du med én hånd tilpasse 
bagagerummet, til hvad du skal have med.

Sænk bunden, og du får 
ekstra højde til de store 
genstande.

Hemmeligt rum. I øverste 
position danner hylderne en 
lige læssekant og et rum 
under gulvet for opbevaring 
af genstande, du ønsker at 
skjule for nysgerrige blikke.
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FUGLEPERSPEKTIV
Intelligent AVM giver dig et virtuelt 360° fugleperspektiv 

af bilen og dens umiddelbare omgivelser, så du får 
fuldt overblik over parkeringspladsen under rudekanten, 

hvor du ikke selv kan se.

UDSYN BAGUD ELLER FREMAD
Takket være intelligent AVM kan du tjekke 
området foran og bag ved bilen, 
mens du sidder komfortabelt 
i førersædet.

FULDT OVERBLIK MED INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

LIGE I ØJET
Med et billede forfra og oppefra ved du 
præcist, hvor tæt du kan komme på en 

forhindring – uden at komme for tæt på.

FRYGT IKKE NOGEN 
PARKERINGSPLADS

Er pladsen trang med biler på begge 
sider? Det overordnede overblik over 

bilens umiddelbare omgivelser gør det 
nemmere for dig at parkere din 
X-TRAIL på parkeringspladsen.

BESKYT DINE HJUL
Visningen ned langs bilens side er en 
stor hjælp, når du skal være sikker på, 
hvor tæt du er på fortovskanten.

BAGGRUNDSVIDEN
Når bilen er i bakgear, hjælper 

skærmbilledet dig med at se, hvad 
der er umiddelbart bag bilen, og 
kameraerne hjælper med at se 

genstande, som kan være skjult 
under rudekanten.

PARALLELPARKERING 
UDEN STRESS

Intelligent AVM giver dig 
et overblik, som sikrer, 
at du kan parkere som 

en professionel.

KLEM BILEN LIGE IND PÅ 
ENHVER PARKERINGSPLADS

Intelligent AVM hjælper dig 
med mange forskellige 

visninger af bilens 
umiddelbare omgivelser, og 
du kan let se om du holder 
midt imellem stregerne i en 

optegnet p-bås.

GARAGEPARKERING ER SÅ 
LET SOM INGENTING

Intelligent AVM giver dig 
udsyn, som hjælper dig med 
at køre helt ind i en garage, 
idet systemet viser dig alle 

forhindringer på gulvet 
og sikrer, at du er fri 

af garagedøren.

NEM ANHÆNGER-
TILKOBLING

Intelligent AVM giver dig et 
perfekt udsyn bagud, 

så du kan bakke 
anhængertrækket helt 

op til anhængeren.
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SE MERE RUNDT OMKRING DIG

BLIV EN SAND MESTER I 
MANØVREDYGTIGHED
Når situationen spidser til, får Nissans intelligente 
parkeringsassistent det hele til at glide lidt nemmere. Du skal 
blot aktivere systemet, som så vil scanne efter ledige pladser 
hvor bilen passer ind. Når en plads er fundet, vil bilen bede dig 
slippe rattet, hvorefter den overtager styringen af rattet og 
guider dig ind på plads! X-TRAIL tilbyder en Intelligent Around 
View Monitor med Moving Object Detection, der er unik for 
klassen. Fire kameraer giver dig et virtuelt 360°-udsyn over din 
bil i fugleperspektiv, og du kan vælge delte skærmbilleder med 
nærbilleder af fronten, bagenden eller fortovskanten, så du 
får et bedre udsyn.

 

PARALLELPARKERING
Synes du, parallelparkering er vanskelig? 
Med Intelligent Around View Monitor får 

du det fulde overblik, så parkeringen 
bliver en leg.

BAGLÆNS BÅSPARKERING
Ingen grund til at vride nakken af led: Du 

kan stole på bakkameraet, når du 
foretager baglæns parkering.
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FÅ EN HÅND, NÅR DU ØNSKER DET

TRÆDER HJÆLPENDE TIL, NÅR DU 
HAR BRUG FOR DET

Mød din co-driver. Den ser, registrerer, træder til. Fra intelligente sikkerhedsfunktioner, 
som træder til på dine vegne, til fuldt autonome førerassistentsystemer. Fra intelligent 
parkeringsassistent til intelligent nødbremse med registrering af fodgængere. Den nye 
Nissan X-TRAIL er din tro følgesvend, som altid passer på dig, og som altid er der til at 

støtte dig, ligesom den aldrig glemmer dem, der er omkring dig.

INTELLIGENT NØDBREMSE MED 
REGISTRERING AF FODGÆNGERE. 
Systemet overvåger konstant 
køretøjer og fodgængere foran X-Trail, 
advarer dig ved overhængende fare 
for kollission, og bremser selv bilen 
ned, hvis du ikke reagerer.

INTELLIGENT VOGNBANEASSISTENT. 
Systemet advarer dig, hvis du 
er ved at forlade din vognbane, 
idet det udsender akustiske og 
visuelle advarsler.

FULDAUTOMATISK FJERNLYS. Se mere 
på mørke veje. Dette system blænder 
automatisk ned når modkørende eller 
forankørende trafikanter nærmer sig, 
og blænder op igen, når det ikke vil 
genere andre trafikanter. Dermed har 
du altid den optimale lygteføring og 
det bedste udsyn.
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FÅ EN HÅND, NÅR DU ØNSKER DET

PASSER PÅ DIG HELE TIDEN
Nissans Intelligent Driving Systems anvender avanceret radarteknologi til konstant at 
registrere aktivitet omkring dig, holder øje med trafikken og hjælper dig med at håndtere 
enhver uventet situation. Det er ligesom at have et ekstra par øjne, som holder udkig, så 
du kan få mest muligt ud af dine eventyr med familien.

INTELLIGENT BAKSENSOR. Dette 
system advarer dig, hvis der 
er krydsende trafik eller store 
genstande bag bilen, når 
du bakker.

SKILTEGENKENDELSE. Overhold 
den senest registrerede 
hastighedsgrænse takket være 
automatisk skiltegenkendelse, 
når du kører.

INTELLIGENT ADVARSEL OM BILER 
I DEN BLINDE VINKEL. Dette 
system kan se det, øjet ikke kan 
se. Systemet advarer dig, hvis det 
registrerer køretøjer i din bageste 
diagonale blinde vinkel.
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INTELLIGENT RIDE CONTROL.
Tag det hårde med det bløde. Dette 
system tilfører let bremsekraft for 
at forhindre rullen hen over bump 
og optimerer den overordnede 
kørselskomfort for hele familien.

INTELLIGENT TRACE CONTROL.
Holder hovedet koldt under kørsel 
gennem sving. Dette system regulerer 
bremsetrykket individuelt på hvert 
enkelt hjul for at hjælpe dig med at 
holde en optimal linje gennem sving.

INTELLIGENT ENGINE BRAKE.
Registrerer kurven. Dette system styrer 
automat-gearkassen, som hvis du kørte 
med manuelt gear gennem en let kurve. 
Det skifter ned for at decelerere blødt 
på din vej gennem kurven, hvorefter det 
skifter op for at accelerere på vejen 
ud af kurven.

KØR MERE SOM EN PROFESSIONEL

DEN NYE X-TRAIL GØR DIG 
TIL EN BEDRE FØRER MED 
SIT LAVE STØJNIVEAU.
X-TRAIL er så adræt og har så god respons, at den rent faktisk 
forbedrer din kørsel. Nissans Chassis Control-teknologier gør den let 
at køre og smidig, men stadig sikker at køre – hvilket sikrer en 
spændende, men alligevel komfortabel kørsel for alle personer i bilen. 
Så tag plads, og ha’ det sjovt.
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KØR MERE SOM EN PROFESSIONEL

TILPASSER SIG I FORHOLD TIL 
REGN ELLER SLUD PÅ ET ØJEBLIK
X-TRAIL kan tilpasse sig i forhold til skiftende vejrforhold 30 gange hurtigere, end det 
tager at blinke med øjet. Uanset om det sner, om fortovet er vådt af regn, eller du 
foretager et skarpt sving, vil systemet automatisk sende kraften til de hjul, der har mest 
brug for det. Selv under ideelle forhold betaler X-TRAILs AWD-system sig i høj grad: 
Følelsen af at vinde fodfæste har aldrig været bedre.

HILL START ASSIST/AUTO HOLD. Slut med, at bilen 
ruller baglæns. Med Hill Start Assist har det aldrig 
været mere enkelt at møde en stigning. Systemet 
aktiverer bremserne på alle fire hjul, så bilen holder 
stille i 3 sekunder, før signalet til hjulene om at køre 
deaktiverer bremserne. Med Auto Hold-funktionen 
aktiveret (manuelt gear), fastholdes bremserne i 
3 minutter på enhver hældning.

INTELLIGENT 4X4. Med X-TRAILs All- 
Mode 4x4-i har du et system, som kan 
klare både onroad- og offroad-kørsel. Du 
kan vælge permanent forhjulstræk for at 
opnå størst mulig effektivitet. I Auto 
Mode trækker bilen som udgangspunkt 
på forhjulene, men overvåger konstant 
forholdene og sender kraft til baghjulene 
hvis det bliver nødvendigt.
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INTELLIGENT POWER

KØR LÆNGERE MED REN 
SAMVITTIGHED
Er du på udkig efter fremragende brændstoføkonomi i en rummelig 
crossover, som bare er rigtig sjov at køre i? Det ønske opfyldes med 
X-TRAIL. Lige fra eksteriørets aerodynamik, som sikrer, at bilen bare 
glider gennem vinden, til de avancerede motorer og en næsten 
gearløs XTRONIC-automatgearkasse, løfter bilen effektivitet og 
præstationer til et helt nyt niveau.

Den helt nye X-TRAIL drives af en avanceret 1,6-liters benzinmotor, 
1,6-liters dieselmotor og 2,0-liters dieselmotor. De 1,6-liters motorer 
tilbyder forbedret brændstoføkonomi og lavere CO2 -udledning. Den 
2,0-liters dieselmotor tilbyder bedre ydelse. Motoren er også udstyret 
med Nissans automatiske start-stop-system, som stopper motoren, 
når den ikke behøves – eksempelvis ved trafiklys – for at spare 
brændstof, hvorefter den starter blødt og hurtigt, når du kører igen.

I den nyeste version af XTRONIC automatgear-gearkassen, er 
friktionen reduceret med op til 40 %, og gearudvekslingsområdet er 
øget til over niveauet for visse 8-trins automatiske gearkasser. En ny 
Eco-funktion forbedrer brændstoføkonomien med et tryk på en 
kontakt. I kombination med en så jævn og silkeblød kraftudfoldelse 
føles det som at køre på en konstant bølge af kraft.

MOTOR YDELSE
(HK)

DREJNINGSMOMEN
(NM)

CO2
(G/KM)

BRÆNDSTOFFORBRUG
(KM/L)

0-100 
KM/H

1,6 DIG-T benzin 2WD MT 163 240 145 (149 med 18/19") 16,1 (15,6 med 18/19") 9.7 s

1,6 dCi diesel 2WD MT 130 320 129 (133 med 18/19") 20,4 (19,6 med 18/19") 10.5 s

1,6 dCi diesel 2WD CVT X-TRONIC 130 320 135 (139 med 18/19") 19,6 (18,9 med 18/19") 11.4 s

1,6 dCi diesel 4WD MT 130 320 139 (143 med 18/19") 18,9 (18,5 med 18/19") 11.0 s

2,0 dCi diesel 2WD CVT X-TRONIC 177 380 152 17,2 9.6 s

2,0 dCi diesel 4WD MT 177 380 153 17,2 9.4 s

2,0 dCi diesel 4WD CVT X-TRONIC 177 380 162 16,4 10.0 s HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJNNNNNNNNNNNIINNNNNGGGGGGGSSSSSMMMMMMMMOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTT

SSSSSSSSSEEEEEEEEEEKKKKKKK..  
00000000000--------11111111110000000000000 
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NISSAN ORIGINALT TILBEHØR

TILPAS DINE EVENTYR, SÅ DE PASSER TIL 
DIN FAMILIE
Gør dit næste eventyr med familien endnu mere mindeværdigt ved at udstyre din X-TRAIL, så den passer 
til dine behov. Fra trådløse telefonopladere og dobbelte USB-tilslutninger til ski-/snowboardholdere, der 
passer til familiens behov og meget andet – du kan regne med, at det originale tilbehør fra Nissan sikrer 
komforten for hele familien og holder den fit for fight.

1. Stylingplade bag (kompatibel med aftageligt 
anhængertræk)

2. Aftageligt anhængertræk

3. Ski-/snowboardholder til op til 6 par, forskydelig

4. Dobbelt USB-port til lynopladning på 2. sæderække

5. Trinbræt i aluminium

6. Smartphoneholder Push air

7. Indstigningsliste med lys
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D

C

D

CA
B

FARVER

Dark Metal Grey - M - KAD Black - P - G41

Tinted Red - CP - NBF Dark Brown - P - CAS

Olive Green - PM - EAN Orange - PM - EBB Red - S - AX6 Blue - PM - RAW

Pearl White – 3P - QAB Silver - M - K23

INDTRÆK

MÅL

A: akselafstand: 2.705 mm

B: samlet længde: 4.640 mm

C: samlet bredde: 1.820 mm 
(1.830 mm med 19" dæk)

D: totalhøjde: 1.710 mm 
(1.715 mm med tagræling)

TEKSTIL

  

TAN-LÆDER MED BØLGEFORM PÅ SÆDEBUND OG SÆDE

ÆGTE PERFORERET LÆDER - BLACK

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/EKSTRAUDSTYR

17" alufælge (sølvlakerede) 18" alufælge (formstøbte) 19" alufælge (formstøbte)

ALUFÆLGE

 

 

*Lædersæder har ægte læder på siddefl ader og kunstlæder 
på resterende fl ader.
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EN 360°-PROCES
Vi indbygger kvalitet fra starten og udvikler alle biler omhyggeligt 

for at gøre dem mere komfortable og mere holdbare gennem brug 
af innovativt design, intelligent teknologi og gennemtænkte detaljer 

inspireret af dig.

SIKKERHED
Vi arbejder med vores intelligente køresystemer for at passe på dig 

hele tiden og hjælpe dig til at undgå uheld, så du dag efter dag får en 
mere begejstrende og sikker køreoplevelse. Vores Around View Monitor 

anvender 4 kameraer til at give dig et virtuelt billede af din bil og 
omgivelserne omkring den i fugleperspektiv.

EKSTREM HOLDBARHED
Vi tester vores biler til grænserne for at sikre deres præstationer og driftssikkerhed 

i hverdagen. Vi kører millioner af kilometer i fasen før produktion, åbner og 
lukker dørene og motorhjelmen tusindvis af gange hver dag og bruger ægte 

vulkansk støv fra Japan til at teste rudernes modstandsdygtighed.

PÅ BAGGRUND AF 
ERFARINGER.

Alt, hvad vi foretager os hos Nissan, er med fokus på kunden. Hver 
eneste handling udfører vi, og hver eneste beslutning træffer vi med 

størst mulig omhu, præcision og kvalitet for øje, for i sidste instans 
er det for din skyld. Fra udvikling til konstruktion af bilen, fra test til 

gennemsigtighed, fra kundeservice til dedikeret tilgang. Kvaliteten kan 
ses og mærkes ned i mindste detalje.

HOS NISSAN

FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET
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DU KAN FÅ FAT I OS MANDAG-FREDAG KL 9-17 - BARE RING 70140147 OG VI HJÆLPER DIG!

MED NISSAN X-TRAIL FÅR DU:
3 ÅRS ELLER 100.000 KM GARANTI

SERVICEINTERVAL PÅ 1 ÅR ELLER 
20.000/30.000 KM 
(BENZIN-/DIESELMOTORER)  

PRISMATCH
Vi lover at behandle din Nissan med største omhu 

takket være ekspertisen fra Nissan uddannede teams 
og anvendelsen af originale Nissan reservedele. Vi ved 
simpelthen bedst, hvordan din Nissan skal serviceres. 

Og for at garantere at du får den bedste værdi for 
pengene, vil Nissan matche prisen i enslydende tilbud 
inden for en radius på 10 km fra din lokale forhandler.

LIVSVARIG NISSAN ASSISTANCE
Vi lover at holde dig kørende 24 timer i døgnet. 
Hvis der skulle ske noget uventet, garanterer vi 
24-Timers Nissan Assistance vejhjælp, uanset hvor 
gammel din Nissan er.

GRATIS LÅNEBIL
Vi lover at holde dig kørende, mens du har din bil til 
service. Book en tid på forhånd. Så sørger vi for, at vi 

har en gratis lånebil klar til dig. På udvalgte 
serviceværksteder har vi endda også elbiler og en lang 

række andre transportløsninger, så vi kan 
imødekomme dine behov.

GRATIS SUNDHEDSTJEK AF BILEN
Vi lover at give bilen et gratis sundhedstjek, inden 
der udføres arbejde på den, så du helt nøjagtigt 
ved, hvad der skal udføres, og hvor meget det vil 
komme til at koste. Du kan finde alle vores priser 
online og hos vores forhandlere.

VORES LØFTER HAR INGEN UDLØBSDATO. HVIS DU HAR TILMELDT DIG YOU+NISSAN PROGRAMMET, OG 
DU ØNSKER AT BLIVE MØDT MED OPRIGTIGHED, ÅBENHED OG ÆRLIGHED, SÅ SØRGER VI FOR DIG. ALTID.

DET ER VORES LØFTE.

VORES LØFTE. DIN OPLEVELSE

Nissan 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 kun 
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 (hvis 
det er aktuelt).

UDVIDET TRYGHED

 

DU FÅR DET BEDSTE FREM I OS 
HER HOS NISSAN.

Du sætter gang i vores fantasi. Du udfordrer 
vores opfindsomhed. 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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Intelligent mobilitet styrer alt, hvad vi foretager os. Vi anvender nye teknologier til 
at forvandle biler fra at være rene køremaskiner til at være regulære partnere. 
Takket være disse teknologier bliver køreturen mere tryg, opkoblet og spændende. 
Hvad enten vi snakker biler, som overtager en del af kørselsopgaven for føreren, 
eller motorveje, som oplader din elbil, mens du kører, så er det alt sammen noget, 
der vil blive en realitet inden for den nærmeste fremtid. 
Og det er en fremtid, som allerede tager form i den Nissan, du kører i i dag.

nissan.dk

 

Følg Nissan X-TRAIL på:

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure er korrekt på tidspunktet for trykningen (september 2017). 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 – MODELÅR 2017 NY X-TRAIL BROCHURE LHD 03/2017 – Trykt i EU.
Udarbejdet af DESIGNORY, Frankrig, og fremstillet af eg+ worldwide, Frankrig – tlf.: +33 1 49 09 25 35. Valideret af Steffen Nederby Høj.

Forhandlerenstempel:

A+

B
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