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MIS SIIS, KUI_

KAARDI JÄRGI SÕITMINE
EI OLE TEILE MEELT MÖÖDA?
Siis on vaja autot, mis oleks sama seiklushimuline kui teie ise, mis suudaks viia teid 
sinna, kuhu soovite, ning mis oleks mugav ja tehnoloogiast tulvil, et ka tagasisõit 
kulgeks täpselt sama kaasahaaravalt. Miks mitte lisada sellesse loetellu hea 
stiilitunnetus ja ainulaadsus? Istuge autosse ja hakkame sõitma. Meie oleme 
valmis. Nissan X-TRAIL.
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Kuigi maastik võib olla karmiilmeline, ei saa seda mingil juhul öelda X-TRAILi sisemuse kohta. 
Seadke end mugavalt sisse ja nautige maitsekaid lahendusi, mille hulka kuuluvad näiteks 
elektriline panoraamkatus, topeltõmblustega istmed, LED-tuledega sisevalgustus ja 
metalldetailidega läikivmust viimistlus. Kõik selleks, et teile avaneks imeline vaade, olenemata 
sellest, kuhu oma pilgu suunate.
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JALUSTRABAV IGAST KÜLJEST.
Ükskõik kas soovite nautida imekena tähistaevast või jahedal 
hommikul lihtsalt sooja saada, X-TRAIL hoolitseb teie eest hästi.

„Kaaluta olekust” kantud ülimugavad ja selga toetavad istmed – 
Sõitjate mugavust silmas pidades ammutasid Nissani insenerid ideid 
maailmaruumist, kus astronaudid kaaluta olekus mõnusalt ringi hõljuvad. Et 
võimaldada juhile sellist „hõljuvat” istumisasendit, tulid nad välja 
mitmeosalise esiistmega, mis toetab keha alates vaagnast kuni rinnakuni ja 
mille istmepadjandid annavad järgi just neis kohtades, kus teie keha kõige 
suuremat survet avaldab. Tulemuseks on erakordne mugavus – ükskõik kas 
olete parasjagu kosmoseülikonnas või ei.

Elektriline panoraamkatus – Rohkem kosmilist inspiratsiooni. Tänu 
elektrilisele panoraamkatusele saavad kõik reisijad nautida kaunist vaadet 
taevale, tähtedele ja ehk isegi teie järgmisele sihtkohale.

Soojendus- ja jahutusfunktsiooniga topsihoidikud – Joogid püsivad 
just teile meelepäraselt külmad või kuumad.

Mugavad kiirsoojendusega esiistmed – Nissani uuendused 
peegelduvad ka kõige väiksematest pisiasjadest. Teil hakkab kiiresti soe 
tänu sellele, et olulisemaid kehapiirkondi soojendatakse kindlas järjekorras.
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ISTMED LIIGUVAD ETTE-TAHA JA ÜLES-
ALLA NING UKSED KÄIVAD LAIALT LAHTI
Nutika lahendusega teine istmerida. Teine istmerida on tänu X-TRAILi 
paindlikule istmesüsteemile tõeliselt esmaklassiline. 60/40 jaotusega 
istmete asendit saab parema juurdepääsu tagamiseks kergesti reguleerida, 
ükskõik kas soovite suurendada pakiruumi mahtu, jätta tagaistmel sõitjatele 
rohkem jalaruumi või nii üht kui ka teist. Lisaks saab muuta seljatugede 
kallet, kui tekib soov lõõgastuda.

Valikuline kolmas istmerida. Ideaalne lahendus juhuks, kui on tarvis 
reisida terve meeskonnaga või rohkem sõpru kaasa võtta. X-TRAILi 50/50 
jaotusega kolmas istmerida pakub lisavõimalusi reisijate ja varustuse 
vedamiseks ning kui see on alla klapitud, on teie käsutuses suur tasase 
põrandaga pakiruum.

Elektriline tagaluuk ja tagauksed, mis avanevad 77° laiuselt. Olgu 
tegu lapseistmete või lumelaudadega, X-TRAILi sisemusele on kerge juurde 
pääseda tänu tagaustele, mis avanevad peaaegu 80° laiuselt, ja 
elektrilisele tagaluugile, mis avaneb, kui vajutada luugi avamise nupule, 
Nissani intelligentsele võtmele või selleks paigaldatud lülitile.

ELEKTRILINE TAGALUUK

ETTE-TAHA LIIGUTATAV 
TEINE ISTMERIDA

REGULEERITAVA 
KALDEGA TEINE 
ISTMERIDA77°

LAIUSELT AVANEVAD TAGAUKSED
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1982 LIITRIT 550 LIITRIT

Juht, kaassõitja ja palju 
pagasit.

Viis reisijat ja nende 
pagas.

Pakiruumi eraldaja. Ainulaadne 
pakiruumi eraldamise pagasisüsteem 
võimaldab vaid hetkega pakiruumis asju 
ümber korraldada. Reguleeritavaid riiuleid 
ja vaheseinu saab kombineerida paljudel 
eri viisidel ning kõigest ühe käega.

A. Suur ja tasane põrand, mille alla saab 
panna suuremõõtmelised esemed ja muud 
asjad, mis soovite silma alt ära saada.

B. Põrandat saab madalamale lasta, et 
pakiruumi mahuksid ka kõrgemad esemed.

C. Kõrge panipaik, mis varjab väärtuslikke 
esemeid võõraste pilkude eest ja mille 
peale on mugav panna ülejäänud asju.

D. Avatud panipaik ja käepärane 
riiul, et asjad püsiksid eraldi ja oleksid 
kergesti leitavad.

9 
KASUTUSVÕIMALUSED

MITMEKÜLGNE PAKIRUUM.
Ruumi nii varustuse kui ka inimeste jaoks. X-TRAIL, kuhu mahuvad kuni umbes kahe 
meetri pikkused asjad, avab teie jaoks enneolematud võimalused. Tänu nutikale 
60/40 jaotusega kokkuklapitavale istmele jagub piisavalt ruumi ka sõprade jaoks.
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 *Esialgsed andmed enne lõplikku tüübikinnitust.

JÕULINE SÕIDUSTIIL, KUID
PUHAS SÜDAMETUNNISTUS
Mis siis, kui ruumikas ja ohtralt sõidurõõmu pakkuv maastur oleks samal ajal 
kütusesäästlik X-TRAILi puhul töötasime selleks kõigi komponentide kallal, alates 
aerodünaamilisest kerest, mis vihinal edasi sööstab, lõpetades esmaklassiliste mootorite 
ning ülisujuva Xtronicu käigukastiga, mis paistab silma suurepärase jõudluse ja 
suutlikkusega. 

Teel võimas. Nissan X-TRAILi jõuallikad on eesrindlikud 1,6 liitrine diiselmootor ja 
1,6 liitrine turboga bensiinimootor, mis ei jää suutlikkuse poolest suurematele omasugustele 
mootoritele alla, kuid on samal ajal kütusesäästlikud ja väiksema CO2 heitkogusega. 
Mootorid on varustatud ka Nissani automaatse start/stop süsteemiga: kui auto seisma 
jääb, näiteks valgusfoori taga oodates, paneb see mootori kütuse säästmiseks seisma ja 
käivitab selle kiiresti, kui on taas tarvis liikuma hakata.

Xtronic (variaatorkäigukast) Nissani Xtronicu käigukasti uusima versiooni puhul on 
hõõrdumist vähendatud kuni 40% ja selle ülekandesuhe on suurem kui mõnel 
kaheksakäigulisel automaatkäigukastil. Ühe nupuvajutusega lülitub sisse uus ja veelgi 
kütusesäästlikum ökosõidurežiim. See sujuvalt jõuline maastur loob tunde, et sõidate 
pidevalt laineharjal.

MOOTOR VÕIMSUS 
(HJ)

PÖÖRDEMOMENT
(NM)

CO2-HEIDE 
(G/KM)

KÜTUSEKULU
(L/100 KM)

dCi 130 2WD 
6 MT 130 320 129 / 133 

(17" / 19")
4.9 / 5.1 

(17" / 19")
dCi 130 2WD 
Xtronic 130 320 135 / 139 

(17" / 19")
5.1 / 5.3 

(17" / 19")
dCi 130 4WD 
6 MT 130 320 139 / 143 

(17" / 19")
5.3 / 5.4 

(17" / 19")
DIG-T 163 2WD 
6 MT 163 240 145* / 149* 

(17" / 19")
6.2* / 6.4* 
(17" / 19")
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MIS SIIS, KUI_

AUTO SUUDAKS PÖÖRDEID 
ETTE AIMATA?
Ja seda, kuidas teie käskluste korral tegutseda? X-TRAILi on täiustatud just 
selliste intuitiivsete reageerimissüsteemidega. Nii võite end igas olukorras kindlalt ja 
rahulikult tunda.

Intuitiivne nelikvedu. X-TRAILi 
nelikveosüsteem All-Mode tuleb hästi toime 
igasugustes oludes nii teel kui ka maastikul. 
Kui soovite aga kütust säästa, eelistage 
pidevat kaherattavedu. Automaatrežiimil jälgib 
süsteem pidevalt teeolusid ning kohandab 
esi- ja tagarataste veotasakaalu, et oleks 
tagatud parim veojõud. Mida teha aga eriti 
rasketes tingimustes? Sellisel juhul eelistage 
lukustatud nelikveorežiimi.

Mootoriga pidurdamine. Ükskõik kas 
vähendate kiirust, et pöörata või seisma jääda, 
rakendab see süsteem Xtronicu käigukasti abil 
mootoriga pidurdamist, mis sarnaneb 
vanemate mootorite puhul madalamale käigule 
üleminekuga, et kiiruse vähendamine toimuks 
sujuvamalt ja juht tunneks end kindlamalt.

Jälgimis- ja kontrollisüsteem. See 
uuenduslik ja igati praktiline tehnoloogia 
tagab pööramisel auto üle parema kontrolli. 
Süsteem analüüsib pööramisel tekkivat 
olukorda ja rakendab pidureid vajaduse 
korral igale rattale eraldi, et tagada teile 
pöörde sooritamisel täielik kindlustunne.

Sõidukontrollisüsteem. Ärge tundke hirmu 
teekonaruste ees. Ebatasasuste korral 
rakendab X-TRAILi sõidukontrollisüsteem 
automaatselt pidureid ja reguleerib mootori 
pöördemomenti, et sõit kulgeks sujuvalt.

Nõlvaltstardiabi. Edasi ja ikka edasi. 
Nõlvaltstardiabi aitab tõusul kohaltvõtul 
vältida tagasiveeremist.
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iPOD® REHVIRÕHU 
JÄLGIMISSÜSTEEM

VALIGE EKRAANI VÄRVUS JUHIABI PÖÖRDEST PÖÖRDENI
NAVIGATSIOONISÜSTEEM

NISSANI ESMAKLASSILINE JUHIABIEKRAAN

UUENDUSED OTSE
TEIE KÄEULATUSES
Liiklusummikud. Õhtusöögiplaanid. Kui peas keerleb palju mõtteid, on raske keskenduda kõige olulisemale 
ehk auto juhtimisele. Esmaklassiline juhiabiekraan kuvab otse teie ette vajaliku teabe alates pöördest pöördeni 
sõidujuhistest ja lõpetades helistajate nimedega, aidates teil hoida pilgu võimalikult suures osas teel.
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NISSANCONNECT*

UUENDUSED MIS HOIAVAD TEID 
ALATI ÜHENDUSES
NUTIKAS JA FUNKTSIONAALNE. Paljude kasulike funktsioonidega NissanConnectil on suure lahutusvõimega 7-tolline 
peegeldumiskaitsega puuteekraan, mistõttu on seda ülimalt mugav kasutada. Süsteem hõlmab heli-, navigatsiooni- ja sidefunktsioone 
ning tipptasemel ühenduvust ja nutitelefoniga ühendamise võimalusi.

ÜHENDATUD KÕIKJAL, KUHU LÄHETE. NissanConnect pakub nutitelefoniga ühendamise võimalust. Kasutage mugavalt oma 
Nissani ekraanilt erinevaid rakendusi*, mille arv kasvab iga päevaga. Kõik need on mõeldud selleks, et täiustada teie sõidukogemust, 
tegemata turvalisuses mingeid järeleandmisi. Teie X-TRAIL muutub teie elustiili lahutamatuks osaks, just samamoodi nagu teie 
nutitelefon, tahvel- või lauaarvuti.

NUTIKAS JUHIABISÜSTEEM ja navigatsioonifunktsioonid toetavad teid mis tahes liiklusolukordades.

HELI VOOGEDASTUS LÄBI BLUETOOTH®-I. Kuulake digiraadiot, internetiraadiot või voogedastage muusikat oma 
mobiiltelefonist.

iPODi/USB SISEND. Ühendage oma iPod või MP3-mängija ja nautige teel olles muusikat omaenda kogust.

* Auto juhtimine on vastutusrikas tegevus. Kasutage NissanConnecti teenuseid ainult siis, kui see on ohutu. Mõned rakendused võivad tulla turule hiljem. 
Vajalik on liitumine NissanConnecti teenusega, kuid esimesel kahel aastal pärast ostu on see tasuta. Teenust ja rakendusi pakutakse vaid valitud Euroopa 
riikides ja valitud Nissani mudelitele. Teenust ja rakendust võivad pakkuda kolmandad pooled, kelle üle puudub Nissanil kontroll, ning neid võidakse ette 
teatamata muuta, ilma et sellega kaasneks mingeid õiguslikke kohustusi Nissanile või tema edasimüüjatele (nt võivad kolmandad pooled oma 
teenusepakkumise tühistada või katkestada). Mõnede juhtmeta funktsioonide kasutamiseks on vaja ühilduvat telefoni või muud seadet, mis ei kuulu sõiduki 
varustusse. Mobiilsidevõrke pakuvad mobiiliettevõtted, mis ei allu Nissani kontrollile. Mobiilsidevõrgud ei ole igal pool saadaval. Võidakse kohaldada rändlus- 
ja/või andmetasusid. Nissan ei vastuta seadmete väljavahetamise või uuendamise ega seonduvate kulude eest, mis on vajalikud selleks, et teenust oleks 
võimalik pärast selle muutmist edasi kasutada.
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Ekraanil kuvatavate juhtnuppudega saate 
süsteemis ära määrata soovitud parkimisviisi.

Muudes olukordades parkides aitavad need 
valida soovitud parkimiskoha ja auto sellele 
manööverdada.

Nissan X-TRAILi parkimine on sama 
lihtne kui sellega sõitmine. Nutikas 
parkimisabi mõõdab ära vaba parkimiskoha, 
veendumaks, et see on piisavalt suur. Lisaks 
teeb X-TRAIL automaatrežiimil 
parkimismanöövrid teie eest ära, nii et liuglete 
sujuvalt parkimiskohale.

NISSANI TÄISVAATEMONITOR

SILMAD KUKLAS JA MUJALGI.
Mis siis, kui külgparkimine oleks imelihtne? Kuigi tagurdamisel on hea saada ülevaade auto taha jäävast alast, 
oleks parkimisel tarvis näha rohkemat. Seepärast ongi X-TRAIL varustatud täisvaatemonitoriga. Neli kaamerat 
annavad sõidukist linnulennulise 360kraadise ülevaate ning soovi korral kuvatakse ekraanil korraga lähivaated eest, 
tagant ja külgedelt, et oleksite ümbritsevate oludega paremini kursis. Ja kuna mitte kõik esemed ei püsi paigal 
(näiteks ostukärud), hoiab X-TRAILi liikuvate objektide tuvastamise süsteem ümbrusel silma peal ning annab teile 
märku auto lähedusse sattunud liikuvatest objektidest.

Välimus    |    Sisemus    |    Mitmekülgsus    |    Tehnoloogia ja Sõiduomadused    |     Turvalisus    |     Stiil ja Lisad Prindi   |   Loobu

Lehekülg 1    |    Lehekülg 2    |    Lehekülg 3    |    Lehekülg 4    |    Lehekülg 5



Aitab reageerida. Kui vajutate tugevalt piduritele või teil tuleb 
ootamatult ümber takistuse manööverdada, aitab see tehnoloogia teil 
ohtlikes olukordades paremini reageerida.

Dünaamiline juhtimissüsteem aitab teil autot soovitud kursil hoida.

Veojõukontrolli süsteem vähendab rataste tühjalt pöörlemist oludes, 
kus veojõud on väike.

Blokeerumisvastased pidurid tagavad kontrolli auto üle ka siis, kui teil 
tuleb järsku piduritele vajutada või ootamatult ümber takistuste manööverdada.

Elektrooniline pidurdusjõujaotus rakendab tagumistele piduritele 
rohkem jõudu, kui autos on tagaistmel kaassõitjaid või pakiruumis pagasit.

Pidurdusabi aitab rakendada maksimaalset pidurdusjõudu, kui vajutate 
tugevalt pidureid, ja suudab kindlaks teha, kui olete sattunud hädaolukorda.

Aitab teid kaitsta. Kui kokkupõrge on vältimatu, aitavad kokkupõrkejõudu 
hajutavad osad summutada tekkinud löögijõudu, samal ajal kui tipptasemel 
turvavööd ja -padjad reisijaid kaitsevad. 

NISSANI TURVAKILP. PÕHIMÕTTELISED

UUENDUSED, MIS TEIE 
EEST HOOLT KANNAVAD.
Mis siis, kui tunneksite end autoga sõites igas olukorras täiesti kindlalt? 
Nissani turvakilp on terviklik ohutuslahendus, millest lähtume iga sõiduki 
kujundamisel ja väljatöötamisel.

Jälgib ümbritsevaid olusid. Nutikas tehnoloogia aitab jälgida sõiduki süsteeme 
ja ümbritsevaid tingimusi. See hoiatab teid siis, kui hakkate sõidurajalt kõrvale 
kalduma, ja aitab kindel olla, et rehvirõhk on täpselt õige.

Rehvirõhu jälgimissüsteem ja sobiva rehvirõhu märguanne. Annab märku 
sellest, kui rehvirõhk on liiga väike. Lisaks ei ole tarvis rehvide täitmisel mõistatada, 
kas juba aitab: sobiva rehvirõhuni jõudmisel annab süsteem sellest signaaliga märku.

Tähelepanumärguanne. X-TRAIL, mis teie eest alati hoolt kannab, jälgib seda, 
kuidas te autot juhite, ja kui süsteem märkab, et olete ehk väsinud, unine või hajevil, 
kuvatakse esmaklassilisel juhiabiekraanil vastav märguanne.

Liiklusmärkide tuvastamine. Teadmises peitub jõud. Et oleksite kõigega kursis, 
on X-TRAILil suurepärane süsteem, mis suudab liiklusmärke, sealhulgas ka 
kiirusepiiranguid ja muid teetähiseid, ära tunda ning kuvab need esmaklassilisel 
juhiabiekraanil.

Kaugtulede abi. X-TRAIL kannab hoolt ka teiste juhtide eest. Kui sõidate 
kaugtuledega ja süsteem tuvastab mõne vastusõitva auto, lülitab see kaugtuled 
automaatselt välja. Autode möödudes lülitab süsteem kaugtuled uuesti sisse.

Saadaval laupkokkupõrke vältimise süsteem koos hädapidurdusega

Saadaval pimeala hoiatussüsteem

Saadaval sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem

Saadaval täisvaatemonitor ja liikuvate objektide tuvastussüsteem

Lisaturvapadjad juhile ja kaassõitjale laupkokkupõrke korral 

Lisaturvapadjad esiistmel külgkokkupõrke korral

Lisaturvakardinad külgkokkupõrke korral

LATCH-süsteem (lapseistme kinnituskohad ja -rihmad) 

STANDARDVARU-
STUSES KUUS 
TURVAPATJA
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Pimeala hoiatussüsteem. Kui pimealas 
tuvastatakse sõiduk, ilmub nii juhi või kaassõitja 
poolsele uksele kui ka esmaklassilisele 
juhiabiekraanile vastav märguanne.Kui peaksite 
suunatuled sisse lülitama, hakkab märguanne 
vilkuma ja kõlab hoiatussignaal.

Sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatussüsteem. Kui X-TRAIL tuvastab, et 
hakkate sõidurajalt kõrvale kalduma, edastab 
sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem 
nii visuaalse kui ka helisignaali.See nutikas 
süsteem lülitab hoiatussignaali välja siis, kui 
suunatuled on sisse lülitatud.

Liikuvate objektide tuvastamise 
süsteem. Kui täisvaatemonitor tuvastab 
sõiduki ümbruses liikuvate objektide 
olemasolu, edastab see visuaalse ja 
helisignaali.

NISSANI TURVAKILBI TEHNOLOOGIA

ET PÄÄSEKSITE KÕIGEST HOIATUSEGA.
Kas ei oleks suurepärane, kui ka autoga sõites suudaksime alati silmad ohtude suhtes lahti hoida? Nissani turvakilbi 
tehnoloogia hõlmab eesrindlikke ohutussüsteeme, mis hoiatavad teid võimalike hädaolukordade eest. Oleme veendunud, 
et alati on parem karta kui kahetseda.

Laupkokkupõrke hoiatussüsteem. Näiteks kui eessõitja järsult pidurdab või keegi teiselt sõidurajalt teile ootamatult 
ette sõidab, võite äkitselt sattuda liiklusohtlikku olukorda. Natuke abi kulub sellisel juhul ära. X-TRAILi eesosas asuv 
laupkokkupõrke hoiatussüsteemi andur jälgib pidevalt eessõitvaid sõidukeid ning ohtliku olukorra tekkimisel hoiatab see 
teid helisignaali ja näidikute paneelil kuvatava hoiatusega.

Eesmine hädapidurdussüsteem. Kui juht ei suuda laupkokkupõrke hoiatussüsteemi märguannete korral ohutult sõitu 
aeglustada, annab ka eesmine hädapidurdussüsteem sellest märku ja rakendab vajaduse korral pidureid, et sõidukiirust 
vähendada.
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NISSANI KUJUNDUSVÕIMALUSED
KUJUNDAGE X-TRAIL OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI.

TUTVUGE X-TREME’I 
LISAVALIKUTEGA

1. Stiilipakett, kroomitud: peeglikatted, 
lävepakuliistud, pakiruumi alumine katteliist.

2. Eesmine põhjakate koos eesmise iluplaadiga.

3. 19-tollised tumehallid teemandikujulised 
valuveljed WIND.

4. Pakiruumi alumine katteliist.

5. Alumiiniumist koormatalad.

6. Eemaldatav veokonks.

7. Koeravõre.

8. Tagumine iluplaat.

9. Lävepakukaitsmed – valgustusega (ees).

Kujundage X-TRAILI oma 
äranägemise järgi ka kõige 
väiksemates pisiasjades, 
kombineerides Nissani 
kujundusvõimalustes pakutavaid 
värvitoone ja pinnaviimistlusi ning 
nutikat ja praktilist Nissani 
originaallisavarustust. Valik on teie: 
luksuslikuma mulje loomiseks lisage 
näiteks hõbedased küljepeeglid ja 
-liistud, crossover-stiilis iluribad ja 
19 tollised valuveljed, pakiruumi 
pehme vooderdus ja valgustusega 
lävepakuliistud.
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D

B
A C

VÄRVID VARUSTUSTASEMED

Gray - M - KAD Black - P - G41

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

Dark Blue – M - RAQ White – Pearl 3P - QAB Silver - M - K23

17 tollised (hõbedaseks värvitud) 19 tollised (masinaga lõigatud)

VALUVELJED MÕÕTMED

A: teljevahe: 2705 mm
B: pikkus: 4640 mm
C: laius: 1820 mm
(1830 MM koos 19" velgedega)
D: kõrgus: 1710 mm
(1715 MM koos katusereelingutega)

SEEMISNAHKA MEENUTAV 
TRIKOOKANGAS

EHTNE PEFOREERITUD 
NAHK, MUST

EHTNE PERFOREERITUD 
NAHK, BEEŽ

VISIA/ACENTA

TEKNA
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LAIENDATUD GARANTII

NISSAN 5* pakub võimalust pikendada 
ajavahemikku või läbisõitu, mille jooksul 
kehtib esialgne tootjapoolne garantii 
(kolm aastat või 100 000 km).
Valige leping, mis sobib kõige paremini 
sellega, kuidas te autot kasutate.
Remonditöödel kasutatakse vaid 
Nissani originaalvaruosi ja need 
paigaldavad Nissanis väljaõppe saanud 
mehaanikud.
Teie meelrahu tagamiseks hõlmab 
leping ööpäevaringset maanteeabi 
terves Euroopas (kui on olemas).

NISSANI 
HOOLDUSLEPINGUD

NISSANI hooldusleping on parim viis 
tagada oma Nissan XTRAILile hooldus, 
mida see väärib!
Kanname teie Nissani eest hästi hoolt ja 
hoiame hooldusteenuste hinnad aastate 
jooksul samal tasemel.
Kui toote oma auto meie esindusse, 
vahetame osad ja vedelikud välja 
Nissani ametliku hooldusgraafi ku 
kohaselt ja teeme vajaliku ülevaatuse, et 
tagada teile sõitmise ajal meelerahu.
Nissan teavitab teid eesootavatest 
külastustest ning pakub välja sobivaimad 
teenused ja ajad, võimaldades teil nii 
oma rahaasju ja tegemisi planeerida.

TÄNU TEILE SUUDAME 
END NÄIDATA PARIMAST 
KÜLJEST

Just teie ergutate meie mõttelendu, 
suunate meid leidlike lahendusteni 
ning julgustate meid reegleid rikkuma 
ja uuendusi tegema. Nissanis ei 
tähenda uuendused lihtsalt lisasid ja 
täiendusi, vaid pidevat edasiliikumist, 
et status quo’d muuta. Meie eesmärk 
on tuua välja üllatuslikke lahendusi, 
mis vastaksid teie kõige julgematele ja 
tungivamatele soovidele. Nissan 
töötab välja autosid, lisavarustust ja 
teenuseid, mis eiravad tavapäraseid 
piire, tehes praktilise põnevaks ja 
põneva praktiliseks, et pakkuda teile 
iga päev meeliülendavat 
sõidukogemust.

NISSAN XTRAIL 
PAKUB TEILE:

GARANTII 3 AASTAT VÕI 100 000 KM

DIISELMOOTORITELE 
HOOLDUS KORD AASTAS VÕI 
HOOLDUSVÄLP 30 000 KM

BENSIINIMOOTORITELE HOOLDUS 
KORD AASTAS VÕI HOOLDEVÄLP 
20 000 KM

VARUSTUSTASEMED

VISIA

• Kroomrõngastega eesmised udutuled

• LED-signatuuriga päevasõidutuled

• Follow me home’i tuled

• Reguleeritava kalde ja sügavusega rool

• Elektriline seisupidur

• 6 turvapatja + ABS + EBD + ESP

• TPMS (rehvirõhu jälgimissüsteem)

• Pagasikattesüsteem (9 kombinatsiooni)

• 5tolline värviline esmaklassiline juhiabiekraan

• Püsikiirushoidik koos kiiruspiirikuga

• Bluetooth ja mikrofon

• Helisüsteem (CD ja MP3), USB- ja 
lisasisendpesa, neli kõlarit

• Manuaalne kliimaseade

• Elektrilised soojendusega küljepeeglid

• 60/40 jaotusega allaklapitav tagumine istmerida, 
liigutatav ette-taha ja seljatoe kalle reguleeritav

• 17 tollised valuveljed

• Nõlvaltstardiabi

• Suunatuled küljepeeglites

• Elektrilised esi- ja tagaaknad

• Tagaistmel topsihoidikuga käetugi

• Tagavararatas

• Uretaanist rool, nuppudega

ACENTA
VISIA VARUSTUS PLUSS LISAD

• Tumendatud klaasid

• Elektrilised kokkuklapitavad küljepeeglid

• Metallik ülaosa

• Kroomitud rõngaga eesmised udutuled

• Nahkkattega rool ja käigukanginupp

• 6 kõlarit

• Automaatne kahetsooniline kliimaseade

• Isetumenev tahavaatepeegel

• Automaatsed esituled

• Vihmaanduriga klaasipuhastid

• Eesmised ja tagumised parkimisandurid

• Elektriline katuseluuk (7-istekohaga mudel)

Lisavarustus
• Nähtavus pakett 

Nissan Connect, Täisvaatemonitor, Liikuva 
objekti tuvastamine, Nutikas parkimisabi, 
Pimeala jälgimise süsteem, Juhi väsimuse 
hoiatussüsteem

• Tehnoloogia pakett
Automaatsed kaug- ja lähituled, Liiklusmärkide 
tuvastamine, Sõidurajalt eemaldumise 
hoiatussüsteem, Esikokkupõrke ennetussüsteem 
(automaatne hädapidurdamine), Intelligentse 
võtme süsteem mootori käivitusnupuga, 
Tagaukse elektriline avamine ja sulgemine, 
Katusereelingud, 19-tollised valuveljed 

• Elektriline katuseluuk (5-istmekohaga mudel)

TEKNA
ACENTA VARUSTUS PLUSS LISAD

• LED-esituled

• Isereguleeruva kõrgusega esituled

• Nahkkattega istmed

• Elektriline juhiiste, liigutamine ette-taha, üles-alla, 
seljatoe kaldenurga reguleerimine ja nimmetugi

• Elektriline kaassõitja iste, liigutamine 
ette-taha ja seljatoe kaldenurga reguleerimine

• Eesmised ja tagumised parkimisandurid

• Katusereelingud

• Intelligentne võti + käivitusnupp

• Elektriline tagaluuk

• 19 tollised valuveljed

• NissanConnecti integreeritud navigatsiooni

• Helisüsteem koos digitaalse ringhäälinguga (DAB) 

• Liikuva objekti tuvastamine 

• Intelligente parkimisabi

• Eesmine hädapidurdussüsteem.

• Tähelepanumärguanne

• Sõltumatu hädapidurdus (AEB)

• Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem (LDW)

• Nutikas tuledevihk

• Liiklusmärkide tuvastamine (TSR)

Lisavarustus
• Elektriline katuseluuk (5-istmekohaga mudel)
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Jälgige Nissan X-TRAILi aadressil:
Edasimüüja:

Oleme teinud kõik selleks, et trükise sisu oleks avaldamise ajal ( juuli 2015) õige. Trükise koostamisel oleme tuginenud autonäitustel esitletud prototüüpautode 
andmetele. Seoses toodete pideva täiustamisega on Nissan Europe’il õigus muuta käesolevas trükises kirjeldatud ja esitletud sõidukite andmeid igal ajal. 
Nissani edasimüüjaid teavitatakse neist muudatustest esimesel võimalusel. Küsige Nissani edasimüüjalt kõige värskemat teavet. Trükitehnika piirangute 
tõttu võivad fotodel olevad kere ja sisepolstri värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva trükise või selle osade 
paljundamine Nissan Europe’i kirjaliku loata on keelatud.

Trükis on tehtud kloorivabast paberist. MY15 X-TRAIL PC BROC. Juuli 2015. Trükitud Euroopa Liidus.
Koostaja: NEW BBDO, Prantsusmaa – Tel +331 4062 3737. Tootja: eg+ worldwide, Prantsusmaa – Tel +331 4909 2535.

K ü l a s t a g e  m e i e  v e e b i l e h t e  w w w . n i s s a n . e e
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