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JAGAGE elu seikluste rõõmu suuremas ja julgemas crossover’is, 
milles on olemas kõik, mida vajate: jõuline välimus, suurepärane 
sooritusvõime, uuel tasemel tehnoloogia, mis hoiab kontrolli teie 
kätes, ning kogu ruumikus, mugavus ja paindlikkus, mida vajate, 
et nautida põnevust täis reise koos lastega. Mis järgmiseks? Valige 
nupuvajutusega teejuhised ja oma lemmikmuusika ning asuge teele. 
2018. aasta Nissan X-TRAIL: SINU PERELE LOODUD
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UUEL TASEMEL TEHNOLOOGIA 
ENESEKINDLA JA VIRGUTAVA 
SÕIDUELAMUSE JAOKS
Nissani intelligentne mobiilsus kujundab ümber viisi, kuidas me autodega sõidame, 
kuidas neid energiaga varustame ja ümbritsevasse maailma integreerime. Need toovad 
teid ja teie X-TRAILi teineteisele lähemale, et luua enesekindlam ja erksam sõiduelamus. 
Need muudavad teie teekonna tänu täiustatud ühenduvusele personaalsemaks ja 
annavad teile progressiivsema tehnoloogia kaudu rohkem kontrolli. Need suurendavad 
rooli taga olemise rõõmu ja muudavad maailma iga päev turvalisemaks.
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MULJETAVALDAV IGAST KÜLJEST
Kas soovite ammutada inspiratsiooni öisest tähistaevast? Vajate hubast varjupaika külmal hommikul? 
X-TRAIL kannab teie eest suurepäraselt hoolt. 

Nissani insenerid pöörasid nullgravitatsioonist inspireeritud ja selgrootoega istmete disainimiseks 
pilgu kosmosesse. Nad taaslõid kosmoses hõljuvate astronautide lõõgastava kehahoiu, kujundasid 
mitmeosalise esiistme, mis toetab teid alates vaagnast ja lõpetades rinnakuga, optimeerides vereringet, 
ning istmepadjad, mis annavad järele just neis kohtades, kus teie keha kõige suuremat survet avaldab. 
Tulemuseks on erakordne mugavus, mis vähendab pikkadel reisidel väsimust.

Rohkelt inspiratsiooni pakkuv elektriline panoraam-katuseluuk võimaldab kõigil sõitjatel nautida 
kaunist vaadet taevale ja tähtedele. 
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Uus topeltõmbluse 
ja nahkkattega 
käigukanginupp

Metallikvärvi 
ehisdetailidega 
läikivmustad pinnad 

Uuendatud liidesega 
NissanConnect

Luksuslik nahkkattega rool

ESMAKLASSILISED ÜKSIKASJAD, MIS ON TEISTEST PEAJAGU ÜLE
Sportlik D-tähe 
kujuline rool

Topeltõmblusega 
nahkistmed

Metallikvärvi ehisdetailidega 
läikivmustad pinnad

Nahkkattega 
käigukanginupp

Elektriline 
panoraam-katuseluuk
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NISSANI TÄIUSTATUD JUHIABIEKRAAN

INNOVATSIOON OTSE TEIE EES.
Täpsed navigatsioonijuhised, helistaja ID, ohutusfunktsioonid – kogu vajalik 
teave on otse teie ees värvilisel 5-tollisel täiustatud juhiabiekraanil. Kasutage 
erinevate ekraanide vahel liikumiseks roolil olevaid juhtnuppe. Lihtsalt 
vajutage nooltele. Lihtne!

HELISÜSTEEM REHVIRÕHU JÄLGIMISE 
SÜSTEEM

SÕIDUKI VÄRVIGA 
SOBIV EKRAAN

JUHIABISÜSTEEMID TÄPSED 
NAVIGATSIOONIJUHISED
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BOSE PREMIUM 
HELISÜSTEEM
Nautige oma Bose Premium helisüsteemi. 
Süsteem pakub suurepärast kuulamiselamust 
nii auto esi- kui ka tagaosas ning täidab 
X-TRAILi sügavate ja täpsete nootidega.

KOHANDATUD HELI
Sõidukis edastavad heli kaheksa võimsat kõlarit: 
kõrgsageduslikud kõlarid, eesmised ja tagumised 
keskmise sagedusvahemiku kõlarid ustes ning 
bassikõlar taga pakuvad laiemat ja selgemat 
heli koos sügava ja võimsa bassiga, mis on teie 
eelistuste järgi ideaalselt tasakaalus. 
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3 aastat 
TASUTA
UUENDATUD

ÜHENDAGE OMA 
MAAILMAD.
NissanConnecti abil saab uuest X-TRAIList teie nutitelefoni 
parim sõber. Süsteem on varustatud uue ja intuitiivsema 
graafikaliidesega, mis annab muusikale, Facebooki 
uudistevoole, säutsudele, TripAdvisori näpunäidetele ja 
muule hõlpsa juurdepääsu. Põhirakenduste pakett on 
esimesel kolmel aastal tasuta, samuti on saadaval Nissani 
navigatsioonisüsteem koos Bluetoothi vabakäeühenduvuse, 
heli voogedastamise, digitaalraadio (DAB+) ja iPodi/
USB-sisendiga.

MapCareTM-i programm on teenus, mis 
võimaldab teil saada tasuta kaardiuuenduse 
kord aastas kolme aasta jooksul alates 
sõiduki ostukuupäevast. Küsige lisateavet 
edasimüüjalt või külastage omanikuportaali 
YOU+NISSAN
http://www.nissan.ee/you+ 
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NIHUTAGE EDASI-TAGASI JA AVAGE LAIALT
NUTIKAM TEINE ISTMERIDA. Tänu X-TRAILi istmete paindlikule paigutusele 
on teine istmerida tõeliselt esmaklassiline. 60/40 jaotusega istmerida saab 
juurdepääsu lihtsustamiseks ettepoole nihutada, mis võimaldab suurendada 
pagasiruumi mahtu, jalaruumi ja kõike muud selle vahel. Kui on aeg lõõgastuda, 
saab seljatoed ka alla lasta.

VALIKULINE KOLMAS ISTMERIDA. X-TRAILi 50/50 jaotusega kokkuklapitav kolmas 
istmerida suurendab mitmekülgsust. Istmerida sobib suurepäraselt rohkemate 
sõitjate ja nende pagasi mahutamiseks ning selle saab ka täielikult alla klappida, 
et teha pagasiruumi põrand lamedaks ja maksimeerida selle kasutust.

77 KRAADI AVANEVAD TAGAUKSED. X-TRAILi tagauksed avanevad peaaegu 
80 kraadi, see lihtsustab juurdepääsu lastele, jahutuskastile, lumelaudadele jms, 
muutes teie elu palju lihtsamaks.

NIHUTATAV TEINE 
ISTMERIDA

MUUDETAVA 
KALDENURGAGA 
TEINE ISTMERIDA77°

AVANEVAD 
TAGAUKSED

VIIS VÕI SEITSE MUGAVAT ISTET
Lõõgastuge ja nautige hämmastavat vaadet läbi elektrilise panoraam-katuseluugi. 
Oma klassi parim eesmine pearuum ja mugavad teise istmerea õhuavad võimaldavad 
kõigil sõitu nautida. Valikuline kolmas istmerida, mis on kokkuklapitav 50/50 jaotusega, 
on ideaalne lahendus, kui peate oma uude X-TRAILi mahutama rohkem pereliikmeid ja 
sõpru. Soovi korral saate istmerea ka täielikult alla klappida, et teha pagasiruumi põrand 
lamedaks ja seda maksimaalselt ära katuseluugi.
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JALALIIGUTUSEGA AVATAV TAGALUUK

UUENDUS, MIS TULEB TEILE APPI
Kas teie käed on asju täis? Pole probleemi! Tagaluugi saate avada ilma käsi kasutamata.
Kui teil on auto intelligentne võti taskus, seiske tagaluugist ligikaudu meetri kaugusel ja 
liigutage jalga tagumise põrkeraua keskosa all – luuk avaneb paari sekundiga.
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JALALIIGUTUSEGA AVATAV TAGALUUK

VÄIKESED ASJAD, 
MIS ON VÄGA TÄHTSAD

Nissani eesmärk on luua uuendusi, mis muudavad teie elu lihtsamaks. 
Lisavõimalused, nagu jalaliigutusega avatav tagaluuk ja laialt avanevad 

tagauksed muudavad asjade peale- ja mahalaadimise lihtsaks, et saaksite 
oma väärtuslikke puhkusepäevi täiel rinnal nautida. 

MITMEKÜLGSUS 
UUES KUUES
Praktilise pagasisüsteemiga olete oma järgmiseks reisiks hetkega valmis. 
Reguleeritavaid riiuleid ja vaheseinu saab seadistada 9 konfiguratsioonis ja see 
on nii lihtne – te saate seda teha vaid ühe käega.

Sügavus. Langetage põrandat, 
et lisada kõrgust suuremate 
asjade paigutamiseks.

Peidukoht. Suur ja lame 
põrand suuremate asjade 
paigutamiseks ning 
põrandaalune panipaik asjade 
jaoks, mida soovite peita.
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LINNULENNULT ÜLEVAADE
Täisvaatemonitor annab teile sõidukist 360-kraadise 

virtuaalse linnulennult ülevaate, et näeksite selgelt 
parkimiskohta ja manööverdamisvõimalusi.

TAGANT- VÕI EESTVAADE
Tänu täisvaatemonitorile saate vaadata 
nii auto ette kui ka taha, olles ise samal 
ajal mugavalt juhiistmel.

TÄIELIK ÜLEVAADE OLUKORRAST

TÄPSELT ÕIGE
Ekraan kuvab teile nii eest- 

kui ka pealtvaate, et teaksite 
täpselt, kui kaugele sõita.

PARKIMISPLATSE POLE 
VAJA KARTA

Kitsad kohad, kus mõlemad pool 
on autod? Pealtvaade aitab teil 

suunata X-TRAILi täpselt keskele.

SÄÄSTKE AUTO VELGI
Külgvaade võimaldab täpselt näha, 
kui kaugel te äärekivist olete.

TÄISVAADE
Selle vaatega näete tagurdades auto 

taha ja samal ajal näete tänu 
täisvaatele väiksemaid objekte auto 

ümber, mida pole aknast näha.

STRESSIVABA KÜLGBOKSI 
PARKIMINE

Täisvaatemonitor annab 
teile ümbritsevast ülevaate, 

et saaksite parkida nagu 
professionaal.

SÕITKE IGALE 
PARKIMISKOHALE OTSE

Täisvaatemonitor pakub 
vaateid erinevate nurkade 

alt, et saaksite parkida 
parkimiskohale kiiresti, ilma 

ühegi kriimuta.

GARAAŽI PARKIMINE 
ON KÄKITEGU

Täisvaatemonitor aitab teil 
sõita otse garaaži, kuvades 

maas olevad objektid ja 
kontrollides, et saite 

garaažiuksest mööda.

HAAGISE ÜHENDAMINE 
ON LIHTNE 

Täisvaatemonitor kuvab 
pealtvaate ja tagumise 

põrkeraua vaate, et saaksite 
sõiduki hõlpsalt haagisega 

joondada.
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KÜLGBOKSI PARKIMINE
Kas külgboksi parkimine ei taha 

hästi õnnestuda? Valige oma 
koht täisvaatemonitoril ja laske 

süsteemil roolimine üle võtta.

TAGURPIDI PARKIMINE
Enam pole vaja kaela venitada: 

tagurdamisel saate tugineda 
tahavaatekaamerale.

 

NISSANI INTELLIGENTNE PARKIMISABI JA
TÄISVAATEMONITOR

MANÖÖVERDAGE NAGU 
PROFESSIONAAL
Kui liiklemine läheb keerukaks, muudab Nissani intelligentne 
parkimisabi asjad sujuvamaks. Lihtsalt joondage oma auto 
parkimiskohaga ja see sõidab ise õigesse kohta. X-TRAIL on 
varustatud oma klassi ainulaadse täisvaatemonitori ja liikuvate 
objektide tuvastamise süsteemiga. Neli kaamerat annavad teile 
kaheks jagatud ekraanil sõidukist 360-kraadise virtuaalse 
linnulennult ülevaate koos valitavate lähivõtetega ees, taga ja 
küljel toimuvast, et saaksite veelgi parema ülevaate.
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NISSANI INTELLIGENTNE SÕIDUVIIS

SEKKUB, KUI ON VAJA
Saage tuttavaks oma kaasjuhiga. See näeb, see tunnetab, see tuleb appi. 

Uus Nissan X-TRAIL, mis pakub nutikaid ohutusfunktsioone ja täielikult 
autonoomseid sõiduabisüsteeme, alates intelligentsest parkimisabist ja 
lõpetades intelligentse hädapidurdusabiga koos jalakäijate tuvastamise 

tehnoloogiaga, on teie peamine kaaslane, kes hoolitseb alati teie eest, 
toetab teid ega unusta kunagi ka neid, kes on teiega kaasas.

 

INTELLIGENTNE HÄDAPIDURDUSABI 
KOOS JALAKÄIJATE TUVASTAMISE 
TEHNOLOOGIAGA. See täiustatud 
süsteem jälgib pidevalt, kas teie 
liikumisteel on objekte või jalakäijaid 
ja hoiab ära võimaliku otsasõidu 
takistustele, mis on juhi vaateväljast 
väljaspool.

INTELLIGENTNE SÕIDURAJALT 
KÕRVALEKALDUMISE 
HOIATUSSÜSTEEM. See süsteem 
hoiatab teid, kui hakkate ilma 
suunda näitamata sõidurajalt 
kõrvale kalduma. 

AUTOMAATSED KAUG- JA 
LÄHITULED. Näete pimedatel teedel 
paremini. See süsteem aktiveerib 
kaugtuled kohe, kui neid on vaja, 
ja lülitub vastutuleva liikluse korral 
ajutiselt lähituledele.
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NISSANI INTELLIGENTNE SÕIDUVIIS

HOOLITSEME ALATI TEIE EEST
Nissani intelligentsed juhiabisüsteemid kasutavad täiustatud radartehnoloogiat, 
mis jälgib pidevalt teie ümber toimuvat, hoiab liiklusel silma peal ja aitab teid 
ootamatutes olukordades. Jääb mulje, nagu teil oleks kõrval abistav silmapaar, 
mis jälgib teed, et saaksite oma perekondlikku seiklust täiel rinnal nautida.

INTELLIGENTNE HOIATAV 
TAGURDUSABI. See süsteem 
hoiatab teid, kui tagurdamise ajal 
ilmub teie taha teine sõiduk või 
mõni suur objekt, ning rakendab 
vajaduse korral pidureid.

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTAMINE. 
Liiklusmärkide automaatne 
tuvastamine tagab, et järgite alati 
õigeid kiiruspiiranguid.

INTELLIGENTNE PIMEALA 
JÄLGIMISE SÜSTEEM. See 
süsteem näeb ka seda, mida silm 
ei näe. See hoiatab teid, kui teie 
auto pimealas on teine sõiduk.
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INTELLIGENTNE SÕIDUKONTROLL
Künklike teede läbimine on sujuvam. 
See süsteem rakendab sujuvalt 
pidureid, et vältida kere ebameeldivat 
liikumist ebatasasustest üle sõitmisel, 
ja suurendab üldist mugavust kogu 
pere jaoks.

INTELLIGENTNE VEOJÕUKONTROLL
Tagage kurvides rahu. Süsteem 
reguleerib iga ratta pidurisurvet, 
et hoida teid kurvides optimaalses 
asendis.

INTELLIGENTNE MOOTORIGA 
PIDURDAMINE
Tunnetage kurvi. See süsteem kontrollib 
CVT käigukasti, nii et tekib tunne, nagu 
sõidaksite manuaalkäigukastiga läbi 
lauge kurvi. See lülitab sisse madalama 
käigu, et aeglustada autot kurvis, seejärel 
jälle kõrgema käigu, et kiirendada kurvist 
väljumisel.

NISSANI INTELLIGENTNE SÕIDUVIIS

X-TRAIL MUUDAB TEID 
PAREMAKS JUHIKS
X-TRAIL on niivõrd sujuv ja tundlik, et see parandab teie sõiduoskust. 
Nissani šassiikontrolli süsteem muudab sõitmise sujuvaks, tundlikuks 
ja turvaliseks, mis teeb sõidu põnevaks ja mugavaks kõigi autosviibijate 
jaoks. Nii et istuge sisse ja asuge teele.
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NISSANI INTUITIIVNE NELIKVEDU

KOHANDUTE HETKEGA 
VIHMA VÕI LÖRTSIGA
X-TRAIL suudab kohanduda muutuvate oludega 30 korda kiiremini kui 
silmapilgutus. Olenemata sellest, kas sajab lund või vihma või olete järsus 
kurvis, saadab süsteem automaatselt lisavõimsust ratastele, mis vajavad 
seda kõige rohkem. X-TRAILi nelikvedu on kasulik isegi ideaaltingimustes – 
suurepärase haarduvuse tagamine pole kunagi olnud lihtsam.

NÕLVALT STARDI ABI / AUTOMAATNE PAIGALSEISMINE. Te ei 
veere kunagi tagasi. Nõlvalt stardi abiga on kallakutel sõitmine 
imelihtne. See rakendab kõigile neljale rattale pidurid, et hoida 
auto ligikaudu 2 kuni 3 sekundit paigal, misjärel vabastab 
ratastele edastatud jõud pidurid. Kui automaatse paigalseismise 
funktsioon on aktiveeritud, hoitakse pidureid peal igasugusel  
kallakul kuni 3 minutit.

INTELLIGENTNE 4×4. X-TRAILi süsteem 
All-Mode 4x4-i saab suurepäraselt hakkama 
nii maastikul kui ka maanteel. Maksimaalse 
tõhususe saavutamiseks saate valida pideva 
kaherattaveo (2WD). Automaatrežiim jälgib 
pidevalt sõidutingimusi ning reguleerib 
võimsuse tasakaalu esi- ja tagarataste vahel.
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INTELLIGENTNE VÕIMSUS

SÕITKE KAUGEMALE PUHTA 
SÜDAMETUNNISTUSEGA
Kas soovite väikest kütusekulu ruumikas linnamaasturis, millega on 
väga meeldiv sõita? Järelikult otsite X-TRAILi. 
Lahendused, nagu väliskujunduse aerodünaamika, mis liugleb 
kergelt läbi tuule, ja täiustatud mootorid ning sujuv Xtronicu 
käigukast, võimaldavad viia tõhususe ja jõudluse uuele tasemele.

Uue X-TRAILi jõuallikaks on täiustatud 1,6-liitrine bensiinimootor, 
1,6- või 2,0-liitrine diiselmootor, mis on kohandatud pakkuma veelgi 
suuremate diiselmootorite võimsust, hoides samal ajal kütusekulu 
ja CO2-heitkogused väikesed. Sõiduk on varustatud ka Nissani 
automaatse seiskamis- ja käivitussüsteemiga Stopp/Start, mis 
seiskab mootori, kui seda parasjagu ei kasutata – näiteks 
valgusfooride taga seistes, et säästa kütust –, ja seejärel käivitab 
mootori sujuvalt ja kiiresti, kui hakkate liikuma. 

Xtronicu käigukasti uusimas versioonis on hõõrdumist vähendatud 
kuni 40% ja ülekandearvude vahemike ulatus on suurem kui mõnel 
8-käigulisel automaatkäigukastil. Uus ökorežiim suurendab 
kütusesäästu vaid nupuvajutusega. Võimsus kantakse üle nii 
sujuvalt, nagu toimuks sõit katkematul võimsuslainel. 

MOOTOR VÕIMSUS
(HJ)

PÖÖRDEMOMENT
(NM)

CO2-HEIDE
(G/KM)

KÜTUSEKULU
(L/100 KM) 0-100 KM/H

1,6 DIG-T bensiin 2WD MT 163 240 145 (149 18/19" 
velgedega) 6,2 (6,4 18/19" velgedega) 9.7 s

1,6 dCi diisel 2WD MT 130 320 129 (133 18/19" 
velgedega) 4,9 (5,1 18/19" velgedega) 10.5 s

1,6 dCi diisel 2WD CVT X-TRONIC 130 320 135 (139 18/19" 
velgedega) 5,1 (5,3 18/19" velgedega) 11.4 s

1,6 dCi diisel 4WD MT 130 320 139 (143 18/19" 
velgedega) 5,3 (5,4 18/19" velgedega) 11 s

2,0 dCi diisel 2WD CVT X-TRONIC 177 380 152 5,8 9.6 s

2,0 dCi diisel 4WD MT 177 380 153 5,8 9.4 s

2,0 dCi diisel 4WD CVT X-TRONIC 177 380 162 6,1 10 s HHHHHHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ NNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMM
SSSSSSSSS 
000000000000–––––––111111111000000000000000000 
KKKKKKKKKMMMMMMMM/////////HHHHHHHHHH
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NISSANI ORIGINAALLISATARVIKUD

MUUTKE SEIKLUSED OMA 
PERE JAOKS SOBIVAKS
Muutke oma järgmine seiklus koos perega veelgi meeldejäävamaks, lisades X-TRAILile vajalikud tarvikud. 
Nissani originaallisatarvikud alates juhtmevabadest telefonilaadijatest ja kahest USB-pesast kuni kogu 
pere lumelaudade - ja suusahoidikuteni ja muu tarvilikuni, tagavad, et kogu seltskond tunneb end mugavalt 
ja on seiklusteks valmis.

1. Tagumise põrkeraua alumine kate (sobib kokku eemaldatava 
veokonksuga)

2. Eemaldatav veokonks

3. Suusa-/lumelauahoidik kuni kuuele suusapaarile, libistatav

4. Kaks kiirlaadimisega USB-pesa teise istmerea 
jaoks või armatuurlaual

5. Alumiiniumist astmelauad (metallikvärv/mustad)

6. Telefonihoidik

7. Valgustusega lävepakukatted
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D

C

D

CA
B

VÄRVID

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

VARUSTUSTASEMED

MÕÕTMED

A: teljevahe: 2705 mm 

B: kogupikkus: 4640 mm

C: kogulaius: 1820 mm 
(1830 mm 19" velgedega)

D: kogukõrgus: 1710 mm 
(1715 mm katusereelingutega) 

KANGAS, MUST

PRUUN NAHK ERILISE RELJEEFIGA

PERFOREERITUD NAHK, MUST

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA, LISAVARUSTUSENA SAADAVAL 

17-tollised valuveljed 
(hõbedased)

18-tollised valuveljed 19-tollised valuveljed 
(teemantlõike viimistlusega)

VALUVELJED
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360° PROTSESS
Me ehitame kvaliteetselt ja hoolikalt algusest peale, et muuta 

iga sõiduk teilt inspiratsiooni saanud innovaatilise disaini, 
nutika tehnoloogia ja läbimõeldud detailide kaudu mugavamaks 

ja vastupidavamaks.

OHUTUS
Me kasutame ja arendame edasi oma intelligentseid sõidusüsteeme, 

et kanda teie eest pidevalt hoolt ja aidata teil vältida vahejuhtumeid, 
et saaksite sõita iga päev enesekindlalt. Meie täisvaatemonitor kasutab 

nelja kaamerat, et anda teile sõiduki ümbrusest linnulennult ülevaade.

ERAKORDNE TÖÖKINDLUS
Me katsetame oma autosid viimase piirini, et tagada nende igapäevased 

suurepärased sõiduomadused ja töökindlus. Me sõidame tootmiseelsetes 
katsetes miljoneid kilomeetreid, avame ja sulgeme uksi ning kapotte 

tuhandeid kordi päevas ja kasutame akende vastupidavuse kontrollimiseks 
ehtsat vulkaanituhka Jaapanist.

TÄIUSLIKKUS LÄBI KOGEMUSE
Nissani kõigis ettevõtmistes on kesksel kohal klient. Iga tegevus ja 

otsus tehakse ülima hoolikuse, täpsuse ja kvaliteediga, kuna seda 
kõike tehakse teie jaoks. Alates ideest ja lõpetades auto ehitamisega, 

alates katsetamisest ja lõpetades läbipaistvusega, alates 
klienditeenindusest ja lõpetades pühendumisega. Kvaliteet kajastub 

ka kõige pisemates detailides.

NISSAN 
KESKENDUB ALATI 
KVALITEEDILE
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ÜKSKÕIK KUS, MIS JA MILLAL. LIHTSALT HELISTA (+372) 606 4070. 

NISSAN X-TRAIL 
PAKUB TEILE JÄRGMIST:
KOLMEAASTANE VÕI 
100 000 KM GARANTII
AASTANE VÕI 30 000 KM 
HOOLDUSINTERVALL 
DIISELMOOTORITELE
AASTANE VÕI 20 000 KM 
HOOLDUSINTERVALL 
BENSIINIMOOTORITELE 

TEENINDUSE HINNAGARANTII
Me lubame, et pakume teie Nissanile parimat 

teenindust, kuna kasutame just Nissanile disainitud 
tööriistu ja väljaõpet. Me garanteerime ka 

parima hinnaga teeninduse - teeme teile alati 
vähemalt sama soodsa pakkumise, kui suudab 

pakkuda suvaline teie Nissani esindusest 
vähem kui 10 km raadiuses asuv teenindus.

NISSAN ASSISTANCE ’I PIKENEV AUTOABI
Me lubame hoida teid teel 24/7. Kui teil peaks 
teel olles autoga midagi juhtuma, siis tuleme 
teile ööpäevaringselt appi, hoolimata teie Nissani 
vanusest.

TASUTA ASENDUSAUTO
Me lubame hoida teid teel ka siis, kui teie auto on 
hoolduses või remondis. Kui olete You+Nissan liige 

garanteerime teile ettetellimisel tasuta asendusauto 
või mõne muu teile sobiva alternatiivi.

AUTO TASUTA KORRASOLEKU KONTROLL
Me lubame, et teeme teie autole alati tasuta 
korrasoleku kontrolli, kui toote selle korralisse 
hooldusesse. Lisaks teeme teile ka enne vajalike 
tööde teostamist hinnapakkumise, et teaksite 
täpselt, milliseid töid on vaja teostada ja kui palju 
need maksma lähevad.

ERAKLIENDINA SAATE NAUTIDA MEIE LOJAALSUSPROGRAMMI LUBADUSI JA BOONUSEID PIIRAMATU AJA 
VÄLTEL. LIITUGE YOU+NISSAN PROGRAMMIGA NING ME PAKUME TEILE AUSAT JA AVATUD TEENINDUST 

NING HOOLITSEME TEIE AUTOALASTE MUREDE EEST. SEE ON MEIE LUBADUS.

MEIE LUBADUS. SINU ELAMUS. Nissani pikendatud garantii võimaldab teil kasutada oma X-TRAILi garantii eeliseid 
kauem, suurema läbisõiduni või pikema aja vältel. Pakutavate lepingute hulgast saate 
valida ühe, mis vastab kõige paremini teie vajadustele. Remontimisel kasutatakse 
ainult Nissani originaalvaruosi ja töid teevad Nissani eriväljaõppe saanud mehaanikud.
Nissani pikendatud garantii annab teile ja sõiduki uutele omanikele meelerahu, sest 
seda saab sõiduki eraviisilisel müümisel üle kanda. Teie Nissani pikendatud garantii 
sisaldab ka täiendavat Nissan Assistance autoabi teenust poliisi kehtivusperioodil, 
pakkudes teile üleeuroopalist abi ööpäev läbi 365 päeva aastas.

NISSAN 5★ PIKENDATUD GARANTII

Tagage Nissan+ hoolduslepingu abil oma X-TRAILile vääriline hooldus ja säästke raha. 
Meie hooldusleping hõlmab kõiki X-TRAILi tavapäraseid hooldusnõudeid. Meie 
hoolduskava annab teile võimaluse fikseeridahoolduskulud kuni 5 hoolduseks. Nissan+ 
hooldusleping katab kõik Nissani hooldusgraafikus nõutavad kontrollid, vahetused ja 
toimingud. Saage osa eelistest, mis kaasnevad meie väljaõppinud mehaanikute 
paigaldatud Nissani originaalvaruosade kasutamisega. Hästi hooldatud sõidukil on 
suurem järelturuväärtus. Kui müüte Nissani enne poliisi kehtivuse lõppu, saab uus 
omanik kasu järelejäänud lepingust.

NISSAN+ HOOLDUSLEPING

TEIE TOOTE VÄLJA NISSANI 
PARIMAD OMADUSED.

Teie toidate meie kujutlusvõimet. Teie kutsute 
meis esile leidlikkust. Teie inspireerite meid 
muutma reegleid ja looma uuendusi. Nissanis 
ei seisne innovatsioon ainult lisades ja laiendustes, 
eesmärk on ületada piire ja muuta praegust 
olukorda. Innovatsioon seisneb ootamatute 
lahenduste väljatöötamises, et rahuldada teie 
kõige julgemaid ja pragmaatilisemaid soove. 
Nissan loob teedrajavaid sõidukeid, lisatarvikuid 
ja teenuseid, mis muudavad praktilise põnevaks 
ja põneva praktiliseks, et pakkuda teile iga päev 
veelgi suuremat sõidurõõmu.
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Intelligentse mobiilsuse põhimõte on kõigi meie tegemiste alus. Kasutame uut 
tehnoloogiat, et muuta autod sõiduvahenditest meie partneriteks. Koos on sõit 
enesekindlam, ühendatud ja põnev. See kõik on lähiajal tulemas, alates autodest, 
mis jagavad teiega sõitmise ülesannet, ja lõpetades maanteedega, mis laevad 
sõitmise ajal teie elektriautot. Ja see on tulevik, mis on teie tänases Nissanis juba 
teoks saamas.

Külastage meie veebilehte aadressil www.nissan.ee/X-TRAIL

 

Jälgige Nissan X-TRAILI:

Kõik jõupingutused on tehtud selleks, et selle väljaande sisu oleks trükki mineku ajal korrektne (2017. oktoober). Selle brošüüri 
koostamisel on kasutatud autonäitustel esitatud prototüüpe. Kooskõlas ettevõtte poliitikaga täiustada pidevalt oma tooteid jätab 
Nissan Europe endale õiguse muuta igal ajal väljaandes kirjeldatud ja näidatud tehnilisi andmeid ning sõidukeid. Nissani edasimüüjatele 
antakse sellistest muudatustest teada niipea kui võimalik. Küsige kõige ajakohasemat teavet Nissani kohalikult edasimüüjalt. 
Trükkimisprotsessi piirangute tõttu võivad brošüüris olevad värvid tegelikest kerevärvidest ja siseviimistluse materjalide värvidest 
erineda. Kõik õigused kaitstud. Brošüüri paljundamine kas osaliselt või tervikuna on ilma Nissan Europe’i loata keelatud.

See brošüür on valmistatud kloorivabast paberist – MY17 UUE X-TRAILI BROŠÜÜR PAREMPOOLSE LIIKLUSE JAOKS 10.2017 – trükitud ELis.
Loonud ettevõte DESIGNORY Prantsusmaal ja tootnud ettevõte eg+ worldwide Prantsusmaal, tel +331 4909 2535.

Edasimüüja tempel:
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