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MITÄ JOS TAPANASI EI OLE 
KULKEA KARTAN MUKAAN?
Tarvitset auton, joka on itsesi tavoin avoin seikkailuille ja vie sinut minne ikinä 
tahdotkin. Auton, jonka mukavuus ja teknologiset ominaisuudet tekevät myös 
paluumatkasta hauskan. Ja miksipä et tekisi sitä tyylillä ja omaleimaisella ulkonäöllä 
höystettynä? Valmistaudu siis seikkailuun. Olemme valmiit esittelemään Nissan 
X-TRAILin.
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Maisema voi olla karu, mutta Nissan X-TRAILin sisätilat ovat kaikkea muuta. Istu alas ja nauti 
hienostuneista yksityiskohdista, kuten sähkötoimisesta avattavasta lasikatosta, tuplatikkauksista, 
sisätilojen LED-valaistuksesta ja metalliosilla korostetusta kiiltävänmustasta verhoilusta. Kaikki 
nämä takaavat upean ulkoasun – katsoitpa mistä suunnasta tahansa.
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HENKEÄSALPAAVA VIIMEISTÄ 
PIIRTOA MYÖTEN. 
Halusitpa nauttia tähtikirkkaan yön upeista maisemista tai vain 
istua viihtyisässä paikassa koleana aamuna, Nissan X-TRAIL takaa, että 
olosi on mukava.

Mukavat selkärankaa tukevat ja painottomuudesta inspiraationsa 
saaneet istuimet – Mukavuutta pohtiessaan Nissanin suunnittelijat 
kiinnittivät huomionsa avaruuteen, jossa astronautit leijuvat painottomasti 
rennossa asennossa. Mahdollistaakseen samankaltaisen rennon asennon myös 
ratin taakse, he suunnittelivat mukavan ja ergonomisen istuimen, joka tukee 
selkää ja näin ehkäisee lihasten liiallista jännitystä. Tuloksena on 
ennennäkemätön mukavuus – olipa päälläsi avaruusasu tai ei.

Avattava lasikatto – Lisää inspiraatiota avaruudesta. Sähkötoimisen 
avattavan lasikaton kautta kaikilla matkustajilla on henkeäsalpaavat näkymät 
taivaalle ja tähtiin.

Lämmitettävät ja jäähdytettävät mukipidikkeet pitävät juomat kylminä 
tai lämpiminä tarpeen mukaan.

Nopeaa mukavuutta lämmitettävillä etuistuimilla – Nissan-
innovaatio pienintä yksityiskohtaa myöten. Lämmitys keskittyy kehon 
tärkeimpiin alueisiin ja lämmittää nopeasti.
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LAAJENNA JA MUKAUTA. 
Toinen istuinrivi on nyt entistä älykkäämpi. Nissan X-TRAILin 
istuinjärjestelmä joustaa tarpeiden mukaan ja tekee toisesta istuinrivistä 
ensiluokkaisen. 60/40-suhteessa taittuvat ja eteenpäin liukuvat istuimet 
mahdollistavat helpon pääsyn taakse ja mukautuvat tilanteen mukaan, kun 
tarvitaan esimerkiksi lisää kuljetus- tai jalkatilaa. Istuinten selkänojaa voi 
myös kallistaa rentoutumista varten.

Valinnainen kolmas rivi on loistava, kun on tarpeen kuljettaa koko 
joukkuetta tai ottaa muutama ylimääräinen henkilö kyytiin. Nissan X-TRAILin 
50/50-suhteessa taittuvat kolmannen rivin istuimet lisäävät joustavuutta 
mukautumalla matkustajien ja heidän tavaroidensa mukaan ja taittuvat myös 
kokonaan alas, kun tarvitaan mahdollisimman suuri tasainen kuormaustila.

Sähkötoiminen takaluukku ja 77 astetta aukeavat takaovet. 
Lastenistuimen asettamista tai vaikkapa lumilaudan lastaamista autoon 
helpottavat lähes 80 astetta avautuvat takaovet, jotka mahdollistavat 
helpon pääsyn takaistuimille, ja sähkötoiminen takaluukku, joka aukeaa 
takaluukun painikkeesta, takaluukkupainikkeen painalluksella älyavaimella tai 
kuljettajanistuimen lähellä olevasta kytkimestä. 

SÄHKÖTOIMINEN 
TAKALUUKKU

LIUKUVAT TOISEN RIVIN 
ISTUIMET

KALLISTUVAT 
TOISEN RIVIN 
ISTUIMET

ASTETTA AVAUTUVAT TAKAOVET
77
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1982 LITRAA 550 LITRAA

Sinä, yksi matkustaja ja 
paljon kuormaa.

Viisi matkustajaa 
tavaroineen.

Tavaratilan jakaja. Yhdellä kädellä 
hallittavan tavaratilan jakajan avulla 
voit mukauttaa sisätilaa hetkessä. 
Säädettävät levyt antavat 
mahdollisuuksia useille kokoonpanoille, 
ja muokkaaminen on niin helppoa, että 
voit tehdä sen yhdellä kädellä.

A. Pitkä, tasainen lastaustila pitkille 
tavaroille ja lattian alle jäävä säilytystila 
tavaroille, jotka halutaan piiloon.

B. Lisää tilaa korkeussuunnassa saa 
laskemalla lattiaa.

C. Arvoesineet saa kätevän levyn 
alle piiloon. 

D. Levyn alle saa avoimen säilytystilan 
ja sen päällä voi kätevästi säilyttää 
erikseen ja helposti saataville haluttavia 
tavaroita.

9 
KOKOONPANOA

TAKALUUKKU JA MIELI AVOINNA.
Tilaa tavaroille ja matkustajille. Nissan X-TRAIL tarjoaa ennennäkemättömiä 
mahdollisuuksia ja tilaa noin 2 metrin pituiselle tavaralle. Ja suhteessa 60/40 taittuville 
istuimille mahtuu suurempikin kaveriporukka.
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*Alustava tieto, joka odottaa lopullista vahvistusta.

ANNA RAVAN ROISKUA – 
OMATUNTO PUHTAANA.
Mitä jos saatavilla olisi tilava katumaasturi, jossa on taloudellinen 
polttoaineenkulutus ja erinomainen ajomukavuus? Nissan X-TRAILissa nämä 
ominaisuudet yhdistyvät: uudistettu aerodynamiikka varmistaa hiljaisen ja sulavan menon 
ja edistykselliset moottorit sekä Xtronic-automaattivaihteisto takaavat maksimaalisen 
tehon ja suorituskyvyn.

Tehokasta ajoa. Nissan X-TRAIL saa tehonsa edistyksellisestä 130 hevosvoiman 
dieselmoottorista, jonka suorituskyky on suurempien dieselmoottorien tasoa ja joka samalla 
mahdollistaa alhaisen polttoaineenkulutuksen ja alhaiset CO2-päästöt. Polttoainetta säästää 
myös Stop/Start-järjestelmä, joka sammuttaa moottorin, kun sitä ei tarvita, esimerkiksi 
liikennevaloissa. Liikkeelle lähdettäessä moottori käynnistyy vaivattomasti ja nopeasti uudelleen.

Xtronic (muuttuvavälityksinen vaihteisto). Uusimmassa Xtronic-automaattivaihteistoversiossa 
kitkaa on pienennetty jopa 40 prosentilla ja hyötysuhde on parempi kuin osassa 8-vaihteisia 
automaattivaihteistoja. Uusi Eko-ajotila pienentää polttoaineenkulutusta ja on vain yhden 
vaihteenvalitsimen liikkeen päässä. Kaikki tämä takaa tasaisen suorituskyvyn ja ajotuntuman.

MOOTTORI TEHO (hv) VÄÄNTÖ 
(Nm) CO2 (g/km) POLTTOAINEENKULUTUS 

(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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MITÄ JOS AUTO TUNNISTAISI 
KAARTEET?
Ja osaisi reagoida pyyntöihisi? Tämänkaltainen reagointikyky kuuluu jokaisen 
Nissan X-TRAILin ominaisuuksiin, joten voit entistä luottavaisemmin suhtautua 
erilaisiin tilanteisiin ja poistua niistä hyvillä mielin.

Neliveto. Nissan X-Trailin All-Mode 4x4-i 
-järjestelmä takaa suorituskyvyn 
säilymisen niin teillä kuin maastossa. 
Valitsemalla etuvedon saat maksimaalisen 
jatkuvan tehon. Automaattisessa tilassa 
järjestelmä valvoo olosuhteita ja takaa parhaan 
pidon säätämällä voimatasapainoa etu- ja 
takarenkaiden välillä. Erittäin haastavissa ajo-
olosuhteissa voit valita nelivedon Lock-ajotilan.

Aktiivinen moottorijarrutus. Hidastaessasi 
X-TRAILilla järjestelmä ottaa käyttöön 
Xtronic-automaattivaihteiston avulla toimivan 
mottorijarrutuksen, joka muistuttaa pienemmälle 
vaihteelle vaihtamista manuaalivaihteistolla. 
Sen avulla hidastus tapahtuu tasaisemmin 
ja auton hallittavuus jarrutuksessa paranee.

Aktiivinen pidonhallinta. Tämä innovatiivinen 
teknologia parantaa hallintaa kaarteissa. 
Se tulkitsee kaarretilanteen ja voi tarvittaessa 
jarruttaa jokaista rengasta erikseen, jolloin 
ajaminen tiukoissakin mutkissa on turvallista 
ja miellyttävää.

Korinvakautusjärjestelmä. Nissan 
X-TRAILin korinvakautusjärjestelmä tasoittaa 
töyssyt jarruttamalla automaattisesti ja säätämällä 
moottorin vääntöä.

Mäkilähtöavustin. Ylös ja liikkeelle. 
Mäkilähtöavustin estää autoa liukumasta 
taaksepäin, kun mäkeen pysäköity 
auto käynnistetään tai sillä lähdetään 
liikkeelle mäessä.
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iPOD® RENGASPAINEEN 
VALVONTAJÄRJESTELMÄ

SOVITA NÄYTTÖ 
AUTOSI VÄRIIN

AJOAVUSTIMET NAVIGOINTIOPASTIN

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

– INNOVAATIO SILMIESI EDESSÄ.
Liikenneruuhkat. Päivällissuunnitelmat. Kun mielessä pyörii paljon asioita, on helppo unohtaa kaikkein 
tärkein: keskittyminen ajamiseen. Mittariston 5" värillinen Advanced Drive-Assist Display eli ADAD-näyttö 
antaa mm. navigointiopastimen käännöskohtaiset ohjeet ja soittajan tiedot vähentäen näin tarvetta kääntää 
katsetta pois liikenteestä.
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NISSANCONNECT*

INNOVAATIO JOKA PITÄÄ SINUT 
YHTEYKSISSÄ
ÄLYKÄS JA TOIMINNALLINEN. NissanConnectissa on runsas valikoima ominaisuuksia, joita on uskomattoman helppo 
käyttää teräväpiirtoisen 7-tuumaisen heijastamattoman kosketusnäytön ansiosta. Siinä on tehokkaat viestintätoiminnot, 
äänentoisto ja navigointijärjestelmä sekä huippuluokan liitettävyys. 

YHTEYKSISSÄ MISSÄ TAHANSA. NissanConnect mahdollistaa älypuhelinintegraation. Voit nauttia alati laajenevasta 
sovellusten* kirjosta mukavasti oman Nissanisi näytöltä, mikä tekee turvallisesti ajamisestasi mukavampaa. X-TRAILista tulee sinulle 
tärkeä verkkoyhteyslaite älypuhelimen, tablettitietokoneen ja tietokoneen tavoin.

ÄLYKKÄÄT KULJETTAJAA AVUSTAVAT TEKNOLOGIAT ja navigointitoiminnot tukevat sinua kaikissa liikennetilanteissa.

ÄÄNEN SUORATOISTO BLUETOOTH®-YHTEYDELLÄ. Kuuntele Internet-radiota tai suoratoista musiikkia 
matkapuhelimestasi.

iPOD-/USB-TULO. Liitä iPod tai MP3-soitin autoosi ja kuuntele lempimusiikkiasi samalla kun ajat.

* Ajoneuvon kuljettaja on jatkuvassa vastuussa turvallisuudesta. Käytäthän NissanConnectia vain silloin, kun sen käyttäminen on turvallista eikä se häiritse 
keskittymistäsi liikenteeseen. Kaikkien sovellusten välitöntä saatavuutta ei voida taata. NissanConnect-palvelun tilaus on pakollinen, mutta se on saatavana 
ilmaispalveluna 2 vuoden ajan takuun alkamispäivästä. Palvelut ja sovellukset ovat saatavina tietyissä Euroopan maissa ja tiettyjen Nissan-mallien yhteydessä. 
Kolmannet osapuolet voivat tarjota sellaisia palveluja ja sovelluksia, joita Nissan ei valvo, eivätkä Nissan tai Nissan-edustajat ole vastuussa niihin tulevista 
muutoksista, joita voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kolmannen osapuolen palvelujen lopettaminen/keskeyttäminen).  
Tietyt etäkäyttötoiminnot edellyttävät yhteensopivaa puhelinta tai laitetta, joka ei sisälly ajoneuvoon. Matkapuhelinverkkojen ominaisuudet riippuvat palveluntarjoajista, 
joita Nissan ei valvo. Matkapuhelinverkko ei ole käytössä kaikilla alueilla. Verkkovierailu (roaming) ja/tai datakäyttö voi aiheuttaa lisäkustannuksia. Nissan ei ole 
vastuussa laitteiden vaihtamisesta tai päivityksistä eikä muistakaan kustannuksista, jotka voivat aiheutua palvelumuutoksesta aiheutuvasta käyttökatkoksesta.
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Näytön ohjaimilla voit valita, kuinka haluat 
pysäköidä.

Muissa pysäköintitilanteissa näytön ohjaimet 
auttavat kuljettajaa valitsemaan halutun paikan 
ja ohjaavat siihen.

Nissan X-TRAILin pysäköinti on yhtä 
helppoa kuin sen ajaminen. Älykäs 
pysäköintiavustin arvioi 
saatavilla olevan tilan ja varmistaa, että 
sitä on tarpeeksi. Se jopa ohjaa X-TRAILin 
parkkiruutuun vaivattomasti kuljettajan puolesta. 

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

SE VARMISTAA SELUSTASI JA 
KAIKEN MUUNKIN.
Mitä jos taskupysäköinti olisi helppoa? Peruutuskamera on loistava apuväline peruutettaessa, mutta 
pysäköitäessä on mukava nähdä muuallekin kuin vain taaksepäin. Tästä syystä Nissan X-TRAILiin on saatavissa 
Around View Monitor -panoraamanäyttö. Neljän kameran avulla saat virtuaalisen 360 asteen lintuperspektiivinäkymän 
autosta. Näet jaettavasta näytöstä lähikuvat edestä, takaa ja sivuilta. Koska kaikki kohteet eivät pysy paikoillaan 
(esimerkiksi ostoskärryt), liikkuvien kohteiden tunnistusjärjestelmä pitää Nissan X-TRAILia silmällä ja varoittaa 
läheisyydessä olevista liikkuvista kohteista.
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Apua reagointiin. Kun tilanne vaatii voimakasta jarruttamista tai 
yhtäkkistä esteen ohittamista, nämä teknologiat auttavat kuljettajaa 
reagoimaan näissä mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.

Vehicle Dynamic Control –järjestelmä tekee matkasta turvallisen.

Pidonhallintajärjestelmä vähentää pyörien sutimista tilanteissa, joissa 
pito on huono.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä auttaa säilyttämään ohjauksen 
hallinnan, kun jarruja painetaan voimakkaasti.

Elektroninen jarruvoiman jako välittää ylimääräistä voimaa 
takajarruihin, kun takana on matkustajista tai kuormasta aiheutuvaa painoa.

Jarrutustehostin lisää jarruvoimaa, jos se havaitsee voimakkaan 
jarrutuksen ja tunnistaa hätätilanteen.

Lisää turvallisuutta. Kun törmäystä ei voida välttää, Nissanin korin 
törmäysvyöhykkeet auttavat iskuvoiman vastaanottamisessa ja 
kehittyneet turvavyö- ja turvatyynyjärjestelmät auttavat matkustajien 
suojaamisessa.

NISSAN SAFETY SHIELD -TEKNOLOGIOIDEN 
FILOSOFIA

AJOTURVALLISUUTTA 
VALVOVA INNOVAATIO.
Entä jos tarvittava itseluottamus olisi saatavilla ajomatkan jokaista osaa 
varten? Nissan Safety Shield on kokonaisvaltainen lähestymistapa 
turvallisuuteen. Se ohjaa jokaisen valmistamamme ajoneuvon suunnittelu- 
ja kehitystyötä.

Teknologiaa, joka valvoo ajoturvallisuuttasi jatkuvasti. Auton ympäristöä ja 
järjestelmiä valvovat älykkäät teknologiat. Esimerkiksi kaistavahti varoittaa, jos olet 
ajautumassa pois kaistalta ja toinen järjestelmä huolehtii siitä, että rengaspaine on 
asianmukainen.

Rengaspaineen valvontajärjestelmän Easy-Fill -rengaspaineavustin 
ilmoittaa, kun renkaan paine on alhainen. Lisäksi Easy-Fill -rengaspaineavustin 
helpottaa renkaan täyttöä ja ilmoittaa äänimerkillä, kun renkaan paine saavuttaa 
oikean tason.

Kuljettajan vireystilan valvonta. Nissan X-TRAILin kuljettajan 
vireystilanvalvontajärjestelmä arvioi väsymyksen ja havaitsemiskyvyn tasoa kuljettajan 
ajotavasta ja antaa tarvittaessa varoituksen mittariston 5" värilliseen Advanced 
Drive-Assist Display -näyttöön.

Liikennemerkkien havainnointi. Tieto on valtaa. Pitääkseen kuljettajan ajan 
tasalla Nissan X-TRAIL hyödyntää edistyksellistä järjestelmää, joka havaitsee 
matkan varrella olevat liikennemerkit, mukaan lukien nopeusrajoitukset ja muut 
opasteet, ja näyttää tiedot mittariston 5" värillisessä Advanced Drive-Assist 
Display -näytössä. 

Automaattinen ajovalojen vaihtojärjestelmä. Nissan X-TRAIL huolehtii 
myös muista tiellä liikkujista. Jos ajat pitkät ajovalot päällä ja järjestelmä havaitsee 
vastaantulevaa liikennettä, se kytkee pitkät ajovalot automaattisesti pois päältä. 
Kun vastaantulijoita ei enää ole, järjestelmä kytkee automaattisesti pitkät ajovalot 
takaisin päälle.

Peräänajovaroitin automaattisella hätäjarrutustoiminnolla

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä

Kaistavahti

Around View Monitor -panoraamanäyttö ja liikkuvien kohteiden 
tunnistusjärjestelmä

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt, jotka suojaavat 
suoraan edestä tulevilta törmäyksiltä 

Etuistuimiin asennetut sivuturvatyynyt 

Kattoon asennetut ikkunaturvaverhot 

Kiinnikkeet lastenistuimiin (ei Isofi x-penkkeihin) 

TURVATYYNYÄ 
VAKIONA
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Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä. Jos 
järjestelmä havaitsee auton kuolleessa kulmassa 
ajoneuvon, kuljettajan tai etumatkustajan oveen 
ja mittariston värilliseen 5" Advanced Drive-
Assist Display -näyttöön syttyy merkkivalo. Jos 
kytket vilkun, kuolleen kulman merkkivalo alkaa 
vilkkua ja lisäksi kuuluu varoitusääni.

Kaistavahti. Jos Nissan X-TRAIL havaitsee, että 
olet ajautumassa pois kaistalta, kaistavahti antaa 
sekä näkyvän että kuuluvan varoituksen. 
Älykäs järjestelmä lopettaa varoitukset heti 
kun suuntavilkku kytketään päälle.

Liikkuvien kohteiden tunnistus-
järjestelmä. Kun Around View Monitor 
-panoraamanäyttö on käytössä ja 
havaitsee jonkin liikkuvan ajoneuvon 
läheisyydessä, se antaa näkyvän ja 
kuuluvan varoituksen.

NISSAN SAFETY SHIELD – TEKNOLOGIAT 

ENNAKOIVAA TURVALLISUUTTA.
Eikö olisikin hienoa, jos voisit aina ajaa ennakoimalla odottamatonta? Nissanin edistykselliset Safety Shield –teknologiat 
ennakoivat odottamattomia tilanteita ja varoittavat tarvittaessa kuljettajaa. Me uskomme, että odottamattoman ennakointi 
voittaa aina jälkiviisauden.

Peräänajovaroitin. Jos edellä ajava hidastaa vauhtia rajusti tai joku vaihtaa yhtäkkiä kaistaa suoraan eteesi, voit 
yllättäen joutua vaaralliseen tilanteeseen. Näitä tilanteita varten on saatavilla apuvälineitä. Nissan X-TRAILin edessä 
oleva peräänajovaroittimen tutka valvoo jatkuvasti edelläsi samalla kaistalla ajavia ajoneuvoja ja jos järjestelmä havaitsee 
mahdollisen vaaratekijän, se varoittaa äänimerkillä ja kojetauluun ilmestyvällä varoitusmerkillä.

Automaattinen hätäjarrutustoiminto Jos kuljettaja ei hidasta vauhtia peräänajovaroittimen varoituksista huolimatta ja 
auto on vaarassa törmätä edellä kulkevaan ajoneuvoon, peräänajovaroittimen automaattinen hätäjarrutustoiminto antaa 
uuden varoituksen ja myös tarvittaessa jarruttaa.
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NISSAN DESIGN STUDIO – TEE NISSAN 
X-TRAILISTA ITSESI NÄKÖINEN.

OLE PERSOONALLINEN

1. Style Pack, kromi: peilinkuoret, oven 
alareunan koristelistat, tavaratilan luukun 
reunalista

2. Etupuskurin pystykoriste ja suojalevy 

3. 19" WIND-kevytmetallivanne, Dark Grey, 
Diamond Cut

4. Tavaratilan luukun reunalista

5. Taakkateline alumiinia

6. Irrotettava vetokoukku

7. Koirakalteri

8. Takapuskurin suojalevy

9. Kynnyslistasarja etuoviin, valaistut

Tee Nissan X-TRAILista 
persoonallinen viimeistä 
yksityiskohtaa myöten yhdistelemällä 
Nissanin alkuperäisiä lisävarusteita 
ja Nissan Design Studion 
kylkilistoja. Voit lisätä ylellistä 
tuntua valitsemalla hopeanväriset 
peilinkuoret ja kylkilistat, 
19-tuumaiset kevytmetallivanteet, 
joustavan tavaratilan muotomaton 
ja valaistut kynnyslistat. Tee omat 
valintasi.
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VÄRIT SISÄTILAT

Gray - M - KAD Black - P - G41

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

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

17" kevytmetalli 
(hopeamaalattu)

19" kevytmetalli (uurrettu)

KEVYTMETALLIVANTEET MITAT

A: Akseliväli: 2 705 mm
B: Kokonaispituus: 4 640 mm
C: Kokonaisleveys: 1 820 mm
(1 830 mm 19" renkaalla)
D: Kokonaiskorkeus: 1 710 mm

Mokkatyyppinen tekstiili

Rei’itetty nahka - Beige Rei’itetty nahka - musta

VISIA/ACENTA

TEKNA
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VARUSTETASOT

VISIA

• LED-päiväajovalot

• Saattovalot

• Ohjauspyörän etäisyys- ja korkeussäätö

• Sähköinen käsijarru

• 6 turvatyynyä + ABS+ EBD + ESP

• TPMS (rengaspaineen valvontajärjestelmä) 

• Mittariston värillinen 5" Advanced Drive-Assist

• Vakionopeudensäädin/nopeudenrajoitin

• Matkapuhelimen hands free -toiminto 
Bluetooth®-yhteyden avulla

• Audio CD-soitin, MP3, USB, Aux-liitäntä,
4 kaiutinta

• Manuaalinen ilmastointi

• Sähköiset lämmitettävät sivupeilit

• Suhteessa 6:4 jaettu taittuva ja kallistettava 2. 
istuinrivi

• 17" kevytmetallivanteet

• Mäkilähtöavustin 

• Suuntavilkut sivupeileissä

• Sähkötoimiset ikkunat takana ja edessä

• Edessä ja takana käsinoja ja mukiteline

• Vararengas

• Monitoimiohjauspyörä

• Ajonestolaite

• Ajonhallintajärjestelmä

• Etusumuvalot kromikehyksillä

• Ikkunoiden kromikehykset

• Kauko-ohjattava keskuslukitus

• Lämmitettävät etuistuimet

ACENTA
VISIAN VARUSTEIDEN LISÄKSI

• Tummennetut lasit takana

• Automaattisesti taittuvat peilit

• Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi

• 6 kaiutinta

• Kaksivyöhykkeinen automaatti-ilmastointi

• Automaattisesti himmenevä sisäpeili

• Automaattiset ajovalot

• Lasinpyyhinten sadetunnistin

• Sähköinen avattava lasikatto 7-paikkaisessa 
versiossa

• Pysäköintitutka eteen ja taakse

LISÄVARUSTEET:

• Vision Pack: NissanConnect 7" näytöllä, Around 
View Monitor -kamerajärjestelmä, pysäköintitilan 
mittaus, älykäs pysäköintiavustin, kuolleen 
kulman varoitusjärjestelmä, liikkuvien kohteiden 
tunnistusjärjestelmä, kuljettajan vireystilan 
valvonta

• Technology Pack: Automaattinen ajovalojen 
vaihtojärjestelmä, peräänajovaroitin 
automaattisella hätäjarrutustoiminnolla, 
kaistavahti, liikennemerkkien havinnointi, 
älyavain, moottorin käynnistyspainike, 
sähkötoiminen takaluukku, hopeiset kattokaiteet, 
19" kevytmetallivanteet

• Sähkötoiminen avattava lasikatto 
(5-paikkaisessa versiossa) 

BUSINESS 360
ACENTAN VARUSTEIDEN LISÄKSI

• Hopeanväriset kattokaiteet

• Älyavain + moottorin käynnistyspainike

• Sähkötoiminen takaluukku

• 19" kevytmetallivanteet

• Peräänajovaroitin automaattisella
hätäjarrutustoiminnolla

• Kaistavahti

• Liikennemerkkien havainnointi

• Automaattinen ajovalojen vaihtojärjestelmä

• NissanConnect 7" näytöllä

• Around View Monitor -kamerajärjestelmä

• Älykäs pysäköintiavustin

• Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä

• Liikkuvien kohteiden tunnistusjärjestelmä

• Kuljettajan vireystilan valvonta

TEKNA
ACENTAN VARUSTEIDEN LISÄKSI

• Bi LED -ajovalot

• Nahkaistuimet

• Kuljettajanistuimen sähkötoiminen 
liu'utus/kallistus/nosto/työntö

• Matkustajanistuimen sähkötoiminen 
liu'utus/kallistus

• Hopeanväriset kattokaiteet

• Älyavain + moottorin käynnistyspainike

• Sähkötoiminen takaluukku

• 19" kevytmetallivanteet

• Peräänajovaroitin automaattisella 
hätäjarrutustoiminnolla

• Kaistavahti 

• Liikennemerkkien havainnointi

• Automaattinen ajovalojen vaihtojärjestelmä

• NissanConnect 7" näytöllä

• Around View Monitor -kamerajärjestelmä

• Älykäs pysäköintiavustin

• Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä

• Liikkuvien kohteiden tunnistusjärjestelmä

• Kuljettajan vireystilan valvonta

LISÄVARUSTE:

• Sähkötoiminen avattava lasikatto 
(5-paikkaisessa versiossa)

NISSAN X-TRAIL 
TARJOAA SINULLE:

UUDEN AUTON TAKUU: 3 VUOTTA 
TAI 100 000 KM

PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU:
12 VUOTTA

HUOLTOVÄLI: 20 000 KM / 12 
KUUKAUTTA (BENSIINIMOOTTORI) 
TAI 30 000 KM / 12 KUUKAUTTA 
(DIESELMOOTTORI)

ASIAKAS TUO ESIIN 
NISSANIN PARHAAT 
PUOLET.

Saat mielikuvituksemme lentämään. 
Herätät nerokkuutemme. Innostat 
meidät muuttamaan sääntöjä ja 
tekemään innovaatioita. Nissanin 
innovaatioissa ei ole kyse pelkästään 
lisäyksistä tai laajennuksista, vaan 
rajojen rikkomisesta ja uuden 
luomisesta. Haluamme kehittää 
yllättäviä ratkaisuja, jotka täyttävät 
käytännön tarpeesi ja hurjimmatkin 
toiveesi. Nissan suunnittelee mullistavia 
autoja, lisävarusteita ja palveluita. 
Tekemällä käytännöllisestä jännittävää 
ja jännittävästä käytännöllistä pystymme 
tarjoamaan entistä riemukkaamman 
ajoelämyksen joka päivä.

JATKOTURVA

Kun ostat uuden tai käytetyn Nissan-
auton, voit ottaa siihen myös Nissan 5* 
Jatkoturvan. Se jatkaa takuun 
antamaa mielenrauhaa kattaen 
keskeisten mekaanisten ja sähköisten 
osien rikkoutumiset jopa viidenteen 
vuoteen asti. Nissan 5* Jatkoturva 
tulee voimaan uuden auton takuun 
umpeutuessa, ja siihen kuuluu 
Nissan Pan Europe -tiepalvelu. 
Mielenrauhan takaa ympärivuorokautinen 
eurooppalainen tiepalvelu (soveltuvissa 
tapauksissa).

HUOLTOSOPIMUS

NISSAN-huoltosopimus on paras 
tapa tarjota Nissan X-TRAILille sen 
arvoista huoltoa! Tarjoamme 
asiantuntevaa Nissan-huoltoa 
vakiohintaan, jolloin pysyt jatkuvasti 
ajan tasalla ajoneuvosi 
huoltokustannuksista.
Tullessasi jälleenmyyjän merkkihuoltoon, 
teemme ajoneuvosi määräaikaishuollot 
ja tarkastukset Nissanin määrittämän 
huolto-ohjelman mukaan.
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Seuraa Nissan X-TRAILia:
Jälleenmyyjän leima:

Olemme pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että tämä julkaisu sisältää oikeat tiedot painoajankohtana (HEINÄKUU 2015). Tämä esite on laadittu 
prototyyppiajoneuvoista, joita on esitelty autonäyttelyissä. Koska Nissan pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan, Nissan Europe pidättää oikeuden tehdä 
tietoihin ja tässä julkaisussa näkyviin ajoneuvoihin muutoksia milloin tahansa. Nissan-jälleenmyyjille ilmoitetaan muutoksista mahdollisimman nopeasti. 
Saat ajankohtaisimmat tiedot paikalliselta Nissan-jälleenmyyjältä. Käytettyjen painoprosessien rajoitusten takia tämän esitteen värit voivat erota hieman 
maalipinnan ja käytettyjen sisäverhoilumateriaalien todellisista väreistä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä ei saa kopioida osittain tai kokonaan 
ilman Nissan Europen kirjallisesti antamaa lupaa.

Esite on valmistettu kloorittomasta paperista – MY15 X-TRAIL PC BROC 07/2015 – Painettu EU:ssa.
Valmistus: NEW BBDO, Ranska – puh. +33 1 40 62 37 37. Valmistus: eg+ worldwide, France, Ranska – puh. +33 1 49 09 25 35.
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