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B - 218 (DROITE)

HVAÐ EF

ÞÚ ERT EKKI AÐ LEITA 
AÐ TROÐNUM SLÓÐUM
Þig langar í bíl sem uppfyllir þínar væntingar. Þig langar að ferðast til 
staða sem eru utan alfaraleiða og þú gerir kröfur um þægindi og 
nútímatækni meðan á ferðalaginu stendur. Vertu klár því nýr Nissan 
X-TRAIL er tilbúinn í ferðalagið.



220 MM218 (GAUCHE)

Útsýnið kann að vera hrjóstrugt og kuldalegt en 
innréttingin í nýjum X-Trail er andstæðan. Hlýlegt og 
þægilegt innanrými Nissan X-Trail er hlaðið 
nútímabúnaði á borð við glerþak, leðursæti með 
tvöföldum saumum, LED lýsingu og Píanó-svartar 
skreytingar á völdum stöðum. 
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X-TRAIL TEKNA ÚTFÆRSLA



FÆRANLEG

NIÐURFELLANLEG

D - 216 (DROITE)



E - 216 (GAUCHE)

Vel hönnuð önnur sætaröð. Miðjusætaröðin í X-Trail er sannarlega fyrsta 
flokks. Með einföldu handtaki er hægt að renna sætunum fram eða aftur 
eftir hvort þarf að auðvelda aðgengi fyrir farþega í öftustu sætaröðina 
(valbúnaður), auka fótarými fyrir farþega í miðjusætaröðinni eða stækka 
farangursplássið. Miðjusætaröðin er einnig tvískipt 60/40 með 
fellanlegum bökum ef farþegar vilja halla sér aftur og slaka á.

Þriðja sætaröðin er valbúnaður. Þegar mikið liggur við og aka þarf með 
allt liðið eða bæta við einum vini er hentugt að hafa öftustu sætaröðina. 
Hún er 50/50 tvískipt með niðurfellanlegum sætum til að hægt sé að nýta 
plássið til fullnustu. 

SJÖ SÆTI OG 
ÞÆGILEGT AÐGENGI
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ÓHREINKAÐU BÍLINN – 
MEÐ HREINNI SAMVISKU
Ef þú átt sparneytinn og rúmgóðan bíl sem skemmtilegt er að keyra er ekkert 
því til fyrirstöðu að ferðast þangað sem löngunin leiðir þig. 

Öflug dísilvél. Nýr X-Trail er búinn nýrri einstaklega sparneytinni 1,6 l dísilvél með 
minni CO2 útblástur. Start/stopp staðalbúnaður drepur á vélinni þegar hún er 
ekki í notkun og minnkar þannig eldsneytisnotkun.

Xtronic (Continuously Variable Transmission). Í X-Trail er nýjasta útgáfan af Xtronic 
stiglausu skiptingunni. Nýja útgáfan hefur allt að 40% minni núningsmótstöðu og 
meira vinnslusvið en sumar 8 þrepa sjálfskiptingar. Með nýjum ECO stillimöguleika 
er hægt að bæta enn frekar eldsneytisnýtinguna.  

*Miðað við uppgefnar tölur frá framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

VÉLAR HESTÖFL 
(PS)

TOG 
(NM)

CO2* 
(g/km)

ELDSNEYTISNOTKUN* 
(L/100 KM)

1,6 l dCi dísil 
2WD MT 130 320 129 4,9
1,6 l dCi dísil 
2WD Xtronic 130 320 135 5,1
1,6 l dCi dísil 
4WD MT 130 320 139 5,3
1,9 l dCi dísil 
4WD Xtronic 177 380 158 6,0
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NÝJUNGAR SEM EFLA
ÖRYGGI ÞITT OG ÞINNA

360° ÖRYGGISHJÚPUR NISSAN
Öryggishjúpstækni Nissan tekur við skilaboðum frá myndavélum á öllum hliðum bílsins 
og miðlar þeim til 8 mismunandi öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist. Kerfin 
láta ökumann vita þegar eitthvað óvænt steðjar að sem valdið getur hættu.

SJÁLFVIRK NEYÐARHEMLUN. Búnaðurinn fylgist með fjarlægð að næsta bíl fyrir framan 
og aðvarar ökumann ef bilið er of stutt miðað við hraða. Bregðist ökumaður ekki við 
hemlar búnaðurinn sjálfkrafa.

BLINDHORNAVIÐVÖRUN. Það sem þú sérð ekki sér blindhornaviðvörunin auðveldlega. Ef 
bíll nálgast aftan frá lætur búnaðurinn ökumanninn vita með viðvörunarhljóði og 
blikkandi ljósi í hliðarspeglinum þeim megin sem bíllinn nálgast.

AKREINAVARI. Lætur ökumann vita með viðvörunarhljóði ef keyrt er yfir veglínu vegar. 
Búnaðurinn skynjar daufar veglínur jafnt sem skýrar. Búnaðurinn lærir á mismunandi 
aðstæður vega og aksturshegðun til að bregðast við á sem nákvæmastan hátt.

BAKKVIÐVÖRUN. Búnaðurinn lætur ökumann vita ef eitthvað hreyfist fyrir aftan bílinn 
þegar bakkað er. Meðan hefðbundnir fjarlægðarskynjarar skynja fjarlægð og láta vita 
þegar bakkað er að einhverjum hlut skynjar bakkviðvörunin allt sem hreyfist fyrir aftan 
bílinn og lætur vita með viðvörunarhljóði.

LOFTÞRÝSTINGUR. Þú fylgist með loftþrýstingi hjólbarða á auðveldan hátt í mælaborði.

VIÐVÖRUN VEGNA SKORTS Á ATHYGLI ÖKUMANNS. Ef þú dottar eða tapar einbeitingu við 
aksturinn og hann verður skrykkjóttur grípur búnaðurinn inn í og varar þig við. 

LÆRIR Á UMFERÐARSKILTI. Búnaðurinn lærir að þekkja umferðarskiltin og upplýsir 
ökumann um leyfilegan hámarkshraða.

SJÁLFVIRK AÐALLJÓS. Búnaðurinn virkjar háageisla aðalljósanna sjálfkrafa þegar 
götulýsing minnkar og þörf er á meiri lýsingu. Þegar bíll kemur aðvífandi á móti lækkar 
geislinn aftur sjálfkrafa. LED aðalljósin tryggja betri lýsingu. 
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STÖÐUGLEIKASTÝRING. Hjálpar ökumanni að halda bílnum í stýrisstefnu.

SPÓLVÖRN. Minnkar líkur á að hjólin spóli í hálku.

HEMLALÆSIVÖRN. Gerir ökumanni kleift að halda bílnum í stefnu þrátt fyrir að hemlað sé.

TÖLVUSTÝRÐ HEMLUNARDREIFING. Eykur hemlun á afturhjólum við aukinn fjölda farþega eða magn farangurs.

NEYÐARHEMLUN. Hjálpar ökumanni og eykur hemlaátak við neyðarhemlun.

NISSAN ALL MODE 4X4-I 
EITT FULLKOMNASTA FJÓRHJÓLADRIF SEM VÖL ER Á
Þú getur valið um að hafa drifbúnaðinn stilltan á framhjóladrif eingöngu þegar 
það hentar. Í AUTO stillingu fylgjast tölva og skynjarar fjórhjóladrifsins með 
samspili hröðunar, þyngdarkrafta (G-force) og veggrips hjóla til að tryggja sem 
öruggastan akstur. Fjórhjóladrifið dreifir átaki á fram- og afturöxul auk þess 
sem það getur, með hjálp G-skynjara, dreift átaki frá vinstri til hægri hjóla 
ökutækisins. Við krefjandi aðstæður er síðan hægt að setja í LOCK stillingu sem 
kemur bílnum örugglega á áfangastað.

UNDIRVAGNSSTJÓRN
Aðgerðir sem tilheyra undirvagnsstjórnkerfinu 
eru sýndar á upplýsingaskjá í mælaborði. 
Virk línustjórnun (Active Trace Control) 
og virk vélarhemlun (Active Engine Brake) 
aðstoða ökumann að halda réttri stefnu í 
beygjum, virk akstursstjórn (Active Ride Control) 
aðstoðar þegar vélarhemlun er virk.

VIRK VÉLARHEMLUN. Aðstoðar ökumann með því að draga sjálfvirkt úr hraða í 
beygjum og auðveldar þannig aksturinn. (Aðeins í boði á gerðum með CVT 
stiglausri sjálfskiptingu).

VIRK LÍNUSTJÓRNUN. Tryggir örugga stjórn ökutækis í beygjum með því að 
stjórna hemlun á hverju hjóli fyrir sig. Búnaðurinn hjálpar ökumanni að hafa fulla 
stjórn á ökutækinu við erfiðar aðstæður.

VIRK AKSTURSSTJÓRN. Við upp og niður hreyfingu á yfirbyggingu ökutækisins, 
sem getur leitt til yfirstýringar, kemur virk akstursstjórn til hjálpar með því að 
auka sjálfvirkt við hemlun og draga úr hreyfingunni.

BREKKUHJÁLP. Aðstoðar ökumann við að taka af stað í brekku með því að 
halda bílnum kyrrum þangað til hann tekur af stað.

VIRK SPÓLHEMLUN. Til að auka rásfestu í hálku grípur búnaðurinn inn í og 
hemlar það hjól sem byrjar að spóla.
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360° MYNDAVÉLATÆKNI NISSAN

GERIR ALLT AUÐVELDARA
Hvað ef það væri auðveldara að leggja í stæði? 
360° myndavélatækni Nissan tekur við skilaboðum frá 
myndavélum á öllum hliðum bílsins og miðlar þeim til 
öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist. Kerfin birta 
síðan tvær myndir á litaskjá í mælaborði. Önnur myndin 
tengir saman myndirnar og sýnir ofan á bílinn og 
umhverfið í kring, hin sýnir annaðhvort fram fyrir bílinn 
þegar keyrt er áfram eða aftur fyrir bílinn þegar bakkað er. 
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NÝTT NISSAN CONNECT

AÐGENGI BEINT ÚR BÍLNUM 
Nissan Connect upplýsingabúnaðurinn er auðveldur í notkun. Allar upplýsingar birtast skýrar 
og aðgengilegar á 7" snertiskjá í mælaborði. Búnaðurinn tengir saman á aðgengilegan hátt 
stjórnun hljómtækja, leiðsögubúnaðar og samskiptabúnaðar. Með nýjustu tækni tengist þú 
bílnum gegnum snjallsímann og færð aðgang að smáforritum á borð við Facebook og Google.

NÝTT NISSAN CONNECT upplýsingakerfi gerir þér kleift að vera í sambandi hvar og hvenær 
sem er. Kerfið er hægt að tengja við ýmsar gerðir snjallsíma og fá upplýsingar um áhugaverða 
staði, umferð, tónlist, fréttir, eldsneyti og margt fleira.

Tengimöguleikar og aðgengi að upplýsingakerfum í gengum Nissan Connect kerfið eru 
mismunandi eftir markaðssvæðum. Hafðu samband við sölumenn Nissan til að fá upplýsingar 
um aðgengi á þínu svæði.
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Gray - M - KAD Black - P - G41

Titanium Olive - PM - EAN SUZAKU Amber - PM - EAR Red - S - AX6

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

LITAVAL

17" álfelgur á ACENTA OG 
ACENTA+ útgáfum

19" álfelgur á TEKNA útgáfu

ÁLFELGUR
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ÁKLÆÐI

SVART TAUÁKLÆÐI

LEÐUR  
BEIGE

LEÐUR  
SVART

HELSTU MÁL

A: Hjólhaf: 2.706 MM 
B: Lengd: 4.643 MM 
C: Breidd: 1.820 MM
D: Hæð: 1.695 MM

TEKNA

ACENTA

STAÐALBÚNAÐUR
 
 

ACENTA
• 360° MYNDAVÉLATÆKNI – ÖRYGGISHJÚPUR 

 Sjálfvirk neyðarhemlun 
 Blindhornaviðvörun 
 Akreinavari 
 Bakkviðvörun

• LED dagljósabúnaður
• Upplýsingatölva með 5" litaskjá
• Bluetooth símkerfi
• Leðurklætt stýrishjól og gírstangarhnúður
• Fjarstýringar í stýrishjóli fyrir útvarp, aksturstölvu 

og síma
• 17" álfelgur
• Tvískipt sjálfvirk loftkæling
• Rafdrifin handbremsa
• Brekkuhjálp (heldur við í brekkum)
• 8 geymslurými
• 2 glasahaldarar frammí með kælingu og hitun
• Armpúði afturí með glasahöldurum
• Varadekk
• Nissan Connect kerfi (7" snertiskjár, íslenskt 

leiðsögukerfi, tónlistarafspilun í gegnum Bluetooth, 
samþætting við smáforrit, Facebook, Google o.fl.)

• Hljómkerfi með 6 hátölurum
• Hraðastillir
• Hámarkshraðastilling
• Viðvörunarkerfi um loftþrýsting í dekkjum
• Stöðugleikakerfi
• Dökkar afturrúður
• Hiti í framsætum
• Upphitaðir og rafdrifnir aðfellanlegir útispeglar
• Þokuljós með krómlistum
• Sjálfvirk hækkun/lækkun á aðalljósum
• Regnskynjari í framrúðu
• Bakkmyndavél
• Fjarlægðarskynjarar að framan og aftan
• Skynjar umferðarskilti og birtir í upplýsingaskjá

ACENTA PLUS  (umfram ACENTA)
• 7 sæta
• Rafdrifin sóllúga
• Viðgerðarsett í stað varadekks
 
 

TEKNA PLUS (umfram ACENTA PLUS)
• Bi-Xenon aðalljós
• Leðursæti
• Rafdrifið ökumannssæti með 

mjóhryggsstuðningi
• 19" álfelgur
• Lykillaust aðgengi
• Þakbogar
• Rafdrifin opnun á afturhlera
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www.nissan.is
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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