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NJÓTTU lífsins í stærri og sterkbyggðari lúxussportjeppa sem hefur allt sem 
þú þarft: kraftmikið og afgerandi útlit, áreiðanleg afköst, nýjustu tækni sem 
tryggir að þú ert við stjórnvölinn og allt það rými, þægindi og sveigjanleika 
sem þú þarfnast fyrir útivistarferðir með börnunum. Hvert skal halda? 
Opnaðu leiðsögnina, settu uppáhaldstónlistina þína á og leggðu svo í hann. 
Nissan X-TRAIL 2017: FYRIR FJÖLSKYLDUR.
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NÝJASTA TÆKNI SKILAR ÖRUGGUM OG 
SPENNANDI AKSTRI 
Nissan Intelligent Mobility breytir því hvernig við knýjum, keyrum og notum bíla. Hér fer tækni 
sem kemur þér í nánara samband við X-TRAIL til að tryggja öruggari og meira spennandi 
akstur. Í gegnum ítarlega tengimöguleika geturðu haft meiri bein áhrif á bílferðina og haft 
góða stjórn á akstrinum með aðstoð hugvitsamlegrar tækni. Niðurstaðan er meiri ánægja 
undir stýri í öruggum bíl. 
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HRÍFANDI, Í EINU ORÐI SAGT
Viltu njóta þess að horfa upp í næturhimininn í góðum félagsskap? Viltu stíga inn í notalegt skjól á 
köldum morgni? X-TRAIL sér um sína. 

Verkfræðingar Nissan sóttu innblástur sinn í þyngdarleysi við hönnun sæta með bakstuðningi. Þeir 
endursköpuðu afslappaða stöðu þyngdarleysis geimfara sem svífa um í geimnum og hönnuðu skipt 
framsæti sem styður við mjaðmagrind upp að brjóstkassa til að hámarka blóðflæði og sessur sem 
bjóða upp á betri dreifingu þrýstings. Niðurstaðan er framúrskarandi þægindi og minni þreyta við 
langan akstur.

Innblásturinn sést einnig í rafdrifnum þakglugga sem tryggir öllum farþegum bílsins óhefta sýn á 
undur stjörnuhiminsins.  
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Nýr gírstangarhnúður 
og leður um gírstöng með 
tvöföldum saumi 

Gljásvört klæðning 
með málmáferð

Nissan Connect með 
uppfærðu viðmóti

Leðurklætt stýri

FYRSTA FLOKKS HÖNNUN
Sportlegt 
D-laga stýri 

Leðursæti með 
tvöföldum saumi 
(aukabúnaður)

Gljásvört klæðning 
með málmáferð

Leðurklæddur 
gírstangarhnúður 
(aukabúnaður)

Rafknúinn 
þakgluggi
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FRAMÚRSKARANDI AKSTURSHJÁLP NISSAN Á SKJÁ

HUGVIT SEM FER EKKI 
FRAMHJÁ ÞÉR.
Nákvæm leiðsögn, símanúmerabirting, tiltækur öryggisbúnaður ... 
allar nauðsynlegar upplýsingar eru birtar á ítarlegum 5" aksturshjálparskjá 
í lit. Þú notar stjórnbúnað í stýri til að skipta á milli skjámynda. Þú ýtir 
einfaldlega á örvarnar. Eins einfalt og hugsast getur! 

TÓNLIST EFTIRLITSKERFI FYRIR 
ÞRÝSTING Í HJÓLBÖRÐUM

SAMLITUR STILLANLEGUR 
SKJÁR

AKSTURSAÐSTOÐ NÁKVÆM LEIÐSÖGN
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FRÁBÆR BOSE-
HLJÓMTÆKI. 
Njóttu fyrsta flokks Bose-hljómtækja við 
aksturinn. Ótrúleg hljóðupplifun í fram- og 
aftursætum sem fyllir X-TRAIL af tónlist með 
tærum hljómi með mikilli dýpt.

SÉRSNIÐIÐ HLJÓÐ
Átta öflugir hátalarar leiða hljóðið um bílinn: 
Hátíðnihátalarar, lágtíðnihátalarar í hurðum 
við fram- og aftursæti og bassahátalari aftur 
í vinna hárnákvæmt saman til að skila víðum 
og tærum hljómi með djúpum og öflugum 
bassa í fullkomnu jafnvægi.
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3 ár 
FRÍTT

Uppfærsla

HEIMURINN ER INNAN 
SEILINGAR.
Nýtt NissanConnect EVO* eð leiðsögn og farsímaforritum 
tryggir að X-TRAIL og snjallsíminn þinn ná fullkomlega 
saman. Engar áhyggjur, þú ert alltaf í sambandi! Héðan 
í frá geturðu tekið tónlistina þína, nýjustu Twitter-
færslurnar, Facebook, TripAdvisor og margvíslegt annað 
með þér á rúntinn, fullkomlega samþætt í gegnum 
snjallsímann þinn og 7 tommu litaskjá X-TRAIL með 
snertistjórnun. Þú getur einnig notað raddstýringu, 
handfrjálsa textaskilaboðaaðstoð, handfrjáls símtöl 
í gegnum Bluetooth og straumspilun hljóðs eða tengi 
fyrir iPod/USB.*
*Nánari upplýsingar um virkni NissanConnect á Íslandi er að fá hjá sölufulltrúa.

MapCareTM er þjónusta sem býður upp á eina 
fría kortauppfærslu á ári í þrjú ár frá því að 
bíllinn er keyptur. Frekari upplýsingar fást hjá 
söluaðila eða á eigendagáttinni YOU+NISSAN*
http://www.nissan.uk/UK/uk/YouPlus.html

*Ókeypis uppfærsla í þrjú ár .Nánari upplýsingar hjá 
sölufulltrúa.
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RENNIBRAUTIR OG AÐGENGILEGAR DYR.
HAGNÝT ÖNNUR SÆTARÖÐ. Sveigjanlegt sætakerfi X-TRAIL býður upp á fyrsta 
flokks aðra sætaröð. Sætum með 60/40 skiptingu er hægt að renna fram til að 
auðvelda aðgang og stilla til að stækka farangursrýmið, auka fótarými og allt 
þar á milli. Einnig er hægt að halla sætunum aftur á bak til að slappa af.

ÞRIÐJA RÖÐIN Í BOÐI. Samfellanleg þriðja röð í X-TRAIL með 50/50 skiptingu 
býður upp á enn meiri sveigjanleika. Hún hentar fullkomlega til að koma fyrir 
viðbótarfarþegum og dóti sem þeim fylgir en hana er einnig hægt að leggja 
alla leið niður til að gera gólfið alveg slétt og hámarka farangursrýmið.

77° OPNUN AFTURDYRA. Afturhurðir X-TRAIL ganga næstum 80° út og auðvelda 
þannig aðgang að börnunum, kæliboxinu eða snjóbrettinu og einfalda um leið lífið. 

RENNI- 
BRAUT 
UNDIR
ANNARRI 
SÆTARÖÐ

HALLASTILLING 
Í ANNARRI 
SÆTARÖÐ77°

RÚMGOTT 
AÐGENGI

HVORT SEM ER FIMM EÐA SJÖ SÆTI
Láttu líða úr þér og njóttu ótrúlegs útsýnis út um rafknúinn þakgluggann. Höfuðrými í 
framsætum er það mesta í flokki sambærilegra bíla og haganlega hönnuð loftunarop við 
aðra sætaröðina tryggja þægindi fyrir alla. Hægt er að fá bílinn afhentan með þriðju 
sætaröðinni með 50/50 skiptingu. Hér er á ferðinni hentug lausn þegar koma þarf stórri 
fjölskyldu eða vinahópi fyrir í X-TRAIL. Hægt er að fella sætaröðina alla leið niður til að 
gera gólf farangursrýmisins alveg slétt og hámarka rýmið.  
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HREYFISTÝRÐUR AFTURHLERI Á NISSAN

NÝJUNG SEM VEITIR ÞÉR 
HJÁLPARHÖND
Ertu með fangið fullt? Engar áhyggjur! Þú þarft ekkert að nota hendurnar til að opna afturhlerann. 
Taktu þér bara stöðu um einum metra frá honum með iKey-lykilinn* í vasanum, sveiflaðu fætinum 
undir miðjum stuðaranum og horfðu á afturhlerann opnast.

*Nánari upplýsingar um iKey búnaðinn hjá sölufulltrúa.
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HREYFISTÝRÐUR AFTURHLERI Á NISSAN

SMÁATRIÐI SEM SKIPTA
MIKLU MÁLI

Nýjungar frá Nissan eru til að létta þér lífið. Atriði á borð við hreyfistýrðan 
 afturhlera frá Nissan og góða opnun afturdyra auðvelda hleðslu og affermingu 

til að þú getir eytt meiri tíma í að njóta frístundanna. 

SVEIGJANLEIKI HUGSAÐUR 
UPP Á NÝTT
Einstakt farangurskerfið lagar sig að þörfum þínum í hverri ferð. Stillanlegt 
hillu- og skilrúmakerfið býður upp á 9 uppsetningar, svo einfaldar að þú getur 
breytt uppsetningunni með annarri hendi.

Lækkun.
Lækkaðu gólfið til að koma 
háum hlutum fyrir.

Leynihólf. Langt og flatt gólf 
fyrir stóra hluti, með geymslu 
undir fyrir hluti sem þú vilt 
ekki að sjáist.
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LEGGÐU UPP VIÐ 
GANGSTÉTT, ÁHYGGJULAUS

Intelligent-
umhverfismyndavélakerfi 
auðveldar þér að leggja 
í stæði með því að birta 

þér myndir af umhverfinu.

LEGGÐU BEINT Í 
ÞRÖNG STÆÐI

Intelligent-
umhverfismyndavélakerfið 

býður upp á mörg 
sjónarhorn til að gera þér 
kleift að leggja í stæði án 

þess að rekast utan í.

BÍLSKÚRINN ER 
LEIKUR EINN

Intelligent-
umhverfismyndavélakerfi 

býður fjölbreytt sjónarhorn 
sem gera þér kleift að aka 

alla leið inn og sýna hvenær 
bíllinn er kominn inn fyrir 

bílskúrshurðina.

EINFALT AÐ BAKKA 
MEÐ KERRU

Intelligent-
umhverfismyndavélakerfið 

býður upp á yfirsýn og 
aftursýn til að auðvelda þér 

að bakka að kerru.

 

 

BETRI YFIRSÝN
Intelligent-umhverfismyndavélakerfið veitir þér 

360° yfirsýn yfir umhverfi bílsins. Nú hefur aldrei 
verið auðveldara að leggja í stæði.

ÚTSÝNI FRAM FYRIR OG AFTUR FYRIR
Með Intelligent-umhverfismyndavélakerfinu geturðu 
bæði horft yfir svæðið fyrir framan bílinn og fyrir aftan 
hann án þess að þurfa að stíga út úr honum.

KYNNTU ÞÉR ÖLL SJÓNARHORNIN

UPP Á HÁR
Framsýn og yfirsýn tryggja að þú sjáir 

hversu langt þú getur ekið áfram.

EKKERT SEM HEITIR 
ÞRÖNGT STÆÐI

Er lítið bil á milli bílanna 
til beggja hliða? 

Yfirsýnin gerir þér kleift að leggja 
nákvæmlega í mitt stæðið.

PASSAÐU DEKKIN
Hliðarsýnin er sérlega gagnleg til að sjá 
hversu langt er í kantsteininn.

AUGAÐ Í HNAKKANUM
Í bakkgír geturðu notað skjáinn til að 
sjá hvað er beint fyrir aftan bílinn og 
hægt er að nota yfirsýnina til að sjá 

minni hluti sem kunna að leynast 
undir glugganum.



BETRI YFIRSÝN

EINSTÖK LIPURÐ
Þegar á þarf að halda auðveldar Intelligent-bílastæðahjálp 
með skynjara frá Nissan aksturinn. Þú þarft bara að aka upp að 
bílastæðinu og kerfið sér um að leggja, án þess að þú snertir 
stýrið! X-TRAIL er búinn sérstöku umhverfismyndavélakerfi með 
MOD-hreyfigreiningu. Fjórar myndavélar bjóða upp á 360° útsýni 
yfir umhverfi bílsins og hægt er að kalla fram nærmyndir á 
skiptum skjá frá frammyndavél, afturmyndavél og 
hliðarmyndavélum til frekari skoðunar
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BAKKA INN Í STÆÐI
Nú þarftu ekki lengur að snúa höfðinu því 

að bakkmyndavélin auðveldar þér lífið.

HLIÐARSTÆÐI
Er áskorun fyrir þig að leggja á milli 

stæða? Veldu þér stæði í Intelligent-
umhverfismyndavélakerfinu og láttu 

kerfið sjá um afganginn.



AÐSTOÐ ÞEGAR ÞIG VANTAR HANA

GRÍPUR INN Í ÞEGAR 
Á ÞARF AÐ HALDA.

Þetta er aðstoðarökumaðurinn þinn. Hann „sér“, hann „skynjar“, hann „grípur inn í“. 
Nýr Nissan X-TRAIL er ekki bara bíllinn sem þú ekur heldur aðstoðar hann þig líka við 

aksturinn, alltaf reiðubúinn til hjálpar og sívakandi fyrir umhverfinu, hvort sem um 
ræðir hugvitsamlegan öryggisbúnað sem grípur inn í þegar þörf er á eða alsjálfvirka 

akstursaðstoð, frá Intelligent-bílastæðaskynjara til Intelligent-neyðarhemlunar með 
greiningu gangandi vegfarenda.

 

INTELLIGENT-NEYÐARHEMLUN SEM 
GREINIR VEGFARENDUR
Kerfið kemur í veg fyrir að þú akir á 
einhvern eða eitthvað sem þú sérð 
ekki með stöðugri greiningu hluta og 
gangandi vegfarenda í akstursstefnu 
bílsins.

AKREINAVIÐVÖRUN*.
Kerfið varar þig við með hljóðmerki 
og sjónrænum viðvörunum þegar 
bíllinn stefnir út úr akrein án stefnuljóss 

HÁLJÓSAAÐSTOÐ*.
Lýsir upp dimman veg. Þetta kerfi 
kveikir á háljósunum þegar þörf er á 
og beinir þeim tímabundið niður á við 
þegar öðrum ökutækjum er mætt.

*Nánari upplýsingar um aukabúnað hjá sölufulltrúa.
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AÐSTOÐ ÞEGAR ÞIG VANTAR HANA

ALLTAF PASSAÐ UPP Á ÞIG
Intelligent-aksturskerfin frá Nissan nota hugvitsamlega ratsjártækni til að greina stöðugt 
það sem er að gerast í kringum bílinn, fylgjast með umferðinni og auðvelda þér að takast 
á við óvæntar aðstæður. Þetta er eins og að hafa aðstoðarmanneskju sem fylgist með svo 
þú getir notið betur akstursins með fjölskyldunni. 

INTELLIGENT-BAKKVIÐVÖRUN.
Þetta kerfi varar þig við ef bíll 
nálgast að framan eða þegar 
stórir hlutir eru í vegi bílsins þegar 
þú bakkar.

GREINING UMFERÐARSKILTA.
Sjálfvirk greining umferðarskilta 
gerir þér kleift að halda þig innan 
hraðatakmarkana. 

INTELLIGENT-
BLINDSVÆÐISVIÐVÖRUN. 
Þetta kerfi sér það sem þú sérð ekki. 
Það varar þig við þegar það greinir 
ökutæki innan blindsvæðisins.
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INTELLIGENT-AKSTURSSTJÓRNUN. 
Taktu ójöfnurnar á mýktinni. Þetta kerfi 
beitir vægri hemlun til að vinna gegn 
hreyfingum þegar ekið er yfir ójöfnur 
og það tryggir þægilegan akstur.

INTELLIGENT-BEYGJUSTJÓRNUN. 
Haltu jafnvægi í beygjum. Þetta kerfi 
beitir sjálfstæðri hemlun á hvert hjól 
til að halda bestu mögulegu línu í 
gegnum beygjur. 

INTELLIGENT-VÉLARHEMLUN.
Njóttu beygjunnar. Þetta kerfi stjórnar 
stiglausu gírskiptingunni þannig að 
upplifunin er eins og í beinskiptum bíl í 
aflíðandi beygju. Skiptingin gírar niður til 
að hægja mjúklega á bílnum í gegnum 
beygjuna og skiptir svo upp til að auka 
hraðann út úr beygjunni.

AKTU EINS OG ATVINNUMENNIRNIR

X-TRAIL GERIR ÞIG AÐ BETRI 
ÖKUMANNI.
X-TRAIL er svo lipur og viðbragðsgóður að hann bætir aksturinn þinn 
í raun og veru. Undirvagnstjórnkerfi Nissan tryggja mýkt í stýri og lipran 
en umfram allt öruggan akstur til að tryggja spennandi og þægilega 
ferð fyrir alla um borð. Skemmtileg bílferð bíður þín og farþeganna. 
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AKTU EINS OG ATVINNUMENNIRNIR

BRUGÐIST VIÐ REGNI EÐA 
SLYDDU Á AUGABRAGÐI
X-TRAIL lagar sig að breyttum skilyrðum á 30-földum þeim hraða sem það tekur að 
blikka einu auga. Hvort sem um er að ræða regnblautt malbik eða krappa beygju beinir 
kerfið afli sjálfkrafa í þau hjól sem hafa mest not fyrir það. Aldrif X-TRAIL kemur líka að 
gagni við bestu mögulegu aðstæður. Gripið hefur einfaldlega aldrei verið svona gott.

BREKKUAÐSTOÐ/SJÁLFVIRK HALDSTAÐA. 
Nú rennurðu ekki aftur á bak. Með brekkuaðstoð er 
ekkert mál að leggja í halla. Kerfið beitir hemlum á hjól 
til að halda bílnum í þrjár sekúndur, þar til aflið sem 
beint er til hjólanna losar þá. Þegar sjálfvirk haldstaða 
er virkjuð er hemlunum haldið í um þrjár mínútur, 
óháð halla.

INTELLIGENT-FJÓRHJÓLADRIF. 
4x4-i fjórhjóladrif X-TRAIL kemur að gagni 
bæði á vegi og í torfæru. Þá er hægt að 
stilla á sívirkt tvíhjóladrif til að tryggja 
hámarkseldsneytisnýtingu. Sjálfvirk 
stilling greinir stöðugt skilyrði og stillir 
dreifingu afls á milli fram- og afturöxuls 
í samræmi við þau.
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INTELLIGENT-AFL

AKTU UM MEÐ HREINA 
SAMVISKU
Ertu að leita að rúmgóðum lúxussportjeppa sem er bæði sparneytinn 
og skemmtilegur í akstri? Þá er X-TRAIL svarið. X-TRAIL færir sparneytni 
og afköst upp á næsta stig með einstakri straumlínulögun, hátæknivélum 
og Xtronic-skiptingu XTRONIC. 

Nýr X-TRAIL fæst með 1,6 lítra bensínvél, 1,6 lítra dísilvél, 2,0 lítra dísilvél 
og 1,6 dísilvél. 1,6 lítra bensínvélin býður upp á meiri sparneytni og 
minni losun koltvísýrings. 2,0 lítra dísilvélin skilar auknum afköstum 
sem jafnast á við afköst stærri dísilvéla en með meiri sparneytni og 
minni losun koltvísýrings. Vélin er einnig búin sjálfvirku start/stopp-
kerfi Nissan sem drepur á vélinni þegar hennar er ekki þörf, t.d. á 
rauðu ljósi, til að spara eldsneyti og gangsetur hana svo aftur þegar 
þú ætlar að taka af stað. 

Í nýjustu útgáfu XTRONIC (stiglaus gírskipting) er dregið úr núningi 
um allt að 40% og hlutfallssviðið er meira en í sumum átta þrepa 
sjálfskiptingum. Ný Eco-stilling skilar auknum eldsneytissparnaði með 
einum rofa. Upplifunin er eins og að sitja á aflöldu sem brotnar ekki.

*Nánari upplýsingar um tæknilýsingu er að fi nna í verðlista.

Vél Hestöfl
(HÖ)

TOG
(NM)

CO2
(G/KM)

Eldsneytisnotkun
(L/100 KM)

0-100 
KM/H

1,6 dCi diesel 2WD CVT X-TRONIC 130 320 135 (139 with 18/19") 5.1 (5.3 á 18/19") 11.4 sek.

1,6 dCi diesel 4WD MT 130 320 139 (143 with 18/19") 5.3 (5.4 á 18/19") 11.0 sek.

2,0 dCi diesel 4WD CVT X-TRONIC 177 380 158 (162 with 18/19") 6 (6.1 á 18/19") 10.0 sek HHHHHHHHHHHHHHÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.............. TTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGG
000000000------1111111100000000 
KKKKKKKKKMMMMMMMMMM////////
KKKKKKKKKKLLLLLLLLLSSSSSSSSSTTTTTTTTTT.....

 *Sjá verðlista og heimasíðu www.nissan.is
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AUKAHLUTIR FRÁ NISSAN

SÉRSNÍDDU BÍLINN AÐ ÞÖRFUM 
FJÖLSKYLDUNNAR
Gerðu næsta ævintýri fjölskyldunnar enn eftirminnilegra með viðeigandi búnaði í X-TRAIL. Þú getur treyst 
á aukahluti frá Nissan til að tryggja þægindi og skemmtun fyrir alla farþega bílsins, hvort sem um ræðir 
þráðlausa hleðslu fyrir síma og USB-tengi eða skíða-/snjóbrettagrind í fjölskyldustærð og fleira til.

1. Skrautplata að aftan (með lausum dráttarkróki) 

2. Losanlegt dráttarbeisli

3. Skíða-/snjóbrettagrind fyrir allt að sex pör

4. Tvö USB hraðhleðslu tengi í miðjustokki.

5 Stigbretti úr áli 

6. Snjallsímafesting

7. Upplýstir sílsalistar
*Nánari upplýsingar um aukahluti fást hjá sölufulltrúa.
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D

C

D

CA
B

LITIR

Grár - M - KAD Svartur - P - G41

Glansrauður – CP – NBF Brúnn – P – CAS

Dökkgrænn - PM – EAN Appelsínugulur - PM - EBB Rauður - S - AX6 Blár – PM – RAW

Hvítur – 3P - QAB Silfraður - M - K23

ÁKLÆÐI

MÁL

A: Hjólhaf: 2705 MM

B: Lengd: 4690 MM

C: Breidd: 1820 MM
(1830 MM með 19 tommu 
hjólbörðum)

D: Hæð: 1,710 MM 
(1740 MM með langbogum)

 

OFIÐ ÁKLÆÐI MEÐ RÚSKINNSÁFERÐ

EKTA LEÐUR - DRAPPLITAÐ

LJÓSBRÚNT LEÐUR MEÐ LÚXUS ÍSAUMI

EKTA LEÐUR - SVART

VISIA/ACENTA/TEKNA

TEKNA

TEKNA/AUKAHLUTUR

17 tommu álfelga (silfruð) 18 tommu álfelga 19 tommu álfelga

ÁLFELGUR

 

*Litir í bæklingi geta verið frábrugðnir raunlit.

*Nánari upplýsingar um staðalbúnað er að fi nna í verðlista.
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360° FERLI
Við byggjum á gæðum frá upphafi og þaulhugsum hvern einasta 

bíl til að gera hann þægilegri og endingarbetri með framsækinni 
hönnun, hugvitsamlegri tækni og vandlega völdu útliti fyrir þig.

ÖRYGGI
Aksturskerfin okkar eru í stöðugri endurskoðun til að tryggja betur 

öryggi þitt og koma í veg fyrir óhöpp svo þú megir njóta öruggs aksturs 
alla daga. Umhverfismyndavélakerfið er búið fjórum myndavélum sem 

bjóða upp á yfirsýn yfir umhverfi bílsins.

ÁREIÐANLEIKI
Við reynum bílana okkar til hins ýtrasta til að tryggja afköst og áreiðanleika. 

Við ökum milljónir kílómetra í prófunum fyrir framleiðslu, opnum og lokum 
dyrum og vélarrými mörg þúsund sinnum á dag og notum ösku úr 

japönskum eldfjöllum til að prófa rúðurnar.

ENDANLEG SÖNNUN | 
Viðskiptavinir okkar eru besti mælikvarðinn á gæðin. Leitaðu eftir umsögnum, 

umfjöllunum og einkunnagjöf á netinu eða lestu það sem fólk hefur að segja um 
Nissan á Reevoo. Það er besti staðurinn til að bera saman bíla og fá áreiðanleg 

svör frá raunverulegum eigendum. 
https://www.nissan.co.uk/vehicles/new-vehicles/xtrail/customer-reviews.html

BYGGT Á REYNSLU.
Hjá Nissan leggjum við áherslu á viðskiptavininn. Allt sem við 

gerum og allar ákvarðanir sem við tökum byggja á vandlegri 
skoðun, nákvæmni og gæðum, því þegar upp er staðið 

snýst þetta allt um þig. Frá hugmynd að bíl til framleiðslu hans, 
frá gæðaprófunum til gagnsæis, frá þjónustu við viðskiptavini til 

skuldbindingar. Gæðin skína í gegn, hvert sem litið er.

HJÁ NISSAN 

ERU GÆÐIN Í 
FYRIRRÚMI.
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HVAR SEM ER, HVENÆR SEM ER, HVAÐ SEM ER. ÞÚ HRINGIR 525 8000.

NISSAN X-TRAIL
BÝÐUR ÞÉR:
ÞRIGGJA ÁRA ÁBYRGÐ

EÐA í 100.000 KM 
(hvort sem kemur fyrst)

TÓLF ÁRA RYÐVARNARTRYGGINGU Á 
YFIRBYGGINGU
 

FYRSTA FLOKKS ÞJÓNUSTA
VIÐ LOFUM fyrsta flokks vinnu fyrir Nissan-bílinn þinn í
gegnum sérfræðiþekkingu viðgerðafólks frá Nissan og 

notkun varahluta frá Nissan. Við erum sérfræðingar í 
að þjónusta Nissan.

NISSAN VEGAAÐSTOÐ*
VIÐ LOFUMVegaaðstoðinni er ætlað að lágmarka 
óþægindi sem skapast þegar óvænt bilun hamlar för. 
Nissan vegaaðstoðin er hugsuð sem þjónusta 
við Nissan eigendur sem eru á ferð á merktum 
vegum í öllum löndum Evrópu.

LÁNSBÍLL*
VIÐ LOFUM að halda þér á ferðinni á meðan verið er

að þjónusta bílinn þinn. Með því að bóka í tíma
gerirðu okkur kleift að tryggja þér lánsbíl. Einnig 

minnum við á skutluþjónustu BL sem er sem er í gangi 
alla virka daga viðskiptavinum okkar að 

kostnaðarlausu.

ÓKEYPIS SKOÐUN Á BÍLNUM
VIÐ LOFUM þér ástandsskoðun í hvert skipti sem 
vinna þarf við bílinn. Þannig veistu upp á hár hvað 
þarf að gera og hvað það kostar.*.

ÓTAKMARKAÐUR GILDISTÍMI GILDISTÍMI LOFORÐA OKKAR ER ÓTAKMARKAÐUR. EF ÞÚ HEFUR SKRÁÐ ÞIG Í 
YOU+NISSAN OG VILT FÁ ÓSVIKIN, FÖLSKVALAUS OG HEIÐARLEG SVÖR SJÁUM VIÐ UM ÞIG. 

ALLTAF. OKKAR LOFORÐ.

OKKAR LOFORÐ. ÞÍN REYNSLA
Viðbótartrygging Nissan gerir þér kleift að framlengja þriggja ára / 100.000 kílómetra 
ábyrgðina yfir í fimm ára / 120.000 kílómetra ábyrgð. Komi til viðgerða eru eingöngu 
notaðir varahlutir frá Nissan á verkstæði sem vottað er af Nissan. Með í kaupunum 
er vegaaðstoð allan sólarhringinn alls staðar í Evrópu (ef hún á við) sem gerir þér 
kleift að aka um áhyggjulaus*. (Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Nissan)

VIÐBÓTARTRYGGING NISSAN

Hægt er að kaupa reglubundnar þjónustuskoðanir samhliða kaupum á nýjum Nissan 
bíl. Um er að ræða val á kaupum á þjónustupökkum til eins, tveggja eða þriggja ára. 
Innifalið í þessum þjónustupökkum eru ástandsskoðanir og íhlutir sem þarf að skipta 
um í samræmi við staðlaða viðhaldsáætlun Nissan. Með kaupum á þjónustupakka 
Nissan getur þú ekið um áhyggjulaust*. (Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Nissan)

NISSAN ÞJÓNUSTUSKOÐANIR

ÞÚ NÆRÐ ÞVÍ BESTA ÚT ÚR 
STARFSFÓLKI NISSAN.

Þú ert neistinn sem kveikir hugmyndirnar 
okkar. Þú eykur okkur hugvit. Þú veitir okkur 
innblástur til að breyta reglum og spila af 
fingrum fram. Hjá Nissan eru nýjungar ekki 
bara hugsaðar til að bæta við eða breyta 
heldur til að stíga út fyrir rammann og 
endurskapa. Við hjá Nissan hönnum bíla, 
aukabúnað og þjónustu sem ekki finnst 
annars staðar, við gerum notagildið spennandi 
og spennandi eiginleika hagnýta, sem skilar 
sér í gefandi akstursupplifun alla daga.*Nánari upplýsingar í ábyrgðarhandbók bíls. Ábyrgðarskilmálar geta verið mismunandi milli landa. Nánari upplýsingar hjá söluaðila.

*Nánari upplýsingar í ábyrgðarhandbók bíls. Ábyrgðarskilmálar geta verið mismunandi milli landa. Nánari upplýsingar hjá söluaðila.
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Intelligent Mobility er á bak við allt sem við gerum. Við hjá Nissan notum nýjustu 
tækni til að umbreyta bílum úr einföldum farartækjum. Þannig verður ferðin 
öruggari, tengdari og meira spennandi. Framtíðin nálgast, hvort sem um er að 
ræða bíla sem geta tekið við akstrinum eða hraðbrautir sem bjóða upp á hleðslu 
fyrir rafmagnsbílinn á meðan ekið er eftir þeim. Framtíðin er raunar þegar farin 
að taka á sig mynd í Nissan-bílnum sem þú ekur í dag.

Kíktu á vefsvæðið okkar: www.nissan.is

 

Athugið að efni sem kemur fram í þessum bæklingi er staðlað á milli landa og því getur verið mismunur á búnaði, verði og 
ábyrgðarskilsmálum milli landa. Allt efni er birt með fyrirvara um innsláttarvillur og efnistök.Komi upp spurningar eða ágreiningsmál 
skal vinsamlegast hafa samband við söluaðila Nissan á Íslandi til að fá nákvæmar upplýsingar. 
Áhersla hefur verið lögð á að tryggja að efni þessa bæklings sé rétt á þeim tíma sem hann fer í prentun (ágúst 2017). Í þessum 
bæklin-gi getur að líta frumútgáfur bíla sem sýndar eru á bílasýningum. Í samræmi við áherslu fyrirtækisins um stöðuga þróun vara 
áskilur Nissan Europe sér rétt til að breyta hvenær sem er tæknilýsingum og ökutækjum sem lýst er og sýnd eru í þessum bæklingi. 
Söluaðilum Nissan eru tilkynntar slíkar breytingar eins fljótt og unnt er. Nýjustu upplýsingar er hægt að nálgast hjá næsta söluaði-la 
Nissan. Vegna takmarkana við prentun kunna litir sem birtast í þessum bæklingi að vera aðeins öðruvísi en raunverulegir yfirbyg-gingarlitir 
og áklæði í innanrými. Allur réttur áskilinn. Fjölföldun þessa bæklings, að hluta eða í heild, er óheimil án skriflegs leyfis frá Nissan Europe.

Þessi bæklingur er prentaður á óbleiktan pappír – MY17 NEW X-TRAIL BROCHURE LHD 08/2017. – Prentaður í ESB.
Hannaður hjá DESIGNORY, Frakklandi, og brotinn um og prentaður hjá eg+ Worldwide – sími: +33 1 49 09 25 35.

Stimpill söluaðila:

BL ehf.

Sævarhöfða 2

110 Reykjavík

Sími 525 8000

www.bl.is
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