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DŽIAUKITĖS gyvenimu patirdami nuotykių didesniame, drąsesniame 
mūsų gamos visureigyje, kuriame yra viskas, ko reikia: galinga ir 
išraiškinga išvaizda, patikimi gebėjimai, naujos kartos technologijos, 
užtikrinančios valdymą bei erdvė, komfortas ir universalumas, kurių 
reikia norint mėgautis veiksmo kupinomis kelionėmis su šeima. Kur 
toliau? Įveskite kelionės tikslą į navigacijos sistemą ir paleiskite savo 
mėgstamiausią muzikos takelį vos vienu mygtuko paspaudimu. 
Keliaukite tyrinėti. 2017 m. „Nissan X-TRAIL“: sukurtas suartinti ŠEIMAS.
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NAUJOS KARTOS TECHNOLOGIJA 
UŽTIKRINTAM IR ENERGINGAM 
VAIRAVIMUI
„Nissan“ išmanaus mobilumo koncepcija iš naujo apibrėžia, kaip naudojame energiją, 
vairuojame ir įtraukiame automobilius į savo gyvenimą. Jis suartina jus su „X-TRAIL“ ir 
suteikia labiau užtikrintą ir įkvepiantį vairavimo pojūtį. Pažangios technologijos paverčia 
keliones labiau asmeniškas. „Nissan“ išmanusis mobilumas sustiprina vairavimo 
malonumą ir kasdien daro pasaulį saugesne vieta.
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KVAPĄ GNIAUŽIANTIS NUO VIRŠAUS 
IKI APAČIOS
Norite pasidalyti įkvepiančiu vaizdu žvaigždėtą naktį? Reikia jaukios užuovėjos žvarbų rytą? 
„X-TRAIL“ puikiai jumis pasirūpins.

Kurdami nesvarumo sąlygų įkvėptas sėdynes su nugaros atrama, „Nissan“ inžinieriai įkvėpimo 
sėmėsi iš kosmoso. Jie atkūrė atpalaiduotą astronautų, sklandančių kosmose, pozą, sukūrę 
artikuliuotą priekinę sėdynę, prilaikančią nuo dubens iki krūtinės, optimizuojančią kraujotaką, 
o sėdynės pagalvėlės tolygiai leidžia pasiskirstyti kūno svoriui. To rezultatas – išskirtinis 
patogumas ir mažesnis nuovargis ilgose bei nuotykių kupinose kelionėse.

Papildomo žavesio suteikia elektrinis panoraminis stoglangis, pro kurį visi keleiviai gali žavėtis 
įspūdingiausiais žvaigždėto dangaus vaizdais. 
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Nauja pavarų svirtis su 
odine daila ir dvigubu 
dygsniu

Blizgi juoda apdaila

Atnaujinta sistema „Nissan 
Connect“

Premium oda aptrauktas vairas

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS DETALĖS, KLASE LENKIANČIOS VISAS KITAS
Sportiškas D 
formos vairas

Galimos dvigubu dygsniu 
apsiūtos odinės sėdynės

Blizgi juoda apdaila 
su metalo akcentais

Oda traukta pavarų 
svirtis

Panoraminis 
stogas
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„NISSAN“ BORTO KOMPIUTERIS

INOVACIJA VISAI ŠALIA JŪSŲ.
Kiekvieno posūkio nurodymai, skambintojo ID, galimos saugos funkcijos… 
Visa informacija tiesiai prieš akis 5 col. spalvotame pažangiajame borto 
kompiuterio ekrane. Keiskite informaciją, naudodami vairo valdiklius. Tiesiog 
spustelėkite rodykles. Paprasta!

„IPOD®“ PADANGŲ SLĖGIO 
KONTROLĖS SISTEMA

PRIDERINKITE PRIE 
AUTOMOBILIO SPALVOS

PAGALBINĖS VAIRAVIMO 
PRIEMONĖS

NAVIGACIJOS SISTEMA SU 
IŠSAMIAIS NURODYMAIS
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PREMIUM GARSO 
SISTEMA
Mėgaukitės aukštos kokybės garsu su „Bose“ 
garso sistema. Ji užpildo „X-TRAIL“ gilia ir tikslia 
muzika, gerai skambančia tiek automobilio 
priekyje, tiek gale.

PRITAIKYTAS GARSAS
Aštuoni gerų charakteristikų garsiakalbiai skleidžia 
tolygų garsą visame automobilyje: aukštųjų 
dažnių garsiakalbiai, priekiniai ir galiniai vidutinių 
dažnių garsiakalbiai durelėse ir žemųjų dažnių 
garsiakalbis gale harmoningai veikia, sukurdami 
platų, švarų garsą su giliais ir galingais žemaisiais 
dažniais – tobulai subalansuota jums. 
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NEMOKAMAI
3 METŲ

ATNAUJINTI

SUJUNGIA JŪSŲ 
PASAULĮ.
Su NissanConnect naujasis X-TRAIL tampa jūsų išmaniojo 
telefono geriausiu draugu. Pateikiamame naujos ir 
intuityvesnės grafikos ekrane tiesiogiai galite pasiekti 
savo muziką, Facebook naujienų santrauką, Eurosport 
naujienas, TripAdvisor patarimus ir dar daugiau. Nissan 
navigacinė sistema taip pat palaiko laisvų rankų režimą 
naudojant Bluetooth sąsają, garso srautinį perdavimą, 
skaitmeninę radiją (DAB+) ir iPod / USB įvestį.

Programa „MapCareTM“ – tai paslauga, kurią 
suteikiame jums 3 metus nuo transporto 
priemonės įsigijimo dienos - kasmet po vieną 
nemokamą žemėlapių naujinį. Jei reikia 
daugiau informacijos, kreipkitės į mūsų 
atstovybes arba apsilankykite portale 
„YOU+Nissan“
www.nissan.lt/You+ 
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SLENKA, SKLENDŽIA IR PLAČIAI ATSIDARO.
IŠMANESNĖ 2-OJI SĖDYNIŲ EILĖ. Lanksti „X-TRAIL“ 2-osios eilės sėdynių sistema 

tikrai lyg pirmos klasės vietos. 60 / 40 padalytos sėdynės slenka pirmyn ir atgal, 

suteikdamos lengvą prieigą ir daugiau vietos jūsų daiktams bagažinėje, keleivių 

kojoms ar bet kam kitam. Taip pat galite nulenkti sėdynės atgal, kai norite 

atsipalaiduoti.

PASIRENKAMA 3-IOJI SĖDYNIŲ EILĖ. „X-TRAIL“ nulenkiamos 3-iosios eilės sėdynės 

suteikia Jūsų automobiliui daugiau universalumo. Puikiai tinka papildomiems 

keleiviams ir jų daiktams gabenti, jas taip pat galima visiškai nulenkti, sukuriant 

lygią vietą ir maksimaliai padidinant erdvę.

77° KAMPU PLAČIAI ATVERIAMOS DURELĖS. „X-TRAIL“ galinės durelės atsidaro 

beveik 80° kampu, leisdamos lengvai pasiekti vaikus, šaltkrepšį, snieglentes… Ir 

gerokai palengvina gyvenimą.

SLANKIOJANTI 
2-OJI EILĖ

ATLENKIAMA 
2-OJI EILĖ77°

GALINĖS PLAČIAI 
ATVERIAMOS 
DURELĖS.

KELIAUKITE PENKIESE ARBA 
SEPTYNIESE
Atsipalaiduokite ir mėgaukitės stulbinančiu vaizdu pro elektrinį panoraminį stoglangį. 

Geriausia klasėje erdvė galvai priekyje ir apgalvotos 2-osios eilės ventiliacijos angos 

padės visiems jaustis patogiai. Galimos 3-iosios eilės sėdynės, padalytos 50 / 50, yra 

puikus sprendimas, kai reikia sutalpinti daugiau šeimos narių arba draugų naujajame 

„X-TRAIL“ – jas galite visiškai nulenkti, sukurdami lygų paviršių ir maksimaliai 

padidindami erdvę daiktams. 
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„NISSAN“ JUDESIU ATIDAROMA BAGAŽINĖ

PADEDANTI INOVACIJA
Rankos užimtos? Jokių problemų! Bagažinę galite atidaryti nenaudodami rankų. Tiesiog 
stovėkite greta automobilio, o kišenėje turėkite elektroninį raktą ir pamojuokite koja po 
automobilio buferiu – bagažinė atsidarys per kelias sekundes.
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JUDESIU ATIDAROMA BAGAŽINĖ

SVARBIOS SMULKMENOS
„Nissan“ kuria inovacijas, palengvinančias gyvenimą. Tokios smulkmenos, kaip „Nissan“ 

judesiu valdomas bagažinės atidarymas, padeda lengviau sudėti ir išimti daiktus.

UNIVERSALI BAGAŽINĖ
Išskirtinė bagažo organizavimo sistema akimirksniu padės prisitaikyti prie 
situacijos. Reguliuojamų lentynų ir skirtuvų komplektas suteikia 9 išdėstymo 
variantų įvairovę – tai taip paprasta ir patogu.

 

Išimkite skirtuvus ir 
padidinkite bagažo erdvę, 
kad tilptų ir didesni daiktai.

Slapta vieta. Ilgas, lygus 
paviršius dideliems daiktams 
su saugojimo erdve po juo, 
daiktams,, kuriuos norite 
paslėpti.
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TIESIAI PRIEŠ AKIS
Su priekiniu vaizdu ir vaizdu iš 

viršaus žinote, kada sustoti.

NEBIJOKITE NĖ VIENOS 
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

Siaura vieta, apsupta automobilių? 
Vaizdas iš viršaus padės lygiai 

pastatyti „X-TRAIL“ stovėjimo vietoje.

SAUGOKITE RATUS
Šoninis vaizdas labai padeda matyti, 
kiek arti esate kelkraščio.

GALINIO VAIZDO STEBĖJIMAS
Važiuojant atbuline eiga, matysite 

objektus esančius už jūsų, 
o stebėdami vaizdą iš viršaus galite 

matyti mažesnius objektus, kurie 
gali slepiasi žemiau lango linijos.

 

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
AVM rodo virtualų 360° automobilio vaizdą iš 
viršaus, suteikdamas visą stovėjimo vietos ir 

manevravimo galimybių perspektyvą.

PRIEKINIS ARBA GALINIS VAIZDAS
Su AVM galite matyti vaizdą iš automobilio 
priekio ir galo patogiai sėdėdami 
prie vairo.

MATYKITE VISAS SITUACIJOS PUSES

LYGIAGRETUS STATYMAS 
BE RŪPESČIŲ

AVM rodomas vaizdas 
leidžia parkuoti automobilį 

kaip profesionalui.

TILPKITE BET KURIOJE 
VIETOJE TIESIAI

AVM transliuoja kelis vaizdus, 
padedančius lengvai 
parkuoti automobilį.

LENGVA PASTATYTI GARAŽE

AVM rodomas vaizdas 
padeda saugiai įvažiuoti į 

garažą, parodo visus daiktus 
žemiau matymo linijos 
ir užtikrina, kad saugiai 

pravažiuosite pro 
garažo vartus.

LENGVAI PRIKABINKITE 
PRIEKABĄ

AVM rodomas vaizdas iš galo 
padės lengvai provažiuoti 

prie priekabos.
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LYGIAGRETUS STATYMAS
Sunku pastatyti lygiagrečiai? Pasirinkite 

vietą aplinkinio vaizdo sistemoje ir 
leiskite jai vairuoti.

STATYMAS ATBULOMIS
Kaklo sukioti nebereikia: važiuodami 

atbulomis galite pasikliauti galinio 
vaizdo kamera.

 

APLINKINIO VAIZDO MONITORIUS

ĮVALDYKITE MANEVRAVIMĄ
Kai važiuoti sunku, „Nissan“ išmani automobilio statymo 
sistema ištiesia pagalbos ranką. Tiesiog sulygiuokite automobilį 
su stovėjimo vieta ir ji nukreips jus, nenaudojant rankų! 
„X-TRAIL“ siūlo išskirtinę klasėje aplinkinio vaizdo sistemą su 
judančių objektų aptikimo sistema. Keturios kameros suteikia 
virtualų 360° automobilio vaizdą iš viršaus su pasirenkamu 
ekrano stambaus plano priekio, galo ir kelkraščio vaizdu 
geresniam matomumui.
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„NISSAN“ PAŽANGUSIS VAIRAVIMAS

PAGALBA, KAI JOS REIKIA.
Susipažinkite su savo partneriu. Jis mato, jaučia, padeda. Išmanios ir visiškai 

autonominės pagalbinės vairavimo sistemos, nuo išmanios automobilio statymo 
sistemos iki išmanaus avarinio stabdžio su pėsčiųjų atpažinimo sistema, naujasis 

„Nissan X-TRAIL“ yra jūsų partneris nr. 1, visada saugantis, visada pasiruošęs padėti 
ir niekada nepamirštantis jus supančių žmonių.

 

IŠMANUS AVARINIS STABDYS SU 
PĖSČIŲJŲ ATPAŽINIMO SISTEMA.
Nuolat stebintis jūsų kelyje esančius 
objektus arba pėsčiuosius. Perspės
ir padės laiku sureaguoti.

IŠMANIOJI NUKRYPIMO IŠ EISMO 
JUOSTOS ĮSPĖJIMO SISTEMA. 
Ši sistema garsu ir vaizdiniu signalu 
perspės apie nukrypimą iš eismo 
juostos.

AUTOMATINĖS ILGOSIOS IR 
TRUMPOSIOS ŠVIESOS. 
Geriau matykite tamsiuose keliuose. 
Sistema įjungs žibintus, kai tik jų 
prireiks, ir laikinai perjungs į trumpąsias 
šviesas, kai iš priekio pastebės 
prisiartinantį automobilį.
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„NISSAN“ PAŽANGUSIS VAIRAVIMAS

NUOLATINĖ PAGALBA
„Nissan“ išmaniosios vairavimo sistemos naudoja pažangią radaro technologiją 
nuolatiniam eismo stebėjimui aplink jus, padeda susidoroti su netikėtomis situacijomis. 
Tarsi turėtumėte dar vieną porą stebinčių akių, kad kelionės su šeima būtų saugios.

IŠMANIOJI GALINĖ EISMO 
STEBĖJIMO SISTEMA.
Ši sistema perspės jus, jei aptiks 
artėjančius eismo dalyvius arba 
didelius objektus už jūsų, 
važiuojant atbuline eiga, ir net 
naudos stabdžius, jei to prireiks.

KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO 
SISTEMA. 
Su automatine kelio ženklų 
atpažinimo sistema niekada 
neviršysite leistino greičio.

IŠMANIOJI AKLOSIOS MATYMO 
ZONOS STEBĖJIMO SISTEMA. 
Ši sistema mato tai, ko jūsų akys 
nepastebi. Ji perspės jus, jei aptiks 
transporto priemones aklojoje 
matymo zonoje.
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IŠMANI VAŽIUOKLĖS 
KONTROLĖ SISTEMA.
Sklandžiai atlikite staigų stabdymą. 
Ši sistema naudoja švelnų stabdymą, 
siekiant išvengti turbulencijos važiuojant 
per nelygumus ir pagerina bendrą 
važiavimo komfortą visai šeimai.

IŠMANIOJI TRAJEKTORIJOS 
KONTROLĖS SISTEMA.
Išlikite ramūs posūkiuose. Ši sistema 
sureguliuoja atskirų ratų stabdžių 
slėgį, kad posūkiuose automobilis 
išliktų optimalioje trajektorijoje.

IŠMANUS STABDYMAS VARIKLIU.
Pajauskite posūkį. Ši sistema valdo 
automatinę pavarų dėžę taip, tarsi 
švelniame posūkyje važiuotumėte 
automobiliu su mechanine transmisija. 
Ji įjungia žemesnę pavarą, kad švelniai 
sulėtintų įvažiuojant į posūkį, tada vėl 
įjungia aukštesnę pavarą greitėjimui 
išvažiuojant iš posūkio.

„NISSAN“ PAŽANGUSIS VAIRAVIMAS

SU „X-TRAIL“ TAMPATE 
GERESNIU VAIRUOTOJU.
Su „X-TRAIL“ pagalbinėmis sistemomis jūs vairuosite užtikrintai. 
„Nissan“ važiuoklės valdymo technologijos užtikrina švelnias ir 
sklandžias keliones. Tad lipkite vidun ir pirmyn ieškoti nuotykių.
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VAIRUOKITE KAIP PROFESIONALAS
AKIMIRKSNIU PRISITAIKYKITE 
PRIE LIETAUS ARBA ŠLAPDRIBOS
„X-TRAIL“ gali prisitaikyti prie pasikeitusių oro sąlygų 30 kartų greičiau, nei užtrunka mirktelėjimas. 
Nesvarbu, ar tai sniegas, šlapias asfaltas ar staigus posūkis, sistema automatiškai nukreips galią į 
ratus, kuriems jos reikės labiausiai. Net ir idealiomis sąlygomis, „X-TRAIL“ visų varančiųjų ratų sistema 
atsiperka: sukibimas niekad nebuvo geresnis.

PAJUDĖJIMO ĮKALNĖJE PAGALBOS SISTEMA / 
AUTOMATINIS SULAIKYMAS. Daugiau jokio riedėjimo 
atgal. Su pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema važiuoti 
įkalnėje paprasta. Ji naudoja visų keturių ratų stabdžius 
ir sulaiko automobilį maždaug 2–3 sekundėms, kol ratams 
tiekiama galia juos atleidžia. Kai įjungta automatinio 
sulaikymo funkcija, stabdžiai laikomi maždaug 3 minutes 
bet kokioje įkalnėje.

IŠMANIOJI KETURIŲ VARANČIŲJŲ RATŲ 
SISTEMA. Su „X-TRAIL“ visų režimų keturių 
varančiųjų ratų sistema galite važiuoti ir 
keliu, ir bekele. Maksimaliam efektyvumui 
galite pasirinkti dviejų varančiųjų ratų 
naudojimą visą laiką. Automatinis režimas 
nuolat stebi sąlygas ir reguliuoja galios 
pusiausvyrą tarp priekio ir galo.
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PAŽANGI GALIA

NUVAŽIUOKITE TOLIAU 
ŠVARIA SĄŽINE
Norite gerų degalų suvartojimo rezultatų talpiame SUV, kurį malonu 
vairuoti? Tai jums suteiks „X-TRAIL“. Nuo išorės aerodinamikos, 
suteikiančios tylos salone, iki pažangių variklių ir bepakopės „Xtronic“ 
transmisijos, kurie perkelia degalų suvartojimo efektyvumą ir našumą 
į visai kitą lygį.

Visiškai naujam „X-TRAIL“ energiją tiekia pažangus 1,6 l benzininis, 
1,6 arba 2,0 litrų dyzeliniai varikliai, derinantys galingesnių dyzelinių 
variklių našumą, pagerinant degalų vartojimo rodiklius ir sumažinant 
CO2 taršą. 2.0 litro dyzelinis variklis pasižymi ekonomija ir „Nissan“ 
automatine ,,Stop / Start˝ sistema, kuri išjungia variklį laikinai, kai jis 
nenaudojamas, pvz., prie šviesoforo, ir taupo degalus, tada greitai ir 
sklandžiai vėl užveda jį pajudant.

Naujausioje automatinėje „Xtronic“ transmisijoje trintis sumažinta 
iki 40 %, o santykio aprėptis padidėjo ir lenkia kai kurias 8 pavarų 
automatines pavarų dėžes rinkoje. Naujas ekonominis režimas 
pagerina degalų vartojimo parametrus vienu mygtuko paspaudimu. 
Suderinta su sklandžiu veikimu ji suteikia nuolatinės galios pojūtį.

VARIKLIS GALIA
(AG)

SUKIMO
MOMENTAS

(NM)
CO2

(G/KM)
DEGALŲ SĄNAUDOS

(L/100 KM)
0-100 
KM/H

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

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

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

1,6 dCi dyzelinis 4WD MT 130 320 139 (143 su 18/19") 5,3 (5,4 su 18/19") 11.0 s

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

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

2,0 dCi dyzelinis 4WD X-TRONIC 177 380 162 6,1 10.0 s AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGG  NNNNNNNNMMMMMMMM SSSSSSSS 
0000000000––––––––––11111111100000000000000000000  KKKKKKKKKKMMMMMMMMM//////////HHHHHHHHHH
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2

3

6
7

4
5

„NISSAN“ ORIGINALŪS AKSESUARAI

RINKITĖS NUOTYKIUS, KURIŲ LABIAUSIAI 
TROKŠTA JŪSŲ ŠEIMA
Pritaikykite „X-TRAIL“ sau ir kitas nuotykis su šeima bus dar įsimintinesnis. Nuo telefonų laikiklių 
ir dvigubų USB lizdų iki slidžių / snieglenčių laikiklių ir dar daugiau – galite pasikliauti originaliais 
„Nissan“ aksesuarais, kurie užtikrins, kad keliausite patogiai ir pasiruošę nerti į veiksmo sūkurį.

1. Galinė apdaila (suderinama su nuimamu vilkimo kabliu)
2. Nuimamas vilkimo kablys
3. Slidžių / snieglenčių laikiklis, iki 6 porų, slankiojamas

4. Dvigubas USB lizdas gale
5. Šoniniai pakojai, metalo / juodos spalvos aliumininiai
6. Telefono laikiklis «Push Air»
7. Durelių slenksčio apsauga su apšvietimu
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D

C

D

CA
B

SPALVOS

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

APDAILOS ELEMENTAI

MATMENYS

A Važiuoklės bazė: 2 705 MM

B Bendras ilgis: 4 640 MM

C  Bendras plotis: 1 820 MM 
(1 830 MM su 19 col. padangomis)

D Bendrasis aukštis: 1 710 MM 
(1 715 MM su stogo bėgeliais)

ZOMŠOS TIPO

TIKRA ODA SU SKYLUTĖMIS – JUODA

TAMSI ODA SU SPECIALIU DYGSNIAVIMU

„VISIA“ / „ACENTA“ / „N-CONNECTA“

„TEKNA“

„TEKNA“ / PAPILDOMA

17 col. lengvojo lydinio 
(dažyti sidabro spalva)

18 col. lengvojo lydinio 19 col. lengvojo lydinio 
(diamond cut)

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
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VISA APIMANTIS PROCESAS
Nuo pat pradžių orientuojamės į kokybę, kruopščiai kurdami 

kiekvieną automobilį, kad jie būtų patogesni ir patvaresni, 
naudodami novatorišką dizainą, išmaniąsias technologijas 

ir jūsų įkvėptas apgalvotas smulkmenas.

SAUGA
Dirbame su pažangiomis vairavimo sistemomis, kad nuolat 

atsižvelgtume į jus ir padėtume apsisaugoti nuo nesėkmių bei kad 
kasdien vairuodami galėtumėte jaustis drąsesni ir labiau pasitikintys. 

Mūsų aplinkinio vaizdo sistema naudoja 4 kameras, kad galėtumėte 
matyti virtualų automobilį supančios aplinkos vaizdą.

DIDELIS PATIKIMUMAS
Automobilius išbandome įvairiausiomis sąlygomis, kad galėtume garantuoti 

kasdienį jų našumą ir patikimumą. Atlikdami ikigamybinius bandymus, 
nuvažiuojame milijonus kilometrų, tūkstančius kartų per dieną atidarome 

ir uždarome dureles ir gaubtus bei naudojame tikras vulkanines dulkes 
iš Japonijos, kad patikrintume langų atsparumą.

 

 

ĮVALDYTA SU PATIRTIMI
Dirbdami „Nissan“, viską darome galvodami apie klientą. Kiekvienas 

veiksmas ir sprendimas atliekamas nepaprastai kruopščiai, tiksliai ir 
kokybiškai, nes visa tai skirta jums. Nuo koncepcijos iki automobilio 

gamybos, nuo bandymų iki skaidrumo, nuo klientų aptarnavimo iki 
įsipareigojimo. Kokybė yra kiekvienoje smulkioje detalėje.

„NISSAN“ 

SKIRIA DĖMESĮ 
KOKYBEI.
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BET KUR. BET KADA. KAD IR KAS NUTIKTŲ. TIESIOG SKAMBINKITE NUMERIU 8 800 30725 IR MES ATVYKSIME

„NISSAN X-TRAIL“ SIŪLO:
3 METŲ ARBA 100 000 KM GARANTIJA

KASMETINIS ARBA 30 000 KM 
INTERVALAS DYZELINIAMS VARIKLIAMS

KASMETINIS ARBA 20 000 KM 
INTERVALAS BENZININIAMS 
VARIKLIAMS

KAINA, ATITINKANTI PASLAUGŲ KOKYBĘ
Pažadame teikti geriausias jūsų „Nissan“ automobilio 

priežiūros paslaugas, nes pas mus dirba kvalifikuoti 
„Nissan“ specialistai, naudojantys originalias „Nissan“ 
detales. Tiesiog žinome, kaip geriausiai rūpintis jūsų 

„Nissan“ automobiliu. Kad garantuotų geriausią 
kainos ir kokybės santykį, „Nissan“ pateiks kainos 

pasiūlymą, geresnį nei bet kuris kitas 10 km spinduliu 
nuo vietinės atstovybės esantis servisas, 

siūlantis lygiavertes paslaugas.

PAGALBA KELYJE „NISSAN ASSISTANCE“ 
VISAM GYVENIMUI
Pažadame, kad važinėtis galėsite 24 valandas 
per parą, 7 dienas per savaitę. Jei nutiktų kas 
nors netikėto, garantuojame visą parą teikiamas 
pagalbos kelyje „Nissan Assistance“ paslaugas, 
kad ir kokio amžiaus būtų jūsų „Nissan“ automobilis.

NEMOKAMAS PAKAITINIS AUTOMOBILIS
Pažadame, kad galėsite toliau važinėtis, kol jūsų 

automobilis bus remontuojamas. Užsakykite iš anksto 
ir parūpinsime jums nemokamą pakaitinį automobilį. 

Siūlome daugybę kitų transporto sprendimų, kurie 
atitiktų jūsų poreikius.

NEMOKAMA TRANSPORTO PRIEMONĖS 
BŪKLĖS PATIKRA
Pažadame atlikti nemokamą jūsų transporto 
priemonės būklės patikrą, kad tiksliai žinotumėte, 
ką reikia remontuoti ir kiek tai kainuos. Visas 
mūsų kainas galite peržiūrėti internete arba 
sužinoti atstovybėse.

NĖRA APIBRĖŽTO LAIKO, KURĮ GALĖSITE NAUDOTIS MŪSŲ PAŽADĖTAIS PRIVALUMAIS. JEI PRISIJUNGĖTE 
PRIE PROGRAMOS „YOU+NISSAN“ IR NORITE, KAD SU JUMIS BŪTŲ NUOŠIRDŽIAI, ATVIRAI IR SĄŽININGAI 

BENDRAUJAMA, MES JUMS PADĖSIME. VISADA. TAI MŪSŲ PAŽADAS.

MŪSŲ PAŽADAS. MŪSŲ PATIRTIS.
„Nissan“ pratęsta garantija suteikia galimybę pratęsti 3 metų / 100 000 km gamyklinę 
garantiją ilgesniam laikui arba nuvažiuotam atstumui. Pasirinkite sutartį, kuri geriausiai 
atitiktų jūsų vairavimo įpročius. Remonto atveju bus naudojamos tik „Nissan“ originalios 
detalės, kurias montuos kompetentingi „Nissan“ specialistai. Kad galėtumėte jaustis 
ramūs, įtraukiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę teikiama pagalba kelyje 
(Europoje) ( jei taikoma).

„NISSAN“ PRATĘSTA GARANTIJA

„Nissan“ serviso sutartis – tai geriausias būdas suteikti geriausias jūsų „Nissan X-TRAIL“ 
automobilio priežiūros paslaugas! Pasirūpinsime jūsų „Nissan“, palaikydami nekintančią 
priežiūros kainą bėgant metams. Atgabenę automobilį į atstovybę, pakeisime detales 
ir skysčius pagal „Nissan“ oficialų techninės priežiūros planą ir atliksime patikras, kad 
vėliau galėtumėte ramiai keliauti. Bendrojo biudžeto ir plano kontrolė: „Nissan“ jus 
informuos apie artėjančius vizitus ir pasiūlys labiausiai tinkančią techninės priežiūros 
paslaugą bei jos suteikimo laiką.

„NISSAN“ SERVISO SUTARTIS

JŪS IŠRYŠKINATE GERIAUSIAS 
„NISSAN“ SAVYBES.

Jūs įkvepiate mūsų vaizduotę. Jūs provokuojate 
mūsų išradingumą. Jūs įkvepiate mus keisti 
taisykles ir kurti naujoves. „Nissan“ inovacijos 
nėra vien tik priedai ir papildymai. Tai ribų 
peržengimas, siekiant naujos esamos 
padėties. Tai netikėtų sprendimų kūrimas 
siekiant patenkinti jūsų drąsiausius ir 
pragmatiškiausius norus. Bendrovėje „Nissan“ 
kuriame automobilius, priedus ir paslaugas, 
kurie išsiskiria iš įprastų ir praktiškus 
dalykus verčia jaudinančiais, o jaudinančius 
praktiškais , kad galėtumėte mėgautis 
jaudinančia vairavimo patirtimi kasdien.
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Kad ir ką darytume, vadovaujamės pažangiojo mobilumo vizija. Naudojame naujas 
technologijas, kad automobiliai būtų ne vien vairuojamos mašinos, bet ir patikimi 
partneriai. Kelionė, į kurią leidžiamasi kartu, yra patikimesnė, išmanesnė ir labiau 
jaudina. Automobiliai, padedantys vairuoti, arba greitkeliai, kuriuose įkraunamas 
elektromobilis, kai keliaujate, – visa tai jau netolimoje ateityje. 
Ir šie ateities elementai jau pasiekiami „Nissan“ automobilyje, kurį vairuojate šiandien.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.nissan.lt

 

Sekite „Nissan“:

Įdėtos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šio leidinio turinys, prieš jam patenkant į spaustuvę (2017 m. kovas), yra teisingas. Ši 
brošiūra parengta įtraukiant motorinių transporto priemonių renginiuose demonstruojamus transporto priemonių prototipų 
pavyzdžius. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti gaminius, „Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kada keisti šiame leidinyje 
pateiktas specifikacijas ir aprašytas transporto priemones. Apie tokius pakeitimus „Nissan“ atstovams bus pranešta kiek įmanoma 
greičiau. Norėdami gauti naujausią informaciją, kreipkitės į vietinius „Nissan“ atstovus. Dėl ribotų naudoto spausdinimo proceso 
galimybių šioje brošiūroje esančios spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dažų ir panaudotų vidaus apdailos medžiagų spalvos. 
Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti visą šioje brošiūroje pateiktą informaciją arba jos dalį be raštiško „Nissan Europe“ sutikimo.

Ši brošiūra pagaminta iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro – MY17 NAUJASIS X-TRAIL BROŠIŪRA LHD 2017-03, atspausdinta ES.
Sukūrė DESIGNORY, Prancūzija, pagamino „eg+ worldwide“, Prancūzija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Atstovybės antspaudas:
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www.nissan.lt
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