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O KĄ DARYTI, JEIGU VAŽIUOTI 
ĮPRASTU MARŠRUTU TIESIOG 
NE JŪSŲ STILIUS?
Jums reikia automobilio, mylinčio nuotykius taip pat aistringai kaip Jūs. Tokio, 
kuris nugabentų Jus visur, kur tik panorėtumėte. Tokio, kuris savo patogumu 
ir technologijomis kelionę paverstų pramoga. O sėdint jo viduje juk taip norėtųsi 
pajausti tikrą stilių ir unikalumą! Tad sėdam ir važiuojam. Mes pasirengę. 
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Peizažas gali būti atšiaurus, tačiau „X-TRAIL“ vis tiek turi ką pasiūlyti. Ramiai atsiloškite ir mėgaukitės 
skoningais patogumais, tokiais kaip stiklinis, elektra valdomas panoraminis stoglangis, oda aptrauktos 
detalės su dvigubomis siūlėmis, LED apšvietimas salone ir blizgi juodos spalvos apdaila su metalo 
akcentais. Viskas tam, kad vaizdas būtų tiesiog fantastiškas, – kad ir kur nukryptų Jūsų žvilgsnis.
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NEPAKARTOJAMAS NUO DUGNO 
IKI STOGO. 
Ar norėtumėte pasigrožėti žvaigždėtu nakties dangumi, ar tiesiog 
maloniai pasišildyti saulutėje vėsų rytą, „X-TRAIL“ visada Jūsų paslaugoms.

Patogios, nesvarumo būklės įkvėptos sėdynės su nugaros atrama – 
galvodami apie Jūsų komfortą, „Nissan“ inžinieriai įkvėpimo sėmėsi iš 
kosmoso, kur astronautams sklandant erdvėje jų kūnas būna atsipalaidavęs. 
Norėdami pasiūlyti tokią „neutralią pozą“ vairuotojui, jie sukūrė artikuliuotą 
priekinę sėdynę, kuri prilaiko kūną nuo dubens iki krūtinės, o sėdynės 
pagalvėlės susispaudžia reaguodamos į unikalius jūsų kūno spaudimo 
taškus. Taip išgaunamas išskirtinis patogumas – ir visai nebūtina dėvėti 
astronauto skafandro.

Stiklinis, elektra valdomas panoraminis
stoglangis – daugiau kosminio įkvėpimo. 
Pro stiklinį, elektra valdomą panoraminį stoglangį visi gali gėrėtis kvapą 
gniaužiančiais dangaus, žvaigždynų ir galbūt sekančio Jūsų kelionės tikslo 
vaizdais. 

Šildomi ir vėsinami puodelių laikikliai – Jūsų gėrimai liks vėsūs 
arba karšti – kaip tik norite.

Greitai pašildomos priekinės sėdynės – gerai apgalvota „Nissan“ 
inovacija. Pagrindinės kūno vietos pašildomos iš eilės, viena po kitos, 
todėl šilumos pojūtis tikrai neužtruks.
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ATSTUMKITE, PADARYKITE DAUGIAU 
VIETOS, ĮSITAISYKITE PATOGIAI. 
Dar išradingesnė 2-oji eilė. Ši 2-oji eilė iš tiesų aukščiausios klasės – 
tai užtikrina lanksti „X-TRAIL“ sėdynių sistema. 60/40 santykiu dalijamą 
sėdynę galima pastumti į priekį, kad būtų lengviau įlipti, padaryti šiek tiek 
daugiau vietos kroviniui arba kojoms – priklausomai nuo situacijos. Kai norisi 
atsipalaiduoti, sėdynes galima nulenkti.

Papildoma 3-ioji eilė. Ji labai praverčia tada, kai norite susodinti daugiau 
žmonių ar pasiimti didesnę draugų kompaniją. 50/50 santykiu dalijama 
3-ioji „X-TRAIL“ sėdynių eilė suteikia papildomų galimybių gabenti keleivius 
ir jų daiktus. Ją galima visiškai nulenkti ir suformuoti plokščias grindis, kad 
tilptų kuo daugiau krovinio.

Elektra valdomas bagažinės dangtis ir 77º kampu atsiveriančios 
galinės durys. „X-TRAIL“ galinės durys atsiveria beveik 80º kampu, 
tad patogu įdėti vaikiškas kėdutes ar snieglentes. Yra ir elektra valdomas 
bagažinės dangtis, kurį galima atidaryti naudojant ant dangčio esantį 
mygtuką, „Nissan“ išmanųjį raktą arba vairuotojo įtaisytą jungiklį. 

ELEKTRA VALDOMAS 
BAGAŽINĖS 
DANGTIS

PASTUMIAMA 2-OJI EILĖ

NULENKIAMA 
3-OJI EILĖ77°

KAMPU ATSIVERIANČIOS
GALINĖS DURYS
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1982 LITRŲ 550 LITRŲ

Jūs, keleivis ir daug 
krovinio.

Penki žmonės su savo 
daiktais.

„Divide-N-Hide“. Vos viena ranka 
reguliuojama krovinių tvarkymo sistema 
„Divide-N-Hide“ leidžia Jums viską sutvarkyti 
akimirksniu. Lentynų ir pertvarų pagalba 
labai lengvai galima gauti įvairias 
konfi gūracijas. Tam pakanka vienos 
rankos.

Suformuokite ilgas ir plokščias 
grindis su po jomis esančia ertme, 
į kurią galite dėti ilgus daiktus arba tuos, 
kuriuos norite paslėpti.

Nuleiskite grindis, kad atsirastų daugiau 
vietos aukštiems daiktams.

Padarykite aukštą dėžę vertingiems 
daiktams, kurių nenorite rodyti. 
Viršuje – patogi lentyna. 

Padarykite atvirą erdvę daiktams 
apačioje ir patogią lentyną daiktams, 
kuriuos norite atskirti ir lengvai pasiekti.

9
KONFIGŪRACIJOS

ATIDARYKITE BAGAŽINĘ IR 
PASITELKITE FANTAZIJĄ.
Daug vietos daiktams ir ekipažui. „X-TRAIL“ suteikia Jums galimybių, 
apie kokias gal net nepagalvodavote. Pavyzdžiui, galite vežtis apie 
2 metrų ilgio daiktus. O ir draugams vietos tikrai užteks – tam yra gerai apgalvotos, 
santykiu 60/40 dalijamos sėdynės.
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 *Duomenys preliminarūs, laukiama jų galutinio patvirtinimo.

LEISKITE SAU TRUPUTĮ 
IŠSITEPTI – JŪSŲ SĄŽINĖ 
IŠLIKS ŠVARI.
Ką manote apie erdvų, maloniai vairuojamą visureigį, pasižymintį puikia degalų 
ekonomija? Visa tai mes pasiekėme su „X-TRAIL“. Jis pasižymi puikia aerodinamika, 
turi modernų variklį ir praktiškai be pavarų veikiančią „Xtronic“ transmisiją, kuri leidžia išgauti 
maksimalų efektyvumą ir galią.

Į priekį stumianti galia. „Nissan X-TRAIL“ varo modernūs 1,6 litro dyzelinis arba benzininis 
varikliai, kurių galia prilygsta didesnės kubatūros agregatams, pasižymi mažomis degalų 
sąnaudomis ir nedidele CO2 emisija. Šie varikliai taip pat turi „Nissan“ automatinę „Stop/
Start“ sistemą, kuri užgesina variklį, kai jis nereikalingas, pavyzdžiui, prie šviesoforo, 
o paskui sklandžiai ir greitai jį vėl užveda. Tokiu būdu tausojami degalai.

„Xtronic“ (tolygiai reguliuojama transmisija). Naujausioje mūsų „Xtronic“ versijoje trintis 
yra sumažinta iki 40 proc., o perdavimo santykių diapazonas dabar didesnis negu kai 
kurių 8 pakopų automatinių dėžių. Naujas „Eco“ režimas leidžia taupyti degalus – tereikia 
nuspausti jungiklį. Visa tai užtikrina išties galingą ir tolygų veikimą. "Xtronic" - trūkumų 
neturinti galia.

VARIKLIS GALIA
(AG)

SUKIMO 
MOMENTAS

(NM)

CO2

(G/KM)
DEGALŲ SĄNAUDOS

(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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O KĄ, JEIGU JŪSŲ 
AUTOMOBILIS ŽINOTŲ, KADA 
KETINATE DARYTI POSŪKĮ?
Jeigu automobilis mokėtų reaguoti į Jūsų komandas? Tokią intuityvią sistemą 
mes įdiegėme kiekviename „X-TRAIL“ automobilyje. Taigi, kiekvieną iššūkį galite 
pasitikti drąsiau ir kiekvienoje situacijoje nenustoti šypsotis.

Intuityvi 4WD sistema. „X-TRAIL“ turi 
„All-Mode 4x4-i“ sistemą, kuri tinka ir keliui, 
ir bekelei. Nuolat veikiančių dviejų 
varančiųjų ratų (2WD) režimas užtikrina 
didžiausią efektyvumą. „Auto“ režimas nuolat 
seka važiavimo sąlygas ir skirsto galią 
tarp priekinių ir galinių ratų, kad trauka būtų 
kuo geresnė. Kelias ne iš lengvųjų? Tada 
junkite „4WD Lock“ režimą.

Aktyvusis stabdymas varikliu. Kai 
mažinate greitį prieš posūkį arba norėdami 
sustoti, ši sistema „Xtronic“ transmisijos 
pagalba pradeda stabdyti varikliu – tai panašu 
į žemesnės pavaros įjungimą įprastinėje 
transmisijoje. Taip gaunamas tolygesnis 
lėtėjimas, o stabdymas – labiau užtikrintas.

Aktyvioji stabilumo kontrolė. 
Ši novatoriška technologija pagerina kontrolę 
atliekant posūkį. Sistema seka posūkio 
parametrus ir prireikus gali stabdyti kiekvieną 
ratą atskirai, kad posūkį įveiktumėte be jokių 
problemų.

Aktyvioji sklandaus riedėjimo kontrolė. 
Nebijokite duobių. Pataikius į duobę, aktyvioji 
važiavimo kontrolė leidžia „X-TRAIL“ 
automatiškai panaudoti stabdžius ir 
pakoreguoti variklio sukimo momentą, kad 
judėjimas iš karto išsilygintų.

Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje 
sistema. Visada tik aukštyn! Pagalbinė 
pajudėjimo įkalnėje sistema neleidžia 
automobiliui riedėti atgal, kai reikia pajudėti 
iš vietos įkalnėje.
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iPOD® PADANGŲ SLĖGIO 
KONTROLĖS SISTEMA

EKRANO APŠVIETIMO 
SPALVOS PASIRINKIMAS

PAGALBA VAŽIUOJANT NAVIGACIJA KIEKVIENAME 
POSŪKYJE

„NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST“ EKRANAS

INOVACIJA TIESIAI JUMS PRIEŠ AKIS.
Eismo spūstys. Planai pietauti. Kai reikia galvoti apie tiek daug reikalų, lengva pamiršti svarbiausią 
dalyką – vairavimą. „Advanced Drive-Assist“ ekranas tiesiai prieš Jus rodo visą svarbią informaciją – 
nuo nurodymų, kur važiuoti, iki skambinančiojo vardo. Taigi nukreipti akis į šalį teks daug rečiau.
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„NISSANCONNECT“

INOVAVIJOS, KURIOS ATVERIA 
JUMS PSAULĮ
IŠMANI IR PRAKTIŠKA ĮRANGA. „NissanConnect“ sistemą sudaro gausi įranga. Be to, dėl itin raiškaus 7 colių ekrano su 
apsauga nuo akinimo ja be galo lengva naudotis. Minėtina į vieną visumą susieta moderni garso, navigacijos ir komunikacijos 
įranga, taip pat pažangios ryšio ir išmaniojo telefono prijungimo funkcijos.

PALAIKYKITE RYŠĮ SU PASAULIU VISUR, KUR KELIAUJATE. „NissanConnect“ siūlo integruotą išmaniojo telefono jungtį. 
Patogiame „Nissan“ ekrane galite naudotis įvairiomis programomis*, kurių sąrašas nuolat plečiasi. Viskas iki smulkmenų 
apgalvota, kad vairuodami būtumėte saugūs. Jūsų „XTRAIL“ taps neatsiejama gyvenimo dalimi, panašiai kaip išmanusis telefonas, 
planšetė ar kompiuteris.

PAŽANGI PAGALBINĖ ĮRANGA ir navigacijos funkcijos pravers pačiose įvairiausiose eismo situacijose.

SRAUTINĖ GARSO TRANSLIACIJA PER „BLUETOOTH“. Naujienos ir sportas. Galite klausytis skaitmeninio radijo, belaidžio 
internetinio radijo ar mėgautis srautinės muzikos transliacija iš savo mobiliojo telefono.

„IPOD“/USB JUNGTIS. Vairuodami galite prijungti savo „iPod“ ar MP3 grotuvą ir klausytis mėgstamų muzikos kūrinių atsidarę 
visą savo muzikos įrašų biblioteką.

* Vairavimas yra rimta ir atsakinga veikla. „NissanConnect“ paslaugomis naudokitės tik tuomet, kai tai yra saugu. Kai kurios programos gali būti įdiegtos 
vėliau. „NissanConnect“ paslaugas reikia užsisakyti, tačiau dvejus metus nuo automobilio įsigijimo dienos šios paslaugos teikiamos nemokamai. Paslaugos ir 
programos prieinamos tik tam tikrose Europos šalyse ir tik atitinkamuose „Nissan“ modeliuose. Paslaugas ir programas gali teikti „Nissan“ nepavaldžios 
trečiosios šalys. Be to, jos gali būti keičiamos be įspėjimo, „Nissan“ bendrovei ar jos atstovams už tai neprisiimant atsakomybės (įskaitant trečiųjų šalių 
teikiamų paslaugų atšaukimą/suspendavimą ir kitus sąlygų pakeitimus). Tam tikromis nuotolinio ryšio funkcijomis galima naudotis tik turint suderinamą 
telefoną ar prietaisą, kuris neįeina į automobilio komplekto sudėtį. Mobiliojo ryšio paslaugas teikia mobiliojo ryšio bendrovės; šių paslaugų „Nissan“ negali 
kontroliuoti. Mobilusis ryšys veikia ne visose vietose. Gali būti taikomi tarptinklinio ryšio ir (arba) duomenų perdavimo mokesčiai. "Nissan" bendrovė neatsako 
už išlaidas, susijusias su įrangos keitimu, naujinimu ar kitais trečiųjų šalių teikiamų paslaugų mokesčiais.
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Ekrane esančių valdiklių pagalba Jūs 
pranešate sistemai, kokiu būdu norite 
parkuoti automobilį.

Tam tikrose parkavimo situacijose ekrano 
valdikliai padeda pasirinkti norimą vietą ir tada 
įvairuoja automobilį.

Parkuoti „Nissan X-TRAIL“ taip pat lengva 
kaip ir vairuoti. Išmanioji parkavimo sistema 
išmatuoja tuščią vietą ir įvertina ar ji pakankama. 
Pasirinkus automatinį režimą, „X-TRAIL“ pats 
atlieka manevrus ir be problemų atsistoja ten, 
kur reikia.

„NISSAN“ APLINKINIO VAIZDO SISTEMA

JI MATO, KAS UŽ JŪSŲ IR APLINK JUS.
O ką, jeigu paralelinis parkavimas taptų paprastesnis? Važiuojant atbulomis visada norisi matyti gale esantį 
vaizdą, tačiau mėginant pastatyti automobilį į vietą labai pravartu matyti dar daugiau. Štai kodėl „X-TRAIL“ siūlo 
aplinkinio vaizdo sistemą. Keturios kameros rodo virtualų 360º automobilio vaizdą iš viršaus, taip pat ekrane galite 
pasirinkti iš arčiau pritrauktą galo, priekio arba šonų vaizdą, kad viskas būtų kaip ant delno. Kadangi ne visos kliūtys 
stovi savo vietose (pavyzdžiui, prekių vežimėliai), judančių objektų aptikimo sistema stebi, kas vyksta aplink „X-TRAIL“, 
ir perspėja Jus, jeigu kažkas ima artėti.
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Pagalba reaguojant. Kai reikia smarkiai stabdyti arba 
staiga apvažiuoti kliūtį, šios standartinės technologijos padeda 
į tokią pavojingą situaciją reaguoti tinkamai.

Automobilio dinaminės kontrolės sistema padeda išlaikyti 
važiavimo trajektoriją.

Traukos kontrolės sistema mažina ratų prasisukimą esant 
prastam sukibimui.

Stabdžių antiblokavimo sistema padeda suvaldyti automobilį, 
kai apvažiuojant kliūtį prireikia smarkiai stabdyti.

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema padidina galinių 
ratų stabdymo jėgą, jeigu gale sėdi daugiau keleivių arba yra krovinys.

Pagalbinė stabdymo sistema maksimaliai padidina stabdymo jėgą 
staigaus stabdymo arba avarinės situacijos atveju.

Padeda Jus apsaugoti. Kai susidūrimas neišvengiamas, „Nissan“ 
modulinė korpuso konstrukcija sugeria smūgio jėgą, o modernūs saugos 
diržai ir oro pagalvių sistemos saugo keleivius.

„NISSAN SAFETY SHIELD“ FILOSOFIJA

INOVACIJA, 
KURI JUS SAUGO.
O ką, jeigu kiekvienoje vairavimo situacijoje galėtumėte jaustis užtikrintai? 
„Nissan Safety Shield“ – tai visapusiškas požiūris į saugą, kuriuo 
vadovaujamės projektuodami ir konstruodami kiekvieną automobilį.

Budri akis. Išradingos technologijos stebi Jūsų automobilio sistemas ir 
aplinką. Pavyzdžiui, perspėja, kad krypstate iš eismo juostos arba, kad oro slėgis 
padangose yra netinkamas.

Padangų slėgio kontrolės sistema ir įspėjimo apie tinkamą slėgį funkcija. 
Sistema praneša, kada padanga pasidaro per minkšta. Įspėjimo apie tinkamą slėgį 
funkcija garsiniu signalu praneša, kada oro pripūsta pakankamai, taigi spėlioti nebereikia.

Vairuotojo dėmesio išlaikymo funkcija. Rūpestingasis „X-TRAIL“ stebi, 
kaip vairuojate ir pastebėjęs, kad pavargote, pradėjote snūduriuoti arba tapote 
išsiblaškęs „Advanced Drive-Assist“ ekrane pateikia Jums draugišką perspėjimą.

Kelio ženklų atpažinimo sistema. Žinojimas yra galia. Todėl „X-TRAIL“ 
pasitelkdamas sudėtingas technologijas nuskaito kelio ženklus, tame tarpe ir 
greitį ribojančius bei kitus ženklus, ir jums pateikia šią informaciją „Advanced 
Drive-Assist“ ekrane. 

Pagalbinė tolimųjų šviesų sistema. „X-TRAIL“ rūpinasi ir kitais vairuotojais. 
Kai važiuojate įjungę tolimąsias šviesas ir sistema aptinka iš priekio artėjančias 
transporto priemones, tolimosios šviesos automatiškai išjungiamos. Prasilenkus 
sistema vėl įjungia tolimąsias šviesas.

Papildomai gali būti montuojama priekinio susidūrimo įspėjimo 
ir avarinio stabdymo sistema.

Papildomai gali būti montuojama aklosios zonos stebėjimo / įspėjimo 
sistema.

Papildomai gali būti montuojama įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo 
juostos sistema.

Papildomai gali būti montuojama aplinkinio vaizdo sistema su judančių 
objektų aptikimo funkcija.

Papildomos frontalinio smūgio oro saugos pagalvės vairuotojui 
ir priekiniam keleiviui.

Į priekines sėdynes įmontuotos šoninio smūgio papildomos 
oro saugos pagalvės ir į stogą įmontuotos užuolaidinės šoninio 
smūgio papildomos oro saugos pagalvės.

„LATCH“ sistema (pažeminti tvirtinimo taškai, skirti vaikiškoms 
kėdutėms).

STANDARTINĖS ORO 
SAUGOS PAGALVĖS
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Aklosios zonos stebėjimo / įspėjimo 
sistema. Kai aklojoje zonoje aptinkamas 
kitas automobilis, vairuotojo arba 
priekinio keleivio durų veidrodėlyje 
suveikia indikatorius, taip pat „Advanced 
Drive-Assist“ ekrane pasirodo vaizdinis 
įspėjimas. Jeigu imsite rodyti posūkį, 
indikatorius pradės mirksėti ir pasigirs 
garsinis signalas.

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo 
juostos sistema. Jeigu „X-TRAIL“ 
nustato, kad imate krypti iš eismo juostos, 
ši sistema perspėja Jus vaizdo ir 
garso signalais. Sistema išties gudri 
– ji nenaudoja perspėjimų, kai rodote 
posūkio signalą.

Judančių objektų aptikimo sistema. 
Kai aplinkinio vaizdo sistema aptinka ką 
nors judant šalia automobilio, aktyvuojami 
garso ir vaizdo signalai.

„NISSAN SAFETY SHIELD“ TECHNOLOGIJOS

TIESIOG REAGUOKITE Į ĮSPĖJIMĄ. 
Argi nebūtų puiku, jeigu kiekvieną kartą pavyktų išnešti sveiką kailį? „Nissan Safety Shield“ technologijos apginkluoja
Jus moderniomis sistemomis, kurios patekus į pavojingą situaciją padeda išvengti rimtų bėdų. Mūsų manymu, laiku gautas 
perspėjimas visada yra aukso vertės.

Įspėjimo apie priekinį susidūrimą sistema. Kai priekyje važiuojantis automobilis ima staigiai stabdyti arba kas nors 
netikėtai persirikiuoja į Jūsų eismo juostą, galite nesuspėti sureaguoti ir patekti į bėdą. Truputis pagalbos būtų neprošal, 
ar ne? Kai yra įspėjimo apie priekinį susidūrimą sistema, „X-TRAIL“ priekyje esantis jutiklis nuolatos stebi eismo juostoje 
prieš Jus važiuojančius automobilius, ir aptikęs potencialų pavojų, prietaisų skyde pateikia vaizdinį bei garsinį įspėjimą.

Avarinis stabdymas. Jeigu suveikus įspėjimo apie priekinį susidūrimą sistemai vairuotojas nespėja saugiai pristabdyti 
automobilio, avarinio stabdymo sistema perspėja dar kartą ir prireikus aktyvuoja stabdžius, kad automobilis sumažintų greitį.
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„NISSAN“ DIZAINO FABRIKAS
PAVERSKITE ŠĮ „X-TRAIL“ IŠSKIRTINIU.

ATRASKITE EKSTREMALŲ 
INDIVIDUALIZMĄ

1. Chromuotos įrangos komplektas „Style“ 
(veidrodėlių gaubtai, šoninės apdailos 
juostos, bagažinės apatinės dalies 
apdaila)

2. Priekinė bamperio apsauga su apdailos 
plokštele

3. 19 colių tamsiai pilki „diamond cut“ dizaino 
„WIND“ lengvojo lydinio ratlankiai

4. Bagažinės apatinės dalies apdaila

5. Dviračių laikiklis (aliumininis)

6. Nuimamas vilkimo kablys

7. Šuns grotelės

8. Galinė apdailos plokštelė

9. Slenksčių apsaugos su apšvietimu 
(priekinės dalies komplektas)

Individualizuokite savo „X-Trail“
Derinkite tarpusavyje įvairius 
„Nissan“ dizaino fabriko spalvinius 
akcentus bei apdailos elementus 
ir gerai apgalvotus bei praktiškus 
originalius „Nissan“ aksesuarus. 
Pavyzdžiui, rinkitės sidabrinius 
veidrodėlių gaubtus, šoninius 
slenksčius su krosouverio stiliaus 
plokštelėmis ir 19 colių lengvojo 
lydinio ratus, pridėkite minkštą 
bagažinės įklotą ir gerai 
nuteikiančius apšviestus slenksčių 
apsaugus: tai Jūsų individualus 
stilius.
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D

B
A C

SPALVOS APDAILA 

Gray – M (KAD) Black – P (G41)

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

Dark Blue – M (RAQ) White – Pearl 3P (QAB) Silver – M (K23)

17 colių (sidabro spalvos) 19 colių (frezuoti)

LENGVOJO LYDINIO RATAI 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. ratlankiais)
D:  Bendras aukštis: 1.710 mm

(1.715 mm su stogo bėgeliais)

Į ZOMŠĄ PANAŠUS TRIKOTINAS

NATŪRALI PERFORUOTA 
ODA – SMĖLIO SPALVOS

NATŪRALI PERFORUOTA 
ODA – JUODA

VISIA/ACENTA

TEKNA
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VERSIJOS

„VISIA“

•  Priekiniai rūko žibintai su chromuotais žiedais

• Sistema „Palydėk mane namo“

• Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas

• Elektrinis stovėjimo stabdis

• 6 oro pagalvės + ABS + EBD + ESP

• TPMS (padangų slėgio kontrolės sistema) 

• Bagažo sistema (9 kombinacijos)

• 5 colių spalvotas „Advanced Drive-Assist“ 
ekranas

• Pastovaus greičio palaikymo sistema / 
greičio ribotuvas

• „Bluetooth“ su mikrofonu

• Audio CD, MP3, USB, Aux, 4 gars.

• Mechaninis oro kondicionierius

• Elektriniai ir šildomi išoriniai veidrodėliai

• Nulenkiama, stumdoma ir 60/40 santykiu 
dalijama galinė sėdynė

• 17 colių lieti ratlankiai

• Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema 

• Šoniniai posūkiai durų veidrodėliuose

• Elektra valdomi langai priekyje ir gale

• Galinės sėdynės porankis su puodelio laikikliu

• Atsarginis ratas

• Uretano vairas su jungikliais

„ACENTA“
„VISIA“ VERSIJOS PAPILDYMAS

• Tamsintas stiklas

• Elektra nulenkiami veidrodėliai

• Metallic viršutinė INT apdaila

• Priekiniai rūko žibintai su chromuotu apvadu

• Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirtis

• 6 garsiakalbiai (plg. su 4)

• 2 zonų automatinis oro kondicionierius

• Automatiškai priemstantis vidinis veidrodėlis

• Automatiniai priekiniai žibintai

• Valytuvai su lietaus jutikliu

• Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai

• Elektra valdomas stiklinis stoglangis (3ROW)

PAPILDOMA ĮRANGA:

"Vision Pack":

• Sistema "NissanConnect", aplinkinio vaizdo 
sistema, judančių objektų aptikimo sistema, 
išmanioji automobilio statymo sistema, aklosios 
zonos stebėjimo / įspėjimo sistema, vairuotojo 
nuovargio stebėjimo sistema 

"Technology Pack":

• Automatinės ilgosios–trumposios šviesos, kelio 
ženklų atpažinimo sistema, nukrypimo iš eismo 
juostos įspėjimo sistema, priekinio susidūrimo 
išvengimo sistema (automatinis avarinis stabdymas), 
elektroninio rakto sistema su variklio užvedimo 
mygtuku, elektra valdoma bagažinės dangčio 
atidarymo ir uždarymo funkcija, stogo bėgeliai, 
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 

• Elektra valdomas stiklinis stoglangis 
(5 vietų versija)

„TEKNA“
„ACENTA“ VERSIJOS PAPILDYMAS

• LED priekiniai žibintai

• Automatinis išlyginimas

• Odinės sėdynės

• Elektra valdoma vairuotojo sėdynė / pastumiama 
/ nulenkiama / pakeliama / juosmens atrama

• Elektra valdoma keleivio sėdynė / pastumiama 
/ nulenkiama

• Pr. / gal. parkavimo jutikliai

• Stogo bėgeliai

• Elektroninis raktas + variklio užvedimo 
mygtukas

• Elektra valdomas bagažinės dangtis

• 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai

• NissanConnect, judančių objektų aptikimo 
funkcija, DAB, Išmanioji parkavimo sistema, 
aklosios zonos įspėjimo sistema, judančių 
objektų aptikimo sistema, vairuotojo dėmesio 
išlaikymo funkcija

• Autonominis avarinis stabdymas (AEB)

• Įspėjimas apie išvažiavimą iš juostos (LDW)

• Išmanusis šviesos pluoštas

• Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)

PAPILDOMA ĮRANGA:

• Elektra valdomas stiklinis stoglangis 
(5 vietų versija)

IŠPLĖSTINĖ GARANTIJA 

„NISSAN 5*“ suteikia Jums galimybę 
pratęsti gamintojo teikiamą 3 metų arba 
100.000 km ridos garantiją ilgesniam 
laikotarpiui arba didesnei ridai.
Pasirinkite geriausiai Jūsų važiavimo 
būdą atitinkančią sutartį.
Iškilus remonto būtinybei, bus 
naudojamos tik originalios „Nissan“ 
dalys, kurias sumontuos „Nissan“ 
apmokyti techniniai darbuotojai.
Jūsų ramybę kelionėje užtikrins 
papildoma pagalbos Europos keliuose 
paslauga, teikiama ištisą parą (jeigu 
taikoma).

SERVISO SUTARTYS 

"NISSAN" serviso sutartis – tai 
geriausias būdas suteikti Jūsų „Nissan 
X-TRAIL“ techninę priežiūrą, kurios jis 
nusipelnė!
Tinkamai pasirūpinsime Jūsų „Nissan“ 
automobiliu bei eilę metų teiksime 
garantinį aptarnavimą už nustatytą kainą.
Jums pristačius automobilį į mūsų 
atstovybę, pakeisime jo dalis ir 
skysčius pagal ofi cialų „Nissan“ 
techninės priežiūros grafi ką bei 
atliksime patikras, kad galėtumėte 
keliauti be rūpesčių.
Pasitelkiant biudžeto valdymą ir 
planavimą, „Nissan“ informuos 
Jus apie apsilankymus ir pasiūlys 
tinkamiausią laiką techninės priežiūros 
darbams atlikti.

„NISSAN X-TRAIL“ JUMS SIŪLO:

3 METŲ ARBA 100.000 KM 
RIDOS GARANTIJA

KASMET ARBA 30.000 KM 
RIDOS INTERVALAS DYZELINIAMS 
VARIKLIAMS

KASMET ARBA 20.000 KM 
RIDOS INTERVALAS BENZININIAMS 
VARIKLIAMS 

JŪS SKATINATE „NISSAN“ 
TOBULĖTI.

Jūs skatinate mūsų vaizduotę. 
Sužadinate išradingumą. Įkvepiate 
keisti taisykles ir diegti inovacijas. 
„Nissan“ inovacijos nėra vien tik priedai 
ir papildymai; mes siekiame peržengti 
ribas ir nustatyti naujus standartus. 
Kuriame netikėtus sprendimus, kurie 
patenkina Jūsų pačius slapčiausius ir 
praktiškiausius troškimus. „Nissan“ 
kuria automobilius, aksesuarus ir siūlo 
paslaugas, laužančias stereotipus. 
Praktiškus dalykus mes paverčiame 
maloniais, o malonius – praktiškais, 
todėl vairavimas teiks Jums džiaugsmą 
kiekvieną dieną.
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Sekite „Nissan X-TRAIL“:
Atstovybės antspaudas:

Buvo stengiamasi visapusiškai užtikrinti, kad šio leidinio turinys jo atidavimo spaudai metu (2015 M. LIEPĄ) būtų teisingas. Šis leidinys paruoštas pagal 
pagamintus automobilių prototipus, pristatytus automobilių parodose. Vadovaudamasi nuolatinio gaminių tobulinimo politika, „Nissan Europe“ pasilieka 
teisę bet kuriuo metu keisti specifikaciją ir šiame leidinyje aprašytus bei pavaizduotus automobilius. „Nissan“ prekybos atstovybės apie tokius pakeitimus 
bus informuotos kuo greičiau. Naujausios informacijos jums suteiks vietinėje „Nissan“ prekybos atstovybėje. Dėl spausdinimo proceso apribojimų, šioje 
brošiūroje parodytos spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios dažų ir interjero apdailos medžiagų spalvos. Visos teisės saugomos. Viso arba dalies šio 
leidinio kopijavimas be „Nissan Europe“ raštiško leidimo yra draudžiamas.

Ši brošiūra atspausdinta ant sudėtyje chloro neturinčio popieriaus – MY15 X-TRAIL PC BROC 07/2015 – Spausdinta ES.
Parengė NEW BBDO, Prancūzija – tel.: +33 1 40 62 37 37 ir pagamino eg+ worldwide, Prancūzija – tel.: +33 1 49 09 25 35.

A p l a n k y k i t e  m ū s ų  t i n k l a l a p į :  w w w . n i s s a n . l t

Išorės dizainas    |    Vidaus dizainas    |    Universalumas    |    Technologija ir Eksploatacinės savybės    |     Saugumas    |     Stilius ir Priedai Sapusdinti   |   Uždaryti


	Nissan_X-Trail_LT_2
	Nissan_X-Trail_LT_3
	Nissan_X-Trail_LT_4
	Nissan_X-Trail_LT_5
	Nissan_X-Trail_LT_6
	Nissan_X-Trail_LT_7
	Nissan_X-Trail_LT_8
	Nissan_X-Trail_LT_9
	Nissan_X-Trail_LT_10
	Nissan_X-Trail_LT_11
	Nissan_X-Trail_LT_12
	Nissan_X-Trail_LT_13
	Nissan_X-Trail_LT_14
	Nissan_X-Trail_LT_15
	Nissan_X-Trail_LT_16
	Nissan_X-Trail_LT_17
	Nissan_X-Trail_LT_18
	Nissan_X-Trail_LT_19

	Button1: 


