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DALIETIES PRIEKĀ, dodoties jaunos piedzīvojumos ar lielāku, drosmīgāku 
krosoveru, kurš piedāvā visu nepieciešamo dzīves baudīšanai – izteiksmīgu 
dizainu, lieliskas spējas un jaunākās paaudzes tehnoloģijas, kas ļauj Jums 
visu kontrolēt, kā arī sniedz plašumu, komfortu un brīvību, lai Jūs varētu 
izbaudīt aktīvus braucienus kopā ar ģimeni! Kurp dosieties? Ieslēdziet 
braukšanas norādes un savu iecienītāko mūziku ar vienu pogas spiedienu 
un dodieties ceļā! Nissan X-TRAIL – RADĪTS ĢIMENĒM.
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JAUNĀKĀS PAAUDZES TEHNOLOĢIJAS 
PĀRLIECĪBU SNIEDZOŠIEM UN 
IEDVESMOJOŠIEM BRAUCIENIEM
Nissan Inteliģentā mobilitāte no jauna definē to, kā mēs braucam ar automobiļiem un integrējam tos 
apkārtējā pasaulē. Tā ļauj Jums ciešāk sadarboties ar savu X-TRAIL, nodrošinot pārliecību sniedzošu 
un aizraujošu braukšanas pieredzi. Tā, izmantojot modernās savienojamības funkcijas, padara Jūsu 
braucienus personiskākus, un progresīvās tehnoloģijas sniedz Jums lielāku rīcības brīvību. Tā padara 
atrašanos pie automobiļa stūres vēl baudāmāku un ļauj padarīt šo pasauli drošāku.
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ELPU AIZRAUJOŠS – IKVIENĀ SĪKUMĀ
Vai vēlaties vērties zvaigžņotās debesīs? Vai aukstos rītos vēlaties patverties mājīgā automobiļa salonā? 
Ar X-TRAIL tas ir iespējams.

Izstrādājot automobiļa sēdekļus ar īpašo mugurkaula daļas atbalstu, Nissan inženieri iedvesmu smēlās, 
raugoties kosmosa bezgravitācijas telpā. Pētot astronautu atslābināto pozu, tiem pārvietojoties bezgravitācijas 
apstākļos, tika radīts autovadītāja sēdeklis, kas īpaši atbalsta ķermeni no iegurņa līdz krūšu daļai, tā uzlabojot 
asinsriti un nodrošinot vienmērīgu spiediena sadali. Iegūtais rezultāts ir nepārspējams komforts un mazāk 
noguruma ilgstošu pārbraucienu laikā, ļaujot Jums doties pretī aizvien jauniem piedzīvojumiem.

Iedvesmojieties arī no elektriski vadāmās panorāmas stikla jumta lūkas, kas ikvienam automobiļa pasažierim 
ļauj skatīties debesu un zvaigžņu bezgalīgajā klajumā! 
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Jauns pārnesumu pārslēgs 
ar ādas apdares ietvaru un 
dubultajām nošuvēm

Spīdīgi melna apdare ar 
metāliskiem akcentiem

NissanConnect sistēma ar 
modernu lietotāja saskarni

Premium klases stūre ar ādas apdari

PREMIUM KLASES NIANSES, KAS NODROŠINA ĪPAŠU EKSKLUZIVITĀTI
Sportiska „D” 
formas stūre

Pieejami sēdekļi ar 
ādas apdari un 
dubultajām nošuvēm

Spīdīgi melna apdare 
ar metāliskiem 
akcentiem

Pieejams pārnesumu 
pārslēgs ar ādas 
apdari

Elektriski vadāma 
panorāmas stikla 
jumta lūka
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NISSAN MODERNAIS BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMU DISPLEJS –

INOVĀCIJAS TIEŠI JŪSU ACU PRIEKŠĀ
Navigācijas norādes par katru pagriezienu, zvanītāja identifikācija, drošības funkciju attēlojums... 
Visa nepieciešamā informācija ir tieši Jūsu acu priekšā – krāsainajā 5" braukšanas palīgsistēmu 
displejā. Lai pārslēgtu ekrānus, vienkārši izmantojiet slēdžus uz stūres! Vienkārši, vai ne?

INFORMĀCIJA PAR 
ATSKAŅOTO MŪZIKU

RIEPU GAISA SPIEDIENA 
KONTROLES SISTĒMA

AUTOMOBIĻA KRĀSAS IZVĒLE BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMU 
INFORMĀCIJA

NAVIGĀCIJAS NORĀDES PAR 
KATRU PAGRIEZIENU
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PREMIUM BOSE® 
AUDIO SISTĒMA 
Pacelieties spārnos, klausoties savu iemīļotāko 
mūziku, izmantojot augstākās klases Bose® 
audio sistēmu! Tā nodrošina visaptverošu skaņu 
gan automobiļa priekšpusē, gan aizmugurē, 
piepildot Nissan X-TRAIL salonu ar precīzi 
atveidotām un pilnskanīgām mūzikas skaņām.

INDIVIDUĀLI PIELĀGOTA 
SKAŅA.
Astoņi jaudīgi skaļruņi atskaņo mūziku visā 
automobiļa salonā – tajā saskaņoti darbojas 
augstfrekvenču skaļruņi, zemfrekvenču skaļruņi 
automobiļa priekšējās un aizmugurējās durvīs, 
kā arī subvufers, nodrošinot dzidru, plašas 
amplitūdas skaņu un izteiksmīgus un jaudīgus 
basus perfektā harmonijā, pielāgojot skaņu tieši 
Jūsu vēlmēm un vajadzībām. 
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BEZMAKSAS
ATJAUNINĀJUMI 

3 GADUS APVIENOJIET SAVAS 
PASAULES!
Ar NissanConnect navigācijas un multimediju sistēmu 
jaunais X-TRAIL kļūst par Jūsu viedtālruņa labāko draugu. 
Jaunais, intuitīvi lietojamais skārienjutīgā ekrāna saskarnes 
dizains ļauj Jums nekavējoties piekļūt savai iecienītākās 
mūzikas kolekcijai, Facebook un Twitter jaunumu plūsmai, 
TripAdvisor ieteikumiem un daudz kam citam. Jūs varat 
baudīt NissanConnect savienojamības pakalpojumus 
pirmos 3 gadus bez maksas, un, izmantojot Nissan 
navigācijas un multimediju sistēmas Bluetooth brīvroku 
tālruņa funkciju, audio straumēšanu, digitālo radio apraidi 
(DAB+) un iPod/USB savienojamību, Jūs vienmēr būsiet 
informēts par notiekošo.

MapCareTM programma ir pakalpojums, 
kas bez maksas nodrošina Jūs ar vienu 
navigācijas sistēmas karšu atjauninājumu 
katru gadu 3 gadus ilgā periodā pēc jauna
automobiļa iegādes.* Vaicājiet plašāku 
informāciju savam Nissan dīlerim vai 
dodieties uz Nissan automobiļu īpašnieku
lojalitātes programmas – You+Nissan portālu: 
www.nissan.lv/you+ un uzziniet vairāk!
 

*Nissan MapCare™ programma piedāvā navigācijas 
sistēmas kartes atjauninājumus 3 gadus (1 SD kartes 
atjauninājums gadā) bez maksas. Šī programma 
attiecas uz Nissan automobiļiem, kas ir aprīkoti ar 
NissanConnect navigācijas sistēmu (izņemot Nissan 
370Z, GT-R, Nissan elektroautomobiļus un Nissan 
vieglos komercautomobiļus, neskaitot NAVARA) un kuri 
ir iegādāti, sākot no 2016. gada 1. aprīļa (Nissan JUKE – 
no 2016. gada 1. maija, Nissan NAVARA – no 2016. gada 
1. septembra). Klienti, kuru automobiļi ir ietverti Nissan 
MapCare™ programmā, tiks informēti personīgi. 
Plašāka informācija par Nissan MapCare™ programmu 
ir pieejama pie Jūsu Nissan dīlera.
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BĪDIET, SLIDINIET UN NOLOCIET!
ATTAPĪGI VEIDOTA OTRĀ SĒDEKĻU RINDA. X-TRAIL brīvi pielāgojamā sēdvietu 
sistēma ļauj pasažieriem otrās rindas sēdvietās justies kā biznesa klasē. Sēdekļi ir 
nolokāmi 60/40 proporcijā, un tos ir iespējams pabīdīt uz priekšu, nodrošinot ērtu 
piekļūšanu. Regulēšanas funkcijas ļauj pielāgot otro sēdekļu rindu tā, lai iegūtu 
plašāku bagāžas nodalījumu vai vairāk brīvas vietas otrajā rindā sēdošo pasažieru 
kājām, vai jebkādā citā vēlamā pozīcijā. Savukārt, ja ir pienācis laiks atpūtai, 
vienkārši atgāziet sēdekļu atzveltni!

TREŠĀ SĒDEKĻU RINDA KĀ IZVĒLES IESPĒJA. Proporcijā 50/50 nolokāmā trešā 
sēdekļu rinda padara X-TRAIL vēl daudzpusīgāku. Tā ir ideāli piemērota papildu 
pasažieru un bagāžas pārvadāšanai, un to ir iespējams pilnībā nolocīt uz leju, 
izveidojot līdzenu bagāžas nodalījuma grīdu, lai iegūtu maksimāli daudz brīvas 
vietas bagāžai.

PLAŠĀ – 77° LEŅĶĪ ATVERAMAS AIZMUGURES SĀNU DURVIS. X-TRAIL aizmugures 
sānu durvis ir iespējams atvērt gandrīz 80° leņķī, sniedzot iespēju ērti piekļūt otrajā 
sēdekļu rindā esošiem bērniem, piknika grozam, sniega dēļiem... Aizmirstiet par 
neērtībām un izbaudiet dzīvi!

BĪDĀMI OTRĀS 
SĒDEKĻU RINDAS 
SĒDEKĻI

NOLOKĀMI OTRĀS 
SĒDEKĻU RINDAS 
SĒDEKĻI77°

PLAŠĀ LEŅĶĪ 
ATVERAMAS 
AIZMUGURES 
SĀNU DURVIS

BRAUCIET PIECATĀ VAI PĀRVEIDOJIET 
AUTOMOBIĻA SALONU ĒRTAI SEPTIŅU 
PERSONU PĀRVADĀŠANAI!
Atlaidieties sēdeklī un izbaudiet neatkārtojamos skatus caur elektriski vadāmo panorāmas stikla 
jumta lūku! Automobilī ērti jutīsies ikviens pasažieris – salonā ir īpaši daudz brīvas vietas virs 
galvas, un ir pārdomāti izvietotas gaisa ventilācijas atveres otrajā sēdekļu rindā. Jaunajam 
X-TRAIL ir pieejama arī trešā sēdekļu rinda, kuras sēdekļi ir salokāmi 50/50 proporcijā – tas ir 
ideāls risinājums, ja vēlaties doties braucienos kopā ar vairākiem ģimenes locekļiem vai lielākā 
draugu lokā. Savukārt, ja vēlaties iegūt plašāku bagāžas nodalījumu ar līdzenu grīdu, nolociet 
sēdekļus pilnībā uz leju! 
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ELEKTRISKI, AR BRĪVROKU FUNKCIJU ATVERAMAS 
UN AIZVERAMAS BAGĀŽAS NODALĪJUMA DURVIS –

NODERĪGAS INOVĀCIJAS
Aizņemtas rokas? Nekādu problēmu! X-TRAIL bagāžas nodalījuma durvis varat atvērt un 
aizvērt arī tad, ja Jūsu rokas ir aizņemtas. Ja Jums kabatā ir X-TRAIL inteliģentā atslēga, 
vienkārši pavēzējiet kāju zonā zem aizmugurējā bampera vidusdaļas, un bagāžas nodalījuma 
durvis atvērsies dažu sekunžu laikā!
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ELEKTRISKI, AR BRĪVROKU FUNKCIJU ATVERAMAS UN 
AIZVERAMAS BAGĀŽAS NODALĪJUMA DURVIS –

MAZAS NIANSES AR LIELU NOZĪMI
Mēs, Nissan, ieviešam jauninājumus, lai padarītu Jūsu dzīvi vienkāršāku. Tādi it kā 

sīkumi, kā, piemēram, elektriski, ar brīvroku funkciju atveramas un aizveramas 
bagāžas nodalījuma durvis atvieglo bagāžas ievietošanu automobilī un sniedz 

lielākas ērtības, lai Jūs varētu pilnībā izbaudīt ikvienu savu braucienu. 

DAUDZPUSĪBA, KAS 
IEGŪSTAMA AR VIENAS 
ROKAS KUSTĪBU
Ekskluzīvā „Divide-N-Hide” bagāžas sistēma vienā mirklī pielāgojas Jūsu vajadzībām. 
Pielāgojami plaukti un sadalītāji ļauj izveidot 9 dažādas bagāžas nodalījuma 
konfigurācijas – tas ir tik vienkārši, ka to ir iespējams paveikt pat tikai ar vienu roku.

Grīdas pazemināšanas 
funkcija. Pazeminiet grīdas 
līmeni un iegūstiet papildu 
vietu lielākiem priekšmetiem!

Slepenais nodalījums. Gara, 
līdzena grīdas virsma gariem 
priekšmetiem un zemgrīdas 
nodalījums lietām, ko vēlaties 
paslēpt no citu skatieniem.

 

Drukāt   |   Aizvērt
Lapa 1    |    Lapa 2    |    Lapa 3    |    Lapa 4    |    Lapa 5    |    Lapa 6    |    Lapa 7    |    Lapa 8    |    Lapa 9    |    Lapa 10    |    Lapa 11    |    Lapa 12

Automobila arejais dizains    |    Automobila salona dizains    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Dzinējs    |    Stils un Aksesuari



TIEŠI JŪSU AUTOMOBIĻA 
„DEGUNGALĀ”.

Skats uz automobiļa priekšpusi 
un skats no augšas ļauj precīzi 
izplānot veicamos manevrus.

AUTOMOBIĻA NOVIETOŠANA 
BEZ RAIZĒM.

Šaura stāvvieta un automobiļi abās 
tās pusēs? Skats no augšas palīdzēs 

iecentrēt X-TRAIL tieši pareizajā vietā.

PASARGĀJIET SAVA 
AUTOMOBIĻA RITEŅUS!
Sānu skats ir īpaši noderīgs gadījumos, 
kad nepieciešams novērtēt, cik tuvu esat 
piebraucis ceļa apmalei.

SKAIDRĪBA PAR 
SITUĀCIJU AIZMUGURĒ.

Braucot atpakaļgaitā, ekrānā 
varat pārraudzīt automobiļa 

aizmugures zonu, savukārt skats 
no augšas palīdz saskatīt mazākus 

objektus, kas varētu slēpties 
zem automobiļa logu līmeņa.

 

SKATS NO „PUTNA LIDOJUMA” SKATUPUNKTA.
Inteliģentais apkārtskata monitors nodrošina 360° 

skatu uz Jūsu automobili no „putna lidojuma” 
skatupunkta, ļaujot Jums pilnībā pārskatīt 

apstāšanās vietu un manevrēšanas iespējas.

AIZMUGURES VAI PRIEKŠPUSES SKATS.
Inteliģentais apkārtskata monitors ļauj 
pārredzēt gan automobiļa priekšpusi, 
gan arī tā aizmuguri, Jums pašam ērti 
paliekot autovadītāja sēdeklī.

PĀRREDZIET AUTOMOBIĻA APKĀRTNI NO VISĀM PUSĒM!

AUTOMOBIĻA NOVIETOŠANA 
STĀVVIETĀ PARALĒLI IETVEI 

BEZ RAIZĒM.

Inteliģentais apkārtskata 
monitors ļauj pārskatīt 
apkārtni, lai Jūs varētu 

novietot automobili 
stāvvietā kā profesionālis.

IESPRAUCIETIES JEBKURĀ 
STĀVVIETĀ AR PIRMO 

MĒĢINĀJUMU!

Inteliģentais apkārtskata 
monitors ļauj pārredzēt 
automobili no dažādiem 
skatupunktiem, sniedzot 

iespēju novietot automobili 
izvēlētajā stāvvietā 

bez aizķeršanās.

IEBRAUKŠANA GARĀŽĀ – 
NAV NEKĀ VIENKĀRŠĀKA.

Inteliģentais apkārtskata 
monitors vizuāli attēlo ceļu 

iebraukšanai garāžā, 
parādot visus uz zemes 
esošos priekšmetus un 

ļaujot Jums droši iebraukt pa 
šaurajiem garāžas vārtiem.

VIENKĀRŠI UN ĒRTI 
MANEVRĒT PAT AR PIEKABI.

Inteliģentais apkārtskata 
monitors ļauj pārskatīt 

automobili no augšas un 
aizmugures bampera puses, 
sniedzot iespēju vienkāršā 
un ērtā veidā manevrēt arī 

ar piekabi.
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AUTOMOBIĻA NOVIETOŠANA 
PARALĒLI IETVEI.

Vai automobiļa novietošana paralēli ietvei 
Jums sagādā grūtības? Izvēlieties 

apstāšanās vietu un, skatoties apkārtskata 
monitorā, vienkārši un precīzi novietojiet 

automobili stāvvietā!

BRAUKŠANA ATPAKAĻGAITĀ.
Nemežģījiet kaklu! Braucot 

atpakaļgaitā, Jūs varat paļauties 
uz atpakaļskata kameru.

 

REDZIET VISU, KAS NOTIEK JUMS APKĀRT, 

KĻŪSTIET PAR 
MANEVRĒŠANAS MEISTARU!
Ja automobiļa novietošana stāvvietā sagādā grūtības, talkā nāk 
Nissan inteliģentā automobiļa stāvvietā novietošanas palīgsistēma. 
Novietojiet automobili paralēli izvēlētajai stāvvietai, un palīgsistēma 
palīdzēs novietot automobili stāvvietā Jūsu vietā! X-TRAIL ir 
pieejams arī šai automobiļu klasei ekskluzīvs inteliģentais 
apkārtskata monitors ar kustīgu objektu noteikšanas sistēmu. 
Četras kameras ļauj iegūt 360° skatu uz Jūsu automobili no „putna 
lidojuma” skatupunkta, dalītā ekrāna skatā parādot automobiļa 
priekšpuses tuvplānu un skatu uz automobiļa aizmuguri un sāniem, 
tā nodrošinot labāku pārskatāmību manevrēšanas laikā.
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NISSAN INTELIĢENTĀ BRAUKŠANA –

PALĪDZĪBA TIEŠI TAD, 
KAD TĀ IR NEPIECIEŠAMA

Iepazīstieties ar automobiļa „otro pilotu”! Šī sistēma uzrauga braukšanas apstākļus un 
iejaucas, ja tas ir nepieciešams. No inteliģentām drošības funkcijām, kas veic darbības 

Jūsu vietā, līdz pilnībā autonomām braukšanas palīgsistēmām; no inteliģentās automobiļa 
stāvvietā novietošanas palīgsistēmas līdz inteliģentajai ārkārtas bremzēšanas sistēmai ar 

gājēju atpazīšanas tehnoloģiju – jaunais Nissan X-TRAIL ir Jūsu uzticamais sabiedrotais, 
kas vienmēr uzmanās Jūsu vietā un vienmēr ir gatavs Jūs atbalstīt, neaizmirstot arī par 

tiem, kas atrodas Jums apkārt.
 

INTELIĢENTĀ ĀRKĀRTAS 
BREMZĒŠANAS SISTĒMA AR 
GĀJĒJU ATPAZĪŠANAS TEHNOLOĢIJU. 
Šī sistēma nepārtraukti uzrauga Jūsu 
ceļā esošus objektus vai gājējus, 
novēršot iespējamību uzbraukt 
cilvēkiem, kas atrodas zonā, kuru 
nespējat pārskatīt.

BRĪDINĀJUMS PAR IZBRAUKŠANU 
NO SAVAS BRAUKŠANAS JOSLAS. 
Šī sistēma ar skaņas un vizuāliem 
brīdinājumiem brīdina Jūs, ja nejauši 
sākat izbraukt no savas braukšanas 
joslas, to iepriekš nenorādot.

AUTOMĀTISKĀS TĀLĀS / TUVĀS 
GAISMAS. Redziet vairāk, arī braucot 
pa tumšiem ceļiem! Šī sistēma 
automātiski ieslēdz gaismas pēc 
nepieciešamības un īslaicīgi pazemina 
gaismas staru, ja tuvojas pretim 
braucoši transportlīdzekļi.
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NISSAN INTELIĢENTĀ BRAUKŠANA –

PASTĀVĪGAS RŪPES PAR JUMS
Nissan inteliģentās braukšanas sistēmas izmanto modernizētas radaru tehnoloģijas, 
lai nepārtraukti uzraudzītu faktisko situāciju, sekotu satiksmei un palīdzētu negaidītās 
situācijās. Tas ir kā papildu acu pāris, kas uzmana notiekošo, ļaujot Jums pilnībā izbaudīt 
braucienus kopā ar ģimeni.

BRĪDINĀJUMS PAR SATIKSMI 
AIZMUGURĒ. Šī sistēma brīdina 
par tuvojošos automobili Jūsu 
automobiļa aizmugurē, 
kad atpakaļgaitā izbraucat
no stāvvietas.

CEĻA ZĪMJU ATPAZĪŠANAS 
SISTĒMA. Ar automātisko ceļa 
zīmju atpazīšanas sistēmu ir 
vieglāk brauciena laikā ievērot 
noteiktos braukšanas ātruma 
ierobežojumus.

INTELIĢENTĀ „AKLĀS” ZONAS 
BRĪDINĀJUMA SISTĒMA. Šī 
sistēma redz to, ko neredzat Jūs. 
Tā brīdinās, ja Jūsu automobiļa 
„aklajā” zonā tiks konstatēts kāds 
transportlīdzeklis.
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INTELIĢENTĀ BRAUCIENA 
KONTROLES SISTĒMA.
Šī sistēma viegli aktivizē bremzes, 
lai novērstu nevēlamas automobiļa 
kustības, braucot pāri ceļa 
nelīdzenumiem, un uzlabo 
vispārējo braukšanas komfortu 
visai Jūsu ģimenei.

INTELIĢENTĀ VILCES KONTROLES 
SISTĒMA.
Saglabājiet mieru asos līkumos! Šī 
sistēma pielāgo bremžu spiedienu uz 
atsevišķiem riteņiem, lai nodrošinātu 
optimālu trajektoriju, braucot pa 
līkumainiem ceļiem.

INTELIĢENTĀ DZINĒJA 
BREMZĒŠANAS SISTĒMA.
Šī sistēma vieglos ceļa līkumos kontrolē 
automātiskās pārnesumkārbas darbību 
tā, it kā Jūs pārnesumus pārslēgtu 
manuāli. Tā ieslēdz zemāku pārnesumu, 
ļaujot samazināt ātrumu, kad iebraucat 
līkumā, un ieslēdz augstāku pārnesumu, 
kad izbraucat no tā, ļaujot atkal uzņemt 
lielāku braukšanas ātrumu.

NISSAN INTELIĢENTĀ BRAUKŠANA –

X-TRAIL NEMANĀMI PADARA JŪS 
PAR VĒL LABĀKU AUTOVADĪTĀJU
X-TRAIL dinamika un ātrā reaģētspēja ļauj Jums uzlabot savu braukšanas stilu. 
Nissan šasijas kontroles tehnoloģijas atvieglo automobiļa vadāmību, ļaujot 
manevrēt viegli un droši, un nodrošina patīkamu un komfortablu braukšanu 
gan Jums, gan arī Jūsu pasažieriem. Kāpiet iekšā un izbaudiet braukšanu!
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NISSAN INTELIĢENTĀ 
PILNPIEDZIŅAS SISTĒMA –

PIELĀGOJIETIES BRAUKŠANAI LIETŪ 
VAI SLAPJDRAŅĶĪ VIENĀ ACUMIRKLĪ!
X-TRAIL spēj pielāgoties mainīgiem braukšanas apstākļiem 30 reizes ātrāk, nekā spējat pamirkšķināt ar aci. 
Neatkarīgi no tā, vai ceļa segumu vai asu pagriezienu klāj sniegs vai peļķes, sistēma automātiski nodrošinās 
nepieciešamo jaudu tieši tiem riteņiem, kam tā ir nepieciešama visvairāk. X-TRAIL inteliģentā pilnpiedziņas 
sistēma sevi lieliski pierāda arī nevainojamos braukšanas apstākļos – ir patīkami apzināties, ka vienmēr tiek 
nodrošināta izcila saķere ar ceļa segumu.

PALĪGSISTĒMA BRAUKŠANAS UZSĀKŠANAI KĀPUMĀ 
UN „AUTO HOLD” FUNKCIJA. Vairs nekādas ripošanas 
atpakaļ! Ar palīgsistēmu braukšanas uzsākšanai 
kāpumā braukšanu varat uzsākt bez raizēm. Sistēma 
2 līdz 3 sekundes nobremzē visus automobiļa riteņus 
līdz brīdim, kad riteņu piedziņa deaktivizē bremzes. 
Ja ir aktivizēta „Auto Hold” funkcija, bremzes tiek 
aktivizētas aptuveni 3 minūtes, noturot automobili 
nekustīgu jebkādā slīpumā.

INTELIĢENTĀ 4X4 SISTĒMA. X-TRAIL 
All-Mode 4x4-i ir sistēma, kas nodrošina 
lielisku sniegumu gan uz ceļa, gan arī 
bezceļa apstākļos. Maksimālai efektivitātei 
izvēlieties vienmēr aktivizētu „2WD” 
braukšanas režīmu! „Auto” braukšanas 
režīms nepārtraukti uzrauga braukšanas 
apstākļus un regulē jaudas sadali starp 
automobiļa priekšpusi un aizmuguri.
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INTELIĢENTA JAUDA –

DODIETIES CEĻĀ AR TĪRU 
SIRDSAPZIŅU!
Meklējat ietilpīgu apvidus automobili, kura izmantošana sagādā patiesu prieku 
apvienojumā ar izcilu degvielas ekonomiju? To visu piedāvā Nissan X-TRAIL. No 
eksterjera aerodinamiskajām līnijām, kas ļauj automobilim traukties līdz ar vēju, 
līdz moderniem dzinējiem un praktiski bezpakāpju Xtronic pārnesumkārbai – visi 
šie elementi nodrošina jaunākās paaudzes efektivitāti un izcilu braukšanas sniegumu.

Jaunā X-TRAIL piedziņu nodrošina modernizēts 1,6 litru benzīna dzinējs un 1,6 litru 
vai 2,0 litru dīzeļdzinējs – tie ir izstrādāti tā, lai sniegtu tādu pašu jaudu kā lielāki 
dīzeļdzinēji, vienlaikus nodrošinot zemāku degvielas patēriņu un CO2 izmešu līmeni. 
Dzinēji ir aprīkoti arī ar Stop/Start sistēmu, kas degvielas ekonomijas un kaitīgo 
izmešu neradīšanas nolūkā izslēdz dzinēju brīžos, kad tas īslaicīgi netiek lietots, 
piemēram, apstājoties pie luksofora sarkanās gaismas, un nekavējoties iedarbina to, 
kad ir pienācis laiks doties tālāk.

Jaunākajā Xtronic transmisijas sistēmā berze ir samazināta pat par 40%, 
un pārnesumu attiecība ir lielāka nekā atsevišķām 8 pakāpju automātiskajām 
pārnesumkārbām. Jauns „Eco” režīms ļauj ietaupīt degvielu ar vienu pieskārienu 
pogai. Apvienojumā ar automobiļa vienmērīgo sniegumu Jums šķitīs, ka tā jauda 
ir nebeidzama. 

DZINĒJS JAUDA
(ZS)

GRIEZES 
MOMENTS

(NM)

CO2 IZMEŠU 
APJOMS
(G/KM)

VIDĒJAIS DEGVIELAS 
PATĒRIŅŠ
(L/100 KM)

PAĀTRINĀJUMS 
NO 0-100 
KM/H (S)

1,6 l DIG-T benzīna dzinējs 2WD M/T 163 240 145 (149 ar 18"/19" 
diskiem)

6,2 (6,4 ar 18"/19" 
diskiem) 9,7

1,6 l dCi dīzeļdzinējs 2WD M/T 130 320 129 (133 ar 18"/19" 
diskiem)

4,9 (5,1 ar 18"/19" 
diskiem) 10,5

1,6 l dCi dīzeļdzinējs 2WD Xtronic 130 320 135 (139 ar 18"/19" 
diskiem)

5,1 (5,3 ar 18"/19" 
diskiem) 11,4

1,6 l dCi dīzeļdzinējs 4WD M/T 130 320 139 (143 ar 18"/19" 
diskiem)

5,3 (5,4 ar 18"/19" 
diskiem) 11,0

2,0 l dCi dīzeļdzinējs 2WD Xtronic 177 380 152 5,8 9,6

2,0 l dCi dīzeļdzinējs 4WD M/T 177 380 153 5,8 9,4

2,0 l dCi dīzeļdzinējs 4WD Xtronic 177 380 162 6,1 10,0 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZSSSSSSSSSSSSSSSS
NNNNNNNNMMMMMMM 
GGGGGGGGGRRRRRRIIIIIIEEEEEZZEEEEEEESSSSSSSS 
MMMMMMMMMMMMMOOOOOMMMMMMMMEEEEENNNNNNTTTTTTTTTSSSSSSSSS

SSSSSSSSSEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDĒĒSSSSSSS
00000000 ––––––––   111111111100000000000000000000 
KKKKKKKKKMMMMMMMMM//////////HHHHHHHHHH
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NISSAN ORIĢINĀLIE AKSESUĀRI –

PIELĀGOJIET SAVUS PIEDZĪVOJUMUS 
ĢIMENES VĒLMĒM!
Padariet savu nākamo ģimenes piedzīvojumu izbraucienu neaizmirstamu, pielāgojot X-TRAIL savām vēlmēm 
un vajadzībām! No viedtālruņa turētāja un divām USB pieslēgvietām aizmugurē līdz kuplai ģimenei piemērotiem 
slēpju/sniega dēļu turētājiem – Nissan oriģinālie aksesuāri nodrošinās komfortu un prieku visiem automobiļa 
pasažieriem, ļaujot vienmēr būt gataviem jebkādiem piedzīvojumiem.

1. Aizmugurējā bampera dekoratīvā uzlika 
(savietojama ar noņemamo sakabes āķi)

2. Noņemams sakabes āķis

3. Slēpju/sniega dēļu turētājs, bīdāms, līdz 6 pāriem

4. Divas USB pieslēgvietas aizmugurē

5. Pakāpieni sānos, no alumīnija

6. Viedtālruņa turētājs

7. Izgaismotas sānu durvju sliekšņu aizsarguzlikas
 

Automobila arejais dizains    |    Automobila salona dizains    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Dzinējs    |    Stils un Aksesuari Drukāt   |   Aizvērt
Lapa 1    |     Lapa 2 



D

C

D

CA
B

AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES KRĀSAS

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

AUTOMOBIĻA SALONA APDARE

IZMĒRI

A: Garenbāze: 2 705 mm

B: Kopējais garums: 4 640 mm

C: Kopējais platums: 1 820 mm 
(1 830 mm ar 19" diskiem)

D: Kopējais augstums: 1 710 mm 
(1 715 mm ar jumta reliņiem)

AUDUMS

 PERFORĒTAS DABĪGĀS ĀDAS APDARE – MELNA

 BRŪNAS ĀDAS APDARE AR ĪPAŠĀM NOŠUVĒM

VISIA / ACENTA / N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA IZVĒLES APRĪKOJUMS

17" vieglmetāla diski 
(sudraba krāsā)

18" vieglmetāla diski 19" vieglmetāla diski (slīpēti)

VIEGLMETĀLA DISKI

 

 

 

Drukāt   |   AizvērtAutomobila arejais dizains    |    Automobila salona dizains    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Dzinējs    |    Stils un Aksesuari
Lapa 1    |     Lapa 2 



360° PROCESS
Kvalitāti mēs paredzam jau no paša sākuma, pedantiski iztēlojoties 

katru automobili, lai padarītu tos vēl ērtākus un izturīgākus, pateicoties 
inovatīvam dizainam, inteliģentām tehnoloģijām un pārdomātām 

detaļām, un iedvesma tam visam esat Jūs.

DROŠĪBA
Mēs strādājam pie mūsu inteliģentajām automobiļu sistēmām, lai nemitīgi 

būtu modrībā par Jūsu drošību, palīdzētu Jums izvairīties no jebkādām 
likstām, un, lai Jūs ik dienas varētu braukt vēl pašapzinīgāk un pārliecinātāk. 

Mūsu apkārtskata monitors izmanto 4 kameras, dāvājot virtuālu skatu no 
„putna lidojuma” skatupunkta uz Jūsu automobili un tā tuvāko apkārtni.

IZCILA UZTICAMĪBA
Mēs pārbaudām savu automobiļu spēju robežas, lai garantētu to ikdienas 

sniegumu un uzticamību. Veicot testus periodā pirms ražošanas uzsākšanas, 
mēs nobraucam miljoniem kilometru, tūkstošiem reižu dienā atverot un 

aizverot automobiļu durvis un dzinēja pārsegus, kā arī izmantojam īstus 
vulkāniskos pelnus no Japānas, lai pārbaudītu automobiļu logu izturību.

LABĀKIE PIERĀDĪJUMI
Mūsu apņemšanos radīt kvalitatīvus automobiļus vislabāk apliecināt Jūs paši.

Aplūkojiet apskatus, atsauksmes un vērtējumus tiešsaistē un vaicājiet saviem
draugiem un paziņām, kas jau brauc ar Nissan automobiļiem! 

KVALITĀTE, KAS BALSTĪTA 
UZ PIEREDZI

Mēs, Nissan, darām visu, domājot par klientu. Katra darbība tiek veikta, 
un lēmumi tiek pieņemti ar vislielāko rūpību, precizitāti un kvalitāti, 

jo tas tiek darīts Jūsu labā. Sākot no koncepciju radīšanas līdz automobiļu 
ražošanai, no to izmēģināšanas līdz procesu caurskatāmībai, no klientu 

apkalpošanas līdz savu apņemšanos izpildei, kvalitāte ir ietverta ikvienā 
sīkākajā detaļā.

MĒS, NISSAN, 
KONCENTRĒJAMIES 
UZ KVALITĀTI
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JEBKUR UN JEBKAD. VIENKĀRŠI PIEZVANIET UZ TĀLRUŅA NUMURU: 8000 3211 (ESOT LATVIJĀ) VAI +372 606 4071 (ESOT ĀRZEMĒS)!

NISSAN X-TRAIL JUMS PIEDĀVĀ:
3 GADU / 100 000 KM GARANTIJU;

1 GADA / 20 000 KM TEHNISKĀS
APKOPES INTERVĀLU BENZĪNA
DZINĒJIEM UN 1 GADA / 30 000 KM
TEHNISKĀS APKOPES INTERVĀLU
DĪZEĻDZINĒJIEM. 

SERVISA CENU GARANTIJA
Mēs apsolām nodrošināt visaugstākās rūpes 

par Jūsu Nissan automobili, jo mūsu rīcībā ir 
zinoši, Nissan apmācīti speciālisti, kas savā 

darbā pielieto jaunākās metodes un īpašus 
Nissan instrumentus. Lai garantētu vislabāko 

kvalitātes un cenas attiecību, mēs nodrošināsim 
tādu pašu cenu Nissan oriģinālajām rezerves 
daļām un darbam, ja 10 km attālumā no sava 

Nissan oficiālā dīlera vai Nissan autorizētā 
servisa saņemsiet līdzvērtīgu piedāvājumu.

PAGARINĀTS NISSAN ASSISTANCE – 
NISSAN TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS 
DIENESTA PAKALPOJUMS
Mēs apsolām, ka Jūs varēsiet būt ceļā 24/7. 
Ja notiks kaut kas negaidīts, mēs garantējam 
Jums Nissan tehniskās palīdzības dienesta – 
Nissan Assistance palīdzību visu diennakti 
neatkarīgi no Jūsu Nissan automobiļa vecuma.

BEZMAKSAS SERVISA MAIŅAS 
AUTOMOBILIS

Mēs apsolām, ka Jūs kā You+Nissan 
programmas dalībnieks vienmēr varēsiet būt 

ceļā, kamēr Jūsu automobilim tiek veikta 
tehniskā apkope, vai tas tiek remontēts. 

Piesakieties laikus, un mēs nodrošināsim Jums 
bezmaksas servisa maiņas automobili vai 
vismaz alternatīvu transporta risinājumu!

BEZMAKSAS „VESELĪBAS” PĀRBAUDE 
AUTOMOBILIM
Mēs apsolām Jūsu automobilim veikt bezmaksas 
„veselības” pārbaudi, kad atvedīsiet to uz plānoto 
tehnisko apkopi vai remontu. Turklāt mēs sniegsim 
Jums informāciju par paredzamo servisa darbu 
izmaksām jau iepriekš, lai Jūs zinātu, kādi servisa 
darbi ir veicami un kādas ir ar tiem saistītās izmaksas.

JŪS KĀ PRIVĀTAIS KLIENTS BŪSIET IEGUVĒJS NO MŪSU SOLĪJUMIEM NEIEROBEŽOTU LAIKU. 
PIEVIENOJOTIES YOU+NISSAN PROGRAMMAI, JŪS BAUDĪSIET AKTĪVAS RŪPES NO MŪSU PUSES. MĒS PRET 

JUMS BŪSIM PATIESI, ATKLĀTI UN GODĪGI. MĒS PARŪPĒSIMIES PAR JUMS. TAS IR MŪSU SOLĪJUMS.

MŪSU SOLĪJUMS. JŪSU PIEREDZE.

JŪS ATMODINĀT LABĀKO, 
KAS IR MŪSOS!

Jūs iekvēlināt mūsu iztēli. Jūs provocējat
mūsu izdomu. Jūs iedvesmojat mūs mainīt
ierastos noteikumus un radīt jaunas
inovācijas. Nissan inovācijas nenozīmē tikai
papildinājumus un uzlabojumus, tās nozīmē
tradicionālo pieņēmumu pārkāpšanu un
jaunu harmoniju atrašanu. Tās nozīmē
negaid ī tu r is inājumu at t īs t īšanu ,  la i
apmierinātu Jūsu mežonīgākās un arī
pragmatiskākās vēlmes. Nissan veido un
piedāvā automobiļus , aksesuārus un
pakalpojumus, kas lauž stereotipus –
padarot praktisko aizraujošu un aizraujošo
praktisku –, tādējādi dāvājot Jums vairāk
braukšanas prieka katru dienu.

 

 

Nissan 5★ pagarinātā garantija ļauj Jums izbaudīt sava Nissan X-TRAIL garantijas 
priekšrocības ilgāku laika periodu un/vai lielāku nobraukumu. Pieejamais Nissan 5★ 
pagarinātās garantijas iespēju klāsts ļaus Jums izvēlēties savām vajadzībām 
vispiemērotāko. Remonta gadījumā tiks izmantotas tikai Nissan oriģinālās rezerves 
daļas, un remontu veiks Nissan apmācīti mehāniķi. Nissan 5★ pagarinātā garantija 
dāvā sirdsmieru Jums un ikvienam automobiļa īpašniekam pēc Jums, jo to var nodot 
arī tālāk nākamajam automobiļa īpašniekam. Nissan 5★ pagarinātā garantija ietver 
arī Nissan Assistance – Nissan tehniskās palīdzības dienesta pakalpojumus pagarinātās 
garantijas perioda laikā visā Eiropā 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.

NISSAN 5★ PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Parūpējieties par savu Nissan X-TRAIL tā, kā tas ir pelnījis, ar Nissan servisa un tehniskās 
apkopes līgumu, un ietaupiet naudu ilgtermiņā! Nissan servisa un tehniskās
apkopes līgums ietver visas pārbaudes un nomaiņas, kas ietilpst Jūsu Nissan 
automobiļa tehnisko apkopju grafikā. Nissan servisa un tehniskās apkopes līgums 
sniedz Jums garantiju, ka Jūsu izdevumi par tehniskajām apkopēm būs nemainīgi 
līdz pat 5 gadus ilgā periodā. Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz mūsu kvalificēto
mehāniķu izmantotās Nissan oriģinālās rezerves daļas! Labi apkoptam automobilim
ir arī augstāka tālākpārdošanas vērtība. Ja Jūs pārdosiet savu Nissan automobili
pirms beigsies Nissan servisa un tehniskās apkopes līguma termiņš, jaunais Jūsu
automobiļa īpašnieks varēs izmantot atlikušo līguma laiku.

NISSAN SERVISA UN TEHNISKĀS APKOPES LĪGUMS
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Inteliģentā mobilitāte caurvij visu, ko mēs darām. Mēs izmantojam jaunākās
tehnoloģijas, lai pārveidotu automobiļus no vienkāršiem pārvietošanās līdzekļiem
par īstiem partneriem. Kopā šis ceļojums ir vēl pārliecinošāks, vienotāks un
aizraujošāks. Vai tie būtu automobiļi ar autonomās vadības tehnoloģijām, vai
lielceļi, kas uzlādē elektroautomobiļus braukšanas laikā, – tas viss Jūs gaida jau
ļoti tuvā nākotnē, un nākotne ir jūtama jau tagad – Nissan automobiļos, ar kuriem
braucat jau šodien.

Apmeklējiet mūsu mājaslapu: www.nissan.lv

 

Sekojiet Nissan X-TRAIL: 

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tās publicēšanas brīdī (2017. gada martā). Šajā 
brošūrā izmantoti automobiļu prototipi, kas tikuši izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar uzņēmuma nostāju attiecībā uz produktu 
pilnveidošanu Nissan Europe saglabā tiesības jebkurā laikā izmainīt šajā brošūrā sniegtās specifikācijas un atainotos automobiļus. 
Nissan dīleri tiks informēti par šādām izmaiņām pēc iespējas īsākā laikā. Lai saņemtu visjaunāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar 
Nissan dīleri! Saistībā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskajām 
automobiļu virsbūves un apdares materiālu krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilna vai daļēja reproducēšana bez 
rakstiskas Nissan Europe atļaujas ir aizliegta.

Šīs brošūras izgatavošanā ir izmantots papīrs, kas nav balināts ar hloru – MY17 JAUNĀ X-TRAIL BROŠŪRA LHD 03/2017 – drukāta ES.
Autors: „DESIGNORY”, Francija, ražotājs: „eg+ worldwide”, Francija – tālr.: +33 1 49 09 25 35.

Dīlera zīmogs:

Automobila arejais dizains    |    Automobila salona dizains    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Dzinējs    |    Stils un Aksesuari Drukāt   |   Aizvērt

www.nissan.lv

	final_0001
	final_0002
	final_0003
	final_0004
	final_0005
	final_0006
	final_0007
	final_0008
	final_0009
	final_0010
	final_0011
	final_0012
	final_0013
	final_0014
	final_0015
	final_0016
	final_0017
	final_0018
	final_0019
	final_0020
	final_0021
	final_0022
	final_0023

	Button1: 


