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JA NU SKATĪŠANĀS KARTĒ
NAV JŪSU STILĀ?
Tad Jums nepieciešams automobilis, kas ir tikpat gatavs piedzīvojumiem kā Jūs. 
Spējīgs aizvest Jūs turp, kur Jūs vēlaties doties, komfortabls un aprīkots ar 
tehnoloģijām, lai arī ceļojums, dodoties atpakaļ, būtu tikpat aizraujošs. Ja reiz par 
to runājam, kādēļ gan nepadarīt to patiesi stilīgu un unikālu? Tāpēc – sakravājiet 
savas mantas un braucam! Mēs esam gatavi! Nissan X-TRAIL.
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Ainava var būt skarba, bet X-TRAIL aprīkojums ir nevainojams. Iekārtojieties ērtāk un izbaudiet 
gaumīgo aprīkojumu, piemēram, panorāmas stikla jumta lūku, ar dubultām vīlēm nošūto 
ādas interjeru, LED salona apgaismojumu un pulēti melno apdari ar metāliskiem akcentiem! Viss, 
lai izveidotu satriecošu skatu – lai kurp Jūs raudzītos.
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ELPU AIZRAUJOŠS SKATS NO AUGŠAS 
LĪDZ APAKŠAI
Vai tā būtu iedvesmojoša zvaigžņu vērošana naktī, vai tikai omulīga 
pasēdēšana vēsā rītā, X-TRAIL par Jums parūpēsies.

Komfortabli, bezsvara stāvokļa iedvesmoti sēdekļi ar mugurkaula 
atbalstu – domājot par Jūsu ērtībām, Nissan inženieri lūkojās kosmosā, 
kur kosmonauti bezsvara stāvoklī atbrīvoti lidinās. Lai radītu šo „neitrālo pozu”, 
kad Jūs atrodaties pie automobiļa stūres, viņi konstruēja priekšējo sēdekli, 
kas atbalsta Jūs no iegurņa līdz krūškurvim, kā arī sēdekļu polsterējumu, kas 
piekļaujas, atdarinot Jūsu unikālo ķermeņa formu. Rezultāts ir izcils komforts – 
vienalga, vai esat kosmonauta kombinezonā vai nē.

Elektriski vadāms panorāmas stikla jumts – vēl vairāk kosmosa 
iedvesmas. Ja izvēlēsieties elektriski vadāmo panorāmas stikla jumtu, visi 
Jūsu braucēji varēs vērot elpu aizraujošu skatu uz zvaigznēm.

Apsildāmi un atdzesējami dzērienu turētāji – palīdz uzturēt Jūsu 
dzērienus aukstus vai siltus – tieši tādus, kādi Jums vislabāk patīk!

Ātrā komforta apsildāmie priekšējie sēdekļi – Nissan inovācijas līdz 
pat vissīkākajai niansei. Koncentrējoties uz Jūsu ķermeņa galvenajām zonām 
un pēc kārtas tās sildot, Jūs tiksiet sasildīti krietni īsākā laika posmā.
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BĪDIET, SLIDINIET UN PLAŠI ATVERIET! 
Vēl attapīgāk izveidota otrā sēdekļu rinda. Šāda otrā sēdekļu rinda ir 
patiesi pirmklasīga, pateicoties X-TRAIL elastīgajai sēdvietu sistēmai. 60/40 
sadalījuma sēdekli var pabīdīt uz priekšu vēl vieglākai piekļuvei un noregulēt, 
lai iegūtu nedaudz vairāk vietas bagāžai, vairāk vietas kājām vai abiem pa vidu. 
Kad pienāk laiks atpūsties, sēdekļiem var arī nolaist atzveltnes.

Trešā sēdekļu rinda kā izvēles aprīkojums. Perfekti noderīga, ja Jums 
jāved vairāk cilvēku vai jāpaķer līdzi vēl pāris draugu. X-TRAIL 50/50 
sadalījuma nolokāmais trešās rindas sēdeklis dāvā vēl lielāku elastīgumu, 
pārvadājot pasažierus un viņu bagāžu, un to var nolocīt, lai iegūtu pilnīgi 
horizontālu grīdu un vēl vairāk vietas bagāžai.

Elektriski atveramas bagāžas nodalījuma durvis un 77º leņķa 
aizmugures sānu durvju atvērums. Vai tie ir bērnu sēdeklīši vai sniega 
dēļi, X-TRAIL nodrošina vieglu piekļuvi, jo aizmugures durvis atveras 
gandrīz 80º leņķī, un ir pieejamas arī elektriski atveramas bagāžas nodalījuma 
durvis, kas atveras, piespiežot durvju pogu, Jūsu Nissan inteliģento atslēgu 
vai slēdzi automobiļa salonā. 

ELEKTRISKA 
ATVĒRŠANA

BĪDĀMA OTRĀ 
SĒDEKĻU RINDA

NOLAIŽAMA 
OTRĀ SĒDEKĻU 
RINDA77°

PLATS AIZMUGURES 
SĀNU DURVJU ATVĒRUMS
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A.

C.

B.

D.

1982 LITRI 550 LITRI

Jums, pasažierim un lielai 
bagāžai.

Pieciem cilvēkiem ar visu 
viņu bagāžu.

Divide-N-Hide. Ar vienu roku regulējamā 
Divide-N-Hide bagāžas sistēma ļauj 
pielāgot telpu vienā acumirklī. Regulējamu 
plauktu un atdalītāju komplekts dāvā 
plašas konfi gurācijas iespējas, un to 
paveikt ir tik viegli, ka Jūs to varat izdarīt 
pat ar vienu roku.

A. Gara, gluda grīda ar zemgrīdas 
nodalījumu lieliem priekšmetiem un tiem, 
kurus vēlaties paslēpt.

B. Jūs varat pazemināt grīdu, lai iegūtu 
lielāku augstumu garākiem priekšmetiem.

C. Izveidojiet garu kasti, kurā paslēpt 
vērtīgākos priekšmetus, un vēl parocīgu 
plauktu augšpusē!

D. Izveidojiet atvērtu uzglabāšanas telpu 
lejā un parocīgu plauktu, lai priekšmeti 
būtu ērti aizsniedzami!

9
KONFIGURĀCIJAS

PLAŠS BAGĀŽAS NODALĪJUMS 
UN MIERĪGS PRĀTS
Vieta visam un visiem. Ar vietu apmēram 2 metrus gariem objektiem, X-TRAIL 
dāvā Jums iespējas, par kurām Jūs pat nenojautāt. Ar atjautīgu 60/40 nolokāmu 
sēdekli vietas pietiks arī visiem Jūsu draugiem.
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          *Pagaidu dati, dati tiks apstiprināti pēc homologācijas.

NEDAUDZ NOSMĒRĒJIETIES –
AR TĪRU SIRDSAPZIŅU!
Kā būtu, ja Jūs iegūtu izcilu degvielas ekonomiju plašā SUV, ar kuru braukt ir 
tīrā bauda? Ar X-TRAIL mēs to sasniedzām, pilnveidojot visu – sākot no eksterjera 
aerodinamikas, kas ir kā kluss čuksts vējā, līdz uzlabotiem dzinējiem un bezpakāpju Xtronic 
transmisiju, kas maksimizē efektivitāti un veiktspēju.

Jauda, lai brauktu. Jūs varat izvēlēties Nissan X-TRAIL ar moderno 1,6 litru benzīna vai 
dīzeļdzinēju, kas ir noregulēti tā, lai dāvātu lielāku dzinēju jaudu, vienlaikus nodrošinot 
uzlabotu degvielas ekonomiju un zemāku CO2 izmešu apjomu. Nissan X-TRAIL ir aprīkots 
arī ar Nissan automātisko Start/Stop sistēmu, kas izslēdz dzinēju, kad tas nav nepieciešams 
darbībā, piemēram, apstājoties pie luksofora sarkanās gaismas, lai taupītu degvielu, un 
pēc tam ātri un vienmērīgi to atkal iedarbina, tiklīdz nospiežat pedāli.

Xtronic (bezpakāpju variatora transmisija). Mūsu jaunākajā Xtronic versijā berze 
ir samazināta par līdz pat 40%, bet attiecību diapazons ir palielināts vairāk, nekā piedāvā 
dažas 8 pārnesumu automātiskās transmisijas. Jaunais „Eco” režīms uzlabo degvielas 
ekonomiju, vien pieskaroties slēdzim. Automobiļa dinamika ir tik vienmērīga, radot sajūtu, 
ka Jūs braucat uz bezgalīga jaudas viļņa.

DZINĒJS JAUDA
(ZS)

GRIEZE
(NM)

CO2 IZMEŠU APJOMS
(G/KM)

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
(L/100 KM)

dCi 130 2WD 
6 M/T 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 M/T 130 320 139 / 143 

(17" / 19")
5.3 / 5.4 

(17" / 19")
DIG-T 163 2WD 
6 M/T 163 240 145* / 149* 

(17" / 19")
6.2* / 6.4* 
(17" / 19")
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JA NU JŪSU AUTOMOBILIS 
ZINĀTU, KA JŪS IZBRAUCAT 
PAGRIEZIENU?
Ātra reakcija uz Jūsu pavēlēm. Tieši tik intuitīvu atbildes reakciju mēs esam radījuši 
katrā X-TRAIL. Tāpēc Jūs jebkurā situācijā varat doties ar pārliecību, bet iziet no tās 
ar platu smaidu.

Intuitīva 4WD sistēma. X-TRAIL All-Mode 
4x4-i ir sistēma, kas ir vienlīdz spējīga kā uz 
ceļa, tā apvidus apstākļos. Jūs varat izvēlēties 
pastāvīgo 2WD maksimālai efektivitātei. „Auto” 
režīms nepārtraukti novērtē apstākļus un 
regulē jaudas sadalījumu starp priekšējiem un 
aizmugures riteņiem, lai nodrošinātu labāko 
saķeri. Izaicinoši apstākļi? 4WD „Lock” režīms 
būs īstā izvēle! 

Aktīvā dzinēja bremzēšanas sistēma. 
Ja Jūs bremzējat pirms pagrieziena vai, lai 
apstātos, šī sistēma izmanto Xtronic transmisiju, 
lai izmantotu bremzēšanu ar dzinēju – tas 
ir līdzīgi, kā pārslēgties uz zemāku pārnesumu 
ar tradicionālo transmisiju, – lai panāktu 
vienmērīgāku palēninājumu un vairāk 
pašpārliecinātības bremzējot.

Aktīvā vilces kontroles sistēma. 
Noderīgs uzlabojums – šī inovatīvā tehnoloģija 
palīdz uzlabot kontroli, izbraucot pagriezienus. 
Tā nolasa pagrieziena situāciju un, ja 
nepieciešams, var bremzēt katru riteni atsevišķi, 
lai palīdzētu Jums izbraukt līkumu ar pārliecību.

Aktīvā brauciena kontroles sistēma. 
Nebaidieties no bedrēm uz ceļa! Ar aktīvo 
brauciena kontroles sistēmu X-TRAIL 
automātiski spēj piemērot bremzēšanu un 
noregulēt dzinēja griezi, ja esat iebraucis 
bedrē, lai izlīdzinātu Jūsu braucienu.

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai 
kāpumā. Augšup, augšup un prom! 
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā 
palīdz novērst automobiļa ripošanu atpakaļ, 
ja braukšanu uzsākat slīpumā.
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iPOD® RIEPU GAISA SPIEDIENA 
KONTROLES SISTĒMA

PIESKAŅOJIET DISPLEJU
SAVAI GAUMEI!

AUTOVADĪTĀJA 
PALĪGSISTĒMAS

„SOLI PA SOLIM” 
NAVIGĀCIJA

NISSAN UZLABOTAIS PALĪGSISTĒMU DISPLEJS -

INOVĀCIJA TIEŠI JŪSU ACU PRIEKŠĀ!
Satiksmes sastrēgumi, pusdienu pārtraukumi – Jums apkārt notiek tik daudz, ka kļūst aizvien grūtāk 
noturēt uzmanību uz vissvarīgāko – uz braukšanu. Sākot no braukšanas norādēm līdz zvanītāja identifikācijai, 
uzlabotais autovadītāja palīgsistēmu displejs nodrošina informāciju tieši Jūsu acu priekšā – samazinot 
laiku, kad Jūs novēršat skatienu no ceļa.
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JAUNĀ NISSANCONNECT SISTĒMA -

INOVĀCIJAS, KAS ĻAUJ JUMS BŪT 
NEPĀRTRAUKTĀ SAVIENOJAMĪBĀ
ATJAUTĪGA UN FUNKCIONĀLA. Jaunā NissanConnect sistēma ir aprīkota ar bagātīgu funkciju klāstu un ir ārkārtīgi viegli 
lietojama, pateicoties augstas izšķirtspējas 7" pretapžilbinošajam, skārienjutīgajam ekrānam. Jaudīga audio, navigācijas un 
komunikāciju funkciju kombinācija, kā arī vismodernākā savienojamība un viedtālruņa integrētās funkcijas.

SASNIEDZAMS, LAI KUR JŪS ATRASTOS. Jaunā NissanConnect sistēma piedāvā viedtālruņa integrāciju. Izbaudiet ērtajā 
NissanConnect sistēmas displejā aizvien pieaugošo aplikāciju klāstu, kuras visas ir īpaši izstrādātas, lai uzlabotu Jūsu braukšanas 
pieredzi drošā veidā. Jūsu X-TRAIL kļūs par neatņemamu Jūsu dzīvesveida sastāvdaļu, gluži kā Jūsu viedtālrunis, planšetdators vai 
portatīvais dators.

INTELIĢENTĀS AUTOVADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS un navigācijas funkcijas nodrošinās atbalstu jebkura veida satiksmes situācijā.

AUDIO STRAUMĒŠANA CAUR BLUETOOTH®. Izbaudiet digitālā radio iespējas, interneta radio vai straumējiet mūziku no 
sava viedtālruņa!

iPOD/USB PIESLĒGVIETAS. Pieslēdziet savu iPod vai MP3 atskaņotāju, lai brauciena laikā piekļūtu savai iecienītajai mūzikai!

* Automobiļa vadīšana ir nopietna lieta, tāpēc NissanConnect pakalpojumus izmantojiet tikai tad, kad tas ir droši. Dažas aplikācijas var tikt ieviestas vēlāk. 
NissanConnect pakalpojumu ir nepieciešams abonēt, taču 2 gadus pēc automobiļa iegādes tas ir pieejams bez maksas. Pakalpojumi un aplikācijas var būt 
pieejamas atsevišķās Eiropas valstīs un atsevišķiem Nissan automobiļu modeļiem. Pakalpojumus un aplikācijas var nodrošināt trešās puses, kas neatrodas 
Nissan pārziņā, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām ar Nissan vai tā dīleriem (tostarp, bet neaprobežojoties ar trešo pušu 
ierobežojumiem/atceltiem pakalpojumiem). Noteiktām tālvadības funkcijām ir nepieciešams saderīgs tālrunis vai ierīce, kas neietilpst automobiļa 
komplektācijā. Mobilo sakaru tīklus nodrošina mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji, kas nav Nissan pārziņā. Mobilo sakaru tīkli nav pieejami visur. Var tikt 
piemēroti viesabonēšanas un/vai datu tarifi. Nissan nav atbildīgi par jebkādu ierīču aizvietošanu, atjaunināšanu un citām ar to saistītām izmaksām, kas var 
būt nepieciešamas, lai turpinātu darbību pēc izmaiņām pakalpojumā. 
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Uz displeja attēlotās norādes ļauj Jums 
„pateikt” sistēmai, kā Jūs vēlaties 
novietot automobili.

Pārējās automobiļa stāvvietā novietošanas 
situācijās norāžu kontrole uz displeja palīdz 
izvēlēties vēlamo stāvvietu un novietot 
tajā automobili.

Nissan X-TRAIL novietot stāvvietā ir 
tikpat viegli, kā ar to braukt. Inteliģentā 
stāvvietā novietošanas palīgsistēma izmēra 
pieejamo vietu, lai pārliecinātos, ka tā ir 
pietiekami liela. Turklāt „Auto” režīmā X-TRAIL 
paveic stūrēšanas manevrus pats, lai Jūs bez 
piepūles iebrauktu izvēlētajā vietā.

NISSAN APKĀRTSKATA MONITORS -

TAS PIESEDZ JŪS NO AIZMUGURES 
UN ARĪ NO VISĀM PĀRĒJĀM PUSĒM
Kā būtu, ja iebraukšana paralēlajā stāvvietā būtu vieglāka? Atpakaļskata kamera ir lieliska, ja jābrauc 
atpakaļgaitā, bet, kad automobilis jānovieto stāvvietā, ir patīkami pārskatīt arī citas puses. Tādēļ X-TRAIL piedāvā 
apkārtskata monitoru. Tā četras kameras nodrošina virtuālu 360º skatu uz Jūsu automobili no „putna lidojuma” 
skatupunkta, kā arī Jūs varat izvēlēties dalīto displeju ar tuvinātiem priekšpuses, aizmugures un sānu skatiem. 
Tā kā visi šķēršļi nestāv uz vietas (Iepirkumu ratiņi, mēs runājam par Jums!), kustīgu objektu noteikšanas sistēma 
uzmana Jūsu X-TRAIL apkārtni un brīdina par tuvumā konstatētiem kustīgiem objektiem.
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Palīdz Jums reaģēt. Ja Jums nepieciešams strauji bremzēt vai pēkšņi 
veikt manevru, apbraucot apkārt šķērslim, šīs standarta tehnoloģijas 
Jums palīdzēs reaģēt potenciāli bīstamā situācijā.

Automobiļa dinamikas kontrole ļauj ievērot Jūsu iecerēto 
braukšanas trajektoriju.

Vilces kontroles sistēma palīdz samazināt spolēšanu situācijās 
ar sliktu saķeri.

Bremžu pretbloķēšanās sistēma palīdz saglabāt kontroli pār 
automobili, apbraucot šķēršļus un strauji bremzējot.

Elektroniskā bremzēšanas spēka sadale pievada papildu spēku 
aizmugurējām bremzēm, ja Jūsu automobiļa aizmugurē ir vairāk pasažieru 
vai smagāka bagāža.

Bremzēšanas palīgsistēma palīdz pielietot maksimālu bremzēšanas 
spēku, ja tā konstatē spēcīgu bremzēšanu un sajūt ārkārtas situāciju.

Palīdz Jūs pasargāt. Ja sadursme ir neizbēgama, Nissan zonu virsbūves 
konstrukcija palīdz absorbēt triecienu, bet uzlabotās drošības jostas 
un drošības gaisa spilvenu sistēma palīdz pasargāt pasažierus.

NISSAN „DROŠĪBAS VAIROGA” 
TEHNOLOĢIJU FILOZOFIJA - 

INOVĀCIJA, KAS UZMANĀS 
JŪSU VIETĀ
Vai nebūtu lieliski, ja Jums jebkurā brauciena brīdī būtu pietiekami 
daudz pārliecības par drošību? Nissan „drošības vairoga“ tehnoloģijas ir 
visaptveroša pieeja drošībai, kas caurvij katra mūsu būvētā automobiļa 
konstruēšanas un pilnveidošanas procesu.

Uzmana apkārtni. Gudrās tehnoloģijas palīdz novērot Jūsu automobiļa sistēmas 
un apkārtni. Piemēram, brīdinājums, ja izbraucat no savas braukšanas joslas, vai 
sistēma, kas palīdz pārliecināties, ka braucat ar pietiekamu gaisa spiedienu riepās.

Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma ar vieglas gaisa uzpildes 
brīdinājumu. Tā dara Jums zināmu, kad gaisa spiediens riepās ir pārāk zems. 
Pateicoties vieglas gaisa uzpildes brīdinājumam, Jums vairs nav jāmin pareizs 
gaisa spiediens, jo skaņas signāls paziņo, kad esat to sasnieguši.

Uzmanības brīdinājumi autovadītājam. Jūsu X-TRAIL vienmēr par Jums rūpējas 
un uzrauga Jūsu braukšanas stilu. Ja automobilim šķiet, ka Jūs esat noguris, miegains 
vai izklaidīgs, tas uz uzlabotā autovadītāja palīgsistēmu displeja attēlos brīdinājumu.

Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma. Zināšanas ir spēks! Lai Jūs vienmēr būtu labi 
informēts, X-TRAIL izmanto modernu sistēmu, kas patiesi spēj nolasīt ceļa zīmes, 
tostarp ātruma ierobežojumus un citus ieteikumus, un attēlo Jums šo informāciju 
uzlabotajā palīgsistēmu displejā. 

Tuvo / tālo gaismu palīgsistēma. X-TRAIL rūpējas arī par citiem satiksmes 
dalībniekiem. Ja Jūs braucat ar ieslēgtām tālajām gaismām, un sistēma konstatē pretī 
braucošu automobili, tā automātiski izslēdz tālās gaismas. Kad pretīm baucošie 
braucēji būs garām, sistēma atkal ieslēgs tālās gaismas.

Pieejams brīdinājums par iespējamu frontālu sadursmi un ārkārtas 
bremzēšanas sistēma.

Pieejama „aklās” zonas brīdinājuma sistēma.

Pieejams brīdinājums par izbraukšanu no savas braukšanas joslas.

Pieejams apkārtskata monitors ar kustīgu objektu noteikšanas sistēmu.

Autovadītāja un priekšējā pasažiera papildu drošības gaisa 
spilveni, kas pasargā frontālu triecienu gadījumā.

Priekšējā sēdeklī uzstādīti papildu drošības gaisa spilveni, 
kas pasargā sānu triecienu gadījumā. 

Jumtā iebūvēti aizkarveida papildu drošības gaisa spilveni, 
kas pasargā sānu triecienu gadījumā. 

LATCH sistēma (zemāki stiprinājumu 
punkti un cilpas bērnu sēdeklīšiem).

DROŠĪBAS GAISA 
SPILVENI STANDARTA 
APRĪKOJUMĀ
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„Aklās” zonas brīdinājuma sistēma. 
Ja Jūsu automobiļa „aklajā” zonā tiek konstatēts 
cits automobilis, autovadītāja vai pasažiera pusē, 
kā arī modernajā palīgsistēmu displejā tiek 
attēlots vizuāls brīdinājums. Ja ieslēgsiet 
pagrieziena rādītāju, tas mirgos un atskanēs 
brīdinājuma signāls.

Brīdinājums par izbraukšanu no savas 
braukšanas joslas. Ja X-TRAIL konstatē, ka Jūs 
izbraucat no savas braukšanas joslas, brīdinājums 
par izbraukšanu no savas braukšanas joslas 
raidīs vizuālu un skaņas signālu. Sistēma ir tik 
attapīga, ka pārtrauks brīdinājumus, ja ieslēgsiet 
pagrieziena rādītāju.

Kustīgu objektu noteikšanas sistēma. 
Ja tiek izmantots apkārtskata monitors, 
un tas konstatē kaut ko kustāmies 
automobiļa tuvumā, tas raida vizuālu 
un skaņas brīdinājumu.

NISSAN „DROŠĪBAS VAIROGA” TEHNOLOĢIJAS - 

TIECIET CAURI SVEIKĀ TIKAI 
AR BRĪDINĀJUMU! 
Vai nebūtu lieliski, ja Jūs vienmēr tiktu cauri sveikā tikai ar brīdinājumu? Ar pieejamajām Nissan „drošības vairoga” 
tehnoloģijām Jūs uzmana vesels klāsts modernu drošības sistēmu, brīdinot, ja paredzamas nepatikšanas. Mēs uzskatām, 
ka šādas zināšanas sniedz Jums noderīgu palīdzību katru reizi.

Brīdinājums par iespējamu frontālu sadursmi. Ja priekšā braucošais strauji samazina ātrumu vai kāds sagādā 
pārsteigumu, pēkšņi iebraucot Jūsu braukšanas joslā, Jūs varat nokļūt potenciāli bīstamā situācijā. Vai nevēlaties nelielu 
palīdzību? Ja Jums ir brīdinājuma sistēma par iespējamu frontālu sadursmi, sensors X-TRAIL priekšgalā nemitīgi uzrauga 
Jūsu braukšanas joslā priekšā esošos automobiļus un, kad sistēma konstatē potenciālu risku, tā atskaņo skaņas brīdinājumu 
un vizuālu signālu mērinstrumentu panelī.

Ārkārtas bremzēšanas sistēma. Ja autovadītājs droši nesamazina ātrumu pēc tam, kad atskanējis brīdinājums 
par iespējamu frontālu sadursmi, ārkārtas bremzēšanas sistēma sniegs vēl vienu brīdinājumu un var arī iedarbināt 
bremzes, lai palēninātu Jūsu automobiļa gaitu.
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NISSAN DIZAINA STUDIJA -
PADARIET SAVU X-TRAIL UNIKĀLU!

ATKLĀJIET EKSTRĒMAS 
PERSONALIZĒŠANAS IESPĒJAS!

1. Style Pack – sānu spoguļu uzlikas, sānu 
durvju uzlikas Chrome krāsā.

2. Priekšējā bampera uzlika ar dekoratīvo 
uzliku.

3. 19" Dark Grey KAD – ar dimantu griezti 
vieglmetāla diski ar disku centrālajām 
uzlikām.

4. Bagāžas nodalījuma apakšmalas apdare.

5. Jumta bagāžnieks, alumīnija.

6. Noņemams sakabes āķis.

7. Suņu aizsargbarjera.

8. Aizmugurējā dekoratīvā uzlika.

9. Izgaismotas sliekšņu aizarguzlikas 
(priekšējais komplekts).

Personalizējiet savu X-Trail
līdz pēdējai niansei, kombinējot 
krāsu akcentus un apdari no Nissan 
dizaina studijas, kā arī atjautīgi 
veidotos un praktiskos Nissan 
oriģinālos aksesuārus! Izvēlieties 
sudrabotas spoguļu un sānu 
uzlikas, krosoveru dekoratīvās 
uzlikas un 19" vieglmetāla diskus, 
tad pievienojiet mīkstu bagāžas 
nodalījuma paklāju un apgaismotas 
sliekšņu aizsarguzlikas vēl 
greznākām sajūtām – šī ir Jūsu 
iespēja radīt!
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KRĀSAS AUTOMOBIĻA SALONA APDARE

Gray - KAD Black - G41

Olive Green - EAN Amber - EAR Red - AX6

Dark Blue - RAQ White - QAB Silver - K23

17" vieglmetāla (krāsoti Silver 
krāsā)

19" vieglmetāla diski (mehāniski 
griezti)

VIEGLMETĀLA DISKI IZMĒRI

A: Garenbāze: 2705 mm
B:  Kopējais garums: 4640 mm 
C:  Kopējais platums: 1820 mm

(1830 mm ar 19'' vieglmetāla diskiem)
D:  Kopējais augstums: 1710 mm

(1715 mm ar jumta reliņiem)

ZAMŠAM LĪDZĪGA AUDUMA APDARE 

ORIĢINĀLA, PERFORĒTA ĀDA – BĒŠA ORIĢINĀLA, PERFORĒTA ĀDA – MELNA

VISIA/ACENTA

TEKNA
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APRĪKOJUMA LĪMEŅI

VISIA
STANDARTA APRĪKOJUMS:

• Priekšējie miglas lukturi ar hromētiem ietvariem;

• LED zīmolam raksturīgie dienas gaitas lukturi;

• "Follow me home" apgaismojums;

• Stūre ar regulējamu augstumu un slīpumu;

• Elektroniskā stāvbremze;

• 6 drošības gaisa spilveni + ABS + EBD + ESP;

• TPMS (Riepu gaisa spiediena kontroles 
sistēma);

• Bagāžas nodalījuma plauktu sistēma 
(9 kombinācijas);

• 5" krāsains, modernais autovadītāja 
palīgsistēmu displejs;

• Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju;

• Bluetooth ar mikrofonu;

• Audio CD, MP3, USB, AUX-IN, 4 skaļruņi;

• Manuālā gaisa kondicionēšanas sistēma;

• Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi;

• Nolokāms, nolaižams un bīdāms aizmugurējais 
sēdeklis ar sadalījumu 60/40;

• 17" vieglmetāla diski;

• Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā; 

• Pagriezienu rādītāji sānu spoguļos;

• Elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie 
sānu logi;

• Aizmugures elkoņbalsts ar glāžu turētāju;

• Rezerves ritenis;

• Uretāna stūre ar vadības slēdžiem.

ACENTA
PAPILDUS VISIA APRĪKOJUMAM:

• Tonētie stikli;

• Elektriski pielokāmi sānu spoguļi;

• INT augšējā apdare;

• Priekšējie miglas lukturi ar hromētiem ietvariem;

• Stūre un pārnesumu pārslēgs ar ādas apdari;

• 6 skaļruņi (salīdzinājumā ar 4);

• Divu zonu automātiskā gaisa kondicionēšanas 
sistēma;

• Automātisks, pretapžilbinošs atpakaļskata 
spogulis;

• Automātiski priekšējie lukturi;

• Stikla tīrītāji ar lietus sensoru;

• Priekšējie un aizmugurējie automobiļa stāvvietā 
novietošanas sensori;

• Elektriski vadāma panorāmas stikla jumta lūka 
(7 sēdvietu versijai).

Papildaprīkojums:

• Vision Pack
NissanConnect, apkārtskata monitors, kustīgu 
objektu noteikšanas sistēma, inteliģentā 
automobiļa stāvvietā novietošanas palīgsistēma, 
“aklās” zonas brīdinājuma sistēma, autovadītāja 
noguruma brīdinājums;

• Technology Pack
Automātiskas tālās / tuvās gaismas, ceļa 
zīmju atpazīšanas sistēma, brīdinājums par 
izbraukšanu no savas braukšanas joslas, 
izvairīšanās no frontālas sadursmes 
(automātiska avārijas bremzēšanas sistēma), 
inteliģentās atslēgas sistēma ar dzinēja 
iedarbināšanas pogu, elektriski atveramas un 
aizveramas bagāžas nodalījuma durvis, jumta 
reliņi, 19” vieglmetāla diski; 

• Elektriski vadāma panorāmas stikla jumta lūka
(5 sēdvietu versijai). 

TEKNA
PAPILDUS ACENTA APRĪKOJUMAM:

• LED priekšējie lukturi;

• Automātiska līmeņošana;

• Ādas sēdekļi;

• Autovadītāja sēdeklis, elektriski bīdāms/
nolaižama atzveltne/paceļams/
jostasvietas atbalsts;

• Pasažiera sēdeklis, elektriski bīdāms/
nolaižama atzveltne;

• Automobiļa stāvvietā novietošanas sensori 
priekšā un aizmugurē;

• Jumta reliņi;

• Inteliģentā atslēga un dzinēja iedarbināšanas 
poga;

• Elektriski atverams bagāžas nodalījums;

• 19" vieglmetāla diski;

• NissanConnect navigācijas sistēma; 

• Apkārtskata monitors;

• DAB (digitālā audio pārraide);

• Automobiļa stāvvietā novietošanas palīgsistēma;

• “Aklās” zonas brīdinājuma sistēma;

• Kustīgu objektu noteikšanas sistēma;

• Autovadītāja noguruma brīdinājums;

• Brīdinājums par izbraukšanu no savas 
braukšanas joslas;

• Tuvo / tālo gaismu palīgsistēma;

• Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma.

Papildaprīkojums:

• Elektriski vadāma panorāmas stikla jumta lūka
(5 sēdvietu versijai).

PAGARINĀTĀ 
GARANTIJA 

Nissan 5* pagarinātā garantija dāvā 
Jums iespēju pagarināt 3 gadu / 
100 000 km standarta ražotāja 
garantiju ilgākam laika periodam vai 
garākam nobraukumam.
Izvēlieties pagarināto garantiju, kas 
labāk atbilst Jūsu braukšanas 
vajadzībām!
Remonta gadījumā tiks izmantotas
un uzstādītas tikai Nissan oriģinālās 
rezerves daļas, un remontu veiks 
Nissan apmācīti mehāniķi.
Jūsu sirdsmieram esam ietvēruši 24/7 
tehnisko palīdzību ceļā visā Eiropā 
(ja piemērojams).

SERVISA UN TEHNISKĀS 
APKOPES LĪGUMS 

Nissan servisa un tehniskās apkopes 
līgums ir labākais veids, kā nodrošināt 
Jūsu Nissan X-TRAIL tādu apkopi, kādu 
tas ir pelnījis!
Mēs parūpēsimies par Jūsu Nissan, 
vienlaikus nodrošinot nemainīgas 
tehnisko apkopju cenas vēl vairākus 
gadus uz priekšu.
Ja atvedīsiet savu automobili 
tehniskajai apkopei uz ofi ciālu Nissan 
servisu, mēs nomainīsim rezerves 
daļas un šķidrumus saskaņā ar Nissan 
ofi ciālo tehnisko apkopju grafi ku un 
veiksim pārbaudes, lai Jūsu braucieni 
būtu bezrūpīgi.
Jums būs pilnīga kontrole pār tehnisko 
apkopju budžetu un plāniem, Nissan 
informēs Jūs, kad tuvosies tehniskās 
apkopes un piedāvās visērtākos 
pakalpojumus un laikus.

NISSAN X-TRAIL JUMS 
PIEDĀVĀ:

3 GADU / 100 000 KM GARANTIJU

IKGADĒJU VAI 30 000 KM TEHNISKO 
APKOPJU INTERVĀLU DĪZEĻA 
DZINĒJIEM

IKGADĒJU VAI 20 000 KM 
TEHNISKO APKOPJU INTERVĀLU 
BENZĪNA DZINĒJIEM

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 
negaidītu risinājumu attīstīšanu, lai 
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.
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Sekojiet Nissan X-TRAIL:
Dīlera zīmogs:

Ir ieguldītas visas iespējamās pūles, lai šīs brošūras saturs būtu maksimāli precīzs tā publicēšanas brīdī (2015. gada jūlijā). Šajā brošūrā izmantoti 
automobiļu prototipi, kas tika izstādīti automobiļu izstādēs. Saskaņā ar Nissan politiku pastāvīgi uzlabot savus produktus, 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! Sakarā ar poligrāfiskās drukas ierobežojumiem šajā brošūrā redzamās krāsas 
var nedaudz atšķirties no faktiskajām automobiļu virsbūves un apdares materiālu krāsām. Visas tiesības rezervētas. Šīs brošūras pilnīga vai daļēja 
reproducēšana bez rakstiskas Nissan Europe atļaujas ir aizliegta.

Šī brošūra ir iespiesta uz hloru nesaturoša papīra – MY15 X-TRAIL PC BROC 07/2015 – Iespiesta ES.
Autors: "NEW BBDO", Francija – Tālr.: +33 1 40 62 37 37; izgatavotājs: "eg+ worldwide", Francija – Tālr.: +33 1 49 09 25 35.

A p m e k l ē j i e t  m ū s u  m ā j a s  l a p u :  w w w . n i s s a n . l v
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