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DERSOM DU_

IKKE FØLGER KARTET?
Da trenger du en bil som er like eventyrlysten som deg selv. Med kapasitet til å kjøre 
der du vil når du vil. Og med komforten og teknologien til å gjøre turen tilbake like 
morsom. Hvorfor ikke gjøre alt med stil og et unikt utsiktspunkt? La oss reise. 
Vi er klare. Nissan X-TRAIL.

Side 1    |     Side 2 

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Anvendelighet    |    Teknologi og Ytelse    |     Sikkerhet    |     Style og Tilbehør Print   |   Utgang



Side 1    |     Side 2 

Utvendig design    |    Innvendig design    |    Anvendelighet    |    Teknologi og Ytelse    |     Sikkerhet    |     Style og Tilbehør Print   |   Utgang



Scenen kan være krevende, men X-TRAIL klarer brasene. Sett deg tilbake og nyt smakfulle 
elementer, slik som f.eks. tilgjengelig panoramatak som åpnes elektrisk, tilgjengelige 
skinndetaljer med dobbeltsøm, LED interiørlys og Gloss Black interiør med metalldetaljer. 
Alt dette gir deg en fantastisk utsikt – uansett hvor du er.
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SPENNENDE FRA START TIL MÅL. 
Enten det er en inspirerende utsikt på en stjerneklar kveld eller 
bare et koselig sted å sitte på en kjølig morgen – X-TRAIL sørger for at du 
har det bra.

Komfortable seter, inspirert av vektløshet, med støtte for 
ryggraden – har ingeniørene hos Nissan fått inspirasjonen fra 
verdensrommet der astronautene driver vektløst rundt i en avslappet 
posisjon. For å kunne gjenskape denne «nøytrale posisjonen» når du sitter 
bak rattet, har ingeniørene designet et justerbart sete som støtter deg fra 
bekken til bryst, sammen med fl eksible seteputer som reagerer på dine 
unike trykkpunkter. Resultatet er en eksepsjonelt god komfort – enten du 
er astronaut eller ikke...

Panoramatak som åpnes elektrisk – Mer inspirasjon fra 
verdensrommet. Med det tilgjengelige panoramataket som åpnes elektrisk 
har alle ombord fantastisk utsikt til himmel, stjerner og kanskje også din 
neste destinasjon.

Oppvarmede og avkjølte koppholdere – Hold drikkevarene kalde eller 
varme – akkurat slik du foretrekker.

Komfortable, oppvarmede forseter – Dette er Nissan-innovasjon ned 
til den minste detalj. Ved å fokusere på de viktige områdene på kroppen og 
deretter varme disse opp i en bestemt rekkefølge, vil kroppen varmes opp 
enda raskere.
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SETER SOM KAN SKYVES FREM OG 
LEGGES NED. 
En smartere andre seterad. Denne andre seteraden er fantastisk 
takket være det fl eksible setesystemet i X-TRAIL. 60/40 deling av baksetet 
som kan skyves fremover for enkel innstigning, eller for å gi deg litt større 
bagasjeromsplass, bedre beinplass eller 
lignende. Seteryggene kan også legges bakover når det er på tide å slappe 
helt av.

Tredje seterad som tilvalg. Perfekt når du har mange passasjerer. 
X-TRAIL med 50/50 deling av tredje seterad gir deg økt fl eksibilitet når du 
har mange passasjerer og mye bagasje. Seteraden kan også legges ned 
for å få et helt fl att bagasjerom med optimal bagasjeplass.

Bakluke som åpnes elektrisk og bakdører som kan åpnes 77º. 
X-TRAIL gir deg enkel innstigning med bakdører som kan åpnes nesten 
80º, enten du skal ha barneseter eller snøbrett i bilen og en tilgjengelig 
bakluke som åpnes enten ved å trykke på baklukeknappen, din Nissan I-Key 
eller en bryter som er montert ved førersetet. 

BAKLUKE SOM 
ÅPNES ELEKTRISK

SLIK SKYVER DU DEN 
ANDRE SETERADEN

SLIK LEGGER 
DU NED DEN 
ANDRE 
SETERADEN

BAKDØRER SOM
KAN ÅPNES  77°
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1982 LITER 550 LITER

Du, en passasjer og 
masse bagasje.

Fem personer + bagasje.

Divide-N-Hide. Divide-N-Hide Cargo 
System gir bedre lasteplass på et øyeblikk. 
Et justerbart sett med hyller og skillevegger 
gir deg en rekke konfi gurasjoner, og det 
er så enkelt at du kan gjøre det med 
én hånd.

Et langt, fl att gulv med oppbevaringsplass 
under gulvet for de store tingene og ting 
du ønsker å skjule.

Senk gulvet for å få plass til høye ting.

Lag en høy boks som skjuler verdifulle 
ting med en hendig hylle øverst. 

Gjør plass til oppbevaring under gulvet 
og en hendig hylle som holder andre ting 
atskilt, men innenfor rekkevidde.

9 
KONFIGURASJONER

DU KAN GJERNE HA BAKLUKEN ÅPEN.
Plass til utstyr og mannskap. Med plass til gjenstander med en lengde på ca. 
2  meter gir X-TRAIL deg muligheter du ikke visste du hadde. Med en 
smart 60/40 deling av bakseteryggen er det masse plass til venner også.
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*Foreløpig godkjenning.

DU KAN GODT BLI SKITTEN-
OG HA EN REN SAMVITTIGHET.
Tenk om du hadde god drivstofføkonomi i en romslig SUV som er morsom å kjøre. 
Det får du med X-TRAIL. Vi har utviklet alt fra utvendig aerodynamikk til avanserte motorer 
til en Xtronic-girkasse som optimaliserer effektivitet og ytelse.

Kraft til å reise dit du vil. Nissan X-TRAIL har en avansert 1,6 liters dieselmotor som 
er fininnstilt for å levere ytelse på linje med større dieseldrevne drivverk, og som gir forbedret 
drivstofføkonomi og lavere CO2 -utslipp. Motoren har også automatisk stopp/start-system 
fra Nissan som slår av motoren ved tomgangskjøring, f.eks i lyskryss, for å spare drivstoff. 
Deretter starter motoren raskt igjen når du er klar til å kjøre.

Xtronic (Konstant variabel transmisjon). I den nyeste versjonen av vår Xtronic-girkasse er 
friksjonen redusert med opptil 40 % og dekningsgraden har økt til å være større enn 
enkelte 8-trinns automatgirkasser. En ny Øko-modus forbedrer drivstofføkonomien ved å 
trykke på en bryter. Alt dette, sammen med en jevn ytelse, er det akkurat som å kjøre på 
en konstant kraftbølge.

MOTOR EFFEKT 
(HK)

MOMENT 
(NM) CO2 (G/KM) DRIVSTOFFORBRUK 

(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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TENK OM_ 

BILEN DIN VISSTE NÅR 
DU SVINGER?
Og hvordan den skal reagere på dine kommandoer? Dette er en intuitiv 
respons vi har utviklet for Nissan X-TRAIL. Nå kan du kjøre inn i alle trafikksituasjoner 
med større selvtillit, og kjøre videre med et stort smil.

Intuitive 4WD. Med All-Mode 4x4-i systemet 
i Nissan X-TRAIL, har du et system som fungerer 
både på og utenfor veien. Du kan velge full 2WD 
for optimal effektivitet. Auto-modus overvåker 
forholdene konstant og justerer kraftfordelingen 
mellom for- og bakhjulene for optimal trekkraft. 
Utfordrende forhold? Da velger du 4WD 
Lock-modus.

Aktiv motorbrems. Enten du bremser ned 
i en sving eller svinger mens du stopper bilen, 
bruker dette systemet Xtronic-girkassen for å 
aktivere motorbremsen. Dette kan sammenlignes 
med å gire ned med tradisjonelle girkasser 
for å gi mykere nedbremsing og en tryggere 
følelse ved bremsing.

Aktiv Sporingskontroll. Denne innovative 
teknologien bidrar til å gi deg bedre kontroll 
ved kurvekjøring. Den «leser» situasjonen og 
kan, etter behov, bremse hvert hjul individuelt 
for å bidra til bedre manøvrering i svinger.

Aktiv kjørekontroll. Nå behøver du ikke 
lenger være redd for dumper. Med Aktiv 
kjørekontroll kan X-TRAIL automatisk bruke 
bremsene og justere motorens dreiemoment 
etter at du har kjørt over en dump for å gjøre 
kjøringen mykere.

Bakkestartassistent. Opp og bort, 
Bakkestartassistenten hindrer at du ruller 
bakover når du starter og skal kjøre igang 
i en motbakke.
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iPOD® DEKKTRYKKOVERVÅKINGSSYSTEM MATCH SKJERMEN MED 
LAKKFARGEN PÅ BILEN DIN

KJØREASSISTANSE NAVIGASJON

NISSAN AVANSERT FØRERINFO-SKJERM

INNOVASJON SOM ER RETT 
FORAN DEG.
Trafikkorker. Middagsplaner. Med så mye som skjer rundt deg er det lett å miste oversikten over hva som 
er viktigst, nemlig kjøringen. Du får alt fra kjøreveiledning til innringer-ID på Førerinfoskjermen rett foran 
deg, noe som gjør at du kan konsentrere deg mer om selve kjøringen.
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NISSANCONNECT

INNOVASJON SOM LAR DEG 
UTFORSKE VERDEN
SMART OG FUNKSJONELL NissanConnect er fullpakket med et bredt utvalg av funksjoner og er meget brukervennlig takket 
være 7" antirefleks berøringsskjerm med høy oppløsning. En kraftfull kombinasjon av audio-, navigasjons- og 
kommunikasjonsfunksjoner i tillegg til det siste innen tilkoblingsmuligheter og funksjoner for smarttelefonintegrering. 

TIILKOBLET UANSETT HVOR DU ER. NissanConnect tilbyr smarttelefonintegrering. En stadig større liste over applikasjoner* 
fra Nissan-skjermen som alle er skreddersydd for å bedre din totale kjøreopplevelse på en sikker måte. Din Nissan X-TRAIL vil 
være en integrert del av din tilkoblede livsstil, akkurat som smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

INTELLIGENT FØRERASSISTANSE og navigasjonsfunksjoner støtter deg i alle trafikksituasjoner.

STREAMING AV AUDIO VIA BLUETOOTH®. Lytt til digital radio, trådløs internettradio eller stream musikk fra mobiltelefonen din.

iPOD/USB-INNGANG. Koble til iPod eller MP3-spiller for å få tilgang til hele musikkbiblioteket ditt mens du kjører.

* Du er ansvarlig under kjøring. Bruk kun NissanConnect-tjenestene dersom dette er forsvarlig under kjøring. Det kan hende at enkelte applikasjoner lanseres 
på et senere tidspunkt. Du må abonnere på NissanConnect-tjenesten, men den er også fritt tilgjengelig for 2 år fra kjøp. Tjenester og apper er tilgjengelige 
i utvalgte europeiske land og på utvalgte Nissan-modeller. Tjenester og apper som leveres av tredjeparter er utenfor kontroll av Nissan, og kan endres uten 
varsel eller erstatningsansvar overfor Nissan og selskapets agenter (inkludert, uten begrensning, tjenester som kanselleres/utsettes av tredjeparter). Visse 
fjernfunksjoner krever kompatible telefoner eller enheter som ikke leveres med bilen. Mobilnettverket leveres av uavhengige mobiltelefonselskaper som 
ligger utenfor kontroll av Nissan. Mobilnettverk er ikke tilgjengelig overalt. Det kan påløpe kostnader for roaming og/eller databruk. Nissan kan ikke holdes 
erstatningsansvarlig for utskiftet eller oppgradert utstyr, eller tilhørende kostnader, som måtte kreves for fortsatt drift på grunn av endringer i tjenesten.
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Kontrollene på skjermen lar deg fortelle 
systemet hvordan du ønsker å parkere.

I andre parkeringssituasjoner hjelper 
kontrollene på skjermen deg med å velge 
ønsket plass, og styrer deg deretter inn.

Å parkere Nissan X-TRAIL er like enkelt 
som å kjøre den. Intelligent parkeringshjelp 
måler tilgjengelig plass slik at du kan være trygg 
på at det er nok plass. I Auto-modus utfører 
X-TRAIL styringen for deg slik at du glir enkelt 
på plass.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

FOR FULL KONTROLL BÅDE BAKOVER, 
FOROVER, PÅ SIDENE OG OVER.
Hva om lukeparkering kunne vært enklere? Et ryggekamera forenkler rygging, men når det gjelder parkering 
er det fi nt å kunne se mer enn hva som ligger rett bak deg. Det er derfor Nissan X-TRAIL kommer med Around View 
Monitor. Fire kameraer gir deg et virtuelt 360º fugleperspektiv av bilen med valgbar skjermbildedeling av hva som 
befinner seg både foran, bak og på sidene slik at du har bedre kontroll. Noen hindringer er bevegelige (bla. 
handlevogner). Derfor er X-TRAIL utstyrt med funksjonen Bevegelsesdetektor for å holde et øye med omgivelsene 
rundt bilen, og vil varsle deg om eventuelle objekter i bevegelse.
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Gir deg bedre tid til å reagere. Når du må bremse hardt ned eller 
plutselig kjøre rundt en hindring, vil disse standardteknologiene gi deg 
bedre tid til å reagere på en potensielt farlig situasjon.

AKTIV SPORINGSKONTROLL hjelper deg til å opprettholde styrebanen 
under svingkjøring.

Antispinnkontroll bidrar til å redusere hjulspinn i situasjoner med 
liten trekkraft.

Blokkeringsfrie bremser hjelper deg til å opprettholde styringskontrollen 
rundt hindringer under kraftig bremsing.

Elektronisk bremsekraftfordeling sender ekstra kraft til 
bakbremsene når du har ekstra passasjervekt eller last bak i bilen.

Nødbremsesystem bruker maksimal bremsekraft hvis det oppdages 
kraftig og rask nedbremsing og merker at du er i en nødsituasjon.

Beskytter deg. Når en kollisjon er uunngåelig vil Nissans Zone Body 
Construction bidra til å absorbere sammenstøtet samtidig som de 
avanserte setebelte- og kollisjonsputesystemene bidrar til å beskytte 
passasjerene.

NISSAN SAFETY SHIELD-FILOSOFI

INNOVASJON SOM 
PASSER PÅ FOR DEG.
Hva om du kunne følt deg trygg under hele kjøreturen? Nissan Safety 
Shield-teknologien er en omfattende tilnærming til sikkerhet som 
er veiledende for all teknikk og utvikling av alle bilene vi produserer.

Gjør deg oppmerksom. Smarte teknologier overvåker bilens systemer og 
omgivelser. Akkurat som et varsel hvis du vingler litt ut av fi len, eller et system 
som gjør at du kan kjøre på dekk med riktig lufttrykk.

Dekktrykkovervåkingssystem med dekktrykkvarsling. Lar deg vite når dekket 
må fylles med luft. Dekktrykkvarsling gjør det enklere å fylle luft i dekkene, og avgir 
et vennlig tut når du har riktig lufttrykk.

Førervarsling. Nissan X-TRAIL overvåker kjøringen din og hvis bilen registrerer at 
du er trett, døsig eller distrahert fra kjøringen, vil du få et varsel på den Avanserte 
Førerinfo-skjermen.

Trafi kkskiltgjenkjenning. Kunnskap er makt. For å holde deg velinformert bruker 
X-TRAIL et avansert system som faktisk kan lese veiskilt, inkludert fartsgrenser 
og andre veiledende skilt samt gi deg informasjon på den Avanserte Førerinfo-skjermen. 

Automatiske fjernlys. X-TRAIL passer også på andre førere. Hvis du kjører med 
fjernlysene på, og systemet registrerer motgående trafi kk, vil systemet automatisk 
slå av fjernlysene. Når trafi kken passerer vil systemet slå på fjernlysene igjen.

Tilgjengelig Antikollisjonssystem med Nødbremsing

Tilgjengelig Blindsonevarsling

Tilgjengelig Filskiftevarsling

Tilgjengelig Around View Monitor med Bevegelsesdetektor

Frontkollisjonsputer for fører og forsetepassasjer 

Sidekollisjonsputer i forsetene

Takmonterte gardinkollisjonsputer 

LATCH-system (festepunkter for barnesikringsutstyr) 

SEKS KOLLISJONSPUTER 
SOM STANDARD
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Blindsonevarsling. Hvis det registreres en bil 
i blindsoneområdet vil det vises en indikator på 
fører- og frontpassasjerdørene samt på den 
Avanserte Førerinfo-skjermen. Sett på blinklyset 
og indikatoren varsler deg ved å blinke med 
et varselsignal.

Filskiftevarsling. Hvis X-TRAIL registrerer at 
at du er på vei ut av kjørefeltet ditt, vil 
Filskiftevarslingen avgi både et visuelt og 
hørbart varsel. Systemet er så smart at 
det er utformet for å stoppe varslingen når 
blinklyset er aktivert.

BEVEGELSESDETEKTOR. Når 
Around View Monitor er i bruk og 
registrerer noe som beveger seg 
i nærheten av bilen, vil den avgi et 
visuelt og hørbart varsel.

NISSAN SAFETY SHIELD-TEKNOLOGI

SLIPP UNNA MED EN ADVARSEL. 
Ville det ikke vært fint om du alltid kunne kjøre sikkert? Med de tilgjengelige Nissan Safety Shield-teknologiene har du 
en rekke avanserte systemer som varsler deg før det oppstår problemer. Vi prøver alltid å være i forkant – alltid.

Antikollisjonssystem. Enten trafikken plutselig stopper opp foran deg eller noen kommer overraskende inn i kjørefeltet 
ditt, kan du bli tatt på sengen i en potensielt farlig situasjon. Hva med litt hjelp? Med Antikollisjonssystemet overvåkes 
kjøretøyene foran i kjørefeltet konstant av en sensor på frontpartiet til X-TRAIL. Og når systemet registrerer en potensiell 
risiko, vil du høre et varsel og få et visuelt signal på instrumentpanelet.

Nødbremsing. Hvis føreren ikke rekker å bremse ned bilen etter et varsel om en mulig kollisjon, vil Nødbremsing 
gi et ekstra varsel til fører og vil også bruke bremsene til å sakke ned farten.
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NISSAN DESIGN FACTORY

X-TREM TILPASSING

1. Style-pakke, Chrome: speildeksler, 
sidelister, bagasjeromslist

2. Overstyrer foran med stylingplate

3. 19" WIND Dark Grey diamantslipt alufelg

4. Baklukelist

5. Lastestativ i aluminium

6. Tilhengerfeste m/avtakbar kule

7. Hundegitter

8. Stylingplate bak

9. Terskelplater m/lys (foran)

Gjør din X-TRAIL helt unik. 
Tilpass din Nissan X-TRAIL ned til 
minste detalj ved å kombinere 
fargenyanser og fargede lister fra 
Nissan Design Factory samt smart 
og praktisk originalt tilbehør fra 
Nissan. Velg sølvfargede 
speildeksler og sidelister med 
crossover stylingplater og 19" 
alufelger. Deretter velger du en myk 
bagasjeromsinnredning og 
terskelsett med lys for en følelse av 
topp kvalitet: du bestemmer.
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D

B
A C

FARGER TEKSTILVELGER

Grey - 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" alufelger (sølvfarget) 19" alufelger (maskinbearbeidet)

ALUFELGER MÅL

A: Akselavstand: 2 705 MM
B:  Total lengde: 4 640 MM
C:  Total bredde: 1 820 MM

1830 MM med 19" hjul 
D:  Total høyde: 1 710 MM

1715 MM med takrails

Ruskinnlignende trikotstoff

SKINN med perforering - Beige SKINN med perforering - Black

VISIA/ACENTA

TEKNA
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UTSTYRSNIVÅER

VISIA

• Front tåkelys med kromringer

• LED kjørelys 

• «Følg-meg-hjem»

• Teleskopisk ratt som kan høydejusteres

• Elektrisk parkeringsbrems

• 6 kollisjonsputer + ABS+ EBD + ESP

• TPMS (Dekktrykkovervåking)

• Bagasjebrettsystem (9 kombinasjoner)

• 5" fargeskjerm for Avansert førerinfo-skjerm

• Cruise-kontroll/hastighetsbegrenser

• Bluetooth med mikrofon

• Audio CD, MP3, USB, Aux, 4 høyttalere

• Manuell luftkondisjonering

• Elektrisk drevne og oppvarmede sidespeil

• 60/40 baksetebenk som kan legges ned 
eller skyves

• 17" alufelger

• Bakkestartassistent 

• Blinklys i sidespeil

• Elektriske vindusheiser foran og bak

• Armhviler bak m/koppholder

• Reservehjul

• Ratt i uretan med brytere

ACENTA
YTTERLIGERE UTSTYR I FORHOLD 
TIL VISIA

• Enveisglass

• Elektrisk innfellingsspeil

• Metallic dekorlist

• Tåkelys foran med kromring

• Skinntrukket ratt og girspak

• 6 høyttalere (i forhold til 4)

• Automatisk klimaanlegg, 2 soner

• Automatisk dimming av innvendig speil

• Automatiske frontlys

• Regnsensitive vindusviskere

• Parkeringssensorer foran og bak 

• Soltak som åpnes elektrisk (TREDJE SETERAD)

TILVALG:

Vision-pack: 

• NissanConnect med 7" skjerm 

• Around View Monitor 

• Intelligent parkeringsassistent 

• Blindsonevarsling 

• Bevegelsesdetektor 

• Førervarsling

Technology-pack: 

• Fjernlysassistanse 

• Nødbremsing 

• Filskiftevarsling 

• Trafikkskiltgjenkjenning 

• Intelligent nøkkel 

• Startknapp 

• Elektrisk drevet bakluke 

• Sølvfargede takrails 

• 19" alufelger 

Elektrisk drevet soltak (for 5-seter)

TEKNA
YTTERLIGERE UTSTYR I FORHOLD 
TIL ACENTA

• Bi-LED hovedlys

• Automatisk nivåstyring

• Skinnseter

• Førersete med elektrisk justering og 
korsryggstøtte 

• Passasjersete med elektrisk justering

• Parkeringssensorer foran og bak

• Takrails

• I-Key + motorstartknapp

• Elektrisk åpning av bakluke

• 19’’ alufelger

• Ryggekamera med 7" LCD fargemonitor via 
NissanConnect 

• Around View Monitor 

• Parkeringslommemåling

• Intelligent parkeringsassistent

• Blindsonevarsling

• Bevegelsesdetektor

• Førervarsling

• Autonom nødbremsing (AEB)

• Filskiftevarsling (LDW)

• Smart lys

• Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)

TILVALG:

• Elektrisk drevet soltak (for 5-seter)

NISSAN PRISLØFTE 

Ditt merkeautoriserte Nissan-verksted 
kan din Nissan best. I tillegg er vi 
konkurransedyktige på pris. Vi gir 
prisløfte på service og reparasjoner for 
alle Nissan-modeller uansett alder. 
Det vil si at vi matcher prisen på 
tilsvarende service og reparasjoner til 
et alternativt verksted dersom pristilbudet 
skulle være lavere enn hos oss. 
Du vinner. Uansett hvilken vei du ser 
på det.

NISSAN FORSIKRING 

Å være på den sikre siden og unngå 
uforutsette utgifter er god forretningsdrift 
når det gjelder fi rmabiler. 
Nissan Forsikring er den mest 
omfattende forsikringen på markedet 
for alle Nissan-modeller. Du får den 
hos din forhandler og sikrer deg at alle 
reparasjoner blir utført ved et autorisert 
Nissan-verksted

NISSAN X-TRAIL GIR DEG:

5 ÅRS GARANTI ELLER 100 000 KM

ÅRLIG ELLER 30 000 KM INTERVALL 
FOR DIESELMOTORER

ÅRLIG ELLER 30 000 KM INTERVALL 
FOR BENSINMOTORER

HOS NISSAN FÅR DU 
FRAM DET BESTE I OSS.

Du setter i gang fantasien vår. Du 
fremprovoserer vår bilfaglige ekspertise. 
Du inspirerer oss til å endre reglene 
og fi nne på nye ting. Og i Nissan er 
ikke innovasjon bare et spørsmål om 
tillegg og utvidelser; det handler om 
å bryte grenser for å fi nne opp status 
quo på nytt. Det dreier seg om å utvikle 
uventede løsninger for å tilfredsstille 
dine villeste og mest pragmatiske 
ønsker. I Nissan konstruerer vi biler, 
tilbehør og tjenester som bryter med 
mønsteret – gjør det praktiske 
spennende og det spennende praktisk 
for å kunne gi deg en mer spennende 
kjøreopplevelse hver eneste dag.
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Følg Nissan X-TRAIL på:
Forhandlerstempel:

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (JULI 2015). Denne brosjyren viser prototype-
biler som er vist på motormesser. I samsvar med selskapets politikk om kontinuerlig forbedring av våre produkter forbeholder Nissan Europe seg retten 
til å endre spesifikasjonene og bilene som beskrives i denne publikasjonen uten forvarsel. Nissan-forhandlerne vil bli informert om eventuelle endringer 
så raskt som mulig. Vennligst kontakt din lokale Nissan-forhandler for å få den mest oppdaterte informasjonen. På grunn av begrensninger i trykkeprosessen 
som brukes, kan fargene i denne brosjyren avvike noe fra de virkelige fargene på lakk og interiørtrekk. Med enerett. Gjengivelse av hele eller deler av 
denne brosjyren uten skriftlig tillatelse fra Nissan Europe er forbudt.

Denne brosjyren er laget av klorfritt papir – MY15 X-TRAIL PC BROC 07/2015 – Trykt i EU.
Produsert av NEW BBDO, Frankrike – Tel.: +33 1 40 62 37 37 og produsert av eg+ worldwide, Frankrike –Tlf.: +33 1 49 09 25 35.

B e s ø k  v å r  h j e m m e s i d e  p å :  w w w . n i s s a n . n o
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