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DEL livets eventyr i en større, tøffere crossover som har alt du trenger for 
å trives: muskuløs og godt designet styling med solide kjøreegenskaper i 
tillegg til toppmoderne teknologier som gir deg full kontroll. Den har all 
romslighet, komfort og allsidighet du trenger for å nyte en actionfylt tur 
med barna. Hvor skal vi kjøre nå? Bruk navigasjonssystemet og lytt til 
favorittmusikken med et knappetrykk. 2017-modellen av Nissan X-TRAIL: 
laget for FAMILIER.
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TOPPMODERNE TEKNOLOGI FOR 
PÅLITELIG OG ENERGISK KJØRING
Nissan Intelligent Mobility rédefinerer måten vi driver, kjører og integrerer bilene i samfunnet på. 
Det bringer deg og din Nissan X-TRAIL nærmere for en mer pålitelig og spennende kjøretur. 
Det gjør kjøreturen mer personlig via avanserte tilkoblingsmuligheter og progressive teknologier. 
Det gjør det morsommere å sitte bak rattet og gjør verden til et tryggere sted.
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EN FANTASTISK BIL
Ønsker du å dele en inspirerende utsikt en stjerneklar kveld? Trenger du et koselig sted en kjølig 
morgen? X-TRAIL sørger for at du blir tatt godt vare på.

Under utvikling av setene, inspirert av vektløshet, og med utmerket korsryggstøtte, så Nissan-ingeniørene 
mot kosmos. De skapte den avslappede posisjonen til astronauter i rommet ved å utvikle et justerbart 
forsete som støtter deg fra bekken til bryst for å optimalisere blodsirkulasjonen, og seteputene gir 
bedre trykkfordeling. Resultatet er enestående komfort og redusert tretthet på lange kjøreturer.

Panoramataket er også inspirerende med fantastisk utsikt til himmelen og stjernene for alle 
passasjerene i bilen. 
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Ny, skinntrukket girvelger 
med dobbeltsøm

Interiør i Gloss Black med 
detaljer i metall

NissanConnect med 
oppgradert grensesnitt

Skinnratt av høy kvalitet

EKSKLUSIVE DETALJER
D-formet 
sportsratt

Skinnseter med dobbeltsøm 
(ekstrautstyr)

Interiør i Gloss Black 
med detaljer i metall

Skinntrukket girvelger 
(ekstrautstyr)

Elektrisk drevet 
panoramatak
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NISSAN AVANSERT FØRERINFOSKJERM

INNOVASJON SOM ER RETT 
FORAN DEG
Kjøreveiledning, innringer-ID, tilgjengelige sikkerhetsfunksjoner...all 
info er rett foran deg på en 5" avansert førerinfoskjerm i farger. Bruk 
betjeningsknappene på rattet til å veksle mellom de ulike skjermbildene 
og trykk ganske enkelt på pilene.

LYD DEKKTRYKKOVERVÅKINGSSYSTEM MATCHER SKJERMEN ETTER 
ØNSKET FARGE

KJØREASSISTENTER KJØREVEILEDNING
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PREMIUM BOSE 
LYDSYSTEM
Lytt til ditt premium Bose lydsystem - en 
omfattende lytteopplevelse både foran og bak 
som fyller X-TRAIL med både dybde og presisjon.

SKREDDERSYDD LYDBILDE
Åtte høyttalere er plassert rundt om i bilen: 
diskanthøyttalere foran, basshøyttalere foran 
og bak som leverer et bredere og krystallklart 
lydbilde med en dyp, kraftig bass. Alt er perfekt 
balansert og tilpasset deg. 
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3 år 
gratis
oppdatering

KOBLER DEG TIL
OMVERDENEN
Med NissanConnect blir nye X-TRAIL smarttelefonens beste 
venn. Med ny og mer intuitiv grafikk har du tilgang til musikk, 
Facebook, Twitter, TripAdvisor og mer. NissanConnect vil 
også bidra til å holde kontakten med Bluetooth hands-
free ringing, audio streaming, digital radio (DAB+) og en 
iPod/USB-inngang.

MapCareTM-programmet er en tjeneste som 
gir deg én gratis kartoppdatering hvert år 
i 3 år etter nybilkjøp. Be forhandleren om 
mer informasjon eller besøk eierportalen 
YOU+Nissan 
https://www.nissan.no/eierskap/tilbehor.html 
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SETEKONFIGURASJON OG BAKDØRER
ET SMARTERE BAKSETE. Takket være den fleksible setekonfigurasjonen i X-TRAIL 
er dette en bil i ypperste klasse med 60/40 deling og skyving av baksetet for enkel 
tilgang, større lastekapasitet eller bedre beinplass. Du kan også legge setene helt 
ned hvis du vil slappe litt av. 

TREDJE SETERAD SOM EKSTRAUTSTYR. Tredje seterad i X-TRAIL med 50/50 
deling gir deg enda større fleksibilitet, noe som er perfekt for ekstra passasjerer 
og utstyr. Setene kan legges helt ned for å få et flatt gulv med optimal 
lastekapasitet.

BAKDØRENE KAN ÅPNES 77°. Bakdørene på X-TRAIL kan åpnes nesten 80°, noe 
som gir deg enkel tilgang for barna, kjøleboksen og snøbrettene...alt for å gjøre 
livet så enkelt og praktisk som mulig.

SKYVBART 
BAKSETE

NEDFELLBAR 
SETERYGG77°

ÅPNING AV 
BAKDØRENE

5-SETER / 7-SETER MED GOD PLASS
Len deg tilbake og nyt den flotte utsikten fra det elektriske panoramataket (ekstrautstyr). 
Klasseledende takhøyde foran og praktiske lufteventiler i baksetet gjør at alle har det 
komfortabelt i bilen. X-TRAIL er også tilgjengelig med en tredje seterad med 50/50 deling, noe 
som er praktisk når du har behov for plass til flere familiemedlemmer eller venner. Du kan også 
legge ned tredje seterad for å få et helt flatt lastegulv, og dermed optimalisere lastekapasiteten. 
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NISSAN ELEKTRISK DREVET BAKLUKE

INNOVASJON SOM GIR DEG EN 
HJELPENDE HÅND
Har du hendene fulle? Ikke noe problem! Nå kan du åpne bakluken uten å bruke hendene. 
Du trenger bare å stå ca. 1 meter bak bilen med den intelligente nøkkelen i lommen og vifte 
med foten midt under støtfangeren, og bakluken åpnes på noen sekunder.
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NISSAN ELEKTRISK DREVET BAKLUKE

SMÅ DETALJER SOM UTGJØR EN 
STOR FORSKJELL

Hos Nissan innoverer vi for å gjøre livet ditt enklere. Detaljer som elektrisk 
drevet bakluke og 77° åpning av bakdørene gjør det enkelt å laste og losse 

slik at du kan utnytte tiden best mulig når du er på farten. 

GENIAL ALLSIDIGHET
Det eksklusive lastesystemet kan tilpasses din neste reise på et øyeblikk. 
Et justerbart sett med hyller og bagasjeromsavdelere gir deg hele 9 ulike 
konfigurasjonsløsninger. Det er så enkelt at du kan bruke det med én hånd.

Senker gulvet for ekstra 
takhøyde slik at du får plass 
til ekstra store ting.

Skjult oppbevaringsrom under 
det lange flate gulvet for ting 
du ønsker å gjemme unna.
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FRONTVISNING
Med front- og oversiktsvisning vet 

du akkurat hvor stor avstand du har 
til gjenstander foran bilen.

PARKERINGSPLASSEN 
ER DIN NYE VENN

Trange parkeringsplasser med biler 
på begge sider? Oversiktsvisningen 

hjelper deg å posisjonere din X-TRAIL 
perfekt i parkeringslommen.

TA VARE PÅ DEKKENE
Sidevisning er nyttig for å kunne 
se hvor nær du er fortauet.

KOMPLETT VISNING
I reversgir vil displayet hjelpe deg 
å se objekter som er rett bak deg, 
mens oversiktsvisningen hjelper 
deg med mindre objekter som 
ellers blir skjult under vinduet.

 

FUGLEPERSPEKTIV
Intelligent AVM gir deg et virtuelt 360° 

fugleperspektiv av bilen for å gjøre 
parkering og manøvrering enklere.

VISNING FORAN OG BAK
Takket være Intelligent AVM kan du kontrollere 
hva som befinner seg foran og bak bilen mens 
du sitter komfortabelt i førersetet.

FULL OVERSIKT

PROBLEMFRI 
PARALLELLPARKERING

Intelligent AVM gjør 
parkeringen til en lek.

PROBLEMFRI RYGGING

Intelligent AVM leverer flere 
visninger slik at du kan 

parkere helt problemfritt.

PARKERING I GARASJEN 
HAR ALDRI VÆRT ENKLERE

Intelligent AVM gir deg full 
oversikt når du parkerer i 

garasjen og viser eventuelle 
gjenstander på gulvet.

ENDA ENKLERE Å FESTE 
TILHENGEREN

Intelligent AVM gir deg 
visning av tilhengeren og 

bilen i fugleperspektiv slik at 
det blir enklere å feste 

tilhengeren.
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PARALLELLPARKERING
Synes du parallellparkering er vanskelig? 

Velg parkeringslommen med Intelligent AVM 
og la systemet veilede deg trygt på plass.

SIKKER RYGGING
Du slipper å snu deg når du skal rygge. 

Ryggekameraet gi deg full oversikt.

 

FÅ BEDRE OVERSIKT

PARKERING HAR ALDRI 
VÆRT ENKLERE
I vanskelige parkeringssituasjoner er det nyttig med Nissan 
Intelligent parkeringsassistent. Det eneste du trenger å gjøre er 
å posisjonere bilen på linje med parkeringslommen og bilen vil 
lede deg trygt på plass. X-TRAIL tilbyr Intelligent Around View 
Monitor med bevegelsesdetektor som den eneste i sin klasse. 
Fire kameraer gir deg et virtuelt 360° fugleperspektiv av bilen 
med valgbar skjermbildedeling av hva som befinner seg både 
foran, bak og på sidene slik at du har bedre kontroll.
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GIR DEG EN HJELPENDE HÅND

HJELPER DEG ETTER BEHOV
Hils på din nye assistent som både ser, varsler og styrer for deg. Fra smarte 

sikkerhetsfunksjoner som gir deg en hjelpende hånd til helautomatiske 
autonome kjøreassistenter, fra Intelligent Park Assist til Intelligent nødbremsing 
med fotgjengervarsling. Nye Nissan X-TRAIL er din nye bestevenn som alltid 

passer på deg og alltid er til stede for å støtte deg, og som aldri glemmer 
hva som befinner seg rundt deg. 

INTELLIGENT NØDBREMSING MED 
FOTGJENGERVARSLING. Dette 
systemet overvåker konstant alle 
objekter eller fotgjengere som 
befinner seg i veibanen, og hindrer 
at du kjører inn i noe eller noen som 
befinner seg utenfor ditt synsfelt.

INTELLIGENT FILSKIFTE-VARSLING. 
Dette systemet varsler deg med lyd- 
og lyssignaler hvis du utilsiktet kjører 
ut av kjørefeltet.

AUTO FJERNLYS. Få bedre oversikt i 
mørket med dette systemet som 
aktiverer fjernlys etter behov, og 
skifter automatisk til nærlys ved 
møtende trafikk.
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GIR DEG EN HJELPENDE HÅND

PASSER ALLTID PÅ DEG
Nissan Intelligent Driving Systems bruker avansert radarteknologi som konstant 
overvåker aktivitet rundt bilen, holder øye med trafikken og bidrar til at du kan 
håndtere alle uventede situasjoner. Det blir nesten som å ha et ekstra par øyne 
slik at du får mest mulig ut av familieturen.

INTELLIGENT RYGGEVARSLING. 
Dette systemet varsler deg ved 
nærmende trafikk eller store 
objekter bak deg under rygging.

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING. 
Hold fartsgrensen automatisk med 
denne praktiske funksjonen.

INTELLIGENT 
BLINDSONEVARSLING. Dette 
systemet ser det du ikke kan se, 
og vil varsle deg om alle kjøretøy 
som befinner seg i blindsonen 
bak bilen.
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INTELLIGENT KJØREKONTROLL
Dette systemet bruker bremsene 
for å hindre at du kjører for fort 
over humper og dumper for å gjøre 
kjøreturen enda mer komfortabel 
for hele familien.

INTELLIGENT SPORINGSKONTROLL
Dette systemet justerer bremsetrykket 
på de individuelle hjulene for å 
opprettholde en optimal linje i svinger.

INTELLIGENT MOTORBREMS*
Dette systemet styrer Xtronic automatgir 
selv ved lett kurvekjøring, girer ned for å 
redusere farten i svingen, og girer deretter 
opp igjen for å akselerere når du er på 
vei ut av svingen.

KJØR SOM EN PROFESJONELL

X-TRAIL GJØR DEG TIL EN 
BEDRE FØRER
X-TRAIL er så smidig og responsvillig at den faktisk gjør at du 
kjører bedre. Nissan Chassis Control-teknologiene gir bilen 
smidige kjøreegenskaper og gir føreren økt trygghet og bedre 
selvtillit, noe som gjør at alle ombord kan nyte en komfortabel 
og underholdende kjøretur.

*Kun med Xtronic automatgir
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KJØR SOM EN PROFESJONELL
TILPASSER KJØRINGEN ETTER 
REGN OG SLUDD PÅ ET ØYEBLIKK
X-TRAIL kan tilpasses skiftende forhold 30 ganger raskere enn et øyeblunk. Systemet 
vil automatisk overføre kraft til hjulene etter behov enten det snør, regner eller under 
kurvekjøring. Selv under ideelle forhold er AWD-systemet på X-TRAIL svært praktisk 
med sitt faste veigrep.

HILL START ASSIST/AUTO HOLD. Med Hill Start Assist 
slipper du å rulle bakover i bakker. Dette systemet 
bruker bremsene på alle fire hjulene for å holde bilen 
stille i 3 sekunder før du kjører avgårde. Med Auto 
Hold-funksjonen aktivert, holdes bremsene i 
3 minutter i bakker.

INTELLIGENT 4X4. Med All-Mode 4x4-i på 
X-TRAIL har du et system som fungerer 
optimalt både på veien og i terrenget der 
du kan velge 2WD for optimal effektivitet. 
Auto Mode overvåker forholdene 
konstant og justerer kraftfordelingen 
mellom for- og bakhjulene.
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INTELLIGENT KRAFT 

KJØR LENGER MED GOD 
SAMVITTIGHET
Er du ute etter optimal drivstofføkonomi i en romslig crossover 
som også er morsom å kjøre? Alt dette får du med Nissan X-TRAIL. 
Fra aerodynamikk til avanserte motorer og smidig XTRONIC-
girkasse, tar denne bilen effektivitet og ytelse til et helt nytt nivå.

I helt nye Nissan X-TRAIL kan du velge mellom en avansert 1,6 liter 
bensin, 1,6 liter diesel og 2,0 liter diesel. Motorene på 1,6 liter 
leverer optimal drivstofføkonomi og lave CO2-utslipp. Motoren på 
2,0 liter leverer høyere ytelse. Motoren er også utstyrt med Nissan 
Start/Stop-system som slår av motoren midlertidig når den ikke er 
i bruk, som for eksempel i lyskryss for å redusere drivstofforbruket, 
og starter deretter automatisk på nytt når du er klar til å kjøre videre.

Med den nyeste versjonen av XTRONIC (Continuously Variable 
Transmission) er friksjonen redusert med opptil 40 % og 
utvekslingsgraden har økt til å være større enn enkelte 8-trinns 
automatgirkasser. En ny ECO-modus gir bedre drivstofforbruk 
med et knappetrykk. Kombinert med smidig ytelse er X-TRAIL 
en drøm å kjøre. 

MOTOR EFFEKT
(hk)

MOMENT
(Nm)

CO2
(g/km)

DRIVSTOFFORBRUK
(l/100 km)

0-100 
km/t

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

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

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

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

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

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

2,0 dCi diesel 4WD CVT X-TRONIC 177 380 162 6,1 10.0 s HHHHHHHHHHHHHHHHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMM
SSSSSSSSSEEEEEEEEEEKKKKKKK 
00000000000--------11111111110000000000000
KKKKKKKKKKMMMMMMMMM//////////TTTTTTTTTT
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ORIGINALT TILBEHØR FRA NISSAN

SKREDDERSY FAMILIEEVENTYRENE
Gjør ditt neste familieeventyr mer minneverdig med originalt tilbehør på din X-TRAIL. Fra trådløse 
ladere og doble USB-kontakter til store ski-/snøbrettstativer, osv. Med originalt tilbehør fra Nissan 
er hele familien klar til dyst.

1. Stylingplate bak (kompatibel med avtagbart tilhengerfeste)

2. Avtagbart tilhengerfeste

3. Ski-/snøbrettstativ opptil 6 par, skyvbart

4. Dobbel USB-kontakt for andre seterad

5. Stigtrinn i aluminium

6. Smarttelefonholder Push air

7. Innstegslister med lys
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D

C

D

CA
B

FARGER

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

UTSTYRSNIVÅER

DIMENSJONER

A: Akselavstand: 2 705 mm 

B: Total lengde: 4 640 mm 

C: Total bredde: 1 820 mm 
(1 830 mm med 19" dekk)

D: Total høyde: 1 710 mm 
(1 715 mm med takrails)

STOFFSETER

SKINN MED PERFORERING - BLACK

TAN SKINN MED SPESIALSØM

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/EKSTRAUTSTYR

17" alufelger (sølvlakkert) 18" alufelger (maskinbearbeidet) 19" alufelger (maskinbearbeidet)

ALUFELGER
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360° PROSESS
Vi bygger kvalitet fra start til mål, og produserer hver enkelt bil for 

å gjøre dem mer komfortable og slitesterke via innovativ design, 
intelligent teknologi og gjennomtenkte detaljer inspirert av deg.

SIKKERHET
Vi jobber konstant med våre intelligente kjøresystemer for å gi deg 

høyere sikkerhet og en bedre og tryggere kjøreopplevelse hver eneste 
dag. Ved hjelp av fire kameraer gir AVM deg et fugleperspektiv av bilen 

og omgivelsene,

EKSTREM HOLDBARHET
Vi presser bilene våre til det ytterste for å garantere ytelsen og påliteligheten. 

Vi kjører millioner av kilometer i preproduksjonstester, åpner og lukker dører 
og panser tusenvis av ganger hver dag og bruker ekte vulkanstøv fra Japan 

for å teste vinduene.

EKSPERTISE GJENNOM 
ERFARING

Hos Nissan gjør vi alt med tanke på kunden. Alle handlinger vi utfører og 
alle beslutninger vi tar er basert på omtenksomhet, presisjon og kvalitet til 

kundens beste. Fra konseptbil til masseproduksjon, fra testing til åpenhet, 
fra kundeservice til forpliktelser. Alle detaljer handler om høy kvalitet.

HOS NISSAN 

FOKUSERER VI 
PÅ KVALITET
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ETT KONTAKTNUMMER 815 21 310

DU FÅR FREM DET BESTE I OSS 
HOS NISSAN.

Du setter i gang fantasien vår. Du frempro-
voserer vår bilfaglige ekspertise. Du inspire-
rer oss til å endre reglene og finne på nye 
ting. Og i Nissan er ikke innovasjon bare et 
spørsmål om tillegg og utvidelser; det hand-
ler om å bryte grenser for å finne opp sta-
tus quo på nytt. Det dreier seg om å utvikle 
uventede løsninger for å tilfredsstille dine 
villeste og mest pragmatiske ønsker. Hos 
Nissan konstruerer vi biler, tilbehør og tje-
nester som bryter med mønsteret – gjør 
det praktiske spennende og det spennende 
praktisk for å kunne gi deg en mer spen-
nende kjøreopplevelse hver eneste dag.

NISSAN X-TRAIL
TILBYR DEG:
5 ÅRS GARANTI ELLER 100 000 KM

ÅRLIG ELLER 30 000 KM INTERVALL 
FOR DIESELMOTORER

ÅRLIG ELLER 20 000 KM INTERVALL 
FOR BENSINMOTORER
 

PRISLØFTE
Vi lover deg å gi den beste omsorg for din Nissan 

takket være ekspertisen til de skolerte Nissan 
medarbeiderne, og ved hjelp av de nyeste 

metodene og Nissan spesialverktøy. Vi vet ganske 
enkelt best hvordan å vedlikeholde din Nissan. For 
å garantere mest-for-pengene, vil Nissan matche 

prisen på tilsvarende service og reparasjoner til et 
alternativt verksted innenfor 100 km rekkevidde 

fra Nissan-forhandleren, dersom pristilbudet 
skulle være lavere enn hos oss.

LIFETIME NISSAN ASSISTANCE
Vi lover å holde deg på veien 24/7. Skulle noe 
uventet oppstå, garanterer vi 24-timers veihjelp 
uansett alder på din Nissan.

FRI MOBILITET
Vi lover å gi deg som You+Nissan-medlem en 
alternativ transportløsning mens din bil er på 

verkstedet for service eller reparasjon, dersom dette 
tar mer enn 1,5 timer. Hvis du bestiller time i forkant, 
vil vi kunne gi deg en fri lånebil eller i det minste en 

alternativ transportløsning til dit du skal.

GRATIS TILSTANDSKONTROLL
Vi lover å utføre en gratis tilstandskontroll 
på bilen din når du har den inne til service, 
økonomiservice eller reparasjon. I tillegg gir vi deg 
et pristilbud for alt arbeid i forkant slik at du vet 
hva som må gjøres og hvor mye det vil koste.

VÅRE LØFTER HAR INGEN TIDSBEGRENSNINGER. HVIS DU HAR REGISTRERT DEG I YOU+NISSAN-
PROGRAMMET, KAN DU FORVENTE EKTE, ÅPEN OG ÆRLIG KOMMUNIKASJON. DETTE ER VÅRT LØFTE.

VÅRT LØFTE. DIN OPPLEVELSE.
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Intelligent Mobility er viktig i alt vi gjør, og vi bruker nye teknologier for å endre 
biler fra kjøremaskiner til partnere. Sammen blir reisen blir enda mer selvsikker, 
tilkoblet og spennende. Både selvkjørende biler eller motorveier som lader elbilen 
under kjøring er nært forestående. Og det er en fremtid som allerede tar form i 
Nissan-bilen du kjører i dag.

Besøk vår hjemmeside på: https://www.nissan.no/X-Trail

 

Følg Nissan X-TRAIL på

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre riktigheten av innholdet i denne publikasjonen ved tidspunktet for trykking (mars 2017).
Denne brosjyren inneholder prototyper som er vist på bilutstillinger. 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 interiør. 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 – MY17 NEW X-TRAIL BROSJYRE LHD 03/2017 – Trykt i EU. 
Utviklet av DESIGNORY, Frankrike og produsert av eg+ worldwide, Frankrike – Tlf.: +33 1 49 09 25 35.
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