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PODZIEL SIĘ z najbliższymi radością płynącą z przygód, które będziesz 
przeżywać dzięki nowemu Nissanowi X-Trail. Muskularne nadwozie, 
kryje w sobie nie tylko stylowe i komfortowe wnętrze nawet 
dla 7 pasażerów, ale także pełen pakiet najnowszych rozwiązań 
technologicznych dbających o bezpieczeństwo, dajac Ci pełną kontrolę 
nad pojazdem w każdej sytuacji. Dokąd tym razem? Uruchom nawigację, 
włącz ulubioną muzykę i ruszaj w świat. Nowy Nissan X-TRAIL: 
zaprojektowany dla RODZINY.
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NOWY POZIOM TECHNOLOGII ZAPEWNIAJĄCY 
PEWNOŚĆ I DYNAMIKĘ PROWADZENIA
Inteligentna mobilność według Nissana zmienia podejście do źródeł zasilania, sposobu prowadzenia 
oraz włączenia samochodów do naszego codziennego życia. Powoduje powstanie więzi między Tobą 
a Twoim Nissanem X-Trail – a w efekcie zwiększa pewność i bezpieczeństwo w każdych warunkach. 
Sprawia, że podróż nabiera bardziej osobistego charakteru poprzez zaawansowane rozwiązania 
komunikacyjne i oferowanie Ci nowych możliwości w oparciu o nowoczesne technologie.
Zwiększa radość prowadzenia pojazdu i zmienia świat w bezpieczniejsze miejsce każdego dnia.
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MOCNE WRAŻENIA OD
SAMEGO POCZĄTKU
Chcesz podziwiać inspirujący widok gwieździstego nieba? Potrzebujesz 
przytulnego schronienia w chłodny poranek? X-TRAIL zadba o Ciebie.

Projektując fotele z unikalną technologią komfortowego podparcia kręgosłupa, 
zbudowane zgodnie z koncepcją zerowej grawitacji, inżynierowie Nissana 
zainspirowali się wyprawami w kosmos. Odtworzyli rozluźnioną pozycję 
astronauty unoszącego się w przestrzeni, projektując odpowiednio 
wyprofilowany fotel podpierający kręgosłup od odcinka lędźwiowego 
po odcinek piersiowy, zapewniający optymalny przepływ krwi. 
Efektem tego jest wyjątkowa wygoda i mniejsze zmęczenie podczas długiej 
jazdy w poszukiwaniu przygód.

Opcjonalnie dostępne elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe, 
zapewni wszystkim podróżującym wspaniały widok gwieździstego nieba. 
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Nowa dźwignia zmiany biegów 
ze skórzanym wykończeniem
z podwójnymi przeszyciami

Połyskujące, czarne wykończenia 
z metalizowanymi akcentami

NissanConnect z nowym 
intuicyjnym interfejsem

Kierownica obszyta wysokiej jakości skórą.

EKSKLUZYWNE DETALE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Sportowa 
kierownica w 
kształcie litery D

Fotele pokryte skórą 
w kolorze czarnym, 
beżowym lub 
pomarańczowym

Połyskujące, czarne 
wykończenia z 
metalizowanymi 
akcentami

Gałka dźwigni 
zmiany biegów 
pokryta skórą

Elektrycznie 
sterowane 
panoramiczne 
okno dachowe
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ZAAWANSOWANY EKRAN WSPOMAGAJĄCY KIEROWCĘ

INNOWACJA PRZED OCZAMI KIEROWCY
Wskazówki nawigacji, identyfikacja numeru połączenia przychodzącego, status funkcji 
bezpieczeństwa.Wszystkie informację akutalizowane w czasie rzeczywistym masz w zasięgu 
wzroku, wyświetlane na 5 - calowym zaawansowym ekranie.

INFORMACJE Z SYSTEMU 
AUDIO

CZUJNIK CIŚNIENIA W 
OPONACH

MOŻLIWOŚĆ WYBORU 
KOLORÓW

SYSTEMY WSPOMAGANIA 
KIEROWCY

WSKAZANIA SYSTEMU 
NAWIGACJI
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SYSTEM PREMIUM 
AUDIO BOSE
Zanurz się w dźwięku płynącym z ekskluzywnego 
systemu audio Bose, który brzmi tak samo 
doskonale zarówno w przedniej, jak i tylnej 
części kabiny. Wysokiej klasy, specjalnie 
opracowane głośniki wypełniają wnętrze nowego 
Nissana X-TRAIL głębokimi i precyzyjnie 
odtwarzanymi tonami.

INDYWIDUALNIE 
DOSTROJONY DŹWIĘK
Osiem wysokiej klasy głośników rozprowadza 
dźwięk po całym wnętrzu pojazdu: głośniki 
wysokotonowe, przednie i tylne głośniki 
niskotonowe w drzwiach oraz subwoofer z tyłu 
harmonijnie współpracują ze sobą, przenosząc 
szersze pasmo krystalicznie czystego dźwięku
z głębokim, potężnym basem. Całość jest idealnie 
zrównoważona, aby spełnić wymagania nawet 
najbardziej wymagających klientów.
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AKTUALIZACE
3 ROKY

ZDARMA

ŚWIAT W ZASIĘGU RĘKI
Dzięki nowemu systemowi NissanConnect z nawigacją 
i aplikacjami mobilnymi Nissan X-TRAIL jest najlepszym 
przyjacielem Twojego smartfona. Koniec dyskomfortu 
związanego z brakiem możliwości skorzystania 
z jednego z tych urządzeń w dowolnej chwili! Od teraz 
możesz wybierać utwory muzyczne z przygotowanej 
wcześniej biblioteki, przeglądać Facebooka oraz 
korzystać po drodze ze wskazówek portalu TripAdvisor 
i innych usług za pośrednictwem smartfona 
współpracującego z 7 - calowym kolorowym ekranem 
dotykowym. Możesz być stale w kontakcie, korzystając 
z funkcji rozpoznawania głosu, asystenta wiadomości 
tekstowych, zestawu głośnomówiącego 
i strumieniowego przesyłania dźwięku za pomocą łącza 
Bluetooth lub portu USB. 

Program MapCare to usługa, która umożliwia 
pobieranie jednej darmowej aktualizacji map 
rocznie przez 3 lata od zakupu pojazdu. 
Szczegółowe informacje znajdziesz u 
dealerów lub w portalu YOU+Nissan
https://youplus.nissan.pl/PL/pl/YouPlus.html
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WSIĄDŹ I ROZGOŚĆ SIĘ
POMYSŁOWA KONSTRUKCJA DRUGIEGO RZĘDU FOTELI. Dzięki systemowi 
elastycznej konfiguracji foteli Nissan X-Trail oferuje w drugim rzędzie ogromną
ilość miejsca dla pasażerów. Siedzenia dzielone w stosunku 60/40 można 
przesunąć do przodu, powiększając przestrzeń bagażową, lub do tyłu, dając 
pasażerom więcej miejsca na nogi. Położenie pośrednie także jest możliwe. Można 
również odchylić oparcia do tyłu, aby zrelaksować się w podróży.

OPCJONALNY TRZECI RZĄD SIEDZEŃ. Trzeci rząd siedzeń dzielony w stosunku 
50/50 sprawia, że X-TRAIL staje się jeszcze bardziej wszechstronnym pojazdem. 
Jest to idealne rozwiązanie do przewozu dodatkowych pasażerów i ich bagażu. 
Siedzenia te można w prosty sposób złożyć w podłodze uzyskując jednolitą płaską 
powierzchnię przestrzeni bagażowej.

TYLNE DRZWI OTWIERANE SZEROKO DO KĄTA 77° Tylne drzwi Nissana X-Trail 
otwierają się do kąta prawie 80°, ułatwiając wsiadanie dzieciom, wniesienie lodówki 
turystycznej, snowboardu itp., co z pewnością znacznie ułatwia życie.

PRZESUWANY DRUGI 
RZĄD SIEDZEŃ

ODCHYLANY DRUGI 
RZĄD SIEDZEŃ77°

ODCHYLANY DRUGI RZĄD SIEDZEŃ
PRZESUWANY DRUGI RZĄD SIEDZEŃ

PORÓŻ W PIĘĆ CZY SIEDEM OSÓB?
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!
Oprzyj się wygodnie i ciesz się zapierającym dech w piersiach widokiem przez elektrycznie sterowane 
panoramiczne okno dachowe. Najwięcej w klasie miejsca na głowę z przodu i nawiewy w drugim rzędzie 
zapewniają wszystkim wysoki komfort. Opcjonalny trzeci rząd siedzeń z podziałem w stosunku
50/50 jest idealnym rozwiązaniem, kiedy potrzebujesz przewieźć swoim nowym Nissanem X-Trail 
większą liczbę członków rodziny czy przyjaciół. Można go też złożyć, uzyskując płaską podłogę 
maksymalnie powiększonej przestrzeni bagażowej. 
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TYLNA KLAPA OTWIERANA BEZDOTYKOWO

INNOWACJE PRZYCHODZĄ CI Z POMOCĄ
Masz ręce zajęte? Wyluzuj! Możesz otworzyć tylną klapę bez użycia rąk. Wystarczy, że staniesz
w odległości do metra od tyłu pojazdu, z kluczykiem iKey w kieszeni, i przesuniesz stopę pod 
środkową częścią zderzaka, a klapa otworzy się sama w ciągu kilku sekund.
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TYLNA KLAPA OTWIERANA BEZDOTYKOWO

DETALE, KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICE
Nissan wprowadza innowacje, aby ułatwić Ci życie. Detale, takie jak tylna klapa otwierana 

bezdotykowo czy szeroko otwierające się tylne drzwi ułatwiają pakowanie i rozpakowywanie 
samochodu, dzięki czemu możesz bardziej cieszyć się wypadem za miasto. 

JEDNĄ RĘKĄ ZMIENIAMY 
KONCEPCJĘ WSZECHSTRONNOŚCI
Ekskluzywny system aranżacji przestrzeni bagażowej pozwoli w jednej
chwili przygotować się do kolejnego wyjazdu. Zestaw regulowanych półek
i przegród daje możliwość stworzenia 9 konfiguracji – jest to tak łatwe
że można to zrobić jedną ręką.

Jeszcze niżej. Po obniżeniu 
podłogi zyskasz dodatkową 
przestrzeń na wyższe 
przedmioty.

Tajny schowek. Długa, płaska 
podłoga na duże przedmioty 
z umieszczonym pod nią 
schowkiem na to, co 
chciałbyś ukryć przed 
wzrokiem ciekawskich.
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WIDOK Z LOTU PTAKA
System kamer 360° umożliwia wyświetlenie widoku 
pojazdu z góry, ułatwiając obserwowanie otoczenia 

w czasie parkowania i innych manewrów.

WIDOK Z TYŁU LUB Z PRZODU
Dzięki systemowi kamer 360° możesz obserwować 
otoczenie przed i za samochodem, nie zmieniając 
wygodnej pozycji w fotelu kierowcy.

OCEŃ SYTUACJĘ Z KAŻDEJ STRONY

NIE ROZBIJ SOBIE NOSA
W czasie jazdy do przodu na ekranie

widoczny jest zarówno obraz przodu,
jak i od góry, dzięki czemu wiesz,

ile miejsca dzieli Cię od przeszkody.

PEŁNY OBRAZ.
Kamera umiejscowiona pod

bocznym lusterkiem po
stronie kierowcy pomaga
uzyskać pełny widok 360°

od góry,niezależnie
od tego, czy pojazd jedzie

do przodu, czy cofa.

OSZCZĘDZAJ OPONY
Zarówno jadąc do przodu,
jak i cofając, możesz nacisnąć
przycisk kamery, aby przełączyć się
z widoku od góry na widok boków
pojazdu. To doskonałe rozwiązanie
umożliwia precyzyjną ocenę
odległości od krawężnika.

UWAŻAJ!
Podczas cofania system pozwala

zobaczyć, co znajduje się
za samochodem. Z kolei widok
samochodu od góry pomaga

dostrzec niskie przeszkody ukryte
poniżej poziomu szyby samochodu.

BEZSTRESOWE 
PARKOWANIE RÓWNOLEGŁE

System kamer 360° sprawi, 
że manewr parkowania 
nigdy więcej nie sprawi 

problemów.

ŻADNE MIEJSCE 
PARKINGOWE NIE BĘDZIE 

ZBYT WĄSKIE

Mogąc obserwować
pojazd i otoczenie

z różnych perspektyw, 
zaparkujesz precyzyjnie

i bez otarć lakieru.

ŁATWE PARKOWANIE
W GARAŻU

System kamer 360° ułatwia 
parkowanie w garażu, 
pokazując ewentualne 

przeszkody na podłodze
i pomagając zmieścić się

w bramie.

ŁATWE DOŁĄCZANIE 
PRZYCZEPY

Dzięki widokowi z góry
i widokowi z tyłu można bez 

trudu ustawić samochód 
względem przyczepy.
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BĄDŹ BARDZIEJ CZUJNY

ZOSTAŃ MISTRZEM 
MANEWROWANIA
Kiedy za kierownicą robi się naprawdę trudno, z pomocą 
przychodzi inteligentny asystent parkowania. Wystarczy ustawić 
samochód przy miejscu do parkowania, a system sam zaparkuje 
za Ciebie! Nissan X-Trail jest wyposażony w system kamer 
360° z ostrzeżeniem o poruszających się obiektach. 
Na podstawie obrazu z czterech kamer system generuje wirtualny 
obraz pojazdu widocznego z góry, obejmujący pełne 360°. 
Kierowca może także wyświetlić zbliżenie przodu, tyłu lub 
boku pojazdu, aby uzyskać lepszy widok.

 

PARKOWANIE RÓWNOLEGŁE
Masz trudności z parkowaniem 
równoległym? Wybierz miejsce

do parkowania w systemie kamer 360°
i pozwól, by system zrobił to za Ciebie.

PARKOWANIE TYŁEM
Nie musisz się odwracać: cofajac możesz 

polegać na obrazie z kamery cofania.
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PRZEJMIJ KONTROLĘ KIEDY TYLKO CHCESZ

WKRACZA DO AKCJI, 
GDY TEGO POTRZEBUJESZ

Poznaj swojego partnera za kółkiem. Widzi, czuje, wkracza do akcji.
Od inteligentnego asystenta parkowania po inteligentny system 

automatycznego hamulca awaryjnego – nowy Nissan X-Trail jest Twoim 
najważniejszym partnerem, który przez cały czas troszczy się o Ciebie

i służy pomocą, nigdy nie zapominając o osobach wokół Ciebie.
 

INTELIGENTNY SYSTEM 
AUTOMATYCZNEGO HAMULCA 
AWARYJNEGO. System nieustannie 
monitoruje obecność przeszkód na 
Twojej drodze, uprzedzając kierowcę, 
gdy poprzedzający samochód będzie 
zbliżał się zbyt szybko. W awaryjnej 
sytuacji system może nawet 
rozpocząć hamowanie, aby uniknąć 
lub zminimalizować efekty kolizji.

OSTRZEŻENIE O NIEZAMIERZONEJ 
ZMIANIE PASA RUCHU. System 
wykryje,jeżeli zaczniesz zjeżdżać
z pasa ruchu, bez włączonego 
kierunkowskazu, ostrzegając Cię 
sygnałem wizualnym i dźwiękowym. 
System działa w sposób synchroniczny: 
ostrzeżenia przestają być emitowane 
po włączeniu kierunkowskazu.

ADAPTACYJNE ŚWIATŁA DROGOWE. 
Lepsza widoczność na nieoświetlonej 
drodze. System włącza światła 
drogowe i automatycznie zmienia
je na światła mijania, gdy
z naprzeciwka nadjeżdża pojazd.

 

Drukuj   |   Zamknij
Strona 1    |    Strona 2    |    Strona 3    |    Strona 4    |    Strona 5    |    Strona 6    |    Strona 7    |    Strona 8    |    Strona 9    |    Strona 10    |    Strona 11    |    Strona 12

Stylistyka nadwozia    |    Stylistyka wnętrza    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Silnik    |    Akcesoria



WESPRZE CIĘ KIEDY TEGO POTRZEBUJESZ

ZAWSZE DBA O TWOJE 
BEZPIECZEŃSTWO
Inteligentne systemy kontroli jazdy Nissana wykorzystują zaawansowaną 
technologię radarową do stałego monitorowania otoczenia pojazdu, kontrolując 
ruch i pomagając w radzeniu sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami. To tak, jakby 
mieć dodatkową parę oczu dbających o całą rodzinę w jej drodze ku przygodzie.

INTELIGENTNY ASYSTENT 
PARKOWANIA. System ostrzeże Cię 
o nadjeżdżających pojazdach lub 
dużych obiektach podczas cofania.

ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW 
DROGOWYCH. Automatyczne 
odczytywanie ograniczeń prędkości, 
pomoże Ci w przestrzeganiu 
obowiązujących ograniczeń na 
danych odcinkach drogi.

OSTRZEŻENIE O POJEŹDZIE
W MARTWYM POLU. System widzi 
to, czego nie da się dostrzec 
gołym okiem. Generuje ostrzeżenie 
po wykryciu pojazdów w martwym 
polu z tyłu pojazdu.
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INTELIGENTNA KONTROLA
RUCHÓW NADWOZIA
Wygładza nierówności, poprzez 
subtelne dohamowywanie pojazdu, 
tak aby ograniczyć kołysanie na 
wybojach, podnosząc komfort jazdy 
dla całej rodziny.

INTELIGENTNA KONTROLA
TORU JAZDY
Zachowaj zimną krew w zakrętach. 
System koryguje siłę hamowania 
poszczególnych kół, pomagając 
zachować optymalny tor jazdy
w zakręcie.

INTELIGENTNY HAMULEC SILNIKOWY
Wczuj się w zakręt. System ten steruje 
przekładnią automatyczną Xtronic
w taki sposób, jakbyś pokonywał ciasny 
zakręt z przekładnią manualną. Zrzuca 
bieg, aby płynnie wejść w zakręt, po 
czym przechodzi na wyższe przełożenie, 
przyśpieszając po pokonaniu zakrętu.

PROWADŹ JAK ZAWODOWIEC

PO CICHU SPRAWIA, ŻE STAJESZ
SIĘ LEPSZYM KIEROWCĄ
Nowy Nissan X-Trail jest tak zwrotny i dynamiczny, że w istocie powoduje, że lepiej 
prowadzisz samochód. Dzięki systemom aktywnej kontroli zawieszenia Nissana, auto 
prowadzi się płynnie, a zarazem bezpiecznie – sprawiając, że podróż jest dla wszystkich 
ekscytująca, a przy tym wygodna. Więc zapakuj wszystkich i wszystko – i ruszaj w drogę.
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PROWADŹ JAK ZAWODOWIEC

DOSTOSOWUJE SIĘ
DO WARUNKÓW 
POGODOWYCH, 
ZWIĘKSZAJĄC TWOJĄ 
PEWNOŚĆ ZA KIEROWNICĄ
Nissan X-Trail potrafi dostosować się do zmieniających się warunków 30 razy szybciej niż 
mrugnięcie oka. Jeśli jezdnia jest pokryta śniegiem lub wodą, czy podczas pokonywania 
ciasnego zakrętu system automatycznie przenosi moc na te koła, na których jest ona 
najbardziej potrzebna. Nawet w idealnych warunkach układ napędu na cztery koła ma 
wiele zalet: zapewnia niespotykaną wcześniej przyczepność.

SYSTEM WSPOMAGANIA RUSZANIA POD GÓRĘ / SYSTEM AUTO 
HOLD. Nie ma obawy, aby samochód stoczył się do tyłu. Dzięki 
systemowi wspomagania ruszania pod górę manewr ten nie 
sprawia żadnych trudności. System powoduje, że ciśnienie 
w układzie hamulcowym, wynikające z nacisku na pedał jest 
podtrzymywane przez ok. 2-3 sekundy, po czym przeniesienie 
napędu na koła powoduje zwolnienie hamulców. Dzięki 
aktywowanej funkcji Auto Hold hamulce działają przez 
ok. 3 minuty przy dowolnym kącie nachylenia.

INTELIGENTNY NAPĘD 4X4. Dzięki 
napędowi na cztery koła All-Mode 4x4-i 
Nissan X-Trail świetnie radzi sobie 
zarówno na utwardzonych drogach, 
jak i w terenie. W trybie 2WD moc 
przekazywana jest tylko na jedną oś, 
co ogranicza zużycie paliwa. W trybie 
Auto samochód stale monitoruje warunki 
podczas jazdy i dostosowuje rozdział 
mocy między przednie i tylne koła.
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INTELIGENTNA MOC

JEDŹ DALEJ BEZ 
WYRZUTÓW SUMIENIA
Szukasz przestronnego SUVa, który zużywa niewiele paliwa 
i dostarcza mnóstwo przyjemności z jazdy? To właśnie zapewnia 
Ci nowy Nissan X-Trail. Aerodynamiczne nadwozie gładko 
przecinające powietrze, nowoczesne silniki i praktyczna 
bezstopniowa przekładnia Xtronic, przenosi efektywność 
i osiągi na jeszcze wyższy poziom.

Nowy Nissan X-Trail jest napędzany zaawansowanym silnikiem 
benzynowym 1.6, wysokoprężnym 1.6 lub 2.0, zapewniającym osiągi 
na poziomie większych jednostek tego typu przy ograniczonych 
wartościach zużycia paliwa i emisji CO2. Automatyczny system 
Start/Stop wyłącza silnik, kiedy chwilowo nie musi on pracować – 
na przykład w czasie oczekiwania na zmianę świateł – a gdy zapali 
się „zielone”, płynnie i szybko go uruchamia. Rozwiązanie to 
przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa.

W najnowszej wersji przekładni bezstopniowej Xtronic tarcie zostało 
zredukowane nawet o 40%, a zakres przełożeń jest większy niż 
w niektórych 8 stopniowych skrzyniach automatycznych. 
Nowy tryb Eco umożliwia ograniczenie zużycia paliwa za jednym 
naciśnięciem przycisku. W połączeniu z wysoką kulturą pracy daje 
on poczucie dużej elastyczności zespołu napędowego. 

Silnik
Maksymalna 
moc silnika

(KM)

Maksymalny 
moment obrotowy

(NM)
Emisja CO2

(G/KM)
Zużycie paliwa

(L/100 KM)
Przyśpieszenie 

0-100 KM/H

1,6 Dig-T benzyna 2WD MT 163 240 145 (149 z 18/19") 6.2 (6.4 z 18/19") 9.7 s

1,6 dCi diesel 2WD MT 130 320 129 (133 z 18/19") 4.9 (5.1 z 18/19") 10.5 s

1,6 dCi diesel 2WD X-TRONIC 130 320 135 (139 z 18/19") 5.1 (5.3 z 18/19") 11.4 s

1,6 dCi diesel 4WD MT 130 320 139 (143 z 18/19") 5.3 (5.4 z 18/19") 11.0 s

2,0 dCi diesel 2WD X-TRONIC 177 380 148 (152 z 18/19") 5.6 (5.8 z 18/19") 9.6 s

2,0 dCi diesel 4WD MT 177 380 149 (153 z 18/19") 5.6 (5.8 z 18/19") 9.4 s

2,0 dCi diesel 4WD X-TRONIC 177 380 158 (162 z 18/19") 6 (6.1 z 18/19") 10.0 s KKKKKKKKKKKMMMMMMMMMMMMMMMMMM NNNNNNNNMMMMMMMMMM SSSSSSSEEEEEEEEEKKKKKKKKKKUUUUUUUUUNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDYYYYYYYYYY  
0000000000-----111111110000000000000000000KKKKKKKKKKMMMMMMMMM//////////HHHHHHHHHH
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ORYGINALNE AKCESORIA NISSANA
MYŚLĄC O PRZYGODACH, NIE ZAPOMNIJ DOSTOSOWAĆ 
SAMOCHODU DO POTRZEB SWOJEJ RODZINY
Wyrusz po kolejną porcję przygód wraz z rodziną i spraw, by było co wspominać, wyposażając swojego 
Nissana X-Trail w to, co lubicie i czego potrzebujecie. Od bezprzewodowych ładowarek do telefonu
i podwójnych gniazd USB po bagażniki na narty/snowboard – możesz liczyć na oryginalne akcesoria 
Nissana, dzięki którym cała ekipa będzie gotowa na nowe wyzwania.

1. Tylna nakładka stylizująca
(pasująca do demontowalnego haka holowniczego)

2. Hak holowniczy demontowalny
3. Uchwyt do nart / uchwyt do snowboardu, 6 par

4. Podwójne gniazdo USB do ładowania w drugim rzędzie
5. Stopnie boczne aluminiowe, metalizowane/czarne
6. Uchwyt do smartfona
7. Nakładki zabezpieczające na progi - podświetlane
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D

C

D

CA
B

KOLOR LAKIERU

Szary - M - KAD Czarny - P - G41

Ciemnoczerwony - CP - NBF Ciemnobrązowy - P - CAS

Ciemnooliwkowy- PM - EAN Pomarańczowy - PM - EBB Czerwony - S - AX6 Niebieski - PM - RAW

Biały – 3P - QAB Srebrny - M - K23

TAPICERKA

WYMIARY

A: Rozstaw osi: 2705 mm

B: Długość całkowita: 4690 mm

C: Szerokość całkowita: 1820 mm
(1830 mm z kołami 19")

D: Wysokość całkowita: 1710 mm
1715 z relingami dachowymi

TKANINA

SKÓRA NATURALNA PERFOROWANA – BEŻOWA

POMARAŃCZOWA SKÓRA ZE SPECJALNYM PIKOWANIEM

SKÓRA NATURALNA PERFOROWANA – CZARNA

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/OPCJA

17" felgi ze stopów metali 
lekkich

18" felgi ze stopów metali lekkich 19" felgi ze stopów metali lekkich

FELGI
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PROCES 360°
Od samego początku procesu skupiamy się na jakości, wyobrażając 

sobie każdy szczegół, aby uczynić nasze samochody bardziej 
komfortowe i trwalsze, dzięki innowacyjnemu designowi, inteligentnej 

technologii i przemyślanym szczegółom zainspirowanym przez 
Ciebie. BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO
Pracujemy nad tym, aby nasze systemy inteligentnej jazdy nieustannie 

troszczyły się o Ciebie i pomagały unikać niefortunnych zdarzeń – abyś 
codziennie mógł czuć się pewnie za kierownicą. Cztery kamery obserwują 

otoczenie pojazdu i umożliwiają wyświetlenie jego widoku z góry.

RZETELNOŚĆ
Testujemy nasze samochody do granic możliwości, aby zagwarantować ich 

codzienną wydajność i niezawodność. W testach przedprodukcyjnych, 
przebywamy miliony kilometrów, otwieramy i zamykamy klapę maski tysiąc 

razy dziennie, a nawet używamy prawdziwego pyłu wulkanicznego z Japonii, 
aby przetestować odporność szyb.

POPARTE DOŚWIADCZENIEM.
W firmie Nissan klient jest na pierwszym miejscu. Wszystkie 

działania i decyzje, jakie podejmujemy, cechują się największą 
dbałością, precyzją i jakością, ponieważ podejmujemy je dla Ciebie. 

Od pomysłu po produkcję samochodu, od testów po przejrzystość, 
od obsługi klienta po zaangażowanie. Wysoką jakość widać w każdym, 

nawet najmniejszym szczególe.

NISSAN
KONCENTRUJEMY
SIĘ NA JAKOŚCI
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GDZIEKOLWIEK, KIEDYKOLWIEK, COKOLWIEK, PO PROSTU ZADZWOŃ 801 64 77 26, A ZJAWIMY SIĘ NA MIEJSCU.

NISSAN X-TRAIL OFERUJE:
GWARANCJA NA 3 LATA LUB 100 000 KM

PRZEGLĄD CO ROKU LUB CO 30 000 KM 
W PRZYPADKU SILNIKÓW DIESLA

PRZEGLĄD CO ROKU LUB CO 20 000 KM 
W PRZYPADKU SILNIKÓW BENZYNOWYCH 

Rozszerzona gwarancja Nissana umożliwi wydłużenie standardowego okresu 
gwarancyjnego, który wynosi 3 lata/ 100 000 km. Możesz wybrać gwarancję pod 
kątem sposobu użytkowania pojazdu i cieszyć się uzyskanymi korzyściam.

ROZSZERZONA GWARANCJA NISSANA

Umowa serwisowa Nissana to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu nowemu 
Nissanowi X-Trail obsługę serwisową na odpowiednim poziomie! Odpowiednio 
zajmiemy się Twoim Nissanem, a pondato zapewnimy Ci niezmienione ceny usług 
serwisowych przez cały okres obowiązywania umowy. Będziemy wymieniać części 
i płyny w Twoim pojeździe zgodnie z programem obsługi serwisowej Nissana oraz 
przeprowadzimy kontrole, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo podczas 
podróży. Zapewniając pełną kontrolę finansów i program obsługi serwisowej.

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ Z
NAS TO, CO NAJLEPSZE.

Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz 
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany 
zasad i wprowadzania innowacji. W Nissanie 
innowacja to nie tylko dodatki i rozszerzeniato 
przekraczanie granic w celu stworzenia nowego 
statusu quo. To tworzenie nieoczekiwanych 
rozwiązań, spełniających Twoje najdziksze i 
najbardziej pragmatyczne pragnienia . W Nissanie 
tworzymy samochody, akcesoria i usługi, 
które przełamują schemat, czyniąc praktyczne 
ekscytującym, a ekscytujące praktycznym, tak 
aby oferować Ci jeszcze większą przyjemność 
z jazdy każdego dnia.

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W NAJLEPSZEJ CENIE
 Doskonałą ochronę samochodów naszej marki 

zapewnia świetnie wyszkolony personel oraz 
wykorzystywanie wyłącznie oryginalnych części. 

Aby zagwarantować Ci najlepszy stosunek jakości
do ceny, nasz dealer Nissana dostosuje cenę

do obowiązujących w promieniu 10 km
od siedziby tego dealera.

USŁUGA NISSAN ASSISTANCE
 Obiecujemy zapewniać Ci mobilność 24 godziny 
na dobę. Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, 
usługa Nissan Assistance jest dostępna 
24 godziny na dobę, bez względu na wiek 
Twojego Nissana. Gwarantujemy bezpłatną 
pomoc drogową przez okres gwarancji a także 
po każdym okresowym przeglądzie wykonanym 
w autoryzowanym warsztacie Nissana aż do 
zalecanej daty kolejnego.

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
 Kiedy tylko Twój samochód będzie serwisowany, 

autoryzowany dealer marki Nissan zaoferuje
Ci rozwiązanie zmierzające do zaspokojenia Twoich 

osobistych potrzeb. Umów się na wizytę, a dealer 
bezpłatnie udostępni ci samochód zastępczy do czasu 

zakończenia naprawy. W wybranych punktach 
serwisowych dysponujemy nawet samochodami z 

napędem elektrycznym. Jeśli nie jesteś 
zainteresowany opcją samochodu zastępczego, 

nasz dealer Nissana może zaoferować Ci inne 
rozwiązanie kwestii mobilności.

BEZPŁATNA KONTROLA POJAZDU
 Zapewniamy, iż nasz dealer Nissana dokona 
bezpłatnej kontroli samochodu, zanim podejmie 
się jakichkolwiek prac. Najpierw zostaniesz 
poinformowany, czego potrzebuje Twój 
samochód i jakie koszty możesz ponieść. Nie 
obawiaj się żadnych niespodzianek! Zapłacisz 
wyłącznie zaakceptowaną wcześniej kwotę. Za 
czynności wykonane bez Twojej zgody nie 
zostaniesz obciążony fakturą.

JAKĄ SKŁADAMY TOBIE OBIETNICĘ? KIEROWCÓW SAMOCHODÓW NISSAN MOŻEMY ZAPEWNIĆ, 
ŻE NIE TYLKO PROWADZENIE AUTA, ALE TAKŻE JEGO SERWISOWANIE MOŻE NIEŚĆ ZE SOBĄ 

POZYTYWNE EMOCJE: JEST PROSTE, WYGODNE I W KORZYSTNEJ CENIE. WIERZĄC W 
PRZEJRZYSTOŚĆ I WZAJEMNE ZAUFANIE, ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ ZAPEWNIĆ NASZĄ PEŁNĄ 

DOSTĘPNOŚĆ I OTOCZYĆ WSZYSTKICH KLIENTÓW NAJWIĘKSZĄ TROSKĄ.

NASZA OBIETNICA. TWOJE DOŚWIADCZENIE
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We wszystkim, co robimy, kierujemy się koncepcją inteligentnej mobilności. 
Stosując nowe technologie, zmieniamy samochody ze zwykłych maszynw 
prawdziwych partnerów. Jazda takim samochodem daje większe poczucie 
pewności, dostarcza większych emocji i umożliwia utrzymywanie kontaktu z 
otoczeniem. Pojazdy przejmujące na siebie część zadań kierowcy czy autostrady 
doładowujące akumulatory samochodu elektrycznego w czasie jazdy to już 
niezbyt odległa przyszłość. Za sprawą Nissana część tej przyszłości już dziś 
nabiera realnych kształtów.

zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nissan.pl/X-TRAIL

 

Nissan X-TRAIL na:

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4.9 l/100km, emisja CO2: 129 g/km. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawartość niniejszej 
broszury była aktualna w momencie oddawania do druku (marzec 2017). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami prototypowymi, 
wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką nieustannego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega 
sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. 
Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana 
w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w broszurze mogą 
się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. W ramach Programu Nissan Green wszystkie pojazdy Nissan 
są produkowane z materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku. Poddajemy recyklingowi metal, piasek, plastik, 
olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie 
z zasadą 3xR (redukcja, regeneracja i recykling), łatwość recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i materiałów), 
demontażu po złomowaniu, oznaczanie części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, 
szukamy sposobów wyeliminowania płynów chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt pozwalający znacząco zmniejszyć ilość 
generowanych odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części 
lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione.

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze bezchlorowym – MY17 NEW X-TRAIL BROCHURE LHD 03/2017 – Wydrukowano w UE.
Opracowanie: DESIGNORY (Francja); druk: eg+ worldwide, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35.

Pieczęć dealera:
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