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ŞI DACĂ_

TU NU EŞTI GENUL CARE 
AR ALEGE DOAR DRUMURILE 
CUNOSCUTE?
Ai avea nevoie de o maşină care iubeşte aventura la fel de mult ca tine. O maşină 
care te poate duce oriunde vrei tu. Cu un nivel de confort şi tehnologie care să 
transforme drumul într-o poveste perfectă, cu personalitate unică. Ia-ţi bagajele şi 
porneşte la drum, Noul Nissan X-TRAIL este pregătit!
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Unele peisaje sau drumuri pot fi mai puţin prietenoase, dar interiorul Noului X-TRAIL te încântă cu 
o senzaţie de confort şi plăcere: plafonul panoramic cu trapă electrică, tapiseria din piele şi 
cusătura dublă, iluminarea interioară cu LED, ornamentele negru lucios şi finisajele metalice. Totul 
pentru un efect estetic desăvârşit!

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3

Design exterior    |    Design interior    |    Manevrabilitate    |    Tehnologie şi Performanţă    |     Siguranță    |     Stil şi Accesorii Printează   |   Închide



Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3

Design exterior    |    Design interior    |    Manevrabilitate    |    Tehnologie şi Performanţă    |     Siguranță    |     Stil şi Accesorii Printează   |   Închide



TE LASĂ FĂRĂ CUVINTE 
Fie că admiri un peisaj superb, un cer plin de stele sau pur şi simplu 
stai la adăpost într-o dimineaţă friguroasă, Noul X-TRAIL are grijă de tine. 

Scaune "gravitaţie zero" pentru susținere optimă – În spiritul 
confortului total, inginerii Nissan au dorit să redea cât mai fi del efectul de 
imponderabilitate din spaţiu, inspiraţi chiar de tehnologiile NASA. Astfel, 
scaunele sunt special concepute pentru a susţine coloana vertebrală, iar 
pernele speciale de pe şezut reacţionează automat în funcţie de cum este 
distribuită presiunea corpului. Rezultatul este un nivel excepţional de confort.

Plafonul panoramic cu trapă electrică – aducem universul mai 
aproape. Toți pasagerii se pot bucura în confort deplin de o vedere 
panoramică a cerului sau a peisajelor încântătoare de pe traseu.

Suporturi de pahare cu funcţie de încălzire și răcire – Te ajută să îți 
menții băuturile reci sau calde – exact așa cum îți place. 

Scaune faţă încălzite, pentru un plus de confort în cel mai scurt 
timp – Nissan inovează până în cel mai mic detaliu, concentrându-se pe 
zonele cheie ale corpului şi încălzindu-le cu prioritate.
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CULISEAZĂ, SE ÎNCLINĂ ȘI SE 
DESCHIDE LARG.
Bancheta spate inteligentă (al 2-lea rând de scaune) îţi oferă 
confort premium datorită sistemului de scaune fl exibile al Noului X-TRAIL. 
Bancheta fracţionabilă 60/40 culisează în față pentru a facilita accesul și se 
ajustează pentru a-ți oferi ceva mai mult spațiu de încărcare sau un spaţiu 
mai generos la picioare. De asemenea, spătarele scaunelor se înclină 
atunci când vrei să te relaxezi.

Al 3-lea rând de scaune - opțional. Este perfect atunci când vrei să iei 
mai mulţi prieteni la drum. Scaunele fracţionabile 50/50 şi pliabile îţi oferă 
un plus de fl exibilitate atunci când transporţi mai mulţi pasageri și bagajele 
acestora. Dacă pliezi ambele scaune, se formează o podea plană ce oferă 
un spațiu maxim de încărcare.

Hayon cu acționare electrică și uși spate cu o deschidere largă la 77°. 
Fie că este vorba despre scaunul copilului sau placa de snowboard, Noul 
X-TRAIL facilitează accesul datorită ușilor din spate care se deschid până 
aproape de 80º. Mai mult, hayonul este acționat electric şi se deschide prin 
simpla apăsare a butonului de pe uşa portbagajului, a cheii inteligente 
Nissan sau a comutatorului afl at lângă șofer. 

HAYON CU ACŢIONARE 
ELECTRICĂ

BANCHETĂ CULISANTĂ

BANCHETĂ CU 
SPĂTAR 
ÎNCLINABIL77°

UŞI SPATE CU 
DESCHIDERE LARGĂ
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1982 LITRI 550 LITRI

Tu, un prieten și o mulțime 
de bagaje.

Cinci prieteni cu tot 
cu bagaje.

Divide-N-Hide. Acest sistem ingenios 
de depozitare îţi permite să recreezi 
singur spaţiile fără niciun efort. Un set 
ajustabil de etajere și separatoare îți 
oferă o gamă variată de confi gurații; este 
atât de ușor de folosit, încât poate fi  
manevrat doar cu o singură mână.

A. O podea lungă şi plană, foarte 
utilă pentru obiecte voluminoase, şi 
un spaţiu de depozitare sub podea atât 
de necesar atunci când vrei să nu se 
vadă unele obiecte.

B. Pentru obiectele înalte, poţi câştiga 
spaţiu lăsând podeaua puţin mai jos.

C. Poţi crea o boxă de transport pentru 
obiecte mai valoroase adăugând o poliţă 
deasupra.

D. Ai spaţiu deschis plus o poliţă 
foarte utilă pentru lucrurile pe care le 
doreşti depozitate la îndemână. 

18 
CONFIGURAȚII

DESCHIDE UŞA TUTUROR POSIBILITĂŢILOR.
Spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Putând transporta obiecte de 
până la 2,6 metri lungime, Noul X-TRAIL vă deschide uşa către un întreg univers de 
posibilităţi. Iar bancheta cu spătarul pliabil 40/20/40 creează spaţiu sufi cient pentru 
a porni la drum alături de prieteni. 
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*Aceste valori sunt preliminare şi depind de omologarea finală.
Versiunea 1.6L DIG-T 2WD MT va fi disponibilă ulterior.

PORNEŞTE AVENTURA, 
UITĂ DE GRIJI!
Beneficiezi de economie excelentă la consumul de carburant într-un SUV 
spațios care în plus este şi foarte ușor de condus! Cu Noul X-TRAIL am ajuns 
la această performanţă dezvoltând totul, de la design-ul exterior aerodinamic până la 
motorul de ultimă generaţie şi transmisia Xtronic cu variaţie continuă, care maximizează 
eficienţa combustibilului şi performanţele dinamice. 

Toată puterea de care ai nevoie. Motorul diesel de 1.6l este conceput pentru a livra 
puterea şi performanţele unui propulsor de cilindree superioară, afişând în acelaşi timp 
un nivel mai scăzut de consum şi emisii CO2. Iar pentru a scădea şi mai mult consumul 
de carburant, motorul vine echipat şi cu sistemul automat Stop/Start, care permite oprirea 
motorului în anumite situaţii - la semafor, de exemplu, şi repornirea automată a acestuia 
când este nevoie.

Xtronic (Transmisie cu Variație Continuă). În noua versiune a transmisiei Xtronic, 
frecarea este redusă cu până la 40%, iar plaja de rapoarte de transmisie a fost mărită 
depăşind-o pe cea a transmisiilor automate cu 8 trepte de viteză. Noul mod Eco 
ameliorează economia de carburant doar prin atingerea unui buton. Toate aceste avantaje 
livrează performanţe crescute. Este ca şi cum eşti purtat de un val de energie.

MOTOR PUTERE 
(CP)

CUPLU 
(NM) CO2* (G/KM) CONSUM MIXT* 

(L/100 KM)

1.6L dCi diesel 
2WD MT 130 320 129 (133 cu jante de 19") 4.9 (5.1 cu jante de 19")
1.6L dCi diesel 
2WD Xtronic 130 320 135 (139 cu jante de 19") 5.1 (5.3 cu jante de 19")
1.6L dCi diesel 
4WD MT 130 320 139 (143 cu jante de 19") 5.3 (5.4 cu jante de 19")
1.6L DIG-T 
2WD MT 163 240 145 (149 cu jante de 19") 6.2 (6.4 cu jante de 19")
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ŞI DACĂ_

MAȘINA TA ȘTIE CÂND 
IEI VIRAJE?
Și cum să reacționeze la comenzile tale? Este tipul de răspuns intuitiv pe care 
l-am proiectat în fiecare X-TRAIL, pentru ca tu să abordezi orice situaţie cu mai multă 
încredere şi plăcere. 

4WD intuitiv. Cu All-Mode 4x4-i ai la 
dispoziție un sistem capabil atât pe șosea cât 
și off-road. Poți alege modul 2WD pentru 
eficiență maximă. Modul Auto monitorizează 
toate condițiile și ajustează tracţiunea între 
roțile din față și cele din spate pentru o reacţie 
optimă la condiţiile de drum. Drumuri care te 
provoacă? Modul 4WD Lock este alegerea 
potrivită pentru tine. 

Frână Activă de Motor (Active Engine 
Braking). Fie că încetinești în abordarea 
virajelor, fi e că te apropii de semafor, acest 
sistem utilizează transmisia Xtronic pentru a 
aplica frâna de motor – se aseamănă cu 
trecerea într-o treaptă de viteză inferioară în 
cazul transmisiilor tradiționale - pentru o 
decelerare mai lină și o senzație de încredere 
în momentul frânării.

Controlul Activ al Traiectoriei (Active 
Trace Control). Asigură o manevrare 
precisă în timpul virajelor. Anticipează 
comportamentul în timpul virajelor și, dacă 
este nevoie, controlează frânarea pe fi ecare 
roată pentru a menține direcția și pentru a 
aborda virajele cu mai multă încredere.

Controlul Activ al Deplasării (Active Ride 
Control). Nu trebuie să îți mai faci griji în 
privința denivelărilor de pe șosele. Cu ajutorul 
Controlului Activ al Deplasării, Noul X-TRAIL 
aplică o frânare subtilă pentru a reduce 
mişcările inconfortabile ale părţii superioare a 
caroseriei şi pentru a spori confortul în rulare.

Asistență la Urcare (Hill Start Assist). 
Sus, tot mai sus și mai departe. Acest 
sistem te ajută să previi alunecarea atunci 
când urci pe drumuri înclinate.

Design exterior    |    Design interior    |    Manevrabilitate    |    Tehnologie şi Performanţă    |     Siguranță    |     Stil şi Accesorii Printează   |   Închide

Pagina 1    |    Pagina 2    |    Pagina 3    |    Pagina 4    |    Pagina 5



iPOD® MONITORIZAREA PRESIUNII 
DIN PNEURI

SELECTEAZĂ O CULOARE 
PENTRU DISPLAY

ASISTENȚĂ LA CONDUCERE NAVIGARE TURN-BY-TURN

DISPLAY CENTRAL NISSAN ADVANCED DRIVE–ASSIST

INOVAȚIA ESTE CHIAR ÎN FAȚA TA.
Ambuteiaje. Planuri pentru cină. Cu toată agitaţia din jur, nu e de mirare că pierzi din vedere lucruri mai 
importante – cum ar fi condusul. Pe lângă navigația turn-by-turn și funcţia de identificare apelant, cu 
Nissan Advanced Drive-Assist ai toate informațiile afişate pe ecranul din faţa ta, pentru ca tu să nu mai fii 
distras de la drum. 
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NISSANCONNECT

INOVAŢIA CARE ÎŢI ADUCE 
LUMEA MAI APROAPE
INTELIGENT ȘI FUNCŢIONAL. Sistemul NissanConnect vine echipat cu o gamă largă de funcții audio, de comunicare şi de 
navigare, precum și conectivitate de ultimă generaţie cu integrare smartphone. Toate aceste funcţii sunt incredibil de uşor de 
utilizat datorită ecranului tactil anti-reflex de 7" cu rezoluție înaltă.

RĂMÂI CONECTAT. Prin intermediul ecranului tactil Nissan te bucuri de o gamă largă de aplicaţii* smartphone în continuă 
dezvoltare, special adaptate pentru a-ți îmbunătăți experiența la volan fără să te distragă de la drum. Asemenea smartphone-ului, 
tabletei sau laptop-ului tău, Noul X-TRAIL va deveni o parte integrantă a stilului tău de viaţă.

SISTEMUL INTELIGENT DE ASISTENȚĂ LA CONDUCERE ŞI NAVIGARE te ghidează în orice fel de situaţie de trafic te-ai afla.

STREAMING AUDIO PRIN BLUETOOTH®. Ai acces la radio online sau streaming audio direct din telefonul tău mobil.

PORT iPOD/USB. Conectează-ți iPod-ul sau MP3 player-ul dacă vrei să asculți muzica ta preferată pe toată durata călătoriei.

* Condusul este un lucru foarte serios. Utilizează serviciile NissanConnect numai când poţi face acest lucru în siguranţă. Unele aplicaţii nu sunt disponibile la 
momentul lansării prezentului model, dar pot deveni disponibile la o dată ulterioară. Contactaţi reţeaua autorizată Nissan pentru a verifica disponibilitatea 
aplicaţiilor pentru România. Accesul la aplicaţii necesită abonament, fiind disponibil gratuit timp de un an de la momentul achiziţiei. Serviciile şi aplicaţiile pot fi 
furnizate de o terţă parte care nu este sub controlul Nissan şi care poate aduce modificări serviciilor furnizate fără a înştiinţa Nissan sau partenerii autorizaţi 
Nissan (incluzând limitarea, suspendarea/anularea serviciilor furnizate de terţa parte). Anumite funcţii necesită telefoane compatibile sau dispozitive, ce nu 
sunt incluse în echipamentele vehiculului. Reţelele de telefonie mobilă sunt furnizate de companiile de telefonie şi nu sunt sub controlul Nissan. Reţelele de 
telefonie mobilă nu sunt disponibile în toate zonele. Există posibilitatea să fie aplicate costuri de roaming sau trafic de date. Nissan nu este responsabil de 
înlocuirea echipamentelor, actualizări sau costuri asociate care pot fi necesare pentru a continua funcţionarea ca urmare a modificării serviciilor.
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Butoanele de pe ecran îţi permit să indici 
sistemului ce tip de parcare vrei să faci.

În alte situații de parcare, butoanele de pe 
ecran te ajută să-ţi alegi locul ideal şi apoi 
sistemul virează pentru tine în acel loc.

Noul Nissan X-TRAIL se parchează la fel 
de ușor cum se conduce. Sistemul Inteligent 
de Asistenţă la Parcare (Intelligent Park Assist) 
măsoară spațiul disponibil pentru a se asigura 
că este sufi cient loc pentru parcare. Mai mult 
decât atât, în modul Auto, Noul X-TRAIL 
execută singur manevrele de parcare pentru ca 
tu să parchezi perfect şi fără efort.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

TE SIMȚI ÎN SIGURANȚĂ.
Şi dacă parcarea laterală ar fi  mai ușor de făcut? O cameră video pentru marșarier este foarte bună atunci când 
dai cu spatele – dar când este vorba despre parcare, ideal ar fi  să vezi mai mult decât ceea ce este în spatele tău. De 
aceea Noul X-TRAIL îți oferă sistemul Around View Monitor. Cele patru camere video îți oferă o imagine virtuală 360º de 
sus a vehiculului tău, cu posibilitatea de a selecta prim-planuri în ecrane separate - din față, spate și din laterale, pentru 
o mai bună vedere de ansamblu. Și, din moment ce nu toate obstacolele sunt statice (de exemplu cărucioarele pentru 
cumpărături), funcţia Detectare Obiecte în Mișcare (Moving Object Detection) privește de jur-împrejurul mașinii și te va 
atenționa dacă identifi că obiecte în mișcare în imediata apropiere a vehiculului.
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Te ajută să reacționezi prompt atunci când este nevoie să frânezi 
brusc sau să manevrezi vehiculul în jurul unui obstacol, pentru a evita un 
eventual pericol. 

Controlul dinamic al vehiculului te ajută să menții direcția.

Sistemul ABS  te ajută să menţii controlul direcţiei în jurul obstacolelor 
în timpul frânării puternice. 

Asistenţa la frânare te ajută să aplici forţa maximă de frânare în cazul 
în care detectează frânare puternică și un pericol iminent.

Te protejează. Atunci când o coliziune nu poate fi  evitată, sistemul 
Nissan Zone Body Construction absoarbe impactul, în timp ce sistemele 
avansate ale centurilor de siguranță și airbag-urilor protejează pasagerii.

FILOSOFIA NISSAN SAFETY SHIELD

INOVAȚIA CARE TE 
PROTEJEAZĂ.
Şi dacă ai avea încredere deplină pe tot parcursul călătoriei? Tehnologia 
Nissan Safety Shield reprezintă o abordare completă cu privire la siguranţă, 
care stă la baza proiectării şi dezvoltării fiecărui vehicul pe care îl producem. 

Atent la tot ce mişcă. Tehnologiile de ultimă generație monitorizează sistemele de 
pe vehiculul tău dar și ceea ce este în jurul lui. Cum ar fi  o avertizare când depășești 
involuntar banda sau un sistem care se asigură că pneurile sunt în stare optimă. 

Sistem de Monitorizare a Presiunii din Pneuri. Te avertizează atunci când 
presiunea din pneuri este scăzută.

Alertă Atenție Șofer. Pentru ca tu să fi i tot timpul în siguranță, Noul X-TRAIL îți 
va monitoriza stilul de condus și va detecta stările de oboseală sau somnolenţă 
sau dacă ceva te distrage de la drum. În aceste momente vor apărea alerte pe 
display-ul computerului de bord Advanced Drive-Assist. 

Recunoaștere Indicatoare Rutiere. Informaţia înseamnă putere. Pentru a fi  
mereu informat, Noul X-TRAIL dispune de un sistem avansat care poate citi 
indicatoarele rutiere, limitările de viteză și alte avertismente în trafi c, şi îţi furnizează 
toate aceste informații pe display-ul computerului de bord Advanced Drive-Assist.

Asistență pentru Lumini Fază Lungă. Noul X-TRAIL are grijă și de șoferul de 
pe contra-sens. Sistemul va dezactiva automat faza lungă în momentul în care 
detectează trafi c din direcția opusă. Faza lungă va fi  reactivată atunci când drumul 
redevine liber.

Avertizare Coliziune Frontală și Anticipare Frânare de Urgență 

Avertizare Unghi Mort

Avertizare Încălcare Bandă

Around View Monitor și Detectare Obiecte în Mișcare

Airbag-uri frontale pentru șofer și pasagerul din faţă

Airbag-uri laterale montate pe scaunele din față

Airbag-uri cortină montate în plafon

2 sisteme de prindere ISOFIX 

AIRBAG-URI 
ÎN STANDARD
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Avertizare Unghi Mort (Blind Spot 
Warning). Dacă un alt vehicul intră în zona de 
unghi mort, o lumină de avertizare se va aprinde 
pe uşa şoferului sau a pasagerului dar și pe 
display-ul Advanced Drive-Assist. Dacă 
semnalizezi schimbarea benzii când sistemul 
detectează vehiculul în zona de pericol, lumina 
de avertizare se va aprinde intermitent și se va 
emite un semnal sonor. 

Avertizare Încălcare Bandă (Lane Departure 
Warning). Dacă Noul X-TRAIL detectează că 
deviezi de pe banda pe care te afl i, sistemul de 
Avertizare Încălcare Bandă va emite atât un 
semnal vizual, cât și unul sonor. Sistemul este 
atât de inteligent încât nu mai emite alerte 
atunci când activezi semnalizatorul pentru 
schimbarea direcţiei.

Detectare Obiecte în Mișcare 
(Moving Object Detection). Atunci 
când sistemul Around View Monitor este 
în funcțiune, vor fi  emise semnale sonore 
și vizuale dacă sunt identifi cate obiecte în 
mişcare în jurul mașinii. 

TEHNOLOGIILE NISSAN SAFETY SHIELD

SCAPI DOAR CU UN AVERTISMENT
N-ar fi grozav dacă ai putea să conduci cu senzația că ești mereu în siguranță? Tehnologiile Nissan Safety Shield îți pun 
la dispoziție o gamă largă de sisteme avansate de siguranţă care sunt cu ochii în patru pentru a te atenţiona când apar 
pericole în trafic. Iar noi suntem de părere că întotdeauna e mai bine să fii informat decât să te bazezi pe un dram de noroc.

Anticipare Frânare de Urgență (Forward Emergency Braking). În cazul unui risc de coliziune cu vehiculul din faţă, 
sistemul va emite semnale de avertizare sonore și vizuale. Dacă șoferul nu reacționează, frâna automată va fi activată 
pentru a încetini vehiculul.
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ACCESORIILE ORIGINALE NISSAN. 
TRANSFORMĂ-ŢI NOUL X-TRAIL ŞI FĂ-L SĂ FIE UNIC.

FII X-TREM 
DE ORIGINAL

1. Pack Style, crom: capace pentru oglinzi, 
profi le laterale, ornament pentru hayon

2. Scut de personalizare faţă

3. Jante WIND de 19" din aliaj cu decupaj 
diamant, culoare gri închis

Adaugă o notă personală 
Noului X-TRAIL combinând 
Accesoriile Originale Nissan pentru 
mai multă eleganţă şi spirit practic. 
Începe cu capacele cromate pentru 
oglinzi şi profilele laterale cromate, 
adaugă scuturile de personalizare 
Crossover şi jantele din aliaj de 19". 
Mai poţi adăuga protecţiile cu 
iluminare pentru pragurile uşilor 
pentru a crea o impresie premium: 
alegerea îţi aparţine.

4. Ornament pentru hayon 

5. Bare transversale din aluminiu

6. Cârlig de remorcare detaşabil

7. Separator pentru portbagaj

8. Scut de personalizare spate

9. Protecţie praguri uşi, cu iluminare (faţă)
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D

B
A C

CULORI TAPISERII

Gray - M (KAD) Black - P (G41)

Titanium Olive – PM (EAN) Amber – PM (EAR) Red - S (AX6)

Grayish Blue – M (RAQ) White Pearl - P (QAB) Silver - M (K23)

aliaj 17" (argintiu) aliaj 19" (prelucrat)

JANTE ALIAJ DIMENSIUNI

A: Ampatament: 2.705 mm 
B: Lungime: 4.640 mm 
C:  Lăţime: 1.820 mm 

(1.830 mm cu anvelope de 19")
D:  Înălţime: 1.710 mm 

(1.715 mm cu bare 
transversale de plafon)

TEXTIL

PIELE 
CU PERFORAŢII - BEJ

PIELE 
CU PERFORAŢII - NEGRU

VISIA/ACENTA

TEKNA

PM = perlat metalizat 
M = metalizat 
S = solid
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NIVELURI DE ECHIPARE

VISIA

• Lumini de zi cu LED

• Faruri cu sistem “Follow me home”

• Volan reglabil pe înălţime şi adâncime

• Frână de mână electronică

• 6 airbag-uri + ABS+ EBD + ESP

• Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

• Sistem modular pentru portbagaj (9 combinaţii)

• Computer de bord Advanced Drive-Assist cu 
ecran color TFT 5''

• Cruise control + limitator de viteză

• Sistem Bluetooth pentru conectare telefon 
mobil, cu microfon

• RadioCD, MP3, port USB, mufă Aux, 4 boxe, 
comenzi pe volan

• Aer condiţionat cu reglare manuală

• Oglinzi reglabile electric şi încălzite, în culoarea 
caroseriei, cu semnalizator integrat

• Banchetă fracţionabilă 60/40 şi culisantă, 
cu spătar înclinabil şi pliabil 40/20/40

• Jante aliaj 17"

• Asistenţă la pornirea din rampă (Hill Start Assist)

• Sistem Stop&Start motor

• Geamuri electrice faţă+spate

• Cotieră spate cu suport pentru pahare

• Roată de rezervă temporară

Opţional:

• Al 3-lea rând de scaune (2 locuri pliabile 50/50)

ACENTA
SUPLIMENTAR FAŢĂ DE VISIA

• Geamuri laterale spate şi lunetă fumurii

• Oglinzi pliabile electric

• Proiectoare de ceaţă cu inele cromate

• Volan şi mâner schimbător viteze îmbrăcate în piele

• 6 boxe (vs 4)

• Aer condiţionat automat cu reglare dual-zone

• Oglindă retrovizoare cu efect anti-orbire automat

• Faruri cu aprindere automată

• Ştergătoare parbriz cu senzor de ploaie

• Senzori de parcare faţă+spate

• Nissan Safety Shield: Asistenţă pentru Lumini 
Fază Lungă; Anticipare Frânare de Urgenţă; 
Avertizare Încălcare involuntară a benzii de 
circulaţie; Recunoaştere Indicatoare Rutiere

• Plafon panoramic cu trapă electrică (standard 
numai pe versiunile cu 7 locuri)

Opţional:

• Pachet Nissan Connect: sistem audio & 
navigaţie NissanConnect + DAB (digital audio 
broadcast) + Around View Monitor

• Pachet Look: jante aliaj 19"; cheie inteligentă şi 
buton pornire/oprire motor; hayon cu acţionare 
electrică; galerii longitudinale portbagaj; plafon 
panoramic cu trapă electrică

• Al 3-lea rând de scaune (2 locuri pliabile 50/50)

TEKNA
SUPLIMENTAR FAŢĂ DE ACENTA

• Faruri cu LED, cu reglaj automat pe înălţime 

• Tapiserie piele

• Scaune faţă încălzite

• Scaune faţă reglabile electric -culisare, înclinare

• Scaun şofer reglabil electric pe înălţime şi lombar

• Sistem Inteligent de Asistenţă la Parcare 
(Intelligent Park Assist)

• Nissan Safety Shield Plus: Avertizare Unghi 
Mort; Detectare Obiecte în Mişcare; Alertă 
Atenţie Şofer Scăzută

• Pachet Nissan Connect: sistem audio & 
navigaţie NissanConnect + DAB (digital audio 
broadcast) + Around View Monitor

• Pachet Look: jante aliaj 19"; cheie inteligentă 
şi buton pornire/oprire motor; hayon cu acţionare 
electrică; galerii longitudinale de plafon; plafon 
panoramic cu trapă electrică

Opţional:

• Al 3-lea rând de scaune (2 locuri pliabile 50/50)

NOUL NISSAN X-TRAIL 
ÎŢI OFERĂ:

3 ANI SAU 100.000KM GARANŢIE

30.000KM SAU 12 LUNI INTERVAL 
DE SERVICE

LA NISSAN, TU NE 
MOTIVEZI SĂ OFERIM CE 
AVEM MAI BUN.

Tu ne soliciţi imaginaţia, ne provoci 
inventivitatea, ne inspiri să schimbăm 
regulile şi să inovăm. Pentru Nissan, 
inovaţia nu înseamnă doar adăugiri şi 
extensii, ci mai ales depăşirea limitelor 
pentru reinventarea prezentului. 
Înseamnă dezvoltarea de soluţii 
neaşteptate pentru a-ţi satisface 
dorinţele cele mai fanteziste şi mai 
pragmatice. La Nissan proiectăm 
maşini şi accesorii şi concepem 
servicii care ies din tipare – 
transformând elementele practice în 
elemente captivante şi invers, astfel 
încât să îţi oferim o experienţă cât 
mai palpitantă la volan în fi ecare zi.
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Ştampilă partener autorizat:

Am depus toate eforturile pentru ca informaţiile din această broşură să fie corecte la momentul publicării ei (iulie 2015). În această broşură apar prototipuri 
de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, Nissan Europa îşi rezervă dreptul de a modifica în 
orice moment specificaţiile vehiculelor descrise şi prezentate în această publicaţie. Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel de 
modificări imediat ce acest lucru este posibil. Vă rugăm să cereţi informaţii despre aceste modificări partenerului local autorizat Nissan. Ca urmare a 
limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit, culorile din imaginile prezentate în această broşură pot fi diferite faţă de culorile originale din
interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile sunt rezervate. Mașinile si obiectele din broșură sunt cu titlu de prezentare. Reproducerea totală sau 
partială a conținutului acestei broşuri fără acordul scris prealabil al Nissan Europe este strict interzisă.

Această broşură este tipărită pe hârtie fără clor – MY15 X-TRAIL BROCHURE REPRINT LHD 07/2015 – Tipărit în UE.
Creată de newBBDO, Franţa – Tel.: +33 1 40 62 37 37 şi produsă de eg+ worldwide, Franţa – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

V i z i t e a z ă  s i t e - u l  n o s t r u  p e :  w w w . n i s s a n . r o
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