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TÄNK OM_

FÖLJA KARTAN INTE 
ÄR DIN STIL
Då behöver du en bil som gillar äventyr lika mycket som du, med förmågan att ta dig 
dit du vill och med komforten och tekniken som gör hemresan minst lika rolig. 
När du ändå är igång – varför inte resa snyggt och med stil? Släpp fram ditt rätta 
jag, kliv in och ge dig av. Nissan X-TRAIL är redo – är du?
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Nissan X-TRAIL är gjord för tuffa förhållanden, men tillvaron i kupén är allt annat än det. Luta 
dig tillbaka och njut av de smakfulla detaljerna – som elöppningsbart panoramaglastak och 
läderklädsel med dubbla sömmar (tillval), LED-kupébelysning och blanksvarta ytor. Allt för att 
skapa ett intryck som imponerar.
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FANTASTISK DESIGN UR ALLA 
PERSPEKTIV
Oavsett om du tänker ägna dig åt stjärnskådning eller bara vill ha 
en varm och ombonad miljö för kalla morgnar är X-TRAIL det rätta valet.

Bekväma stolar inspirerade av gravitationslöst tillstånd i 
rymden – För att maximera komforten har Nissans ingenjörer studerat 
tillvaron i rymden, där astronauter avslappnat fl yter omkring i tyngdlöst 
tillstånd. För att efterlikna denna ”neutrala kroppsposition” när 
du sitter bakom ratten utvecklade de en förarstol som ger stöd från 
ryggslutet upp till bröstkorgen och en sittdyna som anpassar sig 
till dina unika tryckpunkter. Resultatet är en exceptionell komfort 
– med eller utan rymddräkt.

Elmanövrerat panoramaglastak – Mer inspiration från rymden. 
Det elöppningsbara panoramaglastaket (tillval) ger alla passagerare 
en fantastisk utsikt över himlen, stjärnorna och kanske framtida 
rymddestinationer.

Mugghållare som värmer eller kyler – Håller din dryck uppvärmd 
eller kyld – efter dina önskemål.

Snabbuppvärmda framsäten – innovativa detaljer från Nissan. 
Genom att i tur och ordning fokusera värmen på olika delar av kroppen 
ser vi till att du blir varm så fort som möjligt.

Sida 1    |    Sida 2    |    Sida 3

Exteriör design    |    Interiör design    |    Mångsidighet    |    Teknik och Prestanda    |     Säkerhet    |     Stil och Tillbehör  Printa   |   Avsluta



FLEXIBLA SÄTEN OCH DÖRRAR
Ett smartare baksäte. Den 2:a sätesraden erbjuder högsta komfort tack 
vare X-TRAIL:s fl exibla stolsystem. Det 60/40-delade sätet kan skjutas 
framåt för att förenkla insteget till 3:e sätesraden och kan justeras för att 
skapa mer bagageutrymme eller benutrymme beroende på situationen. 
Sätena kan även lutas bakåt när du behöver koppla av.

Valfri 3:e sätesrad. Perfekt när du behöver 2 extra sittplatser. X-TRAIL:s 
50/50-delade 3:e sätesrad ger dig ökad fl exibilitet vid fördelning av 
passagerare och bagage. I nedfällt läge bildas ett plant lastgolv med 
maximalt lastutrymme.

Elmanövrerad baklucka och bakdörrar med bred öppning. 
Bakdörrarnas breda öppningsvinkel på nästan 80 grader underlättar 
inlastning av stora föremål som barnstolar och den elmanövrerade 
bakluckan (tillval) öppnar du med en knapp på bakluckan, via din 
intelligenta nyckel eller med ett reglage vid förarplatsen.

ELMANÖVRERAD 
BAKLUCKA

SKJUTBART BAKSÄTE

LUTNINGSBART 
BAKSÄTE

BAKDÖRRAR MED 77° ÖPPNING
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A

C

B

D

1982 LITER 550 LITER

Förare, en passagerare 
och massor av bagage.

Fem personer och 
bagage.

Divide-N-Hide. Med det innovativa 
lastsystemet Divide-N-Hide anpassar du 
bagageutrymmet på ett ögonblick. De 
justerbara hyllorna och avdelarna ger dig 
massor av konfi gurationsmöjligheter och 
du hanterar dem enkelt med en hand.

A. Ett långt och plant lastgolv med 
utrymme under golvet för stora föremål 
och saker du vill dölja.

B. Sänk golvet för att skapa mer lasthöjd 
och plats för höga föremål.

C. Skapa en hög låda som döljer 
värdeföremål, inklusive en praktisk hylla 
högst upp.

D. Skapa förvaringsutrymme undertill, 
samt en lättåtkomlig hylla för att hålla 
ordning på övriga föremål.

9 
KONFIGURATIONER

STORA UTRYMMEN FÖR ÖPPNA SINNEN
Plats för alla och mer därtill. I Nissan X-TRAIL kan du lasta in långa föremål på 
2 meter, vilket skapar möjligheter du inte trodde fanns. Det smarta nedfällbara 
baksätet som kan delas 60/40 garanterar att det fi nns gott om utrymme även för 
passagerare.
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*Ännu ej fastställda siffror.

RENT SAMVETE
Tänk dig en rymlig SUV med utmärkt bränsleekonomi som är körglad. Med 
Nissan X-TRAIL har vi uppnått detta genom innovation – från den aerodynamiska 
designen till de avancerade motorerna och den närmast steglösa Xtronic-automatlådan 
som erbjuder optimal effektivitet och prestanda. 

Kraftfulla motorer. Nissan X-TRAIL finns tillgänglig med två motoralternativ, den 
dynamiska bensinmotorn DIG-T 163 samt dieselmotorn dCi 130. Den avancerade 
dieselmotorn dCi 130 hk är på 1.6 lit. och har samma prestanda som en större motor 
i kombination med förbättrad bränsleekonomi och lägre CO2-utsläpp. Båda motorerna 
är utrustade med Nissans stop/startsystem som stänger av motorn – till exempel vid 
ett trafikljus – för att spara bränsle och minska utsläppen. När du trycker på gasen startar 
motorn snabbt och mjukt.

Xtronic I den senaste versionen av steglösa automatväxellådan Xtronic har friktionen 
reducerats med upp till 40 % samtidigt som utväxlingsområdet har utökats så att det 
överträffar vissa 8-växlade automatlådor. Det nya ECO-läget förbättrar bränsleekonomin 
med en enkel knapptryckning. Allt detta kombineras med mjuk och kraftfull acceleration.

MOTOR EFFEKT
(HK)

VRIDMOMENT 
(NM)

CO2

(G/KM)
BRÄNSLEFÖRBRUKNING

(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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EN BIL SOM VET NÄR 
DU SVÄNGER
Och vet hur den ska reagera på dina kommandon. Den typen av intuitiv 
reaktion är inbyggd i varje Nissan X-TRAIL. Allt för att du ska känna dig 
trygg i alla trafiksituationer och kunna njuta av körningen.

Intuitiv 4-hjulsdrift. Med X-TRAIL:s All-
Mode 4x4-i har du ett system som är mycket 
kompetent - på vägen eller vid sidan av. 
Du kan välja permanent 2-hjulsdrift för maximal 
bränsleekonomi. Auto-läget övervakar 
körförhållandet och justerar kraftfördelningen 
mellan fram- och bakhjulen för bästa väggrepp. 
Tuffa förhållanden? Då är det permanent 
4-hjulsdrift som gäller. 

Aktiv motorbroms. När du saktar ned inför 
exempelvis en kurva aktiveras funktionen Aktiv 
motorbroms i Xtronic växellådan och applicerar 
motorbroms – på samma sätt som du väljer en 
lägre växel med en manuell växellåda – för att 
ge en mjukare och tryggare inbromsning.

Aktiv spårkontroll. Denna innovativa teknik 
bidrar till stabilare kurvtagning. Den känner 
av kurvförhållandet och kan vid behov bromsa 
de enskilda hjulen så att du enkelt kan styra 
genom kurvan.

Karosskontroll. Oroa dig inte för gupp och 
ojämt underlag. Med hjälp av aktiv körreglering 
kan X-TRAIL automatiskt aktivera bromsarna 
och justera motorns vridmoment när du 
passerat ett gupp för att öka komforten.

Hjälp vid start i backe. Systemet ser till 
att du inte rullar bakåt när du fl yttar foten 
från broms- till gaspedalen vid start i motlut.
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iPOD® SYSTEM FÖR 
DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

MATCHA DISPLAYEN 
TILL DIN KAROSSFÄRG

KÖRHJÄLPMEDEL NAVIGATIONSINSTRUKTIONER

ETT AVANCERAT KOMBIINSTRUMENT MED FÄRGDISPLAY

EN INNOVATION RAKT FRAMFÖR 
DINA ÖGON
Trafikstockning. Middagsplaner. När det är mycket på gång är det lätt att tappa fokus på det 
som är viktigast - körningen. Det avancerade kombiinstrumentet med färgskärm presenterar 
informationen rakt framför dig – från detaljerad navigering till nummerpresentation – du slipper 
ta blicken från vägen.
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NISSANCONNECT

EN INNOVATION SOM HÅLLER DIG 
UPPKOPPLAD MED OMVÄRLDEN
SMART OCH FUNKTIONELLT NissanConnect innehåller massor av finesser och är otroligt lätt att använda tack vare 
sin högupplösta 7'' stora, antireflexbehandlade pekskärm. Systemet är en kraftfull kombination av ljud-, navigations- och 
kommunikationsfunktioner och bjuder dessutom på avancerade anslutningsmöjligheter och smartphoneintegrering.

UPPKOPPLAD – VART DU ÄN STYR KOSAN. NissanConnect erbjuder dig smartphoneintegrering. Det här gör att 
du, direkt på displayen i din Nissan, har bekväm tillgång till ett ständigt växande utbud av appar* som alla tagits fram för 
att förbättra din körupplevelse – på ett säkert sätt. Din X-TRAIL blir en ingående del av ditt uppkopplade liv, precis som 
din smartphone, surfplatta och dator.

INTELLIGENTA FÖRARHJÄLPSYSTEM och navigationsfunktioner hjälper dig i alla upptänkliga trafiksituationer.

STREAMA LJUD VIA BLUETOOTH®. Njut av digitalradio, Internetradio eller strömma musik från din mobiltelefon.

iPOD/USB-INGÅNG. Anslut din iPod eller mp3-spelare, så kan du lyssna på alla dina favoritlåtar under resan.

* Bilkörning är en ansvarsfull uppgift. Använd endast NissanConnect-tjänsterna när det är säkert att göra detta. Vissa appar finns ej tillgängliga förrän senare. 
Abonnemang på NissanConnect-tjänsten krävs men är kostnadsfritt under 2 år räknat från inköpsdagen. Tjänst och appar endast tillgängliga i vissa 
europeiska länder och i vissa Nissan-modeller. Tjänst och appar kan tillhandahållas av tredje part över vilka Nissan ej har någon kontroll, och kan komma att 
ändras utan meddelande därom och utan ansvarsskyldighet för Nissan eller företagets representanter (däri inberäknat, men ej begränsat till, tjänster som 
tredje part avslutar/avbryter). Vissa fjärrfunktioner kräver en kompatibel telefon eller annan enhet, vilken ej medföljer bilen. Mobiltelefonnät tillhandahålls av 
mobiltelefonoperatörer och ligger utanför Nissans kontroll. Mobiltelefonnät finns inte på alla platser. Avgifter för roaming och/eller dataanvändning kan 
tillkomma. Nissan kan ej hållas ansvarigt för kostnader avseende byte av utrustning, uppgraderingar eller annat som kan komma att krävas för fortsatt funktion 
i händelse av förändringar av tjänsten.
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Med hjälp av pekskärmen kan du tala om 
för systemet hur du vill parkera.

I andra parkeringssituationer kan du välja 
önskad parkeringsruta via skärmen och sedan 
låta systemet sköta manövreringen.

Att parkera Nissan X-TRAIL är lika lätt 
som att köra den. Den intelligenta 
parkeringsassistansen mäter det tillgängliga 
parkeringsutrymmet för att säkerställa att 
det fi nns tillräckligt med plats. Om du väljer 
Auto-läge sköter Nissan X-TRAIL dessutom 
styrningen åt dig för maximal bekvämlighet.

AVM – AROUND VIEW MONITOR

HÅLLER KOLL ÅT ALLA HÅLL
Fickparkering har aldrig varit enklare. Att se vad som händer bakom bilen är viktigt när du backar – men 
när du ska parkera behöver du se mer än bara rakt bakåt. Därför är Nissan X-TRAIL utrustad med AVM - Around 
View Monitor. Fyra kameror, placerade runt om bilen, ger ett virtuellt 360º helikopterperspektiv av ditt fordon, 
med valbara närbilder av framåt, bakåt och sida på en delad skärmbild, för att ge dig en bättre överblick. 
Eftersom alla hinder inte står still (tänk på lekande barn) håller rörelsedetektorn koll på omgivningen och varnar 
om någonting rör sig i bilens närhet.
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Hjälper dig att agera. Vid en plötsligt hård inbromsning eller om du 
behöver väja för hinder i vägen hjälper dessa standardsystem dig att 
reagera för att undvika en riskfylld situation.

ESP - antisladdsystem hjälper dig att få bilen dit du styr

och antispinnsystemet minskar hjulspinn vid dåligt väggrepp.

ABS - låsningsfria bromsar ser till att du kan styra förbi hinder 
under hård inbromsning.

EBD - Elektronisk bromskraftsfördelning fördelar extra kraft till 
de bakre bromsarna när bilen är tungt lastad med bagage eller 
passagerare.

EBA - Bromsassistans applicerar maximal bromskraft om den känner 
av hård inbromsning och att du befi nner dig i en nödsituation.

Skyddar dig. När det inte går att undvika en kollision hjälper Nissans 
zonindelade karosskonstruktion till att absorbera sammanstötningen, 
samtidigt som de avancerade säkerhetsbältena och krockkuddarna 
skyddar passagerarna.

FILOSOFIN BAKOM NISSAN SAFETY SHIELD

INNOVATIONER SOM SER 
EFTER DIG
Känn dig trygg i alla körsituationer. Nissan Safety Shield tar ett 
helhetsgrepp på säkerhet och styr utvecklingen av varje fordon vi tillverkar.

Övervakar omgivningen. Smart teknik hjälper till att övervaka fordonets system 
och omgivning. Det kan handla om en varning när du avviker från ditt körfält eller 
ett system som ser till att du alltid har rätt däcktryck.

TPMS - System för däcktrycksövervakning med assistans vid 
luftpåfyllning. Meddelar dig när ett däck behöver fyllas på. En indikator aktiverar 
signalhornet när du uppnått rätt däcktryck och förenklar tillvaron vid luftpåfyllning.

Trötthetsvarningssystem. Nissan X-TRAIL övervakar din körning och om den 
märker att du är utmattad, dåsig eller distraherad får du en varning på 
kombiinstrumentet rakt framför dig.

Identifi ering av vägskyltar. Kunskap är makt. För att hålla dig uppdaterad 
använder Nissan X-TRAIL ett avancerat system som kan avläsa trafi kskyltar, 
inklusive hastighetsbegränsningar, och som sedan visar informationen på 
kombiinstrumentet.

Helljus-assistans. Nissan X-TRAIL tar även hänsyn till dina medtrafi kanter. 
Om du kör med helljus och systemet upptäcker mötande fordon bländar det 
automatiskt av. När trafi ken har passerat aktiverar systemet helljuset på nytt.

Frontkollisionsvarning & autobroms (tillval)

Dödvinkelvarnare (tillval)

Filbytesvarnare (tillval)

AVM – Around View Monitor med rörelsedetektor

Krockkuddar fram skyddar vid en frontalkollision

Sidokrockkuddar fram

Sidokrockgardiner rad 1 & 2

LATCH-system (lägre förankringspunkter för bilbarnstolar)

KROCKKUDDAR SOM 
STANDARD
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Dödvinkelvarnare. Om ett annat fordon 
upptäcks i din döda vinkel aktiveras en indikator 
i förarens eller framsätespassagerarens dörr 
samt på kombiinstrumentets skärm. Om du 
aktiverar körriktningsvisaren när en bil befi nner 
sig i din döda vinkel avger systemet en signal 
för att varna dig.

Filbytesvarnare. Om Nissan X-TRAIL känner av 
att du avviker från körfältet kommer 
fi lbytesvarnaren att avge både en ljud- och 
ljussignal.
Systemet stoppar varningssignalerna när du 
använder körriktningsvisaren för att byta fi l.

Rörelsedetektor. När AVM-systemet 
används och känner av att något rör 
sig i närheten av bilen avges en ljud- och 
ljussignal.

NISSAN SAFETY SHIELD-TEKNIK

BÄTTRE MED EN VARNING
Nu kan du alltid köra förståndigt och förutseende. Med Nissans Safety Shield-lösningar som tillval får du en uppsättning 
avancerade system som håller koll och varnar när det dyker upp problem. Vi är övertygade om att denna typ av kunskap 
alltid är värdefull.

Frontkollisionsvarning. Om du snabbt närmar dig inbromsande fordon eller någon svänger in tvärt framför dig kan 
du bli överrumplad och hamna i en farlig situation. Nu finns hjälp att få. Frontkollisionsvarning består av en sensor 
monterad fram på X-TRAIL som kontinuerligt övervakar framförvarande fordon i ditt körfält. När systemet upptäcker en 
potentiell fara avger den en akustisk och visuell signal på instrumentpanelen.

Autobroms. Om föraren inte bromsar fordonet efter varningen från frontkollisionssystemet kommer autobromsen att ge 
ytterligare en varning och aktiverar sedan bromskraft för att sänka farten.
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NISSAN DESIGN FACTORY
SKAPA DIN EGEN, HELT UNIKA NISSAN X-TRAIL.

GÖR DIN X-TRAIL ÄNNU 
MER PERSONLIG

DIN X-TRAIL
Anpassa din Nissan X-TRAIL in i 
minsta detalj genom att kombinera 
färgdetaljer och dekorlister 
från Nissan Design Factory med 
Nissans smarta och praktiska 
originaltillbehör. Vad sägs om back- 
spegelkåpor i Chrome, sidobågar 
i crossover-stil och 19" 
lättmetallfälgar samt en mjuk 
bagagerumsmatta och belysta 
instegsskydd för en exklusiv 
känsla? Valet är ditt.

1. Style Pack "Chrome": Backspegelkåpor, 
dekorlist på bakluckans nederkant och 
tröskeldekorlister

2. Stötfångarhörn och stylingplatta fram

3. 19" WIND lättmetallfälgar – Dark Grey

4. Dekorlist på bakluckans nederkant

5. Taklastbågar, aluminium

6. Dragkoppling, avtagbar

7. Lastförskjutningsskydd

8. Stylingplatta bak

9. Instegsskydd, belysta (fram)

Exteriör design    |    Interiör design    |    Mångsidighet    |    Teknik och Prestanda    |     Säkerhet    |     Stil och Tillbehör Printa   |   Avsluta

Sida 1    |    Sida 2



D

B
A C

FÄGER KLÄDSEL

Grey - M - KAD Black - P - G41

Titanium Olive – PM - EAN Suzaku Amber – PM - EAR Red - S - AX6

Grayish Blue – M - RAQ White Pearl 3P - QAB Silver - M - K23

17" lättmetallfälgar (silver) 19" lättmetallfälgar (maskinfrästa)

LÄTTMETALLFÄLGAR MÅTT

A: Hjulbas: 2.705 MM
B: Längd: 4.640 MM
C:  Bredd: 1.820 MM : 

(1.830 MM med 19" hjul)
D:  Höjd: 1.710 MM: 

(1.715 MM med lasthållare)

Mockaliknande tyg

LÄDERKLÄDSEL perforerat - Beige LÄDERKLÄDSEL perforerat - Svart

VISIA/ACENTA

TEKNA
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MODELLVERSIONER

VISIA

• Dimljus fram med kromade dekorringar

• LED-signatur varselljus

• Följ-mig-hem-belysning

• Ratt inställbar i höjd- och längdled

• Elektrisk parkeringsbroms

• 6 krockkuddar + ESP + ABS + EBD + EBA

• Däcktrycksövervakning (TPMS)

• Lastsystem med bagageskiva (med 5 säten)

• 5'' Drive Assist HD-skärm - kombiinstrument

• Farthållare och hastighetsbegränsare

• Bluetooth hands free med mikrofon

• Radio/CD, MP3, USB, Aux-ingång, 4 högtalare

• AC - luftkonditionering

• Elmanövrerade och eluppvärmda sidobackspeglar

• Fällbart 60/40, lutningsbart och skjutbart baksäte

• 17" lättmetallfälgar

• Hjälp vid start i backe

• Blinkers i sidobackspeglarna

• Elektriska fönsterhissar fram och bak

• Armstöd med mugghållare i baksätet

• Reservhjul (utrymmesbesparande)

• Rattmonterade ljud-, mätar- och farthållarreglage

TILLVAL

• 7 säten (3:e sätesrad)

ACENTA
UTÖVER VISIA

• Tonade rutor från rad 2

• Elektriskt infällbara sidobackspeglar

• Metallic-inlägg, interiört

• Läderklädd ratt och växelspaksknopp

• 6 högtalare 

• ACC - klimatanläggning

• Automatiskt avbländande innerbackspegel

• Automatiska strålkastare med skymningssensor

• Vindrutetorkare med regnsensor

• Parkeringssensorer fram & bak

TILLVAL

• Vision Pack:
NissanConnect navigation, AVM - Around View 
Monitor, Rörelsedetektor, Intelligent 
parkeringsassistans, Dödvinkelvarnare, 
Trötthetsvarningssystem 

• Technology Pack:
Helljus-assistans, Identifiering av vägskyltar, 
Filbytesvarnare, Frontkollisionsvarning & 
autobroms, iKey - nyckelfritt låssystem med 
startknapp för motorn, Elmanövrerad öppning 
och stängning av baklucka, 19'' lättmetallfälgar, 
Takrails - silverlackerade

• 7 säten (3:e sätesrad) + elmanövrerat glastak

• Elmanövrerat glastak (med 5 säten)

TEKNA
UTÖVER ACENTA

• LED-strålkastare med automatisk nivåreglering

• Läderklädsel

• Elmanövrerad förarstol – längdjustering/lutning/
höjd/svankstöd

• Elmanövrerad passagerarstol – längdjustering/
lutning

• Takrails

• I-Key + Startknapp för motor

• Elmanövrerad baklucka

• 19" lättmetallfälgar

• NissanConnect navigation

• AVM - Around View Monitor

• Rörelsedetektor

• Intelligent parkeringsassistans

• Dödvinkelvarnare

• Trötthetsvarningssystem

• Frontkollisionsvarning & autobroms

• Filbytesvarnare

• Helljus-assistans

• Identifiering av vägskyltar

TILLVAL

• 7 säten (3:e sätesrad) + elmanövrerat glastak

• Elmanövrerat glastak (med 5 säten)

FÖRLÄNGD GARANTI 

NISSAN 5* ger dig möjlighet att utöka 
fabriksgarantin på 3 år/100 000 km till 
en längre tidsperiod eller fl er km.
Välj det garantiavtal som passar dina 
behov bäst.
Om bilen behöver repareras används 
endast Nissan originaldelar, som 
monteras av utbildade Nissan-
mekaniker.
För din trygghet ingår vägassistans 
dygnet runt i Europa (om tillämpligt).

SERVICEAVTAL

NISSAN Serviceavtal är det bästa 
sättet att ge din Nissan X-TRAIL det 
underhåll som bilen förtjänar!
Vi tar hand om din Nissan på bästa sätt 
samtidigt som vi ger dig ett fast pris för 
servicen över de kommande åren.
När du lämnar in bilen till din Nissan-
återförsäljare byter vi alla 
förbrukningsdelar och vätskor i enlighet 
med Nissans serviceprogram och går 
igenom bilen så att du kan fortsätta 
köra i lugn och ro. 
Du har full koll på ekonomin och 
servicen. Nissan informerar dig om när 
det är dags för service och ger dig 
förslag på aktuell service och valbara 
bokningstider.

NISSAN X-TRAIL 
ERBJUDER DIG:

3 ÅR / 100 000 KM NYBILSGARANTI

3 ÅR VAGNSKADEGARANTI

SERVICEINTERVALL:
30.000 KM / 1 ÅR - DIESEL

DET ÄR DU SOM FÅR 
OSS PÅ NISSAN ATT 
GÖRA VÅRT YTTERSTA

Det är du som stimulerar vår fantasi. 
Du sporrar vår uppfi nningsrikedom. Du 
inspirerar oss att bryta mönster, vara 
innovativa och fi nna nya vägar. På 
Nissan handlar innovation inte bara om 
komplement och förbättringar utan om 
att våga ta steget fullt ut och 
återuppfi nna status quo. Det handlar 
om att producera oväntade lösningar 
som uppfyller dina allra vildaste, mest 
långtgående önskemål och behov. Vi 
på Nissan tar fram bilar, tillbehör och 
tjänster som bryter mönstret och är 
något utöver det vanliga, som gör det 
praktiska spännande och det 
spännande praktiskt – allt för att 
erbjuda dig en mer fascinerande 
körupplevelse, varje dag.
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Följ Nissan X-TRAIL på:
ÅF-stämpel:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (JULI 2015). Denna broschyr innehåller bilder 
på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra sina produkter, förbehåller sig Nissan Europe 
rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare kommer snarast möjligt 
att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din Nissan-återförsäljare för att få den senaste informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och 
klädselfärger som visas i broschyren avvika något från de verkliga. Med ensamrätt. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är förbjuden utan 
föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY15 X-TRAIL PC BROC 07/2015 – Tryckt i EU.
Producerad av NEW BBDO, Frankrike – Tel: +33 1 40 62 37 37 och tryckt hos eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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