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KAJ ČE_

SLEDENJE ZEMLJEVIDU NI V
VAŠEM STILU?

V tem primeru potrebujete vozilo, ki je ravno tako pustolovskega duha kot vi. Ki vas
lahko popelje, kamorkoli si želite. Ter katerega udobje in tehnologija poskrbita, da je
potovanje nazaj prav tako zabavno. In zakaj svojemu novemu vozilu ne bi dodali še
smisla za eleganco in edinstvene življenjske filozofije? Torej, naložite, kar potrebujete,
in pojdimo! Mi vas že čakamo. S povsem prenovljenim vozilom Nissan X-TRAIL.
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Čeprav je pokrajina lahko surova, v notranjosti vozila X-TRAIL tega zagotovo ne boste občutili.
Udobno se namestite in uživajte v izbranih detajlih, kot so električna panoramska streha, oblazinjenje
v usnju z dvojnimi šivi, notranja osvetlitev z LED diodami in svetleče črne notranje obloge s kovinskimi
poudarki. Vse za to, da bi bil vaš razgled, ne glede na to, kam gledate, vedno fantastičen.

*Glede na nivo opreme
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DIH JEMAJOČ OD STREHE DO TAL.
X-TRAIL poskrbi za vaše dobro počutje, najsi bo to z navdihujočim
pogledom na zvezdnato nebo ali zgolj udobnim sedežem ob mrzlih jutrih.
Udobni sedeži s podporo za hrbtenico po navdihu položaja
človeškega telesa v breztežnostnem prostoru – Nissanovi inženirji
so z mislijo na vaše udobje poiskali navdih v vesolju pri astronavtih, ki
sproščeno lebdijo v breztežnostnem prostoru. Da bi med sedenjem za
volanom lahko posnemali ta “naravni položaj telesa”, so zasnovali
zgiben prednji sedež, ki s sedežnimi blazinami, ki se upognejo v skladu
z edinstvenimi točkami pritiska, podpira vaše telo od medeničnega dna
do prsnega koša. Rezultat njihovega truda je izjemno udobje, tudi
če niste v vesoljski obleki.
Električna panoramska streha – dodaten navdih iz vesolja. Po zaslugi
opcijske električne panoramske strehe lahko vsi potniki uživajo v dih jemajočih
pogledih na nebo in zvezde, morebitni naslednji cilj vaših pustolovščin.
Ogrevani in hlajeni nosilci za pijačo – Vašo pijačo ohranjajo toplo ali
hladno - takšno kakršno imate najraje.
Ogrevanje prednjih sedežev za čim hitrejše udobje – Nissanova
inovativnost do najmanjših detajlov. Ogrevanje sedeža deluje tako, da se
osredotoči na ključna mesta vašega telesa in jih ogreva po vrsti, tako da
se vi čim prej pogrejete.

*Glede na nivo opreme

Zunanjost | Notranjost | Raznolikost | Tehnologija in Zmogljivosti | Dodatna oprema | Barve in Oblazinjenja
Stran 1 | Stran 2 | Stran 3

Natisni |

Zapri

POMIKAJTE, NAGIBAJTE, ŠIROKO
ODPIRAJTE.
Pametnejša 2. vrsta sedežev. Ta druga vrsta sedežev je po zaslugi
prilagodljivega sedežnega sistema vozila X-TRAIL resnično prvorazredna.
Sedežno klop, deljivo v razmerju 60/40, je namreč mogoče potisniti naprej
za lažji dostop in nastaviti v položaj, ki zagotavlja nekoliko več prostora za
prtljago ali noge ali pa oboje. Poleg tega lahko naslonjala nagnete nazaj,
ko si zaželite počitek.
Opcijska 3. vrsta sedežev. To je popolna rešitev, ko potrebujete prevoz
za svojo ekipo ali želite s seboj peljati več prijateljev. Preklopna sedeža v
3. vrsti vozila X-TRAIL, deljiva v razmerju 50/50, vam zagotavljata dodatno
prilagodljivost, saj lahko prevažate potnike in njihovo prtljago, lahko pa ju
tudi zložite, da dobite raven pod in s tem največji možen prostor za prtljago.
Električna dvižna prtljažna vrata in zadnja vrata s širokim kotom
odpiranja do 77º. Z zadnjimi vrati, ki se odprejo skoraj do kota 80º,
in opcijskimi električnimi dvižnimi prtljažnimi vrati, ki se odprejo s pritiskom
na gumb na prtljažnih vratih, Nissanov inteligentni ključ ali stikalo ob
voznikovem mestu, vam X-TRAIL omogoča enostaven dostop v vozilo
za namestitev otroškega sedeža ali natovarjanje smučarske deske.

77

°

NASTAVLJIV
NAKLON
NASLONJALA
SEDEŽEV V 2.
VRSTI

ODPIRANJE ZADNJIH VRAT

POMIČNI SEDEŽI V 2.
VRSTI
ELEKTRIČNA DVIŽNA
PRTLJAŽNA VRATA

* Glede na nivo opreme

Zunanjost | Notranjost | Raznolikost | Tehnologija in Zmogljivosti | Dodatna oprema | Barve in Oblazinjenja
Stran 1 | Stran 2

Natisni |

Zapri

18

A

B

C

D

KONFIGURACIJ
Divide-N-Hide (razporedi in skrij).
Sistem za razporeditev prtljage Divide-NHide vam omogoča, da boste prtljago
hitro in učinkovito razporedili.
S prilagodljivim kompletom polic in
pregrad lahko na preprost način in
praktično z eno roko, ustvarite vrsto
različnih konﬁguracij.
Dolg, raven polico in odlagalno mesto
pod njim za velike predmete in predmete,
za katere nočete, da jih kdo opazi
Postavite polico v spodnji položaj za višji
prtljažni prostor za višje predmete.
Ustvarite visok prostor s priročno zgornjo
polico, ki varuje vaše dragocenosti pred
nepovabljenimi pogledi.
Ustvarite priročno polico in prostorno
odlagalno mesto pod njo za ločeno
razporeditev predmetov in enostaven
dostop do njih.

ŠIROKO ODPRITE VRATA IN DUHA.
Dovolj prostora za posadko in prtljago. S tem, ko vam omogoča, da v njem
prevažate približno 2,6 metra dolg predmet, vam X-TRAIL daje možnosti, kakršnih
še niste imeli. Zahvaljujoč domiselni zložljivi sedežni klopi, deljivi v razmerju
40/20/40, pa lahko s seboj povabite tudi svoje prijatelje.

1.982

LITROV

Vi, sopotnik in veliko
prtljage.

550

LITROV

Vi, štirje sopotniki in vsa
vaša prtljaga.
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UMAŽITE SE MALO S ČISTO VESTJO.
Kaj če bi lahko imeli prostornega športnega terenca, ki ga je zelo zabavno
voziti, hkrati pa ga odlikuje še varčna poraba goriva? Z X-TRAIL-om nam je to
uspelo doseči z izpopolnitvijo dobesedno vsega, od zunanje aerodinamike, ki gladko drsi
skozi veter, in naprednih motorjev do brezstopenjskega menjalnika Xtronic, ki povečuje
učinkovitost in zmogljivost do najvišje možne mere.
Moč za brezhiben pogon. Prenovljeni X-TRAIL poganja napredni 1,6-litrski dizelski
motor, ki zagotavlja zmogljivost večjih dizelskih motorjev, hkrati pa porabi manj goriva in ima
nižje emisije CO2. Motor je opremljen tudi z Nissanovim samodejnim sistemom Start/Stop,
ki ugasne motor, kadar njegovo delovanje ni potrebno, na primer pred rdečim semaforjem,
da prihrani gorivo, in ga nato hitro in tiho ponovno zažene, ko pritisnete pedal plina.
MOTOR

MOČ
(KM)

NAVOR
(Nm)

CO2*
(g/km)

PORABA GORIVA*
(l/100km)

1.6 dCi dizel
2WD MT

130

320

129

4,9

1.6 dCi dizel
2WD Xtronic

130

320

135

5,1

1.6 dCi dizel
4WD MT

130

320

139

5,3

*Začasni podatki, do potrditve homologacijskih podatkov.

Brezstopenjski samodejni menjalnik Xtronic V najnovejši različici našega
menjalnika Xtronic je trenje zmanjšano za do 40 %, pokrivanje prestavnih razmerij
pa je povečano in je večje kot pri nekaterih 8-stopenjskih samodejnih menjalnikih.
Novi varčni način Eco zmanjša porabo goriva ob pritisku na stikalo. Vse to skupaj
z gladkim delovanjem daje občutek vožnje na stalnem valu moči.
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KAJ ČE_

BI VAŠ AVTO VEDEL, KDAJ
ZAVIJATE?
In se znal odzivati na vaše ukaze? Gre za neke vrste intuitivno odzivanje, ki smo
ga vgradili v vse modele X-TRAIL. Tako lahko v vsako situacijo vstopite bolj samozavestno
in jo zapustite s širokim nasmeškom.
Intuitiven štirikolesni pogon (4WD).
X-TRAIL je s sistemom štirikolesnega pogona
All-Mode 4x4-i sposoben voziti tako po cesti
kot po terenu. Za največjo učinkovitost lahko
izberete stalen dvokolesni pogon (2WD).
Samodejni način Auto nenehno spremlja vozne
pogoje in prilagaja ravnovesje moči med
prednja in zadnja kolesa za najboljši možen
pogon. In v zahtevnejših pogojih? Izberite način
Lock za stalen štirikolesni pogon.

Aktivna motorna zavora (AEB). Ta sistem
zavre motor s pomočjo menjalnika Xtronic, ko
upočasnjujete pred zavijanjem ali se zaustavljate,
podobno, kot če bi prestavili v nižjo prestavo
pri tradicionalnem menjalniku, da pripomore
k enakomernejšemu upočasnjevanju in bolj
samozavestnemu občutku pri zaviranju.

Aktivni nadzor notranjih koles (ATC).
Ta inovativna tehnologija pripomore k boljšemu
nadzoru pri zavijanju. Sistem prepozna
situacijo zavijanja in lahko po potrebi zavre
posamična kolesa, da vam pomaga
samozavestno krmiliti vozilo skozi ovinek.

Aktivni nadzor vožnje (ARC). Ne bojte se
neravnin na cestišču. X-TRAIL lahko potem,
ko zapeljete čez izboklino, s sistemom ARC
samodejno vključi zavore in prilagodi navor
motorja, da ublaži udarec.

Sistem za pomoč pri speljevanju v
klanec (HSA). Speljevanje samo navzgor,
brez zdrsa nazaj. Ta sistem pomaga preprečiti
premikanje vozila nazaj pri zagonu motorja
in speljevanju na klancu.

* Glede na verzijo
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NISSANOV NAPREDNI PRIKAZOVALNIK ZA POMOČ PRI VOŽNJI

INOVACIJA NEPOSREDNO PRED
VAŠIMI OČMI.

Prometni zastoji. Dogovarjanje o načrtih za večerjo. Toliko se dogaja okrog vas, da hitro postanete manj
pozorni na tisto, kar je najbolj pomembno: na vožnjo. Napredni prikazovalnik za pomoč pri vožnji DriveAssist vam posreduje vse potrebne informacije, od natančnih navodil za pot do imena klicatelja, vse v
vašem vidnem polju, s čimer se čas, ko ne gledate na cesto, zmanjša na minimum.

iPOD®

SISTEM ZA NADZOR TLAKA
V PNEVMATIKAH

USKLADITEV
PRIKAZOVALNIKA Z BARVO
VOZILA

SISTEMI ZA POMOČ PRI
VOŽNJI

NAVIGACIJA TURN-BY-TURN

* Glede na nivo opreme
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NISSANCONNECT

Z MOBILNIMI APLIKACIJAMI

PAMETNO IN FUNKCIONALNO. NissanConnect vsebuje množico pametnih funkcij, ki so po zaslugi 7" palčnega zaslona na
dotik z zaščito proti bleščanju in naprednega vmesnika neverjetno preproste za uporabo. Sistem punuja učinkovito kombinacijo
avdio, navigacijskih in komunikacijskih fukcij, kot tudi učinkovito povezovanje s pametnimi telefoni.
POVEZANI KAMORKOLI GRESTE. NissanConnect vam ponuja popolno integracijo vašega pametnega telefona. Uživajte v vedno
novem seznamu aplikacij*, preko zaslona v vašem Nissanu, ki so prilagojene, da na varen način še izboljšajo vašo vozno izkušnjo. Vaš
X-Trail bo postal popolnoma integriran del vašega povezanega življenja, tako kot vaš pametni telefon, tablica ali računalnik.
INTELIGENTNA POMOČ PRI VOŽNJI in navigacijske funkcije vam pomagajo v vseh situacijah v prometu
PRETAKANJE ZVOKA PREKO BLUETOOTH (R). Uživajte v digitalnem radiu, Internetnem radiu ali pa pretakajte glasbo iz
svojega pametnega telefona.
iPOD/USB VHOD. Priključite svoj iPod ali MP3 predvajalnik, da bi imeli tudi na poti na voljo svojo celotno glasbeno zbirko.

*Vožnja je resna stvar. NissanConnect storitve uporabljaj samo ko je to varno. Nekatere aplikacijo bodo lahko na voljo kasneje. Potrebna je naročnina na
NissanConnect dodatne storitve (prvi dve leti zastonj). Storitve in aplikacije so na voljo samo v določenih državah EU in samo pri določenih Nissanovih
modelih. Nekatere storitve in aplikacije omogočajo zunanji partnerji, izven Nissanove kontrole, in se zato lahko spremenijo brez predhodne objave oz. brez
vednosti Nissana ali njegovih partnerjev. (vključujoče vse, brez omejitev, ukinjanje storitev s strani zunanjih partnerjev). Določene funkcije potrebujejo
primeren telefon oz. napravo, ki ni vključena pri samem vozilu. Mobilna omrežja ponujajo mobilni operaterji, ki niso pod kontrolo Nissana. Mobilno omrežje ni
na voljo na vseh področjih. Lahko se pojavijo stroški roaminga in/ali prenosa podatkov. Nissan ni odgovoren za kakršnokoli nadomestilo opreme oz.
nadgradnjo ali povezanih stroškov, ki bi bili potrebni za nadaljne delovanje v primeru spremembe pogojev delovanja.
Predstavljene funkcije in storitve so na voljo samo v določenih državah v Evropi in za določene modele Nissan
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Parkiranje novega vozila Nissan X-TRAIL
je ravno tako enostavno, kot ga voziti.
Inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju
izmeri razpoložljivo parkirno mesto, da se prepriča,
da je dovolj prostora. Poleg tega X-TRAIL v
samodejnem načinu Auto manevrira namesto
vas, da brez truda zdrsnete v parkirno mesto.
Gumbi na zaslonu vam omogočajo, da
sistemu poveste, kako bi radi parkirali.

V drugih okoliščinah parkiranja pa vam ti
gumbi pomagajo izbrati želeno mesto in
vas nato usmerjajo vanj.

NISSANOV AROUND VIEW MONITOR (AVM)

KRIJE VAM HRBET, PA TUDI
VSE OSTALO.

Kaj če lahko bočno parkiranje postane bolj preprosto? Zaslon za prikaz območja za vozilom je pri vzvratni
vožnji sicer zelo uporaben, pri parkiranju pa je dobro videti še kaj več kot to, kar se nahaja neposredno za vozilom.
Zato vam X-TRAIL ponuja zaslon za nadzor okolice. Njegove štiri kamere vam dajejo 360-stopinjski pogled na
vaše vozilo s ptičje perspektive, pri čemer se vam na zaslonu lahko istočasno ločeno prikažejo izbrani približani deli
vozila, na primer prednji ali zadnji del in vogali, da imate še boljši pregled nad vozilom. In ker vse ovire niso pri miru
(govorimo o nakupovalnih vozičkih), ima X-TRAIL sistem za zaznavanje premikajočih se predmetov, ki nadzira prostor.

* Glede na nivo opreme

* Glede na nivo opreme
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NISSANOVA FILOZOFIJA SAFETY SHIELD

INOVACIJE, KI VAS BUDNO
VARUJEJO.

Kaj če bi lahko v vsakem trenutku razpolagali z vsem potrebnim zaupanjem
v svoje vozilo? Nissanov sistem Safety Shield je celovit pristop k varnosti,
ki vodi projektiranje in razvoj vseh vozil, ki jih izdelujemo.
Vedno bedijo nad vami. Pametne tehnologije vam pomagajo nadzorovati
tako okolico kot sisteme vašega vozila. Tako vas opozorijo, ko zapeljete s svojega
voznega pasu, ali vam pomagajo poskrbeti, da vozite s pravilno napolnjenimi
pnevmatikami.
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah. Sistem vas opozori na nizek tlak v
pnevmatiki.
Sistem za ohranjanje voznikove pozornosti. Vaš X-TRAIL vedno pazi na vas
in spremlja vašo vožnjo. Če zazna, da ste morda utrujeni, zaspani ali da niste
osredotočeni na vožnjo, vas opozori prek naprednega prikazovalnika za pomoč
pri vožnji Drive-Assist.
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov. Znanje je moč. In da bi bili dobro
obveščeni, X-TRAIL uporablja napreden sistem, ki je sposoben brati prometne
znake, vključno s hitrostnimi omejitvami in drugimi nasveti, ter vam posreduje
informacije na prikazovalniku za pomoč pri vožnji Drive-Assist.
Pomoč za vklop in izklop dolgih luči. X-TRAIL je pozoren tudi do tistih, ki vam
vozijo nasproti. Če sistem medtem, ko vozite z dolgimi lučmi, zazna nasproti vozeče
vozilo, dolge luči samodejno ugasne. Ko gre vozilo mimo, jih znova vključi.

Pomagajo vam, da se odzovete. Te serijsko vgrajene tehnologije
vam pomagajo, da se odzovete na potencialno nevarno situacijo,
tako da pritisnete na zavore ali se hitro izognete oviri na cesti.
Sistem za nadzor stabilnosti vozila (VDC) vam pomaga, da
ohranite krmiljeno smer vožnje.
Sistem proti blokiranju koles (ABS) vam pomaga ohraniti nadzor
nad smerjo vozila pri izogibanju oviram in istočasnem močnem zaviranju.
Sistem pomoči pri zaviranju (BA) pomaga zagotoviti največjo
možno zavorno moč, če zazna sunkovito zaviranje in začuti, da ste
v nevarnosti.

Pomagajo vas zaščititi. V primeru neizogibnega trka Nissanova
zgradba karoserije pomaga absorbirati sile udarca, napredni
sistemi varnostnih pasov in varnostnih blazin pa pomagajo
zaščititi potnike.

VARNOSTNIH BLAZIN
SERIJSKO

Opcijsko opozorilo na nevarnost čelnega trka s sistemom za zaviranje
v sili s predvidevanjem

Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika

Opcijsko opozorilo pred vozili v mrtvem kotu

Bočni varnostni zavesi, vgrajeni v strop

Opcijsko opozorilo pred nenamerno spremembo voznega pasu

Bočni varnostni blazini, vgrajeni v prednja sedeža
Serijsko 2 ISOFIX pritrdišči za otroške sedeže

Opcijski zaslon za nadzor okolice s sistemom za zaznavanje
premikajočih se predmetov

* Glede na nivo opreme
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NISSANOVA TEHNOLOGIJA SAFETY SHIELD

ODNESITE JO ZGOLJ Z OPOZORILOM.
Ali ne bi bilo super, če bi se nezgodam na cesti lahko vedno izognili? Tehnologije Nissan Safety Shield vam prinašajo
vrsto naprednih varnostnih sistemov, ki vas opozorijo na pretečo nevarnost. Prepričani smo, da se z informacijami, ki vam
jih posredujejo, vsakič izognete morebitni nezgodi.
Zaviranje v sili s predvidevanjem (FEB). Če obstaja nevarnost naleta v vozilo pred vami, vas sistem opozori tako z
zvočnim kot tudi s vidnim opozorilom. V primeru da voznik ne reagira, se aktivirajo zavore, ki upočasnijo vozilo.

Opozorilo pred vozili v mrtvem kotu (BSW).
Če sistem zazna drugo vozilo v vašem mrtvem
kotu, se prikaže opozorilna lučka na voznikovih
ali sovoznikovih vratih ter na naprednem
prikazovalniku za pomoč pri vožnji Drive-Assist.
Če v tem času vključite smerokaz, lučka prične
utripati, spremlja pa jo tudi zvočni signal,
ki opozarjata na nevarnost.

Opozorilo pred nenamerno spremembo
voznega pasu (LDW). Če sistem za opozorilo
pred nenamerno spremembo voznega pasu
zazna, da ste zapeljali s svojega voznega pasu,
vas na to opozori z vizualnim in zvočnim signalom.
Je celo tako pameten, da se opozorila, ko
vključite smerokaz, prekinejo.

Zaznavanje premikajočih se predmetov
(MOD). Če zaslon za nadzor okolice med
delovanjem zazna premikajoč se predmet
v bližini vozila, vas na to opozori z vizualnim
in zvočnim signalom.

* Glede na nivo opreme
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SPOZNAJTE X-TREMNE
MOŽNOSTI KONFIGURACIJE.

NISSANOVA ORIGINALNA DODATNA OPREMA
NAJ BO X-TRAIL SAMO VAŠ.

4

DAJTE SVOJEMU X-TRAILU
osebni pečat s kombiniranjem
stilske in praktične originalne
dodatne opreme Nissan. Začenši s
kromiranimi pokrovi ogledal in
stranskimi letvicami, potem dodamo
sprednjo in zadnjo crossover
zaščito in 19" lita platišča, potem
pa dodamo še svetlobno osvetlitev
pragov za premium občutek: izbira
je samo vaša.

4. Zaščita spodnjega dela prtljažnih vrat
5. Aluminijasti strešni nosilci
6. Odstranljiva vlečna kljuka
7. Zaščita za psa
8. Zadnji naletni ščit
9. Osvetljene zaščite pragov vrat
(komplet za prednja vrata)
5

1

6

7

1

1..Paket opreme Style: kromirana ohišja
zunanjih ogledal, zaščitne stranske letvice
in zaključek prtljažnih vrat

2

2. Zaščitna letev prednje rešetke in prednji
naletni ščit
3. WIND 19-palčna diamantno brušena
temno siva lita platišča

2
3

8

9
*Za še več podrobnosti, pri Nissanovem pooblaščenem podajalcu vprašajte za katalog dodatne opreme X-Trail.
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OBLAZINJENJA

BARVE

VISIA/ACENTA

Zelena Titanium Olive – K - EAN

Oranžna SUZAKU Amber – K - EAR

Rdeča - N - AX6
Velurju podobno blago

TEKNA

Sivomodra – K - RAQ

Perla bela - K - QAB

Srebrna - K - K23

PRAVO USNJE
PERFORIRANO - v bež barvi

Siva - K - KAD

Črna - K - G41

LITA PLATIŠČA

PRAVO USNJE
PERFORIRANO - v črni barvi

K - Kovinska
N - Navadna

DIMENZIJE

A: Medosna razdalja: 2.705 mm
B: Celotna dolžina vozila: 4.640 mm

D

C: Celotna širina vozila: 1.820 mm
(1.830 mm z 19" platišči)
D: Celotna višina vozila: 1.710 mm
(1.715 mm s strešnimi nosilci)
17-palčna lita platišča
(srebrne barve)

19-palčna lita platišča
(strojno obdelana)
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ZARADI VAS SE NISSAN
POKAŽE V NAJBOLJŠI LUČI.
Vi spodbujate našo domišljijo. Vi
podpirate našo iznajdljivost. Vi nas
navdihnete, da spremenimo pravila in
ustvarjamo novosti. Novosti pri Nissanu
pa niso le dodatki in razširitve, gre
za to, da prestopimo mejo in ponovno
odkrijemo status quo. Gre za razvoj
nepričakovanih rešitev za izpolnitev
vaših najglobljih in najbolj uporabnih
želja. Pri Nissanu oblikujemo vozila,
dodatno opremo in ponujamo storitve,
ki presegajo običajno – praktične
stvari naredimo vznemirljive, vznemirljive
pa praktične in tako vam vsak
dan ponujamo bolj izpopolnjeno
vozno izkušnjo.

LETNI oz. 20.000km INTERVAL
ZA BENCINSKE MOTORJE

PODALJŠANO JAMSTVO

NISSAN-ova servisna pogodba
je najboljši način, da svojemu novemu
Nissan X-TRAIL-u omogočite
vzdrževanje, ki si ga zasluži!

NISSAN 5* vam daje možnost, da
svojo tovarniško 3 letno oz.
100.000km garancijo podaljšate na
daljše obdobje oz. večje število
dovoljenih prevoženih kilometrov.

Ko boste svoje vozilo pripeljali v našo
pooblaščeno prodajno-servisno mrežo,
bomo zamenjali dele in tekočine v
skladu z Nissanovo predvideno servisno
politiko, hkrati pa tudi preverili, da vse
deluje tako kot mora.
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3-LETNO GARANCIJO oz. 100.000km
LETNI oz. 30.000km INTERVAL
ZA DIZELSKE MOTORJE

SERVISNA POGODBA

Dobro bomo skrbeli za vašega Nissana,
obenem pa bo cena vzdrževanja ﬁksna
za celotno obdobje.

*Pogoji se lahko razlikujejo po posameznih državah. Zato se za
podrobnosti o servisni pogodbi in podaljšanem jamstvu obrnite
na najbližjega pooblaščenega trgovca Nissan.

NISSAN X-TRAIL
VAM NUDI:

Izberite pogodbo, ki najbolj ustreza
vašim potrebam.
V primeru popravila bodo uporabljeni
samo originalni deli Nissan, ki jih bodo
vgradili izurjeni Nissanovi mehaniki.
Za vaše mirnejše spanje je vključena
tudi 24-urna cestna asistenca po celi
EU (če je na voljo).

Popolna kontrola časa in denarja. Nissan
vas bo obvestil kdaj morate priti na
pregled in vam predlagal najprimernejši
čas za vaš obisk servisa.
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Obiščite našo spletno stran: w w w.nissan.si

Spremljajte Nissan X-TRAIL na:
Žig koncesionarja:

Prizadevamo si, da je vsebina publikacije v času tiskanja točna (JULIJ 2014). V katalogu so prikazana prototipna vozila, ki jih prikazujemo na avtomobilskih
sejmih. Nissan Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni specifikacije in vozila,
predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo pooblaščene koncesionarje Nissan obvestili v najkrajšem možnem času. Za aktualne informacije
se obrnite na najbližjega pooblaščenega zastopnika Nissan. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od
resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Reproduciranje tega kataloga v celoti ali delno brez predhodnega pisnega
soglasja podjetja Nissan Europe ni dovoljeno.

Ta katalog je tiskan na papirju brez klora. – GEA XTRAIL PC BROC 07/2014 – Tiskano v EU.
Zasnova: NEW BBDO, Francija – Tel.: +33 1 40 62 37 37 in izvedba: eg+ worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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