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ЯКЩО_

МАНДРУВАТИ З КАРТОЮ 
В РУКАХ – НЕ ВАШ СТИЛЬ?
Вам потрібен автомобіль, який так само відкритий для пригод, як і Ви. 
Який би міг відвезти Вас туди, куди забажаєте. Комфорт і новітні технології  
якого зроблять Вашу поїздку назад такою ж захопливою. І до того ж, 
чому б не наповнити Ваше перебування в салоні почуттям стилю та 
унікальності? Отже, влаштовуємося зручніше і — їдемо. Ми готові. 
Абсолютно новий Nissan X-TRAIL.

*Передні датчики паркування недоступні в серійних комплектаціях Nissan X-Trail в Україні.



220 MM 220 MM



220 MM 220 MM

Дороги могли б бути і кращими, але салон X-TRAIL — навряд чи! 
Влаштовуйтеся зручніше та насолоджуйтеся вишуканими деталями: панорамним люком з 
електроприводом,   подвійним простроченням шкіряного салону, світлодіодним 
освітленням інтер’єру та декоруванням салону чорним глянцем  та вставками під метал. 
Все для створення вражаючого вигляду — скрізь, куди не кинь оком.
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ВРАЖАЮЧИЙ 
В КОЖНІЙ ДЕТАЛІ
Чи Ви насолоджуєтеся зоряним нічним небом, чи просто 
потребуєте затишне місце, аби посидіти прохолодним ранком, 
X-TRAIL дбатиме про Вас.

Зручні сидіння, конструкція яких навіяна ідеєю нульової 
гравітації, з підтримкою спини — для створення максимального 
комфорту сидінь інженери Nissan скористалися досвідом перебування 
космонавтів в абсолютній невагомості, без зусиль і напруження. 
Щоб відтворити це положення за кермом автомобіля, інженери Nissan 
створили комфортабельні сидіння з активною підтримкою спини і 
подушками, що набувають форми Вашого тіла. Розташовуйтеся 
зручніше і насолоджуйтеся космічним рівнем комфорту. Результатом 
є винятковий комфорт — і байдуже — у скафандрі Ви чи ні.

Панорамний люк з електроприводом — більше космічного 
натхнення. Панорамний люк з електроприводом відкриває для всіх 
пасажирів вражаючу перспективу неба, зірок і, може бути, 
це є Вашим наступним пунктом призначення.

Підсклянники з підігрівом і охолодженням — щоб Ваші напої 
залишалися прохолодними або теплими — саме так, як Вам більше 
подобається.

Комфортні передні сидіння зі швидким підігрівом — інновації 
Nissan, продумані до деталей. Ви зігрієтеся дуже швидко, оскільки 
тепло зосереджуватиметься на основних ділянках Вашого тіла та 
послідовно нагріватиме їх.
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МІСЦЯ ВИСТАЧИТЬ.
Є місце і для рибальського приладдя і для 
команди. X-TRAIL завдяки наявності простору 
для розміщення об’єктів до 2,6 метрів 
дозволить Вам максимально ефективно 
використовувати габарити автомобіля.
Можливості трансформації спинок сидінь в 
пропорції 40/20/40 дадуть Вам змогу взяти 
із собою ще і друзів.

Високотехнологічний 2-й ряд. Це 
2-й ряд справді першого класу завдяки 
системі регулювання сидінь X-TRAIL. 
Сидіння, що розкладаються в пропорції 
60/40, плавно переміщуються вперед 
та назад для легкого доступу та 
регулювання місця для багажу 
або задніх пасажирів, залежно 
від ваших потреб. Сидіння також можна 
відкинути, коли захочеться відпочити і 
розслабитися.  

Сенсорні двері багажника з 
електроприводом та задні бокові 
двері, що відкриваються на 77°. 
Кнопки не потрібні — двері багажного 
відділення відчиняються за помахом 
руки, — це зручно, коли руки зайняті 
або ж Ви не хочете забруднитися. 
У разі наявності  дитячого сидіння або 
сноубордів X-TRAIL забезпечує Вам 
легкий доступ до другого ряду сидінь 
завдяки тому, що задні бокові двері 
відкриваються майже на 80°.

СЕНСОРНІ 
ДВЕРІ 
БАГАЖНИКА 
З ЕЛЕКТРО-
ПРИВОДОМ

77°
ЗАДНІ БОКОВІ ДВЕРІ, 
ЩО ВІДКРИВАЮТЬСЯ НА

1982 ЛІТРІВ

Ви, пасажир та купа багажу.

РІВНА ПІДЛОГА. Рівна підлога 
для габаритних та довгих предметів 
при складених спинках 2-го ряду 
сидінь.

ДВОРІВНЕВЕ РОЗМІЩЕННЯ. 
Ви можете розмістити легкі та габаритні 
предмети на верхньому ярусі і, наприклад, 
дитячу коляску в основному відділенні.

РОЗМІЩУЙТЕ ВАНТАЖ БЕЗ ЗУСИЛЬ

2-Й РЯД СИДІНЬ: ДОСТУП РОЗШИРЕНО
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А ЩО ПІД КАПОТОМ?
А якби Ви отримали економію палива в просторому позашляховику та ще 
й насолоду від керування автомобілем? З X-TRAIL це стало можливим, адже ми 
все удосконалили:  від зовнішньої аеродинаміки, до найсучасніших двигунів та  
автоматичної безступеневої коробки передач з електронним управлінням Xtronic, 
що максимально збільшує ефективність.

Вибирайте:  2WD або 4WD для бензинового двигуна 2,0 л, потужний бензиновий 
двигун 2,5 л або ж  дизельний 1,6 л, який оснащується автоматичною системою 
Start/Stop. Система зменшує витрату палива, припиняючи роботу двигуна, наприклад, 
на світлофорі, й поновлює її як тільки це стає необхідним. 

Двигун Потужність (к.с.) Крутний момент (Нм)

2,0 л бензин 
2WD MT 144 200

2,0 л бензин 
2WD Xtronic 144 200

2,0 л бензин 
4WD Xtronic 144 200

2,5 л бензин 
4WD Xtronic 171 233

1,6 л дизель 
2WD Xtronic 130 320

1,6 л дизель 
4WD MT 130 320

Xtronic (варіатор). Остання версія нашого варіатора Xtronic симулює перемикання 
7-и передач, що також можливе завдяки наявності режиму ручного перемикання. 
Новий режим Eco починає  економити паливо  як тільки він активований. Все це 
разом із плавним ходом  — ніби  подорож на безперервній хвилі потужності.
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Інтуїтивно зрозуміла система повного 
приводу 4WD. Система повного приводу 
All-Mode 4x4-i для X-TRAIL зарекомендувала 
себе належним чином і на асфальтованих 
трасах і на бездоріжжі. Можна обрати 
безперервний режим 2WD для максимальної 
ефективності. Автоматичний режим постійно 
контролює умови та регулює баланс сил між 
передніми та задніми колесами для кращого 
зчеплення з дорогою. Складні умови? 
Виберіть режим блокування 4WD Lock Mode.
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УЯВІТЬ, ЩО_

ВАШ АВТОМОБІЛЬ ЗНАЄ, 
КОЛИ ВИ ПОВЕРТАТИМЕТЕ
Та як реагувати на ваші команди. Систему інтуїтивного реагування 
такого типу ми вбудували в кожен X-TRAIL. Таким чином, Ви відчуватимете 
більшу впевненість в кожній ситуації і зможете долати перешкоди з усмішкою.

Система активного гальмування 
двигуном Active Engine Braking. 
При сповільненні руху на повороті або перед 
зупинкою ця система використовує 
трансмісію Xtronic для гальмування 
двигуном — аналогічно переходу на знижену 
передачу в інших трансмісіях — щоб сприяти 
більш плавному та впевненому гальмуванню.

Система  активного контролю 
траекторії Active Trace Control. 
Прогресивна, ця інноваційна технологія 
допомагає поліпшити керування під час 
повороту. Вона аналізує ситуацію при 
повороті та, за необхідності, може 
підгальмовувати кожне колесо окремо, щоб 
допомогти Вам впевнено подолати поворот.

Система  зменшення коливань кузова 
Active Ride Control. Не бійтеся 
нерівностей дороги. З системою Active Ride 
Control Ваш X-TRAIL може автоматично 
застосовувати підгальмовування та здатен 
регулювати крутний момент двигуна, щоб 
зробити Вашу поїздку більш комфортною.

Система допомоги при старті вгору 
Hill Start Assist. Вгору, вгору і 
якнайвище. Система Hill Start Assist 
допомагає запобігти скочуванню при 
старті вгору.

Система  допомоги при спуску 
Hill Descent Control. Під час крутого 
спуску система керуватиме роботою 
гальмівної системи, щоб Ви могли 
зосередитись саме на рульовому 
управлінні.
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iPOD® ВИБЕРІТЬ КОЛІР 
АВТОМОБІЛЯ

ПОМІЧНИКИ В КЕРУВАННІ 
АВТОМОБІЛЕМ

НАВІГАЦІЙНІ ВКАЗІВКИ

СУЧАСНИЙ БАГАТОфУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ ВІД NISSAN

ІННОВАЦІЯ, ЯКА ПРЯМО 
ПЕРЕД ВАМИ.
Затори. Плани на вечір. Коли життя навколо вирує, легко випустити з уваги головне: дорогу. Усю 
інформацію — від  навігаційних вказівок до ідентифікації вхідного дзвінка — багатофункціональний 
дисплей на панелі приладів відображає просто перед очима, мінімізуючи відволікання від дороги.
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НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА NISSANCONNECT*

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ
ЗРУЧНІ ТА фУНКЦІОНАЛЬНІ. Навігаційна система NissanConnect поєднує функціональність з легкістю 
використання завдяки 7" антивідблисковому сенсорному екрану з високою роздільною здатністю. 
Це система з потужним поєднанням аудіо, навігації та комунікаційних функцій. 

ЗАВЖДИ І ВСЮДИ НА ЗВ’ЯЗКУ. Навігаційна система NissanConnect пропонує інтеграцію смартфона. 
Насолоджуйтесь списком додатків*, який швидко відкривається, завдяки зручному екрану Nissan, створеному для 
розширення Ваших можливостей безпечного керування автомобілем. З новою системою NissanConnect Ваш X-TRAIL 
стає таким само мультимедійним пристроєм, як Ваші смартфон, планшетний комп'ютер або ноутбук.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДОПОМОГА ВОДІЄВІ та навігаційні функції допоможуть Вам у будь-яких дорожніх ситуаціях.

ПОТОКОВЕ АУДІО ЧЕРЕЗ BLUETOOTH®. Насолоджуйтесь інтернет-радіо або музикою, що передається 
з Вашого мобільного телефону.

iPOD/USB-ВХІД. Під час подорожі Ви можете підключити ваш iPod або MP3-плеєр для прослуховування всієї своєї 
музичної бібліотеки.

* Застереження: Керування автомобілем вимагає уваги. Використовуйте сервіси NissanConnect тоді, коли це безпечно. Деякі додатки можуть бути 
певний час недоступними. Система NissanConnect вимагає реєстрації, при цьому протягом двох років з моменту купівлі нового автомобіля 
послуги системи надаються безкоштовно. Сервіси і додатки доступні тільки для певних країн Європи і на певних моделях Nissan. Сервіси і 
додатки можуть надаватися сторонніми компаніями, непідконтрольними Nissan, і можуть бути змінені без повідомлення і зобов'язань по 
відношенню до компанії Nissan та  її агентів (включаючи будь-які обмеження в наданні сервісу і додатків, зупинки дії, затримки, пов'язані з 
діяльністю третіх осіб). Підключення до системи через функцію віддаленого доступу вимагає сумісності телефону або іншого пристрою, що 
підключається. Послуги стільникового зв'язку доступні не в усіх областях. За приймання та передання мобільних даних у роумінгу може 
стягуватися додаткова плата. Nissan не несе відповідальності за заміну устаткування, установлення оновлень або витрати, які можуть 
потребуватись при зміні роботи сервісів.
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МОНІТОР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ ВІД NISSAN

ВСЕ ГЕНІАЛЬНЕ – ПРОСТЕ.
Уявіть, що паралельне паркування – це легко. Бачити, що відбувається під час руху заднім ходом — 
це чудово, але коли йдеться про паркування, краще мати більший огляд. Ось чому X-TRAIL пропонує монітор 
Around View Monitor. Чотири камери дають віртуальний огляд 360º Вашого автомобіля з висоти пташиного 
польоту з можливістю виведення на розділений екран окремо виду спереду, ззаду або з правого боку. 
Оскільки не всі перешкоди є нерухомими, технологія виявлення рухомих об'єктів Moving Object Detection 
стежить за зоною позаду Вашого X-TRAIL і може попередити про рухомі об'єкти за Вашим автомобілем.
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Ми допоможемо Вам зреагувати. Коли потрібно різко 
натискати на гальма або раптово маневрувати навколо 
перешкод, ці стандартні технології допоможуть Вам 
зреагувати на потенційно небезпечну ситуацію.

Система динамічної стабілізації автомобіля допомагає 
підтримувати курс Вашого руху.

Антиблокувальна гальмівна система Anti-lock Braking System 
допомагає підтримувати рульове управління при різкому гальмуванні.

Електронна система розподілу гальмівних зусиль 
Electronic Brake force Distribution (EBD) спрямовує додаткові 
зусилля на задні гальма у випадку, коли у Вас є додаткова вага: 
пасажири або вантаж в задній частині автомобіля.

Система допомоги при екстреному гальмуванні Brake 
Assist допомагає застосувати максимальне гальмівне зусилля в 
аварійних ситуаціях, якщо система виявить різке гальмування.

фІЛОСОфІЯ КОМПЛЕКСА СИСТЕМ 
АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ 
NISSAN SAFETY SHIELD

ІННОВАЦІІ, 
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА ВАС.
А якби Ви відчували безпеку кожної миті Вашої поїздки? 
Nissan Safety Shield — це комплексний підхід до безпеки, що впливає 
на  проектування та удосконалення кожного транспортного засобу, 
який ми виготовляємо. 

Завжди напоготові. Інтелектуальні технології допомагають стежити за 
рухом Вашого автомобіля та слідкують за оточенням. Наприклад, 
попередження про те, що Ви відхиляєтеся від своєї смуги руху, або система, 
яка попереджає про появу інших транспортних засобів в «сліпих» зонах.

Система автоматичного  перемикання фар дальнього світла 
High-beam Assist. X-TRAIL також відстежує ситуацію щодо взаємодії з 
іншими учасниками руху. Якщо Ви їдете з дальнім світлом, і система виявляє 
зустрічний рух, вона автоматично вимкне дальнє світло. Після того, як інший 
учасник руху залишиться позаду, система знову ввімкне дальнє світло.

Доступна система моніторинга «сліпих» зон 
Blind Spot Warning

Доступна система контролю рядності руху 
Lane Departure Warning

Доступна система кругового огляду Around View Monitor 
з технологією виявлення рухомих об’єктів 
Moving Object Detection

фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира

Бокові подушки безпеки для передніх сидінь

Шторки безпеки

Система кріплення дитячих сидінь ISOFIX

6 ПоДушоК бЕЗПЕКИ 
В бАЗоВІЙ КоМПлЕКТАЦІї
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Система моніторинга «сліпих» зон 
Blind Spot Warning (BSW). Система використовує 
індикатори на дверях водія та переднього пасажира, а 
також на багатофункціональному моніторі на панелі 
приладів. Якщо інший автомобіль знаходиться в «сліпій» 
зоні, після ввімкнення Вами сигналу повороту індикатор 
блиматиме з попереджувальним звуковим сигналом, 
інформуючи Вас про небезпеку.

Система контролю рядності руху 
Lane Departure Warning. Якщо X-TRAIL 
виявляє, що Ви відхиляєтеся від своєї смуги 
руху, система попередження Lane Departure 
Warning дасть як візуальне, так і звукове 
сповіщення. Система настільки «розумна», 
що вона припиняє попередження кожен раз, 
коли Ви вмикаєте сигнал повороту.

Технологія виявлення рухомих об'єктів 
Moving Object Detection (MOD). Коли 
використовується система кругового огляду 
Around View Monitor і виявлено рух біля автомобіля, 
дається візуальне та звукове сповіщення.

ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ 
NISSAN SAFETY SHIELD

ВІДБУТИСЯ ЛИШЕ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯМ.
Було б добре, якби Ви могли завжди їздити і 
відбуватися лише попередженням? З технологіями 
безпеки Nissan Safety Shield Ви отримуєте 
комплекс прогресивних систем, ладних  
попередити Вас у випадку появи проблеми. 
І ми вважаємо, що такий вид знання є аналогією 
вживання профілактичних заходів.
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ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ 
X-TRЕМАЛЬНУ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЮ
ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ NISSAN 
ЗРОБЛЯТЬ ВАШ X-TRAIL НЕПОВТОРНИМ.

1. ПАКЕТ «СТИЛЬНИЙ»: корпуси дзеркал, 
накладки на пороги дверей, 
нижня накладка на кришку багажника

2. Накладка на передній бампер із 
декоративною панеллю 

3. 19" легкосплавні диски WIND, 
глянцево-чорні

4. Нижня накладка на кришку багажника 

5. Тримач вантажу, алюмінієвий

6. Знімний зчіпний пристрій

7. Перегородка/Решітка 
для перевезення собак

8. Задня декоративна панель

9. Накладки на пороги дверей, 
з підсвічуванням, тільки передні

Ваш X-TRAIL 
стане неповторним завдяки 
широкому асортименту стильних 
і практичних аксесуарів Nissan. 
Почніть із хромованих корпусів 
дзеркал та накладок на пороги 
та передній бампер із 
декоративною панеллю 
та додайте 19" легкосплавні 
диски WIND, потім додайте 
накладки на пороги дверей, 
з підсвічуванням для відчуття 
преміальності: вибір за вами.
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КОЛЬОРИ ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

СРІБЛЯСТИЙ – K23/M

ТЕМНО-СІРИЙ – KAD/M ЧОРНИЙ – G41/M

ОЛИВКОВИЙ – EAN/PM БУРШТИНОВИЙ – EAR/PM ЧЕРВОНИЙ – AX6/S

СІРО-СИНІЙ – RAQ/M БІЛИЙ ПЕРЛАМУТР – QAB/3P

17" легкосплавні (пофарбовані у сріблястий колір) 18" легкосплавні 

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ ГАБАРИТИ

A: Колісна база: 2,705 MM 
B: Загальна довжина: 4,640 MM 
C: Загальна ширина: 1,820 MM
D: Загальна висота: 1,715 MM

ТКАНИНА ПІД ЗАМШУ

НАТуРАлЬНА шКІРА  
З ПЕРФОРАЦІЄЮ – БЕЖЕВИЙ КОЛІР

НАТуРАлЬНА шКІРА  
З ПЕРФОРАЦІЄЮ – ЧОРНИЙ КОЛІР

XE/SE

LE

M — металік 
S — неметалік
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МоДИФІКАЦІЯ 1,6 л dCi 2,0 л 2,5 л

Комплектації XE, SE, LE
Кількість місць 5
ДВИГУН

Код двигуна R9M MR20 QR25
Кількість циліндрів, конфігурація 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Кількість клапанів на циліндр 4 4 4
Об’єм двигуна см3 1598 1997 2488
Діаметр циліндра / хід поршня мм 80 / 79,5 84 / 90,1 89 / 100
Максимальна потужність кВт (к. с.) / об /хв 96 (130) / 4000 106 (144) / 6000 126 (171) / 6000
Максимальний крутний момент Нм / об/хв 320 / 1750 200 / 4400 233 / 4000
Ступінь стискування 15,4:1 11,2:1 10
Тип палива Дизель Бензин Бензин
Об’єм паливного бака л 60
ТРАНСМІСІЯ 4WD 2WD 2WD 4WD 4WD

Трансмісія 6-ступенева 
механічна

6-ступенева 
механічна

Варіатор 
Xtronic CVT

Варіатор 
Xtronic CVT

Варіатор 
Xtronic CVT

Передавальні числа

1-а передача 3,727 3,727 2,631 2,631 2,631
2-а передача 2,043 2,105
3-я передача 1,323 1,519
4-а передача 0,947 1,171
5-а передача 0,723 0,914
6-а передача 0,596 0,767 0,378 0,378 0,378

задній хід 3,641 3,687 1,960 1,960 1,960
головна пара 4,428 4,733 6,386 6,386 5,694

Тип приводу 4WD 2WD 2WD 4WD 4WD
Система автоматичного запуску та зупинки 
двигуна «Старт-cтоп» • – – – –

ШАСІ

Підвіска
передня Незалежна, пружинна на стійках McPherson 

задня Незалежна, багатоважільна

Рульове керування Рульове керування із змінюваним зусиллям

Гальмівна система Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist,
антиблокувальна система гальм ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD

Розмір/тип колісних дисків 17" x 7.0J легкосплавні, 18" x 7.0J легкосплавні
Розмір шин дюйми 225/65 R17, 225/60 R18

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МоДИФІКАЦІЯ 1,6 л dCi 2,0 л 2,5 л

КОМПЛЕКТАЦІЇ XE, SE, LE
Кількість місць 5
МАСА І ГАБАРИТИ

Споряджена маса мін./макс.1 кг 1580 / 1610 1482 / 1482 1513 / 1560 1562 / 1562 1578 / 1625
Допустима повна маса кг 2150 1917 1995 2047 2056
Максимальна вантажопідйомність1 кг 470 435 435 435 435
Максимальне навантаження 
на вісь

передня кг 1110 990 1030 1050 1060
задня кг 1115 985 1045 1085 1075

Максимальна буксирувана маса з гальмами кг 1000 1000 1000 1000 1000
Довжина мм 4640
Ширина мм 1820
Висота мм 1715
Дорожній просвіт мм 210
Колісна база мм 2705

Колія
передня мм 1575

задня мм 1575
Мінімальний радіус розвороту м 5,6
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ

Витрата палива2

міський 
режим л /100км 6,2 11,2 9,0 9,4 11,3

заміський 
режим л /100км 4,8 6,6 6,1 6,4 6,6

змішаний 
режим л /100км 5,3 8,3 7,1 7,5 8,3

Викид СО2 г /км 139 192 165 174 192
Екологічний клас Euro 5
Максимальна швидкість км/г 186 183 183 180 190
Розгін 0–100 км/г сек 11,0 11,1 11,7 12,1 10,5

1  Споряджену масу автомобіля наведено з урахуванням охолоджуючої рідини, оливи, палива, запасного колеса і набора інструментів, без урахування 
водія, пасажирів, вантажу та додаткового обладнання. Вантажопідйомність може бути меншою в залежності від опціонального обладнання і 
встановлених аксесуарів.

2  Орієнтовні дані. Додаткове обладнання, техника водіння, погодні умови, стан дороги, стан автомобіля та ін. фактори можуть впливати на результат.



220 MM 220 MM

КоМПлЕКТАЦІї

XE
 

• Фірмові світлодіодні денні ходові вогні

• Функція «Проведи мене додому»

• Регулювання рульової колонки 
по вильоту і висоті

• Електричне стоянкове гальмо

• 6 подушок безпеки + ABS + BA + EBD + ESP

• Спинки задніх сидінь, що складаються 
в пропорції 40:20:40, з регулюванням кута 
нахилу

• Задні сидіння, що здвигаються

• 5-дюймовий багатофункціональний 
кольоровий монітор 

• Круїз-контроль  

• Bluetooth 

• Аудіо CD, MP3, USB, AUX, 4 динаміки

• Кондиціонер

• Бокові дзеркала з електроприводом 
регулювання та підігрівом

• Підігрів передніх сидінь

• 17-дюймові лекосплавні диски

• Система допомоги при підйомі вгору 
Hill Start Assist

• Повторювачі повороту на бокових дзеркалах

• Передні та задні електросклопідйомники

• Задній центральний підлокітник 
з 2-ма підсклянниками

• Повнорозмірне запасне колесо

• Передній центральний підлокітник

• Вентиляція для задніх пасажирів

• 2 підсклянники на центральній консолі з 
можливістю підігріву або охолодження

SE
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ В 
ПОРІВНЯННІ З КОМПЛЕКТАЦІЄЮ XE

• Тонування задніх бокових стекол і скла 
багажних дверей

• Електропривід складання дзеркал

• Система безключового доступу (передні 
двері та двері багажника) та запуску 
автомобіля

• Передні протитуманні фари з хромованим 
оздобленням

• Шкіряне оздоблення керма і важеля КПП

• 6 динаміків

• Двозонний клімат-контроль

• Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду 
з автоматичним затемненням

• Задні датчики паркування

• Датчики дощу і світла

• Електропривід багажних дверей із сенсором 
безконтактного доступу

Опції:

• Система кругового огляду з кольоровим 
дисплеєм (AVM)

• Система моніторингу "сліпих" зон (BSW)

• Система розпізнавання рухомих об'єктів 
(MOD)

• NissanConnect 2.0: AM/FM/CD/MP3 
магнітола, навігаційна система

• 7" кольоровий сенсорний дисплей

• 18" легкосплавні  диски

• Рейлінги

• Панорамний люк з електроприводом

LE
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ В 
ПОРІВНЯННІ З КОМПЛЕКТАЦІЄЮ SE

• Світлодіодні LED фари ближнього і дальнього 
світла з автоматичним регулюванням кута 
нахилу

• Система автоматичного перемикання 
дальнього світла на ближнє (HBA)

• Шкіряні сидіння

• Електропривід регулювання сидіння водія у 
6-ти напрямках та поперекова підтримка

• Електропривід регулювання сидіння 
переднього пасажира у 4-х напрямках

• Система контролю рядності руху (LDW)

• Рейлінги

• Панорамний люк з електроприводом

• 18" легкосплавні  диски

Опції:

• Система кругового огляду з кольоровим 
дисплеєм (AVM)

• Система моніторингу "сліпих" зон (BSW)

• Система розпізнавання рухомих об'єктів 
(MOD)

• NissanConnect 2.0: AM/FM/CD/MP3 
магнітола, навігаційна система

• 7" кольоровий сенсорний дисплей

NISSAN X-TRAIL 
ПРОПОНУЄ ВАМ:

ГАРАНТІЮ НА 3 РоКИ Або 
НА 100 000 КМ ПРобІГу

МІЖСЕРВІСНИЙ  ІНТЕРВАл  1  РІК  
Або  20 000 КМ  ПРобІГу  ДлЯ  
ДИЗЕлЬНИХ ДВИГуНІВ

МІЖСЕРВІСНИЙ  ІНТЕРВАл  1  РІК  
Або  15 000  КМ  ПРобІГу  ДлЯ  
бЕНЗИНоВИХ ДВИГуНІВ.

УСЕ НАЙКРАЩЕ В 
NISSAN — ЗАВДЯКИ ВАМ.

Ви надихаєте нас на більше. Ви 
змінюєте наші уявлення. Випробовуєте 
нашу винахідливість. Примушуєте нас 
змінювати правила і створювати нові. 
Для Nissan інновації — це не лише рух 
і розвиток. Це прагнення зруйнувати 
стереотипи та переглянути стандарти. 
Це пошуки несподіваних рішень, щоб 
втілити ваші найбільш неймовірні й 
водночас прагматичні бажання. Ми в 
Nissan створюємо автомобілі, аксесу-
ари та сервіси, які народжують нові 
тренди. Роблячи функціональне 
красивим, а красиве — функціональ-
ним, ми працюємо, щоб дарувати 
вам нові враження щодня.
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Штамп дилера:

Зміст цієї брошури призначений лише для рекламних цілей. Фотографії в брошурі зроблені з прототипів автомобілів, показаних на виставках. 
Відповідно до політики компанії і зважаючи на постійні поліпшення конструкції автомобілів, компанія Nissan залишає за собою право без попереднього 
повідомлення змінювати специфікації, описані в цій брошурі. Деяке устаткування та комплектації можуть відрізнятися залежно від ринку. У разі 
будь-яких змін дилери компанії Nissan будуть додатково поінформовані в мінімальні терміни. Відтінки кольорів, наведені в цій брошурі, можуть 
відрізнятися від реальних відтінків кольорів через особливості поліграфії. Усі права захищено. Відтворення частини або цілої брошури без письмового 
дозволу компанії ТОВ «Ніссан Мотор Україна» заборонено. Товар сертифікований.
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