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Изцяло новият Nissan X-Trail 
с e-POWER. Готов за повече 
семейни приключения
Представяме ви най-новия семеен приключенски 
кросоувър на Nissan, задвижван или от уникална 
технология e-POWER за тихо, електрифицирано 
шофиране без нужда от захранване, или от двигател 
Mild Hybrid, за ободряваща производителност и 
ниски емисии.

За превъзходен контрол и уникално електрифицирано 
изживяване изберете технологията e-4ORCE, версията 
със задвижване на четирите колела, свързана с 
e-POWER.

Изцяло новият Nissan X-Trail е просторен кросоувър с 
до седем места* и всичко, от което се нуждаете, за да 
поддържате семейството си в безопасност и комфорт 
с усъвършенстваните технологии за безопасност 
на Nissan.

С авангардна свързаност*, за да се забавляват всички, 
изцяло новият Nissan X-Trail показва, че вълнуващите 
семейни приключения тепърва предстоят.

*�������	
� ���� �����
����
� �	��		
�.
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Силно изразена предница

LED светлинен подпис

Заден светлинен подпис e-Power емблема e-4orce емблема

20" алуминиеви джанти*

Никакъв компромис в стила -  
изцяло новият Nissan X-Trail
Бъдете забелязани, където и да отидете с елегантни LED фарове, отличителни и 
внушителни предни вентилационни отвори и ярки, но същевременно изящни 
линии. Отпред, безпогрешната V-образна решетка носи познатия подпис на 
вълнуващото ДНК на Nissan, за да покаже, че този електрифициран семеен 
кросоувър отказва да се слее с общия фон.

*���������� 	� ��
� �� �����
��� Tekna.
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Асистенти за водача*15W безжично зарядно за мобилен 
телефон**

Амбиентно осветление*

Навигационна система*

12.3" NissanConnect дисплей с висока 
резолюция*

12.3" дигитално табло*
10.8" Head-up дисплей*

Затворете отвън вратата на хаоса
С до 35"* вътрешни дисплеи, които допълват шофирането ви, 
гарантирано ще изпитате технологиите на Nissan в най-добрия им 
вид. Насладете се на усъвършенстваната система за подпомагане 
на водача на Nissan* и HD навигация*, показани точно пред вас, докато 
се настанявате във вашата комфортна, ергономично проектирана 
седалка. Чудите се къде да поставите вещите си? Не пропускайте 
пространството за съхранение под плаващата централна конзола. 
В интериора на X-Trail всичко е свързано с качествени детайли – 
релаксиращата атмосфера на околното осветление*, мекото усещане 
от първокласни материали и безпроблемното удобство на безжичното 
зареждане* за вашия смартфон. 

*���������	���� 
���	��� � ���� �� ��������, 	��������� ��� ���� 	���� ��������.
**��
������ 
� Qi 	������� 
� 
�������� � �����
���� 
� 	������������ �	���	��� � Qi. �� �	���	���, ��� �� 	� 	������������ � QI 	�������, � ��
��� 
	��	��� �� 
�������� �� � ���������.
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Уникалното електрифицирано 
изживяване, без нужда от зареждане 
в контакт. Това е Nissan e-POWER
e-POWER е уникална електрифицирана технология, съставена от 
икономичен бензинов двигател, зареждащ батерия. Батерията 
осигурява електричество на електромотор, задвижващ колелата. 
Резултатът е отзивчиво и тихо усещане при шофиране без 
необходимост от презареждане в контакт. Просто вълнуващо 
шофиране без стрес и без компромис с разхода на гориво.

HYBRID
Колелата се задвижват 
от бензинов двигател и 

електродвигател

ТРАНСМИСИЯ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

e-POWER
Колелата се задвижват 

само от електродвигател

100% електрически
Колелата се задвижват 

само от електродвигател

Двигател Генератор Батерия Електрически 
двигател Инвертор

Дигитален кокпит
показващ енергийните потоци*

Опростете шофирането, с e-PEDAL STEP
Изпитайте по-интуитивен начин за шофиране. 
Уникален за Nissan, e–Pedal Step ви дава 
възможност да ускорявате и забавяте ефективно 
само с педала на газта при скорости над 10 км/ч. 
Междувременно можете да използвате педала на 
спирачката за по-рязко или пълно спиране.

*������� ������� � 
���	��	� � ���	����, ��� 	������� ��� 	�� ��� ���� 
(	���� ���������� 
��������).
!�������� WLTP ���/���	 ��
"� �� ���� (�/100 ��): 5,9-6,0L // CO2 ��������� WLTP ���/���	 (g/km): 134g-136g
#���
�� 	���	�� � "������� � 	�����	���� 	 ��
�������� �� $%, �
��
����� �-�����	������� 
��	��� �������� WLTP. %��������� 	���	���� �� NEDC �� 	� ������� 
� ��� ����
� 	���	��.
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4x4 селектор за режимите на шофиране*

С e-4ORCE

Без e-4ORCE

*&�������� � 
���	��	� � 
����������, ������ 	���� ���������� 
��������.

Преоткрийте своето изживяване 
със задвижване на всички колела, 
електрифицирано. С e-4ORCE
Превземете уверено нови терени с уникалната технология на 
Nissan за задвижване на всички колела, която вече е налична за X-Trail. 
e-4ORCE* осигурява перфектния баланс между мощен и безпрецедентен 
контрол, с плавно каране за цялото семейство благодарение на 
превъзходното управление на всяка повърхност. Персонализирайте 
шофирането си още повече с 5 избираеми режима на шофиране, 
включително нормален, спортен, еко, офроуд и режим за сняг за 
несравними нива на комфорт и проходимост.
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Мек хибрид: 
Вълнение и ефективност, 
без компромиси
Защо да избирате между ободряващо шофиране 
и икономия на гориво? С новия 3-цилиндров 
двигател Mild Hybrid 1.5L с променлива степен на 
сгъстяване на X-Trail можете да имате и двете. 
Меката хибридна технология осиг урява 
подпомагане на въртящия момент при ускорение, 
докато литиево-йонната батерия и стартер- 
генераторът оптимизират ситуациите на 
изключване на двигателя, за да подобрят 
ефек тивността. Уникалното променливо 
съотношение на степента на сгъстяване в 
диапазон 8:1 и 14:1, е истинско инженерно чудо, 
посветено на ефективността и вълнението от 
шофирането.

mHEV(12v)
Колелата се задвижват 

само от бензинов двигател

ТРАНСМИСИЯ

ДВГ Генератор Батерия

!�������� ��
"� �� ���� WLTP (�/100��) : 7,1 - 7,2
!��������� ���	�� �� CO2 WLTP (�/��) : 161 - 164
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ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ КРУИЗ КОНТРОЛ поддържа дистанцията ви, като 
измерва пространството от автомобила отпред, контролира 
ускорението и забавянето, за да поддържа автоматично подходящо 
разстояние в рамките на зададената от вас скорост.

ИНТЕЛИГЕНТНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНОСТ ОТ СБЛЪСЪК 
следи до две превозни средства пред вас. Ако системата засече 
внезапно намаляване на скоростта отпред, ще чуете звуково и 
визуално предупреждение да намалите.

АВТОМАТИЧНАТА СПИРАЧКА ПРИ МАНЕВРИРАНЕ НАЗАД ви помага 
да карате на заден ход с увереност. Ако бъде открит неподвижен 
обект зад вашето превозно средство, системата може автоматично 
да задейства спирачките, за да помогне за избягване на сблъсък.

АСИСТЕНТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЛЕНТАТА НА ДВИЖЕНИЕ Пълен набор 
от технологии, които да ви помогнат да избегнете неволно 
напускане на лентата. Държи ви в центъра на лентата или чрез 
корекции с волана, или чрез прилагане на спирачно усилие.

ИНТЕЛИГЕНТЕН СПИРАЧЕН АСИСТЕНТ забелязва обекти и задейства 
спирачките, ако има риск от сблъсък с ниска скорост с автомобил, 
пешеходец или велосипедист. Добавен е и асистент за кръстовища, 
който помага за избягване на сблъсъци.

*ProPILOT 	� �������� 
� ��������� ����
�� 	���	��� � 	�� 
� ���������� ����	��	��.
ProPILOT � �	����'��	����� ��"����� 
� ��������� �� �����, � �� ��� �� 
���������� 	���	���. ProPILOT � ������
����� 
� �����, ��� 	����� ���� � ������ 
������ 	� �� ����� � � ��"��� 	�� 
� ����	����� (���, ��
����� 	 ���������).
Navi-link ������� ��
�
������ �� ����� 
����, ��� ��� �� �� ����� � ������ �	���� 
����� 
���� ��� �	������ �	����. +�8��� ������ �� 	���� �	���� ����� 
���� � �� 
	��
�� 
������ 
� ��������.
&�����	� �� ����� � �� 	���� ������, �� '���� ��
��	� � �� 
���
� ������ ��� 
����
�� 	���	�� � �	�� �����.
**������� ������� � 
���	��	� � ���� �� ��������, 	��������� ��� ���� 	���� 
���������� 
��������.
�� ������ �� ��
������ 	�� �� ��������� 
� ���	�� �� �����. ���� ������� ��� �� 
�� ������ ��� �	������ �	���� � �	�����	���. #������� 	� ���������� �� 	��	��� 
� �����. �� ������� � �	����, 	���
��� 	 ��"������� �� Nissan, ���, 	������� 	� 	 ��'�� 
����� �� Nissan

Безопасността е втора природа
Изцяло новият Nissan X-Trail е оборудван с усъвършенстван ProPILOT* с технологии за безопасност Navi-link, 
предназначени да разчитат пътя пред вас и да подпомагат шофирането ви, осигурявайки безопасност на вас 
и вашето семейство за максимално спокойствие.
ProPilot Park** прави пътуванията със семейството още по-лесни. Той може автоматично да открие подходящо 
място за паркиране и след това да маневрира X-Trail без усилие с напълно автоматично управление на кормилното 
управление, спирачките и газта. И благодарение на Around View Monitor**, цялостната увереност идва от 360° 
изглед на вашия автомобил с избираем фокус върху предната, задната и дясната странична камера.
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%��������� ���, 

� �� �
������� 	��� 
���������� 
NissanConnect Services � 
� 	������� ��� ��'�� 
�� Nissan.

Безпроблемно свързани с вашия свят
12,3-инчовият HD сензорен екран(1) в новия Nissan X-Trail е вашият портал 
към NissanConnect: чрез интуитивна навигация, усъвършенствана 
технология и други. Нашето приложение за смартфон предлага все 
по-широка гама от услуги, включително изпращане на планове за 
пътуване до вашия нов Nissan X-Trail. Когато сте вътре в колата си, 
свържете телефона си(2), за да започнете да използвате предпочитаните 
от вас приложения. И където и да сте, той ви информира за състоянието 
на вашия автомобил. Така Вие сте напълно готови за вашите приключения 
в движение(3)(4).

(1) HD 	��
��� ����� � ������� 	�� 
� N-Connecta � Tekna

(2) %���
����� �� ������ ������ 
� �
��
���� �� NissanConnect ������ �� 	���� 	�� ���� ��������� � �������� 
��
��	�. ;
��
����� �� 	�	������ ������ ������ �� ���� � 	�����	���� 	 #�������� 
� �������� � ��������. 
+�8���� ������ �� �
��
��� 	�	������, 	�� ���� � ��
��	�. #����������� ������ �� 	� ���	� 	 ��������� 
�� ��"������� 
� 	����� ���� �� ������ ��������� � ����, ��� ��� �� ������ �� ������ ����� ��� ����
�� 
	���	��.

(3) �� �� �
��
���� �	������ �� NissanConnect, ����� ����� � ���������	�� ����� � NissanConnect � ������ �� 	� 
����	������� � ���
��� � NissanConnect 	 ��'�� ���������	� ��� � �����. �� �� �
��
���� ��
������ ��������� 
NissanConnect, ����� ����� � 	������ 	�	 	����	���� ��������� 	�	���� iOS ��� Android � SIM ����� 	 ���� 
� ����� 
	�	 	���	������ ��� ������ ���� 
� ������ ������ ����� ��	 � ��'�� �	������ �� ������ �	����. <	���� �	���� 
	� � 
���	��	� � �������� �� �������� �����.

(4) ������� ������� � 
���	��	� � ���	����, ��� 	������� ��� 	�� ��� ���� (	���� ���������� 
��������).

�� ����� ���������, ��� 	������� 	� 	 ��'�� ����� �� Nissan. ;
��
����� �� ��������� ��� �� ���� ������, �� 
����� ������� �' 	�����. �� �������� �������, ���, ������� 	�, �� ����� �� ��� ��� ������� �� �������.

Безопасност 
и състояние на 
автомобила
В случай на неприятности 
може да разчитате на 
пътната помощ на Nissan, 
докато функцията за 
състоянието на автомобила 
ви информира за статуса 
му във всеки един момент

Навигация 
и шофиране
Стигнете до мястото, 
където трябва да отидете 
с навигацията от врата до 
врата, като изпратите 
маршрута направо от вашия 
смартфон към вашата 
навигационна система. 
С Driving History & Analysis 
можете да проверите 
разстоянието, което сте 
изминали, броя пътувания, 
които сте направили, 
а в приложението на 
NissanConnect имате 
достъп и до други услуги

Свързаност
Свържете вашето Android 
или _iOS устройство за 
безпроблемна свързаност, 
включително и гласово 
управление(2). Имате достъп 
до любимата си музика, 
съобщения и други 
приложения, за да бъдете 
информирани и забавлявани, 
докато шофирате.

Удобство и комфорт
Достъп до услуги от 
разстояние, включително 
дистанционно заключване/
отключване на вратите, 
дистанционно управление 
на клаксон/светлини и My 
Car Finder от приложението 
NissanConnect Services(3).
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7 места

4 места

5 места

2 места

Удобството на семейството 
има значение за този 
електрифициран семеен SUV
Забравете обичайните труд но с ти при 
монтирането на детски седалки. Със задни врати, 
които се отварят на 85° и разнообразни 
разположения на седалките за до 7 места*, 
семейните приключения започват в момента, 
в който потеглите. Независимо дали на предните, 
2-ри или 3-ти ред седалки, всички пътници се 
чувстват отлично с 3-зонов климатроник* и 
ергономични седалки за комфорт и при най-
дългите пътувания.

*������� ������� � 
���	��	� � ���	����, ��� 	������� ��� 
	�� ��� ���� (	���� ���������� 
��������).
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Задни щори*

Централна конзола със странично отварянеПодвижна централна конзола

3-зонов климатроник*

Isofix система

USB портове на 2-ри ред*

85° ъгъл на 
отваряне на задните 

врати

85°

Запознайте се с детайлите,  
които имат значение
Семейните приключения се чувстват толкова комфортно с дизайнерски 
детайли, които правят пътуванията ви по-приятни. От сенници на 
задния прозорец*, до USB портове* отпред и за 2-ри ред седалки, за 
да поддържате устройствата на всички напълно заредени. Що се 
отнася до товаренето, насладете се на до 16 конфигурации с адаптивни 
плоскости за багаж* и 60:40 плъзгащ се 2-ри ред, за да персонализирате 
допълнително вашето товарно пространство и да осигурите лесен 
достъп до 3-тия ред седалки.

*������� �	�
���  ��������� �� �������, 
��� �������� ��� ����� ����	 ������������ ���������.
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ЗАЩИТНА ЛАЙСТНА ЗА ЗАДНАТА БРОНЯ 
Проектирана да пасне на вашия X-Trail, тя предпазва 
задната ви броня от драскотини и износване, когато 
товарите или разтоварвате багажника си.

СВЕТЕЩИ ПРАГОВЕ
За първокласен външен вид и лесни за почистване, 
те помагат да защитите колата си от надраскване и 
износване. 

СТРАНИЧНИ СТЪПЕНКИ
LED светлини между предните и задните гуми. 
Светват, когато натиснете ключа или отворите 
врати. Угасват постепенно заедно с осветлението 
на интериора.

ТЕГЛИЧ
Капацитет на теглене 
до 2,000кг. Вертикално 
натоварване до 100кг.

Персонализирайте своя изцяло нов 
Nissan X-Trail с оригинални аксесоари на Nissan
Заведете семейството си на всяко приключение с комфорт, като персонализирате своя 
X-Trail с оригинални аксесоари Nissan. От напречни рейки до странични стъпенки вашият 
X-Trail може да се адаптира към всичките ви семейни нужди при пътуване. Открийте още 
аксесоари, като се свържете с най-близкия дилър на Nissan.

ДВУЛИЦЕВА СТЕЛКА ЗА БАГАЖНИК
От едната страна е с гумирано покритие, 
а от другата с велурено.

НАПРЕЧНИ ГРЕДИ
Стоманени греди, които се захващат за 
надлъжните рейки на покрива. Максимално 
тегло на товара до 75 кг.

АЛУМИНИЕВИ 
ДЖАНТИ 18" 
Черни или сребристи.

ЛУКСОЗНИ СТЕЛКИ
Изработени от по-плътни 
влакна от нашите велурени 
постелки за меко, удобно 
усещане и ежедневна 
издръжливост.

ВЕЛУРЕНИ СТЕЛКИ
Защита, качество и 
безопасност, проектирани 
да пасват отлично в 
интериора на новия X-Trail.

ГУМЕНИ СТЕЛКИ
Гумените стелки се 
почистват лесно и могат 
по-добре да предпазят 
колата ви от замърсяване 
и влага. Те предлагат 
издръжливост и 
дълготрайност.

КУТИИ ЗА БАГАЖ 
Увеличете гъвкавостта на вашия 
X-Trail с тази изработена по поръчка 
кутия за покрив. Предлага се в четири 
различни размера, като се започне 
от 290л и се стигне до 630л капацитет.

Ranger 90L – 290л обем – 7кг
Малка – 380л обем – 13кг
Средна – 480л обем – 15кг
Голяма – 630л обем – 17,5кг
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Мек хибрид 
(5 места)

Мек хибрид 
(7 места)

e-POWER 2WD 
(5 места)

e-4orce AWD 
(5 места)

e-4orce AWD 
(7 места)

A - Дължина (мм) 4680

B - Междуосие (мм) 2705

C - Широчина със сгънати 
огледала (мм) 1840

D - Височина (мм) 1725

Работен обем (куб см) 1476-1497 1477-1497

Комбинирана мощност к.с. 163 201 211

Трансмисия Xtronic CVT

Максимален въртящ момент (NM) 300 330 (отпред) 330 (отпред) + 195 (отзад)

Ускорение 0-100км/ч(с) 9,6 8,0 7,0 7,2

Макс. скорост (км/ч) 200 170 180

WLTP емисии на CO2
комбиниран цикъл (г/км) от 161* от 164* от 131* от 143* от 146*

WLTP разход на гориво 
комбиниран цикъл (л/100км) от 7.1* от 7.2* от 5.8* от 6.4* от 6.3*

Маса на автомобила в 
готовност за потегляне със 
всички течности и водач (кг)

1664-1744 1715-1781 1800-1883 1935-1994 1988-2024

Максимална брутна маса на 
автомобила (с пълен товар) (кг) 4100 4085 2895 3995 4035

Максимална брутна 
маса с вкл ремарке (кг) 2100 2285 2245 2345 2535

Макс. капацитет на теглене (кг) 2000 1800 670 1800 1650

Обем на багажника
зад втори ред (л) 585 485 575 575 485

Обем на багажника до тавана
всички сгънати седалки (л) 1424 1298 1396 1396 1298

Обем на резервоара (л) 55 55 55 55 55

ДВИГАТЕЛ И РАЗМЕРИ

D

B
A C

С 5 МЕСТА СЪС 7 МЕСТА

*# ���	�	���
 �
 �	��
� �� ��������� �� ������
��
� ����	�
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ТАПИЦЕРИИ ПАЛИТРАДЖАНТИ

Сив - KAD Черен - G41

Бял солиден - QAK Бял перлен - QAB Сребърен - K23

Златист - KAY Керамично сив - KBY

Оранжев - EBL Син - RBY Червен - NBL

Бял перлен
& Черен покрив - XBJ

Златист 
& Черен покрив - XEW

Син
& Черен покрив - XEU

Керамично сив
& Черен покрив - XFU

Оранжев 
& Черен покрив - XEV

10 ОСНОВНИ ЦВЯТА

5 ДВУЦВЕТНИ КОМБИНАЦИИ

ТАПИЦЕРИИ 
VISIA / ACENTA / N-CONNECTA

18" АЛУМИНИЕВИ 
VISIA / ACENTA

19" АЛУМИНИЕВИ 
N-CONNECTA

20" АЛУМИНИЕВИ
TEKNA

СИНТЕТИЧНА КОЖА
ЧЕРНА 
TEKNA

ЕСТЕСТВЕНА КОЖА 
ЧЕРНА
TEKNA (опция)

СИНТЕТИЧНА КОЖА
СИВА
TEKNA

ЕСТЕСТВЕНА КОЖА
КАФЯВА
TEKNA (опция)
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Последвайте Nissan X-Trail във Facebook, Twitter и Youtube.
Направено е всичко възможно, за да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е правилно към момента на пускане в 
печат (август 2022 г.). _В съответствие с политиката на компанията за непрекъснато подобряване на своите продукти, Nissan 
Europe си запазва правото да променя по всяко време спецификацията и превозните средства, описани и показани в тази 
публикация. Дилърите на Nissan ще бъдат информирани за всички подобни модификации възможно най-бързо. Моля, свържете 
се с местния дилър на Nissan, за да получите най-актуалната информация. Поради ограниченията на използваните печатни 
процеси, цветовете, показани в тази брошура, може леко да се различават от действителните цветове на използваните материали 
за боя и вътрешна облицовка. Всички права запазени. Възпроизвеждането на цялата или част от тази брошура без писменото 
разрешение на Nissan Europe е забранено. Тази брошура е направена от хартия без хлор – брошура MY22 X-Trail 08/2022 – 
отпечатана в ЕС. Създаден от DESIGNORY, Франция и произведен от eg+ worldwide, Франция – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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