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Zcela nový Nissan X-Trail 
e-POWER. Pro vaše rodinné 
dobrodružství
Představujeme vám nejnovější rodinný crossover 
Nissan, který je poháněn buď jedinečnou technologií 
e-POWER pro tichou elektrifikovanou jízdu bez 
nutnosti připojení k elektrické síti, nebo hybridním 
pohonem Mild-Hybrid pro povzbuzující výkon a 
nízké emise. Pro vynikající kontrolu a jedinečný 
elektrifikovaný zážitek zvolte technologii e-4ORCE, 
verzi s pohonem všech kol spojenou s e-POWER. 

Zcela nový Nissan X-Trail je prostorný crossover s 
pěti až sedmi místy k sezení* a vším, co potřebujete 
k tomu, aby vaše rodina byla v bezpečí a pohodlí s 
pokročilými bezpečnostními technologiemi Nissan.

Zcela nový Nissan X-Trail se špičkovou konektivitou*, 
která zabaví každého, ukazuje, že za dobrodružstvím 
se můžete vydat i s celou rodinou.

*Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné 
příslušenství (za příplatek).
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Robustní přední maska 

Přední charakteristická světla 

Zadní charakteristická světla Logo e-POWER* Logo e-4ORCE*

20" kola z lehkých slitin*

Nissan X-Trail, styl bez kompromisů
Každý se za vámi otočí, díky elegantním LED světlometům, výrazným a 
impozantním předním průduchům a robustním, a přesto propracovaným  
liniím. Vpředu nese nezaměnitelná maska chladiče ve tvaru písmene V  
známý podpis vzrušující designové DNA značky Nissan, který ukazuje,  
že tento elektrifikovaný rodinný crossover odmítá splynout s pozadím.

*Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).
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Jízdní asistenti*15W rychlá bezdrátová nabíječka** Ambientní osvětlení*

Navigace*

12,3" HD displej NissanConnect*

12,3" Plně digitální displej přístrojové desky*
10,8" Head-Up Displej na čelním skle*

Zavřete dveře před chaosem venku
Díky až 35"* obrazovek v interiéru, které doplní vaši jízdu, si zaručeně 
užijete technologie Nissan v té nejlepší kvalitě. Vychutnejte si pokročilou 
asistenci řidiče Nissan* a HD navigaci* zobrazenou přímo ve vašem 
zorném poli, zatímco si hovíte v pohodlných, ergonomicky navržených 
sedadlech. Přemýšlíte, kam umístit své věci? Nezapomeňte na úložný 
prostor pod plovoucí středovou konzolou. Uvnitř kabiny modelu X-Trail 
jde především o kvalitní detaily - uvolněnou atmosféru díky ambientnímu 
osvětlení*, jemný pocit z prémiových materiálů a bezproblémové pohodlí 
bezdrátového nabíjení* pro váš chytrý telefon.

* Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).

**Navrženo podle standardu nabíjení Qi a optimalizováno pro zařízení s certifikací Qi. U zařízení bez certifikace Qi může být výkon bezdrátového nabíjení omezen.
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Jedinečný elektrifikovaný zážitek, nyní 
bez nabíjení. To je Nissan e-POWER
S technologií Nissan e-POWER inovace nekončí. e-POWER je unikátní 
elektrifikovaná technologie složená z úsporného spalovacího motoru 
nabíjejícího baterii. Baterie pak dodává elektřinu motoru pohánějícímu 
kola. Výsledkem je pohotový a tichý pocit z jízdy bez nutnosti připojení 
k elektrické síti nebo dobíjení. Prostě vzrušující jízda bez stresu a bez 
kompromisů v oblasti spotřeby paliva.

HYBRID
Kola jsou poháněna benzínovým 

motorem a elektromotorem

PŘEVODOVKA ELEKTROMOTOR ELEKTROMOTOR

e-POWER
Kola jsou poháněna pouze 

elektromotorem

100% EV
Kola jsou poháněna pouze 

elektromotorem

SPALOVACÍ 
MOTOR GENERÁTOR BATERIE ELEKTROMOTOR MĚNIČ

Digitální kombimetr s tokem energie*

ZJEDNODUŠTE SI JÍZDU POMOCÍ e-PEDAL STEP
Zažijte intuitivnější způsob jízdy. Systém e-Pedal 
Step, který je jedinečný pro Nissan, vám dává 
možnost efektivně zrychlovat a zpomalovat pouze 
pomocí plynového pedálu při rychlostech nad 
10 km/h. Zatímco brzdový pedál využijete pouze 
pro prudší brzdění a úplné zastavení.

*Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).

Kombinovaná minimální/maximální spotřeba paliva podle WLTP (l/100 km) : 5,8 l-6,7 l // Kombinované emise CO2 
WLTP min/max (g/km): 131 g / 152 g.

Vozidlo bylo homologováno v souladu s předpisy EU pomocí realističtějšího zkušebního postupu WLTP. Hodnoty 
NEDC proto nejsou pro toto vozidlo k dispozici.
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Přepínač jízdního režimu 4x4*

s e-4ORCE

bez e-4ORCE

* Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).

Užijte si opět jízdu s pohonem všech 
kol, elektrifikovanou. S e-4ORCE
Hřiště nemají mít hranice. Vydejte se s důvěrou do nových terénů s 
jedinečnou technologií Nissanu pohonu všech kol, která je nyní k 
dispozici pro X-Trail. e-4ORCE* přináší dokonalou rovnováhu mezi 
výkonem a bezprecedentním ovládáním, s plynulou jízdou pro celou 
rodinu díky vynikající ovladatelnosti na jakémkoli povrchu. Jízdu 
si můžete ještě více přizpůsobit díky 5 volitelným jízdním režimům, 
včetně režimů Normal, Sport, Eco, Off-road a Snow pro bezkonkurenční 
úroveň komfortu.

Design exteriéru    |    Design interiéru    |    Technologie a výkon    |    Vnitřní prostor    |    Personalizace Vytisknout   |   Zavřít

Strana 1    |     Strana 2    |     Strana 3    |     Strana 4    |     Strana 5 



Mild-Hybrid: Vzrušení a 
efektivita bez kompromisů
Proč volit mezi vzrušující jízdou a nízkou spotřebou 
paliva? S novým tříválcovým motorem X-Trail Mild 
Hybrid 1,5 L s proměnlivou kompresí můžete mít 
obojí. Mild-hybridní technologie poskytuje asistenci 
točivého momentu při akceleraci, zatímco lithium-
iontová baterie a startovací generátor optimalizují 
situace vypínání motoru pro zvýšení účinnosti. 
Jedinečný variabilní kompresní poměr střídající se 
v rozmezí 8:1 a 14:1 je skutečným inženýrským 
zázrakem věnovaným efektivitě a vzrušení z jízdy.

mHEV (12V)
Kola jsou poháněna pouze 

benzínovým motorem

PŘEVODOVKA

SPALOVACÍ 
MOTOR GENERÁTOR BATERIE

Kombinovaná spotřeba paliva WLTP min/max (l/100km) : 7,1 - 7,6

Kombinované emise CO2 WLTP min/max (g/km) : 161 - 172
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INTELIGENTNÍ TEMPOMAT udrží váš odstup na dálnici. Sleduje 
vzdálenost od vozu jedoucího před vámi a podle toho automaticky 
zrychluje či zpomaluje, aby udržel vhodný odstup v rámci 
nastavené rychlosti.

INTELIGENTNÍ SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍ SRÁŽKOU sleduje dvě 
vozidla před vámi. Jakmile systém zaznamená náhlé zpomalení 
před vámi, zvukově i vizuálně vás upozorní, abyste zpomalili.

ZADNÍ AUTOMATICKÉ BRZDĚNÍ vám pomůže couvat s jistotou. 
Pokud je za vaším vozidlem detekován stojící objekt, systém 
dokáže automaticky aktivovat brzdy a zabránit tak srážce.

AUTOMATICKÉ UDRŽOVÁNÍ JÍZDNÍHO PRUHU. Kompletní sada 
technologií, které pomohou zabránit neúmyslnému opuštění 
jízdního pruhu. Udržuje váš vůz ve středu jízdního pruhu, a to 
buď zásahem do řízení, nebo brzděním v nouzové situaci.

INTELIGENTNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ rozpozná předměty a aktivuje 
brzdy, pokud hrozí srážka s automobilem, chodcem nebo cyklistou 
v nízké rychlosti. Asisitent rozpoznávání křižovatek navíc pomáhá 
předcházet kolizím na křižovatkách. 

*ProPILOT Assist je k dispozici u omezené řady vozů pouze pro automatické převodovky. ProPILOT 
Assist je moderní asistenční technologie řidiče, která však nedokáže zabránit srážkám. ProPILOT Assist 
je určena pouze pro použití na dálnici (cesta oddělena bariérou) a vyžaduje pozornost řidiče řidiče 
„Eyes on/ Hands On“ (tj. oči na silnici / ruce na volantu). Navi-link podporuje rozpoznávání dopravního 
značení, které nemusí zaznamenat a rozpoznat veškeré dopravní značky ve všech podmínkách. Řidič 
by měl sledovat dopravu a řídit se dopravními předpisy. Řidič je odpovědný udržovat pozornost, řídit 
bezpečně a mít neustálou kontrolu nad vozem. 

**Funkce dostupná v závislosti na verzi, ve standardní výbavě nebo pouze jako volitelná výbava (za příplatek). 
Neměli byste se spoléhat pouze na funkce pohodlí řidiče. Některé funkce nemusí fungovat za všech 
podmínek a okolností. Platí rychlostní a jiná omezení. Ohledně podmínek týkajících se technologií 
Nissan se obraťte na svého prodejce Nissan nebo na www.nissan.cz.

Bezpečnost na prvním místě je druhou přirozeností
Zcela nový Nissan X-Trail je vybaven pokročilým systémem ProPILOT Assist* s bezpečnostními technologiemi Navi-
link navrženými tak, aby četly dění na silnici před vámi a podle toho přizpůsobily vaši jízdu, a zajistily vám i vaší 
rodině maximální bezpečí a klid.
ProPILOT Park Assist** ještě více usnadňuje cestování s rodinou. Dokáže automaticky rozpoznat vhodné parkovací 
místo a poté vás do něj bez námahy vmanévruje díky plně automatickému ovládání řízení, brzd a plynu. A díky 
Panoramatickému kamerovému systému** poskytuje všestrannou jistotu s 360° pohledem na váš vůz a možností 
přepnout pohled kamery zepředu, zezadu nebo z boku u obrubníku.
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Naskenujte kód a 
stáhněte si aplikaci 
NissanConnect Services 
a připojte ji ke svému 
novému Nissanu.

KOMPATIBILITA S ASISTENTEM GOOGLE A ALEXOU(5)(6)

Využijte funkce systému NissanConnect pro ovládání vozidla nebo domácnosti hlasovými 
příkazy pomocí Alexa nebo Google Assistant. Bezplatná služba(7)

Bezproblémové propojení s vaším světem
12,3" HD dotykový displej(1) v novém Nissanu X-Trail je portálem do systému 
NissanConnect prostřednictvím intuitivní navigace, pokročilých technologií 
a dalších funkcí. Naše aplikace pro chytré telefony nabízí rostoucí škálu 
služeb včetně zasílání plánů cest do Nissanu X-Trail. V autě připojte svůj 
telefon a začněte používat oblíbené aplikace díky Apple CarPlay®(2) a 
Android Auto™(2). Ať jste kdekoli, průběžně vás informuje o stavu vašeho 
vozu. Buďte vždy připraveni na všechna dobrodružství na silnicích.

(1) HD dotyková obrazovka je k dispozici pouze u výbavy N-Connecta a vyšších výbav.

(2) Apple CarPlay® a Android Auto™ jsou k dispozici zdarma v závislosti na modelu a/nebo výbavě.

(3) Připojení mobilního telefonu pro použití systému NissanConnect by mělo být provedeno pouze v případě, že je vozidlo bezpečně 
zaparkováno. Používání systému by mělo být vždy v souladu s pravidly silničního provozu. Řidiči by měli systém používat pouze tehdy, 
když je to bezpečné. Uživatelé by si měli být vědomi toho, že technologie hands-free může odvádět pozornost od jízdy, což by mohlo 
mít vliv na plnou kontrolu nad vozidlem.

(4) Pro využívání služeb NissanConnect potřebujete uživatelský účet NissanConnect a musíte se zaregistrovat a přihlásit do služby 
NissanConnect pomocí uživatelského jména a hesla. K používání bezplatné aplikace NissanConnect potřebujete chytrý telefon s 
kompatibilním operačním systémem iOS nebo Android a SIM kartu s možností přenosu dat se stávající nebo samostatnou smlouvou o 
mobilním telefonu mezi vámi a vaším poskytovatelem mobilních služeb. Všechny služby jsou závislé na pokrytí mobilní sítí. Využívání 
palubního internetu NissanConnect je umožněno prostřednictvím integrovaného bezdrátového připojení k internetu. Datové balíčky je 
třeba získat prostřednictvím vybraných externích poskytovatelů mobilní komunikace v souladu s jejich podmínkami (v závislosti na 
dostupnosti ve vaší zemi).

(5) Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek). 

(6) Amazon, Alexa a všechny související značky jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených 
společností. . Zabudovaná Alexa je k dispozici ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Irsku a Rakousku.

(7) Nissan na Google Assistant a Alexa, Historie a Analýza jízd, Nápověda Nissan & Asistence, Asistent pro případ poruchy jsou k 
dispozici zdarma po dobu 7 let v závislosti na modelu a/nebo výbavě.

Pro více informací navštivte prosím www.nissan.cz nebo se obraťte na svého prodejce Nissan nebo na 800 232 323 / 
zakaznickalinka@nissan.cz. Odezva a použití funkce může být ovlivněno, pokud vůz přijímá špatný signál. Pro optimální 
používání se ujistěte, že je vůz na místě s dobrým pokrytím sítě.

Bezpečnost a stav vozu
Dostali jste se do potíží? 
Asistent pro případ poruchy 
přivolá silniční asistenční 
službu, když ji potřebujete, 
zatímco zpráva o stavu 
vozidla vás informuje o stavu 
vašeho vozu. 

Navigace a řízení
Dostaňte se tam, kam 
potřebujete, díky navigaci 
Door-to-Door, která odešle 
trasu přímo z vašeho 
smartphonu do navigačního 
systému. S Historií a 
Analýzou jízd si v aplikaci 
NissanConnect Services 
můžete zkontrolovat ujetou 
vzdálenost, počet cest a další 
informace.

Konektivita
Připojte své zařízení se 
systémem Android nebo iOS 
pro bezproblémovou 
konektivitu včetně hlasového 
ovládání(3). Získejte přístup ke 
své oblíbené hudbě, zprávám 
a dalším aplikacím, abyste 
měli během cesty vždy ty 
nejaktuálnější informace a 
bavili se.

Pohodlí a komfort
Získejte přístup ke vzdáleným 
službám včetně dálkového 
zamykání/odemykání dveří, 
dálkového ovládání klaksonu/
světel a aplikace My Car 
Finder z aplikace 
NissanConnect Services(4). 
A pokud budete někdy 
potřebovat pomoc, asistenční 
služba Nissan Assistance je 
vzdálena pouhé jedno kliknutí.
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Velikost rodiny je pro toto 
elektrifikované rodinné SUV 
důležitá
Zapomeňte na obvyklé starosti s nakládáním 
dětských sedaček. Se zadními dveřmi, které se 
otevírají v úhlu 85° a všestranným uspořádáním 
sedadel pro 5 až 7 osob*, začínají rodinná 
dobrodružství bez stresu ve chvíli, kdy vyjíždíte. 
Ať už sedíte na předních sedadlech, ve 2. nebo 3. 
řadě, všichni cestující se mohou cítit uvolněně 
díky 3-zónové klimatizaci* a ergonomickým 
sedadlům pro pohodlí i na nejdelších cestách.

* Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako 
volitelné příslušenství (za příplatek).

7 sedadel

4 sedadla

5 sedadel

2 sedadla
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Zadní sluneční clona*

Středová konzola s motýlovým otevíránímPlovoucí středová konzola

3-zónová klimatizace*

Upevnění Isofix

USB porty ve 2. řadě*

85° otevírání zadních dveří

85°

Objevte detaily, které jsou důležité
Rodinná dobrodružství jsou pohodlná díky designovým detailům, které 
vám usnadní cestování. Od integrovaných slunečních clon na zadních 
oknech, které se úhledně srolují, až po USB porty* v přední a 2. řadě, 
které udrží všechna zařízení plně nabitá. Pokud jde o zavazadla, 
vychutnejte si až 16 konfigurací uspořádání zavazadlového prostoru* a 
posuvnou 2. řadou v poměru 60:40, abyste si ještě více přizpůsobili váš 
nákladový prostor a zajistili snadný přístup do 3. řady.

* Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).
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OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Je navržena na míru vašemu X-Trailu a chrání zadní 
nárazník před poškrábáním a jiným opotřebením při 
nakládání nebo vykládání kufru.

DEKORATIVNÍ OSVĚTLENÁ PRAHOVÁ LIŠTA
Pro prémiový vzhled a snadné čištění, pomáhá chránit 
váš vůz před poškrábáním a jiným opotřebením.

NÁSTUPNÍ PRAHY
Doplní celkový vzhled tohoto SUV a usnadní 
nastupování a vystupování. 

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Tažná kapacita až 2 000 kg 
Svislé zatížení 100 kg.

Přizpůsobte si svůj zcela nový Nissan X-Trail na 
míru pomocí originálního příslušenství Nissan
Vezměte svou rodinu na jakékoli dobrodružství s komfortem, jaký si zaslouží. Přizpůsobte 
si svůj X-Trail pomocí originálního příslušenství Nissan. Váš X-Trail bude připraven na 
všechny rodinné výlety, od příčníků až po boční schůdky. Objevte další příslušenství u 
svého nejbližšího prodejce Nissan.

OBOUSTRANNÁ VLOŽKA DO KUFRU
Z jedné strany guma, z druhé strany velur.

PŘÍČNÍKY
Ocelové tyče integrované do stávajících 
střešních nosičů. Maximální nosnost 75 kg.

ZIMNÍ KOLA KOGARASHI 18" 
Černá nebo stříbrná.

LUXUSNÍ KOBEREČKY
Vyrobeno z hustších vláken 
než naše velurové rohože pro 
měkký a příjemný pocit a 
každodenní odolnost.

VELUROVÉ KOBEREČKY
Ochrana, kvalita a bezpečnost 
navržená tak, aby dokonale 
zapadly do kabiny nového 
modelu X-Trail.

GUMOVÉ KOBEREČKY
Gumové podlahové rohože 
se snadno čistí a mohou 
lépe chránit váš vůz před 
nečistotami a vlhkostí. 
Nabízejí odolnost a dlouhou 
životnost.

STŘEŠNÍ BOXY 
Zvyšte všestrannost svého X-Trailu pomocí 
tohoto střešního boxu vyrobeného na míru. 
K dispozici ve čtyřech různých velikostech, 
od 290 L a ve středních a velkých velikostech 
o kapacitě od 480 L do 630 L.

Ranger 90 - 290 L - 7 kg
Malý - 380 L - 13 kg
Střední - 480 L - 15 kg
Velký - 630 L - 17,5 kg

Příslušenství a jakákoli další výbava namontovaná zákazníkem může mít vliv na uváděné údaje o dojezdu vozidla. Na originální příslušenství Nissan se vztahuje záruka na nové vozidlo 
3 roky/100 000 km (podle toho, co nastane dříve), pokud je namontováno prodejcem Nissan nebo servisem Nissan před předáním vozidla nebo během záruční doby nového vozidla. 
Na originální příslušenství namontované mimo záruční dobu nového vozidla, třetí stranou nebo zákazníkem se vztahuje pouze záruka na originální díly a příslušenství Nissan v délce 
12 měsíců/neomezený počet najetých kilometrů.

 Vybrané příslušenství Nissan poskytované schválenými partnery společnosti Nissan. Ti poskytují záruku podle svých podmínek, které jsou minimálně jednoleté. Pro další informace 
se obraťte na svého prodejce Nissan.
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Mild Hybrid 
(5 sedadel)

Mild Hybrid 
(7 sedadel)

e-POWER 2WD 
(5 sedadel)

e-POWER AWD 
e-4ORCE 

(5 sedadel)

e-POWER AWD 
e-4ORCE 

(7 sedadel)
A - Celková délka (mm) 4680

B - Rozvor (mm) 2705

C - Celková šířka bez 
zrcátek (mm) 1840

D - Celková výška (mm) 1725

Zdvihový objem (cm3) 1476-1497 1477-1497

Kombinovaný výkon (k/PS) 161/163 201/204 211/213

Převodovka Xtronic CVT bez převodovky

Max. Točivý moment (Nm) 300 330 (FR) 330 (FR) + 195 (RR)

Zrychlení (0-100km/h) (s) 9,6 8,0 7,0 7,2

Max. rychlost (km/h) 200 170 180

WLTP Kombinované emise 
CO2 (g/km) od 161* od 164* od 131* od 143* od 146*

WLTP Kombinovaná 
spotřeba paliva (l/100km) od 7.1* od 7.2* od 5.8* od 6.4* od 6.3*

Provozní hmotnost (vozidlo 
se všemi kapalinami a 
řidičem) (kg)

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

Max. celková hmotnost 
vozidla (maximální 
hmotnost plně naloženého 
vozu) (kg)

4100 4085 2895 3995 4035

Max. hmotnost jízdní 
soupravy (vozidlo + návěs) 
(kg)

2100 2285 2245 2345 2535

Max. tažná kapacita (kg) 2000 1800 670 1800 1650

Zavazadlový prostor
Za druhou řadou (L) 585 485 575 575 485

Zavazadlový prostor až po 
střechu se všemi 
sklopenými sedadly (L)

1424 1298 1396 1396 1298

Objem nádrže (L) 55 55 55 55 55

MOTOR & ROZMĚRY

D

B
A C

S 5 SEDADLY SE 7 SEDADLY

* Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).

Design exteriéru    |    Design interiéru    |    Technologie a výkon    |    Vnitřní prostor    |    Personalizace Vytisknout   |   Zavřít

Strana 1    |     Strana 2    |     Strana 3 



• Přední LED světlomety
• Zadní parkovací senzory
• Automatická el. ovládaná a vyhřívaná zrcátka
• Automatická klimatizace
• Pádla řazení (u verze Mild-Hybrid)
• 18" litá kola
• Inteligentní tempomat 

VISIA

VÝBAVY

• Vybavení N-Connecta
+ 19" litá kola
+ 10,8" Head-Up displej na čelním skle
+ Přední a zadní LED světlomety
+ 15W bezdrátová nabíječka telefonu
+ ProPILOT Assist s Navi-Link
+ El. bezdotykově ovládané dveře zavazadlového 

prostoru 
+ LED podsvícená řadící páka (pouze 

e-POWER/e-4ORCE) 
+ Plně automatické parkování (pouze 

e-POWER/e-4ORCE)
+ Elektrické ovládání střešního okna
+ Adaptivní dálková světla

TEKNA

• Vybavení Tekna
+ 20" litá kola
+ Kožená sedadla Nappa
+ Prémiový audiosystém BOSE®

TEKNA +

• Vybavení Acenta
+ 12,3" Plně digitální diplej přístrojové desky
+ 12,3" HD centrální displej
+ 360° parkovací kamera s detekcí pohybujících 

se objektů
+ Tónovaná skla
+ Ambientní osvětlení

N-CONNECTA

• Vybavení Visia 
+ Zadní kamera
+ 8" centrální displej (A-IVI displej audio)
+ Duální klimatizace 
+ i-Key

ACENTA

ČALOUNĚNÍ BARVYKOLA

Šedá - KAD Černá - G41

Bílá - QAK Bílá Pearl - QAB Stříbrná - K23

Stříbrná Champagne - KAY Šedá Ceramic - KBY

Oranžová - EBL Modrá - RBY Červená Tónovaná - NBL

Bílá Pearl
& černá střecha - XBJ

Stříbrná Champagne 
& černá střecha - XEW

Modrá
& černá střecha - XEU

Šedá Ceramic
& černá střecha - XFU

Oranžová 
& černá střecha - XEV

LÁTKA
VISIA / ACENTA / N-CONNECTA

SYNTETICKÁ KŮŽE ČERNÁ 
TEKNA + Standard pro mHEV 
(Volitelně pro e-POWER)

ČÁSTEČNĚ PRÉMIOVÁ KŮŽE 
ČERNÁ
TEKNA + Standard pro mHEV 
(Volitelně pro e-POWER)

SYNTETICKÁ KŮŽE ŠEDÁ
TEKNA + 
(Volitelně pro e-POWER)

ČÁSTEČNĚ PRÉMIOVÁ KŮŽE 
HNĚDÁ
TEKNA + 
(Volitelně pro e-POWER)

5 ZÁKLADNÍCH BAREV

5 BAREVNÝCH VARIACÍ

5 DVOUBAREVNÝCH KOMBINACÍ

18" LEHKÁ SLITINA 
VISIA / ACENTA / N-CONNECTA

19" LEHKÁ SLITINA
TEKNA / N-CONNECTA (Volitelně)

20" LEHKÁ SLITINA
TEKNA (Volitelně) / TEKNA +
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Ponořte se do nového Nissanu X-Trail: www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/x-trail
Sledujte Nissan X-Trail na Facebooku, Instagramu a Youtube.
Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby obsah této publikace byl v době odevzdání do tisku správný (červenec 2022). V souladu s politikou 
společnosti Nissan Europe neustále zlepšovat své produkty si společnost vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace a vozidla popsaná 
a zobrazená v této publikaci. Prodejci společnosti Nissan budou o všech takových změnách co nejrychleji informováni. Aktuální 
informace získáte u svého místního prodejce Nissan. Vzhledem k omezením použitých tiskařských procesů se mohou barvy uvedené 
v této brožuře mírně lišit od skutečných barev použitých laků a materiálů výbavy interiéru. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce 
celé této brožury nebo jejích částí bez písemného souhlasu společnosti Nissan Europe je zakázána. Tato brožura je vyrobena z 
bezchlorového papíru - MY22 X-Trail brožura 10/2022 - Vytištěno v EU. Vytvořila společnost DESIGNORY, Francie a vyrobila společnost 
eg+ worldwide, Francie - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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