
POHON e-POWERLINE e-POWERLINE+

2WD – 204 k 1.029.990 Kč -

(4WD) – 213 k 1.129.990 Kč 1.189.990 Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA e-POWERLINE e-POWERLINE+

Family pack
- 7 sedadel
(nelze kombinovat s pohonem 2WD e-POWER)

20.000 Kč 20.000 Kč

Comfort pack
- Třízónová automatická klimatizace
- Vyhřívání předních a bočních sedadel 2. řady
- Vyhřívaný volant
- Vyhřívané čelní sklo
- Integrované sluneční clony zadních dveří

22.000 Kč S

Sunroof pack
- Elektrické otevírání střešního okna
- Střešní ližiny
- Tónovaná skla

- S

Design pack
- 19" litá kola
- Elektrické otevírání střešního okna

- S

Technology pack
- ProPILOT Assist2 s NAVI-Link
- 10.8" Head Up Display

- S

Nissan Prodloužená Záruka3

( +2 roky nebo maximálně 100.000 km) 18.895 Kč 18.895 Kč

DALŠÍ INFORMACE

Ceník je platný od 1.května 2023

https://www.nissan.hu/Hello%20Nissan%20.html


BARVY

BÍLÁ (QAK)
(Bez příplatku - 0 Kč)

ZÁKLADNÍ BARVY

METALICKÉ BARVY – 19.900 Kč

PRÉMIOVÉ BARVY – 24.900 Kč

METAL COLOUR - 200.000 Ft

STŘÍBRNÁ (K23) ŠEDÁ (KAD)

MODRÁ (RBY)

ČERNÁ (G41)

BÍLÁ PEARL
(QAB)

STŘÍBRNÁ 
CHAMPAGNE
(KAY)

ČERVENÁ
TÓNOVANÁ 
(NBL)

ŠEDÁ
CERAMIC (KBY)

ORANŽOVÁ
(EBL)



INTERIÉR

e-POWERLINE
(Standardní výbava)

e-POWERLINE+
(Standardní výbava)

e-POWERLINE+
(Volitelně pro e-POWER)

SEDADLA Z ČERNÉ 
LÁTKY (G)

SEDADLA Z ČERNÉ LÁTKY 
A SYNTETICKÉ KŮŽE (G)

SEDADLA ZE SVĚTLE ŠEDÉ 
LÁTKY A SYNTETICKÉ KŮŽE (K)

LITÁ KOLA

e-POWERLINE e-POWERLINE+

18" LITÁ KOLA 19" LITÁ KOLA

ZVÝHODNĚNÉ FINANCOVÁNÍ PRO NOVÝ X-TRAIL

Využijte zvýhodněné nabídky nákupu nového Nissanu
X-Trail e-POWERLINE 204 k 2WD na splátky.

S akontací 70% pořizovací ceny
vozu, bez pojištění

S akontací 70% pořizovací ceny vozu,
bez pojištění

https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/x-trail/nabidka-financovani-nizky-urok.html
https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/x-trail/nabidka-financovani-nizka-splatka.html


HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

- 19" litá kola
- Elektrické otevírání střešního okna
- Adaptivní LED Matrix světlomety
- Čalounění sedadel – látka a syntetická kůže
- 10.8" průhledový displej (Head Up Display)
- ProPILOT Assist2 s NAVI-Link
- Inteligentní Parkovací Asistent + boční parkovací senzory (pouze e-POWER)
- Comfort pack (vyhřívaní předních a bočních sedadel ve druhé řadě, volantu a 
čelního skla; třízónová automatická klimatizace; integrované clony v zadních
dveřích)
- Elektrické otevírání zavazadlového prostoru

e-POWERLINE+

e-POWERLINE

- Střešní ližiny
- Tónovaná skla
- Posuvná zadní lavice
- 12.3" centrální dotykový displej
- NissanConnect navigace & služby ConnectedServices
- 360° parkovací kamera s detekcí pohybujících se objektů
- 12.3" barený plně TFT displej přístrojové desky

VYŠPERKUJTE SI SVŮJ X-TRAIL ORIGINÁLNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM NISSAN*

* Více informací k aktuální nabídce příslušenství se dozvíte u svého autorizovaného prodejce Nissan

A B C

D E F

A – Střešní box
B – Podsvícený vstupní práh
C – Horní lišta zavazadlového prostoru

D – Uvítací osvětlení
E – Střešní nosiče - příčníky
F – Nástupní práh



TECHNOLOGIE

Užijte si pocit z elektrické jízdy s jedinečným pohonem e-POWER!

V této jedinečné technologii se vestavěný spalovací motor používá výhradně k výrobě elektřiny a nepřetržitě dobíjí

elektromotor napájený z baterie, který je schopen rychleji reagovat.

Kola jsou poháněna výhradně elektromotorem. Díky tomu systém poskytuje tišší a úspornější pohon ve srovnání s běžnými

spalovacími motory.

• Vynikající spotřeba paliva při jízdě po městě: O 40 % nižší spotřeba

paliva při jízdě ve městě v porovnání s mild-hybridem1

• Tichý provoz díky elektrickému pohonu a aktivnímu potlačení hluku

spalovacího motoru

• Pouze elektrický pohon, bez omezení dojezdu

• Není potřeba nabíjet

• Okamžitý točivý moment, plynulá akcelerace, rychlá odezva a

pohotové reakce jsou charakteristickými znaky elektromobilů

• Jízda jedním pedálem - systém e-Pedal Step

• 5 let/100 000 km záruka výrobce na baterii a všechny EV

komponenty

4WD TECHNOLOGIE

e-4ORCE: technologie elektrického pohonu všech kol se 2 elektromotory

Perfektní rozložení hmotnosti pro dokonalé vyvážení. Samostatné ovládání točivého momentu a brzdné síly na každém kole

pro optimální přilnavost a držení na silnici.



Inteligentní adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti S S

ProPILOT Assist2 s NAVI-Link:
- Asistent pro popojíždění v koloně a dopravní zácpě
- Inteligentní asistent pro udržení vozidla v pruhu

O S

Dvouzónová automatická klimatizace S -

Třízónová automatická klimatizace O S

Zadní parkovací sensory S S

Přední parkovací sensory S S

Zadní parkovací kamera S S

Inteligentní kamerový systém okolí vozu - 360° parkovací kamera s detekcí pohybujících se objektů S S

ProPILOT inteligentní parkovací asistent + boční parkovací senzory (pouze pro e-POWER) - S

Tlačítko Start S S

Volič jízdního režimu (ECO, STANDARD, SPORT) S S

Volič jízdního režimu (ECO, STANDARD, SPORT, SNOW, OFF-ROAD) pro 4WD S S

Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold S S

Asistent rozjezdu do kopce S S

Manuálně nastavitelný volant S S

Řádící pádla na volantu (jen pro MHEV) S S

Automatické elektrické ovládání předních a zadních oken S S

Automatické stěrače se senzorem deště S S

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavováním S S

Senzor soumraku S S

Inteligentní klíč S S

Vyhřívání předních a bočních sedadel druhé řady O S

Vyhřívaný volant O S

Vyhřívané čelní sklo O S

Integrované clony zadních dveří O S

Bezdrátová nabíječka - S

Elektrické ovládání zavazadlového prostoru s hands-free funkcí - S

Monitor tlaku pneumatik S S

Sada na opravu pneumatik S S

7 airbagů (na straně řidiče a spolujezdce , boční , záclonový a centrální S S

e-Call systém asistenční služby (v případě nárazu/nehody) S S

Inteligentní přední nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů S S

Asistent rozpoznávání křižovatek S S

Inteligentní varování před čelním nárazem S S

Inteligentní varování a zásah při vybočení z jízdního pruhu S S

Inteligentní varování před provozem v mrtvém úhlu se zásahem do řízení S S

Inteligentní upozornění na pozornost řidiče S S

Rozpoznávání dopravních značek S S

Upozornění na provoz za vozidlem S S

Inteligentní automatické zadní nouzové brzdění S S

Posilovač nouzového brzdění se signálem nouzového zastavení S S

Dynamické ovládání vozidla S S

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy ve všech řadách sedadel S S

Upevňovací body ISOFIX pro dětské sedačky na bočních sedadlech druhé řady S S

BEZPEČNOST

KOMFORT

e-POWERLINE

S – standardní výbava, O – volitelná výbava

e-POWERLINE+

E-POWERLINE

e-POWERLINE+

DETAILNÍ VÝBAVA

e-POWERLINE



18" litá kola S -

19" litá kola O S

Střešní ližiny S S

Elektrické otevírání střešního okna O S

Tónovaná skla S S

Stříbrný lak a chromované lišty předního a zadního nárazníku a chromované lišty dveří - S

Automaticky sklopná, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka S S

LED světlomety (Potkávací/Dálková světla) S S

LED světla – zadní, brzdová, denní svícení S S

Přední LED mlhová světla - S

Zadní zpětné LED světlo - S

Asistent dálkových světel S S

LED světlomety s adaptivními dálkovými světly - S

Anténa ve tvaru žraločí ploutve S S

Bezvíčkové hrdlo nádrže S S

Zrcadlení telefonu, Apple CarPlay® (bezdrátově)4 / Android Auto® (přes kabel)4 S S

12.3" centrální dotykový displej + NissanConnect navigace & Connected Services S S

12.3" barevný plně TFT displej přístrojové desky (za volantem) S S

10.8" průhledový displej (Head Up Display) - S

1 USB Typ A vpředu & 1 USB Typ A pro zadní řadu S S

+ 1 USB Typ C vpředu & + 1 USB Typ C pro zadní řadu sedadel S S

12V zásuvky (vpředu a v zavazadlovém prostoru) S S

Sedadla z černé látky S -

Sedadla z černé látky a syntetické kůže - S

Sedadla ze světle šedé látky a syntetické kůže (jen pro e-POWER) - O

Kožený volant S S

Plovoucí středová konzola s motýlím otevíráním S S

Zadní středová opěrka se 2 držáky nápojů S S

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče S S

Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce S S

Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce v 8 směrech s pamětí - S

Elektricky nastavitelná bederní opěrka sedadla řidiče ve 2 směrech S S

Manuálně nastavitelná bederní opěrka sedadla spolujezdce ve 2 směrech S S

Elektricky nastavitelná bederní opěrka sedadla spolujezdce ve 2 směrech - S

Zadní sedadla sklopná v poměru 60/40 + polohování S S

Zadní sedadla sklopná v poměru 40/20/40 + 60/40 polohovatelná a posuvná S S

Ambientní osvětlení: středová konzola S S

Ambientní osvětlení: středová konzola + přední dveře - S

Deska do zavazadlového prostoru – 2 ks S S

DETAILNÍ VÝBAVA

EXTERIÉR

INTERIÉR

e-POWERLINE e-POWERLINE+

e-POWERLINE e-POWERLINE+

AUDIO & NAVIGACE e-POWERLINE e-POWERLINE+

S – standardní výbava, O – volitelná výbava



TECHNICKÁ DATA

204 k 2WD 213 k                        4WD

Typ karoserie

Počet sedadel 5 5 7

Typ pohonu

Pohon kol 2WD

Převodovka -

Max. výkon kW (k) 150 kW (204 k)

SPALOVACÍ MOTOR

Funkce

Zdvihový objem

Typ motoru

Počet a uspořádání válců

Vrtání x Zdvih

Objem palivové nádrže

Palivo

Systém vstřikování

Emisní norma

Výkon spalovacího motoru (kW (k) / rpm)

Max. točivý moment (Nm)

ELEKTROMOTOR

Funkce

Typ

Max. výkon kW (k) 150 kW (204 k)

Max. točivý moment (Nm) 330 Nm

Tym pohonné baterie

Kapacita pohonné baterie

PODVOZEK

Přední náprava

Zadní náprava

Systém řízení

Brzdový systém

ROZMĚRY

Pohotovostní hmotnost vozidla min/max 1,725 / 1,808 kg  1,833 / 1,919 kg 1,886 / 1,949 kg

Celková přípustná hmotnost 2,245 kg  2,345 kg 2,535 kg

Max. hmotnost brzděného přívěsu 670 kg 1,800 kg 1,650 kg

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu 670 kg

Objem zavazadelníku 485 L

Velikost pneumatik 235/60/R18

VÝKON A SPOTŘEBA PALIVA

Zrychlení 0-100 km/h 8.0 sec 7.0 sec 7.2 sec

Max. rychlost 170 km/h

Spotřeba paliva ve městě (WLTP)5 5.1-5.4 l/100km 6.2-6.5 l/100km 6.4-6.6 l/100km

Kombinovaná spotřeba paliva (WLTP)5 5.8-6.2 l/100km 6.3-6.6 l/100 km 6.4-6.7 l/100km

Kombinované emise CO2 (WLTP)
5 131-141 g/km 143-150 g/km 146-152 g/km

235/55/R19

Bezolovnatý benzin 95

Přímé vstřikování

Euro 6d Full

Mac Pherson

Zavěšení typu Multi-Link

1,497 cm3

Přeplňování turbodmychadlem, proměnná komprese

Řadový 3-válec

84 x 90.1

55 L

180 km/h

157 kW (213 k)

Generátor elektřiny

750 kg

575 L

Pohon kol

Synchronní motor

330 + 195 Nm

Lithium Ion

1.73 kWh

Elektrické

Kotoučové brzdy

4WD

116 kW (158 k) / 4,600

250 Nm

157 kW (213 )

Technologie e-POWER - sériový hybrid

-

5-dveřové SUV



Společnost Grand Automotive Central Europe Kft. je soukromým importérem vozidel. Informace o specifikacích výrobků a cenách platných v Česku získáte u svého prodejce Nissan.
informace na webových stránkách nenahrazují informace prodejce. Uvedené ceny jsou doporučené ceníkové ceny vč. DPH, které se mohou změnit v případě změny DPH, registračního
poplatku a kurzu české koruny. Společnost Grand Automotive Central Europe Kft. vylučuje jakoukoli odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku tiskových chyb, nepřesností v údajích a
změn po zveřejnění. Zde uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují smluvní nabídku. Obrázky v ceníku jsou pouze ilustrativní. Ceník je platný od 01. 05. 2023
do odvolání. Tento ceník je platný dokud směnný kurz nepřekročí hranici 24,80 CZK/EUR (kurz ČNB). Společnost Grand Automotive Central Europe Kft. si vyhrazuje právo na změnu
informací uvedených v ceníku bez předchozího upozornění. Zkontrolujte si prosím kontaktní údaje a termín dodání u svého prodejce Nissan.

Nissan X-Trail e-Powerline a e-Powerline+ je limitovaná edice. Nabídka je platná pouze u participujících prodejců Nissan a platí pouze při nákupu 1 vozu na jednoho zákazníka. V případě
zájmu o zakoupení více vozů, využijte atraktivní nabídky pro velkoodběratele, které Vám na míru připraví Váš prodejce Nissan. Platnost akce si ověřte u svého autorizovaného prodejce
Nissan.

1. Spotřeba paliva ve městě je s e-POWER (2WD) o 40 % nižší ve srovnání s verzí Mild-Hybrid Xtronic. Spotřeba paliva ve městě u verze e-POWER (2WD): 5,1-5,4 l/100 km (WLTP), Mild-
Hybrid Xtronic spotřeba paliva ve městě: 8,8-9,2 l/100 km (WLTP).

2. ProPILOT Assist není k dispozici ve všech vozech. ProPILOT Assist je pokročilá asistenční technologie pro řidiče, která však nemůže zabránit nehodám. ProPILOT Assist může
podporovat pouze jízdu na dálnicích (silnice, kde jsou protisměrné jízdní pruhy odděleny dělící čárou), kdy má řidič ruce na volantu a oči upřené na silnici. Povinností řidiče je zůstat ve
střehu, řídit bezpečně a udržovat kontrolu nad vozidlem.

3. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Produkt je osvobozen od daně z přidané hodnoty. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době jeho vydání. Nissan International Insurance Ltd. si
vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za součást smluvního návrhu.
Nissan 5* Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky.

4. Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple CarPlay je také ochrannou známkou společnosti Apple Inc. Požadavky zařízení Apple CarPlay : vyžaduje iAP2,
iPhone 5 či novější model (konektor Lightning ) a systém iOS 8.3 nebo novější a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky:
https://www.apple.com/cz/ios/feature availability/#applecarplay applecarplay. Android Auto je aplikace poskytovaná společností Google. Android Auto je kompatibilní pouze s telefony
se systémem Android verze 5.0 ( Lollipop ) či vyšší a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky:
https://www.android.com/auto/. Společnost Nissan neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění vzniklé v souvislosti s už ívá ním aplikací Apple CarPlay a Android Auto. Z důvodů, které
společnost Nissan nemůže ovlivnit, nemusí být Apple CarPlay a Android Auto v určité zemi k dispozici nebo nemusí mít všechny své funkce a společnost Nissan nenese odpovědnost za
jakékoli omezení dostupnosti nebo funkcionality Apple CarPlay a/nebo Android Auto ve vašem vozidle.

5. Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou v souladu s platnými evropskými předpisy. Tyto hodnoty byly získány za využití testu WLTP. WLTP je nový test pro měření spotřeby
paliva a emisí CO2. Vždy porovnávejte hodnoty pouze s vozidly, které byly testovány stejnými technickými postupy. Skutečné hodnoty se při jízdě v reálném světě mohou lišit v závislosti
na několika faktorech, mezi které patří povětrnostní podmínky, jízdní návyky, zatížení vozidla a jakéhokoliv příslušenství instalovaného na vozidlo po jeho registraci


