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Οι εικόνες και οι περιγραφές είναι ενδεικτικές. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι φωτογραφίες απεικονίζουν 
χαρακτηριστικά που δεν διατίθενται στην εγχώρια αγορά και δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο συγκεκριμένο 
μοντέλο, έκδοση ή προσφορά. Τα χαρακτηριστικά που φαίνονται ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα γενικά ή 
διαθέσιμα στην βασική έκδοση ή μόνο ως προαιρετικά

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ τη χαρά της περιπέτειας μέσα σε ένα μεγαλύτερο,
τολμηρότερο SUV που έχει όλα τα προσόντα για να απογειώσει την
εμπειρία του ταξιδιού: μυώδης, ανάγλυφη σχεδίαση, αξιοπιστία,
ικανότητες, τεχνολογίες νέας γενιάς, χώροι, ανέσεις και ευελιξία για
εκδρομές με παιδιά και γεμάτες δράση. Ποιος είναι ο επόμενος
προορισμός; Ξεκινήστε την πλοήγηση, ακούγοντας την αγαπημένη
σας μουσική και ετοιμαστείτε για εξερεύνηση. To Nissan X-TRAIL 2020
είναι φτιαγμένο για ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
Το Nissan Intelligent Mobility επαναπροσδιορίζει την έννοια της αυτοκίνησης και 
της ενσωμάτωσής της στην καθημερινότητά μας. Σας φέρνει πιο κοντά στο X-TRAIL 
σας με σκοπό μία συναρπαστική και γεμάτη αυτοπεποίθηση οδηγική εμπειρία. 
Εξατομικεύει το ταξίδι σας, με τη βοήθεια προηγμένης συνδεσιμότητας και σας 
βοηθά με καινοτόμες τεχνολογίες. Αυξάνει την απόλαυση του οδηγού και κάνει τον 
κόσμο που ζούμε ασφαλέστερο κάθε μέρα. 
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ΘΕΑ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ
Θέλετε να μοιραστείτε τη μαγευτική εικόνα του ουρανού μία νύχτα με αστέρια; Χρειάζεστε ένα ζεστό 
καταφύγιο τα παγερά πρωινά; Το X-TRAIL σας φροντίζει με το καλύτερο τρόπο. 

Για να σχεδιάσουν καθίσματα εμπνευσμένα από τη μηδενική βαρύτητα με υποστήριξη σπονδυλικής 
στήλης, οι μηχανικοί της Nissan στράφηκαν στο σύμπαν. Προσομοίωσαν την ξεκούραστη θέση των 
αστροναυτών που αιωρούνται στο διάστημα, σχεδιάζοντας ένα αρθρωτό εμπρός κάθισμα που 
σας υποστηρίζει από την οσφυϊκή χώρα μέχρι το θώρακα, βελτιστοποιώντας τη ροή του αίματος, 
και μαξιλάρια που παρέχουν καλύτερη κατανομή πίεσης. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετική άνεση 
και λιγότερη κόπωση στις μακρινές διαδρομές σας. Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή 
(Power Panoramic Moonroof*) προσφέρει μία ακόμα πιο συναρπαστική αίσθηση για όλους τους 
επιβάτες - ένα παράθυρο με θέα τον ουρανό και τα αστέρια.

*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
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PREMIUM ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, ΜΙΑ ΚΛΑΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ

Διαθέσιμη επένδυση καθισμάτων* με δέρμα 
tan, με ραφές και μαύρες λεπτομέρειες 
(Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Techna)

Διαθέσιμα θερμαινόμενα 
δερμάτινα καθίσματα 
στην 1η και 2η σειρά

Διαθέσιμη ηλεκτρικά 
ανοιγόμενη πανοραμική 
ηλιοροφή**

*Μερικώς δερμάτινα σε συνδυασμός με PVC μέρη καθίσματα.
**Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Θερμαινόμενο τιμόνι D-Shaped με 
Premium δερμάτινη επένδυση

Ταπετσαρία συνθετικού 
δέρματος

Λεβιές ταχυτήτων με 
διπλή ραφή

Επένδυση Glossy black
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*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως 
προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες 
λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια 
ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Πλοήγηση*, αναγνώριση κλήσης, στοιχεία ασφάλειας…όλες οι πληροφορίες 
βρίσκονται μπροστά σας στην έγχρωμη οθόνη 5". Το σύστημα Advanced 
Drive-Assist Display φέρνει όλες τις πληροφορίες μπροστά στα μάτια σας - 
απλά περιηγηθείτε στις διάφορες οθόνες χρησιμοποιώντας τα 
χειριστήρια του τιμονιού.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ.

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

*Διατίθενται ανάλογα με την έκδοση
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INTELLIGENT INTERGRATION ΓΙΑ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 
ΕΝΑΣ ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ*
ΕΝΑΣ ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ. Σχεδιάστε την διαδρομή σας με βάση την πραγματική 
κίνηση (Real Time Traffic), στείλτε τη διαδρομή στο αυτοκίνητο ή εντοπίστε τη θέση που 
έχετε παρκάρει χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Door to Door Navigation. Το σύστημα 
πλοήγησης μπορεί να ενημερωθεί “Over the Air” μέσω του smartphone σας ή εφόσον 
υπάρχει διαθέσιμο εξωτερικό WiFi Hotspot. Οι ενημερώσεις είναι δωρεάν για 5 χρόνια.

Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες 
λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια 
ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΣΩ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
Στείλτε τον προορισμό στο αυτοκίνητο και 
σχεδιάστε τη διαδρομή σας πριν ξεκινήσετε.

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION. Η εφαρμογή στο 
κινητό σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε από το 
σημείο που έχετε παρκάρει, μέχρι τον τελικό 
σας προορισμό.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ TOMTOM

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION APP. Κατεβάστε 
την εφαρμογή πλοήγησης Door-to-Door στο 
Smartphone σας και αποκτήστε πρόσβαση σε 
όλους τους χάρτες από το νέας γενιάς 
NissanConnect με την οθόνη πολλαπλής αφής.

PREMIUM ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Δείτε τον 
ακριβή χρόνο για τον προορισμό σας πριν ξεκινήσετε 
χάρη στο Real Time Traffic και αποφασίστε για την 
καλύτερη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΡΤΗ. Αναβαθμίστε 
τους χάρτες “over The Air” ή κατεβάστε τους 
μέσω USB για να κρατήσετε το σύστημά σας 
ενημερωμένο. Με το Νέο NissanConnect, οι 
αναβαθμίσεις χαρτών και το Premium Traffic 
είναι δωρεάν για τα πρώτα 5 χρόνια.

*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
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ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΗΧΟΣ

Απογειωθείτε με τον βαθύ ήχο του Bose Premium 
Sound System: μία πλούσια ηχητική εμπειρία 
για όλους επιβάτες.

PREMIUM BOSE 
AUDIO SYSTEM*

Οκτώ, ειδικά σχεδιασμένα ηχεία υψηλής 
απόδοσης, τοποθετημένα σε όλη την καμπίνα 
αναπαράγουν μουσικές νότες με βάθος και 
ευκρίνεια στο εσωτερικό του X-TRAIL.

*Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Techna.

Εξωτερική σχεδίαση    |    Σχεδίαση εσωτερικού    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Κινητήρα    |    Αξεσουάρ Εκτύπωση   |   Κλείσιμο
Σελίδα 1    |    Σελίδα 2    |    Σελίδα 3    |    Σελίδα 4    |    Σελίδα 5    |    Σελίδα 6    |    Σελίδα 7    |    Σελίδα 8    |    Σελίδα 9    |    Σελίδα 10 



ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ Η ΕΠΤΑΘΕΣΙΟ* 
Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τη συναρπαστική θέα από την ηλεκτρικά ανοιγόμενη 
πανοραμική ηλιοροφή. Ο καλύτερος χώρος για το κεφάλι των εμπρός επιβατών στην 
κατηγορία και μελετημένοι αεραγωγοί στη 2η σειρά καθισμάτων συμβάλλουν στην άνεση 
όλων των επιβατών. Μία προαιρετική 3η σειρά καθισμάτων – διαιρούμενη και 
αναδιπλούμενη 50/50 – είναι η ιδανική λύση για να μεταφέρετε περισσότερα μέλη της 
οικογένειας και φίλους με το νέο X-TRAIL σας. Με πλήρη αναδίπλωση, δημιουργείται ένας 
επίπεδος χώρος αποσκευών και μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες αποθήκευσης.

ΔΙΠΛΗ ΘΥΡΑ USB ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ*

*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως 
προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση). *Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΙΣΗ, ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ 
ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΗ 2Η ΣΕΙΡΑ Χάρη στο ευέλικτο σύστημα καθισμάτων του X-TRAIL, 
αυτή η 2η σειρά είναι πραγματικά επιπέδου πρώτης θέσης Το διαιρούμενο 60/40 
κάθισμα μετακινείται προς τα εμπρός για εύκολη πρόσβαση και προσαρμόζεται 
για τη δημιουργία πρόσθετου χώρου για αποσκευές, άνεση στην περιοχή των 
ποδιών και οτιδήποτε ενδιάμεσο. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε την πλάτη των 
καθισμάτων όταν θέλετε να ξεκουραστείτε.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 3Η ΣΕΙΡΑ . Το διαιρούμενο (50/50) κάθισμα της 3ης σειράς του 
X-TRAIL σας παρέχει πρόσθετη ευελιξία. Τέλεια λύση για τη μεταφορά 
περισσότερων επιβατών και του εξοπλισμού τους, αναδιπλώνεται επίσης 
πλήρως για μέγιστη ικανότητα μεταφοράς φορτίου.

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 77°. Οι πίσω πόρτες του X-TRAIL έχουν άνοιγμα 
σχεδόν 80°, για εύκολη πρόσβαση σε παιδιά, ψυγείο, χιονοσανίδες… κάνοντας 
τη ζωή πολύ πιο εύκολη. 

77°ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ 
ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΥΡΟΜΕΝΗ 
2Η ΣΕΙΡΑ

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ 
2Η ΣΕΙΡΑ
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NISSAN HANDSFREE POWER TAILGATE*

ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΧΕΡΙ

Χαμηλή θέση.Κατεβάστε το πάτωμα για να 
κερδίσετε εκατοστά και να μεταφέρετε ψηλότερα 
αντικείμενα.

Προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα. Ένα μακρύ, 
επίπεδο πάτωμα για μεγάλα φορτία με υποδαπέδιο 
αποθηκευτικό χώρο εκτός κοινής θέας

*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά 
(με επιπλέον χρέωση).

Στη Nissan, δημιουργούμε καινοτομίες που κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη.
Λεπτομέρειες όπως το σύστημα Nissan handsfree power tailgate και το 
μεγάλο άνοιγμα των πίσω θυρών διευκολύνουν το φόρτωμα και ξεφόρτωμα 
για να αξιοποιείτε άριστα τον πολύτιμο χρόνο σας.

Το αποκλειστικό Cargo System προσαρμόζεται για το επόμενο ταξίδι σας 
σε ένα λεπτό. Ένα ρυθμιζόμενο σετ ραφιών και διαχωριστικών προσφέρει 
9 διαφορετικές διατάξεις – είναι τόσο εύκολο που το κάνετε με το ένα χέρι.
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Χάρη στο Intelligent AVM**, μπορείτε
να ελέγχετε το εμπρός και πίσω
τμήμα του αυτοκινήτου από το
κάθισμα του οδηγού.

Το Intelligent AVM** σας προσφέρει μία εικονική,
πανοραμική άποψη 360° μοιρών του αυτοκινήτου

σας για να έχετε ακριβή εικόνα του χώρου
στάθμευσης και των δυνατοτήτων ελιγμών.

BIRD’S EYE VIEW ΠΙΣΩ & ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

ΑΝΕΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ 
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΓΚΑΡΑΖ;
ΑΠΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΡΕΙΛΕΡ

Το Intelligent AVM** σας 
επιτρέπει να παρκάρετε 

σαν επαγγελματίας

Το Intelligent AVM** σας 
βοηθά να παρκάρετε 

«με τη μία» σε οποιαδήποτε 
θέση χωρίς γρατζουνιά.

Το Intelligent AVM** σας βοηθά 
να παρκάρετε σε ένα γκαράζ, 

δείχνοντας τα αντικείμενα 
που υπάρχουν στο πάτωμα 

και φροντίζοντας να κρατάτε 
αποστάσεις από την πόρτα.

Το Intelligent AVM** 
προσφέρει μία άποψη από 

ψηλά και μία εικόνα του 
πίσω προφυλακτήρα για 
εύκολη ευθυγράμμιση με 

τον κοτσαδόρο.

**AVM = Around View Monitor (Κάμερα Περιμετρικής Θέασης)

ΕΛΙΓΜΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
Με μία εμπρός και μία 

πανοραμική άποψη, ξέρετε 
πού να σταματήσετε – χωρίς 

να απομακρυνθείτε. 

ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ
Στενός χώρος με αυτοκίνητα και 
στις δύο πλευρές; Η εικόνα από 
ψηλά σας βοηθά να κεντράρετε 

το X-TRAIL στο χώρο.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΤΡΟΧΟΥΣ ΣΑΣ 
Η πλευρική άποψη σας βοηθά 
να βλέπετε πόσο έχετε 
πλησιάσει στο κράσπεδο.

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΑΣ
Στην όπισθεν (R), μπορείτε να βλέπετε 

τι υπάρχει ακριβώς από πίσω σας, ενώ η 
πανοραμική άποψη σας βοηθά με τα 

μικρότερα αντικείμενα που ίσως είναι 
κρυμμένα κάτω από το πίσω παρμπρίζ.
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INTELLIGENT PARK ASSIST*
Το Around View Monitor σας δίνει εικόνα 
360° του οχήματός σας και σας βοηθάει 

να παρκάρετε με ασφάλεια. Διαφορετικά, 
αφήστε το Intelligent Park Assist να 

αναλάβει τον έλεγχο του τιμονιού σας 
καθώς εσείς εστιάζετε στα πεντάλ, τόσο 

για παράλληλο όσο και για κάθετο 
παρκάρισμα. 

ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΙΑ
Δεν χρειάζεται να καταπονείτε τον 

αυχένα σας: βασιστείτε στην κάμερα 
οπισθοπορίας. 

*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως 
προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. 
Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες. 
Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, σπεύδει το Nissan Intelligent Park 
Assist*. Απλά ευθυγραμμίστε το αυτοκίνητο στο χώρο στάθμευσης 
και αυτό σας καθοδηγεί, hands-free! Το X-TRAIL προσφέρει Intelligent 
Around View Monitor με Moving Obgect Detection*. Τέσσερις κάμερες 
προσφέρουν μία πανοραμική απεικόνιση 360° του οχήματός σας 
με δυνατότητα επιλογής διαίρεσης οθόνης σε ‘παράθυρα’ που 
εστιάζουν μπροστά, πίσω και στο κράσπεδο για να έχετε ακόμα 
καλύτερη εικόνα των πραγμάτων.

ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΥΣ ΕΛΙΓΜΟΥΣ

*Διατίθενται ανάλογα με την έκδοση
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INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING 
WITH PEDESTRIANS DETECTION*

INTELLIGENT LANE DEPARTURE 
WARNING*

HIGH BEAM ASSIST*

ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ
Από έξυπνες λειτουργίες ασφάλειας που δρουν για λογαριασμό σας, από το Intelligent 
Park Assist έως το Intelligent Emergency Braking με αναγνώριση πεζών, το Nissan X-Trail 
συμπεριφέρεται σαν τον έμπιστο συνεργάτη σας, όντας πάντα εκεί για να σας υποστηρίξει, 
χωρίς να “λησμονεί” όσους βρίσκονται γύρω σας.

Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν 
να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους 
κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Το X-TRAIL προσέχει εσάς - και όλους 
γύρω σας. Εαν υπάρχουν εμπόδια 
στο δρόμο σας, το σύστημα θα σας 
ειδοποιήσει. Θα σας βοηθήσει 
ακόμα και να ελαττώσετε ταχύτητα 
εαν χρειαστεί. 

Αυτό το σύστημα εκδίδει οπτικές 
και ακουστικές προειδοποιήσεις 
σε περίπτωση παρέκκλισης από 
τη λωρίδα. 

Βλέπετε καλύτερα σε σκοτεινούς 
δρόμους. Το σύστημα ενεργοποιεί 
τις δέσμες όταν είναι απαραίτητο 
και προσωρινά χαμηλώνει των ένταση 
των φώτων για τους αντίθετα 
ερχόμενους οδηγούς.
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Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν 
κάτω από κάποιες συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Οι τεχνολογίες Intelligent Driving της Nissan χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία 
ραντάρ για συνεχή παρακολούθηση της γύρω δραστηριότητας, προσέχοντας την 
κυκλοφορία και βοηθώντας σας να χειριστείτε τις όποιες απροσδόκητες καταστάσεις. 
Είναι σαν να έχετε ένα έξτρα ζευγάρι μάτια που παρακολουθούν συνεχώς για να 
μπορείτε να απολαμβάνετε στο μέγιστο βαθμό την εκδρομή με την οικογένεια.

ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΣΕΙΣ

*Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Το σύστημα αυτό σας προειδοποιεί 
για τη διέλευση οχημάτων ή την 
ύπαρξη μεγάλων αντικειμένων 
πίσω σας όταν κάνετε όπισθεν.

Τηρείτε τα τελευταία όρια 
ταχύτητας χάρη στην αυτόματη 
ανίχνευση οδικών σημάτων 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το σύστημα αυτό εντοπίζει ό,τι δεν 
βλέπει το μάτι. Σας προειδοποιεί 
εάν ανιχνεύσει οχήματα στο τυφλό 
σημείο διαγώνια πίσω από το 
αυτοκίνητο

REAR CROSS TRAFFIC ALERT* TRAFFIC SIGN RECOGNITION* BLIND SPOT WARNING*
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ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

X-TRAIL, ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ 
ΑΘΟΡΥΒΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΔΗΓΟ.
Ευέλικτο, με άμεση απόκριση, ευκολοδήγητο και ασφαλές: το X-TRAIL 
υπόσχεται μία απολαυστική οδήγηση χάρη στις τεχνολογίες Ελέγχου 
Πλαισίου (Chassis Control) της Nissan.

Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν 
κάτω από κάποιες συνθήκες. Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

INTELLIGENT RIDE CONTROL.
Για ομαλή εκτός δρόμου οδήγηση. 
Το σύστημα αυτό εφαρμόζει ελαφρά 
πίεσης πέδησης για να εξομαλύνει 
τις ανωμαλίες και διασφαλίζει άνεση 
στο ταξίδι για όλη την οικογένεια.

INTELLIGENT TRACE CONTROL.
Παραμείνετε ψύχραιμοι στις 
στροφές. Το σύστημα αυτό 
προσαρμόζει την πίεση πέδησης 
σε κάθε τροχό για να διατηρείτε 
τη βέλτιστη γραμμή καθώς 
στρίβετε. 

INTELLIGENT ENGINE BRAKE.
Νιώστε τη στροφή. Το σύστημα αυτό 
ελέγχει το CVT σαν να οδηγείτε 
μηχανικά σε μία ήπια στροφή. 
Κατεβάζει ταχύτητα για ομαλή 
επιβράδυνση κατά την είσοδο στη 
στροφή, και μετά ανεβάζει για 
επιτάχυνση κατά την έξοδο. 

HILL START ASSIST/AUTO HOLD*
Ξεχάστε την προς τα πίσω κύλιση. Με το Hill Start 
Assist, η εκκίνηση σε ανηφόρα είναι απλή υπόθεση. 
Το σύστημα εφαρμόζει ελαφρά πίεση πέδησης και 
στους τέσσερις τροχούς για 3 δευτερόλεπτα, πριν τη 
μετάδοση της κινητήριας ισχύος. Με τη λειτουργία 
Auto Hold ενεργοποιημένη, τα φρένα παραμένουν 
ενεργοποιημένα για 3 λεπτά σε οποιαδήποτε κλίση.

*Διαθέσιμο μόνο σε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
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ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ 
ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Αναζητάτε εξαιρετική οικονομία καυσίμου σε ένα ευρύχωρο και 
απολαυστικό στην οδήγηση SUV; Αυτό σας προσφέρει το X-TRAIL. 
Με άριστη αεροδυναμική, προηγμένους κινητήρες και τεχνολογίες 
όπως τα αυτομάτα κιβώτια ταχυτήτων XTRONIC και διπλού 
συμπλέκτη DCT, φέρνει την απόδοση και τις επιδόσεις στο 
επόμενο επίπεδο.

Ο προηγμένος κινητήρας 1.3lt βενζίνης παρέχει βελτιωμένη 
οικονομία καυσίμου, μειωμένες εκπομπές CO2 και υψηλότερες 
αποδόσεις. Επίσης, περιλαμβάνει το αυτόματο σύστημα Start/Stop 
της Nissan που απενεργοποιεί τον κινητήρα όταν δεν χρειάζεται – 
όπως στα φανάρια – για εξοικονόμηση καυσίμου, και μετά ομαλά 
και άμεσα τον ενεργοποιεί εκ νέου.

Για τις πληροφορίες κινητήρα, όπως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 και η κατανάλωση καυσίμου, παρακαλώ ανατρέξτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του 
μοντέλου ο οποίος είναι διαθέσιμος στο φυλλάδιο και στις επίσημες εκθέσεις. 
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4. Πλαϊνά σκαλοπάτια αλουμινίου, ζάντες 
αλουμινίου 19"

5. Προστατευτικό πατάκι ολόκληρου του χώρου 
αποσκευών Προστατευτικό εισόδου χώρου 
αποσκευών αλουμινίου

6. Βάση Smartphone 360 (μαύρη)

7. Προστατευτικά εισόδου, φωτιζόμενα

1. Πίσω διακοσμητική μπάρα
(συμβατή με αφαιρούμενο κοτσαδόρο)

2. Αφαιρούμενος κοτσαδόρος

3. Βάση ski/snowboard για μέχρι 6 ζευγάρια, συρόμενη
Αξεσουάρ και οποιοσδήποτε επιπρόσθετος εξοπλισμός που μπορεί να προστεθεί μετά την αγορά, ενδέχεται να έχει επίπτωση στους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
και την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου. 

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ
Κάντε την επόμενη οικογενειακή εκδρομή αξέχαστη εξοπλίζοντας το X-TRAIL με τα ανάλογα αξεσουάρ. 
Από ασύρματους φορτιστές τηλεφώνων και δύο υποδοχές USB μέχρι βάσεις ski / snowboard οικογενειακών 
διαστάσεων και άλλα – μπορείτε να βασίζεστε στα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan για να νιώθουν όλοι οι επιβάτες 
άνετα και έτοιμοι για δράση.
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D

C

D

CA
B

ΧΡΩΜΑΤΑ

Gray - M - KAD Black - P - G41 Tinted Red - CP - NBF

DK Brown - P - CAS

Orange - PM - EBB Red - S - AX6* Blue - PM - RAW White – 3P - QAB

Silver - M - K23

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

A: Μεταξόνιο: 2,705 MM 

B: Συνολικό μήκος: 4,690 MM 

C: Συνολικό πλάτος: 1,820 MM 
(1,830 MM με 19")

D: Συνολικό ύψος: 1,710 MM 
(1,740 MM με ράγες οροφής) 

ΥΦΑΣΜΑ

ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ(1)(2) ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΧΡΩΜΑ ΜΠΕΖ

ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ - ΧΡΩΜΑ TAN(1) ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΡΑΦΕΣ

ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ(1)(2) ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ

ENERGY/N-DESIGN/N-CONNECTA

TECHNA

TECHNA/OPTION

17" αλουμινίου (silver painted) 18" αλουμινίου (machine cut) 18" αλουμινίου μαύρες

ΖΑΝΤΕΣ

19" αλουμινίου (machine cut)

(1)Μερικώς Γνήσιο Δέρμα.
(2)Μερικώς Δερμάτινα/Μερικώς PVC καθίσματα.*Διαθέσιμο μέχρι τον Μάρτιο 2021.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 360°
Ενσωματώνουμε την ποιότητα από το πρώτο κιόλας στάδιο, 

προσεκτικά, με σκοπό να κάνουμε το κάθε αυτοκίνητο πιο άνετο 
και ανθεκτικό μέσα από καινοτόμο σχεδίαση, ευφυή τεχνολογία και 

μελετημένες λεπτομέρειες, εμπνευσμένες από εσάς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συνεργαζόμαστε με ευφυή συστήματα οδήγησης που σας παρέχουν 

συνεχή υποστήριξη για να αποφεύγετε τις κακοτοπιές και να βιώνετε 
μία πιο τολμηρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση οδηγική εμπειρία κάθε 

μέρα. Το Around View Monitor χρησιμοποιεί 4 κάμερες που αναπαράγουν 
μία πανοραμική εικόνα του αυτοκινήτου και του περιβάλλοντος.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Πιέζουμε τα αυτοκίνητά μας στο όριο για να μπορούμε να εγγυηθούμε τις 

καθημερινές επιδόσεις και αξιοπιστία τους. Διανύουμε εκατομμύρια 
χιλιόμετρα σε δοκιμές προ-παραγωγής ανοίγουμε και κλείνουμε πόρτες 

καικαπό χιλιάδες φορές την ημέρα και χρησιμοποιούμε αληθινή ηφαιστειακή 
στάχτη από την Ιαπωνία για να δοκιμάσουμε τη αντοχή των παραθύρων. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Είναι προτεραιότητα σε κάθε δραστηριότητά μας, στο εργαστήριο 

ή στο στούντιο σχεδίασης, στο εργοστάσιο και στα καταστήματα 
των εμπόρων μας, ακόμα και στις σχέσεις μας μαζί σας. Η συνεχής 

προσπάθεια είναι τρόπος ζωής για εμάς. Επειδή ό,τι δημιουργούμε 
είναι προϊόν εμπειρίας. Το ονομάζουμε Ποιότητα Nissan.

ΣΤΗ ΝISSAN,
ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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ΤΟ NISSAN X-TRAIL 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
3-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

12-ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Επέκταση Εγγύησης Nissan σας προσφέρει την ευκαιρία να επεκτείνετε την εγγύηση 3 Ετών/100.000 km 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή χιλιομετρική κάλυψη. Επιλέξτε τη σύμβαση που ταιριάζει καλύτερα 
στη χρήση που θα κάνετε. Σε περίπτωση επισκευής, θα χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά 
Nissan και θα τοποθετούνται από εκπαιδευμένους τεχνικούς της Nissan. Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά, 
υπάρχει δυνατότητα παροχής και της Ευρωπαϊκής οδικής βοήθειας 24/7.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΤΗ NISSAN, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΑΣ

Εσείς πυροδοτείτε τη φαντασία μας. Εσεις τροφοδοτείτε 
την εφευρετικότητα μας. Εσείς μας προκαλειτε να 
αλλάζουμε τους κανόνες και να καινοτομούμε. Και στη 
Nissan, καινοτομία δεν σημαίνει μόνο προσθήκες και 
επεκτάσεις. Σημαίνει ότι ξεπερνάμε τα όρια και 
αμφισβητούμε το κατεστημένο. Σημαίνει ότι δημιουργούμε 
πρωτοποριακές λύσεις για να ικανοποιήσουμε τις πιο 
απαιτητικές και ρεαλιστικές επιθυμίες σας. Στη Nissan, 
σχεδιάζουμε αυτοκίνητα, αξεσουάρ και υπηρεσίες που 
ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα – κάνοντας το πρακτικό 
συναρπαστικό και το αντίθετο για να σας προσφέρουμε 
καθημερινά μία απολαυστική οδηγική εμπειρία.
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Ακολουθήστε μας σε :

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή 
εκτύπωσης (Δεκέμβριος 2020). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα 
με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει 
σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. Οι 
επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο 
τοπικός σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που 
χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές 
αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται 
η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Nissan International.

Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλώριο – X-TRAIL2020WBG-Τυπωμένο στη EU.
Δημιουργία DESIGNORY, France - Παραγωγή eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

www.nissan.gr

To Nissan Intelligent Mobility σας πάει ένα βήμα μπροστά. Σε αυτοκίνητα που νιώθετε 

σαν την προέκταση του εαυτού σας, που σας βοηθούν να βλέπετε και να αισθάνεστε 

περισσότερα, που αλληλεπιδρούν μαζί σας και κάποιες φορές, ακόμα και αντί για εσάς. 

Το Nissan Intelligent Mobility αφορά ένα καλύτερο μέλλον, οδηγώντας μας σε έναν κόσμο 

πιο ασφαλή, πιο βιώσιμο και πιο συναρπαστικό.
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https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/new-xtrail.html
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