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Νέο Nissan X-Trail με 
e-POWER. Φτιαγμένο για 
οικογενειακές περιπέτεις.
Σας παρουσιάζουμε το νέο περιπετειώδες 
οικογενειακό crossover της Nissan, που 
τροφοδοτείται είτε από τη μοναδική τεχνολογία 
e-POWER για αθόρυβη, "εξηλεκτρισμένη" κίνηση 
χωρίς να χρειάζεται φόρτιση σε πρίζα, είτε από 
τον Υβριδικό Κινητήρα, για υψηλές επιδόσεις και 
χαμηλές εκπομπές ρύπων.

Για απόλυτο έλεγχο και μια μοναδική ηλεκτροκίνητη 
εμπειρία, επιλέξτε την τεχνολογία e-4ORCE, την 
έκδοση με τετρακίνηση, που σχετίζεται με το 
e-POWER.

Το καινούργιο Nissan X-Trail είναι ένα ευρύχωρο 
crossover με έως και επτά θέσεις* και όλα όσα 
χρειάζεστε για να διατηρήσετε την οικογένειά 
σας ασφαλή και άνετη με τις προηγμένες 
τεχνολογίες ασφαλείας της Nissan.

Με συνδεσιμότητα αιχμής* για να τους διασκεδάζει 
όλους, το ολοκαίνουργιο Nissan X-Trail είναι απόλυτα 
φιλικό προς όλη την οικογένεια.

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

Εμπρός χαρακτηριστικά φώτα

Πίσω χαρακτηριστικά φώτα Σήμα e-Power* Σήμα e-4orce*

Ζάντες αλουμινίου 20"*

Κανένας συμβιβασμός στο στυλ με το  
Νέο Nissan X-Trail
Τραβήξτε την προσοχή όπου κι αν πηγαίνετε με τους κομψούς προβολείς LED, 
τους επιβλητικούς μπροστινούς αεραγωγούς και τις στιβαρές, αλλά κομψές 
γραμμές. Μπροστά, η χαρακτηριστική μάσκα V-motion φέρει τη γνώριμη 
υπογραφή του συναρπαστικού σχεδιαστικού DNA της Nissan, για να δείξει ότι 
αυτό το "εξηλεκτρισμένο" οικογενειακό crossover αρνείται να συμβιβαστεί.

*Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
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Πληροφορίες οδήγησης*15W ασύρματος φορτιστής κινητού** Ατμοσφαιρικός φωτισμός*

Navigation*

Οθόνη αφής 12.3" HD NissanConnect*

Πλήρως φηφιακή οθόνη 12.3" στον πίνακα οργάνων*
10.8" Head-up display*

Κλείστε την πόρτα στον 
εξωτερικό θόρυβο
Με εσωτερικές οθόνες έως και 35"* που βοηθούν στη διαδρομή σας, 
είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε την τεχνολογία Nissan στα καλύτερά της. 
Απολαύστε το προηγμένο Nissan Driver Assistance* και την πλοήγηση 
HD* που εμφανίζονται ακριβώς μπροστά σας καθώς βρίσκεστε στο 
άνετο, εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμά σας. Αναρωτιέστε πού να 
τοποθετήσετε τα υπάρχοντά σας; Μην ξεχνάτε τον αποθηκευτικό 
χώρο κάτω από την πλωτή κεντρική κονσόλα. Μέσα στη καμπίνα του 
X-Trail, είναι ξεκάθαρες οι ποιοτικές λεπτομέρειες, όπως η χαλαρωτική 
ατμόσφαιρα του εσωτερικού φωτισμού*, η απαλή αίσθηση των 
premium υλικών και η απρόσκοπτη άνεση της ασύρματης φόρτισης* 
για το smartphone σας.

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

**Σχεδιασμένο με το πρωτόκολλο φόρτισης Qi & βελτιστοποιημένο για συσκευές πιστοποιημένες με Qi. Για μη πιστοποιημένες QI συσκευές, η απόδοση της ασύρματης φόρτισης ενδέχεται να 
είναι περιορισμένη
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Η μοναδική "εξηλεκτρισμένη" εμπειρία, 
πλέον χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε 
πρίζα. Αυτό είναι το Nissan e-POWER
Με το Nissan e-POWER, η πρωτοπορία δεν σταματά. Το e-POWER είναι μία 
μοναδική τεχνολογία που αποτελείται από έναν αποδοτικό σε κατανάλωση** 
καυσίμου βενζινοκινητήρα που φορτίζει μια μπαταρία. Στη συνέχεια, η 
μπαταρία παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε έναν κινητήρα που κινεί τους 
τροχούς. Το αποτέλεσμα είναι μία άμεση και αθόρυβη αίσθηση οδήγησης, 
χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε πρίζα. Απλά συναρπαστική και χωρίς στρες 
οδήγηση, χωρίς συμβιβασμούς στην οικονομία καυσίμου.

HYBRID
Οι τροχοί κινούνται από τον 
βενζινοκινητήρα και από τον 

ηλεκτροκινητήρα

ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΕΡ ΜΟΤΕΡ

e-POWER
Οι τροχοί κινούνται μόνο 
από τον ηλεκτροκινητήρα

100% EV
Οι τροχοί κινούνται μόνο 
από τον ηλεκτροκινητήρα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΜΟΤΕΡ INVERTER

Ψηφιακός πίνακας οργάνων με ένδειξη ροής 
ενέργειας*

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΑΣ, 
ΜΕ ΤΟ e-PEDALSTEP
Απολαύστε την εμπειρία ενός πιο διαισθητικού 
τρόπου οδήγησης. Mοναδικό στη Nissan, το e-Pedal 
step σας δίνει την επιλογή να επιταχύνετε και να 
επιβραδύνετε αποτελεσματικά, μόνο με το πεντάλ 
γκαζιού, σε ταχύτητες άνω των 10 χλμ./ώρα. Και με 
το πεντάλ του φρένου να βρίσκεται πάντα στη 
γνωστή θέση για πιο απότομο φρενάρισμα και 
ακινητοποίηση.

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

**Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένου κύκλου WLTP min/max (l/100km) : 5.8-6.0L // CO2 συνδυασμένου κύκλου 
WLTP min/max (g/km) : 131-136g.

Nissan e-Power 190ps: κατανάλωση καυσίμου (l/100 km): χαμηλή: 5,0-5,4, μεσαία: 4,6-5,4, υψηλή: 5,0, εξαιρετικά 
υψηλή: 7,4-7,6, συνδυασμένου κύκλου: 5,8-6,0, συνδυασμένες εκπομπές CO2 (g/km): 131-136. Το όχημα έχει έγκριση 
τύπου σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ χρησιμοποιώντας την πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμής WLTP. 
Επομένως, οι τιμές NEDC δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το όχημα.
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Διακόπτης λειτουργίας οδήγησης 4x4*

με e-4ORCE

χωρίς e-4ORCE

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

Επανεφεύρεση της οδηγικής εμπειρίας 
με κίνηση σε όλους τους τροχούς. Με 
το e-4ORCE
Η διασκέδαση δεν έχει όρια. Ανακαλύψτε νέες εμπειρίες με τη μοναδική 
τεχνολογία τετρακίνησης της Nissan, τώρα διαθέσιμη στο X-Trail. Το 
e-4ORCE* προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ ισχυρού και 
απόλυτου ελέγχου με ομαλή οδήγηση σε οποιαδήποτε επιφάνεια. 
Προσαρμόστε ακόμη περισσότερο την οδήγησή σας με τις 5 επιλέξιμες 
λειτουργίες οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων των Normal, Sport, Eco, 
Off-road και Snow Mode, για απαράμιλλα επίπεδα άνεσης.
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Mild Hybrid: Ενθουσιασμός 
και αποτελεσματικότητα, 
χωρίς συμβιβασμούς
Γιατί να επιλέξετε μεταξύ μιας αναζωογονητικής 
οδήγησης και της οικονομίας καυσίμου; Με τον 
νέο 3κύλινδρο κινητήρα Μεταβλητής Συμπίεσης 
1,5L Hybrid του X-Trail, μπορείτε να έχετε και τα 
δύο. Η υβριδική τεχνολογία παρέχει υποβοήθηση 
ροπής κατά την επιτάχυνση, ενώ η μπαταρία 
ιόντων λιθίου και η γεννήτρια εκκίνησης 
βελτιστοποιούν τις φάσεις διακοπής 
λειτουργίας του κινητήρα για βελτίωση της 
απόδοσης. Ο μοναδικός μεταβλητός λόγος 
συμπίεσης που εναλλάσσεται μεταξύ 8:1 και 
14:1 είναι ένα πραγματικό μηχανικό θαύμα, 
αφιερωμένο στην απόδοση και τον ενθουσιασμό 
της οδήγησης.

Mild Hybrid (12v)
Οι τροχοί κινούνται από 

τον κινητήρα βενζίνης

ΚΙΝΗΣΗ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένου κύκλου WLTP min/max (l/100km) : 7,1 - 7,4
CO2 συνδυασμένου κύκλου WLTP min/max (g/km) : 161 - 168
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INTELLIGENT CRUISE CONTROL Κρατάει αποστάσεις. Υπολογίζει 
την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ελέγχει την 
επιτάχυνση και την επιβράδυνση, έτσι ώστε να διατηρεί την 
κατάλληλη απόσταση μέσα στην προκαθορισμένη ταχύτητα.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING Το σύστημα εντοπίζει 
στατικά αντικείμενα και εμπόδια κατά την οπισθοπορία και 
φρενάρει, εφόσον είναι απαραίτητο, προκειμένου να μειωθεί η 
πιθανότητα σύγκρουσης.

REAR AUTOMATIC BRAKING Το σύστημα εντοπίζει αντικείμενα και 
εμπόδια κατά την οπισθοπορία και φρενάρει, εάν χρειάζεται, για 
να μειωθεί η πιθανότητα σύγκρουσης.

EMERGENCY LANE KEEPING Μια πλήρης σειρά τεχνολογιών που θα 
σας βοηθήσουν να αποφύγετε την ακούσια έξοδο από την λωρίδα 
σας. Σας διατηρεί στο κέντρο της λωρίδας, είτε στρίβοντας το 
τιμόνι, είτε φρενάροντας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING Παρακολουθεί τη γύρω 
περιοχή μπροστά από το αυτοκίνητο για οχήματα και πεζούς, 
βοηθώντας στην αποφυγή ή τη μείωση των ζημιών που 
προκαλούνται από συγκρούσεις. Το σύστημα Junction Assist 
βελτιώνει την ασφάλεια στις διασταυρώσεις, μειώνοντας τον 
κίνδυνο σύγκρουσης με επερχόμενα οχήματα.

*Το ProPILOT Assist είναι διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων και μόνο σε εκδόσεις με 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Το ProPILOT Assist είναι μια Προηγμένη τεχνολογία Υποστήριξης του 
Οδηγού (Advanced Driver Assist-ADA) αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Το ProPILOT 
προορίζεται αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομους (δρόμος που χωρίζεται από διαχωριστικές μπάρες) 
και απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματός του (μάτια στο δρόμο/χέρια στο 
τιμόνι). To Navlink υποστηρίζει αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας αλλά ενδέχεται να μην 
αναγνωρίζει / διαβάζει όλα τα σήματα υπό όλες τις συνθήκες. Ο οδηγός οφείλει να προσέχει τα 
σήματα και να συμμορφώνεται με τον ΚΟΚ. Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε επιφυλακή, να 
οδηγεί με ασφάλεια και να είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο του οχήματός του, ανά πάσα στιγμή.

**Τα εικονιζόμενα 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.

Η ασφάλεια είναι στη φύση του
Το νέο Nissan X-Trail είναι εξοπλισμένο με προηγμένο ProPILOT Assist* με τεχνολογίες ασφαλείας Navi-link, 
που έχουν σχεδιαστεί για να διαβάζουν τον δρόμο μπροστά και να προσαρμόζουν ανάλογα την οδήγησή σας, 
διατηρώντας εσάς και την οικογένειά σας ασφαλή για μέγιστη γαλήνη.
Το ProPilot Park Assist** κάνει τις διαδρομές με την οικογένεια ακόμα πιο εύκολες. Μπορεί να εντοπίσει 
αυτόματα μια θέση στάθμευσης που ταιριάζει και στη συνέχεια να ελιχθεί για εσάς αβίαστα, με πλήρως 
αυτόματο έλεγχο του συστήματος διεύθυνσης, πέδησης και γκαζιού. Και χάρη στο Around View Monitor**, 
έχετε σφαιρικό πλήρη έλεγχο από μια θέαση 360° του αυτοκινήτου σας, με δυνατότητα επιλογής εστίασης 
σε θέαση μπροστά, πίσω και στο πεζοδρόμιο.
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Σαρώστε τον κωδικό για 
να λάβετε τώρα την 
εφαρμογή NissanConnect 
Services και συνδέστε την 
με το νέο σας Nissan.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ GOOGLE ASSISTANT & ALEXA(5)(6)

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες του NissanConnect για να ελέγχετε το όχημά σας από 
απόσταση με φωνητική εντολή, χρησιμοποιώντας το In-built Alexa ή το Google Assistant
Χωρίς χρέωση(7)

Απρόσκοπτη συνδεσιμότητα
Η νέα οθόνη αφής 12.3" HD (1) του νέου Nissan X-Trail είναι η πύλη σας στο 
NissanConnect, μέσω διαισθητικής πλοήγησης, προηγμένης τεχνολογίας και 
άλλων λειτουργιών. Το X-Trail σάς επιτρέπει να ελέγχετε μια σειρά λειτουργιών 
μέσω φωνητικών εντολών, για άνεση και ευκολία. Η εφαρμογή NissanConnect 
για smartphone, σας προσφέρει μια αυξανόμενη γκάμα υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταξιδιωτικών πλάνων στο δικό σας Nissan 
X-Trail. Όταν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητό σας, συνδέστε το τηλέφωνό σας για 
να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις αγαπημένες εφαρμογές σας, χάρη στο Apple 
CarPlay®(2) και το Android Auto™(2). Και όπου κι αν βρίσκεστε, οι υπηρεσίες 
NissanConnect σας ενημερώνουν για την κατάσταση του αυτοκινήτου σας.

(1) Η οθόνη αφής HD διατίθεται από την έκδοση N-Connecta και πάνω.

(2) Το Apple CarPlay® και το Android Auto είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση, ανάλογα με το μοντέλο και/ή την έκδοση. 

(3) Η σύνδεση του κινητού με το NissanConnect πρέπει να γίνεται μόνο όταν το όχημα είναι παρκαρισμένο με ασφάλεια. Η χρήση του 
συστήματος πρέπει να γίνεται πάντα σε συνάρτηση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Οι οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν το 
σύστημα μόνο όταν είναι ασφαλές. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν την πιθανή διάσπαση από την οδήγηση καθώς χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία hands-free, που μπορεί να επιφέρει απώλεια του ολικού ελέγχου του οχήματος.

(4) Για τη χρήση των υπηρεσιών NissanConnect είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού με username και password. Για τη χρήση 
της δωρεάν εφαρμογής NissanConnect είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση κινητού smartphone συμβατό με λειτουργικό iOS or Android 
και κάρτα SIM με διαθέσιμα δεδομένα και σύνδεση σε πάροχο δικτύου. Όλες οι υπηρεσίες εξαρτώνται από την κάλυψη δικτύου του 
παρόχου. Η χρήση του NissanConnect on-board internet είναι δυνατή μέσω ασύρματης σύνδεσης ίντερνετ. Τα πακέτα δεδομένων 
υπόκεινται στους όρους χρήσης του παρόχου (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε χώρας).

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

(6) Οι εφαρμογές Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. 
Η εφαρμογή in-built Alexa είναι διαθέσιμη στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία.

(7) Οι δωρεάν υπηρεσίες (Nissan on Google Assistant, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) 
είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση για περίοδο 7 ετών, ανάλογα με το μοντέλο και/ή την έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr.

Η ανταπόκριση και η χρήση εξαρτώνται από το σήμα της περιοχής. Για ιδανική χρήση, διασφαλίστε πως βρίσκεστε σε περιοχή μα καλό σήμα.

Ασφάλει και υγεία του 
αυτοκινήτου
Αντιμετωπίζετε πρόβλημα; 
Η υπηρεσία σάς επιτρέπει 
να ζητήσετε βοήθεια σε 
περίπτωση βλάβης και το 
Vehicle Health Report σας 
παρέχει πληροφορίες 
για την κατάσταση του 
οχήματός σας.

Πλοήγηση & οδήγηση
Πηγαίνετε στον προορισμό 
σας με την πλοήγηση Door-
to-Door, απλά στέλνοντας 
μια διαδρομή πλοήγησης 
απευθείας από το smartphone 
σας στο σύστημα πλοήγησης. 
Με το ιστορικό οδήγησης 
και την ανάλυση, ελέξτε την 
απόσταση που έχετε διανύσει, 
τον αριθμό των ταξιδιών 
που έχετε κάνει και πολλά 
άλλα στη εφαρμογή 
NissanConnect Services.

Συνδεσιμότητα
Συνδέστε την Android ή την 
iOS συσκευή σας για 
απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένου και 
του φωνητικού ελέγχου(3). 
Αποκτήστε πρόσβαση στην 
αγαπημένη σας μουσική, στα 
μηνύματα και σε άλλες 
εφαρμογές που σας κρατούν 
ενημερωμένους καθώς 
οδηγείτε.

Ευκολία και άνεση
Αποκτήστε πρόσβαση σε 
υπηρεσίες εξ’αποστάσεως, 
όπως το Remote Door Lock/
Unlock, το Remote Horn/
Lights και το My Car Finder 
μέσω της εφαρμογής 
NissanConnect Services(4). Kαι 
αν ποτέ χρειαστείτε βοήθεια, 
η Nissan Assistance είναι 
απλά ένα κλικ μακριά.
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Ένα "εξηλεκτρισμένο" 
Οικογενειακό SUV με άνεση 
άνευ προηγουμένου
Ξεχάστε τη συνηθισμένη ταλαιπωρία της 
φόρτωσης των παιδικών καθισμάτων. Με πίσω 
πόρτες που ανοίγουν έως 85° και ευέλικτη 
διάταξη καθισμάτων για έως και 7* άτομα, οι 
οικογενειακές περιπέτειες ξεκινούν χωρίς 
άγχος. Είτε βρίσκονται στα μπροστινά καθίσματα, 
στη 2η ή στην 3η σειρά, όλοι οι επιβάτες μπορούν 
να αισθάνονται χαλαροί με τον κλιματισμό 
3-ζωνών* και τα εργονομικά καθίσματα για 
άνεση στις μεγαλύτερες διαδρομές.

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

7 θέσεις

4 θέσεις

5 θέσεις

2 θέσεις
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Πίσω σκίαστρα*

Κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο"Αιωρούμενη" κεντρική κονσόλα

Κλιματισμός 3 ζωνών*

Isofix

Θύρες USB στην 2η σειρά καθισμάτων*

Άνοιγμα πόρτας 85°

85°

Ανακαλύψτε τις λεπτομέρειες που 
κάνουν τη διαφορά
Οι οικογενειακές περιπέτειες συνδυάζονται με σχεδιαστικές 
λεπτομέρειες που κάνουν τα ταξίδια σας πιο άνετα. Από τα 
σκίαστρα στα πίσω παράθυρα, μέχρι τις θύρες USB* μπροστά και 
στη 2η σειρά για να κρατούν τις συσκευές όλων πλήρως φορτισμένες. 
Όσον αφορά στη φόρτωση, απολαύστε έως και 16 διαμορφώσεις*  
και συρόμενη* 2η σειρά καθισμάτων 60:40 για να εξατομικεύσετε 
ακόμη περισσότερο τον χώρο φόρτωσης και να εξασφαλίσετε 
εύκολη πρόσβαση στην 3η σειρά.

*Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά  
(με επιπλέον χρέωση).
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ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 
Σχεδιασμένο για να ταιριάζει στο X-Trail σας, 
προστατεύει τον πίσω προφυλακτήρα από 
γρατζουνιές και άλλες φθορές κατά τη φόρτωση ή 
εκφόρτωση αντικειμένων στο χώρο αποσκευών.

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ
Για premium εμφάνιση και εύκολο καθάρισμα, βοηθάει 
στην προστασία του αυτοκινήτου από γρατζουνιές.

ΠΛΑΪΝΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ
Για ξεχωριστή εμφάνιση και ευκολία κατά την 
επιβίβαση και την αποβίβαση.

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Δυνατότητα ρυμούλκησης 
έως 2,000kg. Κάθετο βάρος 
έως 100kg.

Διαμορφώστε το νέο Nissan X-Trail με τα 
Γνήσια αξεσουάρ Nissan
Ζήστε με την οικογένειά σας οποιαδήποτε περιπέτεια με άνεση, προσαρμόζοντας 
το X-Trail σας με γνήσια αξεσουάρ Nissan. Από τις μπάρες οροφής μέχρι τα πλαϊνά 
σκαλοπάτια, το X-Trail μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις ανάγκες της οικογένειας 
και του ταξιδιού σας. Ανακαλύψτε περισσότερα αξεσουάρ επικοινωνώντας με τον 
πλησιέστερο αντιπρόσωπο Nissan.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΗ ΟΨΗΣ
Μία όψη από λάστιχο, μία από βελούδο

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Μέγιστο βάρος φόρτωσης 75kg.

ΖΑΝΤΕΣ KOGARASHI 
WINTER 18" 
Μάυρες ή ασημί.

ΤΑΠΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Φτιαγμένα από πυκνές ίνες 
για απαλή και άνετη 
αίσθηση καθημερινά.

ΤΑΠΕΤΑ ΒΕΛΟΥΔΟΥ
Προστασία, ποιότητα και 
ασφάλεια, σχεδιασμένα για 
να ταιριάζουν τέλεια στη 
καμπίνα του νέου X-Trail.

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΤΑΠΕΤΑ
Τα λαστιχένια ταπέτα είναι 
εύκολα στο καθάρισμα και 
προστατεύουν καλύτερα 
από βρωμιά και υγρασία. 
Προσφέρουν αντοχή για 
πολύ καιρό.

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 
Αυξήστε την χωρητικότητα του X-Trail 
σας. Διαθέσιμες σε τέσσερα διαφορετικά 
μεγέθη, ξεκινώντας από 90L και 
φτάνοντας έως 630L.

Ranger 90L – 290L Χωρητικότητα – 7kg
Μικρή – 380L Χωρητικότητα – 13kg
Μεσαία – 480L Χωρητικότητα – 15kg
Μεγάλη – 630L Χωρητικότητα – 17,5kg

Τα αξεσουάρ και οποιοσδήποτε άλλος προαιρετικός εξοπλισμός τοποθετημένος από τον πελάτη ενδέχεται να επηρεάσει τα δημοσιευμένα στοιχεία αυτονομίας του αυτοκινήτου. Τα γνήσια 
αξεσουάρ της Nissan καλύπτονται από εγγύηση 3 ετών/100,000km (όποιο έρθει πρώτο) αν τοποθετούνται από εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή Nissan προ της παράδοσης του 
αυτοκινήτου ή εντός της περιόδου εγγύησης του καινούριου αυτοκινήτου.

 Τα γνήσια αξεσουάρ που έχουν τοποθετηθεί μετά το πέρας της εγγύησης, ή από τρίτο ή από τον πελάτη, καλύπτονται μόνο από την εγγύηση Nissan Genuine Parts and Accessories για διάρκεια 12 μηνών
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Mild Hybrid 
(5 θέσεις)

Mild Hybrid 
(7 θέσεις)

e-POWER 2WD 
(5 θέσεις)

e-4ORCE AWD
(5 θέσεις)

e-4ORCE AWD 
(7 θέσεις)

A - Συνολικό μήκος (mm) 4680

B - Μεταξόνιο (mm) 2705

C -  Συνολικό πλάτος χωρίς 
καθρέπτες (mm) 1840

D - Συνολικό ύψος (mm) 1725

Κυβισμός (cc) 1476-1497 1477-1497

Ιπποδύναμη (PS) 163 204 213

Μετάδοση Xtronic CVT

Μέγιστη ροπή (NM) 300 330 (FR) 330 (FR) + 195 (RR)

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

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 200 170 180

Εκπομπές ρύπων CO2
συνδυασμένου κύκλου WLTP 
(g/km)

από 161* από 164* από 131* από 143* από 146*

Εκπομπές ρύπων CO2
συνδυασμένου κύκλου WLTP 
(g/km)

από 7.1* από 7.2* από 5.8* από 6.3* από 6.4*

Απόβαρο (με όλα τα υγρά & 
οδηγό) (kg) 1664-1744 1715-1781 1800-1883 1935-1994 1988-2024

Μικτό βάρος (με πλήρες 
φορτίο) (kg) 4100 4085 2895 3995 4035

Μέγιστη ικανότητα 
ρυμούλκησης (kg) 2000 1800 670 1800 1650

Χώρος αποσκευών πίσω 
από τη 2η σειρά (L) 585 485 575 575 485

Χώρος αποσκευών έως την 
οροφή με όλα τα καθίσματα 
αναδιπλωμένα (L)

1424 1298 1396 1396 1298

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L) 55 55 55 55 55

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

D

B
A C

ΜΕ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ 7 ΘΕΣΕΙΣ

Nissan επέκταση 
εγγύησης
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 τον τύπο εγγύησης 
που ταιριάζει καλύτερα στη χρήση 
που θα κάνετε. Κάλυψη με γνήσια 
ανταλλακτικά NISSAN από έμπειρους 
τεχνικούς της NISSAN.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ 
ΕΜΠΟΡΟ NISSAN

*Τα εικονιζόμενα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
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• Φώτα LED
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω
• Εξωτερικοί καθρέπτες θερμαινόμενοι & 

αυτόματα αναδιπλούμενοι 
• Αυτόματος κλιματισμός
• Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα
• Ζάντες αλουμινίου 18" 

ENERGY

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

• Ο εξοπλισμός N-Connecta+
+ Ζάντες αλουμινίου19"
+ Head-up display 10,8"
+ Ηλεκτρική ηλιοροφή
+ Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός & πίσω
+ Προβολείς ομίχλης LED
+ 15W ασύρματος φορτιστής κινητού
+ ProPILOT Assist με Navi-link
+ Handsfree άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών
+ Full Auto Park Assist (μόνο στα 

e-POWER/e-4ORCE)

TECHNA

+ Ο εξοπλισμός Techna+
+ Δερμάτινο σαλόνι Nappa
+ Σκιάδια πίσω θυρών
+ Ηχοσύστημα BOSE
+ Εξωτερικοί καθρέπτες με μνήμες

TECHNA +

• Ο εξοπλισμός Acenta+ 
+ Οθόνη 12.3" στον πίνακα οργάνων
+ Σύστημα A-IVI 12.3" με NAVI 
+ Κάμερα Περιμετρικής Θέασης (AVM) με 

Moving object detection
+ Φιμέ κρύσταλλα
+ Ατμοσφαιρικός φωτισμός (κεντρική κονσόλα)

N-CONNECTA

• Ο εξοπλισμός Energy+
+ Κάμερα οπισθοπορίας
+ Σύστημα A-IVI 8" NissanConnect
+ Αυτόματος κλιματισμός 2 ζωνών 
+ i-Key

ACENTA

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΑΖΑΝΤΕΣ

Pearl White
& Roof Black - XBJ

Champagne Silver 
& Roof Black - XEW

Blue
& Roof Black - XEU

Grey Pearl
& Roof Black - XEX

Orange 
& Roof Black - XEV

ΥΦΑΣΜΑ 
ENERGY / ACENTA / N-CONNECTA

ΜΑΥΡΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
TECHNA

ΔΕΡΜΑ NAPPA ΜΑΥΡΟ
TECHNA+

ΓΚΡΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
TECHNA

ΔΕΡΜΑ NAPPA TAN
TECHNA+

10 ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

5 ΔΙΧΡΩΜΙΕΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18"
ENERGY / ACENTA / N-CONNECTA

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19"
TECHNA / TECHNA+

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20"
(Προαιρετικά)

Grey - KAD Diamond Black - G41

Solid White - QAK Pearl White - QAB Silver - K23

Champagne Silver - KAY Gray Pearl - KBY

Orange - EBL Blue - RBY Tinted Red - NBL
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www.nissan.gr
Ακολουθήστε μας σε: Facebook, Twitter και Youtube.
Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου κατά το χρόνο 
εκτύπωσης. Το έντυπο ενδέχεται να 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, τον εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση 
χωρίς προειδοποίηση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές. Λόγω των περιορισμών των μεθόδων 
εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές 
αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή 
αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφή συγκατάθεση της Nissan International. Τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τις εταιρείες του ομίλου Nissan.
Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλώριο – MY22 X-TRAILI BROCHURE 10/2022 - Τυπωμένο στην EU Δημιουργία DESIGNORY, 
France - Παραγωγή eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/xtrail/engines.html
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