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Vadonatúj Nissan X-Trail 
e-POWER technológiával, 
hogy még jobban igazodjon 
a családi kalandokhoz
Bemutatjuk a Nissan legújabb családi kalandokra 
tervezett crossoverét, amely mild-hybrid motorral 
vagy az egyedülálló e-POWER technológiával is 
választható, csendes, elektromos hajtást biztosítva 
anélkül, hogy konnektoros töltésre lenne szükség.

A kiváló irányíthatóság és az egyedülálló 
elektromos élmény eléréséhez válassza az e-4ORCE 
technológiát, az e-POWER meghajtáshoz 
kapcsolódó összkerékhajtású változatot. 

A vadonatúj Nissan X-Trail egy tágas crossover, 
mely akár hét üléssel* is elérhető, és minden 
megtalálható benne ahhoz, hogy családja 
biztonságban és kényelemben utazzon a Nissan 
fejlett biztonsági technológiáival ellátott járművében.

A vadonatúj Nissan X-Trail kiváló csatlakoztathatósági 
lehetőségeivel*, amely mindenkit szórakoztat, 
megmutatja, hogy az utazás nagycsaláddal is 
különleges és örömteli lehet.

* A bemutatott felszereltségek előfordulhat, hogy nem, vagy nem alapfelszereltségként 
vagy csak extraként (felárért) állnak rendelkezésre.

Oldal 1    |     Oldal 2 

Külső megjelenés    |    Belső megjelenés    |    Technológia és teljesítmény    |    Beltér    |    Személyre szabás Nyomtatás   |   Bezárás



Erőteljes első rész

Jellegzetes első lámpák

Jellegzetes hátsó lámpák e-POWER logó* e-4ORCE logó*

20’’-os könnyűfém keréktárcsák*

A vadonatúj Nissan X-Trail  
a kompromisszum nélküli stílus
Bármerre is tart, mindenhol ki fog tűnni a tömegből a keskeny LED-es 
fényszórókkal, a jellegzetes és impozáns első légbeömlőkkel és a robusztus, mégis 
formás vonalakkal. Elöl az összetéveszthetetlen V-formájú hűtőrács a Nissan 
izgalmas formatervezési DNS-ét képviseli, hogy megmutassa, ez az elektromos 
hajtású családi crossover nem kíván a háttérbe olvadni.

*A bemutatott felszereltségek, felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.
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Vezetéstámogató rendszerek*15W-os gyors, vezeték nélküli töltő** Hangulatvilágítás*

Navigáció*

12,3"-os HD központi érintőképernyő*

12,3"-os teljesen digitális műszerfal kijelző*
10,8"-os szélvédőre vetített kijelző*

Hagyja a problémáit autóján kívül
Tapasztalja meg a Nissan egyedülálló technológiáit az akár 35"-nyi 
vezetéstámogató kijelzők* segítségével. Használja ki a látóterében 
megjelenő, fejlett Vezetéstámogató Asszisztens,* és HD-navigációs 
rendszer* adta *lehetőségeket, miközben kényelmesen utazhat az 
ergonomikusan kialakított ülésben. Esetleg azon tűnődik, hogy hova 
tehetné mindennapi kiegészítőit? Használja ki a lebegő középkonzol 
alatt található tárolóhelyet. Az X-Trail utasterének kialakításakor a 
minőségi részletek kidolgozása állt a fókuszban. A hangulatvilágítás*-
nak köszönhetően az utazás pihentető érzetet ad, míg a prémium 
anyagok puhasága, és az okostelefonja számára elérhető vezeték 
nélküli töltés* lehetősége, mind az Ön kényelmének érdekében 
került kialakításra.

* A bemutatott felszereltségek, felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók..

**A Qi töltési szabványnak megfelelően tervezve és Qi tanúsítvánnyal rendelkező eszközökhöz optimalizálva. A nem Qi tanúsítvánnyal rendelkező készülékek esetében a vezeték nélküli töltési 
teljesítmény korlátozott lehet.
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Egyedülálló elektromos vezetési élmény, 
töltés nélkül. Ez a Nissan e-POWER
A Nissan e-POWER technológiával nem kell félbeszakítania utazását. 
Az e-POWER egy egyedülálló elektromos technológia, melynek 
akkumulátorát egy benzinmotor tölti. Az akkumulátor pedig áramot 
generál a kerekeket meghajtó motornak. Az eredmény egy dinamikus 
és csendes vezetési élmény, konnektoros töltés vagy újratöltés nélkül. 
Élvezze az örömteli és stresszmentes vezetést, kompromisszumok 
nélkül az üzemanyag-fogyasztás terén.

HYBRID
A kerekeket benzin, illetve 
elektromos motor is hajtja

SEBESSÉGVÁLTÓ ELEKTROMOS MOTOR ELEKTROMOS MOTOR

e-POWER
A kerekek kizárólag

elektromos motor hajtásúak

100% ELEKTROMOS
A kerekek kizárólag 

elektromos motor hajtásúak

BELSŐÉGÉSŰ 
MOTOR GENERÁTOR AKKUMULÁTOR ELEKTROMOS

MOTOR INVERTER

DIGITÁLIS MŰSZERFAL-KIJELZŐ, 
ENERGIAÁRAMLÁST JELZŐ GRAFIKÁVAL*

EGYSZERŰSÍTETT ELEKTROMOS HAJTÁS 
e-PEDAL STEP SEGÍTSÉGÉVEL*
Tapasztalja meg a vezetés intuitívabb módját. 
Az e-Pedal Step egyedülálló a Nissan kínálatában, 
és lehetőséget ad arra, hogy 10 km/óra feletti 
sebességnél csak egy pedállal, a gázpedállal, 
hatékonyan gyorsítson és lassítson. A fékpedál 
pedig rendelkezésére áll az esetleges hirtelenebb 
fékezésekhez és a teljes megálláshoz.

* A bemutatott felszereltségek, felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) 
elérhető funkciók.
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4x4 vezetési üzemmód választó*

e-4ORCE 
technológiávale-4ORCE 

technológia nélkül

*A bemutatott felszereltségek, felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) 
elérhető funkciók.

Fedezze fel újra az összkerékhajtás 
nyújtotta élményt, most már elektromosan! 
Az e-4ORCE technológiával
Határok nélküli játszótér. Fedezzen fel új terepeket a Nissan egyedülálló 
összkerékhajtási technológiájával, amely mostantól elérhető az X-Trailben 
is! Az e-4ORCE* tökéletes harmóniát biztosít az erőteljes és a kiváló 
irányíthatóság között. Bármilyen terepen utazzon majd, a könnyed 
kezelhetőségnek köszönhetően az X-Trail kellő biztonságot nyújt egész 
családja számára. Válassza ki az Önhöz leginkább illő vezetési módot 
(Normál, Sport, Eco, Off-road vagy Téli üzemmód), hogy páratlan 
kényelemben legyen része!
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Mild-hybrid: 
Izgalom és hatékonyság, 
kompromisszumok nélkül
Miért kellene választania a dinamikus vezetési 
mód és az üzemanyag-hatékonyság között? Az 
X-Trail új mild-hybrid 1,5 literes, változó sűrítési 
arányú turbófeltöltős, három hengeres motorjával 
mindkettőt megkaphatja. Nyugodt vezetés esetén 
és enyhe gyorsításkor a motor az üzemanyag-
hatékonyság optimalizálása érdekében magas 
sűrítési arányra kapcsol, míg olyan esetekben, 
amikor nagyobb teljesítményre van szükség, 
a sűrítési arányt alacsony szintre állítja. A rendszer 
nyomaték asszisztenst, meghosszabbított 
üresjárati leállást, valamint gyors újraindítást 
és gördülési leállást tesz lehetővé. Lassításkor 
az energia, regenerálással nyerhető vissza és 
tárolható a lítium-ion akkumulátorban. Ezt a 
feltöltött energiát azután az autó rendszereinek 
működtetésére használja, amikor a motor leáll, 
például piros lámpánál várakozva. Emellett 
gyorsításkor körülbelül 6 Nm nyomatéknövekedést 
is eredményez.

MILD-HYBRID (12V)
A kerekek kizárólag benzin motor hajtásúak

SEBESSÉGVÁLTÓ

BELSŐÉGÉSŰ 
MOTOR GENERÁTOR AKKUMULÁTOR

Kombinált üzemanyag-fogyasztás WLTP min/max (l/100km): 7,1 - 7,6
Kombinált CO2-kibocsátás WLTP min/max (g/km): 161 - 172
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Az INTELLIGENS ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA tartja a 
követési távolságot az autópályán. Méri a távolságot az Ön előtt 
haladó járműtől, szabályozza a gyorsítást és a lassítást, hogy a 
beállított sebességtartományon belül automatikusan megfelelő 
követési távolságot tartson.

Az INTELLIGENS, RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSEKRE FIGYELMEZTETŐ 
RENDSZER szemmel tartja az Ön előtt haladó két járművet. Ha a 
rendszer hirtelen lassulást észlel Ön előtt, hang- és fényjelzéssel 
figyelmezteti, hogy lassítson.

Az AUTOMATIKUS TOLATÁSI VÉSZFÉKEZÉSI RENDSZER segít a 
magabiztos tolatásban. Ha a járműve mögött egy álló tárgyat 
észlel, a rendszer automatikusan be tudja kapcsolni a fékeket, 
hogy segítsen elkerülni az ütközést.

Az INTELLIGENS SÁVELHAGYÁS JELZÉS ÉS BEAVATKOZÁS finoman 
visszatereli a sávba, ha azt észleli, hogy Ön véletlenül elhagyná azt. 
A sáv közepén tarja a járművet kormányzás rásegítéssel vagy akár 
fékezéssel egy vészhelyzet esetén.

Az INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉSI RENDSZER észleli a tárgyakat 
és fékez, ha fennáll a veszélye egy autóval, gyalogossal vagy 
kerékpárossal való kis sebességű ütközésnek. A hozzáadott 
kereszteződés-támogatás tovább növeli a biztonságot azáltal, 
hogy segít elkerülni az ütközést a kereszteződésekben.

* A ProPILOT Asszisztens nem minden járműben érhető el. A ProPILOT Asszisztens egy fejlett 
vezetéstámogató technológia, de nem képes megelőzni a baleseteket. A ProPILOT Asszisztens csak 
osztott pályás autópályán képes támogatni a vezetést úgy, hogy a vezető keze a kormányon van, 
és az útra figyel. A Navi Link funkció támogatja a közúti jelzések felismerését, de nem minden esetben 
és körülmények között azonosít és olvas le minden jelzőtáblát. A vezető felelőssége, hogy 
folyamatosan éber maradjon, biztonságosan vezessen, és kézben tartsa a jármű irányítását.

** Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.

 Ne támaszkodjon kizárólagosan a vezetői kényelmi funkciókra! Egyes funkciók esetleg nem 
működnek minden körülmények között. A sebesség- és egyéb korlátozások érvényesek. A Nissan 
technológiák Használati feltételeiért vegye fel a kapcsolatot Nissan márkakereskedőjével vagy 
látogasson a www.nissan.hu oldalra!

Biztonságos és intelligens vezetéstámogató technológiáink
A vadonatúj Nissan X-Trailben megtalálható a fejlett ProPILOT* Asszisztens Navi-linkkel, melynek célja, 
hogy információt adjon az Ön előtt álló útról, és ahhoz igazítsa vezetését. Így Ön és családja is maximális 
biztonságban lehet.
A ProPILOT Park** még egyszerűbbé teszi a családdal való utazásokat. Automatikusan képes felismerni 
a megfelelő parkolóhelyet, majd a kormányzás, a fékezés és a gázpedál teljesen automatikus vezérlésével 
könnyedén manőverez. A 360 fokos parkolókamerának** köszönhetően pedig a teljes körű biztonságot 
az autó 360 fokos nézete adja. A felülnézeti kép mellett választhatja az első, hátsó vagy járdaszegély melletti 
részekre fókuszáló kameraképet is.
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Szkennelje be a kódot a 
NissanConnect Services 
alkalmazás letöltéséhez, 
és csatlakoztassa azt új 
Nissanjához.

GOOGLE ASSISTANT ÉS ALEXA(5)(6)* ELÉRHETŐSÉG
Használja a NissanConnect autós funkciókat, hogy egyetlen hangutasítással vezérelhesse 
járművét távolról, otthonról a beépített Alexa(6) vagy Google Assistant segítségével. 
Ingyenes szolgáltatás(6)

Zökkenőmentes csatlakozás világához
A Nissan X-Trail új, 12.3"-os HD-s érintőképernyője(1) a kapu a NissanConnect 
rendszer felé: könnyen kezelhető navigáció, fejlett technológiai megoldások 
és sok más szolgáltatás. A NissanConnect Services okostelefon-alkalmazás 
egyre több szolgáltatást kínál, többek között útvonalterveket küldhet 
Nissan X-Trailjének. Autójában ülve telefonja csatlakozását követően, 
az Apple CarPlay®(2) és az Android Auto™(2) rendszernek köszönhetően 
azonnal használhatja megszokott alkalmazásait. Emellett bármikor, 
bárhonnan ellenőrizheti autója állapotát. Minden készen áll az új kalandok 
felfedezéséhez.

(1) A HD-érintőképernyő kizárólag az N-connecta felszereltségi szinttől elérhető.

(2) Az Apple CarPlay és az Android Auto ingyenesen elérhető, elérhetősége függ a válaszott modelltől és annak felszereltségi szintjétől. 
További információkért forduljon Nissan márkakereskedőjéhez vagy hívja a Hello Nissan csapatát a 06-80-333-888 telefonszámon!

(3) Csak akkor kapcsolódjon mobil telefonjával autójához, ha a gépkocsi biztonságosan parkol! A rendszert mindig a KRESZ szabályainak 
megfelelően használja! A vezető csak akkor használja a rendszert, ha az biztonságos! A felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, 
hogy a kihangosító technológia elvonhatja a figyelmet az útról, és ez befolyásolhatja a jármű teljes ellenőrzés alatt tartását.

(4) A NissanConnect szolgáltatások használatához szüksége van egy NissanConnect felhasználói fiókra, regisztrálnia kell és be kell 
jelentkeznie a felhasználónevével és jelszavával. A Nissan Connect alkalmazás használatához egy okostelefonra van szüksége, amelyen 
egy kompatibilis iOS vagy Android operációs rendszer fut, valamint egy SIM-kártyával kell rendelkeznie, amelyhez adatszolgáltatás van 
csatolva vagy egy Ön és a mobilszolgáltató között megkötött külön mobiltelefonos szerződéssel kell rendelkeznie.

(5) Felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.

(6) Az ingyenes szolgáltatások (Nissan on Google Assistant és Alexa, vezetéstörténet és elemzés, Nissan segítség & támogatás 
és közúti segélyszolgálat) modelltől és/vagy kategóriától függően 7 évig ingyenesen vehetők igénybe. További információért forduljon 
a Nissan márkakereskedőjéhez vagy a Hello Nissan csapatához, akiket az ugyfelszolgalat@nissan.hu-n érhet el. Minden szolgáltatás 
a mobilhálózati lefedettségtől függ.

Biztonság és autója 
épsége
Bajba került? A Vészhívó 
rendszer azonnal képes 
segítséget hívni, ha baleset 
éri, és mindig tisztában 
lehet gépkocsija állapotával 
a kiértékeléseknek és 
meghibásodás 
figyelmeztetéseknek 
köszönhetően.

Navigáció és vezetés
Jusson el oda, ahova menni 
szeretne a Door-to-Door 
navigációs rendszer 
segítségével, melyben 
a navigációs útvonalat 
elküldheti közvetlenül 
okostelefonjáról a navigációs 
rendszerre. A Vezetési 
előzmények és elemzés 
segítségével ellenőrizheti 
a megtett távolságot, 
a megtett utak számát és 
még sok más információt 
fedezhet fel a NissanConnect 
Services alkalmazásban.

Csatlakoztatási 
lehetőségek
Android vagy iOS rendszerű 
mobil eszközének 
csatlakoztatásával könnyedén 
érhet el olyan szolgáltatásokat, 
mint például a hangvezérlés.(3)

Kedvenc zenéivel és a 
megszokott üzenetküldő 
és egyéb alkalmazásokkal 
út közben is jól tájékozott 
maradhat, és unatkozni 
sem fog.

Praktikum és kényelem
A NissanConnect Services 
alkalmazással(4) olyan 
távvezérlési szolgáltatásokat 
is igénybe vehet, mint az ajtó 
távvezérlése, a jármű kereső, 
illetve a duda és lámpák 
távvezérlése. Ha bármikor 
segítségre van szüksége, 
tudja, hogy a Nissan közúti 
segélyszolgálat csak egy 
kattintásra van Öntől.
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7 üléses

4 üléses

5 üléses

2 üléses

A családi igényekre tervezett 
elektromosított SUV
Felejtse el a gyermekülések bepakolásával járó 
terheket. A 85°-ban nyitható hátsó ajtókkal és 
a sokoldalú, akár 7* férőhellyel kialakított Nissan 
X-Traillel a gondtalan családi kalandok már 
induláskor megkezdődnek. Bárhol is foglaljon 
helyet, az X-Trail minden utas számára 
magasfokú kényelmet biztosít hosszabb utak 
során is, a háromzónás légkondicionálónak* és az 
ergonomikus üléseknek köszönhetően.

*A bemutatott felszereltségek, felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy 
csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.
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Árnyékolók a hátsó ablakokon*

Kartámasz pillangószárny nyitássalLebegő középkonzol

Háromzónás légkondicionáló*

Isofix rögzítőpontok

USB-csatlakozók a második üléssorban*

85°-ban nyitható hátsó ajtók

85°

Fedezze fel a különbségekben  
rejlő részleteket!
Az igényes részleteknek köszönhetően a családi kalandok 
kényelmesek és gördülékenyebbek. Az árnyékolóval ellátott hátsó 
ablakok védelmet nyújtanak a napfény elől, az első és a második 
sorban lévő USB-csatlakozók* pedig biztosítják, hogy minden készülék 
teljesen fel legyen töltve. Ha rakodásról van szó, élvezze az akár 16 féle 
elrendezést a rugalmasan használható csomagtér elválasztónak* 
köszönhetően, és a 60:40 arányban csúsztatható második üléssort, 
amely könnyű hozzáférhetőséget biztosít a harmadik üléssorhoz.

*A bemutatott felszereltségek, felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.
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HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ
Az X-Trailre tervezték, mely megvédi a hátsó 
lökhárítót a karcolásoktól és egyéb rongálódásoktól, 
amikor be- vagy kipakol csomagtartójából.

KÜSZÖBBORÍTÁS VILÁGÍTÁSSAL
Megvédi autóját a karcolásoktól és más kopásoktól, 
miközben prémium megjelenést és könnyű 
tisztíthatóságot biztosít.

OLDALFELLÉPŐ
A crossover megjelenés fokozásához válassza az 
oldalfellépőket, melyek a ki- és beszállásnál 
nyújthatnak segítséget Önnek.

VONÓHOROG
Vontatási kapacitás 
2000 kg-ig. Függőleges 
terhelés 100 kg.

Tegye személyre szabottá a vadonatúj Nissan X-Trailt 
az eredeti Nissan tartozékokkal!
Élje át a legnagyobb családi kalandokat az eredeti tartozékokkal felszerelt Nissan X-Traillel. 
A keresztrudaktól az oldal fellépőkig az X-Trail alkalmazkodik minden felmerülő igényhez. Még több 
tartozék felfedezéséhez vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Nissan márkakereskedővel.

MEGFORDÍTHATÓ CSOMAGTÉRTÁLCA
Egyik oldala gumiból készült, a másik oldala velúr.

TETŐCSOMAGTARTÓ KERESZTRÚD
A meglévő tetősínekbe szerelhető acélrudak. 
Maximális teherbírás 75 kg.

18"-OS KOGARASHI 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA 
Fekete vagy ezüst színben 
elérhető.

LUXUS SZŐNYEG
Sűrűbb szálakkal készült, 
mint a velúr szőnyegeink 
a puha, kényelmes tapintás 
és a mindennapi tartósság 
érdekében.

VELÚR SZŐNYEG
Védelem, minőség és 
biztonság, tökéletesen 
illeszkedik az új X-Trail 
utasteréhez.

GUMISZŐNYEG
A gumi padlószőnyegek 
könnyen tisztíthatók, és 
jobban megvédhetik autóját 
a szennyeződésektől és a 
nedvességtől. Tartósságot és 
hosszú használhatóságot 
biztosítanak.

TETŐBOXOK 
Növelje X-Trailje sokoldalúságát 
egyedi kialakítású tetőboxokkal. 
Négy különböző méretben kapható.

Ranger 90L - 290L űrtartalom - 7kg
Kicsi - 380L űrtartalom - 13kg
Közepes - 480L űrtartalom - 15kg
Nagy - 630L űrtartalom - 17,5kg

Saját fejlesztésű, kifejezetten a járműveinkhez tervezett tartozékok: ezeket a tartozékokat saját mérnökeink tervezték, így azok minden vonatkozó Nissan-szabványnak megfelelnek. Ezen 
termékekre személyautók esetén 3 év/ 100,000 km (amelyik előbb teljesül) garanciát vállal a gyártó, ha a felszerelés a gépjármű átadás előtt vagy új gépjármű esetében a garanciában 
meghatározott időszakon belül történik, vagy a tartozék vásárlását követő 12 hónapra vonatkozik (a hosszabb időszak érvényesül).

 Az eredeti Nissan Tartozékok felszerelésének Nissan márkakereskedőnél vagy -szerviznél kell megtörténnie. Garanciaidőn kívül, vagy harmadik fél vagy az ügyfél által történő felszerelés esetén 
a tartozékokra csak a normál Nissan Alkatrész- és Tartozékgarancia vonatkozik amely 12 hónap (kilométerkorlátozás nélkül), amennyiben a helyi jogszabályok máshogy nem rendelkeznek.
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Mild-hybrid 
motor
(5 ülés)

Mild-hybrid 
motor
(7 ülés)

e-POWER 2WD
(5 ülés)

e-POWER AWD
(5 ülés)

e-POWER AWD
(7 ülés)

A - Hosszúság (mm) 4680

B - Tengelytáv (mm) 2705

C - Szélesség (behajtott 
tükrökkel) (mm) 1840

D - Magasság (mm) 1725

Hengerűrtartalom (cc) 1476-1497 1477-1497

Max. teljesítmény (LE) 163 204 213

Sebességváltó fajtája Xtronic CVT

Max. nyomaték (nm) 300 330 (első) 330 (első) + 195 (hátsó)

Gyorsulás 0-100km/h (mp) 9,6 8,0 7,0 7,2

Végsebesség (km/h) 200 170 180

Kombinált CO2-kibocsátás 
(WLTP-g/km) 161* 164* 131* 143* 146*

Kombinált 
üzemanyagfogyasztás 
(WLTP- L/100km)

7.1* 7.2* 5.8* 6.4* 6.3*

Önsúly min/max (kg) 1664-1744 1715-1781 1800-1883 1935-1994 1988-2024

Jármű megengedett 
összsúlya (kg) 2100 2285 2245 2345 2535

Vontatható jármű max. 
tömege (fékezett) (kg) 2000 1800 670 1800 1650

Csomagtér mérete (l) 585 485 575 575 485

Csomagtér mérete lehajtott 
hátsó ülésekkel (l) 1424 1298 1396 1396 1298

Üzemanyagtartály 
térfogata (l) 55 55 55 55 55

MOTOR ÉS MÉRETEK

D

B
A C

5 ÜLÉS 7 ÜLÉS

Kiterjesztett 
garancia
A NISSAN Kiterjesztett Garancia 
lehetőséget biztosít, hogy a 
3 év/100,000 km-re szóló gyári 
garanciát tovább bővítse, mind időben, 
mind megtett km tekintetében. 
Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb 
kondíciókkal rendelkező terméket. 
Javítás esetén a Nissan által képzett 
szerelők kizárólag NISSAN gyári 
alkatrészekkel dolgoznak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE 
FEL A HELYI NISSAN KERESKEDÉST!

*A bemutatott felszereltségek, felszereltségtől függően alapfelszereltségként vagy csak opcióként (felár ellenében) elérhető funkciók.
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VISIA

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

• N-Connecta felszereltségek
+ 19"-os könnyűfém keréktárcsák
+ Elektromosan nyitható napfénytető
+ Adaptív LED Mátrix távolsági fényszóró
+ Szövet és szintetikus bőrülések
+ 10,8"-os szélvédőre vetített kijelző (Head Up Display)
+ ProPILOT Asszisztens csomag NAVI-Linkkel
+ Intelligens parkoló asszisztens + oldalsó parkoló 

szenzorok (csak e-POWER esetén)
+ Komfort csomag (Fűthető első és második sori szélső 

ülések, kormánykerék és első
+ szélvédő; Háromzónás automata klíma; Árnyékolók a 

hátsó ablakokon)
+ Kéz nélkül nyitható csomagtérajtó

TEKNA

• Tekna felszereltségek
+ 20"-os könnyűfém keréktárcsák
+ Nappabőr ülések5
+ BOSE prémium hangrendszer 10 hangszóróval

TEKNA+

• Acenta felszereltségek
+ Tetősínek
+ Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérablak
+ Csúsztatható hátsó üléssor
+ 12,3"-os központi érintőképernyő
+ NissanConnect navigáció & Connected Services 

szolgáltatások
+ 360 fokos parkolókamera, mozgó tárgy észlelés funkcióval
+ 12.3"-os színes Full TFT-műszerfal kijelző (kormány mögött)

N-CONNECTA

• Visia felszereltségek
+ Kétzónás automata légkondicionáló berendezés
+ Első parkolóradar
+ Tolatókamera
+ Intelligens kulcs
+ Bőrborítású kormánykerék
+ 8"-os központi érintőképernyő Display Audio rendszer
+ 6 hangszóró
+ Okostelefon tükrözési lehetőség, Apple CarPlay®/Android 

Auto®

+ Automatikusan sötétedő belső tükör

ACENTA

KÁRPITOK SZÍNEKKERÉKTÁRCSÁK

Szürke: KAD

Fekete: G41

Alap fehér: QAK

Gyöngyház fehér: QAB Ezüst: K23

Pezsgő ezüst: KAY Gyöngyház szürke: KBY

Narancssárga: EBL Kék: RBY

Sötétvörös: NBL

Gyöngyház fehér 
és fekete tető: XBJ

Pezsgő ezüst 
és fekete tető: XEW

Kék 
és fekete tető: XEU

Gyöngyház szürke 
és fekete tető: XFU

Narancssárga 
és fekete tető: XEV

FEKETE SZÖVET ÜLÉSEK
VISIA / ACENTA / N-CONNECTA 
(szériafelszereltség)

FEKETE SZINTETIKUS 
BŐRÜLÉSEK
TEKNA (szériafelszereltség)

VILÁGOS SZÜRKE 
SZINTETIKUS BŐRÜLÉSEK
TEKNA (opció az e-POWER esetén)

FEKETE NAPPABŐR ÜLÉSEK
TEKNA+ (szériafelszereltség)

BARNA NAPPABŐR ÜLÉSEK
TEKNA+ (opció e-POWER esetén)

ALAPSZÍN

METÁL ÉS PRÉMIUM SZÍNEK

KÉTTÓNUSÚ KAROSSZÉRIAFÉNYEZÉS

18"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
VISIA / ACENTA / N-CONNECTA

19"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
TEKNA

20"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
TEKNA+

• 18"-os könnyűfém keréktárcsák
• LED-fényszórók elöl és hátul
• Manuális légkondicionáló berendezés
• 7"-os színes TFT-műszerfal kijelző (kormány mögött)
• Hátsó parkolóradar
• Intelligens adaptív sebességtartó automatika 

sebességhatárolóval
• Intelligens vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros 

felismeréssel
• Intelligens sávelhagyás jelzés és beavatkozás
• Intelligens ráfutásos baleset megelőző rendszer
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Merüljön el az új Nissan X-Trail élményében: https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/x-trail
Kövesse a Facebook és Youtube csatornáinkat és ismerje meg a Nissan X-Trail-t.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza (2022. július). A prospektus a 
járműbemutatókon kiállított prototípus járművek képeit tartalmazza. A vállalatnak a termékek folyamatos fejlesztésére irányuló 
irányelveivel összhangban a Nissan Europe fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban leírt járművek műszaki adatait 
bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásokról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Kérjük, a 
legfrissebb információkért forduljon Nissan márkakereskedőjéhez! A digitális képernyők közötti különbségek és a nyomtatás korlátai 
miatt a jelen prospektusban látható színek esetenként kissé eltérhetnek a valós színektől a fényezés és a belső kialakításhoz használt 
anyagok esetében. Minden jog fenntartva. Tilos reprodukálni a prospektust részben vagy egészben a Nissan Europe írásbeli engedélye 
nélkül. Készítette: DESIGNORY, Franciaország
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