
Комплектация
SE+ N-Design*

Двигатель Тип привода Трансмиссия

2,0 л. 144 л.с.
Полный CVT Цена, тенге

19 454 000 

2,5 л. 171 л.с. 20 879 000 

Действительно  c 01 по 31 октября 2022 года  
на автомобили 2022 года производства

 
Nissan X-Trail 2022 
Стоимость комплектаций (с учетом утилизационного сбора, согласно законодательству Республики Казахстан)1

Системы безопасности
• Антиблокировочная система (ABS)
• Система распределения тормозных усилий (EBD)
• Система помощи при экстренном торможении Nissan 

Brake Assist*
• Система стабилизации автомобиля (ESP)
• Фронтальные и боковые подушки безопасности
• Шторки безопасности для передних и задних 

пассажиров
• Отключаемая подушка безопасности переднего 

пассажира
• Система активного контроля траектории движения 

(ATC)
• Система активного торможения двигателем (AEB)2

• Система гашения колебаний кузова (ARC)3

• Система помощи при старте в гору (HSA)
• Система помощи при спуске с горы (HDC)4

• Электрический усилитель руля с системой 
автовозврата (ARC)

• Крепления для детского сиденья ISOFix*

Комфорт
• Двухзонный климат-контроль
• Круиз-контроль
• 5’’ многофункциональный дисплей на приборной 

панели
• Аудиосистема с поддержкой MP3 и 6 динамиками
• Управление системой Hands-free* на руле
• Система беспроводной связи по Bluetooth®
• USB-разъем для передних пассажиров
• Сиденья Zero Gravity* переднего ряда
• Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60
• Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях
• Регулировка сиденья переднего пассажира 

в 4 направлениях
• Отделка сидений тканью
• Спортивный руль с кожаной отделкой
•  Зеркала в солнцезащитных козырьках, для водителя 

и переднего пассажира с подсветкой
• Воздуховоды для задних пассажиров
• Центральный подлокотник
• Указатели поворота с системой «Одно касание»
• Бачок омывателя 5 л.

Внешний вид
• Хромированная отделка дверных ручек
• Антенна «Акулий плавник»
• Светодиодная окантовка фар
• Брызговики
• 17’’ стальные диски с декоративными колпаками
Тёплые опции
• Лобовое стекло с электрообогревом
• Заднее стекло с электрообогревом
• Боковые зеркала с электроприводом и обогревом
• Подогрев передних сидений

Стандартное оборудование

Комфорт SE+ N-Design

Электропривод складывания боковых зеркал •
Автоматическое складывание зеркал •
Электропривод двери багажника с системой Hands-free •
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида •
Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сиденьях •
Регулировка пассажирского сиденья по высоте •
Подогрев руля •
Подогрев задних сидений •
Датчик света •
Датчик дождя •
Передние и задние датчики парковки •
Intelligent Key* (чип-ключ) •
Кнопка запуска двигателя •
Дистанционный запуск двигателя •
Стальная защита картера •
Система кругового обзора  (AVM) •
Мультимедийная система Nissan Connect* с экраном 7” совместима c сервисами проекции 
смартфона Apple CarPlay®, Android Auto™ 5 •
Навигационная система6 •
Внешний вид SE+ N-Design

Черные 17" легкосплавные диски •
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо •
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня •
Передние противотуманные фары •
Черная тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери •
Черные рейлинги •
Темная фирменная решетка радиатора V-Motion* •
Черные накладки на зеркала •
Системы безопасности SE+ N-Design

Система распознавания движущихся объектов (MOD) •
Система мониторинга давления в шинах •

Дополнительное оборудование

Специальная версия N-Design

5ЛЕТ
ПОДДЕРЖКИ

3 года или 100 000 км пробега — Заводская гарантия
+2 года или 50 000 км постгарантийной поддержки Nissan

**



* Эс Е+ Эн Дизайн, Ниссан Брейк Ассист, Изофикс, Хэндс-фри, Зиро Грэвити, Би- Лед, Интеллиджент Ки, Ниссан Коннект, Ви Моушен.
**  На автомобили Nissan Qashqai, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Nissan Murano, приобретенные с 01.11.2021, после окончания заводской гарантии предоставляется постгарантийная 

поддержка сроком на 2 года или 50 000 км пробега на двигатель, КПП, полный привод, согласно правилам и ограничениям. Не является гарантией завода-изготовителя. 
Подробности — на www.nissan.kz.

1  Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, а также ценами с учетом выгоды и включают в себя утилизационный сбор. Не включают доплату за краску 
«металлик». Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют.

2 Доступно на модификациях с бесступенчатой трансмиссией X-Tronic CVT.
3 Доступно на модификациях с бензиновым двигателем 2.0.
4 Доступно на модификациях с бензиновыми двигателями 2,0 л. 4WD и 2,5 л. 4WD.
5  Android Auto является товарным знаком компании Google LLC. Apple CarPlay® является товарным знаком Apple Inc. Функция Android Auto™ предполагает наличие на смартфоне 

одноименного приложения. Функция отображения экрана смартфона Android Auto™ и Apple CarPlay® работает только через оригинальный шнур с USB-разъемом от официальных 
производителей смартфонов с функцией передачи данных. В режимах проекции используется интернет- трафик подключенного телефона, интернет- трафик оплачивается 
пользователем. Скорость работы и функционирование могут зависеть от скорости интернета и модели.

6 Навигационная система работает в Европе и Российской Федерации.
Действительно  c 01 по 31 октября 2022 года  

на автомобили 2022 года производства

 
Nissan X-Trail 2022
Доплата за окраску кузова
Металлик (кроме оранжевого, коричневого)

Цена, тенге
108 000

Оранжевый металлик, коричневый металлик и белый перламутр 126 000

Цвета кузова:

Отделка салона:  

Черная ткань

Легкосплавные диски:

G41/M — Черный металлик

RAQ/M —Синий металлик

K23/M — Серебристый металлик CAM/M — Коричневый металлик

KAD/M — Серый металлик

EBB/M — Оранжевый металлик

QAB/PM — Белый перламутр 

EAN/M — Оливковый металлик

QM1/S — Белый неметаллик

Специальная версия N-Design

Черные 17” 
легкосплавные 

диски 



2022 жылы өндірілген автомобильдер үшін
01.10.2022 бастап 31.10.2022 дейін қолданылады.

 
Nissan X-Trail 2022

Комфорт SE+ N-Design

Бүйірлік айнааларды жинайтын электр жетегі •
Айналарды автоматты жинау •
Hands free жүйесі бар жүк бөлімшесі есігінің электр жетегі •
Салон ішіндегі автоқараңғыланатын артқы көрініс айнасы •
Жүргізушінің және жолаушының орындықтарында белдеулік қолдау •
Жолаушының орындығын биіктігі бойынша реттеу •
Рөль жылыту •
Артқы орындықтарды жылыту •
Жарық қадағасы •
Жаңбыр қадағасы •
Алдыңғы және артқы тұрақ қадағалары •
Intelligent Key* (чип-кілті) •
Қозғалтқышты іске қосу батырмасы •
Қозғалтқышты қашықтықтан іске қосу •
Картердің болат қорғанысы •
Айналаны шолу жүйесі (AVM) •
7” экраны бар Nissan Connect* мультимедиялық жүйесі Apple CarPlay®, Android Auto™ 
смартфоны проекциясының қызметтерімен үйлесімді5 •
Навигациялық жүйе6 •
Сыртқы көрінісі SE+ N-Design

Қара 17” оңай балқытылған дискілер •
Толық мөлшерлі оңай балқытылған доңғалақ •
Деңгейді механикалық реттеумен галогенді фаралар •
Алдыңғы тұманға қарсы фаралары •
Артқы бүйірлік әйнектерді және жүк бөлімшесі есігінің әйнегін қараңғылау •
Қара рейлингтер •
V-Motion* радиатордың қара фирмалық торы •
Айнаға арналған қара қаптама •
Қауіпсіздік жүйелері SE+ N-Design

Қозғалатын нысандарды айырып тану жүйесі (MOD) •
Шинадағы қысымға мониторинг жүргізу жүйесі •

Қосымша жабдық

Арнайы N-Design нұсқасы
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәдеге жарату алымын ескере отырып, жиынтықтамалар құны1

Қауіпсіздік жүйелері 
• Бұғаттауға қарсы жүйе (ABS)
• Тежеу күштерін тарату жүйесі (EBD)
• Шұғыл тежеу кезінде Nissan Brake Assist* көмектесу 

жүйесі
• Автокөлікті тұрақтандыру жүйесі (ESP)
• Шепті және бүйірлік қауіпсіздік жастықтары
• Алдыңғы және артқы жолаушыларға арналған 

қауіпсіздік перделері
• Алдыңғы жолаушының сөндірілетін қауіпсіздік жастығы
• Қозғалыс траекториясын белсенді бақылау жүйесі (АТС)
• Қозғалтқышты белсенді тежеу жүйесі (АЕВ)2

• Шанақ тербелісін басу жүйесі (ARC)3

• Тауға көтерілуді бастау кезінде көмектесу жүйесі (HSA)
• Таудан түсу кезінде көмектесу жүйесі (HDC)4

• Автоқайтару жүйесімен электр күшейткіш (ARC)
• Балалардың орындығына арналған ISOFix* бекітпелері

Комфорт
• Екі аймақты климат-бақылау
• Круиз-бақылау
• Аспап панелінде 5”көп атқарымдық дисплей
• MP3 қолдауымен және 6 дана динамик бар аудиожүйе
• Рөльдегі Нands-free* жүйесін басқару
• Bluetooth® бойынша сымсыз байланыс жүйесі
• Алдыңғы жолаушыларға арналған USB- жалғағыш
• Алдыңғы қатардың Zero Gravity* орындықтары
• Артқы орындықтар, 40/60 пропорцияда жиналады
• Жүргізушінің орындығын 6 бағытта реттеу
• Алдыңғы жолаушының орындығын 4 бағытта реттеу
• Орындықтарды матамен әрлеу  
• Терімен өңделген спорт рулі  
• Күннен қорғайтын күнқағарларда айналар, жүргізуші 

мен алдыңғы жолаушы үшін көмескі жарығымен
• Артқы жолаушыларға арналған ауа өткізгіштер
• Орталық шынтақша
• «Бір түртіп» жүйесімен бұрылу көрсеткіштері
• Жуғыштың бағы 5 л.

Сыртқы көрінісі
• Есік тұтқалары хроммен өңделген
• «Акула жүзбеқанаты» антеннасы
• Фаралардың жарықдиодты жиектемесі
• Шашыратқыштар
• Сәнді қалпақтары бар 17” болат дискілер
Жылы опциялар
• Электр жылытумен маңдайлық әйнек
• Электр жылытумен артқы әйнек
• Бүйірлік айналардың электр жетегі мен жылытуы бар
• Алдыңғы орындықтарды жылыту

Стандартты жабдық

5ЛЕТ
ПОДДЕРЖКИ

3 жыл немесе 100 000 км өткен жолы — Зауыт кепілдігі
+2 жыл немесе 50 000 км Nissan-ның кепілдіктен кейінгі қолдауы

**

Жиынтықтамасы
SE+ N-Design*

Қозғалтқыш Жетек түрі Трансмиссия

2,0 л. 144 а.к.
Толық CVT Бағасы, теңге

19 454 000 

2.5 л. 171 а.к. 20 879 000 



* Эс Е+ Эн Дизайн, Ниссан Брейк Ассист, Изофикс, Хэндс-фри, Зиро Грэвити, Би-Лед, Интеллиджент Ки, Ниссан Коннект, Ви Моушен.
**  01.11.2021 жылдан бастап сатып алынған Nissan Qashqai, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Nissan Murano автомобильдеріне зауыттық кепілдеме аяқталғаннан кейін ережелер мен 

шектеулерге сәйкес қозғалтқышқа, БАҚ, толық жетекке 2 жыл мерзімге немесе 50 000 км жорыққа кепілдіктен кейінгі қолдау көрсету ұсынылады. Дайындаушы зауыттың кепілдігі 
болып табылмайды. Толығырақ — www.nissan.kz сайтында.

1  Көрсетілген бағалар ұсынылған дара бағалары, сондай-ақ пайдасы ескертілген бағалар болып табылады және кәдеге жарату алымын қамтиды. «Металлик» бояуы үшін 
үстеме төлем кірмейді. Валюта бағамының өзгерістеріне байланысты баға ұсынылған түрінен ерекшеленуі мүмкін.

2 X-Тronic CVT сатысыз трансмиссиясы бар түрленімдерде қолжетімді.
3 2.0 бензин қозғалтқышымен түрленімдерде қолжетімді.
4 2.0 бензин қозғалтқыштарымен түрленімдерде қолжетімді. 4WD және 2,5 л. 4WD 
5  Android Auto™ – Google LLC компаниясының тауар белгісі. Apple CarPlay® – Apple Inc. компаниясының тауар белгісі. Android Auto™ функциясы смартфонда онымен аттас 

қолданба болуын қарастырады. Android Auto™ және Apple CarPlay® смартфон экранын көрсету функциясы деректерді табыстау функциясы бар смартфондардың ресми 
өндірушілерінің USB ағытпасы бар түпнұсқалық кабелі арқылы ғана жұмыс істейді. Проекция режимдерінде іске қосылған телефонның интернет-трафигі пайдаланылады. 
Жұмыстың жылдамдығы мен тиімділігі интернеттің жылдамдығы мен телефон үлгісіне байланысты болады.

6 Навигациялық жүйе Еуропада және Ресей Федерациясында жұмыс істейді.
2022 жылы өндірілген автомобильдер үшін

01.10.2022 бастап 31.10.2022 дейін қолданылады.

 
Nissan X-Trail 2022
Шанақты бояу үшін үстеме төлем
Металлик (қызғылт сары мен қоңырдан басқа)

Бағасы, теңге
108 000

Қызғылт сары металлик, қоңыр металлик және ақ інжу 126 000

Шанақ түсі:

Салон әрлемесі:

Қара мата

Оңай балқытылған дискілер:

Арнайы N-Design нұсқасы

G41/M — Қара 

RAQ/M —Көк 

K23/M — Күміс түсті CAM/M — Қоңыр

KAD/M — Сұр

EBB/M — Қызғылт сары 

QAB/PM — Ақ перламутр 

EAN/M — Кіршең сары 

QM1/S — Ақ 

M — Металлик
S — Металлик емес
PM — Перламутр

Қара 17” оңай 
балқытылған

дискілер


