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Novo Nissan X-Trail com
e-POWER. Perfeito para viver
mais aventuras em família.
Apresentamos o mais recente crossover da Nissan,
perfeito para viver mais aventuras em família,
alimentado pela tecnologia única e-POWER para
uma condução elétrica silenciosa sem precisar de
se ligar à corrente.
Para um controlo superior e uma experiência
elétrica única, escolha a tecnologia e-4ORCE, a
versão de tração às quatro rodas associada à
tecnologia e-POWER.
O novo Nissan X-Trail é um crossover espaçoso
com até sete lugares e com tudo o que precisa
para manter a sua família em segurança e
confortável com as tecnologias de segurança de
ponta da Nissan.
Com uma conetividade de ponta* que mantém toda
a gente entretida, o novo Nissan X-Trail vem provar
que é possível fazer viagens intensas em família.

*As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou
opcionais (com custo extra).
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Estilo e personalidade com o novo
Nissan X-Trail
Dê nas vistas onde quer que vá com os faróis LED elegantes, as grelhas de
ventilação dianteiras distintas e imponentes e o design robusto, mas refinado.
Na dianteira, a inconfundível grelha V-motion é a imagem de marca do excitante
ADN de design da Nissan e demonstra que este crossover elétrico familiar se
recusa a passar despercebido.

Faixa dianteira forte

Jantes em liga leve de 20"

Luzes dianteiras características

Luzes traseiras características

Símbolo e-POWER*

Símbolo e-4ORCE*

*As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
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Feche a porta para o caos lá fora
Com ecrãs interiores de 35"* que o ajudam na condução, irá
garantidamente experienciar o melhor da tecnologia Nissan. Disfrute
da tecnologia avançada de assistência à condução* da Nissan e da
navegação HD exibidas no seu campo de visão assim que se instala
no seu banco de design ergonómico e confortável. A pensar onde
colocar os seus pertences? Aproveite o espaço de arrumação na
consola central flutuante. No habitáculo do X-Trail, todos os detalhes
são de qualidade – a iluminação ambiente* que proporciona uma
atmosfera relaxante, os materiais premium suaves ao toque e o
carregamento sem fios* perfeitamente cómodo para o seu smartphone.

Mostrador totalmente digital de 12,3"*
Head-up display de 10,8"*

Visor NissanConnect HD de 12,3"*

Navegação*

Carregador sem fios rápido** de 15 W

Iluminação ambiente*

Ajudas à condução*

*As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
**Concebido para o padrão de carga Qi e otimizado para os dispositivos certificados Qi. Para dispositivos certificados que não sejam QI, o desempenho de carregamento sem fios pode ser limitado.
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Uma experiência única de condução
eletrificada, agora sem necessidade de
carregamento. Este é o Nissan e-POWER.
O e-POWER é uma tecnologia elétrica única, composta por um eficaz
motor a gasolina que carrega a bateria. Posteriormente, a bateria
fornece eletricidade para o motor que aciona as rodas. O resultado é
uma sensação de condução responsiva e silenciosa, sem necessidade
de se ligar à corrente ou de recarregar. Apenas uma condução
emocionante e sem stress, sem comprometer a poupança de
combustível.
HÍBRIDO

e-POWER

100 % VE

Tração alimentada por um motor a
gasolina e um motor elétrico.

A tração é alimentada apenas
por motor elétrico.

A tração é alimentada apenas
por motor elétrico

CAIXA DE VELOCIDADES

MOTOR

MOTOR

MOTOR

GERADOR

BATERIA

MOTOR
ELÉTRICO

INVERSOR

Computador de bordo com fluxo de energia*

SIMPLIFIQUE A SUA CONDUÇÃO COM O e-PEDAL
Experimente uma forma de conduzir mais intuitiva.
Exclusivo da Nissan, o e-Pedal dá-lhe a opção de
acelerar e desacelerar eficazmente apenas com o
pedal do acelerador a velocidades acima de 10 km/h.
Deixando o pedal do travão para uma travagem mais
difícil e para parar completamente.
*As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
**Consumo de combustível combinado WLTP mín./máx. (l/100 km): 5,9 - 6,0 L // CO2 combinado WLTP mín./máx.
(g/km): 134 g - 136 g
Nissan X-Trail 204 CV, gasolina: consumo de combustível (l/100 km): baixo: 5,3; médio: 6,1; elevado: 5,0; máximo: 7,9;
combinado: 6,0; emissões de CO2 combinadas (g/km): 135. Nissan X-Trail 213 CV, gasolina: consumo de combustível
(l/100 km): baixo: 6,3; médio: 5,3; elevado: 5,5; máximo: 7,9; combinado: 6,4; emissões de CO2 combinadas (g/km): 144.
O veículo foi homologado de acordo com os regulamentos da UE utilizando o procedimento de teste harmonizado
mundial para veículos ligeiros (WLTP). Por conseguinte, os valores NEDC não estão disponíveis para este veículo.
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Reinvente a sua experiência elétrica
de condução às quatro rodas com o
e-4ORCE
A aventura não tem de ter limites. Enfrente novos terrenos com
confiança com a tecnologia de condução às quatro rodas única da
Nissan, agora disponível no X-Trail. O e-4ORCE* proporciona o equilíbrio
perfeito entre o controlo potente e sem precedentes e uma viagem
calma para toda a família graças a um excecional manuseamento em
qualquer superfície. Eleve a sua condução com 5 modos de condução
selecionáveis, incluindo Normal, Sport, Eco, Off-road e Snow para níveis
de conforto inigualáveis.

Botão de modos de condução 4x4*

com e-4ORCE
sem e-4ORCE

*As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
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A segurança está em primeiro lugar
O novo Nissan X-Trail está equipado com ProPILOT* com tecnologias de segurança avançadas Navi-link
concebidas para detetar a estrada à sua frente e ajustar a sua condução em conformidade, mantendo a sua
segurança e a da sua família para uma tranquilidade total.
O ProPilot Park** torna as viagens em família ainda mais fáceis. Pode detetar automaticamente um lugar de
estacionamento adequado e colocá-lo lá sem esforço e com controlo totalmente automático do volante, do
travão e do acelerador. E, graças à Câmara Inteligente de Visão 360°**, a garantia total provém de uma vista de
360° do seu veículo, com foco selecionado na frente, na traseira e no passeio.

O CRUISE CONTROL INTELIGENTE mantém a distância medindo o
espaço até ao veículo da frente, controlando a aceleração e
desaceleração para manter automaticamente uma distância de
seguimento adequada dentro da sua velocidade definida.

O AVISO INTELIGENTE DE ANTICOLISÃO FRONTAL controla os dois
veículos à sua frente. Se o sistema detetar uma desaceleração
repentina à frente, será emitido um aviso sonoro e visual para
diminuir a velocidade.

A TRAVAGEM AUTOMÁTICA EM MARCHA ATRÁS ajuda-o a recuar
com confiança. Se um objeto parado for detetado atrás do seu
veículo, o sistema pode ativar automaticamente os travões para
ajudar a evitar uma colisão.

MANUTENÇÃO NA FAIXA DE RODAGEM Um conjunto completo de
tecnologias para o ajudar a evitar sair de forma involuntária da
faixa de rodagem. Mantém-no dentro da faixa, quer por ação do
volante quer por travagem numa situação de emergência.

SISTEMA INTELIGENTE ANTICOLISÃO FRONTAL deteta objetos
e aciona os travões se existir risco de colisão em baixa
velocidade com um automóvel, peão ou ciclista. A Assistência
em Cruzamentos aumenta ainda mais a segurança, ajudando
a evitar colisões em cruzamentos.

*O ProPILOT está disponível numa gama de veículos limitada. O ProPILOT consiste numa tecnologia
avançada de assistência à condução, mas não evita colisões. O ProPILOT destina-se a ser usado
apenas em autoestradas (com separador central), devendo o condutor manter sempre os olhos na
estrada e as mãos no volante. É da responsabilidade do condutor manter-se atento, conduzir em
segurança, cumprir os limites de velocidade e a velocidade segura consoante as condições da estrada
e manter sempre o controlo do veículo.
**As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
Não deverá confiar exclusivamente nas características de comodidade do condutor. Algumas
características poderão não funcionar em todas as condições e circunstâncias. Aplicam-se as
limitações de velocidade e outras. Para saber mais sobre os termos e condições relacionados com as
tecnologias da Nissan, contacte o seu concessionário Nissan ou www.nissan.pt
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Conetividade perfeita com o seu mundo

A segurança e o bom
estado do seu automóvel

O ecrã tátil HD de 12,3" do novo Nissan X-Trail é o seu portal para a
NissanConnect: através de navegação intuitiva, tecnologia avançada e
muito mais. A nossa aplicação para smartphone oferece uma gama
crescente de serviços, incluindo o envio de planos de viagem para o seu
novo Nissan X-Trail. Quando entrar para o seu automóvel, ligue o seu
telemóvel para poder utilizar as suas aplicações favoritas graças ao Apple
CarPlay®(1) e ao Android Auto™(1). E, onde quer que esteja, esta mantém-no
informado sobre o estado do seu automóvel. Está pronto para as suas
aventuras durante o trajeto.

Estão em risco? O
Breakdown Assistance
chama os serviços de
assistência em viagem
quando necessita deles,
enquanto o Vehicle Health
Report o informa sobre o
estado do seu automóvel.

Navegação e Condução

Conetividade

Comodidade e conforto

Vá onde precisa de ir com a
Door-to-Door Navigation,
enviando um itinerário de
navegação diretamente a
partir do seu smartphone
para o seu sistema de
navegação. Com a Driving
History & Analysis, verifique a
distância que já percorreu, o
número de viagens que fez e
muitas outras informações na
NissanConnect Services App.

Ligue o seu dispositivo
Android ou iOS para uma
conectividade contínua,
incluindo comando por voz(2).
Aceda à sua música favorita,
mensagens e outras Apps
para se manter informado e
entretido enquanto conduz.

Aceda a serviços remotos,
incluindo trancar/destrancar
à distância, buzina/luzes à
distância a partir da app
NissanConnect Services(3). E,
sempre que precisar de ajuda,
a Assistência da Nissan está
a um clique de distância.

COMPATIBILIDADE COM GOOGLE ASSISTANT E COM A ALEXA (4)(5)
Utilize as funcionalidades do automóvel através da aplicação NissanConnect para controlar
o seu veículo ou a sua casa por comando de voz utilizando a Alexa ou o Google Assistant.
Serviço gratuito (6)
(1) O Apple CarPlay® e o Android Auto estão disponíveis gratuitamente, dependendo do modelo e/ou da classe.
(2) Ligar um telemóvel para usar o NissanConnect apenas deve ser feito se o carro estiver estacionado em segurança. A utilização do
sistema deve estar sempre de acordo com as regras do Código da Estrada. Os condutores apenas devem utilizar o sistema, quando
for seguro fazê-lo. Os utilizadores devem estar conscientes do potencial da tecnologia mãos-livres distrair a atenção da estrada, o que
poderia afetar o controlo total do veículo.
(3) Para usar os serviços NissanConnect, precisa de uma conta de utilizador NissanConnect e tem de se registar e iniciar sessão no
NissanConnect com o seu nome de utilizador e palavra-passe. Para usar a aplicação gratuita NissanConnect, precisa de um smartphone com
um sistema operativo compatível com iOS ou Android e um cartão SIM com a opção de dados com um contrato de telemóvel existente ou
separado entre si e o seu prestador de serviços móveis. Todos os serviços estão sujeitos a cobertura de rede móvel. A utilização da Internet a
bordo no NissanConnect torna-se possível através de uma ligação à Internet sem fios. Os pacotes de dados obtêm-se a partir de fornecedores
de comunicações móveis externos em conformidade com os seus termos e condições (dependendo da disponibilidade no seu país).
(4) As especificações disponíveis dependem da versão, e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
(5) Amazon, Alexa e todas as marcas relacionadas são marcas registadas da Amazon, Inc. ou filiais. Alexa integrada disponível em
Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Itália.
(6) Nissan no Google Assistant, Alexa de Amazon*, Histórico e Análise de condução, Apoio e Assistência Nissan, Assistência à Avaria
estão disponíveis gratuitamente por um período de 7 anos, dependendo do modelo e/ou versão. Para mais informações, contacte o
seu concessionário Nissan ou a linha de Apoio ao Cliente (800 200 000 /portugal@nissan-services.eu). A capacidade de resposta e a
utilização desta funcionalidade podem ser afetados por má cobertura de rede. Para uma utilização ótima, certifique-se de que o
veículo se encontra num local com boa cobertura de rede.

Digitalize o código para
descarregar já a
aplicação NissanConnect
Services e ligue-a ao seu
Novo Nissan.
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O tamanho da família
importa para este SUV
familiar elétrico
Esqueça o stress habitual que é colocar as crianças
nas suas cadeiras. Com portas traseiras com
abertura de 85° e disposições versáteis dos bancos
até 7 lugares*, as aventuras familiares sem stress
começam assim que inicia a viagem. Quer seja
nos bancos dianteiros, da 2.ª ou da 3.ª filas, todos
os passageiros podem estar relaxados com o Ar
Condicionado de 3 zonas e os bancos ergonómicos
para um maior conforto em longas viagens.

7 bancos

5 bancos

4 bancos

2 bancos
*As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou
opcionais (com custo extra).
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Descubra os detalhes que fazem
a diferença
As aventuras em família são muito confortáveis com os detalhes de
design que tornam as suas viagens mais tranquilas. Desde cortinas
laterais em rolo para as janelas traseiras a entradas USB nos bancos
dianteiros e na 2.ª fila de bancos para que todos tenham os seus
dispositivos totalmente carregados. No que toca ao espaço de carga,
disfrute de até 16 configurações com placas de bagagem adaptáveis*
e uma 2.ª fila de bancos deslizantes 60:40 para personalizar o seu
espaço de carga à sua medida e assegurar o fácil acesso à 3.ª fila.

85°
ABERTURA DAS PORTAS
TRASEIRAS DE 85°

Consola central flutuante

Consola central com abertura borboleta

Fixação Isofix

Cortina lateral*

Entradas USB na 2.ª fila de bancos*

Ar condicionado de 3 zonas*

*As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).
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Adapte o seu novo Nissan X-Trail com
acessórios genuínos da Nissan
Leve a sua família em conforto para qualquer tipo de aventura
personalizando o seu X-Trail com acessórios genuínos da Nissan. Desde
barras transversais a degraus laterais, o seu X-Trail adapta-se a todas as
necessidades familiares e de viagem. Descubra mais acessórios
contactando o seu concessionário Nissan mais próximo.

CAIXAS DE TEJADILHO
Aumente a versatilidade do seu X-Trail
com esta caixa de tejadilho construída à
medida. Disponível em quatro tamanhos
diferentes a partir dos 290 L; disponível
nos tamanhos médios e grandes a partir
dos 480 L até aos 630 L de capacidade.
Ranger: 90 – 290 L (7 kg) de capacidade
Pequena: 380 L (13 kg) de capacidade
Média: 480 L (15 kg) de capacidade
Grande: 630 L (17,5 kg) de capacidade

PROTEÇÃO DE ENTRADA DA BAGAGEIRA
Concebida especificamente para o seu X-Trail, protege
o seu para-choques traseiro contra riscos e outras
marcas de desgaste quando carrega ou descarrega
a sua bagageira.

GANCHO DE REBOQUE
Capacidade de reboque
até 2000 kg e de 100 kg
de carga vertical.

SOLEIRA DA PORTA SEM FIOS E ILUMINADA
Para um aspeto premium e facilidade de limpeza, ajuda
a proteger o seu automóvel contra riscos e outros
sinais de desgaste.

DEGRAU LATERAL
Complete o look SUV adicionando degraus laterais
criados especificamente para ajudá-lo a entrar e sair
do veículo.

TAPETES DE LUXO
Concebidos com fibras mais
densas do que os nossos
tapetes em veludo para uma
sensação suave, confortável
e durabilidade a toda a prova.

TAPETES EM VELUDO
Proteção, qualidade e
segurança; concebidos
para combinarem na
perfeição com o novo
habitáculo do X-Trail.

FORRO DA BAGAGEIRA REVERSÍVEL
Um lado de borracha e o outro de veludo.

TAPETES EM BORRACHA
Os tapetes em borracha são
fáceis de limpar e podem
proteger melhor o seu
automóvel da fuligem e
humidade. Conferem
durabilidade e longevidade.

JANTES KOGARASHI WINTER
DE 18"
Em preto ou prateado.

BARRAS TRANSVERSAIS
Barras em aço integradas nas barras existentes
no tejadilho. Limite de peso máximo de 75 kg.

Acessórios e qualquer equipamento adicional instalados pelo cliente podem ter impacto nos valores da autonomia comunicados do automóvel. Os acessórios genuínos da Nissan são cobertos
pela garantia em veículos novos de 3 anos/100 000 km (o que ocorrer primeiro), se instalados por uma oficina Nissan antes da entrega do automóvel ao cliente ou durante o período de
garantia do novo veículo. Os Acessórios Genuínos instalados fora do período de garantia do novo veículo, por terceiros ou pelo cliente, são apenas cobertos pela Garantia para Peças Genuínas
da Nissan e Acessórios de 12 meses/quilometragem ilimitada.
Os Acessórios Selecionados da Nissan são fornecidos pelos parceiros aprovados da Nissan. Estes fornecem a garantia mediante os seus termos e condições, que são de um ano de garantia
no mínimo. Para mais informações, contacte o seu concessionário Nissan.
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MOTOR E DIMENSÕES

A - comprimento total (mm)

4680

B - Distância entre eixos (mm)

2705

C - Largura total sem os espelhos retrovisores (mm)

1840

D - Altura total (mm)

Contratos de
Manutenção

1.5 e-POWER
158 kW (213 CV)
e-4ORCE 4x4

1.5 e-POWER
152 kW (204 CV)

Dê ao seu Nissan X-Trail o cuidado que ele
merece com um Contrato de Manutenção
Nissan e poupe dinheiro a longo prazo. O
Contrato de Manutenção da Nissan abrange
todas as operações agendadas,
recomendadas pela Nissan e especificadas
no Manual de Manutenção Oficial da Nissan.
Subscrever um Contrato de Manutenção
permite-lhe saber desde o início os custos da
sua manutenção e protege-o contra a
inflação dos preços. Para além das operações
agendadas, pode beneficiar da substituição
de peças de desgaste, tais como escovas do
limpa-para-brisas, calços dos travões ou
suspensões ao subscrever um Contrato de
Manutenção Completo. Selecione a duração
que abranja as suas necessidades e beneficie
com a utilização de Peças Genuínas da
Nissan instaladas pelos nossos técnicos com
formação, a um preço com desconto. Um
veículo que tenha uma boa manutenção tem
um valor de revenda superior. Se vender o
seu Nissan antes de a sua cobertura expirar,
o Contrato de Manutenção será transferido
para o novo proprietário. Portanto, não
espere mais e subscreva um Contrato de
Manutenção Nissan para ter uma maior paz
de espírito!

1695

Cilindrada (cc)

1477-1497

Potência (kW/CV)

152/204

Transmissão

158/213
Eléctrica

Binário máx. (Nm)
Aceleração (0-100 km/h) (s)
Velocidade máx. (km/h)

330 (FR)

330 (FR) + 195 (RR)

8

7

170

180

Emissões de CO2 combinadas WLTP (g/km)

131 - 134*

143 - 148*

Consumo de combustível combinado WLTP (l/100 km)

5,8 - 5,9*

6,3 - 6,5*

1800-1883

1935-1994

Peso bruto máx. do veículo
(peso máximo do veículo totalmente carregado) (kg)

2895

3995

Peso bruto total (veículo + reboque) (kg)

2245

2345-2535

670/670

1650/750

Peso em vazio
(veículo com todos os fluidos e o condutor) (kg)

Capacidade de reboque máx. (kg)
Espaço na bagageira

575 (5 lugares) - 465 (7 lugares)

Extensão de Garantia
A Extensão de Garantia Nissan proporcionalhe a oportunidade de alargar a garantia um
maior período ou quilometragem. Escolha o
contrato que melhor se adapta ao uso que
faz do seu veículo. Caso seja necessária uma
reparação, serão utilizadas apenas peças
genuínas da Nissan, montadas por técnicos
devidamente formados pela Nissan.
D

COM 5
LUGARES

COM 7
LUGARES

A
B

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE O
SEU CONCESSIONÁRIO OU REPARADOR
NISSAN

C

*As especificações disponíveis dependem da versão e podem ser de série ou opcionais (com custo extra).

Mais aventuras em família | Design | Motores | Tecnologia | Espaço interior | Acessórios | Especificações
Motores, dimensões, serviços, garantias |

Imprimir | Sair
Equipamento, estofos, jantes, cores

ESTOFOS

VERSÕES
N-CONNECTA

JANTES
JANTES DE LIGA LEVE
OKUHOTAKA DE 18"

TECIDO INAWASHIRO
N-CONNECTA

• Faróis Inteligentes Full LED com ativação automática
• Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
• Espelhos retrovisores exteriores da cor da
carroçaria, reguláveis eletricamente e aquecidos
• Climatizador automático dual
• Jantes de liga leve de 18» Okuhotaka
• Câmara de estacionamento de Visão 3600 com
deteção de objetos em movimento
• Ecrã de Infotenimento de alta definição de 31 cm
(12,3") NissanConnect: Tom Tom com atualização
remota do mapa, Nissan Connected Services,
compatibilidade com Amazon Alexa e Google
Assist, WIFI a bordo
• eShifter com iluminação LED
• Chave inteligente (abertura sem chave)
• Vidros traseiros escurecidos
• Pala do sol com espelho e luz de cortesia

TEKNA +

CARROÇARIA ONE TONE

N-CONNECTA

BANCOS EM PELE
SINTÉTICA SHIKOTSU
VEGAN CINZENTO

BANCOS EM PELE
SINTÉTICA SHIKOTSU
VEGAN PRETO

TEKNA

TEKNA

BANCOS EN COURO NAPPA
KUSSHARO CAMEL

BANCOS EN COURO NAPPA
KUSSHARO PRETO

TEKNA +

TEKNA +

Yuki White - QAK

Pearl White - QAB

Skyline Grey - KAD

Galaxy Black - G41

Colorado Dust - EBL

Tokyo Blue - RBY

Champagne Silver - KAY

Ceramic Grey - KBY

Crystal Silver - K23

JANTES DE LIGA LEVE
AKAISHI DE 19"
TEKNA

TEKNA
• Equipamento N-Connecta
+ Jantes de liga leve de 19" Akaishi
+ Head-Up Display projetado no para-brisa
de 27 cm (10,8")
+ Luzes de nevoeiro dianteiras LED
+ Carregador de smartphone sem fios
+ Assistente de condução autónomo ProPILOT
ligado à navegação com assistência nas rotundas,
saídas, cruzamentos e baixas velocidades
+ Porta da bagageira com sistema mãos livres
+ Indicadores frontais LED
+ ProPILOT Park

PALETE DE CORES

JANTES DE LIGA LEVE
KARASAWA DE 20"

Kyoto Red - NBL

CARROÇARIA TWO TONES

TEKNA +

• Equipamento Tekna
+ Jantes de liga leve Karasawa de 20"
+ Bancos em couro Nappa Kussharo
+ Teto de abrir panorâmico
+ Bancos traseiros aquecidos
+ Sistema de som premium Bose® de 10 altifalantes:
com 2 tweeters, 2 altifalantes de médio alcance,
2 altifalantes de graves e 2 altifalantes traseiros
adicionais, 1 subwoofer e 1 amplificador
+ Volante aquecido

Pearl White
+ Galaxy Black - XBJ

Tokyo Blue
+ Galaxy Black - XEU

Champagne Silver
+ Galaxy Black - XEW

Ceramic Grey
+ Galaxy Black - XEX

Mais aventuras em família | Design | Motores | Tecnologia | Espaço interior | Acessórios | Especificações
Motores, dimensões, serviços, garantias |

Colorado Dust
+ Galaxy Black - XEV

Imprimir | Sair
Equipamento, estofos, jantes, cores

Mergulhe na experiência do Novo Nissan X-Trail: www.nissan.pt
Siga-nos em Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.
Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento
da impressão (setembro 2022). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a
política da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações
técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente
possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. Dadas as limitações
dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria
e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem a autorização
expressa da Nissan Europe.
Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – NOVO X-TRAIL - set/22 – impresso na U.E
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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