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DELA alla äventyr i en djärv crossover som har allt du behöver. Med en 
spännande design, kraftfulla egenskaper och toppmodern teknik har du 
full kontroll. På köpet ingår dessutom goda utrymmen, hög komfort och 
optimal flexibilitet när ni ska iväg på aktiviteter med barnen. Var ska ni 
åka nästa gång? Hitta utflyktsmålen och slå på favoritlåten med bara ett 
knapptryck. Ge er ut på upptäcktsfärd i en Nissan X-TRAIL 2019 - utvecklad 
med fokus på FAMILJEN.
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TOPPMODERN TEKNIK FÖR TRYGG 
OCH UNDERHÅLLANDE KÖRNING
Nissan Intelligent Mobility innebär att vårt sätt att köra och integrera bilen med 
omvärlden får en ny innebörd. Du och din nya Nissan X-TRAIL kommer närmare 
varandra och du får en tryggare och mer spännande körupplevelse. Körningen blir 
mer personlig tack vare avancerad uppkoppling och mer kontrollerad med hjälp av 
tekniska säkerhetssystem som förhöjer körglädjen och gör världen till en säkrare 
plats både för dig och dina medtrafikanter.
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UPPIFRÅN OCH NER 
Vill du uppleva en fantastisk utsikt en stjärnklar natt tillsammans med någon du tycker om? 
Behöver du en mysig plats en kylig morgon? Inga problem, Nissan X-TRAIL tar hand om dig.

När Nissans tekniker utvecklade framstolarna i nya X-TRAIL hittade de inspiration i den 
avkopplande sittställning som astronauter naturligt intar när de svävar i viktlöst tillstånd. 
Framstolarna utvecklades för att ge stöd åt hela ryggraden, från bäckenbenet till bröstkorgen. 
Sittdynan och ryggstödet är dessutom vadderade för att ge optimal fördelning av trycket och 
underlätta blodcirkulationen. Resultatet är en stol med fantastisk komfort som minskar 
tröttheten när det är långt att åka till nästa äventyr.

Mer inspiration får du via det elstyrda panoramaglastaket, som gör att alla i bilen kan njuta av 
den underbara stjärnhimmeln.  
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Växelspak med damask i 
läder med dubbla sömmar

Eluppvärmd D-formad ratt

DETALJER I EN HÖGRE KLASS
Ljusbrun läderklädsel 
finns som tillval

Eluppvärma framstolar. På utrustningsnivå 
Tekna är även baksätet eluppvärmt.

Elmanövrerat glastak 
finns som tillval

Inredning i pianoblank svart

Klädsel i syntetiskt läder
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AVANCERAD DRIVE ASSIST HD-SKÄRM

EN INNOVATION RAKT 
FRAMFÖR ÖGONEN
Turn-by-turn navigering, nummerpresentation, tillgängliga säkerhetsfunktioner… 
Allt du behöver veta finns rakt framför dina ögon på den 5" stora avancerade 
Drive Assist-skärmen placerad mellan visartavlorna. Använd rattreglagen för att 
växla mellan olika skärmbilder och klicka på pilarna. Hur enkelt som helst!

ARTISTINFO. DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING KAROSSFÄRG FÖRARASSISTANS TURN-BY-TURN-NAVIGERING
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BOSE PREMIUM 
AUDIO SYSTEM
Njut av ljudet i Bose Premium Audio System. 
En fantastisk ljudupplevesle i både fram- och 
baksätet. Din nya X-TRAIL fylls av musik med 
både djup och precision. 

SKRÄDDARSYTT LJUD
Åtta högpresterande högtalare ger ett mäktigt 
ljud i bilen. Diskanthögtalare, mellanregister i 
dörrarna samt en subwoofer bak ger tillsammans 
ett brett, klart ljud och en djup, kraftfull bas - 
perfekt balanserat för din njutning.  
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SKJUT, GLID OCH SVÄNG UPP BRETT
ETT SMARTARE BAKSÄTE. Med det flexibla sätessystemet i X-TRAIL är andra 
sätesraden första klass. Baksätet, som är delat 60/40 , kan skjutas framåt för att 
ge mer plats för bagage, eller skjutas bakåt för mer benutrymme. Dessutom kan 
ryggdynorna lutas individuellt när du bara vill koppla av och njuta. 

TREDJE RAD SOM TILLVAL. Den tredje sätesraden för två passagerare kan fällas 
50/50 för optimal flexibilitet. Perfekt när du vill ha plats för en extra passagerare 
och dennes prylar. När den tredje sätesraden inte används, fälls den enkelt ner 
under golvet och ger en helt plan lastyta.

BAKDÖRRARNA ÖPPNAS 77°. Bakdörrarna på X-TRAIL öppnas nästan 80°. Det gör 
det enklare att exempelvis montera bilbarnstolen eller babyskyddet. De lite större 
barnen hoppar lätt in och ut och att lasta in kylväskan eller snowboarden går som 
en dans! Hela livet blir liksom lite smidigare.

SKJUTBAR

FÄLLBAR

77°
ÖPPNINGSVINKEL

PLATS FÖR FEM ELLER SJU
Luta dig tillbaka och njut av utsikten genom det elstyrda panoramaglastaket (tillval). 
Huvudutrymmet fram är bland de bästa i klassen och luftutblås i baksätet gör att alla 
har det bekvämt. En tredje sätesrad för två passagerare, som kan delas 50/50, finns 
som tillval. Det är perfekt när du behöver fler sittplatser i din nya X-TRAIL. När den tredje 
sätesraden inte används, fälls den enkelt ner under golvet och ger en helt plan lastyta.
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RÖRELSEAKTIVERAD BAKLUCKA

EN INNOVATION SOM SOM GER DIG 
EN HJÄLPANDE HAND
Har du händerna fulla? Inga problem! Du kan öppna bakluckan handsfree. Sätt bara fram 
foten under stötfångarens mitt. Med den intelligenta nyckeln i fickan öppnas bakluckan 
automatiskt på bara några sekunder. 
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NISSANS RÖRELSEAKTIVERADE BAKLUCKA

SMÅ DETALJER
SOM GÖR STOR SKILLNAD

Vi på Nissan tar fram nya idéeer och utvecklar nya produkter för att göra ditt liv 
enklare. Till exempel den rörelseaktiverade bakluckan och bakdörrarna med bred 

öppningsvinkel som gör det lättare för dig att packa in och ur bilen. Så att du 
istället får mer tid över till roliga äventyr med familj och vänner. 

MÅNGSIDIGHET I EN 
HANDVÄNDNING
Det praktiska lastsystemet kan anpassas på ett ögonblick. Hyllor och 
lastavdelare kan justeras i nio olika konfigurationer - det är så enkelt 
att du kan göra det med en hand. 

För lågt till tak? Sänk golvet 
när du behöver plats för extra 
höga prylar.

Dolda utrymmen. Ett platt 
golv för stora föremål och ett 
förvaringsutrymme under 
golvet för saker du vill gömma.
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FRAMFÖR NOSEN
Med växel i körläge visar skärmen en

översiktsbild och en bild direkt framför
bilen. Du vet då hur långt fram du kan

köra utan att stöta i något.

KOMPLETTERA BILDEN
Den här kameran, som är placerad

under förarens sidobackspegel,
bidrar till ett ännu bättre virtuellt
helikopterperspektiv, oavsett om
växeln ligger i back- eller körläge

SKYDDA FÄLGARNA
I back- eller körläge kan du trycka
in kameraknappen och byta från
översikt- till sidovy. En bra funktion
när du vill se var bilen befinner sig i
förhållande till trottoarkanten på
höger sida - så att du slipper skrapa
fälgarna vid fickparkeringen.

BAKGRUNDSFAKTA
I backläget ser du på skärmen 
vad som är direkt bakom dig, 

medan översiktsbilden hjälper 
dig att se hinder som kan vara 

dolda på sidorna.

 

HELIKOPTERVY
Nissans intelligenta AVM* ger dig ett virtuellt 360° 

helikopterperspektiv. Du har alltid full koll på 
omgivningen och hur du manövrerar bilen.

VY BAK- ELLER FRAMIFRÅN
Med det intelligenta AVM-systemet* kan du kontrollera 
området både bakom och framför bilen utan att behöva 
lämna den bekväma förarstolen.

SE ALLA SIDOR AV PROBLEMET

FICKPARKERA
UTAN BEKYMMER

Intelligent AVM* ger bilder 
som hjälper dig att 

parkera som ett proffs.

KLÄM IN DIG I EN
TRÅNG LUCKA

Intelligent AVM* ger dig 
många olika bilder så att 
du enkelt parkerar bilen 

utan att behöva vara 
rädd att repa lacken.

GARAGET BLIR EN BARNLEK

Det intelligenta AVM-
systemet* ger dig bilder 

som hjälper dig hela vägen 
in i garaget. Du ser om det 

ligger något på golvet 
och du har koll på att 
bilen passerar genom 

dörrhålet utan problem.

KOPPLA PÅ ETT SLÄP 
HUR ENKELT SOM HELST 

Intelligent AVM* ger dig en 
helikopterbild och en bild 
av bakre stötfångaren, så 

att du kan backa bilen i läge 
för släpet utan problem. 

*AVM står för Around View Monitor
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UPPTÄCK ALLT OMKRING DIG

BLI EN MÄSTARE PÅ ATT 
MANÖVRERA DIN BIL
När situationen är extra tuff blir det lättare med vår Intelligenta 
parkeringsassistans. Ställ din bil vid den tomma parkeringsplatsen 
och din X-TRAIL kör in på platsen utan att du behöver röra ett 
finger! Nissan X-TRAIL erbjuder även Intelligent AVM - Around 
View Monitor med Rörelsedetektor. Fyra kameror ger dig ett 
virtuellt 360° helikopterperspektiv över din bil med valbara 
delbilder i förstoring av området framför, bakom och vid sidan 
av bilen. AVM-systemet är praktiskt när du manövrerar i trånga 
miljöer eller exempelvis ska fickparkera utan att aktivera det 
intelligenta parkeringsassistanssystemet.

 

INTELLIGENT PARKERINGSASSISTANS
Around View Monitor ger dig en 360° 

helikoptervy över din bil som hjälper dig att 
parkera mycket säkrare. Du kan också låta 
den intelligenta parkerings-assistansen ta 
hand om styrning, medan du fokuserar på 

pedalerna, både vid fickparkering och 
lodrät parkering.

LODRÄT PARKERING
Du behöver inte vrida på huvudet. 

 Lita på backkameran när du backar.
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GÖR DET ENKLARE ATT KÖRA I 
TÄT TRAFIK

Beroende på trafikflödet kan
ProPILOT bromsa ned din

X-TRAIL till stillastående vid
köbildning och sedan accelerera
upp bilen i fart automatiskt när

trafiken börjar flyta igen.

HÅLLER OCH JUSTERAR 
HASTIGHETEN

Tar hänsyn till rådande 
trafiksituation och reglerar 

hastigheten så att bilen håller 
ett säkert avstånd till 

framförvarande.

HJÄLPER DIG LIGGA 
MITT I FILEN

Läser av vägmarkeringarna och 
hjälper till att hålla bilen mitt i 

sitt körfält.
*ProPILOT finns på ett begränsat antal versioner. ProPILOT är en teknologi för avancerad körassistans, men kan inte
förhindra kollisioner. ProPILOT är inte ett helt automatiskt system. Det är fortfarande förarens ansvar att vara 
uppmärksam, köra säkert och kunna ta tillbaka kontrollen över fordonet när som helst. ProPILOT är endast avsett för 
körning på motorväg (med mitträcken) där du har händerna på ratten och ögonen på vägen.

ProPILOT - DIN CO-DRIVER 
FÖR EN SMARTARE OCH 

TRYGGARE KÖRNING
Gör dig redo för en avslappnad resa. Med Nissan ProPILOT* kan du få 

ut mesta möjliga av dina äventyr. Låt din X-TRAIL ta hand om de 
där små men ofta stressiga momenten. Överblicka trafiksituationen, 

koppla in systemet och njut av åkturen. 
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HJÄLP NÄR DU VILL HA DET

TAR ÖVER NÄR DET BEHÖVS
Träffa din co-driver, som ser, känner och hoppar in vid behov. Från smarta 

säkerhetsfunktioner som assisterar till helt automatiska förarhjälpsystem som 
Intelligent autobroms med fotgängaravkänning. Nissan X-TRAIL blir en riktig 
kompis som alltid tar väl hand om dig, alltid stöttar dig och aldrig glömmer 

bort dom som finns runt omkring dig.

INTELLIGENT AUTOBROMS MED 
FOTGÄNGARAVKÄNNING. Nissan 
X-TRAIL håller konstant uppsikt. 
Om du närmar dig en köbildning, 
eller om en fotgängare kliver ut i 
gatan framför dig, reagerar systemet 
omedelbart med en varning och 
kommer, om nödvändigt, applicera 
autobroms för att minska hastigheten.

INTELLIGENT FILBYTESVARNARE. 
Systemet ger dig en varningssignal 
om bilen börjar lämna körfältet utan 
att du aktiverat blinkers.

HELLJUS-ASSISTANS. Se mer i 
mörkret. Systemet slår på helljuset 
så fort du behöver det och bländar 
av automatiskt när det upptäcker 
ett mötande fordon.
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EN HJÄLPANDE HAND VID BEHOV

HÅLLER ALLTID UPPSIKT ÅT DIG
Nissans intelligenta förarhjälpsystem använder avancerad radarteknologi för att ständigt 
övervaka all aktivitet runt omkring din Nissan X-TRAIL. Systemet håller koll på trafiken och 
hjälper dig att hantera oväntade situationer. Det är som att ha ett par extra ögon, så att 
du kan njuta fullt ut av dina utflykter med familjen.

  

REAR CROSS TRAFFIC ALERT
Det här systemet varnar dig för 
korsande trafik bakom bilen när 
du backar.

IDENTIFIERING AV VÄGSKYLTAR
Håll hastighetsbegränsningarna med 
hjälp av automatisk detektering av 
vägskyltar medan du kör.

DÖDVINKELVARNARE
Det här systemet ser det som 
ögat inte ser och varnar dig om 
ett fordon befinner sig snett 
bakom dig, i döda vinkeln. 
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INTELLIGENT KAROSSKONTROLL
Systemet applicerar ett lätt bromstryck 
när du exempelvis kör över ett väggupp. 
Syftet är att dämpa karossrörelserna 
så att man alltid kan färdas lugnt och 
bekvämt.

INTELLIGENT SPÅRKONTROLL
Som ett strykjärn i kurvorna. 
Systemet anpassar bromstrycket på 
hjulen individuellt för att bilen ska få 
en optimal linje genom kurvan. 

INTELLIGENT MOTORBROMS
Vid val av Xtronic automatlåda låter 
systemet motorbromsen automatiskt 
hjälpa till när du kör i en kurva eller 
bromsar. Detta betyder att kraften 
som normalt krävs för att bromsa 
bilen minskar.

KÖR SOM ETT PROFFS

X-TRAIL GÖR DIG TILL EN 
BÄTTRE FÖRARE
X-TRAIL är pigg, responsiv och bidrar faktiskt till att förbättra 
din körning. Nissan Chassis Control-teknologier gör att bilen är enkel 
att manövrera och säker att köra. Det innebär en spännande och 
bekväm resa för alla i bilen.
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KÖR SOM ETT PROFFS

ANPASSA DIG EFTER REGN 
ELLER SNÖSLASK PÅ ETT ÖGONBLICK
X-TRAIL kan anpassa sig efter ändrade vägförhållanden 30 gånger snabbare än du hinner blinka. 
Oavsett om det är snö eller regn på vägbanan eller en snäv kurva, så styr systemet dragkraften 
till det hjul som behöver den mest. Även under idealiska förhållanden gör X-TRAILs intelligenta 
4x4-system stor skillnad - att ha ett bra grepp har aldrig känts bättre.

HJÄLP VID START I BACKE/AUTO HOLD Inget mera 
rulla bakåt. Med systemet Hjälp vid start i back är det 
enkelt att starta i en uppförsbacke. Systemet aktiverar 
bromsarna på alla fyra hjulen och ser till att bilen står 
still i tre sekunder eller tills föraren har tryckt ner 
gaspedalen. När Auto Hold-funktionen är aktiverad 
låses bromsarna i tre minuter oavsett backens lutning.

INTELLIGENT 4X4. Med Nissan X-TRAIL får däcken 
maximal dragkraft, oavsett om du kör på- eller vid 
sidan av vägen. 4x4-systemet har till sin hjälp ett 
antal sensorer som mäter hur mycket resp. däck 
slirar och kan omedelbart överföra vridmomentet 
till det däckpar som har bäst fäste. Upp till 50% av 
vridmomentet kan föras över till bakaxeln.
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INTELLIGENT KRAFT

KÖR LÄNGRE
MED RENT SAMVETE
Letar du efter fantastisk bränsleekonomi i en rymlig crossover som 
är riktigt rolig att köra? Då är X-TRAIL bilen som kan förverkliga dina 
drömmar. Den ger dig effektivitet och prestanda på en helt ny nivå. 
Från exteriörens aerodynamiska former som gör att du susar fram 
lätt genom vinden till avancerade motorer och växellådor, bland 
annat snudd på växellösa XTRONIC och växellådan med dubbla 
kopplingar, DCT.

X-trail finns med nya avancerade motorer, antingen en 1,7-liters 
dieselmotor eller 1,3 -liters bensinmotor. Båda ger bättre 
bränsleekonomi, lägre CO2-utsläpp och högre prestanda. Motorerna 
är också utrustade med Nissans automatiska Start/Stop-system, som 
stänger av motorn tillfälligt när den inte används, till exempel vid 
trafikljus, för att spara bränsle, och startar sedan motorn snabbt och 
utan ryckningar när du trycker på gaspedalen för att börja köra igen. 

I den senaste versionen av XTRONIC (Continuously Variable Transmission) 
har friktionen reducerats upp till 40% och utväxlingsomfånget har ökats 
så att det är större än på vissa 8-stegade automatlådor. Eco-läget 
förbättrar bränsleekonomin med bara en knapptryckning. I kombination 
med mjuk, följsam prestanda är det som att rida på en kontinuerlig våg 
av kraft och energi.

BENSIN DRIVNING VÄXELLÅDA MAX. EFFEKT, 
KW(HK) @ VARV/MIN

MAX. VRIDMOMENT, 
NM @ VARV/MIN

ACCELERATION 0-100 
KM/H I SEK

1.3 DIG-T 2WD Automat 117 (160) / 5 500 270 / 1 800–4 250 11,5

DIESEL DRIVNING VÄXELLÅDA MAX. EFFEKT,
 KW(HK) @ VARV/MIN

MAX. VRIDMOMENT, 
NM @ VARV/MIN

ACCELERATION 0-100 
KM/H I SEK

1.7 dCi 2WD Manuell

110 (150) / 3 500 340 / 1 750–2 750

10,7

1.7 dCi 2WD Automat 12,7

1.7 dCi 4WD Manuell 10,7

1.7 dCi 4WD Automat 12,7
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NISSAN ORIGINALTILLBEHÖR

ANPASSA DINA ÄVENTYR 
EFTER FAMILJENS BEHOV
Dina äventyr med familjen kan bi ännu roligare om du utrustar din X-TRAIL efter dina specifika 
behov. Till exempel belysta instegslister och dubbla USB-uttag eller skid/snowboard-hållare för 
hela familjen – du kan lita på Nissans originaltillbehör. Alla i familjen ska ha det bra och vara 
redo för det stora äventyret!

1. Stylingplatta, bak (kompatibel med avtagbar dragkoppling)

2. Avtagbar dragkoppling

3. Skid/snowboard-hållare för upp till 6 par, skjutbar

4. Dubbla USB-uttag i baksätet

5. Sidosteg, aluminium 

6. Smartphone-hållare, 360-graders grepp, svart 

7. Belyst instegsskydd
Tillbehör och annan extra eftermonterad utrustning kan påverka bilens bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

Printa   |   Avsluta
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C
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CA
B

FÄRGER

Dark Metal Grey - M - KAD Black - P - G41

Tinted Red - CP - NBF Dark Brown - P - CAS

Olive Green - PM - EAN Orange - PM - EBB Red - S - AX6 Blue - PM - RAW

Pearl White – 3P - QAB Silver - M - K23

KLÄDSEL

DIMENSIONER

A: Hjulbas 2705 MM 

B: Längd: 4640 MM 

C: Bredd: 1820 MM 
(1830 MM med 19" hjul)

D: Höjd: 1710 MM 
(1715 MM med takrails)

TYG - SVART

  LÄDER MED PERFORERING - SVART

LÄDER - LJUSBRUN MED SPECIALSTICKNING

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/TILLVAL

17" lättmetallfälgar, Silver 18" lättmetallfägar, Machine cut 19" lättmetallfälgar, Machine cut

FÄLGAR
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360°-METODEN
Vi bygger in kvalitet från början och konstruerar varje bil minutiöst 

för att göra den mer komfortabel och mer hållbar med hjälp av 
innovativ design, intelligent teknologi och genomtänkta detaljer, 

där vi hämtat inspiration från dig och andra kunder.

SÄKERHET
Vi arbetar med våra Intelligent Driving-system för att hela tiden se efter 

dig och hjälpa dig att undvika missöden, så att din bilkörning blir 
djärvare och tryggare för varje dag. Vår Around View Monitor använder 

fyra kameror för att ge dig ett virtuellt helikopterperspektiv över bilen och 
området runt den.

EXTREM TILLFÖRLITLIGHET
Vi testar våra bilar till det yttersta för att garantera att de fungerar och 

är tillförlitliga i din vardag. Vi kör bilarna miljontals kilometer på testbanor 
före produktionen, öppnar och stänger dörrar och motorhuvar tusentals 

gånger om dagen och vi använder vulkaniskt stoff från Japan för att testa 
vindrutornas motståndskraft.

ERFARENHET ÄR VÅR STYRKA
Allt vi gör på Nissan är alltid med kunden i fokus. Varje åtgärd och 

varje beslut är ett resultat av största noggrannhet, precision och 
kvalitet eftersom det i slutändan är för dig vi gör det. Från idé till 

biltillverkning, från tester till öppenhet, från kundservice till engagemang. 
Kvaliteten sitter i varje enskild detalj.

VI PÅ NISSAN, 

VI FOKUSERAR 
PÅ KVALITET
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VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST, VAD SOM HELST. BARA RING 08-50 10 30 00 SÅ KOMMER VI.

NISSAN X-TRAIL
ERBJUDER DIG:
3 ÅR / 100.000 KM NYBILSGARANTI
3 ÅR / 100.000 KM NISSAN ASSISTANCE
3 ÅR LACKGARANTI
3 ÅR VAGNSKADEGARANTI
12 ÅR ROSTSKYDDSGARANTI
SERVICEINTERVALL
BENSIN: 1 ÅR / 30.000 KM
DIESEL: 1 ÅR / 20.000 KM

PRISGARANTI PÅ SERVICE
Vi lovar att ta hand om din Nissan på bästa möjliga

sätt genom att arbetet utförs av specialutbildade
Nissan-mekaniker och genom att vi använder Nissan

Originaldelar. Vi vet helt enkelt bäst hur din Nissan ska
servas. Och för att garantera att du får mest för
pengarna hos lovar vi att matcha vår offert mot

motsvarande offerter från andra serviceverkstäder
inom 10 km från din Nissan-återförsäljare.

FÖRLÄNGD NISSAN ASSISTANCE
Vi lovar att hålla dig kvar på vägarna dygnet runt,
alla dagar i veckan. Om något oväntat skulle
hända garanterar vi Nissan-assistans dygnet runt,
oavsett hur gammal din Nissan är.

FRI LÅNEBIL
Vi lovar att hålla dig kvar på vägarna när din bil är på
service. Boka i förväg så ska vi se till en fri lånebil står
klar för dig. Vi har även elbilar på vissa serviceställen

och kan erbjuda andra transportlösningar om det
passar dig bättre.

GRATIS FORDONSKONTROLL
Vi lovar att erbjuda dig en gratis fordonskontroll
innan något arbete utförs, så att du vet exakt vad
som behöver göras och vad det kommer att
kosta. Alla våra priser finns också online och hos
våra återförsäljare.

DET FINNS INGEN TIDSGRÄNS FÖR HUR LÄNGE DU KOMMER ATT DRA NYTTA AV VÅRA LÖFTEN. OM DU
HAR GÅTT MED I YOU+NISSAN-PROGRAMMET OCH VILL BLI TILLTALAD PÅ ETT GENUINT, ÖPPET OCH

ÄRLIGT SÄTT KOMMER VI ATT TA HAND OM DIG. FÖR ALLTID. DET ÄR VÅRT LÖFTE.

VÅRT LÖFTE DIN ERFARENHET
NISSAN förlängd garanti ger dig möjlighet att utöka fabriksgarantin på 3 år/100 000 km 
till en längre tidsperiod eller fler km. Välj det garantiavtal som passar dina behov
bäst. Om bilen behöver repareras används endast Nissan originaldelar, som monteras
av utbildade Nissan-mekaniker. För att du ska känna dig helt lugn och trygg ingår
Nissans assistans dygnet runt, alla dagar i veckan, i hela Europa (om detta är tillämpligt).

NISSAN FÖRLÄNGD GARANTI

NISSAN Serviceavtal är det bästa sättet att ge din nya Nissan X-TRAIL det underhåll
som bilen förtjänar! Vi tar hand om din Nissan på bästa sätt samtidigt som vi ger
dig ett fast pris för servicen över alla åren. När du lämnar in bilen till din återförsäljare
byter vi alla förbrukningsdelar och vätskor i enlighet med Nissans serviceprogram
och går igenom bilen så att du kan fortsätta köra i lugn och ro. Du har full koll på
ekonomin och servicen. Nissan informerar dig om när det är dags för service och
ger dig förslag på aktuell service och valbara bokningstider.

NISSAN SERVICEAVTAL

DET ÄR DU SOM FÅR OSS PÅ NISSAN
ATT GÖRA VÅRT ALLRA BÄSTA.

Det är du som stimulerar vår fantasi. Det är
du som sporrar vår uppfinningsrikedom. Det
är du som inspirerar oss att bryta mot det
invanda och vara innovativa, att finna nya
vägar. Och på Nissan handlar innovationer
inte bara om komplement och nya tillägg 
utan om att ta steget fullt ut och återuppfinna
status quo. Det handlar om att producera
oväntade lösningar som tillmötesgår även
dina allra vildaste och mest långtgående
önskemål och behov. Vi på Nissan tar fram
bilar, tillbehör och tjänster som bryter
mönstret och är utöver det vanliga, som gör
det praktiska spännande och det spännande
praktiskt – allt för att erbjuda dig en mer
fascinerande körupplevelse, varje dag.

För fullständiga villkor - se www.nissan.se
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Intelligent Mobility vägleder oss i allt vi gör. På Nissan använder vi nya teknologier
för att förvandla personbilar till något mer än bara ett transporthjälpmedel.
Tillsammans blir resan tryggare, mer uppkopplad och mer spännande. Oavsett
om det är bilar som kan köra själva tillsammans med dig eller motorvägar som
laddar din eldrivna bil under resan, så är alla dessa nya teknologier här inom en
nära framtid.
Och det är en framtid som redan börjar ta form i Nissan-bilar av idag.

Besök vår hemsida: www.nissan.se

 

Följ Nissan QASHQAI på:

Vi har gjort allt som står i vår makt för att informationen i denna broschyr ska vara korrekt vid trycktillfället (maj 2019). Denna
broschyr innehåller bilder på prototypbilar som förevisats på motormässor. I enlighet med företagets policy att ständigt förbättra
sina produkter, förbehåller sig Nissan Europe rätten att när som helst ändra specifikationerna och de bilar som beskrivs och
avbildas i denna broschyr. Nissans återförsäljare kommer snarast möjligt att informeras om alla sådana ändringar. Hör med din 
Nissan-återförsäljare för att få den senaste informationen. Av trycktekniska skäl kan de kaross- och klädselfärger som visas i
broschyren avvika något från de verkliga. Samtliga rättigheter förbehålles. Reproduktion av hela eller delar av denna broschyr är
förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Nissan Europe.

Denna broschyr är tryckt på klorfritt papper – MY18 QASHQAI broschyr 05/2019 – Tryckt i EU.
Producerad av DESIGNORY, Frankrike, och tillverkad av eg+ worldwide, Frankrike – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

ÅF-stämpel:
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https://www.nissan.se/fordon/fordon-utbud/x-trail.html
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