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Úplne nový Nissan X-Trail 
e-POWER. Zažite viac 
rodinných dobrodružstiev
Predstavujeme najnovší rodinný dobrodružný 
crossover Nissan, poháňaný buď jedinečnou 
technológiou e-POWER pre tichú, elektrifikovanú 
jazdu bez potreby nabíjania, alebo mild-Hybridným 
pohonom pre povzbudzujúci výkon a nízke emisie.

Pre vynikajúce ovládanie a jedinečný elektrifikovaný 
zážitok si vyberte technológiu e-4ORCE, verziu s 
pohonom všetkých kolies spojenú s e-POWER.

Úplne nový Nissan X-Trail je priestranný crossover 
s až siedmimi sedadlami* a so všetkým, čo 
potrebujete, aby vaša rodina bola v bezpečí a v 
pohodlí vďaka pokročilým bezpečnostným 
technológiám Nissan.

Vďaka špičkovej konektivite*, ktorá zabaví 
každého, úplne nový Nissan X-Trail ukazuje, 
že je možné vytvoriť priekopnícky crossover 
vhodný pre celú rodinu.

*Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako voliteľná výbava 
(za príplatok).
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Výrazná predná časť vozidla

Charakteristické predné svetlomety

Charakteristické zadné svetlomety Označenie e-POWER* Označenie e-4ORCE*

20" disky kolies z ľahkých zliatin*

S úplne novým Nissan X-Trail nikdy nerobte 
kompromisy v štýle
Upútajte pozornosť, nech ste kdekoľvek, vďaka elegantným LED svetlometom, 
výrazným a impozantným otvorom na nasávanie vzduchu v prednom nárazníku a 
robustným, no zároveň rafinovaným líniám. Predná časť je výrazná, vďaka 
charakteristickej mriežke chladiča v tvare písmena V, ktorá ukazuje, že tento 
elektrifikovaný rodinný crossover odmieta splynúť s davom.

*Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).
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Asistenti vodiča*15W bezdrôtová nabíjačka* Ambientné osvetlenie*

Navigácia*

12.3" dotykový displej NissanConnect*

12.3" digitálny prístrojový panel*
10.8" Head up displej*

Zatvorte dvere pred chaosom vonku
Vďaka až 35"* displejom v interiéri, ktoré doplnia vašu jazdu, 
zaručene zažijete tú najlepšiu technológiu Nissan. Užite si pokročilú 
asistenčnú službu Nissan Driver Assistance* a navigáciu* zobrazené 
priamo vo vašom zornom poli, keď si sadnete do svojho pohodlného, 
ergonomicky navrhnutého sedadla. Pýtate sa, kam umiestniť svoje 
veci? Nenechajte si ujsť úložný priestor pod plávajúcou stredovou 
konzolou. V kabíne X-Trail je to všetko o kvalitných detailoch – 
relaxačná atmosféra ambientného osvetlenia*, mäkký pocit z 
prémiových materiálov a bezproblémové pohodlie bezdrôtového 
nabíjania* pre váš smartfón.

*Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).

Navrhnuté podľa štandardu nabíjania Qi a optimalizované pre zariadenia s certifikáciou Qi. Pre zariadenia bez certifikácie QI môže byť výkon bezdrôtového nabíjania obmedzený.
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Jedinečný elektrifikovaný zážitok, teraz 
bez nabíjania. Toto je Nissan e-POWER
S Nissan e-POWER sa pokrok nekončí. e-POWER je jedinečná 
elektrifikovaná technológia zložená z úsporného benzínového 
motora, ktorý nabíja batériu. Batéria potom dodáva elektrinu motoru 
poháňajúcemu kolesá. Výsledkom je citlivá a tichá jazda bez potreby 
nabíjania. Len vzrušujúca jazda bez stresu a bez kompromisov v 
spotrebe paliva.

HYBRID
Kolesá sú poháňané benzínovým 

motorom a elektromotorom

PREVODOVKA MOTOR MOTOR

e-POWER
Kolesá sú poháňané iba

elektromotorom

100% EV
Kolesá sú poháňané iba

elektromotorom

MOTOR GENERÁTOR BATÉRIA ELEKTRO-
MOTOR

MENIČ 
NAPÄTIA

Digitálny prístrojový panel s ukazovateľom 
toku energie*

JEDNODUCHŠIA JAZDA S TECHNOLÓGIOU 
e-PEDAL STEP
Zažite intuitívnejší spôsob jazdy. Jedinečný pre 
Nissan, e–Pedal Step vám dáva možnosť efektívne 
zrýchľovať a spomaľovať len pomocou plynového 
pedálu pri rýchlostiach nad 10 km/h. Brzdový pedál 
využijete pre prudšie brzdenie a úplne zastavenie.

*Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).

Vozidlo bolo homologované v súlade s predpismi EÚ s použitím realistickejšieho testovacieho postupu WLTP. 
Hodnoty NEDC preto nie sú pre toto vozidlo dostupné. 
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Volič jazdného režimu pre verzie 4x4*

s e-4ORCE

bez e-4ORCE

*Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).

Znovu objavte zážitok z pohonu všetkých 
kolies. Teraz elektrifikovaný s e-4ORCE
Ihriská nemajú mať hranice. Vydajte sa s dôverou na nové dobrodružstvá 
s jedinečnou technológiou pohonu všetkých kolies Nissan, ktorá je teraz 
k dispozícii pre X-Trail. e-4ORCE* prináša dokonalú rovnováhu medzi 
výkonným a bezprecedentným ovládaním, s hladkou jazdou pre celú 
rodinu vďaka vynikajúcej ovládateľnosti na akomkoľvek povrchu. 
Prispôsobte si jazdu ešte viac pomocou 5 voliteľných jazdných režimov 
vrátane režimu Normal, Sport, Eco, Off-road a Snow pre 
bezkonkurenčnú úroveň pohodlia.
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Mild Hybrid: Vzrušenie a 
efektivita bez kompromisov
Prečo si vyberať medzi povzbudzujúcou jazdou a 
úsporou paliva? S novým Mild Hybridným 
1,5-litrovým 3-valcovým motorom s variabilnou 
kompresiou X-Trail môžete mať oboje. Mild 
hybridná technológia poskytuje asistenciu 
krútiaceho momentu pri akcelerácii, zatiaľ čo 
lítium-iónová batéria a štartér-generátor 
optimalizujú situácie vypínania motora, aby sa 
zvýšila účinnosť. Jedinečný variabilný kompresný 
pomer striedajúci sa medzi 8:1 a 14:1 je skutočným 
inžinierskym zázrakom zameraným na efektivitu 
a vzrušenie z jazdy.

mHEV(12v)
Kolesá sú poháňané len
benzínovým motorom

PREVODOVKA

MOTOR ŠTARTÉR 
GENERÁTOR BATÉRIA

Kombinovaná spotreba paliva WLTP min/max (l/100 km): 7,1 - 7,6
CO2 kombinované WLTP min/max (g/km): 161 - 172
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INTELIGENTNÝ TEMPOMAT udržiava vašu vzdialenosť meraním 
priestoru od vozidla pred vami, ovládaním zrýchlenia a spomalenia, 
aby sa automaticky udržiavala vhodná vzdialenosť v rámci vašej 
nastavenej rýchlosti.

INTELIGENTNÉ VAROVANIE PRED KOLÍZIOU sleduje až dve vozidlá 
pred vami. Ak systém vpredu zaznamená náhle spomalenie, zaznie 
zvukové a vizuálne upozornenie, aby ste spomalili.

ZADNÉ AUTOMATICKÉ BRZDENIE vám pomáha cúvať s istotou. Ak sa 
za vaším vozidlom zistí pevná prekážka, systém môže automaticky 
aktivovať brzdy, aby sa zabránilo kolízii.

UPOZORNENIE NA UDRŽANIE VOZIDLA V JAZDNOM PRUHU 
Kompletný balík technológií, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa 
neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu. V núdzovej situácii 
vás udrží v strede jazdného pruhu buď pôsobením volantu, 
alebo brzdením.

INTELIGENTNÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE rozpozná predmety a zabrzdí, 
ak hrozí kolízia s autom, chodcom alebo cyklistom v nízkej rýchlosti. 
Asistent pre jazdu v križovatke zvýši bezpečnosť tým, že pomáha 
predchádzať kolízii na križovatkách.

*Systém ProPILOT Assist je dostupný pre vybrané vozidlá v ponuke. ProPILOT Assist je pokročilá 
asistenčná technológia, ktorá však nedokáže zabrániť nehodám. ProPILOT Assist slúži ako doplnková 
funkcia len pri jazde na diaľnici (oddelenej bariérami), vodič však musí mať ruky na volante a sledovať 
cestu. Byť neustále pozorný, jazdiť bezpečne a kedykoľvek prevziať kontrolu nad vozidlom je 
zodpovednosťou vodiča. Navilink podporuje rozpoznávanie dopravných značiek, ktoré nemusí 
rozpoznať a prečítať všetky dopravné značky za všetkých podmienok. Vodič by mal sledovať všetky 
dopravné značky a dodržiavať dopravné predpisy. 

Je zodpovednosťou vodiča, aby bol vždy ostražitý, jazdil bezpečne a mal vozidlo pod kontrolou.

**Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).

Nemali by ste sa spoliehať len na komfortné funkcie vodiča. Niektoré funkcie nemusia fungovať za 
všetkých podmienok a okolností. Rýchlosť a iné obmedzenia platia. Podmienky týkajúce sa technológií 
Nissan vám poskytne váš predajca Nissan alebo www.nissan.sk

Bezpečnosť na prvom mieste je druhá prirodzenosť
Úplne nový Nissan X-Trail je vybavený pokročilým systémom ProPILOT* s bezpečnostnými technológiami Navi-link 
navrhnutými tak, aby čítal cestu pred vami a podľa toho prispôsobil vašu jazdu, aby ste boli vy a vaša rodina v 
bezpečí pre maximálny pokoj.
ProPilot Park** ešte viac zjednodušuje cesty s rodinou. Dokáže automaticky rozpoznať vhodné parkovacie miesto 
a potom vás bez námahy vmanévrovať s plne automatickým ovládaním riadenia, brzdenia a plynu. A vďaka 
panoramatickému parkovaciemu systému**, všestranné uistenie prichádza z 360° pohľadu na vaše auto s 
voliteľným zameraním na pohľad spredu, zozadu a obrubníka.
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Naskenujte kód a 
stiahnite si aplikáciu 
NissanConnect Services a 
pripojte ju k svojmu 
novému Nissanu.

GOOGLE ASSISTANT A AMAZON ALEXA(5)

Pomocou funkcií NissanConnect v aute môžete ovládať svoje vozidlo alebo domov 
hlasovými príkazmi pomocou Alexa alebo Google Assistant. Bezplatná služba(6)

Bezproblémové spojenie s vaším svetom
12,3" dotyková obrazovka(1) v novom Nissane X-Trail je vaším portálom k 
NissanConnect: prostredníctvom intuitívnej navigácie, pokročilých 
technológií a ďalších. Naša aplikácia pre smartfóny ponúka rastúci rozsah 
služieb vrátane odosielania plánov cesty do vášho nového Nissanu X-Trail. 
Keď ste v aute, pripojte svoj telefón a začnite používať preferované 
aplikácie vďaka Apple CarPlay®(2) a Android Auto™(2). A nech ste kdekoľvek, 
priebežne vás informuje o stave vášho auta. Všetko je pripravené na vaše 
dobrodružstvá na cestách.

(1) Dotyková obrazovka HD je k dispozícii iba pre N-Connecta a vyššie verzie

(2) Apple CarPlay® a Android Auto™ sú k dispozícii bezplatne v závislosti od modelu a/alebo výbavy.

(3) Pripojenie mobilného telefónu na používanie NissanConnect by sa malo vykonávať iba vtedy, keď je auto bezpečne zaparkované. 
Používanie systému by malo byť vždy v súlade s pravidlami zákona o cestnej premávke. Vodiči by mali systém používať iba vtedy, keď 
je to bezpečné. Používatelia by si mali byť vedomí potenciálu technológie handsfree na odpútanie pozornosti od cesty, čo by mohlo 
mať vplyv na úplnú kontrolu nad vozidlom.

(4) Ak chcete používať služby NissanConnect, potrebujete používateľský účet NissanConnect a musíte sa zaregistrovať a prihlásiť sa do 
NissanConnect pomocou svojho používateľského mena a hesla. Na používanie bezplatnej aplikácie NissanConnect potrebujete 
smartfón s kompatibilným operačným systémom iOS alebo Android a SIM kartu s dátovou možnosťou s existujúcou alebo 
samostatnou zmluvou o mobilnom telefóne medzi vami a vaším poskytovateľom mobilných služieb. Všetky služby podliehajú pokrytiu 
mobilnou sieťou. Používanie palubného internetu NissanConnect je možné prostredníctvom integrovaného bezdrôtového internetového 
pripojenia. Dátové pakety je možné získať prostredníctvom vybraných externých poskytovateľov mobilnej komunikácie v súlade s ich 
podmienkami (v závislosti od dostupnosti vo vašej krajine).

(5) Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).

(6) Nissan na Google Assistant, história a anlýza jázd, Nissan Assistance a pomoc pri poruche sú k dispozícii bezplatne na obdobie 7 
rokov v závislosti od modelu a/alebo výbavy.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nissa.sk alebo kontaktujte svojho predajcu Nissan.Funkcie môže byť ovplyvnené, keď auto 
prijíma zlý signál. Pre optimálne využitie sa uistite, že je vaše auto v dobrom pokrytí sieťou.

Bezpečnosť a technický 
stav vozidla
V problémoch? Pomoc pri 
poruche zavolá asistenčné 
služby, keď ich potrebujete, 
zatiaľ čo správa o stave 
vozidla vás informuje o stave 
vášho auta.

Navigácia a jazda
Dostaňte sa tam, kam 
potrebujete, s navigáciou 
door to door odoslaním 
navigačnej trasy priamo z 
vášho smartfónu do vášho 
navigačného systému. 
Pomocou histórie a analýzy 
jázd skontrolujte prejdenú 
vzdialenosť, počet jázd a 
ďalšie informácie v aplikácii 
NissanConnect Services.

Konektivita
Pripojte svoje zariadenie so 
systémom Android alebo iOS 
a získajte bezproblémové 
pripojenie vrátane hlasového 
ovládania(3). Získajte prístup k 
svojej obľúbenej hudbe, 
správam a ďalším aplikáciám, 
aby ste zostali informovaní a 
zabávali sa počas jazdy.

Pohodlie a komfort
Prístup k vzdialeným službám 
vrátane diaľkového 
zamykania/odomykania dverí, 
diaľkového klaksónu/svetiel a 
vyhľadávača My Car Finder z 
aplikácie NissanConnect 
Services(4). A ak by ste niekedy 
potrebovali pomoc, Nissan 
Assistance je vzdialený len 
jedno kliknutie
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Elektrifikované rodinné SUV, 
ktorému záleží na veľkosti 
pre rodinu
Zabudnite na bežné starosti s nakladaním detských 
sedačiek. So zadnými dverami, ktoré sa otvárajú 
v uhle 85° a všestranným usporiadaním sedadiel 
až pre 7 cestujúcich*, sa rodinné dobrodružstvá 
bez stresu začínajú v momente, keď odchádzate. 
Či už na predných, 2. alebo 3. rade sedadiel, 
všetci pasažieri sa môžu cítiť uvoľnene vďaka 
3-zónovej klimatizácii* a ergonomickým sedadlám 
pre pohodlie na tých najdlhších cestách.

*Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako 
voliteľná výbava (za príplatok).

7 sedadiel

4 sedadlá

5 sedadiel

2 sedadlá
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Protislnečné roletky na zadných  
bočných oknách*

Stredová konzola s otváraním v centrePlávajúca stredová konzola

3 zónová automatická klimatizácia*

Isofix

USB porty v 2. rade sedadiel*

85° uhol otvorenia 
zadných dverí

85°

Objavte detaily, ktoré robia rozdiel
Rodinné dobrodružstvá sa cítia tak pohodlne s dizajnovými detailmi, 
vďaka ktorým budú vaše cesty plynulejšie. Od protislnečných roletiek 
na zadné okná, ktoré sa úhľadne odvíjajú, až po USB porty* v prednom 
a druhom rade, aby boli zariadenia každého pasažiera plne nabité. 
Pokiaľ ide o nakladanie, vychutnajte si až 16 konfigurácií s 
prispôsobiteľným dvojitým dnom batožinového priestoru* a posuvným 
2. radom v pomere 60:40, aby ste si ešte viac prispôsobili svoj 
batožinový priestor a zabezpečili ľahký prístup k 3. radu.

*Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).
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OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA 
Je navrhnutá presne na váš X-Trail, chráni váš zadný 
nárazník pred poškriabaním a iným opotrebovaním pri 
nakladaní alebo vykladaní kufra.

PODSVIETENÉ VNÚTORNE PRAHY DVERÍ
Pre prémiový vzhľad a jednoduché čistenie pomáha 
chrániť vaše auto pred poškriabaním a iným 
opotrebovaním.

BOČNÝ NÁŠĽAP
Doplňte vzhľad SUV pridaním bočného nášľapu na 
pomoc pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE 
Ťažná kapacita do 2000 kg 
Vertikálne zaťaženie 100 kg

Prispôsobte si svoj úplne nový Nissan X-Trail 
pomocou originálneho príslušenstva Nissan
Vezmite svoju rodinu na akékoľvek dobrodružstvo s prispôsobením svojho X-Trail 
pomocou originálneho príslušenstva Nissan. Váš X-Trail sa môže prispôsobiť 
všetkým potrebám vašej rodiny a výletov, od strešných nosičov až po nástupny 
schodík. Kontaktujte predajcu Nissan a objavte ďalšie príslušenstvo.

VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU, OTÁČATEĽNÁ
Velúr pre každodenný elegantný vzhľad a guma pre 
prevoz zablateného vybavenia na turistiku.

STREŠNÝ NOSIČ
Strešný nosič s maximálnou nosnosťou 75 kg.

18" DISKY KOLIES Z ĽAHKÝH 
ZLIATIN KOGARASHI 
Čierne alebo strieborné.

LUXUSNÉ ROHOŽE
Vyrobené z hustejších vlákien 
ako naše velúrové rohože pre 
mäkký, pohodlný pocit a 
každodennú trvanlivosť.

VELÚROVÉ ROHOŽE
Ochrana, kvalita a 
bezpečnosť, navrhnuté 
presne do kabíny nového 
X-Trailu.

GUMOVÉ ROHOŽE
Gumové rohože sa ľahko 
čistia a môžu lepšie chrániť 
vaše auto pred špinou a 
vlhkosťou. Ponúkajú odolnosť 
a dlhú životnosť.

STREŠNÝ BOX 
Zvýšte všestrannosť svojho modelu 
X-Trail s týmto na mieru vyrobeným 
strešným boxom. Dostupné v štyroch 
rôznych veľkostiach, počnúc od 90 l 
a dostupné v stredných a veľkých 
veľkostiach od 480 l do 630 l.

90L – 290L Max. zaťaženie – 7kg
Malý – 380L Max. zaťaženie – 13kg
Stredný – 480L Max. zaťaženie – 15kg
Veľký – 630L Max. zaťaženie – 17,5kg

Príslušenstvo a akékoľvek ďalšie vybavenie namontované zákazníkom môže mať vplyv na údaje o dojazde vozidla. Na originálne príslušenstvo Nissan sa vzťahuje záruka na nové vozidlo 
3 roky/100 000 km (čo nastane skôr), ak ho namontuje predajca Nissan pred odovzdaním vozidla alebo počas záručnej doby nového vozidla. Na originálne príslušenstvo namontované mimo záručnej 
doby nového vozidla alebo treťou stranou alebo zákazníkom sa vzťahuje iba záruka na originálne diely a príslušenstvo Nissan v trvaní 12 mesiacov/neobmedzený počet najazdených kilometrov.

 Príslušenstvo Nissan dodávané certifikovanými partnermi Nissan. Poskytujú záruku podľa svojich podmienok, ktoré sú minimálne jeden rok. Pre ďalšie podrobnosti kontaktujte svojho predajcu Nissan.
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Mild Hybrid
(5 miestny)

Mild Hybrid 
(7 miestny)

e-POWER 2WD 
(5 miestny)

e-POWER AWD 
(5 miestny)

e-POWER AWD 
(7 miestny)

A - Celková dĺžka (mm) 4680

B - Rázvor kolies (mm) 2705

C - Celková šírka bez 
zrkadiel (mm) 1840

D - Celková výška (mm) 1725

Objem motora (cc) 1476-1497 1477-1497

Kombinovaný výkon (k) 163 204 213

Prevodovka Xtronic CVT

Max. krútiaci moment (Nm) 300 330 (predný) 330 (predný) + 195 (zadný)

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

Max. rýchlosť (km/h) 200 170 180

WLTP kombinované emisie 
CO2 (g/km) from 161* from 164* from 131* from 143* from 146*

WLTP kombinovaná 
spotreba paliva (l/100km) from 7.1* from 7.2* from 5.8* from 6.4* from 6.3*

Pohotovostná hmotnosť 
(kg) 1664-1744 1715-1781 1800-1883 1935-1994 1988-2024

Max. hmotnosť jazdnej 
súpravy (kg) 4100 4085 2895 3995 4035

Celková prípustná 
hmotnosť (kg) 2100 2285 2245 2345 2535

Max. hmotnosť brzdeného 
prívesu (kg) 2000 1800 670 1800 1650

Boot space
Behind 2nd row (L) 585 485 575 575 485

Objem batožinového 
priestoru (L) 1424 1298 1396 1396 1298

Objem palivovej nádrže (L) 55 55 55 55 55

MOTORY A ROZMERY

D

B
A C

5 MIESTNY 7 MIESTNY

Predĺžená záruka
Predĺžená záruka Nissan vám dáva 
možnosť predĺžiť si záruku na dlhšie 
obdobie alebo najazdené kilometre. 
Vyberte si zmluvu, ktorá najlepšie 
vyhovuje vášmu spôsobu jazdy. 
V prípade opravy budú použité a 
namontované iba originálne diely 
Nissan vyškolenými technikmi Nissan.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE
PREDAJCU VOZIDIEL NISSAN

*Funkcia dostupná v závislosti od verzie, štandardne alebo len ako voliteľná výbava (za príplatok).
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• LED svetlomety
• Zadné parkovacie senzory
• Elektricky ovládateľné a vyhrievané spätné zrkadlá
• Manuálna klimatizácia
• Páčky na radenie rýchlostí pod volantom 

(len pre Mild Hybrid)
• Inteligentný tempomat
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin

VISIA

VÝBAVY

• N-Connecta štandardná výbava
+ 19" disky kolies z ľahkých zliatin
+ 10.8" Head up displej 
+ LED svetlomety s funkciou MATRIX
+ ProPILOT s funkciou Navi-link
+ Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru 

s funkciou Hands free
+ LED podsvietený volič automatickej prevodovky 

(e-POWER/e-4ORCE)
+ Asistent parkovania (e-POWER/e-4ORCE only)
+ Elektricky ovládané strešné okno

TEKNA

• Tekna štandardná výbava
+ 20" disky kolies z ľahkých zliatin
+ Kožené sedadlá nappa

TEKNA +

• Acenta štandardná výbava 
+ 12.3" digitálny prístrojový panel
+ 12.3" dotykový displej NissanConnect
+ Navigácia s aplikáciou Nissan Connected Services
+ Panoramatický parkovací kamerový systém
+ Tmavé sklá
+ Strešné lyžiny
+ Ambientné podsvietenie
+ 15W bezdrôtová nabíjačka

N-CONNECTA

• Visia štandardná výbava 
+ Zadná parkovacia kamera
+ 8" multimediálny systém A-IVI
+ Automatická dvojzónová klimatizácia
+ Inteligentný kľúč Nissan
+ Bezdrôtové Apple Carplay a AndroidAuto cez kábel

ACENTA

ČALÚNENIE FARBYDISKY KOLIES

Šedá - KAD Čierna Diamond - G41

Biela Solid - QAK Biela Pearl - QAB Strieborná - K23

Strieborná Champagne - KAY Šedá Ceramic - KBY

Oranžová - EBL Modrá - RBY Červená Tinted - NBL

Biela Pearl
a čierna strecha - XBJ

Strieborná Champagne 
a čierna strecha - XEW

Modrá
a čierna strecha - XEU

Šedá Ceramic 
a čierna strecha - XFU

Oranžová 
a čierna strecha - XEV

LÁTKOVÉ 
VISIA / ACENTA / N-CONNECTA

SYNTETICKÁ KOŽA
ČIERNA
TEKNA (štandard)

KOŽENÉ ČALÚNENIE NAPPA 
ČIERNE
TEKNA + (štandard)

SYNTETICKÁ KOŽA
ŠEDÁ
TEKNA (voliteľné pre e-POWER)

KOŽENÉ ČALÚNENIE NAPPA
TAN
TEKNA+ (voliteľné pre e-POWER)

METALICKÉ FARBY

PRÉMIOVÉ FARBY

DVOJTÓNOVÉ PREVEDENIE

18" DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN 
VISIA / ACENTA / N-CONNECTA

19" DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN
TEKNA

20" DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN 
TEKNA +
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Ponorte sa do zážitku s novým Nissan X-Trail: www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/novy-xtrail.html
Sledujte Nissan X-Trail na Facebooku, Twitteri a YouTube.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby bol obsah tejto publikácie v čase jej tlače (september 2022) správny. V súlade s politikou spoločnosti 
neustále zlepšovať svoje produkty si spoločnosť Nissan Europe vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu a vozidlá opísané 
a zobrazené v tejto publikácii. Predajcovia Nissan budú o všetkých takýchto úpravách čo najskôr informovaní. Ak chcete získať 
najaktuálnejšie informácie, obráťte sa na miestneho predajcu Nissan. Z dôvodu obmedzení použitých tlačových procesov sa farby 
zobrazené v tejto brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb a interiérových materiálov. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia 
celej tejto brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe je zakázaná. Táto brožúra je vyrobená z papiera 
bez obsahu chlóru – brožúra MY22 X-Trail 10/2022 – Vytlačené v EÚ. Vytvoril DESIGNORY, Francúzsko a vyrába eg+ po celom svete, 
Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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