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Novi Nissan X-Trail s 
tehnologijo e-POWER. Za še 
več družinskih pustolovščin 
Predstavljamo Nissanov najnovejši družinski 
mestni terenec, ki ga poganja ali edinstvena 
tehnologija e-POWER za tiho elektrificirano vožnjo 
brez potrebe po priklopu v električno omrežje ali 
blagi hibridni motor za poživljajočo zmogljivost in 
nizke emisije. 

Za vrhunski nadzor in edinstveno elektrificirano 
izkušnjo izberite tehnologijo e-4ORCE, izvedenko s 
štirikolesnim pogonom, ki je povezana s sistemom 
e-POWER. 

Novi Nissan X-Trail je prostoren mestni terenec z 
do sedmimi sedeži* in vsem, kar potrebujete, da se 
bo vaša družina počutila varno in udobno z 
Nissanovimi naprednimi varnostnimi tehnologijami. 

Z najnaprednejšimi možnostmi za internetno 
povezljivost*, ki poskrbi za zabavo vseh, novi 
Nissan X-Trail dokazuje, da je odkrivanje sveta z 
družino povsem mogoče.

* Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema 
(z doplačilom).
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Močna prednja maska 

Prednji značilni žarometi

Zadnje značilne luči Logotip e-POWER* Logotip e-4ORCE*

51 cm (20") lita platišča*

V novem vozilu Nissan X-Trail nikoli 
ne sklepajte stilskih kompromisov
Naj vas opazijo, kjerkoli ste, z elegantnimi LED-žarometi, prepoznavnimi 
in izstopajočimi zračniki in robustnimi, a oblikovanimi linijami. Nepogrešljiva 
rešetka V-motion na sprednjem delu se ponaša z značilnim Nissanovim dizajnom, 
ki označuje, da se ta elektrificirani mestni terenec noče zlivati z okoljem.

* Funkcije so na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).
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Sistemi za pomoč pri vožnji*Brezžični polnilnik za hitro polnjenje 
(moči 15 W)**

Ambientalna osvetlitev*

Navigacija*

31,2 cm (12,3") HD-zaslon sistema NissanConnect*

31,2 cm (12,3") Povsem digitalni zaslon 
z merliniki v barvi*
27,4 cm (10,8") Projicirni (Head-up) zaslon*

Zaprite vrata pred kaosom zunaj
Z notranjimi zasloni velikosti do 88,9 cm (35")*, ki dopolnjujejo vožnjo, 
boste zagotovo izkusili Nissanovo tehnologijo v najboljši luči. Uživajte 
v naprednih tehnologijah Nissan Driver Assistance* in navigaciji HD*, 
katerih podatke imate v vidnem polju že od trenutka, ko se usedete v 
ergonomsko oblikovan sedež. Se sprašujete, kam pospraviti svoje 
stvari? Ne spreglejte prostora za shranjevanje pod visečo osrednjo 
konzolo. V kabini vozila X-Trail se vse vrti okoli kakovostnih 
podrobnosti – sproščujoče vzdušje ambientalne osvetlitve*, mehak 
občutek prvovrstnih materialov in nemoteno udobje brezžičnega 
polnjenja* za vaš pametni telefon.

* Funkcije so na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom). 
** Zasnovan po standardu za polnjenje Qi in prilagojen napravam s certifikatom Qi. Pri napravah, ki nimajo certifikata QI, je lahko zmogljivost brezžičnega polnjenja omejena.
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Edinstvena elektrificirana izkušnja, ki 
ne zahteva priklapljanja v električno 
omrežje. To je Nissan e-POWER
S tehnologijo Nissan e-POWER ni potrebno prekiniti pionirstva. 
e-POWER je edinstvena elektrificirana tehnologija, sestavljena iz 
varčnega bencinskega motorja, ki polni baterijo. Baterija nato z 
električno energijo oskrbuje motor, ki poganja kolesa. Rezultat je 
odzivna in tiha vožnja brez potrebe po priključitvi ali polnjenju. Samo 
vznemirljiva vožnja brez stresa in brez kompromisov za prihranke pri 
porabi goriva.

HIBRID
Kolesa poganjata bencinski motor 

in elektromotor

MENJALNIK MOTOR MOTOR

e-POWER
Kolesa poganja 

samo elektromotor

100 % električni pogon
Kolesa poganja 

samo elektromotor

MOTOR GENERATOR BATERIJA ELEKTRIČNI 
MOTOR RAZSMERNIK

Digitalni merilnik s pretokom energije*

POENOSTAVITE VOŽNJO Z E-PEDALOM STEP
Izkusite bolj intuitiven način vožnje. e-Pedal Step je 
edinstven sistem znamke Nissan, ki omogoča 
učinkovito pospeševanje in zaviranje samo s 
pedalom za pospeševanje pri hitrostih nad 10 km/h. 
Zavorni pedal je tako namenjen le močnejšemu 
zaviranju in popolni zaustavitvi.

* Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).
** Poraba goriva pri kombiniranem voznem ciklu WLTP min./maks. (l/100 km): 5,8–7,1 // izpusti CO2 pri 
kombiniranem voznem ciklu WLTP min./maks. (g/km): 131 g–152 g 
Nissan 1.5 VC-T MHEV CVT 2WD – 163 KM, bencinski motor: poraba goriva (l/100 km) kombiniran vozni cikel: 7,1-7,6; 
izpusti CO2 (g/km) pri kombiniranem voznem ciklu: 161-172. Nissan e-POWER 2WD - 204 KM: poraba pri 
kombiniranem voznem ciklu (l/100 km): 5,8-6,2; izpusti CO2 (g/km) pri kombiniranem voznem ciklu: 131–141. Vozilo je 
bilo homologirano v skladu s predpisi EU z uporabo preskusnega postopka WLTP, ki odraža bolj dejanske razmere. 
Zato vrednosti po standardu NEDC za to vozilo niso na voljo. 
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Stikalo na volanu za 4-kolesni pogon*

z e-4ORCE

brez e-4ORCE

* Funkcije so na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).

Na novo doživite vožnjo z 
elektrificiranim štirikolesnim pogonom. 
S tehnologijo e-4ORCE
Pri igrah ne bi smelo biti omejitev. Z Nissanovo edinstveno tehnologijo 
štirikolesnega pogona, ki je zdaj na voljo v vozilu X-Trail, se 
samozavestno podajte na nove terene. e-4ORCE* zagotavlja popolno 
ravnovesje med močjo in nadzorom brez primere, z gladko vožnjo za 
vso družino zaradi odličnega upravljanja na vseh podlagah. Za 
neprimerljivo raven udobja še dodatno prilagodite vožnjo s 5 izbirnimi 
načini vožnje, ki so Normal, Sport, Eco, terenski in snežni.
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Blagi hibrid: navdušenje 
in učinkovitost brez 
kompromisov
Zakaj bi morali izbirati med poživljajočo vožnjo in 
varčno porabo goriva? V vozilu X-Trail lahko 
dobite oboje z novim blagim hibridnim 1,5-litrskim 
3-valjnim motorjem s spremenljivo kompresijo. 
Tehnologija blagega hibrida zagotavlja dodajanje 
navora pri pospeševanju, litij-ionska baterija in 
zaganjalnik-alternator pa optimizirata izklop 
motorja za izboljšanje učinkovitosti. Edinstveno 
spremenljivo kompresijsko razmerje med 8:1 in 14:1 
je pravi inženirski čudež, namenjen učinkovitosti 
in navdušenju pri vožnji.

mHEV(12v)
Kolesa poganja samo 

bencinski motor

MENJALNIK

MOTOR GENERATOR BATERIJA

Poraba goriva pri kombiniranem voznem ciklu WLTP min./maks. (l/100 km): 7,1–7,6
Izpusti CO2 pri kombiniranem voznem ciklu WLTP min./maks. (g/km): 161–172
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INTELIGENTNI TEMPOMAT ohranja vašo oddaljenost z merjenjem 
prostora do spredaj vozečega vozila, ob tem pa nadzoruje 
pospeševanje in zaviranje, da samodejno ohranja primerno 
varnostno razdaljo znotraj nastavljene hitrosti.

INTELIGENTNI SISTEM ZA OPOZARJANJE NA NEVARNOST ČELNEGA 
TRKA nadzoruje do dve vozili pred vami. Ko sistem zazna nenadno 
zaviranje spredaj vozečega vozila, vas zvočno in vizualno opozori, 
da morate upočasniti.

SISTEM ZA SAMODEJNO ZAVIRANJE PRI VZVRATNI VOŽNJI vam bo v 
pomoč, da boste vzvratno zapeljali povsem samozavestno. Če 
sistem zazna mirujoč predmet za vašim vozilom lahko samodejno 
zavira, da se izognete trku.

SISTEM ZA OHRANJANJE VOZILA NA VOZNEM PASU V SILI Celoten 
nabor tehnologij za preprečevanje nenamerne skrenitve z voznega 
pasu. Vozilo ohranja znotraj voznega pasu s krmiljenjem ali 
zaviranjem v izrednih razmerah.

INTELIGENTNI SISTEM ZA ZAVIRANJE V SILI zazna predmete in 
zavira, če obstaja nevarnost trka z avtomobilom, pešcem ali 
kolesarjem pri nizki hitrosti. Nov sistem za pomoč v križiščih 
dodatno povečuje varnost, saj pomaga preprečevati trke v križiščih. 

* ProPILOT Assist je na voljo pri omejenem izboru vozil in samo v kombinaciji z avtomatskim 
menjalnikom. 
ProPILOT Assist je napredna tehnologija za pomoč pri vožnji, ki kljub vsemu ne more preprečiti trka. 
Sistem ProPILOT Assist je namenjen nadzoru vozila ob “spremljanju dogajanja na cesti/ohranjanju rok 
na volanu” samo med vožnjo po avtocesti (cesta z ogradami). 
Navi-Link podpira sistem za prepoznavanje prometnih znakov, ki pa morda ne bo zaznal in prebral 
vseh prometnih znakov v vseh razmerah. Voznik mora spremljati vse prometne znake in upoštevati 
cestnoprometne predpise. 
Voznik mora vedno ostati pozoren in voziti varno ter stalno ohranjati nadzor nad vozilom.
** Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom). 
Ne smete se zanašati samo na funkcije, ki so v pomoč vozniku. Nekatere funkcije morda ne bodo 
delovale v vseh pogojih in okoliščinah. Veljajo hitrostne in druge omejitve. Za splošne pogoje v zvezi z 
Nissanovimi tehnologijami se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Nissan ali informacije 
preverite na spletnem naslovu www.nissan.si�

Varnost na prvem mestu preide v kri
Novi Nissan X-Trail je opremljen z naprednimi sistemom ProPILOT Assist* z varnostnimi tehnologijami, ki so bile 
zasnovane tako, da spremljajo cesto pred vami in ustrezno prilagajajo vožnjo, s čimer zagotavljajo varnost za vas 
in vašo družino ter vam preženejo vse skrbi.
S sistemom ProPilot Assist Park** so potovanja z družino še preprostejša. Samodejno lahko zazna primeren 
parkirni prostor in vas vanj brez težav zapelje s povsem samodejnim upravljanjem krmiljenja, zaviranja in pedala 
za pospeševanje. S sistemom za nadzor okolice vozila** pa je zagotovljen 360-stopinjski pogled na vozilo z 
možnostjo izbire pogleda spredaj, zadaj in ob boku.
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Skenirajte kodo za prenos 
NissanConnect Services 
aplikacijo in jo povežite 
z vašim novim vozilom 
Nissan

ZDRUŽLJIVOST S POMOČNIKOM GOOGLE ASSISTANT IN ALEXA (5)(6)

Uporabite možnosti sistema NissanConnect in upravljajte vozilo ali domačo hišno tehniko z 
glasovnimi ukazi vgrajenega pomočnika Alexa ali Google Assistant. Brezplačna storitev(7)

Nemoteno povezani s svojim svetom
Novi 31,2 cm (12,3") visokoločljivi zaslon na dotik (1) v vozilu Nissan X-Trail je 
vaš portal za NissanConnect: z intuitivno navigacijo, napredno tehnologijo 
in še veliko več. Naša aplikacija za pametne telefone nudi vse več storitev, 
vključno s pošiljanjem načrtov potovanja v vaš novi Nissan X-Trail. Ko ste v 
vozilu, povežite telefon in začnite uporabljati svoje priljubljene aplikacije 
prek vmesnika Apple CarPlay® (2) ali Android Auto™ (2). Kjer koli že ste, boste 
vedno obveščeni o stanju svojega avtomobila. Pripravljeni na vse 
pustolovščine na poti.

(1) Visokoločljivi zaslon na dotik je na voljo samo pri stopnjah opremljenosti N-Connecta in višjih

(2) Aplikaciji Apple CarPlay® in Android Auto™ sta na voljo brezplačno, odvisno od modela in/ali različice.

(3) Mobilni telefon, s katerim boste uporabljali aplikacijo NissanConnect, povežite, samo ko je vozilo varno parkirano. Sistem vedno 
uporabljajte skladno z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi. Vozniki naj sistem uporabljajo le, ko je to varno. Uporabniki se morajo 
zavedati, da lahko tehnologija za prostoročno telefoniranje odvrne pozornost s ceste, kar lahko vpliva na nadzor nad vozilom.

(4) Za uporabo storitev NissanConnect potrebujete uporabniški račun NissanConnect, v sistem NissanConnect pa se morate registrirati 
in prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. Za uporabo brezplačne aplikacije NissanConnect potrebujete pametni telefon z 
združljivim operacijskim sistemom iOS ali Android in kartico SIM ter možnost prenosa podatkov v okviru obstoječe ali ločene pogodbe, 
ki ste jo sklenili s ponudnikom mobilnih storitev. Vse storitve so odvisne od pokritosti območja z mobilnim signalom. Za uporabo 
interneta na vgrajenem sistemu NissanConnect je slednji že opremljen z brezžično spletno povezavo. Podatkovni paketi so na voljo prek 
izbranih zunanjih mobilnih operaterjev v skladu z njihovimi pogoji poslovanja (odvisno od razpoložljivosti v vaši državi). 

(5) Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom). 

(6) Amazon, Alexa in sorodne oznake so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih partnerskih podjetij. Vgrajen pomočnik 
Alexa je na voljo v Angliji, Franciji, Nemčiji, Španiji in Italiji.

(7) Nissan v Pomočniku Google Assistant in Alexa, Zgodovina in analiza vožnje, Pomoč in podpora Nissan, Pomoč v primeru okvare so 
brezplačno na voljo za obdobje sedmih let, odvisno od modela in/ali različice.

Za več informacij obiščite www.XXXXXX ali pa se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Nissan ali stopite v stik z nami prek 
[telefonska številka/e-poštni naslov]. Če vozilo ni v območju dobrega sprejema signala, se lahko funkcija odziva počasneje. Za 
optimalno uporabo je pomembno, da je vaše vozilo v območju dobre pokritosti s signalom.

Varnost in stanje vozila
Ali imate težave? Uporabite 
pomoč v primeru okvare, da 
pokličete službo za pomoč 
na cesti, v poročilu o stanju 
vozila pa pridobite 
informacije o stanju svojega 
avtomobila. 

Navigacija in vožnja 
Z navigacijo Door-to-Door se 
pripeljite na cilj, tako da načrt 
poti pošljete neposredno iz 
pametnega telefona v 
navigacijski sistem. V 
aplikaciji NissanConnect 
Services preverite zgodovino 
in analizo vožnje ter 
prevoženo razdaljo, število 
opravljenih poti in še več.

Povezljivost
Povežite svojo napravo 
Android ali IOS za 
povezljivost brez prekinitev, 
vključno z glasovnim 
nadzorom (3). Dostopajte 
do svoje najljubše glasbe, 
sporočil in drugih aplikacij 
za obveščanje in razvedrilo 
med vožnjo.

Priročnost in udobje
V aplikaciji NissanConnect 
Services dostopajte do 
oddaljenih storitev, vključno z 
daljinskim zaklepanjem in 
odklepanjem vrat, daljinskim 
upravljanjem hupe in luči ter 
funkcijo iskanja vozila My Car 
Finder (4). Če pa boste kdaj 
potrebovali pomoč, je 
Nissanova pomoč na cesti 
oddaljena le en klik.
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7 sedežev

4 sedeži

5 sedežev

2 sedeža

Velikost družine je 
pomembna za ta 
elektrificirani družinski 
športni terenec
Pozabite na običajne težave pri nameščanju 
otroških sedežev. Zadnja vrata, ki se odpirajo do 85°, 
in vsestranska razporeditev sedežev za do 7 oseb* 
omogočajo, da se lahko družinske pustolovščine 
brez stresa začnejo takoj, ko odidete. S 3-območno 
klimatsko napravo* in ergonomskimi sedeži za 
udobje na najdaljših potovanjih se bodo vsi potniki 
počutili sproščeno in udobno, ne glede na to, ali 
sedijo v 1., 2. ali 3. vrsti sedežev.

* Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot 
izbirna oprema (z doplačilom).
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Senčila na zadnjih vratih*

Osrednja konzola z odpiranjem na srediniLebdeča centralna konzola

Avtomatska tripodročna klimatska naprava*

2x ISOFIX sidrišče za otroški sedež zadaj

Priključki USB v 2. vrsti*

zadnja vrata 85°

85°

Odkrijte podrobnosti, ki štejejo
Družinske pustolovščine bodo postale tako prijetne zaradi 
podrobnosti, ki olajšajo potovanja. Od senčil zadnjega stekla, ki se lepo 
zložijo, do priključkov USB* spredaj in v drugi vrsti, ki poskrbijo, da so 
naprave vseh polno napolnjene. Pri nalaganju lahko uporabite do 
16 konfiguracij s prilagodljivim predelnim sistemom prtljažnega 
prostora* in drsno 2. vrsto v razmerju 60:40, da še bolj prilagodite svoj 
prtljažni prostor in zagotovite enostaven dostop do 3. vrste.

* Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).
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ZAŠČITA ZADNJEGA ODBIJAČA
Zasnovana za vaš X-Trail, da ščiti zadnji odbijač pred 
praskami in drugimi obrabami pri natovarjanju ali 
raztovarjanju prtljažnika.

OSVETLJENA BREZŽIČNA OBLOGA VRAT
Pomaga zaščititi vaše vozilo pred praskami in drugo 
obrabo in zagotavlja prvovrstni videz in je enostavna 
za čiščenje.

LED-LUČ NA BOČNI STOPNICI
Dopolnite videz SUV-ja z dodajanjem stranske 
stopnice, posebej izdelane za pomoč pri vstopu 
in izstopu iz vozila.

VLEČNA KLJUKA
Vlečna zmogljivost do 
2.000 kg Vertikalna 
obremenitev 100 kg.

Prilagodite svoj novi Nissan X-Trail z 
originalno dodatno opremo Nissan
Svojo družino udobno popeljite na vsako pustolovščino, tako da svoj 
X-Trail prilagodite z originalno dodatno opremo Nissan. X-Trail se lahko 
prilagodi vsem potrebam vaše družine in potovanj, od prečnih nosilcev 
do bočnih stopnic. Več dodatne opreme lahko odkrijete pri najbližjem 
Nissanovem prodajalcu.

DVOSTRANSKA OBLOGA PRTLJAŽNIKA
Na eni strani guma, na drugi velur.

PREČNI NOSILCI
Jeklene palice, vgrajene v obstoječe strešne 
nosilce. Največja dovoljena masa: 75 kg.

45,7 CM (18") ZIMSKA 
KOLESA KOGARASH 
Črna ali srebrna.

LUKSUZNE PREPROGE
Izdelane so iz gostejših 
vlaken kot preproge iz 
velurja, kar zagotavlja mehak 
in udoben občutek ter 
vzdržljivost za vsak dan.

PREPROGE IZ VELURJA
Zaščita, kakovost in varnost, 
ki se odlično prilegajo kabini 
novega vozila X-Trail.

GUMIJASTE PREPROGE
Gumijaste preproge je 
enostavno čistiti, poleg tega 
pa lahko bolje zaščitijo vaše 
vozilo pred umazanijo in 
vlago. Zagotavljajo trpežnost 
in dolgo življenjsko dobo.

STREŠNI KOVČKI 
Razširite vsestransko uporabnost svojega 
vozila X-Trail z uporabo tega po meri izdelanega 
strešnega kovčka. Na voljo v štirih različnih 
velikostih, od 90 L naprej, ter v srednjih in velikih 
velikostih s prostornino od 480 l do 630 l.

Ranger 90 l – 290 l prostornine – 7 kg
Majhen – 380 l prostornine – 13 kg
Srednji – 480 l prostornine – 15 kg
Velik – 630 l prostornine – 17,5 kg

Dodatna oprema in drugi pripomočki, ki jih namesti kupec, lahko vplivajo na naveden doseg vozila. Originalno dodatno opremo krije garancija Nissan za nova vozila, ki traja 3 leta ali 100.000 
prevoženih kilometrov (kar nastopi prej), pod pogojem, da opremo namesti Nissanov pooblaščeni prodajalec vozil ali Nissanov serviser pred izročitvijo vozila ali med garancijskim obdobjem za 
novo vozilo. Za originalno dodatno opremo, ki je nameščena po preteku garancije za nova vozila ali ki jo namesti tretja oseba oz. stranka, velja samo garancija za originalne nadomestne dele in 
dodatno opremo Nissan, ki velja 12 mesecev, ne glede na število prevoženih kilometrov.

 Dodatna oprema Nissan Select, ki jo zagotavljajo Nissanovi pooblaščeni partnerji. Ti nudijo garancijo pod svojimi pogoji, ki veljajo najmanj eno leto. Za podrobnejše informacije se obrnite na 
pooblaščenega prodajalca vozil Nissan.
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Motor blagega 
hibrida

(5 sedežev)

Motor blagega 
hibrida

(7 sedežev)

Motor e-POWER 
2-kolesni pogon

(5 sedežev)

Motor e-POWER 
e-4ORCE

(5 sedežev)

Motor e-POWER 
e-4ORCE

(7 sedežev)
A – Celotna dolžina (mm) 4680
B – medosna razdalja (mm) 2705
C – Celotna širina brez 
ogledal (mm) 1840

D – Celotna višina (mm) 1725
Gibna prostornina (cm3) 1476-1497 1477-1497
Kombinirana zmogljivost 
(KM) 161/163 201/204 211/213

Menjalnik X-Tronic CVT e-POWER
Največji navor (Nm) 300 330 (FR) 330 (FR) + 195 (RR)
Pospešek (0–100 km/h) (s) 9,6 8,0 7,0 7,2
Maks. hitrost (Km/h) 200 170 180
Emisije CO2 pri kombinirani 
vožnji (g/km) – WLTP od 161* od 164* od 131* od 143* od 146*

Poraba goriva pri 
kombinirani vožnji (l/100 
km) – WLTP

od 7.1* od 7.2* od 5.8* od 6.3* od 6.4*

Masa vozila, pripravljenega 
na vožnjo (z vsemi 
tekočinami in voznikom) (kg)

1664-1744 1715-1781 1800-1883 1935-1994 1988-2024

Največja skupna masa 
vozila (največja masa 
popolnoma naloženega 
vozila) (kg)

4100 4085 2895 3995 4035

Največja bruto masa vozila 
s prikolico (kg) 2100 2285 2245 2345 2535

Maks. dopustna vlečna 
obremenitev (kg) 2000 1800 670 1800 1650

Velikost prtljažnika 
Za 2. vrsto (l) 585 485 575 575 485

Prostor v prtljažniku do 
strehe, ko so vsi sedeži 
zloženi (l)

1424 1298 1396 1396 1298

Prostornina posode 
za gorivo (l) 55 55 55 55 55

MOTORJI IN DIMENZIJA

D

B
A C

S 5 SEDEŽI S 7 SEDEŽI

Pogodbe o servisnih 
storitvah
S servisno pogodbo Nissan privoščite svojemu 
vozilu X-Trail skrb, ki si jo zasluži, obenem pa 
privarčujte na dolgi rok. Servisna pogodba 
Nissan krije vse načrtovane posege, ki jih 
priporoča Nissan in ki so določeni v 
uporabniško-servisni knjižici vozila. S servisno 
pogodbo boste lahko od vsega začetka vedeli, 
koliko bo stalo vzdrževanje, in zaščiteni boste 
pred dvigom cen. Če sklenete polno servisno 
pogodbo, pa vam poleg načrtovanih posegov 
pripada tudi menjava obrabnih delov, kot so 
metlice brisalcev stekel ali zavorne ploščice. 
Izberite trajanje, ki bo pokrilo vaše potrebe in 
izkoristite originalne nadomestne dele Nissan, 
ki jih vgradijo naši usposobljeni serviserji. 
Dobro vzdrževano vozilo bo tudi ohranilo 
vrednost ob morebitni prodaji. Če svoje vozilo 
Nissan prodate pred iztekom pogodbenega 
obdobja, se servisna pogodba prenese na 
novega lastnika. Zato ne čakajte in sklenite 
Nissanovo servisno pogodbo, da boste 
povsem mirni!

Podaljšano jamstvo
Nissanovo podaljšano jamstvo vam omogoča 
podaljšanje veljavnosti garancije do večjega 
števila prevoženih kilometrov. Izberite 
pogodbo, ki je najprimernejša za vašo 
uporabo vozila. V primeru popravila se 
uporabljajo samo originalni nadomestni deli 
znamke Nissan, ki jih vgradijo usposobljeni 
Nissanovi mehaniki.

ZA VEČ INFORMACIJ SE OBRNITE NA SVOJEGA 
PRODAJALCA ALI SERVISERJA VOZIL NISSAN

* Funkcija je na voljo glede na izvedenko, v serijski opremi ali samo kot izbirna oprema (z doplačilom).
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• 46 cm (18") alu platišča
• LED žarometi spredaj in zadaj
• Samodejna klimatska naprava
• Potovalni računalnik z 18cm (7") TFT zaslonom v barvi
• Parkirni senzorji zadaj
• Inteligentni adaptivni tempomat z omejevalnikom hitrosti
• Avtomatsko zaviranje v sili

VISIA

NIVO OPREME

• + NA OPREMO N-CONNECTA
+ 48 cm (19") alu platišča
+ Električno pomična steklena streha
+ Projicirni (Head-up) zaslon 27cm (10,8")
+ Inteligentne LED sprednje luči s prilagodljivim 

snopom svetlobe
+ ProPILOT Assist paket z NAVI-Link
+ Auto park + bočni senzorji (samo na e-POWER)
+ Prostoročno (hands free) električno odpiranje 

prtljažnika

TEKNA

• + NA OPREMO TEKNA
• 51 cm (20") alu platišča
• Sedeži v Nappa usnju
• Avdiosistem Bose z 10 zvočniki

TEKNA +

• NA OPREMO ACENTA 
+ Zatemnjena stekla
+ Pomična zadnja klop
+ Nov multimedijski in navigacijski sistem Nissan 

Connect (A-IVI Navi) z 31 cm (12,3") barvnim 
zaslonom na dotik

+ AVM 360° sistem kamer za parkiranje i n pogled 
okrog vozila

+ Povsem digitalni 31 cm (12,3") zaslon z merilniki v 
barvi

N-CONNECTA

• NA OPREMO VISIA 
+ Avtomatska dvopodročna klimatska naprava
+ Parkirni senzorji spredaj
+ Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s funkcijo 

pranja
+ Inteligentni ključ
+ Multimedijski sistem z 20 cm (8") barvnim 

zaslonom na dotik

ACENTA

OBLAZINJENJE BARVNA PALETAPLATIŠČA

Siva - KAD Diamond črna - G41

Navadna bela - QAK Pearl bela - QAB Srebrna - K23

Champagne srebrna - KAY Ceramic siva - KBY

Oranžna - EBL Modra - RBY Tinted rdeča - NBL

Pearl bela
& črna streha - XBJ

Champagne srebrna 
& črna streha - XEW

Modra
& črna streha - XEU

Ceramic siva
& črna streha - XFU

Oranžna 
& črna streha - XEV

TKANINA 
VISIA / ACENTA / N-CONNECTA

SINTETIČNO USNJE ČRNE 
BARVE
TEKNA (opcija)

DELNO PRVOVRSTNO 
USNJE ČRNE BARVE
TEKNA (opcija) / TEKNA +

SINTETIČNO USNJE SIVE 
BARVE
TEKNA (opcija)

DELNO PRVOVRSTNO 
RJAVO USNJE
TEKNA (opcija) / TEKNA + 

OSNOVNIH BARV KAROSERIJE

DVOBARVNA KAROSERIJA

45,7 CM (18") LITA PLATIŠČA 
VISIA / ACENTA / N-CONNECTA

48,2 CM (19") LITA PLATIŠČA
TEKNA

50,8 CM (20") LITA PLATIŠČA 
TEKNA (opcija) / TEKNA +
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Skoči v doživetje z Novim Nissan Qashqai: www.nissan.si
Sledite Nissan Qashqai na spletnih mestih Facebook, Twitter and Youtube.
Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna (November 2022). V brošuri so prikazana prototipna vozila. Nissan
Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja izdelkov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni sprecifikacije in vozila, opisana
in prikazana v tej publikaciji. O teh spremembah bomo pooblaščene Nissanove koncesionarje obvestili v najkrajšem možnem času.
Za najnovejše informacije se obrnite na najbljižjega Nissanovega pooblaščenega koncesionarja. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju
lahko barve v tej brošuri rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane.
Razmnoževanje te brošure v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nissan Europe ni dovoljeno. Ta brošura je
tiskana na papirju brez klora - ML22 X-Trail brošura 02/2022 - Tiskano v EU. Zasnova DESIGNORY, Francija in izdelava eg+ worldwide,
Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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