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PODAJTE se novim dogodivščinam naproti v večjem in drznejšem mestnem 
terencu, v katerem vam bo vožnja v še večji užitek: izklesan in poudarjen slog, 
odlične lastnosti, inovativne tehnologije za popoln nadzor in dovolj prostora, 
udobja in prilagodljivosti za pustolovščine z vašo družino. Kaj je vaš naslednji 
cilj? Z enim pritiskom na gumb lahko odprete navigacijo, predvajate svojo 
najljubšo glasbo in se podate na pot. 2017 Nissan X-TRAIL: združuje DRUŽINE.
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VRHUNSKA TEHNOLOGIJA ZA 
SAMOZAVESTNO IN ŽIVAHNO VOŽNJO 
Nissanov sistem inteligentne mobilnosti na novo opredeljuje moč, pogon in združevanje vozil
s svetom okrog nas. Vas in vaše vozilo X-TRAIL bo še bolj zbližala, obenem pa bo poskrbela
za še bolj samozavestno in živahno vožnjo. Napredna povezljivost vožnji doda vaš pečat, 
inovativne tehnologije pa omogočijo še večji nadzor. Vozilo X-TRAIL še poveča veselje do vožnje 
in dan za dnem skrbi za vašo varnost. 
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DIH JEMAJOČ OD STREHE DO TAL
Želite občudovati zvezdnato nebo? Ali se morda v hladnih jutrih ogreti v prijetnem in toplem kotičku? 
X-TRAIL poskrbi za vas. 

Nissanovi inženirji so se zazrli v nebo in z navdihom breztežnostnega stanja ustvarili sedeže za podporo 
hrbtenice. Oblikovalci so navdih poiskali pri astronavtih in sproščenem položaju telesa v breztežnostnem 
prostoru ter zasnovali zgiben prednji sedež, ki podpira vaše telo od medeničnega dna do prsnega koša 
in tako optimizira prekrvavitev. Piko na i dodajo sedežne blazine, ki poskrbijo za boljšo porazdelitev pritiska. 
Rezultat njihovega truda je izjemno udobje in zmanjšanje utrujenosti pri daljših vožnjah. 

Skozi električno panoramsko streho lahko vsi potniki podnevi in ponoči občudujejo dih jemajoče nebo. 
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Nov usnjen ročaj prestavne 
ročice z dvojnimi šivi 

Gloss črne obloge s 
kovinskimi poudarki

Sistem Nissan Connect s 
posodobljenim vmesnikom

Vrhunski usnjeni volanski obroč

DOVRŠENE PODROBNOSTI, KI ZA EN RAZRED PREKAŠAJO VSE OSTALE
Športen 
volan v 
obliki črke D 

Razpoložljivo usnjeno 
oblazinjenje z 
dvojnimi šivi

Gloss črne obloge 
s kovinskimi 
poudarki

Razpoložljiv usnjen 
ročaj prestavne 
ročice

Električna 
panoramska 
streha
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NISSANOV NAPREDNI PRIKAZOVALNIK ZA POMOČ PRI VOŽNJI

INOVACIJA NEPOSREDNO PRED VAŠIMI OČMI
Natančno usmerjanje, ime klicatelja, razpoložljiva varnostna oprema,... ,vse informacije so vam na voljo na 
naprednem 5-palčnem barvnem prikazovalniku za pomoč pri vožnji. S stikali na volanu lahko preklapljate 
med različnimi prikazi. Le pritisnite na puščice. Povsem preprosto! 

AVDIO SISTEM ZA NADZOR 
TLAKA V PNEVMATIKAH

PRILAGAJANJE BARVE 
PRIKAZOVALNIKA

SISTEMI ZA POMOČ 
PRI VOŽNJI

NAVIGACIJA
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VRHUNSKI SISTEM 
OZVOČENJA BOSE
Zabavajte se ob zvoku vrhunskega sistema 
ozvočenja Bose. V neprimerljivi zvočni izkušnji, 
ki vozilo X-TRAIL do zadnjega kotička napolni 
z glasbo, lahko uživate tako na sprednjih kot 
na zadnjih sedežih.

ZVOK PO MERI
Osem izjemno zmogljivih zvočnikov zvok popelje 
po celotnem vozilu: zvok visokotonskih zvočnikov, 
nizkotonskih zvočnikov v sprednjih in zadnjih 
vratih ter globokotonskega zvočnika v zadnjem 
delu se zlije v harmonijo z jasnim in prijetnim 
zvokom ter globokimi nizkimi toni – vse to v 
popolnem ravnovesju glede na vaše potrebe.
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3 LETA 
BREZPLAČNA
POSODOBITEV

SVET NA DOSEGU ROKE
S sistemom NissanConnect EVO z navigacijskimi in 
mobilnimi aplikacijami postane X-TRAIL najboljši prijatelj 
vašega pametnega telefona. To pomeni, da nikoli več ne 
boste ločeni od sveta! Zdaj tudi med vožnjo razpolagate 
z glasbo, ki ste jo lastnoročno izbrali, s Facebook 
novicami, najnovejšimi tviti, nasveti TripAdvisorja in 
številnimi drugimi aplikacijami, ki delujejo prek vašega 
pametnega telefona in 7-palčnega barvnega prikazovalnika 
z zaslonom na dotik. Da boste o vsem na tekočem, lahko 
uporabite tudi glasovno prepoznavanje, prostoročno 
pisanje besedilnih sporočil, prostoročno telefoniranje prek 
povezave Bluetooth in vhod iPod/USB.

Storitev MapCareTM v prvih treh letih 
po nakupu vozila enkrat letno omogoča 
brezplačno posodobitev zemljevida. 
Več informacij vam je na voljo 
pri pooblaščenem koncesionarju.
https://www.nissan.si/dealerlocator.html
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POMIKAJTE, NAGIBAJTE, ŠIROKO ODPIRAJTE
PAMETNEJŠA 2. VRSTA SEDEŽEV. Druga vrsta sedežev je po zaslugi 

prilagodljivega sedežnega sistema vozila X-TRAIL resnično prvorazredna. Sedežno 

klop, deljivo v razmerju 60/40, je namreč mogoče potisniti naprej za lažji dostop in 

nastaviti v položaj, ki zagotavlja nekoliko več prostora za prtljago ali noge ali pa kar 

oboje. Poleg tega lahko naslonjala nagnete nazaj, ko si zaželite počitek.

OPCIJSKA 3. VRSTA. Zložljiva tretja vrsta, deljiva v razmerju 50/50, omogoča še 

večjo raznolikost. Primerna je za prevoz večjega števila potnikov in prtljage, lahko 

pa jo tudi zložite v raven pod za kar največ prostora za shranjevanje.

ODPIRANJE ZADNJIH VRAT DO KOTA 77° Zadnja vrata vozila X-TRAIL se odprejo za 

skoraj 80° in vam tako omogočijo preprost dostop do otrok, hladilne torbe, desk 

za deskanje na snegu,... . Vse to vam znatno olajša življenje. 

POMIČNI 
SEDEŽI V 
2. VRSTI

NASTAVLJIV NAKLON 
NASLONJALA 
SEDEŽEV V 2. VRSTI77°

ODPIRANJE 
ZADNJIH VRAT

PET SEDEŽEV ALI PREPROST POMIK 
SEDEŽEV V RAZLIČICO S SEDMIMI SEDEŽI
Sprostite se in uživajte v razgledu skozi električno panoramsko streho. Največja višina od sedišča 
do stropa v sprednjem delu in premišljeni zračniki v drugi vrsti skrbijo za udobje vseh potnikov. 
Razpoložljiva tretja vrsta sedežev, deljiva v razmerju 50/50, je prava rešitev za trenutke, v katerih vas 
na poti z vozilom X-TRAIL spremlja več družinskih članov ali prijateljev. Tretjo vrsto lahko tudi zložite
v raven pod in tako pridobite več prostora za shranjevanje.
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NISSANOVO ODPIRANJE PRTLJAŽNIH VRAT S POMIKOM NOGE

INOVACIJA, KI VAM PRISKOČI NA POMOČ
Imate polne roke? Brez skrbi! Za odpiranje prtljažnih vrat ne potrebujete rok. Z inteligentnim ključem 

v žepu se postavite približno 90 cm od vozila in stopalo pomaknite pod osrednji del odbijača. Vrata 

se bodo odprla v nekaj sekundah.
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NISSANOVO ODPIRANJE PRTLJAŽNIH VRAT S POMIKOM NOGE

PODROBNOSTI, KI PRIPELJEJO DO 
VELIKIH RAZLIK

V podjetju Nissan se trudimo, da vam z inovacijami olajšamo življenje. Funkcija, kot je 
Nissanovo odpiranje prtljažnih vrat s pomikom noge, in širok kot odpiranja zadnjih vrat 

poskrbita za lažje natovarjanje in raztovarjanje, zaradi česar boste lahko popolnoma 
izkoristili dragocene trenutke na svežem zraku. 

NOVE DIMENZIJE 
VSESTRANSKOSTI
Ekskluziven sistem za prevažanje tovora vozilo v hipu 
pripravi na naslednje potovanje. S prilagodljivim 
kompletom polic in pregrad lahko na preprost in priročen 
način z eno roko nastavite 9 različnih konfiguracij.

Nizek položaj.

Namestite pod v spodnji 

položaj za višji prtljažni 

prostor, kamor boste zdaj 

lahko pospravili tudi večje 

predmete.

Skrivno mesto. Dolg, raven 

pod za večje predmete in 

odlagalno mesto pod njim za 

predmete, za katere nočete, 

da jih kdo opazi.

 

Stran 1     |     Stran 2     |     Stran 3     |     Stran 4     |     Stran 5     |     Stran 6     |     Stran 7     |     Stran 8     |     Stran 9     |     Stran 10     |     Stran 11     |     Stran 12

Natisni   |   ZapriZunanjost     |     Notranjost     |     Nissan Intelligent Mobility     |     Motorji     |     Dodatna oprema  



POGLED S PTIČJE PERSPEKTIVE
Inteligentni sistem AVM omogoča 360° pogled na 
vaše vozilo s ptičje perspektive, kar znatno olajša 

vodenje vozila pri parkiranju.

ZADNJI ALI SPREDNJI POGLED
Z inteligentnim sistemom AVM si lahko ogledate 
sprednji in zadnji del vozila, ne da bi vam bilo treba 
zapustiti udobje voznikovega sedeža.

POGLED Z VSEH ZORNIH KOTOV

PREGLED NAD PREDNJIM DELOM VOZILA
Pogled od spredaj in z vrha vam bo natančno 

povedal, za koliko morate premakniti vozilo, ne da bi 
se pomaknili predaleč.

BREZ STRAHU PRED PARKIRIŠČI
Morate parkirati na ozkem mestu, ki je 
obdano z drugimi vozili? Pogled z vrha 

vam je pri parkiranju vozila X-TRAIL v 
neizmerno pomoč.

PRIZANESITE PLATIŠČEM
Izvrstna pomoč, s katero boste lažje 
ocenili razdaljo do robnika.

STROKOVNJAK ZA VZVRATNO VOŽNJO
Med vzvratno vožnjo boste na prikazovalniku

videli, kaj je neposredno za vami, s pogledom od 
zgoraj pa boste opazili manjše ovire, ki so morebiti 

skrite pod vašim oknom.

BREZSKRBNO BOČNO 
PARKIRANJE

Z inteligentnim sistemom 
AVM dobite popoln pregled 

nad okolico vozila, da se 
lahko vešče lotite parkiranja.

TUDI NA NAJMANJŠIH 
PARKIRNIH MESTIH

Inteligentni sistem AVM 
omogoča različne poglede 

na vozilo, zaradi česar boste 
parkirali brez prask.

PARKIRANJE V GARAŽI 
POSTANE OTROČJE LAHKO

Sistem AVM vas z 
vsestranskimi pogledi na 
vozilo usmerja na poti v 

garažo, pri čemer prikazuje 
vse ovire na tleh. Prepričate 

se lahko tudi, da vas garažna 
vrata ne ovirajo.

PREPROST PRIKLOP 
PRIKOLICE

Pogled z vrha in pogled na 
zadnji odbijač, za katerega 
poskrbi inteligentni sistem 

AVM, omogočata preprosto 
poravnavo vlečne kljuke.
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BOČNO PARKIRANJE
Vam bočno parkiranje dela težave? 

Izberite svoje parkirno mesto na 
Inteligentnem Around View monitorju in 

naj vas sistem zapelje samodejno.

VZVRATNO PARKIRANJE
Ni potrebe po konstantnem obračanju z 

glavo: med parkiranjem se lahko zanesete 
na vašo zadnjo kamero.

 

VIDITE VEČ OKOLI SEBE

VODLJIVOST BREZ PRIMERE
Inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju poskrbi za preprosto 
parkiranje na zahtevnejših mestih. Vozilo poravnajte s parkirnim 
mestom, ostalo pa bo opravil sistem, vse to popolnoma brez rok! 
X-TRAIL je edini v tem razredu vozil opremljen s sistemom Around 
View Monitor za nadzor okolice z zaznavanjem gibanja okoli vozila. 
Njegove štiri kamere omogočajo 360° pogled na vaše vozilo
s ptičje perspektive, pri čemer se vam na prikazovalniku lahko 
istočasno ločeno prikažejo izbrani približani deli vozila.
Poleg tega si lahko ogledate tudi prednji ali zadnji del in vogale
za še boljši pregled nad vozilom.
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POMOČ, KO JO POTREBUJETE

VEDNO PRIPRAVLJEN POMAGATI
Spoznajte svojega sovoznika, ki vidi, zaznava in priskoči na pomoč. Od elektronskih varnostnih 

funkcij, ki po potrebi posredujejo med vašo vožnjo, do popolnoma samodejnih sistemov za 
pomoč pri vožnji; od inteligentnega sistema za pomoč pri parkiranju do inteligentnega 

sistema za zaviranje v sili s prepoznavo Pešcev. Novi Nissan X-TRAIL je vaš zvest spremljevalec, 
ki vas neprestano varuje in podpira ter nikdar ne pozabi na ljudi okoli vas.

 

INTELIGENTNI SISTEM ZA ZAVIRANJE 
V SILI S PREPOZNAVO PEŠCEV
Sistem neprestano spremlja 
morebitno prisotnost ovir ali pešcev 
na vaši poti, s čimer preprečuje trke
z ljudmi, ki jih z voznikove perspektive 
ne morete opaziti.

INTELIGENTNO OPOZORILO 
PRI NENAMERNI SKRENITVI Z 
VOZNEGA PASU 
Sistem vas bo na skrenitev z voznega 
pasu opozoril z zvočnimi in vizualnimi 
opozorili.

AVTOMATSKO UPRAVLJANJE
DOLGIH LUČI 
Boljša osvetlitev temnih poti. Sistem 
samodejno vklopi dolge luči, kakor 
hitro jih potrebujete, in jih začasno 
zasenči, ko se vam približuje nasproti 
vozeče vozilo.
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POMOČ, KO JO POTREBUJETE

VEDNO PAZI NA VAS
Nissanovi inteligentni vozni sistemi uporabljajo napredno radarsko tehnologijo, 
s katero stalno nadzirajo promet in dogajanje okoli vozila ter vam pomagajo pri 
odzivanju v nepredvidenih situacijah. Sistemi delujejo kot dodaten par oči, ki vas 
varujejo, da lahko kar najbolje izkoristite čas s svojo družino. 

INTELIGENTNI SISTEM ZA 
PREPREČEVANJE TRKA PRI 
VZVRATNI VOŽNJI 
Sistem vas med vzvratno vožnjo 

opozori na vozila ali večje ovire 

za vami. 

SISTEM ZA PREPOZNAVANJE 
PROMETNIH ZNAKOV 

S samodejnim prepoznavanjem 

prometnih znakov ne boste nikdar 

prekoračili največje dovoljene hitrosti. 

INTELIGENTNO OPOZORILO PRED 
VOZILI V MRTVEM KOTU 

Sistem, ki vidi kotičke, skrite pred 

vašimi očmi. Če v zadnjem 

diagonalnem mrtvem kotu zazna 

vozilo, vas na to opozori.
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INTELIGENTNI NADZOR UDOBJA
Prepletanje grobosti in nežnosti. 
Sistem nežno zavira in tako 
preprečuje nemirno vožnjo čez ovire 
ter poveča udobje med samo vožnjo 
za celo družino.

INTELIGENTNI NADZOR POTI
Pri zavijanju ohrani mirno kri. Sistem 
prilagodi zavorni tlak na posameznih 
kolesih in vozilo tako med zavijanjem 
ohrani na optimalni vozni poti. 

INTELIGENTNO ZAVIRANJE MOTORJA
Začutite ovinke. Sistem nadzira 
brezstopenjski samodejni menjalnik, 
tako kot bi okrog blažjih ovinkov vozili z 
ročnim prestavljanjem. Zniža prestavo in 
tako nežno zavira pri vožnji okrog 
ovinka, nato pa znova poveča prestavo 
in tako s pospeškom nadaljuje vožnjo. 

VOZITE KOT STROKOVNJAK

X-TRAIL VAS NEOPAZNO 
PREOBRAZI V 
STROKOVNJAKA ZA VOŽNJO
X-TRAIL je tako okreten in odziven, da izboljša vašo vožnjo. Nissanov 
sistem za upravljanje podvozja omogoča gladko krmiljenje in okretno 
ter varno vožnjo. Tako poskrbi za razburljivo in obenem udobno 
vožnjo za vse potnike. Vkrcajte se in se pripravite na pustolovščino. 
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VOZITE KOT STROKOVNJAK

HITRA PRILAGODITEV NA 
DEŽ ALI SODRO
X-TRAIL se na spremenljive vremenske razmere prilagodi 30-krat hitreje, 
kot bi trenil z očesom. Sistem samodejno podpira kolesa z močjo,
ko jo ta potrebujejo: naj gre za sneg, moker pločnik ali oster zavoj.
Sistem AWD vozila X-TRAIL se izplača: oprijem še nikdar ni bil boljši.

SISTEM ZA POMOČ PRI SPELJEVANJU V KLANEC/
SAMODEJNO ZADRŽEVANJE 
Brez premikanja nazaj. S sistemom za pomoč pri 
speljevanju v klanec pobočja ne bodo več predstavljala 
izzivov. Sistem za 3 sekunde vklopi zavoro vseh štirih 
koles in jih ob pritisku na plin sprosti. Če vklopite še 
funkcijo samodejnega zadrževanja, bodo zavore na 
vsakem klancu aktivirane kar 3 minute. 

INTELIGENTNI SISTEM 4X4.
X-TRAIL je s sistemom štirikolesnega 
pogona All-Mode 4x4-i sposoben voziti 
tako po cesti kot po terenu. Za največjo 
učinkovitost lahko izberete stalen 
dvokolesni pogon (2WD). Samodejni način 
neprestano nadzira pogoje vožnje in 
prilagodi ravnovesje moči med sprednjo 
in zadnjo osjo.
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INTELIGENTNA ZMOGLJIVOST

POVSEM BREZSKRBNO NA 
DALJŠA POTOVANJA
Iščete prostorni mestni terenec, ki ga je zelo zabavno voziti, hkrati pa 
ga odlikuje še varčna poraba goriva? Vse to zagotavlja vozilo X-TRAIL. 
Od zunanje aerodinamike, ki gladko drsi skozi veter, in naprednih 
motorjev do brezstopenjskega menjalnika X-Tronic, ki povečuje 
učinkovitost in zmogljivost do najvišje možne mere. 

Za pogon novega vozila X-TRAIL skrbijo napredni 1,6-bencinski ali 
1,6 oz. 2,0-litrski dizelski motorji. 1,6-litrski motorji skrbijo za neverjeten 
prihranek pri porabi goriva in nizke izpuste CO2 . 2,0-litrski dizelski 
motor pa nudi večjo zmogljivost. Motor je opremljen tudi z Nissanovim 
samodejnim sistemom Start/Stop, ki ugasne motor, kadar njegovo 
delovanje začasno ni potrebno (npr.: pred rdečim semaforjem), 
da prihrani gorivo in ga nato hitro in tiho znova zažene, ko pritisnete 
na pedal plina. 

V najnovejši različici menjalnika X-Tronic (brezstopenjski samodejni 
menjalnik) je trenje zmanjšano do 40 odstotkov, pokrivanje prestavnih 
razmerij pa je povečano in je večje kot pri nekaterih 8-stopenjskih 
samodejnih menjalnikih. Nov varčni način Eco zmanjša porabo goriva 
ob pritisku na stikalo. Gladko delovanje daje občutek vožnje na 
neprestanem valu moči.

MOTORJI MOČ
(KM)

NAVOR
(NM)

CO2
(G/KM)

PORABA GORIVA
(L/100 KM)

0-100
KM/H

1,6 Dig-T 2WD MT 163 240 145 (149 z 18/19") 6.2 (6.4 z 18/19") 9.7 s

1,6 dCi 2WD MT 130 320 129 (133 z 18/19") 4.9 (5.1 z 18/19") 10.5 s

1,6 dCi 2WD CVT X-TRONIC 130 320 135 (139 z 18/19") 5.1 (5.3 z 18/19") 11.4 s

1,6 dCi 4WD MT 130 320 139 (143 z 18/19") 5.3 (5.4 z 18/19") 11.0 s

2,0 dCi 2WD CVT X-TRONIC 177 380 148 (152 z 18/19") 5.6 (5.8 z 18/19") 9.6 s

2,0 dCi 4WD MT 177 380 149 (153 z 18/19") 5.6 (5.8 z 18/19") 9.4 s

2,0 dCi 4WD CVT X-TRONIC 177 380 158 (162 z 18/19") 6 (6.1 z 18/19") 10.0 s KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM OOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDD 0000000 DDDDDDDDOOOOOOOOOOO 
111111111111110000000000000000000000000000 KKKKKKKKMMMMMMMM//////////HHHHHHHHHH 
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NISSANOVA ORIGINALNA DODATNA OPREMA

PUSTOLOVŠČINE, KI IZPOLNJUJEJO ŽELJE 
VAŠE DRUŽINE
X-TRAIL opremite po svoje, da bo naslednja pustolovščina z družino še bolj nepozabna. Od osvetljenih 
pragov, dvojnih vtičnic USB do nosilcev za deske/smuči za vso družino in še veliko več. Na Nissanovo 
originalno dodatno opremo se lahko zanesete, saj bo poskrbela, da bodo vsi potniki uživali v udobju 
in se veselili novih pustolovščin.

1. Zadnja naletna plošča (združljiv z odstranljivo vlečno kljuko) 
2. Odstranljiva vlečna kljuka 
3. Premičen nosilec za smuči/deske (za do 6 parov)

4.  Dvojna vtičnica USB za hitro polnjenje naprav v 
drugi vrsti 

5.  Bočne aluminijaste stopnice
6.  Držalo za pametni telefon s pritrditvijo na zračnik
7.  Osvetljena zaščita vratnega praga
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D

C

D

CA
B

BARVE

Siva - M - KAD Črna - P - G41

Tinted Rdeča - CP - NBF DK Rjava - P - CAS

DK Olivna - PM - EAN Oranžna - PM - EBB Rdeča - S - AX6 Modra - PM - RAW

Bela – 3P - QAB Srebrna - M - K23

OKRASNI ELEMENTI

DIMENZIJE

A: Medosna razdalja: 2705 mm

B: Celotna dolžina vozila: 4,690 mm

C: Celotna širina vozila: 1820 mm
(1830 mm pri 19" pnevmatikah)

D: Celotna višina vozila: 1710 mm
(1740 mm s strešnim nosilcem)

VELURJU PODOBEN TRIKO

PERFORIRANO PRAVO USNJE - BEŽ

STROJENO USNJE S POSEBNIM POLNILOM

PERFORIRANO PRAVO USNJE - ČRNO

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/OPCIJA

17-palčna lita platišča 
(srebrne barve)

18-palčna lita platišča 
(strojno obdelana)

19-palčna lita platišča 
(strojno obdelana)

LITA PLATIŠČA
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360° POSTOPEK
Za kakovost skrbimo od samega začetka, saj se načrtovanju 

vsakega vozila posvetimo z vsem srcem. Tako z inovativnim 

dizajnom, pametno tehnologijo in premišljenimi podrobnostmi 

skrbimo za še več udobja in še boljšo vzdržljivost.

VARNOST
Z inteligentnimi sistemi za pomoč pri vožnji vas neprestano varujemo 

in vam pomagamo preprečiti nezgode, vi pa lahko iz dneva v dan 

uživate v drznejši in samozavestnejši vožnji. Naš sistem AVM za nadzor 

okolice vozila uporablja 4 kamere, s katerimi si vozilo in njegovo okolico 

lahko ogledate s ptičje perspektive.

IZJEMNA ZANESLJIVOST
S svojimi vozili premikamo meje in zagotavljamo vsakodnevno 

zmogljivost in zanesljivost. Pred proizvodnjo opravimo preizkuse na milijonih 

prevoženih kilometrih, tisočkrat na dan odpremo in zapremo vrata ter pokrov 

motornega prostora, za preverjanje odpornosti stekel pa uporabimo pravi 

vulkanski prah z Japonske.

MOJSTROVINE, USTVARJENE
NA PODLAGI IZKUŠENJ

V podjetju Nissan so pri vseh dejavnostih glavno vodilo kupci. 

V vsako dejanje in odločitev vložimo veliko truda, natančnosti in 

kakovosti, saj vam želimo omogočiti le najboljše. Od načrtovanja do 

izdelave vozil, od preizkušanja do popolne preglednosti, od podpore 

kupcem do predanosti. Kakovost se skriva v vsaki najmanjši podrobnosti.

PRI NISSANU 
SE OSREDOTOČAMO
NA KAKOVOST.
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NISSAN X-TRAIL VAM NUDI:
3-LETNO GARANCIJO ALI 
100.000 PREVOŽENIH KM

LETNO SERVISIRANJE ALI PO 
30.000 PREVOŽENIH KM ZA 
DIZELSKE MOTORJE

LETNO SERVISIRANJE ALI PO 
20.000 PREVOŽENIH KM ZA 
BENCINSKE MOTORJE

NISSANOVA podaljšana garancija vam daje možnost, da proizvajalčevo garancijo, ki 

velja 3 leta oziroma do prevoženih 100.000 km, podaljšate za daljše obdobje ali večje 

število prevoženih kilometrov. Izberite pogodbo, ki je najprimernejša za vašo uporabo 

vozila. V primeru popravila se uporabljajo samo originalni Nissanovi nadomestni deli, 

ki jih vgradijo usposobljeni Nissanovi mehaniki. Za vašo brezskrbnost je vključena tudi 

evropska pomoč na cesti, ki vam je na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu (če je na voljo).

PODALJŠANA GARANCIJA

Pogodba o servisnih storitvah NISSAN je najboljši način, da svojemu novemu vozilu 

Nissan X-TRAIL zagotovite takšno vzdrževanje, kakršno si zasluži! Za vaš Nissan bomo 

dobro poskrbeli, vaši stroški poprodajnih storitev pa bodo leta ostali enaki. Ko boste 

svoje vozilo pripeljali k našemu pooblaščenemu koncesionarju, bomo dele in tekočine 

zamenjali v skladu z Nissanovim uradnim načrtom servisiranja ter opravili vse potrebne 

preglede, da boste na svojih poteh brez skrbi. Pogodba o servisnih storitvah vam 

zagotavlja popoln nadzor nad proračunom in načrtom servisiranja, saj vas Nissan 

obvešča o potrebnih obiskih servisa ter vam predlaga najprimernejše storitve in 

časovni razpored servisnih pregledov.

POGODBE O SERVISNIH STORITVAH

ZARADI VAS SE NISSAN POKAŽE V 
NAJBOLJŠI LUČI.

Razvnemate našo domišljijo. Spodbujate 

našo iznajdljivost. Navdihujete nas, da 

spreminjamo pravila in ustvarjamo novosti. 

Pri Nissanu inovacije niso le dodatki in 

izboljšave, ampak predvsem premikanje meja 

in preoblikovanje celotne vozne izkušnje. 

Razvijamo nepričakovane rešitve, da potešimo 

vaše najbolj divje in tudi praktične želje. Pri 

Nissanu z oblikovanjem novih avtomobilov, 

dodatkov in storitev orjemo ledino, priročne 

stvari naredimo vznemirljive in obratno ter 

vam tako dan za dnem ponujamo vse bolj

izpopolnjeno doživetje vožnje.
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Nissan sistem inteligentne mobilnosti je vodilno načelo vseh naših dejavnosti. 
Z novimi tehnologijami vozila preobrazimo iz prevoznih sredstev v vaše zanesljive 
partnerje. Tako bodo vaše vožnje bolj samozavestne, povezane in razburljive. 
Naj gre za vozila, ki vam pri vožnji priskočijo na pomoč, ali avtoceste, ki med vožnjo 
polnijo vaše električno vozilo, vse to vas čaka v bližnji prihodnosti. 
To prihodnost pa Nissan oblikuje z vozili, s katerimi se lahko na pot podate že danes.

https://www.nissan.si/vehicles/new-vehicles/x-trail.html

Spremljajte Nissan X-TRAIL na:

Prizadevamo si, da bi bila vsebina publikacije v času tiskanja točna (marec 2017). V katalogu so prototipna vozila, ki jih predstavljamo 
na avtomobilskih razstavah. Nissan Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja izdelkov pridržuje pravico, da kadar koli 
spremeni specifikacije in vozila, predstavljena v tem katalogu. O teh spremembah bomo pooblaščene Nissanove koncesionarje 
obvestili v najkrajšem možnem času. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega Nissanovega pooblaščenega koncesionarja. 
Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tem dokumentu rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov 
notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje tega kataloga v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja podjetja 
Nissan Europe ni dovoljeno.

Ta katalog je tiskan na papirju, beljenem brez klora – MY17 NOVI X-TRAIL Z VOLANOM NA LEVI, KATALOG, 03/2017 – Natisnjeno v EU. 
Zasnova DESIGNORY, Francija, in izdelava eg+ worldwide, Francija, – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Koncesionarjev žig:
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