X -T R A I L

Zunanjost | Notranjost | Nissan Intelligent Mobility | Motor | Stil in Dodatna oprema

Natisni | Zapri

PODAJTE se novim dogodivščinam naproti v večjem in drznejšem športnem
terencu, v katerem vam bo vožnja še večji užitek: izklesan in poudarjen slog,
odlične lastnosti, inovativne tehnologije za popoln nadzor ter dovolj
prostora, udobja in prilagodljivosti za pustolovščine z otroki. Kaj je vaš
naslednji cilj? Z enim pritiskom gumba lahko odprete navigacijo, predvajate
svojo najljubšo glasbo in se odločite, kam vas bo pot popeljala v prihodnosti.
Nissan X-TRAIL združuje DRUŽINE.
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VRHUNSKA TEHNOLOGIJA
ZA SAMOZAVESTNO IN
POŽIVLJAJOČO VOŽNJO
Nissanova inteligentna mobilnost 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 poživljajočo 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
vrhunsko varnost.
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DIH JEMAJOČ OD STREHE DO TAL
Želite občudovati zvezdnato nebo? Ali se morda v hladnih jutrih ogreti na posebej zasnovanih sedežih?
X-TRAIL bo za vas kar najbolje poskrbel.
Nissanovi inženirji so se zazrli v nebo in z navdihom breztežnostnega stanja ustvarili sedeže
s podporo hrbtenice. Oblikovalci so navdih poiskali pri astronavtih in sproščenem položaju telesa v
breztežnostnem prostoru ter zasnovali zgiben sprednji 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 vožnjah na dolge razdalje.
Skozi električno panoramsko streho lahko vsi potniki podnevi in ponoči zrejo v dih jemajoče nebo.
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Svetleči, črni okrasni
elementi

Ogrevan volanski obroč v obliki črke
D, prevlečen z vrhunskim usnjem

Usnjen ročaj prestavne
ročice z dvojnimi šivi

DOVRŠENE PODROBNOSTI, KI PREKAŠAJO PREOSTALE
Rjavo usnje s posebnimi šivi in
črni sedežni vstavki
(samo pri opremi Tekna)

Ogrevani usnjeni
sedeži v 1. in 2.
vrsti

Strešno okno z
električnim
odpiranjem
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NISSANOV NAPREDNI PRIKAZOVALNIK ZA
POMOČ PRI VOŽNJI

INOVACIJA NEPOSREDNO
PRED VAŠIMI OČMI

AVDIO

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V
PNEVMATIKAH

PRILAGAJANJE BARVE
PRIKAZOVALNIKA

SISTEMI ZA POMOČ PRI
VOŽNJI

NAVIGACIJA Z NATANČNIM
VODENJEM

Natančno usmerjanje, ime klicatelja, razpoložljiva varnostna oprema ...
vse informacije so vam na voljo na naprednem 13 cm (5") barvnem
prikazovalniku za pomoč pri vožnji. S stikali na volanu lahko preklapljate
med različnimi prikazi. Le pritisnite na puščice. Popolnoma preprosto!
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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.

Zunanjost | Notranjost | Nissan Intelligent Mobility | Motor | Stil in Dodatna oprema
Stran 1 | Stran 2 | Stran 3 | Stran 4 | Stran 5 | Stran 6 | Stran 7 | Stran 8 | Stran 9 | Stran 10 | Stran 11 | Stran 12 | Stran 13 | Stran 14

Natisni | Zapri

INTELIGENTNA INTEGRACIJA,
S KATERO BOSTE SVOJ AVTOMOBIL
ŠE BOLJE IZKORISTILI.
Načrtujte svojo pot vnaprej na podlagi sprotnih podatkov o prometu, pošljite cilj v vozilo ali
poiščite svoje parkirano vozilo z uporabo aplikacije za navigacijo “Door to Door Navigation*”.
Vaš navigacijski sistem se lahko brezžično posodablja prek vašega pametnega telefona ali
ob vzpostavitvi povezave z zunanjo brezžično dostopno točko. Storitev TomTom Premium
Traffic in posodobitve zemljevidov so prvih 5 let brezplačne.

APLIKACIJA DOOR-TO-DOOR NAVIGATION*
Prenesite aplikacijo Door-to-Door Navigation*
na svoj pametni telefon in dostopajte do svojih
zemljevidov na prikazovalniku sistema
NissanConnect nove generacije, ki podpira
večprstno upravljanje.
NAVIGACIJSKI SISTEM,
KI GA POGANJA TOMTOM
*Nekatere storitve morda niso na voljo v vaši regiji.

PRENESITE CILJ V AVTOMOBIL PREK RAČUNALNIKA
ALI MOBILNE APLIKACIJE. Pošljite cilj v vozilo s
katerega koli vmesnika in načrtujte svojo pot še
pred odhodom.

APLIKACIJA DOOR-TO-DOOR NAVIGATION*.
Mobilna aplikacija omogoča navigacijo od kraja
do kraja, od mesta parkiranja vozila do izbranega
končnega cilja.

STORITEV PREMIUM TRAFFIC DATA*. Na podlagi
trenutnih podatkov o prometu pridobite informacijo
o natančnem trajanju vožnje do cilja (ETA), preden
se odpravite, in izberite najprimernejšo pot do
svojega cilja.

BREZPLAČNE POSODOBITVE ZEMLJEVIDOV.
Pridobivajte posodobitve prek brezžične povezave
ali jih prenašajte z USB-ključka, da bo vaš sistem
vedno posodobljen. S prenovljenim sistemom
NissanConnect so storitev Premium Traffic* in
posodobitve zemljevidov prvih 5 let brezplačne.

*Nekatere storitve morda niso na voljo v vaši regiji.
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POMIKAJTE, NAGIBAJTE, ŠIROKO ODPIRAJTE
PAMETNEJŠA 2. VRSTA SEDEŽEV. Druga vrsta sedežev je zaradi 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 več prostora za prtljago ali noge ali pa kar oboje. Poleg tega
lahko naslonjala nagnete nazaj, ko si zaželite počitek.
IZBIRNA 3. VRSTA Zložljiva tretja vrsta vozila X-TRAIL, deljiva v razmerju 50/50,
omogoča še večjo prilagodljivost. 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, hlajenega predala,
desk za deskanje na snegu ... vse to vam znatno olajša življenje.

77°

ODPIRANJE
ZADNJIH VRAT DO KOTA

NASTAVLJIV
NAKLON
NASLONJALA
SEDEŽEV V 2. VRSTI

POMIČNI
SEDEŽI V
2. VRSTI

DVOJNA USB-VTIČNICA V DRUGI VRSTI SEDEŽEV.

PREPROST PREHOD IZ PETIH
SEDEŽEV V SEDEM
Sprostite se in uživajte v razgledu skozi električno panoramsko streho.
Za ta razred vozil 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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ELEKTRIČNA DVIŽNA PRTLJAŽNA VRATA NISSAN
ZA PROSTOROČNO UPORABO

TRIK KI VAM PRISKOČI NA POMOČ
Imate polne roke? Brez skrbi! Za odpiranje prtljažnih vrat ne potrebujete rok. S ključem iKey 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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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

Skrivno mesto. Dolg, raven
pod za večje predmete in
odlagalno mesto pod njim za
predmete, za katere nočete,
da jih kdo opazi.

PODROBNOSTI,
KI PRIPELJEJO DO VELIKIH RAZLIK

Nizek položaj. Namestite pod
v spodnji položaj za višji
prtljažni prostor, kamor boste
zdaj lahko pospravili tudi
največje predmete.

V podjetju Nissan se trudimo, da z inovacijami olajšamo vaše življenje. Funkcije, kot so Nissanova
električna dvižna prtljažna vrata in širok kot odpiranja zadnjih vrat, olajšajo natovarjanje in raztovarjanje
prtljage, zaradi česar boste lahko popolnoma izkoristili dragocene trenutke na svežem zraku.
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POGLED Z VSEH ZORNIH KOTOV
POGLED S PTIČJE PERSPEKTIVE
Inteligentni sistem AVM* omogoča virtualni 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.

BREZSKRBNO BOČNO
PARKIRANJE

TUDI NA NAJMANJŠIH
PARKIRNIH MESTIH

PARKIRANJE V GARAŽI
POSTANE OTROČJE LAHKO

PREPROST PRIKLOP
PRIKOLICE

Z inteligentnim sistemom
AVM* dobite popoln pregled
nad okolico vozila, da se
lahko vešče lotite parkiranja.

Inteligentni sistem AVM*
omogoča različne poglede
na vozilo, zaradi česar boste
parkirali brez prask.

Inteligentni sistem AVM* vas
z vsestranskimi pogledi na
vozilo usmerja na poti v
garažo, pri čemer prikazuje
vse predmete na tleh.
Prepričate se lahko tudi, da
vas garažna vrata ne ovirajo.

Pogled z vrha in pogled na
zadnji odbijač, za katera
poskrbi inteligentni sistem
AVM*, omogočata preprosto
poravnavo vlečne kljuke.

PREGLED NAD PREDNJIM
DELOM VOZILA
Pogled od spredaj in z vrha vam
bo natanko povedal, za koliko
morate zapeljati vozilo, ne da bi
se pomaknili predaleč.

BREZ STRAHU PRED PARKIRIŠČI

PRIZANESITE PLATIŠČEM

Morate parkirati na ozkem mestu, ki je
obdano z drugimi vozili?
Pogled z vrha vam je pri parkiranju
vozila X-TRAIL v neizmerno pomoč.

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 predmete, ki so morebiti
skriti pod vašim oknom.

*AVM = Sistem za nadzor okolice vozila
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VZVRATNO PARKIRANJE
Brez poškodb vratu: pri vzvratni
vožnji lahko računate na kamero
za vzvratno vožnjo

IZBOLJŠANA VIDLJIVOST

VODLJIVOST BREZ
PRIMERE
Inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju Nissan poskrbi za
preprosto parkiranje na zahtevnejših mestih. Vozilo poravnajte s
parkirnim mestom, preostalo pa bo opravil sistem – vse to
popolnoma brez rok! X-TRAIL je opremljen z inteligentnim
sistemom za nadzor okolice vozila 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 zadnji del in del ob robniku za
še boljši pregled nad vozilom.

INTELIGENTNI SISTEM
ZA POMOČ PRI PARKIRANJU
Sistem za nadzor okolice vozila omogo
ča 360-stopinjski pregled nad vašim
vozilom in vam pomaga varno parkirati.
Lahko pa inteligentnemu sistemu za
pomoč pri parkiranju dovolite, da pri
bočnem in vzvratnem parkiranju
prevzame nadzor nad volanom, vi pa se
med tem posvetite pedalom
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ProPILOT, VAŠ AS V ROKAVU
ZA PAMETNEJŠO, DRZNEJŠO
IN MIRNEJŠO VOŽNJO
Pripravite se na sproščujočo vožnjo. Z Nissanovim sistemom ProPILOT*
se lahko prepustite užitku vožnje, saj X-TRAIL poskrbi za vse malenkosti.
Vse, kar morate storiti, je, da preverite pogoje, ga vklopite in uživate v
vožnji. Naj se vsaka vožnja prelevi v pustolovščino.

VOZILO POMAGA OHRANITI NA SREDINI VOZNEGA PASU
Preverja črte za ločevanje pasov in popravlja smer vozila, da ga ohranja na
sredini voznega pasu.Preverja črte za ločevanje pasov in popravlja smer vozila,
da ga ohranja na sredini voznega pasu celo na rahlo vijugasti cesti.
OHRANJA IN PRILAGAJA HITROST
Prilagaja hitrost vašega vozila za ohranjanje ustrezne varnostne razdalje glede na
razmere na cesti.
*ProPILOT je na voljo za omejen izbor vozil. ProPILOT je napredna tehnologija za pomoč pri vožnji, ki kljub vsemu ne more preprečiti
trčenja.Sistem ProPILOT je namenjen nadzoru vozila ob “spremljanju dogajanja na cesti/ohranjanju rok na volanu” samo med vožnjo po
avtocesti (cesta z ogradami). Voznik mora vedno ostati pozoren, voziti varno in biti pripravljen, da kadar koli prevzame nadzor nad
vozilom. Samo z brezstopenjskim samodejnim menjalnikom.

OLAJŠA VOŽNJO V ZGOŠČENEM PROMETU
Vaš X-TRAIL lahko glede na razmere na cesti popolnoma zaustavi, in ko se promet
začne znova pomikati, pospeši do ustrezne hitrosti.
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POMOČ, KO JO POTREBUJETE

VEDNO PRIPRAVLJEN POMAGATI
Spoznajte svojega sovoznika, ki vidi, zaznava in priskoči na pomoč. Od pametnih
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 – Nissan
X-TRAIL je vaš zvesti spremljevalec, ki vas nenehno varuje in podpira ter nikdar ne
pozabi na ljudi okoli vas.
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 koncesionarja Nissan ali informacije preverite na spletnem naslovu www.nissan.si.

INTELIGENTNI SISTEM ZA ZAVIRANJE
V SILI S PREPOZNAVO PEŠCEV
X-TRAIL varuje vas in ljudi okoli vas.
Opozoril vas bo, če so na vaši poti
predmeti. Po potrebi vam bo celo
pomagal zmanjšati hitrost

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

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 VAS BUDNO VARUJE
Nissanovi inteligentni sistemi za pomoč pri vožnji* uporabljajo napredno radarsko
tehnologijo, s katero nenehno nadzirajo promet in dogajanje okrog vozila ter vam
pomagajo pri odzivanju v nepredvidljivih razmerah. Sistemi delujejo kot dodaten
par oči, ki vas varuje, da lahko kar najbolje izkoristite čas z družino.

OPOZARJANJE NA PREČNI
PROMET ZA VOZILOM
Sistem vas bo opozoril, če med
vzvratno vožnjo zazna bližajoč se
promet ali večje predmete.

SISTEM ZA PREPOZNAVANJE
PROMETNIH ZNAKOV
S samodejnim prepoznavanjem
prometnih znakov ne boste
nikdar prekoračili največje
dovoljene hitrosti.

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.

*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 koncesionarja Nissan ali informacije preverite na spletnem naslovu www.nissan.si.
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POMOČ, KO JO POTREBUJETE

VEČ OČI NA CESTI
X-Trail je opremljen z dvema pomembnima Nissanovima
tehnologijama, ki vas in vašo družino varujeta na poti. Inteligentni
tempomat prilagodi vašo hitrost prometnim razmeram pred
vami, sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu pa usmeri vozilo,
če vas zanese čez črto. Sprostite se in ostanite osredotočeni:
mi vam stojimo ob strani.

INTELIGENTNI TEMPOMAT.
Prilagaja hitrost vašega vozila za
ohranjanje ustrezne varnostne
razdalje glede na razmere na cesti.

INTELIGENTNI SISTEM ZA
PREPREČEVANJE SKRENITVE Z
VOZNEGA PASU.
Z X-Trailom boste ostali v sredini
voznega pasu. Ko so oznake voznega
pasu jasne, lahko inteligentni
sistem za preprečevanje skrenitve
z voznega pasu zazna, ali je vozilo
skrenilo s svojega pasu, in v tem
primeru smer vozila z rahlim
zaviranjem nežno popravi nazaj.

*Inteligentni tempomat in inteligentni sistem za preprečevanje skrenitve
z voznega pasu sta na voljo pri omejenem izboru vozil. 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
koncesionarja Nissan ali informacije preverite na spletnem naslovu
www.nissan.si.
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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 gibčno
ter varno vožnjo. Tako poskrbi za razburljivo in obenem udobno
vožnjo za vse potnike. Vkrcajte se in se pripravite na pustolovščino.

INTELIGENTNI NADZOR VOŽNJE
Prepletanje grobosti in nežnosti.
Sistem nežno zavira
in tako preprečuje nemirno vožnjo
čez ovire ter poveča udobje med
vožnjo za vso družino.

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

INTELIGENTNA MOTORNA ZAVORA
Začutite ovinke. Sistem nadzira
brezstopenjski samodejni menjalnik, kot
da 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.

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 koncesionarja Nissan ali informacije preverite na spletnem naslovu www.nissan.si
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VOZITE KOT STROKOVNJAK

HITRA PRILAGODITEV NA
DEŽ ALI SODRO
X-TRAIL se na spremenjene razmere prilagodi 30-krat hitreje, kot bi trenil z očesom.
Sistem samodejno usmerja pogonsko moč na tista kolesa, ki jo najbolj potrebujejo:
naj bo to zasnežena ali razmočena cesta oziroma oster zavoj. Inteligentni sistem 4x4
vozila X-TRAIL se izplača tudi v idealnih razmerah: 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 zavre vsa štiri kolesa in jih ob pritisku na plin sprosti.
Če vklopite še funkcijo samodejnega zadrževanja, bodo zavore
na vsakem klancu aktivirane kar 3 minute

INTELIGENTNI ŠTIRIKOLESNI POGON 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
nenehno nadzira pogoje vožnje in prilagaja
ravnovesje moči med sprednjo in zadnjo premo.
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INTELIGENTNA ZMOGLJIVOST

S ČISTO VESTJO NA
DALJŠA POTOVANJA
Iščete prostoren športni terenec, ki ga je zelo zabavno voziti, hkrati
pa ga odlikuje še varčna poraba goriva? Vse to prejmete z vozilom
X-TRAIL. Od zunanje aerodinamike, zaradi katere vozilo gladko
drsi skozi veter, do naprednih motorjev in menjalnikov, vključno z
avtomatskim menjalnikom, se učinkovitost in zmogljivost povečata
do največje možne mere.
Za pogon novega X-TRAILA skrbi napredni motor, ki omogoča
prihranek pri porabi goriva, nižje izpuste CO2 in izboljšano
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.
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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 osvetljene
zaščitne obloge vrat in 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 ta poskrbela, da bodo vsi
potniki uživali v udobju in se veselili novih pustolovščin.
4
5

3

1

6
7

2

4. Aluminijaste bočne stopnice, 48 cm (19") lita platišča
1. Zadnji naletni ščit (združljiv s snemljivo vlečno kljuko)
2. Snemljiva vlečna kljuka

5. Tekstilna preproga za prtljažnik (celoten prtljažnik)
Aluminijasta zaščita prtljažnega praga

3. Pomični nosilec za smuči/deske (do 6 parov)

6. Nosilec za pametni telefon 360 grip v črni barvi

Dodatna oprema, ki jo kupec namesti po nakupu vozila, lahko vpliva na izpuste CO2 in porabo goriva

7. Osvetljena zaščita vratnega praga
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COLOURS

OKRASNI ELEMENTI
VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

DK Olivna - PM - EAN

Oranžna - PM - EBB

Rdeča- S - AX6

Modra - PM - RAW
VELURJU PODOBEN TRIKO

TEKNA

Perla bela – 3P - QAB

Srebrna - M - K23

Siva - M - KAD

Črna - P - G41
PRAVO USNJE PERFORIRANO PRAVO USNJE – BEŽ

PRAVO USNJE PERFORIRANO PRAVO USNJE – ČRNO

TEKNA/OPCIJSKO

Tinted Rdeča - CP - NBF

DK Rjava - P - CAS

TAN USNJE S POSEBNIMI ŠIVI

DIMENZIJE

LITA PLATIŠČA

A: Medosna razdalja: 2.705 mm
B: Celotna dolžina vozila:
4.690 mm
D

C: Celotna širina vozila: 1.820 mm
(1.830 mm z 19" pnevmatikah)
D: Celotna višina vozila 1.710 mm
(1.740 mm s strešnimi nosilci)
43 cm (17") lita platišča
(srebrne barve)

46 cm (18") lita platišča

48 cm (19") lita platišča

A

C

B
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PRI NISSANU,

SE OSREDOTOČAMO
NA KAKOVOST.

MOJSTROVINE, USTVARJENE
Z IZKUŠNJAMI
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 odkritosrčnosti, od
podpore kupcem do predanosti. Kakovost se skriva v vsaki
najmanjši podrobnosti.

360° POSTOPEK
Za kakovost skrbimo od vsega začetka, saj se nadvse skrbno
posvetimo načrtovanju vsakega vozila. Tako z inovativnim dizajnom,
inteligentno tehnologijo in premišljenimi podrobnostmi skrbimo za
še več udobja in še boljšo vzdržljivost.

VARNOST
S pametnimi sistemi za pomoč pri vožnji vas nenehno varujemo in vam
pomagamo preprečiti nezgode, vi pa lahko iz dneva v dan uživate v
drznejši in samozavestnejši vožnji. Naš sistem za nadzor okolice vozila
uporablja 4 kamere, s katerimi si lahko vozilo in njegovo okolico virtualno
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.
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POGODBE O SERVISNIH STORITVAH
Pogodba o servisnih storitvah NISSAN je najboljši način, da svojemu 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 vsa potrebna
preverjanja, da boste na svojih poteh brez skrbi. Zagotovljen je 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.

PODALJŠANO JAMSTVO
Nissanova podaljšana garancija vam daje možnost, da 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.

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 av tomobilov,
dodatkov in storitev orjemo ledino, praktične
stvari naredimo vznemirljive, vznemirljive pa
praktične in vam tako dan za dnem ponujamo
vse bolj izpopolnjeno doživetje vožnje.
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Z Nissanovo inteligentno mobilnostjo boste korak pred drugimi. To so avtomobili, ki jih
občutite kot del sebe, ki vam pomagajo videti in občutiti več, se odzivajo skupaj z vami
in včasih celo namesto vas. Nissanova inteligentna mobilnost je usmerjena v boljšo
prihodnost in nas vodi v svet, ki je varnejši, bolj trajnosten in vznemirljiv.

Obiščite našo spletno stran: https://www.nissan.si

Žig pooblaščenega koncesionarja:

Spremljajte Nissan X-TRAIL na:

Prizadevamo si, da je publikacija v času tiskanja točna (september 2020). V katalogu so prototipna vozila, ki jih predstavljamo na
avtomobilskih salonih. Nissan Europe si v skladu s politiko nenehnega izpopolnjevanja izdelkov pridržuje pravico, da kadar koli
spremeni specifikacije in vozila, opisana in prikazana 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 katalogu 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. Natisnjeno v EU.
Zasnova DESIGNORY, Francija, in izdelava eg+ Worldwide, Francija – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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