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EXPERIMENTEAZĂ cele mai grozave aventuri într-un crossover cu mai multă
personalitate, mai mare și mai capabil, dotat cu tot ce îți trebuie pentru a te
face să te simți minunat: aspect robust, performanțe deosebite, tehnologii
de ultimă generație pentru a avea controlul deplin și tot spațiul, confortul
și flexibilitatea de care ai nevoie pentru a te bucura de călătoriile pline de
acțiune, împreună cu familia ta. Așadar, unde mergem mai departe? Caută
instrucțiunile de drum și ascultă muzica preferată prin simpla atingere a
unui buton și explorează. Nissan X-TRAIL: conceput pentru cele mai frumoase
experienţe în FAMILIE.
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TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU O
CĂLĂTORIE SIGURĂ ȘI ENERGIZANTĂ
Tehnologiile Nissan Intelligent Mobility redefinesc modul în care conducem și integrăm
mașinile în viața noastră. Călătoriile la bordul X-TRAIL-ului tău sunt mai sigure și mai
antrenante. Conectivitatea avansată îți conferă un mediu personal, în timp ce dispui de
puteri sporite datorită tehnologiilor de siguranţă de ultimă oră. Îți amplifică bucuria de a
fi la volan și transformă lumea într-un loc mai sigur în fiecare zi.
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TE VA ÎNCÂNTA
Vrei să te bucuri de o priveliște plină de inspirație într-o noapte înstelată? Ai nevoie de un refugiu
confortabil într-o dimineață rece? X-TRAIL se asigură că te simți perfect.
Pentru a proiecta scaunele cu suport pentru coloana vertebrală, preluând modelul ,,gravitație zero’’,
inginerii de la Nissan s-au inspirat din zborurile în cosmos. Ei au recreat postura relaxată a astronauților
care plutesc în spațiu, proiectând un scaun față articulat care îți oferă susținere de la bazin până la
piept, optimizând fluxul sanguin, și perne ale scaunelor care asigură o mai bună distribuție a presiunii.
Rezultatul este un confort excepțional și mai puțină oboseală pe distanțele lungi pe care trebuie să
le parcurgi în aventurile tale.
Plafonul panoramic cu trapă electrică aduce și mai multă inspirație, oferind tuturor pasagerilor o
priveliște absolut uimitoare a cerului și stelelor.
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Finisaj negru lucios

Ornament din piele sintetică

Volan în forma literei D, încălzit,
din piele premium

Schimbător de viteze
cu protecție din piele
în cusătură dublă

MULTIPLE DETALII PREMIUM PENTRU CONFORTUL TĂU
Tapiţerie piele bronz cu efect
3D şi inserţii negre

Scaune încălzite
faţă-spate, din piele

Plafon panoramic cu
trapă electrică

Design exterior | Design interior | Nissan Intelligent Mobility | Motorizare | Accesorii
Pagina 1 | Pagina 2

Printează | Ecran mare

DISPLAY NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST

INOVAȚIA CARE ESTE CHIAR
ÎN FAȚA TA.
Instrucțiuni turn by turn, identificarea apelantului, funcţii de siguranță
disponibile ... Toate informațiile se află chiar în fața ta, pe ecranul color
de 5" Advanced Drive-Assist. Prin comenzile de pe volan poți comuta
între diferite ecrane. Doar faci click pe săgeți. Uşor!

AUDIO

MONITORIZARE PRESIUNE
PNEURI

SELECTARE CULOARE

ASISTENŢĂ CONDUCERE

NAVIGAȚIE TURN BY TURN
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SISTEM DE SUNET
BOSE PREMIUM.
Delectează-ți simțurile cu sistemul de sunet
Bose Premium. O experiență amplă de ascultare
atât pentru locurile din față, cât și pentru cele
din spate, acest sistem umple X-TRAIL-ul tău cu
note de profunzime și de precizie.

SUNET PERSONALIZAT
Opt incinte acustice de înaltă performanță difuzează
sunetul în tot habitaclul: tweetere, woofere în portierele
față și spate și un subwoofer dublu în spate cooperează
armonios pentru a emite un sunet mai amplu, mai clar,
cu un bas profund, puternic - toate perfect echilibrate
pentru a ți se potrivi ție.
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CULISEAZĂ, PLIAZĂ ȘI MĂREȘTE SPAŢIUL.
UN AL 2-LEA RÂND INTELIGENT. Datorită sistemului de scaune flexibile al X-TRAIL,
acest al 2-lea rând este cu adevărat de primă clasă. Bancheta fracţionabilă 60/40
culisează în față pentru a facilita accesul și se ajustează pentru a-ți oferi mai mult
spațiu de încărcare, mai mult spaţiu pentru picioare sau pentru orice altceva. De
asemenea, poți înclina spătarul scaunelor atunci când simți nevoia să te relaxezi
pur și simplu.
AL 3-LEA RÂND OPȚIONAL. Un al 3-lea rând de scaune cu posibilitate de pliere şi
fracţionabil 50/50 îți oferă o versatilitate suplimentară. Perfect pentru acomodarea
pasagerilor în plus și a bagajelor acestora, se pliază complet pentru ca podeaua
de încărcare să devină perfect plană pentru o capacitate maximă de depozitare.
UȘI SPATE CU O DESCHIDERE LARGĂ DE 77°. Ușile din spate ale X-TRAIL-ului se
deschid la aproape 80°, oferindu-ţi acces ușor pentru a ajunge la copii, cutii frigorifice,
snowboard-uri ... şi astfel făcându-ţi viața mult mai ușoară.

77°

RABATARE
RÂNDUL 2

DESCHIDERE
A UȘILOR SPATE

CULISARE
RÂNDUL 2

CINCI LOCURI SAU ADAPTARE
CONFORTABILĂ PENTRU ȘAPTE
Relaxează-te și bucură-te de o priveliște extraordinară prin plafonul panoramic cu trapă
acţionată electric. Cel mai bun spaţiu la cap pentru pasagerii faţă din clasa sa și aeratoarele
dedicate locurilor din spate asigură confortul tuturor pasagerilor. Un al 3-lea rând de
scaune, fracționabil 50/50, este soluția ideală atunci când trebuie să transporți mai mulți
membri ai familiei și prieteni în interiorul X-TRAIL - sau poți realiza o rabatare completă, ceea
ce face podeaua de încărcare plană și maximizează spațiul de depozitare.
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HAYON CU ACŢIONARE PRIN MIȘCARE (HANDS-FREE)

INOVAȚIA CARE VINE ÎN AJUTORUL TĂU
Ai mâinile ocupate? Nu te îngrijora! Poți deschide portbagajul fără ajutorul mâinilor. Doar stai la
aproximativ 1 metru depărtare, cu cheia inteligentă în buzunar, și leagănă piciorul sub centrul
barei de protecție - ușa portbagajului se va deschide în câteva secunde.
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MAI PRACTIC FOLOSIND
O SINGURĂ MÂNĂ
Sistemul Cargo, special conceput pentru organizarea portbagajului,
se adaptează la următoarea ta călătorie într-o clipă. Un set reglabil
de rafturi și separatoare oferă o varietate de 9 configurații - este atât
de ușor încât le poţi manevra cu o singură mână.

Locul secret. O podea lungă
şi plană pentru obiecte mari,
cu depozitare sub podea
pentru lucruri pe care dorești
să le ascunzi.

HAYON CU ACŢIONARE PRIN MIȘCARE (HANDS-FREE)

MICILE DETALII FAC O MARE DIFERENȚĂ

Mai jos. Coboară podeaua
pentru a obține o înălțime
mai mare, astfel încât să poți
încărca obiecte înalte.

La Nissan, inovăm pentru a-ți face viața mai ușoară. Detalii precum hayonul acționat prin
mișcare (hands-free) și deschiderea largă a ușilor din spate alungă grijile legate de împachetare
și despachetare, astfel încât să poți profita din plin de aventurile tale în aer liber.
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VEZI TOATE LATURILE SITUAȚIEI
VEDERE PANORAMICĂ
Intelligent AVM* îți oferă o vedere panoramică
virtuală de 360° a autovehiculului pentru a-ți
contura o perspectivă completă asupra spațiului
de parcare și a posibilităților de manevrare.

VEDERE DIN SPATE SAU VEDERE DIN FAȚĂ
Datorită Intelligent AVM* poți verifica partea
din față și cea din spate a mașinii în timp ce
stai confortabil în scaunul șoferului.

PĂZEŞTE-ŢI FAŢA
Cu o vedere din față și cu una de sus,
știi exact unde să te oprești - fără a
merge prea departe.

FĂRĂ TEAMĂ
Spațiu strâmt cu mașini pe fiecare
parte? Vederea de sus te ajută să
centrezi X-TRAIL-ul în spațiul respectiv.

PROTEJEAZĂ-ȚI ROȚILE
Imaginea din lateral este de mare
ajutor atunci când vrei să vezi cât
de aproape eşti de bordură.

VEZI CHIAR ŞI LUCRURILE ASCUNSE
PARCARE LATERALĂ
FĂRĂ STRES

STRECOARĂ-TE DREPT
ÎN ORICE LOC

PARCAREA ÎN GARAJ ESTE
«FLOARE LA URECHE»

CUPLEAZĂ CU UȘURINȚĂ
O REMORCĂ

Intelligent AVM* îți oferă
imagini care îți permit să
parchezi ca un profesionist.

Intelligent AVM* îți oferă
imagini multiple pentru a
te ajuta să parchezi direct
în spațiul respectiv, fără
nicio zgârietură.

Intelligent AVM* îți oferă
imagini care te ajută să intri
cu uşurinţă în garaj, indicând
orice obiect de pe podea și
asigurându-te că ai închis
ușa de la garaj.

Intelligent AVM* îți oferă o
vedere de sus și una de la
nivelul barei de protecție din
spate pentru a te ajuta să
aliniezi remorca şi vehiculul
cu ușurință.

În marşarier, ecranul te ajută să vezi ce se
află direct în spatele tău, în timp ce
vederea de sus te ajută să vezi obiectele
mai mici, ascunse sub nivelul geamurilor.

*AVM = Around View Monitor
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PARCARE ÎN MARȘARIER
Nu este nevoie să îți răsucești gâtul: poți
conta pe camera video pentru marşarier
atunci când mergi cu spatele.

VEZI MAI MULT ÎN JURUL TĂU

DEVII UN MAESTRU AL
MANEVRABILITĂȚII
Când parcarea devine dificilă, Sistemul Inteligent de Asistență la
Parcare o face foarte simplă. Doar aliniază mașina cu spațiul de
parcare și sistemul te va ghida, hands-free! X-TRAIL este echipat
cu Intelligent Around View Monitor, unic în clasa sa, cu funcţie de
Detectare a Obiectelor în Mișcare. Patru camere video îți oferă o
vedere panoramică 360° virtuală asupra vehiculului tău pe ecrane
divizate selectabile cu redare din față, din spate și de la nivelul
bordurii pentru a-ți oferi o vizibilitate sporită.

SISTEM INTELIGENT DE
ASISTENŢĂ LA PARCARE
Cu Around View Monitor şi vederea
panoramică 360° asupra maşinii poţi să
parchezi în siguranţă. Dar poţi să laşi
Sistemul Inteligent de Asistenţă la Parcare
să preia controlul volanului în timp ce tu te
ocupi doar de pedale, atât pentru parcarea
laterală cât şi pentru cea în marşarier.
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ProPILOT, PARTENERUL TĂU DE
CONDUCERE INTELIGENTĂ,
PENTRU MAI MULTĂ ÎNCREDERE
Pregătește-te, fii gata ... simte-te bine! Cu Nissan ProPILOT* te poți elibera
de stresul manevrelor obositoare, X-TRAIL având grijă de ele în locul tău.
Verifică întâi condițiile de drum, pornește motorul și bucură-te
de călătorie. Îți transformă traseul zilnic de pe autostradă în una
dintre cele mai plăcute părți ale zilei.

*ProPILOT este disponibil pe anumite versiuni. ProPILOT este un sistem de asistenţă la conducere cu tehnologie avansată,
însă nu poate preveni coliziunile. ProPILOT este conceput pentru drumurile pe autostradă (sensuri de mers separate de
parapeţi) în timp ce şoferul este atent la drum, cu mâinile pe volan - “eyes on/ hands on”. Este responsabilitatea şoferului
să fie atent, să conducă responsabil şi să fie pregătit să preia controlul vehiculului în orice moment.

TE AJUTĂ SĂ TE MENȚII PE
CENTRUL BENZII DE CIRCULAȚIE

MENȚINE ȘI AJUSTEAZĂ
VITEZA

UȘUREAZĂ CONDUCEREA ÎN
TRAFIC AGLOMERAT

Monitorizează marcajele benzilor
de circulație și intervine pentru
a menține vehiculul tău pe
centrul benzii.

Ajustează viteza vehiculului tău
pentru a menține o distanță de
siguranță în funcție de trafic.

În funcție de trafic, poate frâna
complet X-TRAIL-ul tău și apoi să
revină la viteza setată când
traficul repornește.
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DE AJUTOR ORICÂND AI NEVOIE

INTERVIN IMEDIAT
Fă cunoștință cu copilotul tău. Vede, simte, îți sare în ajutor. De la funcţiile inteligente
de siguranță care intervin în locul tău până la sistemele complet autonome de
asistenţa la conducere, de la Sistemul Inteligent de Asistenţă la Parcare până la
Sistemul Inteligent de Frânare de Urgență cu Recunoașterea pietonilor, Nissan X-TRAIL
acționează ca partenerul tău nr.1, care are mereu grijă de tine, este mereu acolo
pentru a te susține și nu uită niciodată de cei din jurul tău.

SISTEM INTELIGENT DE FRÂNARE
DE URGENȚĂ CU FUNCŢIE DE
RECUNOAȘTERE A PIETONILOR.
X-TRAIL are grijă de tine și de cei din
jurul tău. Sistemul te avertizează
dacă depistează obstacole în drumul
tău și te ajută să reduci viteza dacă
este necesar.

AVERTIZARE PĂRĂSIRE BANDĂ.
Acest sistem te va avertiza prin semnale
vizuale şi sonore atunci când începi
să ieși de pe banda de circulaţie.

ASISTENȚĂ LUMINI FAZĂ LUNGĂ.
Vezi mai bine pe un drum întunecat.
Sistemul activează automat faza
lungă și reduce temporar intensitatea
luminilor dacă sesizează trafic din
sensul opus.
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DE AJUTOR ORICÂND AI NEVOIE

TE PROTEJEAZĂ ÎNTOTDEAUNA
Tehnologiile Nissan Intelligent Driving folosesc o tehnologie avansată de radar
pentru a monitoriza în mod constant activitatea care se întâmplă în jurul tău,
fiind vigilente în trafic și ajutându-te să faci față oricărei situații neașteptate.
Este ca și cum ai avea o pereche de ochi în plus care să vegheze, astfel încât
să poți profita din plin de aventură împreună cu familia ta.

AVERTIZARE TRAFIC SPATE.
Acest sistem te va avertiza dacă
există orice tip de trafic sau obiecte
mari în spatele tău atunci când
mergi în marșarier.

RECUNOAŞTERE INDICATOARE
RUTIERE. Respectă cele mai noi
limite de viteză datorită detectării
automate a semnelor de circulație
în timpul deplasării tale.

AVERTIZARE UNGHI MORT.
Lărgește-ți aria vizuală: sistemul
te va avertiza dacă există vehicule
care vin din spatele maşinii şi nu
sunt vizibile în oglinzile retrovizoare
din cauza unghiului mort.
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DE AJUTOR ORICÂND AI NEVOIE

STAI LINIȘTIT,
NU EȘTI SINGUR.
X-Trail îţi oferă două tehnologii Nissan importante pentru ca tu şi
cei dragi ţie să fiţi în siguranţă în trafic. Sistemul Cruise Control
Inteligent ajustează viteza pentru a se adapta condiţiilor de trafic
din faţa ta, iar Sistemul de Menţinere a Benzii de Circulaţie virează
uşor maşina în cazul în care depăşeşti marcajul benzii. Condu
relaxat! Noi avem grijă de tine.

CRUISE CONTROL INTELIGENT.
Ajustează viteza vehiculului tău
pentru a menține o distanță de
siguranță în funcție de trafic.

SISTEMUL DE MENŢINERE A BENZII
DE CIRCULAŢIE.
Atunci când circuli pe o bandă,
sistemul intervine pentru a menține
vehiculul tău pe centrul benzii de
circulaţie, chiar şi în curbe uşoare.
Asistenţa la virare va aplica impulsuri
uşoare în volan pentru a te ajuta
să centrezi vehiculul pe banda
de circulaţie.

*Sisteme disponibile de la o dată ulterioară.
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CONDU CA UN PROFESIONIST

CÂȘTIGĂ ÎNCREDERE,
STĂPÂNEȘTE DRUMUL.
X-TRAIL este atât de agil și de prompt, încât îți perfecționează
modul în care conduci. Datorită tehnologiilor Nissan Chassis
Control comportamentul său este zvelt şi, în acelaşi timp,
foarte sigur - oferind o călătorie incitantă și confortabilă
pentru toți cei de la bord. Deci, alătură-te și tu și distrează-te.

SISTEM INTELIGENT DE CONTROL AL
RULĂRII. Ia lucrurile aşa cum sunt.
Acest sistem aplică o frânare subtilă
pentru a reduce mişcările inconfortabile
ale părții superioare a caroseriei și
pentru a spori confortul în timpul
călătoriei pentru întreaga familie.

SISTEM INTELIGENT DE CONTROL
AL TRAIECTORIEI. Păstrează-ți calmul
în viraje. Acest sistem reglează
intensitatea frânării pe fiecare roată,
pentru a te menține pe traiectoria
optimă în viraje.

SISTEM INTELIGENT DE FRÂNĂ MOTOR.
Simte curba. Acest sistem controlează
transmisia CVT ca și cum ai conduce cu
transmisie manuală într-o curbă ușoară.
Coboară într-o treaptă de viteză inferioară
pentru a decelera lin în timpul virajului,
apoi urcă înapoi în treapta de viteză
superioară pentru a accelera la ieșirea
din curbă.
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CONDU CA UN PROFESIONIST

ADAPTEAZĂ-TE LA
PLOAIE SAU LAPOVIȚĂ
ÎNTR-O SECUNDĂ
X-TRAIL se poate adapta la schimbarea condițiilor de drum de 30 de ori mai repede
decât ai clipi din ochi. Fie că este vorba despre zăpadă, pavaj umed sau viraj strâns,
sistemul va transmite automat cuplu către roțile care au nevoie cel mai mult. Chiar și
în condiții ideale de drum, Sistemul 4x4 Inteligent al X-TRAIL își face simţită prezenţa:
o aderenţă remarcabilă pentru un sentiment de siguranţă mai mare ca oricând.

ASISTENȚĂ LA URCARE / AUTO-HOLD. Niciun
milimetru înapoi. Cu sistemul de asistenţă la pornirea
din rampă, urcarea pe un drum înclinat este foarte
simplă. Acest sistem frânează toate cele patru roți
pentru a menține mașina pe loc timp de 3 secunde,
înainte ca alimentarea transmisă roților să le elibereze.
Cu funcția Auto Hold activată, frânele sunt menținute
timp de 3 minute pe orice pantă.

SISTEM 4X4 INTELIGENT. Cu All-Mode
4x4-i ai la dispoziție un sistem capabil
atât pe șosea cât și off-road. Poți alege
modul 2WD pentru o eficiență maximă.
Modul Auto monitorizează în mod constant
condițiile de drum și reglează raportul
tracţiunii între puntea față și puntea spate.
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PUTERE INTELIGENTĂ

PORNEŞTE AVENTURA,
UITĂ DE GRIJI!
Îţi doreşti un consum redus de combustibil cu un crossover spațios care să fie și
foarte uşor de condus? X-TRAIL îți oferă acest lucru. Cu o aerodinamică
excepţională, motoare și transmisii avansate, incluzând transmisia XTRONIC cu
variaţie continuă şi transmisia automată cu dublu ambreiaj DCT, X-TRAIL duce
eficiența și performanța la nivelul următor.
X-TRAIL este echipat cu o gamă de motoare avansate - motor diesel de 1.7 litri şi
motor pe benzină de 1.3 litri, oferind economie de combustibil sporită, emisii CO2
reduse şi performanţe superioare. Motoarele sunt echipate cu sistemul automat
Stop/Start, care opreşte motorul atunci când nu se află temporar în uz - la semafor,
de exemplu - pentru a economisi combustibil, şi apoi îl reporneşte automat, uşor şi
rapid, când trebuie să reiei deplasarea.
În cea mai recentă versiune a transmisiei XTRONIC (Transmisie cu Variație Continuă),
frecarea este redusă cu până la 40% iar plaja de rapoarte de transmisie a fost mărită
depăşind-o pe cea a transmisiilor automate cu 8 trepte de viteză. Modul Eco
îmbunătățește economia de combustibil prin simpla apăsare a unui buton. Toate aceste
avantaje livrează performanţe crescute. Este ca şi cum eşti purtat de un val de energie.

CUPLU
(Nm)

TRACŢIUNE

1.3 DIG-T

157

270

2WD

1.7 dCi

148

340

2WD

1.7 dCi

148

340

2WD

1.7 dCi

148

340

4WD

1.7 dCi

148

340

4WD

MOTORIZARE

EMISII CO2
(G/KM)

CONSUM DE CARBURANT
(L/100KM)

PUTERE
(CP)
270

TRANSMISIE
NEDC - BT*

WLTP

NEDC - BT*

WLTP

ACCELERAŢIE
0-100KM/H

Urban

Extra-Urban

Mixt

Mixt

Mixt

Mixt

8,2 - 8,5*

5,2 - 5,8*

6,3 - 6,8*

7,3 - 7,8

144 - 154*

165 - 175

11,5

Manuală

5,7 - 6,1*

4,7 - 4,9*

5,1 - 5,3*

5,9 - 6,2

135 - 141*

155 - 163

10,7

Xtronic M-CVT

6,2 - 6,5*

5,1 - 5,5*

5,5 - 5,9*

6,9 - 7,5

146 - 155*

182 - 196

12,7

Manuală

6,5 - 6,8*

5,0 - 5,2*

5,6 - 5,8*

6,3 - 6,6

147 - 153*

164 - 173

10,7

Xtronic M-CVT

7,0 - 7,4*

5,5 - 5,8*

6,1 - 6,4*

7,5 - 7,9

160 - 169*

196 - 207

12,7

Automată DCT

Pentru datele cu intervale de valori, valorile exacte depind de nivelul de echipare.
Datele referitoare la consumul de carburant şi emisii CO2 sunt obţinute în urma testelor în laborator, în acord cu legislaţia Uniunii Europene şi sunt destinate comparării
cu valorile altor vehicule. Cifrele pot să nu reflecte rezultatele în condiţii reale. Echipamentele opţionale, întreţinerea, stilul de condus şi condiţiile meteorologice pot
afecta rezultatele oficiale. Datele pentru vehicule indicate cu (*) au fost obţinute în condiţiile de testare în noul ciclu WLTP şi convertite în valori echivalente conform
ciclului de testare NEDC, pentru comparație.
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ACCESORII ORIGINALE NISSAN

PERSONALIZEAZĂ-ȚI AVENTURA
Asigură-te că următoarea aventură cu familia ta va fi şi mai memorabilă echipându-ți X-TRAIL-ul cu dotările
care ți se potrivesc. De la portul dublu USB şi protecţiile pentru praguri cu iluminare, la suporturile de schiuri/
snowboard de dimensiuni familiale și multe alte dotări - poți conta pe accesoriile de origine Nissan pentru a
face întreaga familie să se simtă confortabil și gata de acțiune.
4
5
3

1
6
7

2

1. Scut de personalizare spate
(compatibil cu cârligul de remorcare detaşabil)

4. Port dublu USB pentru al 2-lea rând

2. Cârlig de remorcare detaşabil

6. Suport smartphone (prindere 360)

3. Suport schiuri/snowboard, culisabil - 6 perechi

7. Protecţie praguri, cu iluminare

5. Trepte laterale, aluminiu

Accesoriile şi orice alt echipament suplimentar montat de client după livrarea maşinii pot afecta nivelul emisiilor de CO2 şi al consumului de carburant.
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CULORI

TAPIŢERII
VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

Titanium Olive - PM - EAN

Orange - PM - EBB

Burning Red - S - AX6

Marine Blue - PM - RAW
TEXTIL, TIP SUEDE

TEKNA

White Pearl - P - QAB

Silver - M - K23

Metallic Grey - M - KAD

Black Pearl - P - G41
PIELE CU PERFORAŢII - BEJ

PIELE CU PERFORAŢII - NEGRU

TEKNA, OPŢIONAL

S = solid / M = metalizat / P = perlat / PM = perlat metalizat / PS = perlat special

Ruby Red - PS - NBF

Dark Brown - P - CAS

PIELE BRONZ CU EFECT 3D

JANTE ALIAJ

DIMENSIUNI

A: Ampatament: 2.705 mm
B: Lungime: 4.690 mm

D

C: Lăţime: 1.820 mm
(1.830 mm cu jante 19")
D: Înălţime: 1.710 mm
(1.740 mm cu galerii de plafon)
aliaj 17" (argintiu)

aliaj 18" (prelucrat)

aliaj 19" (prelucrat)

A

C

B
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LA NISSAN,

CALITATEA
PRIMEAZĂ.

EXCELENŢĂ PRIN EXPERIENŢĂ
În tot ceea ce facem la Nissan, ne gândim în primul rând la clienţii
noştri. Fiecare acţiune întreprinsă sau decizie luată este evaluată cu
grijă, precizie şi calitate, pentru că, în final, este pentru tine, clientul
nostru. De la proiectare până la producţie, de la testare până la
livrare, de la servicii client până la angajamente, calitatea este în
fiecare detaliu.

PROCES 360°
Producem calitate de la început, concepem cu meticulozitate
fiecare vehicul, pentru a-l face mai confortabil şi mai fiabil prin
design-ul inovator, tehnologia inteligentă şi detaliile atent studiate,
inspirate de tine.

SIGURANŢĂ
Utilizăm sisteme inteligente de asistenţă la condus pentru a te proteja
constant şi pentru a-ţi oferi experienţe de condus mai seducătoare şi
mai sigure în fiecare zi. Sistemul Around View Monitor utilizează 4 camere
video pentru a-ţi oferi o imagine panoramică, de jur-împrejurul maşinii.

ÎNCREDERE DEPLINĂ
Testăm până la limită vehiculele noastre, pentru a-ţi garanta performanţa
şi fiabilitatea de fiecare zi. Călătorim milioane de kilometri în testele de preproducţie, deschidem şi închidem uşi şi capote de mii de ori pe zi şi utilizăm
chiar praf vulcanic real, din Japonia, pentru a testa rezistenţa geamurilor.
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NISSAN X-TRAIL
ÎȚI OFERĂ:
3 ANI SAU 100.000 KM GARANȚIE
30.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL DE
SERVICE PENTRU MOTOARELE DIESEL
20.000 KM SAU 12 LUNI INTERVAL DE
SERVICE PENTRU MOTOARELE PE
BENZINĂ

LA NISSAN, TU NE MOTIVEZI SĂ
OFERIM CE AVEM MAI BUN.
Tu ne solici ţi imaginaţia , ne provoci
inventivitatea, ne inspiri să schimbăm regulile
şi să inovăm. Pentru Nissan, inovaţia nu
înseamnă doar adăugiri şi extensii, ci mai ales
depăşirea limitelor pentru reinventarea
prezentului. Înseamnă dezvoltarea de soluţii
neaşteptate pentru a-ţi satisface dorinţele
cele mai fanteziste şi mai pragmatice. La
Nissan proiectăm maşini şi accesorii şi
concepem servicii care ies din tipare –
trans formând elementele prac tice în
elemente captivante şi invers, astfel încât
să îţi oferim o experienţă cât mai palpitantă
la volan în fiecare zi.
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Intelligent Mobility este filosofia care ne ghidează în tot ceea ce facem.
Utilizăm tehnologii noi pentru a transforma vehiculele din simple mașini
în parteneri de drum. Împreună călătoria este mai sigură, mai conectată
și mai incitantă. Fie că este vorba despre mașini autonome sau autostrăzi
care îți pot încărca mașina electrică în timpul rulării, totul se întâmplă în
viitorul foarte apropiat. Și este vorba despre un viitor care prinde deja formă
odată cu vehiculul Nissan pe care îl conduci astăzi.

Vizitează site-ul nostru pe: www.nissan.ro

Ștampilă partener autorizat:

S-au depus toate eforturile pentru ca această broşură să fie corectă la momentul publicării ei (Ianuarie 2020). Această broşură
a fost produsă folosind prototipuri de vehicule prezentate în expoziţii. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor,
Nissan Europe îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile vehiculelor descrise şi prezentate în această publicaţie.
Partenerii autorizaţi Nissan vor fi informaţi despre orice astfel de modificări imediat ce acest lucru este posibil. Pentru informaţii
actualizate, te rugăm să te adresezi partenerului autorizat Nissan local. Datorită limitărilor impuse de procesul de tipărire folosit,
imaginile prezentate în această broşură pot diferi de culorile originale din interiorul şi exteriorul maşinii. Toate drepturile rezervate.
Reproducerea totală sau parţială a acestei broşuri fără acordul scris al Nissan Europe este interzisă.
Această broșură este tipărită pe hârtie fără clor – X-TRAIL BROCHURE LHD – Tipărit în UE.
Creat de DESIGNORY, Franța și produs de eg+ worldwide, Franța – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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