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Nowy Nissan X-Trail 
z napędem e-POWER. 
Elektryzujaca moc 
bez ładowania.
Nissan X-Trail to przestronny SUV, posiadający 
wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić 
bezpieczeństwo i komfort podczas każdej 
podróży. Zastosowany w nowym Nissanie X-Trail 
zelektryfikowany napęd e-POWER różni się od 
tradycyjnej technologii hybrydowej. Koła 
napędzane są w 100% przez silnik elektryczny, 
który zapewnia płynne przyspieszenie i optymalny 
rozkład momentu obrotowego. Oszczędny silnik 
benzynowy służy jedynie do wytwarzania energii 
dla silnika elektrycznego, dzięki czemu nie musisz 
martwić się o zasięg, jak w tradycyjnych 
samochodach elektrycznych. Pełną kontrolę 
i doskonałą trakcję zapewni technologia e-4ORCE*, 
czyli wersja z napędem na wszystkie koła. Nissan 
X-Trail dostępny jest również z napędem mild 
hybrid. Teraz każda podróż zamieni się w 
elektryzującą przygodę.

*Pokazane funkcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo 
lub wyłącznie w opcji (za dodatkową dopłatą). 
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Charakterystyczny grill

Reflektory LED

Tylne lampy w kształcie bumerangu e-POWER logo* e-4ORCE logo*

20" felgi ze stopu metali lekkich*

Podróżuj w dobrym stylu  
Nissanem X-Trail nowej generacji
Charakterystyczny grill w kształcie litery V podkreśla przynależność modelu do 
marki Nissan, a smukłe reflektory LED, imponujące wloty powietrza z przodu  
oraz muskularna sylwetka sprawią, że wyróżnisz się z tłumu. 

*W zależności od wybranej wersji napędowej.
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Systemy wspierające kierowcę*Szybka bezprzewodowa ładowarka 15 W** Oświetlenie ambientowe*

Nawigacja Navi-Link*

12.3" Wyświetlacz NissanConnect*

12.3" Cyfrowy kokpit*
10.8" Wyświetlacz przezierny Head-Up*

Technologie wsparcia kierowcy
Niezastąpionym wsparciem kierowcy podczas jazdy będą trzy 
wyświetlacze o łącznej przekątnej 35 cali*. Dzięki nim doświadczysz 
technologii Nissana w jej najlepszym wydaniu. Kiedy usiądziesz 
wygodnie w ergonomicznym fotelu, wskazówki nawigacji i inne 
ważne informacje wyświetlą się na przeziernym ekranie Head-Up 
display, na wysokości linii wzroku. Wnętrze modelu X-Trail 
wykończono z dbałością o najdrobniejsze szczegóły – wysoki 
komfort podróży zapewnia doskonałe wycieszenie kabiny 
pasażerskiej. Oświetlenie ambientowe* tworzy relaksującą atmosferę, 
a wysokiej jakości materiały są miękkie i przyjemne w dotyku.

*Pokazane funkcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub wyłącznie w opcji (za dodatkową dopłatą).
**Zaprojektowano zgodnie ze standardem ładowania Qi i zoptymalizowano dla urządzeń z certyfikatem Qi. W przypadku urządzeń bez certyfikatu Qi wydajność ładowania bezprzewodowego 
może być ograniczona.
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e-POWER. Zupełnie nowy wymiar 
zelektryfikowanego napędu
e-POWER to innowacyjna technologia Nissana wykorzystująca 
oszczędny silnik benzynowy jedynie do ładowania baterii, 
która zasila silnik elektryczny napędzający koła. Rozwiązanie to 
zapewnia dynamiczne i ciche prowadzenie, bez potrzeby 
doładowywania baterii z sieci elektrycznej.

HYBRID
Koła napędzane są zarówno 

silnikiem spalinowym, 
jak i elektrycznym.

SKRZYNIA BIEGÓW SILNIK ELEKTRYCZNY SILNIK ELEKTRYCZNY

e-POWER
Koła napędzane są wyłącznie 

silnikiem elektrycznym

100% ELEKTRYCZNY
Koła napędzane są wyłącznie 

silnikiem elektrycznym

SILNIK 
SPALINOWY GENERATOR BATERIA SILNIK 

ELEKTRYCZNY FALOWNIK

CYFROWY WYŚWIETLACZ INFORMUJĄCY 
O PRZEPŁYWIE ENERGII*

e-Pedal Step
e-Pedal Step to autorska technologia Nissana, która 
pozwala efektywnie przyspieszać i zwalniać przy 
użyciu tylko pedału gazu przy prędkościach powyżej 
10 km/h. Pedał hamulca służy jedynie do ostrzejszego 
hamowania i całkowitego zatrzymania samochodu.

*Pokazane funkcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub wyłącznie w opcji 
(za dodatkową dopłatą).

Nissan X-Trail e-POWER: zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/100km): 5,8–6,2 l/100km; 
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP (g/km): 132–141 g/km.
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5 trybów jazdy do wyboru*

Napęd na wszystkie koła e-4ORCE reguluje moment obrotowy i hamowanie każdego z kół 
z osobna, traktując priorytetowo te, które mają największą przyczepność do nawierzchni, 
aby zapewnić niezawodne pokonywanie wzniesień i zredukować promień skrętu.

z e-4ORCE

bez e-4ORCE

*Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za 
dodatkową opłatą.

Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE: zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/100km): 6,3–6,6 l/100km; Emisja CO2 w cyklu 
mieszanym WLTP (g/km): 143–150 g/km.

e-POWER z napędem na wszystkie 
koła. To właśnie e-4ORCE.
Chociaż droga bywa śliska, Ty będziesz pokonywać ją pewnie, jak nigdy 
dotąd. Możesz śmiało wyruszać w nieznane, bo nowy X-Trail został 
wyposażony w opracowaną przez Nissana innowacyjną technologię 
napędu na wszystkie koła. e-4ORCE* zapewnia równowagę między 
mocą i niespotykanym wcześniej poziomem kontroli. Możesz wybrać 
jeden z pięciu trybów jazdy: Normal, Sport, Eco, Off-road lub Snow, 
które gwarantują komfort podróży na każdym rodzaju nawierzchni.
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Napęd Mild Hybrid.
Emocje i wydajność, 
bez kompromisów.
Nowy Nissan X-Trail dostępny jest również 
z napędem mild hybrid, zasilanym jednostką 
spalinową o zmiennym stopniu sprężania, dzięki 
czemu możesz cieszyć się dynamiczną jazdą 
i oszczędnością paliwa. Zmienny stopień sprężania, 
który wynosi od 8:1 do 14:1, to prawdziwe osiągnięcie 
konstrukcyjne, opracowane z myślą o wydajności 
i emocjach płynących z jazdy. Technologia mild 
hybrid zapewnia dodatkowy moment podczas 
przyśpieszania, a bateria litowo-jonowa odciąża 
silnik spalinowy, aby poprawić wydajność.

Mild Hybrid
Koła napędzane są silnikiem 
benzynowym, wspieranym 

pracą baterii litowo-jonowej
SKRZYNIA BIEGÓW

SILNIK 
SPALINOWY GENERATOR BATERIA

Nissan X-Trail Mild Hybrid: Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (l/100km): 
7,1–7,5 l/100km; Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP (g/km): 161–169 g/km.
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INTELIGENTNY TEMPOMAT monitoruje odległość oraz prędkość 
Twojego samochodu i pojazdu jadącego przed nim, 
aby zachować bezpieczną, zaprogramowaną odległość.

INTELIGENTNY SYSTEM UNIKANIA KOLIZJI CZOŁOWEJ to dodatkowa 
para oczu, która monitoruje zachowanie dwóch jadących przed 
Tobą samochodów. System potrafi wykryć pojazdy z przodu, które 
nagle zwalniają i ostrzec Cię sygnałem dźwiękowym i wizualnym, 
żebyś zwolnił.

INTELIGENTNY SYSTEM ZAPOBIEGANIA KOLIZJOM PODCZAS 
COFANIA daje więcej pewności na parkingu. System może 
automatycznie zahamować, jeśli wykryje nieruchomy obiekt 
za samochodem.

ASYSTENT PASA RUCHU** subtelnie koryguje tor jazdy, nawet na 
łagodnych zakrętach. System utrzymuje samochód na środku pasa, 
koryguje pozycję kierownicy lub hamuje w awaryjnych sytuacjach.

INTELIGENTNY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO HAMOWANIA AWARYJNEGO 
wykrywa obiekty i aktywuje hamowanie, jeśli wykryje ryzyko kolizji z 
samochodem, pieszym lub rowerzystą przy niskiej prędkości.

*System ProPILOT Assist to innowacyjna technologia wsparcia kierowcy, ale nie jest w stanie zapobiec 
kolizjom na drodze. System ProPILOT Assist jest przeznaczony wyłącznie na drogi szybkiego ruchu 
(oddzielone barierami) i wymaga stałej uwagi kierowcy oraz trzymania rąk na kierownicy. Kierowca 
jest odpowiedzialny za zachowanie czujności, bezpieczną jazdę, przestrzeganie ograniczeń prędkości 
i bezpiecznej prędkości zależnie od warunków na drodze oraz możliwość przejęcia kontroli 
nad samochodem w każdej chwili. 

System Navi-Link obejmuje funkcję rozpoznawania znaków drogowych, która może jednak nie 
wykrywać i nie odczytywać wszystkich znaków we wszystkich warunkach drogowych. Kierowca 
powinien obserwować wszystkie znaki drogowe i przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

**Pokazane funkcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub wyłącznie 
w opcji (za dodatkową dopłatą).

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
System ProPILOT Assist z Navi-link* nie tylko pomaga zachować wcześniej zaprogramowaną odległość 
od samochodu z przodu i utrzymać pojazd na środku pasa ruchu, ale także wykorzystuje wbudowane mapy 
TomTom®, które wspierają kierowcę w pokonywaniu zakrętów, skrzyżowań czy planowaniu zjazdu. System 
na bieżąco monitoruje sytuację przed pojazdem, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i spokój ducha.
ProPilot Park** to Twój osobisty asystent przy parkowaniu. Funkcja automatycznie wykrywa wolne miejsce 
parkingowe, w którym zmieści się samochód i pomaga wykonać odpowiednie manewry – automatycznie steruje 
układem kierowniczym, hamulcowym i pedałem gazu. Inteligentny System Kamer 360°** monitoruje sytuację 
wokół samochodu podczas manewrowania, użytkowanik może wybrać widok kamery z przodu, tyłu lub 
od strony krawężnika.
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Zeskanuj kod QR, aby 
pobrać aplikację 
NissanConnect Services i 
połącz się ze swoim 
nowym Nissanem.

ASYSTENT GOOGLE (3)

Skorzystaj z funkcji NissanConnect w samochodzie za pomocą poleceń głosowych 
Asystenta Google.(4)

Idealnie połączony z Twoim światem
Ekran dotykowy HD o przekątnej 12,3 cala(1) w nowym Nissanie X-Trail 
to Twoje drzwi do systemu NissanConnect, który obejmuje intuicyjną 
nawigację, zaawansowane technologie i wiele innych funkcji. Podłączając 
swój telefon, uzyskujesz dostęp do ulubionych aplikacji za pomocą Apple 
CarPlay®(2) i Android Auto™(2). Skorzystaj też z naszej aplikacji na smartfona 
NissanConnect Services, która umożliwia m.in. przesyłanie trasy podróży 
lub uzyskanie informacji o stanie Twojego Nissana X-Trail.

(1) Ekran dotykowy HD jest dostępny tylko w wersji N-Connecta lub wyższej.

(2) Aplikacje Apple CarPlay i Android Auto są dostępne bezpłatnie, w zależności od modelu i/lub wersji samochodu. Z przyczyn niezależnych 
od Nissana, Apple CarPlay i Android Auto mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma Nissan nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niekompletność funkcji Apple CarPlay i/lub Android Auto w pojeździe.

(3) Wyposażenie dostępne w zależności od wersji, w standardzie lub wyłącznie jako opcja (za dopłatą).

(4) Bezpłatne usługi (Asystent Google, Historia i analiza jazdy, Pomoc w razie awarii) są dostępne bezpłatnie przez okres 7 lat, w 
zależności od modelu i/lub klasy.

Aby korzystać z usług NissanConnect, potrzebujesz konta użytkownika NissanConnect oraz musisz się zarejestrować i zalogować 
do NissanConnect przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. Łączenie telefonu komórkowego w celu skorzystania z aplikacji 
NissanConnect powinno odbywać się dopiero po bezpiecznym zaparkowaniu samochodu. Korzystanie z systemu powinno być zawsze 
zgodne z przepisami Kodeksu drogowego. Kierowca powinien korzystać z systemu tylko wtedy, kiedy może to zrobić bezpiecznie. 
Użytkownik powinien pamiętać, że korzystanie z technologii głośnomówiącej może odwracać uwagę od drogi, co może mieć 
negatywny wpływ na kontrolę nad pojazdem. Aby korzystać z bezpłatnej aplikacji NissanConnect, Services potrzebujesz smartfona z 
kompatybilnym systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karty SIM z opcją danych mobilnych w ramach dotychczasowej lub 
osobnej umowy na telefon komórkowy z dostawcą usług mobilnych. Wszystkie usługi są uzależnione od zasięgu sieci komórkowej. Z 
przyczyn niezależnych od Nissana, niektóre funkcje mogą być niedostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać poprawnie. Firma 
Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niepoprawne funkcjonowanie niektórych funkcji. Mapy i bieżące 
informacje o natężeniu ruchu, usługi zdalnego sterowania oraz inteligentne powiadomienia są płatne, ale przez okres 3 lat są 
oferowane bezpłatnie dla kwalifikujących się samochodów wyposażonych w aplikację NissanConnect Services.
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym dealerem Nissana lub korzystając z następujących danych kontaktowych: 
+48 801 647 726, +36 1 371 54 96 (z zagranicy).

Bezpieczeństwo i stan 
techniczny samochodu
Dostępna w aplikacji 
NissanConnect Services 
Funkcja Pomocy Drogowej(4)

wzywa pomoc drogową, 
kiedy jej potrzebujesz. 
Pozwala także na 
wygenerowanie raportu 
o stanie technicznym 
Twojego samochodu.

Nawigacja
Bez problemu dotrzesz 
do celu dzięki usłudze 
Door-to-Door. Wyślij trasę 
podróży ze swojego telefonu 
bezpośrednio do systemu 
nawigacji. Funkcja historii 
i analizy jazdy w aplikacji 
NissanConnect Services 
umożliwi sprawdzenie 
pokonanej odległości, 
liczbę przejechanych tras 
i wiele więcej.

Pozostań w kontakcie
Podłącz swoje urządzenie 
z systemem Android lub iOS, 
aby szybko i w prosty sposób 
cieszyć się łącznością 
ze światem oraz funkcją 
kontroli głosowej. Zyskaj 
dostęp do ulubionej muzyki, 
komunikatorów i innych 
aplikacji.

Komfort i wygoda
Aplikacja NissanConnect 
Services zapewnia dostęp do 
funkcji zdalnego zamykania 
lub otwierania drzwi, zdalnej 
aktywacji klaksonu, świateł 
czy funkcji lokalizacji 
samochodu. 
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Przykładowe konfiguracje 
ustawień foteli

Zelektryfikowany SUV 
dla całej rodziny.
Zapomnij o problemach z montowaniem 
fotelików dziecięcych. Dzięki tylnym drzwiom 
otwieranym pod kątem 85° i wielu możliwościom 
konfiguracji do 7 siedzeń*, bezstresowe rodzinne 
przygody zaczynają się już w chwili wyjazdu. 
Pasażerowie zajmujący fotele w pierwszym, 
w drugim i trzecim rzędzie zrelaksują się dzięki 
trzystrefowej klimatyzacji* i ergonomicznym 
fotelom, które gwarantują komfort nawet 
na długich trasach.

*Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne 
niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.
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Osłony przeciwsłoneczne z tyłu*

Praktyczny schowekPływająca konsola centralna

Trzystrefowa klimatyzacja*

Dwa punkty zaczepu Isofix na tylnej kanapie

Gniazda USB w drugim rzędzie siedzeń*

Kąt otwarcia 
tylnych drzwi 85°

85°

Praktyczna przestrzeń dla całej rodziny
Rodzinne przygody mogą być komfortowe dzięki elementom  
wyposażenia, które gwarantują, że każda podróż przebiegnie  
bezproblemowo. Pomogą Ci w tym tylne rolety, które zwijają się  
w mgnieniu oka i porty USB, dzięki którym wszystkie urządzenia będą 
zawsze w pełni naładowane (porty są zlokalizowane przy przednich 
siedzeniach i w drugim rzędzie foteli). Pakowanie staje się proste,  
bo masz do wyboru 16 możliwych konfiguracji przestrzeni bagażowej 
dzięki modułowym panelom* oraz przesuwanym siedzeniom w drugim 
rzędzie, dzielonym w układzie 40:20:40. To wszystko pozwoli 
dostosować przestrzeń pasażerską i bagażową do Twoich potrzeb.

*Pokazane opcje mogą nie być dostępne lub mogą być dostępne niestandardowo lub wyłącznie w ramach opcji za dodatkową opłatą.
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NAKŁADKA OCHRONNA TYLNEGO ZDERZAKA
Chroni tylny zderzak przed zarysowaniem 
i uszkodzeniem podczas ładowania bagażu.

PODŚWIETLANE NAKŁADKI PROGU
Wykonana ze szczotkowanego aluminium nakładka 
chroni przed otarciami spowodowanymi obuwiem. 

HAK HOLOWNICZY
Maksymalny uciąg 
do 2000 kg

Przygotuj swojego Nissana X-Trail 
na przygodę dzięki oryginalnym akcesoriom.
Dostosuj wyposażenie swojego Nissana X-Trail do potrzeb rodziny i wymogów 
każdej podróży. Poprzeczki relingów, dodatkowe stopnie boczne czy przegrody 
do bagażnika zapewnią komfortowe warunki podczas każdej przygody.

DWUSTRONNA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
Wykończona z jednej strony twradą powłoką 
z tworzyw sztucznych, a z drugiej miękkim welurem.

POPRZECZKI DO RELINGÓW DACHOWYCH
Zintegrowane z zamontowanymi relingami 
dachowymi. Maksymalne obciążenie 75 kg.

ZIMOWA FELGA 
KOGARASHI – 18" 
Dostępne kolory: 
srebrny i czarny.

DYWANIKI LUKSUSOWE
Wykonane z włókien 
o gęstszym splocie - miękkie, 
wygodne i niezwykle 
wytrzymałe.

DYWANIKI WELUROWE
Zapewniają ochronę, jakość 
i bezpieczeństwo. 
Zaprojektowane specjalnie 
z myślą o nowym modelu 
X-Trail. 

DYWANIKI GUMOWE
Łatwe w utrzymaniu, mocne 
i wytrzymałe - zapewniają 
jeszcze skuteczniejszą 
ochronę przed 
zabrudzeniami i wilgocią.

BAGAŻNIKI DACHOWE 
Zwiększ przestrzeń bagażową 
Nissana X-Trail dzięki specjalnie 
zaprojektowanemu bagażnikowi 
dachowemu. Dostępny w czterech 
różnych rozmiarach:

Ranger: pojemność 90 l – 280 l – 7 kg
Mały: pojemność 380 l – 13 kg
Średni: pojemność 480 l – 15 kg
Duży: pojemność 630 l – 17,5 kg

Akcesoria i dodatkowe wyposażenie montowane w samochodzie przez klienta mogą mieć wpływ na komunikowane dane dotyczące zasięgu samochodu. Oryginalne akcesoria Nissana są objęte 
gwarancją na nowy pojazd przez 3 lata/100 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), jeśli zostaną zamontowane przez dealera lub warsztat Nissana przed wydaniem samochodu 
klientowi lub w okresie gwarancji na nowy pojazd. Oryginalne akcesoria zamontowane poza okresem gwarancyjnym na nowy pojazd przez podmiot zewnętrzny lub przez klienta są objęte 
wyłącznie gwarancją na oryginalne części i akcesoria Nissana na okres 12 miesięcy, bez względu na liczbę przejechanych kilometrów.

 Wybrane akcesoria Nissana oferowane przez zatwierdzonych partnerów firmy Nissan. Podmioty te udzielają gwarancji na swoich warunkach, na okres minimum jednego roku. Szczegółowe 
informacje u dealera Nissana.

STOPIEŃ BOCZNY
Dodatkowe stopnie boczne ułatwiają wsiadanie 
i wysiadanie z samochodu.

Stylistyka nadwozia    |    Stylistyka wnętrza    |    Technologia i wydajność    |    Przestrzeń wnętrza    |    Personalizacja Drukuj   |   Pełny Ekran

Strona 1    |     Strona 2    |     Strona 3 



VC-T MHEV 
2WD

(5-osobowy)

VC-T MHEV 
2WD

(7-osobowy)

VC-T e-POWER 
2WD 

(5-osobowy)

VC-T e-POWER
e-4ORCE 

(5-osobowy)

VC-T e-POWER 
e-4ORCE 

(7-osobowy)
A - Długość całkowita (mm) 4680
B - Rozstaw osi (mm) 2705
C - Szerokość całkowita ze 
złożonymi lusterkami (mm) 1840

D - Wysokość całkowita (mm) 1725
Pojemność skokowa silnika 
spalinowego (cm³) 1476-1497 1477-1497

Moc silnika (kW/KM) 161/163 201/204 211/213
Skrzynia biegów Automatyczna Xtronic Reduktor
Max. moment obrotowy (Nm) 300 330 (FR) 330 (FR) + 195 (RR)
Przyśpieszenie 0-100km/h (s) 9,6 8,0 7,0 7,2
Prędkość maksymalna (km/h) 200 170 180
Emisja CO2 - cykl mieszany 
(WLTP) (g/km) od 161* od 164* od 132* od 143* od 146*

Zużycie paliwa - cykl 
mieszany (WLTP) (l/100km) od 7,1* od 7,2* od 5,8* od 6,3* od 6,4*

Dopuszczalna masa 
całkowita (kg) 2100 2285 2245 2345 2535

Dopuszczalna masa 
przyczepy wyposażonej 
w hamulce (kg)

2000 1800 670 1800 1650

Dopuszczalna masa 
przyczepy nie wyposażonej 
w hamulce (kg)

750 750 670 750 750

Prześwit (mm) 210 210 205 192 198
Pojemność bagażnika 
(mierzona do lini okien, do 
drugiego rzędu siedzeń) (l)

585 485 575 575 485

Pojemność bagażnika 
(mierzona do linii dachu, 
ze złożonymi fotelami) (l)

1424 1298 1396 1396 1298

Pojemność zbiornika paliwa (l) 55 55 55 55 55

DANE TECHNICZNE

D

B
A C

PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
W WERSJI 5-OSOBOWEJ

PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA
W WERSJI 7-OSOBOWEJ**

Pakiety przeglądów 
serwisowych
Umowa serwisowa Nissana to najlepszy 
sposób, aby zapewnić swojemu 
nowemu Nissanowi X-Trail obsługę 
serwisową na najwyższym poziomie! 
Profesjonalnie zajmiemy się Twoim 
samochodem, a ponadto zapewnimy 
niezmienione ceny usług serwisowych 
przez cały okres obowiązywania 
umowy. Będziemy wymieniać części 
i płyny w Twoim pojeździe zgodnie 
z programem obsługi serwisowej Nissana 
oraz przeprowadzimy kontrole, które 
zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo 
podczas każdej podróży. Jeśli sprzedasz 
swój samochód przed terminem 
wygaśnięcia umowy, zostanie ona 
przeniesiona na nowego właściciela.

Rozszerzona 
gwarancja*
Rozszerzona gwarancja Nissana, 
stanowiąca produkt ubezpieczeniowy, 
umożliwia wydłużenie standardowego 
okresu gwarancyjnego, który wynosi 
3 lata lub 100 000 km do maksymalnie 
5 lat lub 150 000 km (w zależności od 
tego co nastąpi pierwsze). Możesz 
wybrać gwarancję pod kątem sposobu 
użytkowania pojazdu. W przypadku 
naprawy elementu objętego gwarancją 
stosowane są wyłącznie oryginalne 
części Nissana, montowane przez 
wykwalifikowanych mechaników.

*W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH 
INFORMACJI PROSIMY SKONTAKTOWAĆ 
SIĘ Z AUTORYZOWANYM DEALEREM 
NISSANA.*Zużycie paliwa oraz emisje CO2 podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne są zgodne 

z nową procedurą testową WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa.
**Przestrzeń bagażowa w wersji 7-osobowej przy rozłożonym trzecim rzędzie siedzeń.
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TAPICERKA GAMA KOLORÓWFELGI

Szary - KAD

Czarny perłowy - G41

Biały - QAK

Biały perłowy - QAB Srebrny - K23

Szampański - KAY Ceramiczny szary - KBY

Pomarańczowy - EBL Niebieski - RBY Czerwony - NBL

Biały perłowy 
+ Czarny dach - XBJ

Szampański 
+ Czarny dach - XEW

Niebieski 
+ Czarny dach - XEU

Szary ceramiczny 
+ Czarny dach - XFU

Pomarańczowy 
+ Czarny dach - XEV

WERSJE WYPOSAŻENIA

+ 19" felgi ze stopu metali lekkich
+ Przednie światła przeciwmgielne LED
+ Bezprzewodowa ładowarka 15 W
+ System audio BOSE
+ System ProPILOT Assist z Navi-link
+ Wyświetlacz przezierny Head-Up 10,8"
+ Inteligentny asystent automatycznego 

parkowania ProPILOT Park (w wersjach 
z napędem e-POWER)

+ Elektryczne i bezdotykowe sterowanie klapy 
bagażnika

+ Wyposażenie opcjonalne:
- 20" felgi ze stopu metali lekkich 
- Pakiet Premium

TEKNA

+ 18" felgi ze stopu metali lekkich
+ Cyfrowe zegary TFT 12,3"
+ System multimedialny NissanConnect z 12,3" 

ekranem dotykowym
+ Inteligentny system kamer 360°
+ Przyciemniane szyby z tyłu
+ Światła przednie FULL LED z czujnikiem zmierzchu
+ Trójstrefowa klimatyzacja automatyczna
+ Relingi dachowe
+ Wyposażenie opcjonalne:

- 19" felgi ze stopu metali lekkich
- Pakiet Technologiczny

N-CONNECTA LAKIER STANDARDOWY

LAKIER METALIZOWANY / PREMIUM

LAKIER DWUKOLOROWY

MATERIAŁ
CZARNO-SZARY – G
N-CONNECTA (MHEV, e-POWER)

18" ZE STOPU METALI LEKKICH 
N-CONNECTA

19" ZE STOPU METALI LEKKICH
TEKNA
N-CONNECTA (opcjonalnie)

20" ZE STOPU METALI LEKKICH
TEKNA (opcjonalnie)

SKÓRA EKOLOGICZNA 
CZARNY – G 
TEKNA (MHEV, e-POWER)

SKÓRA PREMIUM
CZARNY - G
TEKNA (MHEV, e-POWER)

SKÓRA EKOLOGICZNA 
SZARY - K
TEKNA (e-POWER)

SKÓRA PREMIUM
KARMELOWY - C
TEKNA (e-POWER)
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Dowiedz się więcej na temat nowego Nissana X-Trail na:
https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/x-trail.html
Nissan na: Facebook, Youtube.
Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były aktualne w chwili jej publikacji (Luty 2023 r.). Zgodnie z 
polityką ciągłego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych 
lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Nissana w celu uzyskania 
aktualnych informacji. Kolory przedstawione w broszurze mogą różnić się od rzeczywistych kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest zabronione. 
Opracowanie: DESIGNORY (Francja) Produkcja: eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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