NISSAN X-TRAIL
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A CO JEŚLI_

PODĄŻANIE WYTYCZONYMI
ŚCIEŻKAMI NIE JEST W
TWOIM STYLU?

Potrzebujesz pojazdu równie gotowego na przygodę, jak Ty sam. Takiego, którym
będziesz mógł pojechać dokądkolwiek zechcesz. Potrzebujesz też komfortu i
technologii, które sprawią, że droga powrotna będzie równie przyjemna. A gdyby
jeszcze do tego dorzucić dobry styl i niepowtarzalną perspektywę? Zatem
przygotuj się i zaczynajmy. Oto zupełnie nowy Nissan X-TRAIL.
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Warunki na zewnątrz mogą być surowe, ale we wnętrzu Nissana X–TRAIL panuje pełny komfort.
Rozsiądź się wygodnie i korzystaj z takiego wyposażenia, jak opcjonalne otwierane
panoramiczne okno dachowe, opcjonalna tapicerka skórzana z podwójnymi przeszyciami,
diodowe oświetlenie wnętrza i błyszczące czarne elementy wykończenia z metalizowanymi
dodatkami. Widok w każdym kierunku jest równie atrakcyjny.
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MOCNE WRAŻENIA POD KAŻDYM
WZGLĘDEM.
Inspirujące stanowisko obserwacyjne z widokiem na
rozgwieżdżone niebo lub przytulny zakątek w chłodny
poranek – X-TRAIL zawsze dobrze o Ciebie zadba.
Wygodne, inspirowane stanem nieważkości fotele z podparciem
kręgosłupa – inżynierowie Nissana skorzystali z doświadczeń
astronautów unoszących się swobodnie w komfortowej pozycji przy
zerowej grawitacji. Starając się odtworzyć tę „neutralną pozycję” za
kierownicą, zaprojektowali odpowiednio wyproﬁlowany fotel podpierający
kręgosłup od odcinka lędźwiowego po piersiowy, z wyściełaniem
elastycznie reagującym na indywidualne u każdego kierowcy punkty
nacisku. W efekcie daje to poczucie niezwykłej wygody, przy czym
kosmiczny kombinezon wcale nie jest potrzebny.
Elektrycznie otwierane panoramiczne okno dachowe – kolejna
inspiracja kosmosem. Przez opcjonalne elektrycznie otwierane okno dachowe
wszystkie osoby podróżujące Nissanem X-TRAIL mogą spoglądać w niebo i
wróżyć sobie z gwiazd.
Podgrzewane i chłodzone uchwyty na kubki – dzięki nim Twoje napoje
pozostaną chłodne lub gorące, tak jak lubisz.
Szybko nagrzewające się przednie fotele – przykład innowacyjności
Nissana dotyczącej najdrobniejszych szczegółów. Koncentracja na
najważniejszych strefach ciała i ich podgrzewanie w odpowiedniej kolejności
powodują, że komfort termiczny jest osiągany w możliwie najkrótszym czasie.
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WSIĄDŹ I ROZGOŚĆ SIĘ.
Pomysłowa konstrukcja drugiego rzędu foteli. Dzięki systemowi
elastycznej konﬁguracji foteli, X-TRAIL oferuje w drugim rzędzie prawdziwie
pierwszą klasę. Siedzenia dzielone w układzie 60/40 można przesunąć do
przodu, powiększając przestrzeń bagażową, lub do tyłu, dając pasażerom
więcej miejsca na nogi. Położenia pośrednie także są możliwe.
Odchylenie oparcia do tyłu pomaga natomiast zrelaksować się w podróży.
Opcjonalny trzeci rząd siedzeń. Przydaje się, kiedy trzeba przewieźć
współpracowników lub większe grono znajomych. Trzeci rząd siedzeń w
modelu X-TRAIL jest dzielony w układzie 50/50, co zapewnia większą
elastyczność przy przewożeniu osób i ich sprzętu. Złożone siedzenia tworzą
z podłogą bagażnika jednolitą płaską powierzchnię.
Elektrycznie otwierana klapa bagażnika i tylne drzwi otwierane
pod kątem 77º. Tylne drzwi Nissana X-TRAIL otwierające się pod kątem
niemal 80º ułatwiają umieszczenie w środku fotelika dziecięcego lub deski
snowboardowej. Drzwi bagażnika z opcjonalnym elektrycznym sterowaniem
można otworzyć umieszczonym na nich przyciskiem, inteligentnym
kluczykiem lub przełącznikiem znajdującym się obok fotela kierowcy.

°

SKŁADANY
DRUGI RZĄD
SIEDZEŃ

77

– SZEROKI KĄT OTWARCIA
TYLNYCH DRZWI

PRZESUWANY DRUGI
RZĄD SIEDZEŃ
ELEKTRYCZNIE OTWIERANE
DRZWI BAGAŻNIKA
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KONFIGURACJI
Divide-N-Hide. System aranżacji
przestrzeni bagażowej Divide-N-Hide
(„podziel i ukryj”) można łatwo
obsługiwać jedną ręką. Zestaw
regulowanych półek i przegród daje
swobodę konﬁguracji tej części pojazdu.
Długa, płaska podłoga z umieszczonym
pod nią schowkiem na długie przedmioty
i to, co chciałbyś ukryć przed wzrokiem
ciekawskich.
Po obniżeniu podłogi zyskasz dodatkową
przestrzeń na wyższe przedmioty.
Wysoki schowek na cenniejsze
przedmioty z półką na podręczne
drobiazgi na górze.
Schowek o dużej kubaturze pod spodem
i półka z przegródkami na przedmioty,
które chcesz mieć pod ręką.

OTWARTA PRZESTRZEŃ I OTWARTY UMYSŁ.
Miejsce na sprzęt i ekipę. X-TRAIL, którym można przewieźć przedmioty o długości
aż do 2,6 metra, otwiera zupełnie nowe możliwości. Składane i dzielone w proporcji
60/40 siedzenia pozwalają zabrać w podróż także znajomych i przyjaciół.

1982

LITRY

Ty, pasażer i mnóstwo
ładunku.

550

LITRÓW

Pięć osób i Wasz sprzęt.
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MOŻESZ POSZALEĆ –
ALE I TAK ZACHOWASZ
CZYSTE SUMIENIE.
A co jeśli miałbyś przestronnego SUVa, który zużywa niewiele paliwa i
dostarcza mnóstwa przyjemności z jazdy? Taki pojazd istnieje – to właśnie X-TRAIL
z aerodynamicznym nadwoziem, nowoczesnym silnikiem i innowacyjną przekładnią Xtronic,
która maksymalizuje efektywność i osiągi.
Zapas mocy. X TRAIL jest napędzany zaawansowanym silnikiem wysokoprężnym 1.6,
zapewniającym osiągi na poziomie większych jednostek tego typu przy ograniczonych
wartościach zużycia paliwa i emisji CO2. Automatyczny system Stop/Start wyłącza silnik,
kiedy nie musi on pracować – na przykład w czasie oczekiwania na zmianę świateł – a
gdy zapali się „zielone”, płynnie i szybko go uruchamia. Rozwiązanie to przyczynia się do
obniżenia zużycia paliwa.

SILNIK

MOC
(KM)

MAKSYMALNY
MOMENT
OBROTOWY (NM)

1.6-L dCi diesel
2WD MT

130

320

1.6-L dCi diesel
2WD Xtronic

130

320

1.6-L dCi diesel
4WD MT

130

320

1.6-L DIG-T
2WD MT

163

240

EMISJA CO2*
(G/KM)

ZUŻYCIE PALIWA*
(L/100 KM)

129 (133
felgi 19")
135 (139
felgi 19")
139 (143
felgi 19")
145 (149
felgi 19")

4.9 (5.1
felgi 19")
5.1 (5.3
felgi 19")
5.3 (5.4
felgi 19")
6.2 (6.4
felgi 19")

*Dane w trakcie potwierdzenia w procesie homologacji.

Xtronic (przekładnia bezstopniowa). W najnowszej wersji tej przekładni tarcie zostało
zredukowane nawet o 40%, a zakres przełożeń jest większy niż w niektórych 8 stopniowych
skrzyniach automatycznych. Nowy tryb Eco umożliwia ograniczenie zużycia paliwa za
jednym naciśnięciem przycisku. Powyższe rozwiązania oraz wysoka kultura pracy dają
poczucie dużej elastyczności zespołu napędowego.
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A CO JEŚLI_

TWÓJ SAMOCHÓD WIEDZIAŁBY,
KIEDY POKONUJESZ ZAKRĘT?
I jak reagować na Twoje polecenia? W takie intuicyjne rozwiązanie wyposażony
jest każdy Nissan X-TRAIL. W każdej sytuacji możesz czuć się pewnie i wyjść z niej
z uśmiechem.
Intuicyjny napęd na cztery koła. Dzięki
All-Mode 4x4-i Nissan X-TRAIL świetnie radzi
sobie zarówno na utwardzonych drogach, jak i
w terenie. W trybie 2WD moc przekazywana
jest tylko na jedną oś, co ogranicza zużycie
paliwa. W trybie Auto samochód stale
monitoruje warunki jazdy i dostosowuje
rozdział mocy między przednie i tylne koła pod
kątem jak najlepszej przyczepności. A gdy
warunki jazdy są naprawdę niesprzyjające?
Wtedy warto włączyć stały napęd na wszystkie
koła (tryb 4WD).

Aktywny hamulec silnikowy. W czasie
zwalniania przed zakrętem lub całkowitym
zatrzymaniem system wykorzystuje przekładnię
Xtronic do hamowania silnikiem. Działanie
systemu przypomina nieco redukcję biegu w
tradycyjnej przekładni – samochód płynniej
zmniejsza prędkość i pewniej hamuje.

Aktywna kontrola toru jazdy.
Innowacyjna technologia pomagająca
zapanować nad pojazdem w trakcie
pokonywania zakrętu. System rozpoznaje, że
samochód pokonuje zakręt i w razie potrzeby
może indywidualnie hamować poszczególne
koła, pomagając w utrzymaniu sterowności.

System kontroli ruchów nadwozia. Koniec
z kołysaniem na wybojach. X-TRAIL może
automatycznie zahamować koła i dostosować
wartość momentu obrotowego po najechaniu
na nierówność, zwiększając w ten sposób
komfort jazdy i stabilizując pojazd.

System wspomagania ruszania pod
górę. Coraz wyżej i wyżej... System
wspomagania ruszania pod górę zapobiega
stoczeniu się pojazdu w takiej sytuacji.
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ZAAWANSOWANY WYŚWIETLACZ NISSANA

INNOWACJA DOKŁADNIE
PRZED OCZAMI KIEROWCY.
Informacje o ruchu drogowym. Umówiona kolacja. Wokół tyle się dzieje, że łatwo stracić koncentrację
nad tym, co najważniejsze: nad prowadzeniem pojazdu. Od szczegółowych instrukcji z systemu nawigacji
po identyfikator połączenia przychodzącego – zaawansowany wyświetlacz zintegrowany z zestawem
wskaźników sprawia, że nie musisz tracić czasu i dekoncentrować się, szukając informacji.

iPOD®

SYSTEM MONITOROWANIA
CIŚNIENIA W OPONACH
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NISSANCONNECT

INNOWACJE DZIĘKI
KTÓRYM ŚWIAT MASZ NA
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
INTELIGENTNY I FUNKCJONALNY. Nowy system NissanConnect jest wyposażony w bogatą gamę inteligentnych funkcji,
których obsługa jest niezwykle prosta za sprawą 7" ekranu dotykowego z powłoką antyrefleksyjmą i ulepszonego interfejsu
użytkownika. Nowy NissanConnect łączy w sobie funkcje systemu audio, nawigacji i zestawu głośnomówiącego, oferując
takżę najnowocześniejsze opcje łączności.
KONTAKT ZE ŚWIATEM GDZIEKOLWIEK JESTEŚ. Nowy NissanConnect oferuje integrację z Twoim smartfonem. Ciesz się,
ciągle rosnącą listą aplikacji pokładowych* dostępnych na doskonałym wyświetlaczu systemu NissanConnect – wszystko dla
Twojej wygody i bezpieczeństwa. Twój Nissan X-TRAIL – integralna część Twojej nowoczesnej codziennoścI.
INTELIGENTNE WSPIERANIE KIEROWCY i zaawansowane funkcje nawigacji zapewnią Ci spokój w każdej sytuacji na drodze.
STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE MUZYKI ZA POŚREDNICTWEM BLUETOOTH®. Ciesz się radiem naziemnym,
internetowym lub przesyłaj muzykę z Twojego smartfona za pośrednictwem łącza Bluetooth ®.
WEJŚCIE iPOD/USB. Połącz swojego iPoda lub odtwarzacz MP3, aby mieć dostęp do Swojej biblioteki muzyki, gdy jesteś w trasie.

*Prowadzenie pojazdu jest czynnością wymagającą skupienia. Z usług NissanConnect należy korzystać tylko, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu. Niektóre
aplikacje mogą być niedostępne do wiosny 2014 r. Abonament na usługi NissanConnect jest niezbędny, ale przez pierwsze 2 lata od zakupu pojazdu jest on
bezpłatny. Usługi i aplikacje są dostępne w wybranych krajach Europy oraz w wybranych modelach samochodów marki Nissan. Niektóre aplikacje mogą być
dostarczane przez podmioty zewnętrzne, nad którymi firma Nissan nie ma kontroli i mogą być modyfikowane (w tym anulowane lub zawieszane przez
podmiot zewnętrzny) bez uprzedzenia i bez odpowiedzialności ze strony firmy Nissan i jej przedstawicieli. Niektóre funkcje zdalne mogą wymagać
kompatybilnego telefonu lub urządzenia, które nie stanowi wyposażenia pojazdu. Usługi telefonii komórkowej są świadczone przez operatorów telefonii
komórkowej, pozostających poza kontrolą firmy Nissan. Niektóre obszary mogą znajdować się poza zasięgiem sieci telefonii komórkowej. Mogą obowiązywać
opłaty za połączenia roamingowe i/lub transmisję danych. Nissan nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek wymianę sprzętu, aktualizacje ani związane z
nimi koszty, jakich może wymagać dalsze korzystanie z usługi w przypadku wprowadzenia do niej zmian.
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Parkowanie nowego Nissana X-TRAIL
jest równie łatwe, jak prowadzenie go.
Inteligentny asystent parkowania dokonuje
pomiaru wolnej przestrzeni, tak aby upewnić się,
że miejsce parkingowe jest wystarczająco duże.

Ponadto w trybie automatycznym samochód
wykonuje manewr parkowania za Ciebie,
ustawiając samochód bez wysiłku w miejscu,
które wskazałeś. Ty operujesz jedynie
pedałami i skrzynią biegów.

Do wyboru sposobu parkowania służą elementy
sterowania systemem wyświetlane na ekranie
nowego NissanConnect. Umożliwiają one także
wybór stanowiska na parkingu i pomagają w
ustawieniu tam pojazdu.

SYSTEM KAMER 360°

UCHRONI PRZED
KŁOPOTAMI CIEBIE I INNYCH.
A gdyby tak parkowanie równoległe było łatwiejsze? Kamera cofania świetnie sprawdza się w czasie
tego manewru – ale przecież przy parkowaniu warto jest dobrze widzieć nie tylko to, co znajduje się za pojazdem.
Dlatego nowy X-TRAIL został wyposażony w System kamer 360°. Na podstawie obrazu z czterech kamer system
generuje wirtualny obraz pojazdu widocznego z góry i obejmujący pełne 360º. Aby lepiej ocenić sytuację, kierowca
może także wyświetlić zbliżenie przodu, tyłu lub boku pojazdu. Przeszkody nie zawsze jednak są nieruchome
(np. wózki sklepowe). Ostrzeżenie o poruszających się obiektach pomaga w obserwacji otoczenia nowego
Nissana X-TRAIL i informuje kierowcę o znalezieniu się takiego obiektu w pobliżu pojazdu.
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ZESTAW SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY SHIELD

INNOWACJE, KTÓRE
DBAJĄ O TWOJE
BEZPIECZEŃSTWO.

Wspomaganie reakcji kierowcy. W razie ostrego hamowania
lub nagłego manewru ominięcia przeszkody te należące do
standardowego wyposażenia technologie pomagają właściwie
zareagować na potencjalnie niebezpieczną sytuację.

A co jeśli miałbyś pewność w każdej sytuacji na drodze? Zestaw
systemów bezpieczeństwa Safety Shield to kompleksowe podejście
do bezpieczeństwa, określające zasady projektowania i konstruowania
każdego pojazdu tej marki.

Układ kontroli dynamiki pojazdu (VDC) pomaga utrzymać właściwy
kierunek jazdy.
Układ hamulcowy z ABS pomaga ominąć przeszkodę w trakcie
gwałtownego hamowania.
Układ wspomagania hamowania awaryjnego pomaga wytworzyć
maksymalną siłę w układzie hamulcowym w razie nagłego hamowania
wykrytego przez czujniki.

Miej oko na wszystko. Inteligentne technologie pomagają monitorować systemy
pojazdu oraz jego otoczenie. Ostrzegają o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i
pilnują prawidłowego ciśnienia w ogumieniu.
System monitorowania ciśnienia w oponach. System ten informuje o spadku
ciśnienia w ogumieniu.

Wspomaganie ochrony kierowcy i pasażerów. Kiedy kolizja jest
nieunikniona, strefowa konstrukcja nadwozia Nissana pomaga
zaabsorbować energię uderzenia, a zaawansowane pasy
bezpieczeństwa i poduszki powietrzne chronią kierowcę i pasażerów.

Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy. X-TRAIL przez cały czas troszczy się o
bezpieczeństwo kierowcy. Wykrycie niepokojących objawów zmęczenia, senności
lub dekoncentracji jest sygnalizowane ostrzeżeniem na wyświetlaczu
zintegrowanym z zestawem wskaźników.

PODUSZEK
POWIETRZNYCH W
WYPOSAŻENIU
STANDARDOWYM.

Rozpoznawanie znaków drogowych. Wiedza to potęga. Zawsze warto być
dobrze poinformowanym, dlatego w modelu X-TRAIL zastosowano
zaawansowany system, który odczytuje znaki drogowe, w tym ograniczenia
prędkości oraz inne oznakowanie, i wyświetla odpowiednią informację na ekranie
zintegrowanym z zestawem wskaźników.

Poduszki chroniące kierowcę i pasażera z przodu przed
skutkami uderzenia bocznego

Adaptacyjne światła drogowe. X-TRAIL dba również o komfort innych
użytkowników drogi. Kiedy system wykryje pojazdy nadjeżdżające z przeciwka,
automatycznie przełączy światła drogowe na światła mijania.

Montowane w przednich fotelach moduły poduszek
powietrznych uruchamianych w przypadku uderzenia bocznego

Elektryczny hamulec awaryjny (opcja)

Montowane w dachu moduły kurtyn powietrznych
uruchamianych w przypadku uderzenia bocznego

Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu (opcja)

System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX

Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (opcja)
System kamer 360° z ostrzeżeniem o poruszających się obiektach (opcja)
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ZESTAW SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA SAFETY SHIELD

WYSTARCZY OSTRZEŻENIE.
Lepiej zapobiegać niż leczyć to przysłowie sprawdza się także w odniesieniu do jazdy samochodem. Technologia
Safety Shield to pakiet zaawansowanych systemów, które czuwają, by uchronić kierowcę przed kłopotami. To właśnie
jest nasza profilaktyka, która jest zawsze lepsza od lekarstwa.
Elektryczny hamulec awaryjny. Jeżeli kierowca nie zwolni po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego i
wizualnego ostrzegającego przed kolizją, układ elektrycznego hamulca awaryjnego uruchomi hamulce, aby
zmniejszyć prędkość pojazdu.

Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu.
W razie wykrycia obecności innego pojazdu w
martwym polu kierowca jest ostrzegany
zapaleniem się kontrolki na prawych lub lewych
drzwiach oraz na wyświetlaczu zintegrowanym z
zestawem wskaźników. Ostrzeżenie dźwiękowe
jest emitowane dopiero po włączeniu
kierunkowskazu, co system interpretuje jako
przygotowanie do zmiany toru jazdy.
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Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu. Ten system ostrzega kierowcę sygnałem
wizualnym i dźwiękowym w razie podejrzenia
niezamierzonej zmiany pasa ruchu.System
działa w sposób inteligentny: ostrzeżenia
przestają być emitowane z chwilą włączenia
kierunkowskazu.

Ostrzeżenie o poruszających się
obiektach. Kiedy System kamer
360° jest włączony i wykryje obiekt
poruszający się w pobliżu pojazdu,
kierowca zobaczy i usłyszy stosowne
ostrzeżenie.
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X-TREMALNA PERSONALIZACJA
ORYGINALNE AKCESORIA NISSANA
TWÓJ X-TRAIL MOŻE BYĆ NIEPOWTARZALNY.

4

4. Wykończenie klapy bagażnika

Twój X-TRAIL może być
niepowtarzalny. Dodając praktyczne
oryginalne akcesoria Nissana możesz
zindywidualizować swojego Nissana
X-TRAIL w najdrobniejszych
szczegółach. Chromowane nakładki
lusterek bocznych oraz listwy
boczne, 19" felgi ze stopów metali
lekkich oraz podświetlane osłony
progów dodadzą prestiżu Twojemu
Nissanowi: wybór należy do Ciebie.

5. Bagażnik dachowy
6. Demontowalny zaczep holowniczy
7. Przegroda dla psa
8. Nakładka tylnego zderzaka
9. Podświetlane nakładki ochronne
progów przednich
5

1

6

7

1

1. Pakiet Style (Chrom): nakładki lusterek
bocznych, listwy boczne oraz wykończenie
klapy bagażnika

2

2. Nakładka przedniego zderzaka oraz
przednia nakładka stylizująca
3. Felgi ze stopów metali lekkich

3

2

8

9
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KOLORY

TAPICERKI
VISIA/ACENTA

Ciemnooliwkowy - EAN

Miedziany - EAR

Czerwony - AX6
TKANINA IMITUJĄCA ZAMSZ

TEKNA

Szaroniebieski - RAQ

Biały perłowy - QAB

Srebrny - K23

SKÓRA PERFOROWANA
BEŻOWA

Szary - KAD

SKÓRA PERFOROWANA
CZARNA

Czarny - G41

FELGI ZE STOPÓW METALI LEKKICH

WYMIARY

A: Rozstaw osi: 2705 mm
B: Długość całkowita: 4640 mm

D

C: Szerokość całkowita: 1820
(1830 mm z 19" felgami)
D: Wysokość całkowita: 1710 mm
(1715 mm z bagażnikiem dachowym)
17" felgi ze stopów metali lekkich
(lakierowane na kolor srebrny)

19" felgi ze stopów metali lekkich
(obrabiane maszynowo)

Stylistyka nadwozia | Stylistyka wnętrza | Wszechstronność | Dane techniczne i Osiągi | Akcesoria | Kolory i Trims

A

C

B

Drukuj |

Pełny Ekran

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE PROGRAM LOJALNOŚCIOWY YOU+NISSAN OFERUJE CI WIELE KORZYŚCI?
TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO – TO WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ,
ABY W PEŁNI CIESZYĆ SIĘ KAŻDĄ MINUTĄ JAZDY.

PAKIET USŁUG SERWISOWYCH NISSAN 5*
Pakiet usług serwisowych Nissan 5* to najlepszy sposób, aby zapewnić swojemu Nissanowi
X-TRAIL obsługę serwisową na odpowiednim poziomie! Odpowiednio zajmiemy się Twoim
Nissanem, a ponadto zapewnimy Ci 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 zagwarantują Ci
spokój i bezpieczeństwo podczas podróży.Zapewniając pełną kontrolę finansów i program
obsługi serwisowej, firma Nissan będzie przypominać Ci o zbliżających się wizytach w serwisie
i zaproponuje najlepsze usługi oraz termin ich wykonania.

ROZSZERZONA GWARANCJA NISSAN 5*
Rozszerzona gwarancja NISSAN 5* umożliwia wydłużenie standardowego okresu lub przebiegu
objętego gwarancją, który wynosi 3 lata / 100 000 km. Możesz wybrać gwarancję pod kątem
sposobu użytkowania pojazdu.W przypadku naprawy elementu objętego gwarancją stosowane
są wyłącznie oryginalne części Nissana montowane przez wykwalifikowanych mechaników.**
Nissan 5* Rozszerzona Gwarancja Umowa Ubezpieczenia Grupowego jest produktem
ubezpieczeniowym; w celu uzyskania bliższych informacji prosimy zapoznać się z broszurą
informacyjną oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi u Autoryzowanych Dealerów
i Serwisów Nissan. Aby zapewnić Ci całkowite poczucie bezpieczeństwa, w zakres usług wchodzi
całodobowa pomoc drogowa dostępna w całej Europie (jeśli dotyczy), przysługująca w trakcie
całego okresu gwarancji.

Troszczymy się o ciebie i twój samochód. Zarejestruj się w programie YOU+NISSAN,
a nagrodzimy Twoją lojalność unikalnymi rabatami, ofertami specjalnymi
i usługami dostępnymi wyłącznie dla właścicieli samochodów marki Nissan.
Otrzymasz stały rabat na przegląd, części zamienne, akcesoria, olej oraz robociznę.
Sprawdź wszystkie korzyści naszego programu lojalnościowego.
Udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i zamontowane części
zamienne. Nasza usługa pomocy drogowej Nissan Assistance jest dostępna przez 3 lata
w przypadku gwarancji producenta lub do 5 lat w przypadku rozszerzonej gwarancji.
W godzinach pracy odpowiadamy na Twój telefon w ciągu 2 minut, a na wiadomość
e-mail w ciągu 1 dnia roboczego.
Jeszcze nie zarejestrowałeś się do programu YOU+NISSAN?

W NISSANIE TO TY WYDOBYWASZ
Z NAS TO, CO NAJLEPSZE.
Pobudzasz naszą wyobraźnię. Prowokujesz
pomysłowość. Jesteś inspiracją do zmiany zasad
i wprowadzania innowacji. W Nissanie innowacja
to nie tylko dodatki i rozszerzenia – to przekraczanie
granic w celu opracowywania „status quo” na
nowo. To tworzenie nieoczekiwanych rozwiązań,
spełniających Twoje najdziksze i najbardziej
pragmatyczne pragnienia. W Nissanie tworzymy
samochody, akcesoria i usługi, które przełamują
schemat, czyniąc praktyczne ekscytującym, a
ekscytujące praktycznym, tak aby oferować Ci
jeszcze większą przyjemność z jazdy każdego dnia.

NISSAN X-TRAIL OFERUJE CI
NASTĘPUJĄCE KORZYŚCI:
GWARANCJA NA 3 LATA LUB 100 000 KM*
PRZEGLĄD CO ROK LUB CO 30 000 KM
W PRZYPADKU SILNIKÓW DIESLA
PRZEGLĄD CO ROK LUB CO 20 000 KM
W PRZYPADKU SILNIKÓW
BENZYNOWYCH*

* w zależności od tego co nastąpi wcześniej

WYKORZYSTAJ W PEŁNI OFERTĘ NISSANA: DOŁĄCZ DO YOU+NISSAN NA WWW.YOUPLUSNISSAN.PL
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Zapraszamy na naszą stronę internetową: w w w.nissan.pl/new-x-trail

Śledź nowego Nissana X-TRAIL na:
Pieczęć Dealera

Importer: Nissan Sales CEE Kft. (Węgry, Budapeszt, Infopark setany 3/B).
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawartość niniejszej broszury była aktualna w momencie oddawania do druku (lipiec 2015 r.). Zaprezentowane w niej pojazdy są modelami
prototypowymi, wystawianymi na targach motoryzacyjnych. Zgodnie z polityką nieustannego doskonalenia produktów Nissan Europe zastrzega sobie prawo do zmian
specyfikacji i wyglądu pojazdów opisanych lub przedstawionych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Dealerzy Nissana będą informowani o zmianach tak szybko,
jak to będzie możliwe. Dostępność wyposażenia pokazanego czy wymienionego w niniejszym katalogu zależy od modelu, wersji i regionu geograficznego. Tak, jak praktykuje
się wśród producentów samochodów, Nissan stosuje elementy z prawdziwej skory w przypadku części siedzeń pozostających w kontakcie z ciałem pasażerów. Syntetyczna
skora używana jest na pozostałych elementach. Skora syntetyczna ma wiele zalet względem prawdziwej np.: brak tworzenia się zmarszczek w miarę starzenia, łatwiejsze
czyszczenie, podwyższona odporność na zarysowania, co pozwala na zaoferowanie bardziej wytrzymałego produktu dla naszych Klientów. Zastrzegamy, iż zdjęcia są
jedynie ilustracją i służą tylko celom informacyjnym oraz, iż - mimo dołożonych starań - w tekście katalogu mogą zdarzyć się omyłki Drukarskie. Prosimy o kontakt z najbliższym
dealerem Nissana w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia technik drukarskich kolory przedstawione w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych
kolorów nadwozia i wykończenia wnętrza. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej broszury, w części lub całości, bez pisemnej zgody Nissan Europe jest
zabronione. W ramach Programu Nissan Green wszystkie pojazdy Nissan są produkowane z materiałów spełniających wymogi w zakresie recyklingu i odzysku. Poddajemy
recyklingowi metal, piasek, plastik, olej itp. Nissan wdraża system działań recyklingowych mających na celu efektywne wykorzystanie surowców naturalnych zgodnie z
zasadą 3xR (redukcja, regeneracja i recykling), łatwość recyklingu i ponownego użytku (pojazdów, części, akcesoriów i materiałów), demontażu po złomowaniu, oznaczanie
części plastikowych, redukcję ilości substancji szkodliwych. Stosujemy palety zwrotne, szukamy sposobów wyeliminowania płynów chłodzących oraz inwestujemy w sprzęt
pozwalający znacząco zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Więcej informacji na: www.nissan.pl <http://www.nissan.pl>.
Niniejsza broszura została wyprodukowana na papierze bezchlorowym – MY15 X-TRAIL BROC 07/2015 – Wydrukowano w UE.
Opracowanie: new BBDO, Francja – tel.: +33 1 40 62 37 37; produkcja: eg+ worldwide, Francja – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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