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PODEĽTE SA o radosť z dobrodružstva v odvážnom crossoveri, ktorý má všetko,
čo potrebujete: robustný štýl, solídny výkon, pokročilé technológie pre dokonalú
kontrolu nad vozidlom, priestor, pohodlie a flexibilitu, aby ste si mohli naplno
užívať akčné výlety s deťmi. Kam vyrazíte ešte dnes? Jediným dotykom tlačidla
získate pokyny k navigacií, k tomu vašu obľúbenú hudbu. Vydajte sa objavovať
nepoznané... Nissan X-TRAIL 2019: ako stvorený pre RODINU.
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POKROČILÉ TECHNOLÓGIE PRE
SEBAVEDOMÚ A ENERGICKÚ JAZDU
Technológie Nissan Inteligent Mobillity úplne po novom definujú spôsob, akým poháňame,
riadime a začleňujeme vozidlá do sveta okolo nás. Vytvárajú užšiu väzbu medzi vami a vaším
vozidlom X-TRAIL, aby bola vaša jazda sebavedomejšia a úchvatnejšia. Vyspelé funkcie pripojenia
na internet dávajú vášmu cestovaniu osobnejší charakter a tieto progresívne technológie vám
otvárajú množstvo nových možností. Zvyšujú váš pôžitok z riadenia a každý deň prispievajú k
ešte bezpečnejšiemu svetu.

Design exteriéru | Design interiéru | Nissan Intelligent Mobility | Motor | Príslušenstvo
Strana 1 | Strana 2

Tlačiť | Zatvoriť

VOZIDLO, KTORÉ ZAUJME Z
KAŽDÉHO UHLA...
Chcete sa podeliť o inšpiratívny pohľad na nebo posiate hviezdami? Potrebujete počas chladného
rána útulné útočisko? Vozidlo X-TRAIL sa o vás skvele postará.
Pri navrhovaní sedadiel inšpirovaných stavom beztiaže s oporou chrbtice čerpali konštruktéri
spoločnosti Nissan nápady z vesmírneho programu. Do vozidla sa im podarilo preniesť uvoľnenú
polohu astronautov plávajúcich vesmírom a navrhli tvarované predné sedadlá, ktoré vám poskytujú
oporu od panvy až po hrudnú chrbticu a optimalizujú prietok krvi a ich čalúnenie lepšie rozkladá tlak
tela. Výsledkom je mimoriadne pohodlie a menej únavy pri dlhých jazdách.
Elektricky ovládané panoramatické strešné okno poskytne všetkým cestujúcim inšpiratívny výhľad
na nebo a hviezdy ako v kine.
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Lesklé čierne obloženie

NissanConnect s najnovším
informačno-zábavným
systémom, navigáciou a
konektivitou

Čalúnenie z umelej kože

Vyhrievaný kožený volant
v tvare písmena D

Radiaca páka s dvojito
prešívanou manžetou

LUXUSNÉ DETAILY O TRIEDU VYŠŠIE PRED OSTATNÝMI
Voliteľná výbavou sú hnedé
sedadlá s prešívaním a prvkami
z čiernej kože ( len pre Tekna)

K dispozícii vyhrievané
kožené sedadlá v 1.
a 2. rade

Voliteľné elektricky
ovládané strešné
okno
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DISPLEJ PALUBNÉHO POČÍTAČA

INOVÁCIE, KTORÉ MÁTE
PRIAMO PRED OČAMI.
Podrobné navigačné pokyny, meno volajúceho, dostupné bezpečnostné
funkcie… všetky vaše informácie máte priamo pred očami na farebnom
päťpalcovom displeji palubného počítača. Medzi jeho obrazovkami môžete
prepínať tlačidlami na volante. Stačí kliknúť na šípky. Aké jednoduché!

AUDIO SYSTÉM

SYSTÉM MONITOROVANIA
TLAKU V PNEUMATIKÁCH

ZVOĽTE SI FARBU VOZIDLA
PODĽA SVOJHO VKUSU

ASISTENČNÉ SYSTÉMY
VODIČA

NAVIGÁCIA KROK ZA
KROKOM
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PRVOTRIEDNY
AUDIOSYSTÉM
BOSE.
Vznášajte sa na vlnách zvuku prvotriedneho
audiosystému Bose. Povznášajúci zážitok z
počúvania z predného i zadného sedadla.
Napĺňa vozidlo X-TRAIL zvukom, ktorý má
hĺbku i precíznosť.

ŠPECIÁLNE VYLADENÝ ZVUK
Vozidlo napĺňa zvukom osem vysokovýkonných
reproduktorov: výškové reproduktory, predné a
zadné reproduktory vo dverách a subwoofer v
zadnej časti v harmonickej spolupráci prinášajú
širší a jasnejší zvuk s hlbokými a silnými basmi –
všetko je dokonale vyvážené pre váš zážitok.
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VÁŠ SVET NA DOSAH.
3-ROČNÁ
BEZPLATNÁ
AKTUALIZÁCIA

Program MapCareTM je služba, vďaka ktorej
môžu majitelia počas 3 rokov od nákupu
vozidla získať vždy jednu bezplatnú
aktualizáciu máp ročne. Viac informácií
získate u predajcu vozidiel Nissan alebo na
portáli pre majiteľov YOU+Nissan.
https://youplus.nissan.sk/SK/sk/YouPlus.html

Vďaka novému systému NissanConnect s navigačnými a
mobilnými aplikáciami je vozidlo X-TRAIL najlepším
kamarátom vášho smartfónu. Už nebudete musieť trpieť
strachom z odlúčenia. Teraz si za jazdy môžete užívať
vlastnoručne vybranú hudbu, najnovšie tweety, novinky
z Facebooku, rady TripAdvisor a mnoho ďalšieho. Všetko
je dokonale prepojené s vaším smartfónom a 7" farebným
dotykovým displejom vozidla X-TRAIL.
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VÝNIMOČNE VARIABILNÉ SEDADLÁ.
PRAKTICKEJŠÍ DRUHÝ RAD. Druhý rad sedadiel je v tomto prípade vďaka flexibilnému
systému sedadiel vo vozidle X-TRAIL naozaj prvotriedny. Sedadlá delené v pomere
60/40 je možné pri nastupovaní posunúť dopredu a nastaviť tak, aby ste podľa potreby
získali viac miesta na nohy alebo batožinu. Alebo tak, ako je to práve potrebné. Sedadlá
môžete aj sklopiť, keď si chcete len tak odpočinúť.
VOLITEĽNÝ TRETÍ RAD. Tretí rad sedadiel delených v pomere 50/50 vám ponúka
ďalšie všestranné využitie. Je ideálny na prepravu ďalších cestujúcich a ich výbavy.
Sedadlá môžete navyše úplne sklopiť a vytvoriť čo najväčší plochý nákladný priestor.
ZADNÉ DVERE S UHLOM OTVORENIA 77°. Zadné dvere vozidla X-TRAIL sa otvárajú
v uhle takmer 80° a poskytujú vám ľahký prístup k deťom, k chladiacemu boxu,
snowboardom… neuveriteľne vám uľahčia život.

ZADNÉ DVERE
S UHLOM
OTVORENIA

SKLOPENIE
DRUHÉHO RADU

77°
POSUNUTIE
DRUHÉHO RADU

ODVEZIE PÄŤ A PO JEDNODUCHEJ
ÚPRAVE I SEDEM ĽUDÍ
Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si fantastický výhľad voliteľným elektricky ovládaným
panoramatickým strešným oknom. Najväčší priestor na hlavu vo svojej triede a dômyselné
vetracie otvory pre druhý rad sedadiel zaisťujú komfort pre každého. Voliteľný tretí rad
sedadiel, delených v pomere 50/50, je ideálnym riešením, keď vo svojom vozidle X-TRAIL
potrebujete odviezť viac členov rodiny a priateľov. Alebo môžete sedadlá úplne sklopiť a
vytvoriť tak čo najväčší plochý nákladný priestor.
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ELEKTRICKY VÝKLOPNÉ DVERE BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

INOVÁCIE DÁVAJÚCE POMOCNÚ RUKU
Máte plné ruky? Žiaden problém! Zadné dvere môžete otvoriť i bez dotyku. Stačí len stáť asi
meter od nich, mať vo vrecku inteligentný kľúč a zľahka pohnúť nohou smerom pod stred
nárazníka – dvere sa za pár sekúnd otvoria.
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NOVÁ VŠESTRANNOSŤ
OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU
Exkluzívny systém Divide-N-Hide pre batožinový priestor sa počas okamihu
dokáže prispôsobiť potrebám vašej ďalšej jazdy. Pomocou variabilnej súpravy
políc a deliacich priečok ho môžete rozčleniť 18 rôznymi spôsobmi. Je to také
jednoduché, že to zvládnete jednou rukou.

Tajné miesto. Dlhá rovná
úložná plocha pre veľké
predmety prekrýva spodné
úložné poschodie slúžiace na
uskladnenie vecí, ktoré chcete
ukryť pred zvedavcami.

BEZDOTYKOVÉ OTVÁRANIE BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

DETAILY,
KTORÉ TVORIA SKUTOČNÝ ROZDIEL

Pekne dole.
Aby ste mohli naložiť vysoké
predmety, môžete úložnú
plochu posunúť o niečo nižšie.

V Nissane inovujeme preto, aby sme vám uľahčili život. Detaily, ako sú bezdotykové otváranie
batožinového priestoru a široko sa otvárajúce zadné dvere, vás zbavujú problémov s nakladaním
a vykladaním, takže si môžete svoje úžasné dni užívať naplno.
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ZOBRAZENIE SITUÁCIE ZO VŠETKÝCH STRÁN
POHĽAD Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY
Inteligentný panoramatický kamerový parkovací
systém zobrazuje virtuálny panoramatický pohľad na
vozidlo zhora. Odhaľuje tak úplnú podobu parkovacieho
miesta a všetky možnosti manévrovania.

POHĽAD NA ZADNÚ A PREDNÚ ČASŤ VOZIDLA
Vďaka Inteligentnému panoramatickému
kamerovému parkovaciemu systému môžete ľahko
kontrolovať prednú i zadnú časť vozidla a pritom
zostať pohodlne usadení na sedadle vodiča.

ANI MÁLO, ANI VEĽA
Displej vám zobrazuje pohľad dopredu
a zhora. Vy tak viete, kam sa môžete
ešte pohnúť, aby to nebolo „až príliš“.

NEBOJÍ SA PARKOVANIA

CHRÁNI VAŠE KOLESÁ

Je parkovacie miesto úzke a z oboch
strán stoja vozidlá? Pohľad zhora vám
pomôže vozidlo X-TRAIL nasmerovať
presne doprostred.

Vďaka bočnej kamere budete mať
spoľahlivo pod kontrolou vzdialenosť
vozidla od obrubníka.

DOZADU S LADNOSŤOU
POHODLNE ZAPARKUJE AJ
POZDĹŽNE

VOJDE SA JEDNODUCHO
KAMKOĽVEK

PARKOVANIE V GARÁŽI
JE HRAČKA

ĽAHKO PRIPOJÍTE
PRÍVES

Inteligentný panoramatický
kamerový parkovací systém
zobrazuje pohľady, pomocou
ktorých zaparkujete
ako profesionáli.

Inteligentný panoramatický
kamerový parkovací systém
zobrazuje rôzne pohľady,
ktoré vám pomôžu
zaparkovať jednoducho a
bez jediného škrabanca.

Inteligentný panoramatický
kamerový parkovací systém
vám pomôže pohodlne zájsť
až do garáže. Ukáže vám
objekty na podlahe a
skontroluje, či ste už zašli za
garážovú bránu.

Inteligentný panoramatický
kamerový parkovací systém
zobrazuje pohľad zhora a
pohľad na zadný nárazník,
čo vám umožní ľahko
nastaviť ťažné zariadenie.

Pri cúvaní vidíte na displeji všetko,
čo sa nachádza za vami. Pohľad zhora
vám zasa odhalí nižšie predmety,
ktoré by ste inak cez okno nevideli.
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PARKOVANIE CÚVANÍM
Už si nemusíte vykrúcať krk – pri cúvaní sa
môžete spoľahnúť na zadnú parkovaciu
kameru.

INTELIGENTNÝ PANORAMATICKÝ
KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

STAŇTE SA MAJSTROM V
MANÉVROVANÍ
Keď začne ísť do tuhého, inteligentný parkovací systém Nissan
vám pomôže. Stačí sa len postaviť vedľa parkovacieho miesta a
sám vás naň navedie. A vaše ruky si v pokoji odpočinú! Vozidlo
X-TRAIL ponúka vo svojej triede exkluzívny panoramatický kamerový
parkovací systém so systémom rozpoznávania pohybujúcich sa
objektov. Štyri kamery sprostredkovávajú pohľad na celé okolie
vozidla z vtáčej perspektívy. Na obrazovke je možné zvoliť pohľad
dopredu, dozadu a smerom k obrubníku, a získať tak lepší prehľad.

INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT
Panoramatický kamerový parkovací
systém zaisťuje 360° rozhľad okolo
vozidla, a tým i bezpečnejšie parkovanie.
O parkovanie sa však tiež môže postarať
Inteligentný parkovací asistent – volantom
koriguje smer jazdy, zatiaľ čo vy sa
môžete pri pozdĺžnom i priečnom
parkovaní dozadu sústrediť na pedále.
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TECHNOLÓGIA ProPILOT, ISTOTA
INTELIGENTNEJŠEJ, ODVÁŽNEJŠEJ
A BEZSTAROSTNEJŠEJ JAZDY
Pripravte sa na pohodovú jazdu. S technológiou ProPILOT* si naplno
užijete každý výlet a Váš X-TRAIL sa postará o všetky maličkosti. Stačí
overiť podmienky na ceste, zapnúť funkciu Nissan ProPILOT a užiť si
cestu. Z každej cesty bude hneď dobrodružstvo.

Systém ProPILOT je dostupný len v niektorých vozidlách v ponuke a iba pri motoroch dCi s objemom 1,7 litra s výkonom
150 k a prevodovkou XTRONIC a motoroch dCi s objemom 1,7 litra s výkonom 150 k a prevodovkou XTRONIC a pohonom
4x4. ProPILOT je vyspelou technológiou na podporu vodiča, ale nedokáže zabrániť kolíziám.
Systém ProPILOT je určený na použitie iba na diaľniciach (s protismernými pruhmi oddelenými bariérami)
a vyžaduje, aby vodič venoval pozornosť dopravnej situácii a mal ruky na volante.

POMÁHA VÁS UDRŽIAVAŤ
UPROSTRED JAZDNÉHO PRUHU

UDRŽIAVA A UPRAVUJE
RÝCHLOSŤ

UĽAHČUJE JAZDU V
HUSTEJ PREMÁVKE

Sleduje značenia jazdných
pruhov a pomáha riadiť vozidlo,
aby ste zostali v strede
jazdného pruhu.

Upravuje rýchlosť vášho
vozidla s cieľom zachovania
bezpečnej vzdialenosti podľa
plynulosti premávky.

Podľa plynulosti premávky
môže váš X-TRAIL úplne zastaviť
a potom sa znovu rozbehnúť,
keď sa premávka začne
opäť pohybovať.
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POMOC NA DOSAH RUKY,

ZASIAHNE, KEĎ TREBA.
Zoznámte sa so svojím navigátorom. Dokáže vidieť, vnímať a zasiahnuť. Od chytrých
bezpečnostných funkcií, ktoré zasahujú za vás, až po plne autonómne pomocné
funkcie, od inteligentného parkovacieho asistenta až po inteligentné núdzové
brzdenie s rozpoznávaním chodcov pôsobí nový Nissan X-TRAIL ako váš najlepší
priateľ – neustále za vás sleduje premávku, neustále je pripravený vám
pomôcť a nikdy nezabúda na tých okolo vás.

INTELIGENTNÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE
S ROZPOZNÁVANÍM CHODCOV.
X-TRAIL za vás sleduje premávku i
objekty v okolí. Ak sa vo vašej dráhe
vyskytnú akékoľvek objekty, systém
vás upozorní. V prípade potreby vám
dokonca pomôže znížiť rýchlosť.

UPOZORNENIE NA VYBOČENIE Z
JAZDNÉHO PRUHU. Ak vozidlo zistí, že
vychádzate zo svojho pruhu, systém
upozornenia na vybočenie z jazdného
pruhu aktivuje vizuálnu a zvukovú
výstrahu. A pretože je naozaj šikovný,
keď dáte znamenie o zmene smeru,
výstražné hlásenie ukončí.

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE SVETIEL.
Je na nezaplatenie vidieť na
neosvetlených cestách. Tento systém
aktivuje diaľkové svetlá vždy, keď ich
potrebujete, a v prítomnosti protiidúcich
vozidiel ich dočasne stlmí.
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TECHNOLÓGIE NISSAN INTELLIGENT DRIVING

NEÚNAVNÝ STRÁŽNY ANJEL
Systémy Intelligent Driving pre vozidlá Nissan využívajú pokročilú radarovú technológiu,
s ktorou neustále sledujú dianie okolo vás, analyzujú okolitú dopravu a pomáhajú vám
reagovať na neočakávané situácie. Je to, ako keby ste mali ďalší pár očí – sledujú okolité
dianie, takže vy si môžete užívať svoje rodinné dobrodružstvo.

SYSTÉM UPOZORNENIA NA
PREMÁVKU ZA VOZIDLOM. Tento
systém vás pri cúvaní upozorní na
prítomnosť prichádzajúcich vozidiel
alebo veľkých prekážok za vami.

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH
ZNAČIEK. Vďaka automatickej
detekcii cestného značenia vždy
dodržíte aktuálne rýchlostné
obmedzenia.

SLEDOVANIE MŔTVEHO UHLA.
Tento systém vidí to, čo oko vidieť
nemôže. Upozorní vás, keď vo
vašom zadnom šikmom mŕtvom
uhle zistí prítomnosť vozidla.
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POMOC NA DOSAH RUKY,

VIAC OČÍ, KTORÉ SLEDUJÚ
CESTU.
Model X-Trail je vybavený dvomi dôležitými technológiami Nissan,
ktoré vás i vašu rodinu ochránia na ceste. Inteligentný tempomat
upravuje rýchlosť vozidla podľa dopravnej situácie pred vozidlom
a asistent na jazdu v jednom pruhu koriguje smer jazdy v prípade
prejdenia čiary na vozovke. Uvoľnite sa a udržte si pozornosť:
Istíme vás.

INTELIGENTNÝ TEMPOMAT
Pri jazde za druhým vozidlom
systém reguluje vzájomnú
vzdialenosť a používa údaje z
palubného navigačného systému
na úpravu rýchlosti vozidla pri
vchádzaní do zákruty.

ASISTENT PRE JAZDU V JEDNOM
PRUHU
Pomáha udržať vozidlo v strede
zvoleného jazdného pruhu, a to
dokonca i v miernych zákrutách.
Asistencia riadenia pomáha vodičovi
udržať vozidlo v strede pruhu
pomocou jemných korekcií riadenia.
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TECHNOLÓGIE NISSAN INTELLIGENT DRIVING

X-TRAIL – NEPOZOROVANE Z
VÁS UROBÍ LEPŠIEHO VODIČA.
Vozidlo X-TRAIL je také dynamické a citlivo reagujúce, že skutočne
zlepšuje váš štýl jazdy. Technológie Nissan na ovládanie podvozka
zaisťujú ľahké ovládanie vozidla, ktoré je pružné a pritom bezpečné –
zaisťuje vzrušujúcu a pohodlnú jazdu pre všetkých vo vozidle. Tak si
teda nasadnite a užívajte si zábavu.

INTELIGENTNÝ SYSTÉM REGULÁCIE
NAKLÁŇANIA KAROSÉRIE.
Hladko i po nerovnom povrchu. Tento
systém vozidlo zľahka pribrzdí pred
nabehnutím na terénnu nerovnosť.
Tým sa predíde nepríjemnému pohybu
hornej časti karosérie a zvýši sa celková
úroveň pohodlia jazdy pre celú rodinu.

INTELIGENTNÉ AKTÍVNE DRŽANIE
STOPY VOZIDLA.
Jazda zákrutou s prehľadom.
Tento systém upravuje intenzitu
brzdenia jednotlivých kolies a
umožňuje tak prechádzať
zákrutami v optimálnej stope.

INTELIGENTNÝ SYSTÉM
BRZDENIA MOTOROM.
Vnímajte krivky. Tento systém ovláda
automatickú prevodovku CVT tak,
ako by ste na miernom zvlnení radili
manuálne. Podradí, aby plynule
spomalil pri prechádzaní zvlnením a
zaradí späť na vyšší stupeň, aby ste
zrýchlili, keď pridávate.
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JAZDITE AKO PROFESIONÁL

POČASIU SA
PRISPÔSOBÍ SKÔR AKO
MRKNETE OKOM
X-TRAIL sa dokáže prispôsobiť meniacim sa podmienkam rýchlejšie, než trvá mrknutie
oka. Či už sa systém stretne so snehom, mokrou dlažbou, alebo prudkou zákrutou, vždy
automaticky pošle výkon na kolesá, ktoré to najviac potrebujú. Dokonca i v ideálnych
podmienkach sa systém Inteligentného pohonu 4 × 4 vozidla X-TRAIL ohromne vyplatí –
taký skvelý pocit priľnavosti kolies ste ešte nezažili.

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA/FUNKCIA AUTO HOLD.
Už žiadne cúvanie. S asistentom rozjazdu do kopca
bude pre vás každý svah hračkou. Asistent rozjazdu
do kopca pribrzdí všetky štyri kolesá, ktoré vozidlo
podržia dovtedy, než je do nich privedený hnací výkon.
Pri aktivácii funkcie Auto Hold dokážu brzdy držať
vozidlo na akomkoľvek svahu až tri minúty.

INTELIGENTNÝ POHON 4X4. Systém pohonu
všetkých kolies All-Mode 4×4-i použitý vo vozidle
X-TRAIL je výkonný na ceste i mimo nej. Ak chcete
jazdiť maximálne úsporne, môžete si trvalo
nastaviť pohon dvoch kolies. Automatický režim
neustále monitoruje situáciu a upravuje rozloženie
pohonu medzi prednými a zadnými kolesami.
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INTELIGENTNÝ POHON

DÔJDETE ĎALEJ BEZ VÝČITIEK
SVEDOMIA
Hľadáte priestranný crossover, ktorý je radosť riadiť a navyše má nízku spotrebu
paliva? Presne to vám dáva X-TRAIL. Od aerodynamického tvaru karosérie, ktorá
nehlučne krája vzduch, až po moderné motory a prevodovky vrátane prakticky
bezstupňovej prevodovky XTRONIC a dvojspojkovej prevodovky DCT, ktoré zaručujú
nevídanú účinnosť a výkon.
Pohon úplne nového modelu X-TRAIL zaisťuje 1,7-litrový vznetový a 1,3-litrový
zážihový motor. Ide o úsporné motory s vyššou úsporou paliva, nižšími
emisiami CO2 a s vyšším výkonom. Motor je vybavený automatickým systémom
Štart/Stop spoločnosti Nissan, ktorý ho, keď sa dočasne nepoužíva, napríklad pri
státí na semafore, vypne, aby sa zbytočne neplytvalo palivom, a zase v okamihu
naštartuje, aby ste mohli pokračovať v jazde.
Najnovšia verzia prevodovky XTRONIC (prevodovka s plynulou zmenou prevodového
pomeru) má až o 40 % nižšie trenie než predtým a počtom prevodových pomerov
predbehne niektoré osemstupňové automatické prevodovky. Režim Eco zvyšuje
úsporu paliva – stačí stlačiť príslušný spínač. Spolu s dynamickým výkonom prispieva
k celkovému dojmu jazdy na nepretržitej vlne energie.

MOTOR
1.7 dCi, MP 4×2

VÝKON
(k)

KRÚTIACI MOMENT
(Nm)

Zrýchlenie z
0 na 100 km/h

150

340

10,7

1.7 dCi, MP 4×4

150

340

10,7

1.7 dCi, CVT, 4×2

150

340

12,7

1.7 dCi, CVT, 4×4

150

340

12,7

1.3 DIG-T, DCT, 4×2

160

270

11,5

Údaje o výkone motora, množstve emisií CO2 a o spotrebe paliva nájdete v cenníku v časti technické
informácie alebo u autorizovaného predajcu.
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ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO NISSAN

UPRAVTE SI SVOJE VOZIDLO PRE ZÁŽITKY
PODĽA POTRIEB VAŠEJ RODINY
Zaistite, aby vaše ďalšie dobrodružstvo s rodinou bolo ešte nezabudnuteľnejšie a vybavte si vozidlo
X-TRAIL podľa vašich potrieb. Od podsvietených líšt predných prahov a dvojitých zásuviek USB cez
nosiče lyží/snoubordov pre celú rodinu až po ďalšie príslušenstvo sa môžete spoľahnúť, že originálne
príslušenstvo Nissan udrží celú posádku v pohodlí a pripravenú na akúkoľvek akciu.

4
5

3

1
6
7

2

1. Zadný štýlový panel
(kompatibilný s odnímateľným ťažným zariadením)

4. Dva konektory USB pre druhý rad sedadiel

2. Odnímateľné ťažné zariadenie

6. Držiak na smartfón “grip“ (čierny)

3. Nosič lyží/snowboardov, je možné vsunúť až 6 párov

7. Vnútorné prahy dverí, podsvietené

5. Bočné štýlové rámy

Príslušenstvo a ďalšie vybavenie, ktorým môže zákazník vozidlo po nákupe vybaviť, môže mať vplyv na emisieCO2 a spotrebu paliva vozidla.
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FARBY

ČALÚNENIE
VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

Olivová - M - EAN

Oranžová - M - EBB

Červená - NM - AX6

Modrá - M - RAW
ČIERNA LÁTKA

TEKNA

Biela Pearl – P - QAB

Strieborná - M - K23

Šeda - M - KAD

Čierna - M - G41
PRAVÁ KOŽA S PERFORÁCIOU BÉŽOVÁ

PRAVÁ KOŽA S PERFORÁCIOU ČIERNA

TEKNA/VOLITEĽNE

M - metalická
NM - nemetalická
P - perleťová

Červená Tint - M - NBF

Hnedá Dark - M - CAS

HNEDÁ KOŽA SO ŠPECIÁLNYM PREŠÍVANÍM

DISKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

ROZMERY

A: Rázvor kolies: 2 705 mm
B: Celková dĺžka: 4 690 mm

D

C: Celková šírka: 1 820 mm
(1 830 mm pri verzii s
19" diskami kolies)
D: Celková výška: 1 710 mm
17" disky kolies z ľahkých
zliatin (strieborne lakované)

18" disky kolies z ľahkých zliatin

19" disky kolies z ľahkých zliatin

A

C

B
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V SPOLOČNOSTI NISSAN

JE KVALITA
NA PRVOM
MIESTE.

DOSIAHNUTÁ MNOHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI
V spoločnosti Nissan robíme všetko s ohľadom na nášho
zákazníka. Každý náš krok a rozhodnutie prebieha s maximálnou
starostlivosťou, presnosťou a dôrazom na kvalitu, pretože všetko, čo
robíme, robíme pre vás. Od konceptu po konštrukciu vozidla, od
testovania po transparentnosť, od služieb zákazníkom po naše
odhodlanie. Kvalita je v každom drobnom detaile.

KOMPLEXNÝ PROCES
Na kvalitu myslíme od samého začiatku. Už pri vytváraní konceptu
dôkladne premýšľame, ako najlepšie využiť inovatívny dizajn, inteligentné
technológie a užitočné detaily inšpirované vašimi potrebami, aby bolo
výsledné vozidlo maximálne pohodlné a odolné.

BEZPEČNOSŤ
Pracujeme s inteligentnými systémami podpory vodiča, aby sme na vás
neustále dohliadali a pomáhali vám vyhnúť sa akýmkoľvek nepríjemnostiam,
vďaka čomu môžete šoférovať každý deň odvážnejšie a istejšie. Náš
panoramatický kamerový parkovací systém používa 4 kamery, ktoré vám
poskytnú virtuálny pohľad na vaše vozidlo a jeho okolie z vtáčej perspektívy.

MIMORIADNA SPOĽAHLIVOSŤ
Aby sme zaručili, že sa na naše vozidlá budete môcť v bežnej premávke
úplne spoľahnúť, prechádzajú náročnými zaťažkávajúcimi skúškami. V
predvýrobných testoch najazdíme milióny kilometrov, otvoríme a zatvoríme
dvere a kapotu niekoľko tisíckrát denne a používame skutočný sopečný prach
z Japonska na otestovanie odolnosti okien.
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Inteligentná mobilita nás inšpiruje vo všetkom, čo robíme. Vďaka novým
technológiám premieňame autá na viac než len dopravné prostriedky.
Či hovoríme o vozidlách, ktoré vám pomôžu s riadením, alebo o diaľniciach,
na ktorých si za jazdy dobijete batérie elektromobilu... Všetko je to blízka
budúcnosť. Budúcnosť, ktorá sa začína rysovať vo vozidlách Nissan už dnes!

Navštívte našu stránku: https://www.nissan.sk/vozidla/nove-vozidla/x-trail.html

Pečiatka predajcu:

Sledujte vozidlo Nissan X-TRAIL:

Príprave tejto publikácie sme venovali maximálne úsilie a urobili sme všetko pre to, aby jej obsah v čase tlače (Júl 2019) presne zodpovedal
skutočnosti.V brožúre sú použité obrázky prototypových vozidiel vystavovaných na autosalónoch. V súlade so zásadami neustáleho
zlepšovania výrobkov si spoločnosť Nissan vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie a vozidlá opísané a zobrazené v tejto publikácii.
Predajcovia vozidiel Nissan budú informovaní o akýchkoľvek takých zmenách v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie si
môžete vyžiadať u miestneho predajcu vozidiel Nissan. Vzhľadom na obmedzenia použitého tlačového procesu sa môžu farby zobrazené
v tejto brožúre mierne líšiť od skutočných farieb použitých lakov a materiálov interiérového čalúnenia. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia
celej brožúry alebo akejkoľvek jej časti je bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan zakázaná. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie
a skutočnosti uvedené v tejto publikácii slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedená
výbava môže byť na želanie. Kombinovaná spotreba: 4,9 - 6,2 l/100 km, kombinované CO2 emisie: 129-158 g/km.
Táto brožúra je vyrobená z papiera bieleného bez použitia chlóru – BROŽÚRA MY19 X-TRAIL LHD 07/2019 – Vytlačené v EÚ.
Grafická úprava: DESIGNORY, Francúzsko, výroba: eg+ worldwide, Francúzsko – tel.: +33 1 49 09 25 35.
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