NISSAN X-TRAIL
NOWY SYSTEM NISSANCONNECT
DOSTĘPNY W WERSJI 5 LUB 7 OSOBOWEJ

ROCZNIK MODELOWY 2021
ROK PRODUKCJI 2020
KORZYŚC DO 13 000 ZŁ
Zostaw samochód w rozliczeniu i zyskaj dodatkowe 2 500 zł*

SILNIK BENZYNOWY
SILNIKI

TYP SKRZYNI BIEGÓW

NAPĘD

DIG‐T 158
Euro 6D‐Final

AUTOMATYCZNA DCT

na przednią oś

ZUŻYCIE PALIWA
EMISJA CO₂

VISIA

CENNIK

N‐DESIGN

TEKNA

7.1‐7.3 l/100km

Podstawowy

115,440 zł

139,290 zł

145,090 zł

150,290 zł

161‐175 g/km

PROMOCYJNY

99,440 zł

123,290 zł

129,090 zł

134,290 zł

N‐CONNECTA

VISIA

N‐CONNECTA

N‐DESIGN

TEKNA

KOLORY
Standard
‐
Czerwony
AX6

Srebrny
K23

Metalizowany
3,200 zł
Czarny
Szary
G41
KAD

Bezpłatny samochód

Ciemnooliwkowy
EAN

Niebieski
RAW

Najwyższa jakość w

Ciemnoczerwony
NBF

Bezterminowy Nissan

Perłowy
3,500 zł
Brązowy
CAS

Biały perłowy
QAB

Pomarańczowy
EBB

Bezpłatna kontrola

Rok produkcji 2020. Rocznik modelowy 2021. Przy wyborze konkretnej specyfikacji prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami. Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania. NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. zastrzega sobie prawo zmiany
podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy. Cennik obowiązuje od 04.01.2021. Szczegółowa informacja na temat programu YOU+NISSAN znajduje się na stronie internetowej www.youplusnissan.pl
Zużycie paliwa i 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 oraz emisji CO2. Dane testowanych samochodów, porównywane są wyłącznie według tych
samych procedur. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od czynników takich jak warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po rejestracji pojazdu. Lista silników w ofercie może być ograniczona dostępnością w związku ze zmianami w asortymencie silników Nissana. Sprawdź dostępność oraz datę dostawy
samochodu u Dealera Nissana. Podane wartości były wraz z kierowcą, 4 pasażerami, bagażem i przy maks. masie własnej.
*Rozszerzona Gwarancja Nissana jest produktem ubezpieczeniowym, oferowany przez Nissan International Insurance Ltd. Oferowane dodatkowe 2 lata rozszerzonej gwarancji jest ważne dla limitu 100.000 km. (Oprócz 3‐letniej gwarancji producenta, oferowany produkt rozszerzonej gwarancji obejmuje dodatkowe 2 lata lub łączny przebieg 100.000 km w
okresie 5 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Informacja nie jest kompletna. Produkt jest zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy skontaktować się z autoryzowanym dealerm Nissana.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
VISIA

N‐CONNECTA

N‐DESIGN

• System aktywnej kontroli zawieszenia
• ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach
• Światła do jazdy dziennej LED
• 17-calowe felgi ze stopów metali lekkich
• Klimatyzacja ręczna
• Tempomat / ogranicznik prędkości
• Ręcznie składane, podgrzewane lusterka
boczne z elektryczną regulacją
• Elektrycznie regulowane szyby przednie z
przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy
• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto
Hold (wspomagania ruszania pod górę)
• Składana, odchylana i przesuwana kanapa
tylna dzielona w stosunku 40/20/40
• System audio z 4 głośnikami z radiem/CD,
MP3, AUX, USB i iPod
• 5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT
• Nowa poliuretanowa kierownica z przyciskami
• System Stop/Start
• Koło dojazdowe zapasowe

• 18-calowe felgi ze stopów metali lekkich
• Relingi dachowe
• Zdalnie otwierana klapa tylna
• System inteligentnego kluczyka
• Dodatkowe gniazdo USB dla drugiego rzędu siedzeń
• NissanConnect z 7" ekranem dotykowym, nawigacja TomTom® i funkcją Traffic oraz Apple CarPlay® /

Pakiet Bezpieczeństwa (3 900zł)
• Rozpoznawanie znaków drogowych
• Inteligentny system hamowania awaryjnego z
funkcją wykrywania pieszych
• Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
• Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
• Adaptacyjne światła drogowe
• Wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Światłą z funkcją Follow me Home

Panoramiczny szyberdach z elektrycznie regulowaną zasłoną (3 500zł)

❷

Android Auto® ready
• 6 głośników
• Antena „płetwa rekina”
• Inteligentny system kamer 360° (AVM)
• Wykrywanie poruszających się obiektów (MOD)
• Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
• Inteligentny system automatycznego hamulca awaryjnego
• Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
• Inteligentne lusterko wsteczne
• Adaptacyjne światła drogowe (HBA)
• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
• Przednie światła przeciwmgłowe
• Przyciemniane szyby
• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
• Wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Inteligentny system automatycznych reflektorów przednich
• Automatyczne elektrycznie składane lusterka boczne
• Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte miękką skórą

• 18-calowe felgi ze stopów metali lekkich w
kolorze czarnym
• Czarne nakładki na lusterka
• Czarne relingi dachowe
• Przyciemniony grill
• Podświetlane progi z nazwą X-TRAIL
• Lakier metalizowany w cenie auta, do
wyboru:
Srebrny (K23), Czarny G41), Szary (KAD),
Ciemnooliwkowy (EAN)

TEKNA
• Reflektory przednie w technologii LED z
funkcją dynamicznego doświetlania
zakrętów
• Podgrzewane fotele przednie
• Podgrzewane koło kierownicy
• 18-calowe felgi ze stopów metali lekkich
• Fotele przednie elektrycznie regulowane z
elektryczną regulacją podparcia odcinka
lędźwiowego fotela kierowcy
• Tapicerka skórzana (czarna lub
beżowa)

❶

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Panoramiczny szyberdach z elektrycznie
regulowaną zasłoną
(3 500zł)

Pakiet Premium (6 250zł)
• Reflektory przednie w technologii LED + system świateł adaptacyjnych (AFS)
• Podgrzewane fotele przednie
• Podgrzewane koło kierownicy

Panoramiczny szyberdach z elektrycznie
regulowaną zasłoną❸ (3 500zł)
Trzeci rząd siedzeń (6 200zł)

Pakiet Premium (6 250zł)
• Reflektory przednie w technologii LED + system
świateł adaptacyjnych (AFS)
• Podgrzewane fotele przednie
• Podgrzewane koło kierownicy

Lakier Perłowy (300zł)

Bezpłatny samochód

Najwyższa jakość w

Bezterminowy Nissan

Bezpłatna kontrola

❶ Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych i zamszowych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Celem tego działania jest zwiększenie trwałości siedzeń oraz ułatwienie codziennej eksploatacji siedzeń, aby skóra była bardziej odporna na zarysowania i samoistne marszczenia.
❷ Niektóre zdalne funkcje mogą wymagać zsynchronizowanego telefonu lub urządzenia, ktore nie są na wyposażeniu samochodu. Sieci komórkowe są dostarczane przez operatorów sieci mobilnych i są poza kontrolą Nissana. Informujemy, że system ten umożliwia połączenie z internetem za pomocą telefonu zsynchronizowanego z systemem Bluetooth. Przy
korzystaniu z sieci bezprzewodowej zastosowane będzie standardowe minutowe naliczanie. Niektóre z usług mogą być niedostępne, zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku. Pokrycie systemu nawigacji nie jest w pełni zweryfikowane w przypadku dróg lokalnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z Dealerem
firmy Nissan. Nissan Connect jest kompatybilny z systemami iOS oraz Android. Darmowa aktualizacja rocznego oprogramowania nawigacji przez 3 lata.
❸ Niedostępne w wersji 7‐osobowej

