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PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
Pakiet Bezpieczeństwa to między innymi: Ostrzeżenie o
niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Elektryczny hamulec awaryjny,
Rozpoznawanie znaków drogowych oraz Adaptacyjne światła
drogowe.

SAFETY SHIELD
Z pełnym pakietem funkcji poprawiających bezpieczeństwo nowy
Nissan X‐Trail sam się zaparkuje oraz ostrzeże Cię jeżeli stracisz
koncentrację podczas jazdy.

SYSTEM AKTYWNEJ KONTROLI
ZAWIESZENIA
W przypadku szybkiego wchodzenia w zakręty Aktywna kontrola
toru jazdy utrzymuje pojazd na obranym torze

www.nissan.pl

CENY PODSTAWOWE - PRODUKCJA EURO6
Silniki diesla

VISIA

ACENTA

TEKNA

dCi 130 (320 Nm)

5.7 l/100 km

103 900

113 900

136 400

dCi 130 Xtronic (320 Nm)

5.8 l/100 km

-

121 900

144 400

dCi 130 All Mode 4x4 i (320 Nm)

6.2 l/100 km

-

121 900

144 400

7.9 l/100 km

95 400

105 400

127 900

VISIA

ACENTA

TEKNA

3 900

-

-

Silniki benzynowe
DIG-T 160 (240 Nm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Pakiet Bezpieczeństwa
Visia

Rozpoznawanie znaków drogowych, Elektryczny hamulec awaryjny,
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Czujniki parkowania,
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Pakiet Bezpieczeństwa Acenta

Adaptacyjne światła drogowe, Rozpoznawanie znaków drogowych, Elektryczny
hamulec awaryjny, Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu

-

3 500

S

NissanConnect
+ System kamer 360°1

Zintegrowany system nawigacji

-

6 000

S

Okno dachowe

Okno dachowe z filtrem UV oraz elektrycznie regulowaną przesłoną

-

3 500

S

Pakiet Acenta +

System I-Key, Elektrycznie otwierana klapa bagażnika, Relingi dachowe,
19" felgi ze stopów metali lekkich

-

5 700

S

6500

4 000

Trzeci rząd siedzeń

4 000

(zawiera okno dachowe)

3 200

Lakier metalizowany

NISSAN 5★
Rozszerzona Gwarancja

2

3

do 5 lat lub 150 000 km

5 340

1 - 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
niedostępnie, 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.
2 - 7 miejsc, opcja niedostępna w konfiguracji z silnikiem benzynowym DIG-T 160
3 - 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.

CENY PODSTAWOWE - PRODUKCJA EURO6
Silniki diesla

VISIA

ACENTA

TEKNA

dCi 130 (320 Nm)

5.7 l/100 km

106 900

116 900

139 400

dCi 130 Xtronic (320 Nm)

5.8 l/100 km

-

124 900

147 400

dCi 130 All Mode 4x4 i (320 Nm)

6.2 l/100 km

-

124 900

147 400

7.9 l/100 km

98 400

108 400

130 900

VISIA

ACENTA

TEKNA

3 900

-

-

Silniki benzynowe

DIG-T 160 (240 Nm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Pakiet Bezpieczeństwa
Visia

Rozpoznawanie znaków drogowych, Elektryczny hamulec awaryjny,
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Czujniki parkowania,
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Pakiet Bezpieczeństwa Acenta

Adaptacyjne światła drogowe, Rozpoznawanie znaków drogowych, Elektryczny
hamulec awaryjny, Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu

-

3 500

S

NissanConnect
+ System kamer 360°1

Zintegrowany system nawigacji

-

6 000

S

Okno dachowe

Okno dachowe z filtrem UV oraz elektrycznie regulowaną przesłoną

-

3 500

S

Pakiet Acenta +

System I-Key, Elektrycznie otwierana klapa bagażnika, Relingi dachowe,
19" felgi ze stopów metali lekkich

-

5 700

S

6500

4 000

Trzeci rząd siedzeń

4 000

(zawiera okno dachowe)

3 200

Lakier metalizowany

NISSAN 5★
Rozszerzona Gwarancja

2

3

do 5 lat lub 150 000 km

5 340

1 - 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
niedostępnie, 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.
2 - 7 miejsc, opcja niedostępna w konfiguracji z silnikiem benzynowym DIG-T 160
3 - 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.
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Bezpieczeństwo

VISIA

ACENTA

ABS + EBD





TEKNA


Układ wspomagania hamowania (Brake Assistant)







ESP







System wspomagania ruszania pod górę - USS







System aktywnej kontroli zawieszenia







System kontroli ruchów nadwozia





Aktywna kontrola toru jazdy







Aktywny hamulec silnikowy (Tylko ze skrzynią biegów Xtronic)

-











Rozpoznawanie znaków drogowych







Elektryczny hamulec awaryjny







Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu







Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne







Adaptacyjne światła drogowe

-





Pakiet Bezpieczeństwa

Zestaw systemów bezpieczeństwa Safety Shield



-

-



Inteligentny asystent parkowania

-

-



Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu

-

-



Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy

-

-



Ostrzeżenie o poruszających się obiektach

-

-



6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz kurtynowe)







Wyłącznik przedniej poduszki pasażera







Pasy bezpieczeństwa







Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa (światło i brzęczyk)







Zagłówki oraz 3 punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli tylnych







ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach







Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci







System pomiaru ciśnienia w oponach







Koło zapasowe (dojazdowe)







Przednie i tylne czujniki parkowania







All Mode 4x4-i

-

 (tylko 4x4)

 (tylko 4x4)

System Stop/Start







Immobilizer







Reflektory do jazdy dziennej w technologii LED







Przednie reflektory halogenowe z ręczną regulacją wysokości





-

Przednie reflektory w technologii full LED z automatyczną regulacją wysokości

-

-




Nadwozie

Przednie lampy przeciwmgłowe z chromowanymi obwódkami

-



17" felgi ze stopów metali lekkich, opony 225/65 R17





-

19" felgi ze stopów metali lekkich, opony 225/55 R19

-





Chromowane obwódki szyb







Srebrne relingi dachowe

-





Okno dachowe z filtrem UV oraz elektrycznie regulowaną przesłoną

-





Przyciemniane szyby

-





Chromowane zewnętrzne klamki drzwi







Zderzaki w kolorze nadwozia z czarnymi listwami







Chromowana listwa nad tylną tablicą rejestracyjną







Wnętrze / Komfort


-

-

Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja

-





Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Manualna klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym







Wycieraczki szyby przedniej z regulowaną częstotliwością pracy + czujnik deszczu

-





Czujnik zmierzchu

-





Spryskiwacze reflektorów

-



-

Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane z zintegrowanymi kierunkowskazami







Elektrycznie składane lusterka

-





Elektrycznie regulowane szyby przednie z przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy







Centralny zamek z pilotem







Elektrycznie otwierana klapa bagażnika

-





System I-Key z przyciskiem Start/Stop

-





Elektryczny hamulec ręczny





Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach







Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą

-







Wspomaganie kierownicy







Podłokietnik kierowcy ze schowkiem







Centralnie umieszczony podłokietnik w oparciu tylnej kanapy







Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej (w stosunku 60/40)







Przesuwana kanapa tylna







Ręcznie regulowana wysokość fotela kierowcy







Elektrycznie regulowany fotel kierowcy (regulacja wysokości, regulacja wzdłużna,
regulacja kąta pochylenia oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego)

-

-



Elektrycznie regulowane podparcie odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy

-

-



Elektrycznie regulowany fotel pasażera (regulacja wzdłużna, regulacja kąta pochylenia oparcia)

-

-



Tapicerka foteli Acenta

-



-

Skórzana tapicerka foteli

-

-



Podgrzewane przednie fotele

-





Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem dla kierowcy i pasażera







System audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod







4 głośniki



-

-

6 głośników

-





Komputer pokładowy z 5" kolorowym ekranem TFT







NissanConnect

-





System kamer 360°

-





Sterowanie systemem audio w kole kierownicy







Konsola centralna z uchwytami na kubki







Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach







Kieszenie w oparciach foteli przednich







Schowek przedni







System aranżacji przestrzeni bagażowej







12V gniazdo zasilania w części centralnej konsoli







Technologia

Schowki

- wyposażenie standardowe,  - dostępne w pakiecie , - niedostępne
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OPIS

CENA DETALICZNA (Z VAT)

OBRAZ

Nakładki na progi (Chrom)

1,070

1

Listwa bagażnika (Chrom)

584

2

1,034

3

431

4

3,015

5

Nakładki zabezpieczające na progi - podświetlane (przód)

985

6

Listwa ochronna maski

369

7

Stylizująca osłona silnika (musi być zamówiona z przednią nakłądką stylizującą)
Listwy ochronne bagażnika aluminiowe
Rurowe stopnie boczne ze stali nierdzewnej - podświetlane

Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają 23% VAT. Ceny nie zawierają opłaty instalacyjnej. 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. Co do akcesoriów nieoryginalnych odpowiedzialny z tytułu gwarancji będzie bezpośrednio ich producent, na zasadach
wynikających z właściwych regulacjach prawnych oraz określonych przez producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie części i akcesoriów zdatnych do zastosowania w
Państwa pojeździe, odpowiednich kodów części oraz kompatybilności akcesoriów prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana. Ceny części i
akcesoriów odnoszą się jedynie do części oznaczonej danym kodem. Dodatkowe części zamienne mogą okazać się niezbędne do zainstalowania pewnych produktów. W celu uzyskania
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Model

dCi 130

Ilość miejsc

DIG-T 160

5 (7)

osoby

Silnik
Liczba cylindrów, konfiguracja
Ilość zaworów na cylinder
Pojemność skokowa
Średnica cylindra x skok tłoka
Max. moc silnika 1)
Max. moment obrotowy 1)
Poziom kompresji
Rodzaj paliwa

4, rzędowy
4
1 598
80 x 79.5
96 (130) / 4 000
320 (Nm)/ 1 750
15.4:1
Olej napędowy

cm³
mm
kW(KM)/min-1
Nm/min-1

1 618
79.7×81.1
120 (163)/5 600
240/2 000-4 000
10.5：1
Benzyna Pb95

Wtrysk bezpośredni typu Common rail

Układ wtryskowy

Euro6

Norma emisji spalin

Układ przeniesienia napędu
6-biegowa
manualna

Skrzynia biegów
Napęd

przód

Elektroniczna
automatyczna
(Xtronic - CVT)
przód

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

4x4

przód

Podwozie
Zawieszenie przód
Zawieszenie tył
Układ kierowniczy

Niezależne kolumny McPhersona
Niezależne, wielowahaczowe
Przekładnia zębatkowa, wspomaganie elektryczne ze zmienną siłą

Układ hamulcowy

Tarcze przód/tył, wspomagany, z ABS i EBD, system wspomagania hamowania (Brake
Assist) oraz wspomaganie ruszania pod górę (Hill Start Assist)
17x7.0J ze stopów metali lekkich lub 19x7.0J ze stopów metali lekkich
225/65 R17 lub 225/55 R19

Rozmiar felg
Rozmiar opon

Masa
Masa własna min./max.
Max. ładowność 2)
Dopuszczalna masa całkowita
Max. obciążenie osi przedniej / tylnej
Dopuszczalna masa przyczepy wyposażonej w hamulce 4)
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców 4)

kg
kg
kg
kg
kg
kg

1 500 - 1 550
470
2 090 - 2 260
1 080 - 1 075
2 000
750

1 540 - 1 595
470
2 140 - 2 310
1 130 - 1 075
1 500
750

1 580 - 1 615
470
2 160 - 2 320
1 110 - 1 115
2 000
750

1 430 - 1 447
470
2 050 - 2 210
1 020 - 1 090
1 800
750

Wymiary
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
stopnie
stopnie

4 640
1 820 - 1 830
1 710 - 1 715
2 705
1 575 - 1 580
1 575 - 1 580
210
940
995
18.1
26.5

Pojemność bagażnika (max.) (z dojazdowym kołem zapasowym)

l

550

Pojemność zbiornika paliwa (4WD)

l

60

Długość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Rozstaw osi
Rozstaw kół przednich*
Rozstaw kół tylnych*
Prześwit
Zwis (przedni)
Zwis (tylny)
Kąt natarcia
Kąt zejścia

Osiągi
Zużycie paliwa 3)
Cykl miejski
Cykl pozamiejski
Cykl mieszany

l/100 km
l/100 km
l/100 km

5.7
4.5
4.9

5.8
4.7
5.1

6.2
4.8
5.3

7,9
5,3
6,2

Emisja CO2 3)

g/km

129

135

139

145

Prędkość max.
Przyspieszenie 0-100 km/h
Minimalna średnica skrętu (od krawężnika do krawężnika)

km/h
s
m

188
10.5

180
11.4

186
11.0

200
9,7

1)
2)
3)
4)

11.2

Według 1999/99/EC.
Wartości zgodne z dyrektywą EC. Masa samochodu pustego bez kierowcy, ale z cieczą chłodzącą, olejami, paliwem, kołem zapasowym i narzędziami. Maksymalna ładowność może ulec zmniejszeniu w zależności od opcji wyposażenia.
Według 2007/715/EC (wyposażenie dodatkowe, stan samochodu, technika jazdy, warunki drogowe mogą mieć wpływ na podane parametry).
Podane wartości były wraz z kierowcą, 4 pasażerami, bagażem i przy max. masie własnej.

Kolory i tapicerka
Kolor lakieru

Rodzaj lakieru

TEKNA

VISIA / ACENTA
Czarne (G)

Czarne (G)

Jasne (C)

Czerwony AX6

standardowy







Biały perłowy QAB

metalizowany







Szaroniebieski RAQ

metalizowany







Srebrny K23

metalizowany







Czarny G41

metalizowany







Szary KAD

metalizowany







Ciemnooliwkowy EAN

metalizowany







Miedziany EAR

metalizowany







 - dostępne jako opcja
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NISSANFINANCE KREDYT - najlepsza oferta dla Ciebie
Nissan Finance to pełna gama produktów finansowych dopasowanych do wymagań każdego klienta, stworzona z myślą o różnych potrzebach.
Oferujemy wiele dogodnych form finansowania aby ułatwić Ci zakup Twojego Nissana:
- Kredyt SELECT
- Promocyjny kredyt 50/50

KREDYTNISSANSELECT

- Kredyt 3x33 0%

PRZYKŁAD KALKULACJI
Wersja wyposażenia

1.6 dCi 130KM VISIA

1.6 dCi 130KM TEKNA 4WD

103 900 zł

144 400 zł

31,170 zł

43,320 zł

Cena promocyjna brutto
Wpłata własna
Okres finansowania (miesiące)

37

37

41,560 zł

57,760 zł

1,320 zł

1,835 zł

Opłata przygotowawcza

2,909 zł

4,043 zł

Finansowane ubezpiec zenie kredytobiorcy

3,358 zł

4,667 zł

Całkowita kwota kredytu

76,088 zł

105,747 zł

Całkowita kwota do zapłaty

89,095 zł

123,825 zł

7,35%

7,35%

Gwarantowana kwota odkupu przez Dealera

Rata miesięczna brutto

RRSO

Niska wpłata własna
Niskie raty miesięczne
Gwarantowana kwota odkupu przez Dealera
Nowy samoc hód co 3 lata!

Korzyści oferty

NISSANLEASING i NISSANBUSINESSFINANCE - najlepsza oferta dla Twojej firmy
Nissan Business Center to część naszej autoryzowanej sieci dealerskiej specjalizująca się w obsłudze Klienta biznesowego. Oprócz profesjonalnego
doradztwa, najwyższego standaru obsługi nasi Klienci mogą skorzystać z różnego rodzaju dedykowanych programów fiansowych dopasowanych do
potrzeb każdego rodzaju firmy. W obecnej chwili ofertujemy:
- Promocyjny Leasing od 103%
- Wynajem długoterminowy

NISSANLEASING od 103%

WYNAJEMDŁUGOTERMINOWY

PRZYKŁAD KALKULACJI DLA WERSJI
NISSAN XTRAIL 1.6 dCi KM VISIA

Rata miesięczna netto

1,563 zł

1,692 zł
PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

Wpłata własna

30%

Okres finansowania

36

36

brak

20 000 km / rok

wykup pojazdu
pozostawienie pojazdu leasingodawc y i wybór nowej
oferty leasingu

pozostawienie pojazdu leasingodawc y
i wymiana na nowy
wykup pojazdu

Limit kilometrów

Opcje zakońc zeniaumowy

0%

Elementy ujęte w programie finansowym
Finansowanie - niska całkowita suma spłat

Finansowanie - gwarancja niezmiennośc i raty
Serwis - przeglądy, naprawy w ASO wlic zone w c enę
Ogumienie - zakup, przechowywanie, wymiana
Ubezpieczenia - AC/OC/NW
Assistance - samoc hód zastępc zy

*Ceny promocyjne uwzględniają rabat. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania.
Nissan Sales CEE Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku
VAT. Niniejszy cennik obowiązuje od 01/06/2015 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy.
Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów montażu i materiałów
z tym związanych.
Rabat 27% ważny tylko w przypadku następujących kategorii: (1) Jakakolwiek spółka zarejestrowana z wyciągiem z Rejestru Sądowego (KRS) lub będąca w trakcie rejestracji sądowej, lub (2) każdy prywatny
przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku Klientów rejestrujących auta do celów prywatnych oferta specjalna wynosi 18%.
Podane kwoty są wartościami netto. Wysokość miesięcznych rat jest przykładowa i została obliczona przy założeniu następujących parametrów czas trwania umowy 36 miesięcy, całkowity przebieg 60 000 km,
opłata wstępna 0%, waluta PLN. Niniejsza kalkulacja nie stanowi oferty w rozumieniu w rozumieniu art. 66 kodeksy cywilnego. Program najmu długoterminowego Nissan Business Finance prowadzony jest
przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. we współpracy z ALD Automotive Polska Sp. z o.o. Program oferowany jest wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Prezentowane modele mogą różnić
się w stosunku do finalnie dostępnych w ofercie.
Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dla przedsiębiorstw dostępne u Autoryzowanych Dealerów Nissana.
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