NISSAN X-TRAIL MY20
(Euro6D full)

NIVELURI DE ECHIPARE ȘI MOTORIZĂRI:
Motor / Echipare / Caroserie 5 locuri & 7 locuri

Visia

N-Connecta

●

●

Benzină:

1.3 l 156CP, Euro6Dfull, tracțiune 2WD, transmisie automată DCT

DOTĂRI STANDARD:
VISIA
Exterior
Bare de protecție față+spate în culoarea caroseriei
Mânere exterioare uși cromate
Insert cromat pentru hayon
Oglinzi reglabile electric și încălzite, în culoarea caroseriei, cu semnalizator de schimbare a
direcției de mers
Lumini de zi cu LED
Faruri cu halogen
Apărătoare de noroi
Jante aliaj 17"
Interior
Geamuri electrice față+spate
Computer de bord Advanced Drive-Assist cu ecran color TFT 5''
Indicator temperatură exterioară
Torpedou iluminat
Consolă centrală cu spațiu pentru depozitare și suporturi pahare cu funcție răcire/ încălzire
Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare
Banchetă fracționabilă 60/40, culisantă, cu spătar pliabil și înclinabil 40/20/40
Mânere interioare uși cromate
Volan reglabil manual pe înălțime și adâncime
Scaun șofer reglabil pe înălțime
Suport pentru ochelari
Prize 12V x3 (1x planșă bord, 1x consolă centrală, 1x portbagaj)
Al 3-lea rând de scaune (2 locuri pliabile 50/50)
- numai pe versiunile 7 locuri

Confort
Sistem Stop&Start motor
Frână de mână electronică
Închidere centralizată cu telecomandă
Aer condiționat cu reglare manuală
Aeratoare pentru scaunele spate
Sistem Bluetooth pentru conectare telefon mobil, cu microfon
Sistem audio cu 4 difuzoare (radioCD MP3 +DAB + mufă Aux-In +port USB)
Cruise control + limitator de viteză
Comenzi audio, cruise control, Bluetooth pe volan
Faruri cu sistem "Follow me home"
Sistem modular pentru portbagaj
Siguranță
Airbag-uri șofer+pasager
Airbag-uri laterale + tip cortină
ABS + ESP + TCS + EBD + Brake assist + BLSD (funcție de diferențial
autoblocabil al sistemului de frânare)
Sistem ISOFIX pentru scaun copil (2 x banchetă spate)
Asistență la pornirea din rampă (HSA)
Auto Hold (sistem automat de menținere a vehicului staționar)
Sistem Chassis Control (cu sistem activ de control al traiectoriei și control activ al
rulării)
Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri
Roată de rezervă temporară
Sistem de imobilizare NATS

N-CONNECTA, suplimentar față de VISIA
Exterior
Oglinzi cu pliere automată
Proiectoare de ceață
Faruri LED cu spălător, reglaj automat pe înălțime și sistem adaptiv de iluminare (AFS)
Geamuri laterale spate și lunetă fumurii
Galerii longitudinale de plafon
Antenă tip "Shark"
Jante aliaj 18"

Interior
Volan îmbrăcat în piele
Mâner schimbător viteze îmbrăcat în piele
Oglindă retrovizoare cu efect anti-orbire automat
Scaun șofer cu reglaj lombar
Scaun pasager cu reglaj pe înălțime și lombar
Scaune încălzite față

Confort
Aer condiționat automat cu reglare dual-zone
Faruri cu aprindere automată
Ștergător parbriz cu senzor de ploaie
Plafon panoramic cu trapă electrică
Hayon cu acționare prin mișcare (hands-free)
Cheie inteligentă+buton pornire motor
Sistem multifuncţional NissanConnect cu ecran 7" touchscreen: include
sisteme de navigație1) (TomTom) și audio cu radioCD MP3 +DAB +6 difuzoare
+port USB și mufă AUX + Bluetooth, control al dispozitivelor auxiliare conectate
prin comenzile sistemului audio, integrare SmartPhone
Intelligent Around View Monitor (sistem de asistență la parcare cu vedere
360°) cu funcție de Detectare Obiecte în Mișcare
Volan încălzit
Siguranță
Senzori de parcare față+spate
Nissan Safety Shield: Asistență pentru lumini Faza Lungă / Recunoaștere
Indicatoare Rutiere / Avertizare Încălcare involuntară Bandă / Sistem Inteligent de
Frânare de Urgență cu Recunoașterea Pietonilor
Nissan Safety Shield Plus: Avertizare Unghi Mort / Alertă trafic prin spatele
vehiculului / Alertă Atenție Șofer Scăzută / Sistem Inteligent de Asistență la
Parcare (include sistem parcare automată, sistem de măsurare a spațiului de
parcare, senzori de parcare față+spate+lateral)

TEKNA, suplimentar față de N-CONNECTA
Exterior
Bandouri laterale cromate
Interior
Tapițerie piele (negru sau bej)
Scaune încălzite față+spate

Confort
Sistem audio premium BOSE® cu 8 incinte acustice - numai pe versiunile 5
locuri
Scaun șofer reglabil electric -culisare, înălțime, înclinare și lombar
Scaun pasager reglabil electric -culisare, inclinare
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DOTĂRI OPȚIONALE:
VISIA, opțional:

■ Pachet Safety&Comfort (P1):
● Nissan Safety Shield (Asistență pentru lumini Faza Lungă / Recunoaștere Indicatoare Rutiere / Avertizare Încălcare involuntară Bandă / Sistem Inteligent de Frânare de
Urgență cu Recunoașterea Pietonilor)
● Proiectoare de ceață
● Oglindă retrovizoare cu efect anti-orbire automat
● Faruri cu aprindere automată
● Ștergător parbriz cu senzor de ploaie
● Senzori de parcare față+spate
TEKNA, opțional:

■ Tapițerie piele cu efect 3D - Bronze (P2)
1)

include harta României; display-ul și ghidarea vocală nu sunt disponibile în limba română

CULORI CAROSERIE:
- metalizat:
portocaliu Orange (EBB), albastru Marine Blue (RAW), gri Metallic Grey (KAD), gri Silver (K23)
- perlat:
maro Dark Brown (CAS), negru Black Pearl (G41), alb White Pearl (QAB)
- perlat special:
rosu Ruby Red (NBF)

CULORI TAPIȚERIE:

Visia

N-Connecta

- negru (standard)
- bej (standard)
- bronz (opțional)

textil
-

textil
-

Mașina din imagine este cu titlu de prezentare
Document realizat la data de 22 februarie 2021. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de a aduce modificări în orice
moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii.
Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro
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NISSAN X-TRAIL MY20
(Euro6D full)

Tekna

●

Sistem Bluetooth pentru conectare telefon mobil, cu microfon
Sistem audio cu 4 difuzoare (radioCD MP3 +DAB + mufă Aux-In +port USB)

ABS + ESP + TCS + EBD + Brake assist + BLSD (funcție de diferențial
autoblocabil al sistemului de frânare)

Auto Hold (sistem automat de menținere a vehicului staționar)
Sistem Chassis Control (cu sistem activ de control al traiectoriei și control activ al
rulării)

Sistem multifuncţional NissanConnect cu ecran 7" touchscreen: include
sisteme de navigație1) (TomTom) și audio cu radioCD MP3 +DAB +6 difuzoare
+port USB și mufă AUX + Bluetooth, control al dispozitivelor auxiliare conectate
prin comenzile sistemului audio, integrare SmartPhone
Intelligent Around View Monitor (sistem de asistență la parcare cu vedere
360°) cu funcție de Detectare Obiecte în Mișcare

Nissan Safety Shield: Asistență pentru lumini Faza Lungă / Recunoaștere
Indicatoare Rutiere / Avertizare Încălcare involuntară Bandă / Sistem Inteligent de
Frânare de Urgență cu Recunoașterea Pietonilor
Nissan Safety Shield Plus: Avertizare Unghi Mort / Alertă trafic prin spatele
vehiculului / Alertă Atenție Șofer Scăzută / Sistem Inteligent de Asistență la
Parcare (include sistem parcare automată, sistem de măsurare a spațiului de
parcare, senzori de parcare față+spate+lateral)

Sistem audio premium BOSE® cu 8 incinte acustice - numai pe versiunile 5
locuri
Scaun șofer reglabil electric -culisare, înălțime, înclinare și lombar
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mini Faza Lungă / Recunoaștere Indicatoare Rutiere / Avertizare Încălcare involuntară Bandă / Sistem Inteligent de Frânare de

Tekna
piele
piele
piele

erial este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi rezervă dreptul de a aduce modificări în orice
ste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii.
oace a unei parţi sau a întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro

Confidential C

#

