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ČO AK

CESTA PODĽA MAPY
NIE JE VO VAŠOM ŠTÝLE?
Budete potrebovať vozidlo, ktoré miluje dobrodružstvo rovnako ako vy. Dokáže vás 
zaviezť všade, kam budete chcieť. Poskytne vám pohodlie a technológie, vďaka 
ktorým bude aj cesta späť neuveriteľne zábavná. Pridajte k tomu skutočný zmysel 
pre štýl a jedinečný pohľad. Takže nastúpte a vyrážame! My sme pripravení. Úplne 
nový Nissan X-TRAIL.
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Aj v najdrsnejšom prostredí sú sedadlá modelu X-TRAIL absolútnou jednotkou. Usaďte sa a 
kochajte sa vkusnými doplnkami, ako je napríklad elektronicky ovládané tmavé strešné okno, 
dvakrát prešívané kožené vybavenie, osvetlenie interiéru žiarovkami LED a lesklé čierne čalúnenie 
s kovovými odtieňmi. To všetko vytvára ohromujúci dojem kamkoľvek sa pozriete.
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ÚCHVATNÝ ODHORA NADOL. 
Môže to byť inšpirujúci pohľad v noci plnej hviezd alebo útulné miesto 
na posedenie v mrazivom ráne – X-TRAIL sa o vás určite dobre postará.

Pohodlné sedadlá inšpirované nulovou gravitáciou s oporou 
chrbtice – inžinieri Nissanu mysleli na vaše pohodlie a inšpirovali sa 
vesmírom, kde sa astronauti vznášajú v bezváhovom stave v uvoľnenej 
polohe. Aby sme vytvorili túto „neutrálnu polohu“ aj za volantom, navrhli 
sme tvarované predné sedadlo, ktoré poskytuje oporu od panvy až po 
hrudník, a sedadlové vypchávky, ktoré fl exibilne reagujú na jedinečné 
tlakové body. Výsledkom je výnimočné pohodlie v skafandri aj bez neho.

Elektronicky ovládané tmavé strešné okno – ďalšia vesmírna 
inšpirácia. S dostupným elektricky ovládaným tmavým strešným oknom 
budú mať všetci na palube úžasný výhľad na oblohu, hviezdy a možno na 
ďalší cieľ vašej cesty.

Vyhrievané a chladené držiaky nápojov pomáhajú uchovať nápoje 
ľadovo studené či príjemne teplé – presne také, ako ich máte radi.

Vyhrievané predné sedadlá poskytujú okamžité pohodlie – inovácie 
značky Nissan až po najmenšie detaily. Vďaka zameraniu sa na kľúčové oblasti 
tela a ich postupnému zahrievaniu budete v teple tak rýchlo, ako sa to len dá.



POSUNÚŤ – OTOČIŤ – ROZŠÍRIŤ. 
Inteligentný 2. rad  sedadiel je vskutku prvotriedny, a to vďaka fl exibilnému 
systému nového modelu X-TRAIL. Sedadlá rozdelené v pomere 60/40 sa 
dajú posunúť vpred pre bezproblémový prístup a nastaviť tak, aby ste získali o 
niečo väčší nákladný priestor, viac miesta pre nohy alebo akúkoľvek ďalšiu 
kombináciu. Ak si chcete odpočinúť, sedadlá sa dajú sklopiť.

Voliteľný 3. rad.  Oceníte ho najmä pri prevoze tímu či skupiny priateľov. 
Zložením 3. radu sedadiel X-TRAIL rozdelených v pomere 50/50 získate 
dodatočnú fl exibilitu pri prevoze cestujúcich a ich batožiny a po ich sklopení 
vytvoríte plochú podlahu s maximálnym nákladným priestorom.

Elektricky otvárateľné dvere batožinového priestoru a zadné 
dvere otvárajúce sa do širokého uhla 77°.  Ak potrebujete previezť 
detské sedačky alebo snowboardy, vozidlo X-TRAIL vám poskytne 
jednoduchý prístup cez zadné dvere, ktoré sa otvárajú do uhla takmer 80°, 
a elektricky výklopné dvere batožinového priestoru, ktoré sa otvárajú 
ťuknutím na tlačidlo výklopnej zadnej časti, inteligentným kľúčom Nissan 
alebo tlačidlom pri vodičovi. 

ELEKTRICKY 
OTVÁRATEĽNÉ DVERE 
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

POSUVNÝ DRUHÝ RAD 

SKLÁPATEĽNÝ 
DRUHÝ RAD ZADNÉ

DVERE OTVÁRAJÚCE 
SA DO ŠIROKÉHO UHLA 77°
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1 982 LITROV 550LITROV

Vy, spolujazdec 
a veľký náklad

Päť osôb a vaša výstroj

Systém Divide-N-Hide (Rozdeľ a 
skry). Objavujte možnosti jednou rukou. 
Systém pre batožinu Divide-N-Hide 
(Rozdeľ a skry) sa prispôsobí lusknutím 
prstov. Nastaviteľná súprava poličiek a 
rozdeľovačov poskytuje mnoho 
konfi gurácií a jednoducho sa obsluhuje 
– dokážete to jednou rukou.

Dlhá, plochá podlaha s úložným 
priestorom pod podlahou pre veľké 
predmety a tie veci, ktoré chcete skryť.

Znížte podlahu a získate vyššiu vnútornú 
výšku, aby do vnútra vošli vysoké 
predmety.

Vytvorte širokú a vysokú schránku, ktorá 
chráni cennosti pred pohľadmi, s 
praktickou poličkou v hornej časti. 

Vytvorte otvorený priestor na uloženie 
predmetov v dolnej časti a praktickú 
poličku, ktorá udrží ostatné predmety 
oddelené a ľahko dosiahnuteľné.

18 
KONFIGURÁCIÍ

S OTVORENÝMI PIATYMI DVERAMI 
A JASNOU HLAVOU
Priestor pre výbavu a posádku. Vozidlo X-TRAIL s priestorom pre predmet dlhý 
približne až 2.6 metra poskytuje možnosti, o ktorých ste nikdy ani nesnívali. 
So šikovnými sklápateľnými sedadlami v pomere 60/40 ponúkne dostatok priestoru 
na odvezenie priateľov.
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Xtronic (prevodovka s plynulou zmenou prevodového pomeru). V najnovšej verzii našej 
prevodovky Xtronic sa znížilo trenie až o 40 % a rozsah prevodových pomerov sa zvýšil 
na úroveň, ktorá prekračuje niektoré 8-rýchlostné automatické prevodovky. Nový režim 
Eko zlepšuje spotrebu paliva jediným stlačením tlačidla. Vďaka všetkým uvedeným 
funkciám a neuveriteľne stabilnému výkonu sa veziete na neprerušovanej vlne výkonu.

*Podlieha finálnej homologizácii.

TROCHU SA ZAŠPIŇTE – 
S ČISTÝM SVEDOMÍM
Čo by ste povedali na skvelú úsporu paliva v priestrannom SUV s ohromným 
potešením z jazdy? S vozidlom X-TRAIL je to možné. Všetko je dokonale prepracované, 
od aerodynamických vlastností exteriéru, vďaka ktorým vozidlo letí s vetrom opreteky, 
až po pokročilé motory a prevodovku s plynulou zmenou prevodového pomeru Xtronic, 
ktorá maximalizuje efektívnosť a výkon. 

Výkon na cestu vpred. Nový X-TRAIL poháňa pokročilý vznetový motor s objemom 
1,6 litra, ktorý je vyladený tak, aby poskytoval výkon väčších naftových pohonných 
jednotiek a zároveň ponúkal zlepšenú spotrebu paliva a nižšie emisie CO2. Súčasťou 
motora je taktiež automatický systém štart/stop Nissan, ktorý vypína motor, keď nie 
je potrebný (napríklad pri čakaní na svetelnej križovatke), aby ušetril palivo, a potom 
sa plynule a rýchlo znova naštartuje, keď vyrazíte vpred.

MOTOR VÝKON (k) KRÚTIACI 
MOMENT (Nm) CO2* (g/km) SPOTREBA PALIVA* 

(l/100 km)

1.6-l dCi diesel 
2WD MT 130 320 129 (133 s 19") 4,9 (5,1 s 19")
1.6-l dCi diesel 
2WD Xtronic 130 320 135 (139 s 19") 5,1 (5,3 s 19")
1.6-l dCi diesel 
4WD MT 130 320 139 (143 s 19") 5,3 (5,4 s 19")
1.6-l DIG-T 
2WD MT 163 240 145 (149 s 19") 6,2 (6,4 s 19")

Tlačiť    |     ZatvoriťDesign exteriéru  |   Design interiéru   |   Všestrannosť   |  Technológia a Výkon   |   Príslušenstvo   |   Farby a Čalúnenie

Strana 1  |  Strana 2  |  Strana 3  |  Strana 4  |  Strana 5  |  Strana 6  |  Strana 7



ČO AK 

BY VAŠE VOZIDLO VEDELO, 
ŽE ZATÁČATE?
A dokázalo reagovať na vaše pokyny? To je druh intuitívnej odozvy 
zakomponovanej do každého vozidla X-TRAIL. Takže do každej situácie 
môžete vstúpiť s väčšou dôverou a vyjsť z nej so širokým úsmevom.

Intuitívny pohon 4WD. Vďaka funkcii 
X-TRAIL All-Mode 4x4-i máte k dispozícii 
systém, ktorý obstojí na vozovke aj v teréne. 
V záujme maximálnej efektívnosti si môžete 
vybrať trvalý pohon 2WD. Automatický režim 
nepretržite monitoruje podmienky a upravuje 
vyváženie výkonu medzi prednými a zadnými 
kolesami na zaistenie najlepšieho pohonu. 
Ocitli ste sa v náročnom teréne? Spoľahnite 
sa na režim uzamknutia pohonu 4WD.

Aktívna motorová brzda. Či už spomaľujte 
do zákruty alebo prichádzate ku značke 
STOP, systém použije prevodovku Xtronic 
a aplikuje motorovú brzdu (podobne ako 
podradenie na nižší prevodový stupeň pri 
tradičných prevodovkách), aby pomohol 
jemnejšiemu spomaleniu a pocitu väčšej 
istoty počas brzdenia.

Aktívne držanie stopy. Táto inovatívna 
technológia je posunom k lepšiemu – 
pomáha totiž zlepšiť kontrolu nad vozidlom 
pri zatáčaní. Porozumie situácii pri zatáčaní a 
v prípade potreby dokáže pribrzdiť jednotlivo 
každé koleso, aby vám pomohla s dôverou 
prejsť zákrutu.

Aktívne riadenie. Nebojte sa žiadnej 
nerovnosti. Vďaka funkcii aktívneho riadenia sa 
vo vozidle X-TRAIL automaticky spustí brzdenie 
a upravuje sa krútiaci moment motora. Jazda je 
tak plynulejšia.

Asistent rozjazdu do kopca. Nahor, 
nahor a preč! Asistent rozjazdu do kopca 
pomáha zabrániť pohybu vozidla vzad pri 
štartovaní a jazde do kopca.
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iPOD® SYSTÉM MONITOROVANIA 
TLAKU V PNEUMATIKÁCH

ZLAĎTE DISPLEJ
S VAŠOU FARBOU

POMÔCKY PRE VODIČA POKYNY NAVIGÁCIE PO 
JEDNOTLIVÝCH KROKOCH

DISPLEJ POKROČILÉHO JAZDNÉHO ASISTENTA NISSAN

INOVÁCIA, KTORÁ JE PRIAMO 
PRED VAMI.
Dopravné zápchy. Plány na večeru. Keď sa okolo vás toho toľko deje, prestanete dávať pozor na to, čo je 
najdôležitejšie: na jazdu. Displej pokročilého jazdného asistenta si plní svoje úlohy priamo pred vami, od 
pokynov navigácie po jednotlivých krokoch po identifikáciu volajúceho, a tým pomáha minimalizovať čas, 
kedy sa pozeráte inam.
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NISSANCONNECT

INOVÁCIA, KTORÁ DRŽÍ VÁŠ SVET 
NA DOSAH
ELEGANTNÝ A FUNKČNÝ. NissanConnect je nabitý bohatou škálou funkcií a je neuveriteľne ľahko použiteľný vďaka 
vysokému rozlíšeniu 7" antireflexného dotykového displeja. S výkonnou kombináciou audio systému, navigáciou a 
komunikačných funkcií, tak isto aj kvalitnou konektivitou a funkciami pre integráciu smartfónu. 

BUĎTE PRIPOJENÝ, NECH IDETE KAMKOĽVEK. NissanConnect ponúka integráciu smartfónu. Užívajte si stále sa rozširujúci 
zoznam aplikácií* z pohodlia vášho displeja Nissan vyvinutého pre posilnenie celkového zážitku z jazdy bezpečným spôsobom. Váš 
X-Trail sa stane integrovanou časťou vášho pripojeného životného štýlu, rovnako ako váš smartfón, tablet a počítač.

INTELIGENTNÝ ASISTENT RIADENIA a navigačné funkcie vás podporujú v každej dopravnej situácií.

PRENOS ZVUKU PROSTREDNÍCTVOM ROZHRANIA BLUETOOTH®. Vychutnajte si počúvanie digitálnych rádií a 
bezdrôtových internetových rádií a prehrávajte hudbu z vášho mobilného telefónu.

VSTUP PRE IPOD®/USB. Pripojte svoj iPod® alebo prehrávač mp3 a získajte prístup k celej vašej hudobnej knižnici na cestách.

* Služby NissanConnect používajte pri jazde výlučne v prípade, ak je to bezpečné. Niektoré funkcie systému NissanConnect môžu byť v modeloch X-Trail 
dostupné až neskôr. Služby a aplikácie systému NissanConnect sú v plnom rozsahu dostupné iba vo vybraných európskych krajinách a iba vo vybraných 
modeloch vozidiel X-Trail. Spoločnosť Nissan ponúka vybrané modely vozidiel X-Trail so systémom NissanConnect, ktorý môže byť využívaný po dobu 2 rokov 
od kúpy vozidla automaticky a bezplatne. Pre zachovanie systému NissanConnect aj po uplynutí 2 rokov od kúpy vozidla bude nevyhnutné prihlásiť sa k 
užívaniu tohto systému, pričom prihlásenie sa do systému bude spoplatnené. Služby a aplikácie systému NissanConnect nie sú poskytované spoločnosťou 
Nissan a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia zo strany spoločnosti Nissan. Spoločnosť Nissan nenesie zodpovednosť za 
náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zmien služieb a aplikácií systému NissanConnect a ani za náklady na prípadnú zmenu technického vybavenia 
potrebného pre využívanie funkcií NissanConnect. Používanie niektorých funkcií systému NissanConnect vyžaduje pripojenie kompatibilného mobilného 
telefónu alebo iného zariadenia, ktoré nie je súčasťou výbavy vozidiel Nissan. Mobilné siete sú poskytované mobilnými operátormi a nie sú dostupné vo 
všetkých oblastiach. Mobilný operátor si môže účtovať poplatky za roamingové služby v zahraničí (dátové/hlasové). Viac informácií o systéme NissanConnect 
nájdete na www.nissan.sk.
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Ovládanie na obrazovke umožňuje zadať do 
systému spôsob, akým chcete zaparkovať.

V ostatných situáciách parkovania vám ovládanie 
na obrazovke umožňuje vybrať si želané 
parkovacie miesto a potom naň zaparkovať.

Parkovanie nového Nissanu X-TRAIL je 
také jednoduché ako jeho riadenie. 
Inteligentný parkovací asistent meria dostupné 
parkovacie miesta, aby sa uistil, že poskytujú 
dostatočný priestor. A navyše vozidlo X-TRAIL 
v automatickom režime manévruje volantom za 
vás, aby pohodlne vkĺzlo na miesto.

PANORAMATICKÝ KAMEROVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM NISSAN

VIDÍ, ČO SA DEJE VZADU. 
A NIELEN TAM.
Čo keby bolo jednoduchšie pozdĺžne parkovanie? Pri cúvaní je výhľad dozadu neoceniteľný, ale pri parkovaní 
je lepšie, keď vidíte viac, než len to, čo je za vami. Preto vozidlo X-TRAIL ponúka funkciu panoramatického kamerového 
parkovacieho systému. Vďaka štyrom kamerám máte v podstate 360º pohľad z vtáčej perspektívy na celé vozidlo, pričom 
si môžete vybrať detaily s rozdelenou obrazovkou s pohľadom vpredu, vzadu a na bokoch pri obrubníkoch, aby ste čo 
najlepšie videli. A keďže prekážky len nestoja (napríklad nákupné vozíky), funkcia monitorovania pohybujúcich sa objektov 
za vozidlom sleduje dianie okolo vozidla X-TRAIL a varuje vás, ak v blízkosti zaznamená pohybujúce sa predmety.
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Pomôžu vám rýchlo reagovať. Keď potrebujete prudko 
zošliapnuť brzdu alebo z ničoho nič obísť prekážku, tieto 
štandardné technológie vám pomôžu zareagovať aj v potenciálne 
nebezpečnej situácii.

Aktívne ovládanie vozidla pomáha udržať zvolenú dráhu.

Protiblokovací brzdový systém pomáha udržať kontrolu nad riadením 
pri obchádzaní prekážok a prudkom brzdení.

Podpora pri brzdení pomáha použiť maximálnu brzdnú silu, ak 
zaznamená, že prudko brzdíte a cíti, že ste v núdzovej situácii.

Pomáha vás chrániť. Ak sa zrážke nedá zabrániť, zónová konštrukcia 
karosérie Nissan pomôže absorbovať náraz a pokročilé systémy 
bezpečnostných pásov a airbagov ochránia cestujúcich.

FILOZOFIA BEZPEČNOSTNÉHO ŠTÍTU NISSAN

INOVÁCIE, KTORÉ 
NA VÁS DÁVAJÚ POZOR
Predstavte si, že môžete mať potrebnú istotu počas celej vašej jazdy. 
Koncepcia Nissan Safety Shield predstavuje súhrnný prístup k 
bezpečnosti, ktorým sa riadime pri konštrukcii a vývoji každého vozidla.

Dohľad. Inteligentné technológie pomáhajú sledovať systémy vášho vozidla a 
jeho okolie. Napríklad varovanie pri vybočení z jazdného pruhu alebo systém, 
ktorý pomáha zabezpečiť, že cestujete na správne nahustených pneumatikách.

Systém monitorovania tlaku pneumatík. Dá vám vedieť, že je potrebné 
dofúkať pneumatiky.

Rozpoznávanie únavy vodiča počas jazdy . Vozidlo X-TRAIL stále počas 
jazdy bdie, sleduje, ako riadite, a ak zaznamená, že môžete byť unavení, 
ospalí alebo nevenujete jazde pozornosť, varuje vás na displeji pokročilého 
jazdného asistenta.

Rozpoznávanie dopravných značiek. V poznaní je sila. Vozidlo X-TRAIL 
sa stará o to, aby ste mali k dispozícii dôležité informácie a využíva pokročilý 
systém, ktorý dokáže sledovať dopravné značky, vrátane obmedzení rýchlosti 
a iných upozornení, a zobrazuje údaje na displeji pokročilého jazdného asistenta. 

Automatické prepínanie svetiel. Vozidlo X-TRAIL sa stará aj o ostatných. 
Ak riadite so zapnutými diaľkovými svetlami a systém zaznamená protiidúce vozidlo, 
automaticky prepne diaľkové svetlá. Keď vás protiidúce vozidlá minú, systém znovu 
prepne na diaľkové svetlá.

Núdzové brzdenie pri pohybe vpred

Sledovanie mŕtveho uhla

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu

Panoramatický kamerový parkovací systém s detekciou 
pohybujúcich sa objektov za vozidlom

Doplnkové airbagy vodiča a spolujazdca pre náraz spredu 

Doplnkové bočné airbagy namontované na prednom sedadle 

Záclonové bočné doplnkové airbagy namontované na strope 

2 štandardné kotviace body ISOFIX 

ŠTANDARDNE 
AIRBAGOV
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Sledovanie mŕtveho uhla. Ak sa v oblasti 
mŕtveho uhla objaví iné vozidlo, zobrazí sa 
indikátor na dverách vodiča alebo spolujazdca a 
na displeji pokročilého jazdného asistenta. 
Zapnite smerové svetlo a indikátor varovne 
zabliká, aby vás upozornil.

Upozornenie na vybočenie z jazdného 
pruhu. Ak vozidlo X-TRAIL zaznamená, že sa 
odchyľujete od jazdného pruhu, funkcia 
upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu 
vás bude zvukovo aj vizuálne varovať. Tento 
systém je veľmi inteligentný a naprogramovaný 
tak, aby vypol varovania vždy, keď zapnete 
smerové svetlo.

Monitorovanie pohybujúcich sa 
objektov za vozidlom. Ak aktivovaný 
panoramatický kamerový parkovací 
systém zaznamená, že sa v okolí vozidla 
niečo pohybuje, bude vás zvukovo 
a vizuálne varovať.

FILOZOFIA BEZPEČNOSTNÉHO ŠTÍTU NISSAN

VYVIAZNUŤ LEN S VAROVANÍM 
Nebolo by skvelé, keby ste vždy jazdili s príslovečnou neviditeľnou ochranou? S dostupnými technológiami funkcie 
Bezpečnostný štít Nissan máte na dosah ruky balík pokročilých bezpečnostných systémov, ktoré vám poskytnú istotu v 
problematických situáciách. Takéto poznanie je podľa nás lepšie ako následné riešenie problémov.

Núdzové brzdenie pri pohybe vpred. Ak nastane riziko kolízie spredu, systém vydá zvukoví a vizuálny varovný signál. 
Ak šofér nebude reagovať, automatické núdzové brzdenie začne spomaľovať vozidlo. 
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2

NISSAN ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO 
VYTVORTE SI Z MODELU X-TRAIL VÁŠ 
JEDINEČNÝ ORIGINÁL.

OBJAVTE EXTRÉMNE 
PRISPÔSOBENIE

1. Balík Style_chróm: kryty bočných spätných 
zrkadiel, bočné prahy dverí

2. Štýlová lišta predného nárazníka

3. 19" disky kolies WIND z ľahkých zliatin, 
šedé rezané diamantom

4. Lišta batožinového priestoru

5. Hliníkové strešné nosiče

6. Odnímateľné ťažné zariadenie

7. Ochranná mreža pre psa

8. Štýlová lišta zadného nárazníka

9. Prahové lišty podsvietené (predná sada)

DAJTE SVOJMU VOZIDLU 
X-TRAIL OSOBNÝ NÁDYCH 
kombináciou štýlového a 
praktického originálneho 
príslušenstva Nissan. Začnite s 
chrómovými krytmi bočných 
spätných zrkadiel a bočných prahov 
s crossoverovými štýlovými lištami 
a pridajte 19 " disky kolies z 
ľahkých zliatin, potom pridajte 
osvetlené prahy pre prémiový pocit: 
voľba je len na vás. 1

1

3
2

5

6

8

9

7

4
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D

B
A C

FARBY ČALÚNENIE

Šedá - M - KAD Čierna - M - G41

Olivová Titanium – M - EAN Jantárová SUZAKU – M - EAR Červená - S - AX6

Modrá Haptic – M - RAQ Biela Pearl - M - QAB Strieborná - M - K23

M - Metalíza
S - Základná

17" disky kolies z ľahkých zliatin 
(postriebrené)

19" disky kolies z ľahkých zliatin 
(strojovo rezané)

KOLESÁ Z ĽAHKÝCH ZLIATIN ROZMERY

A: Rázvor kolies: 2 705 mm
B: Celková dĺžka: 4 640 mm
C:  Celková šírka: 1 820 mm

(1 830 mm s 19" pneumatikami)
D:  Celková výška: 1 710 mm

(1 715 mm so strešným nosičom)

ČALÚNENIE V PODOBE SEMIŠU 

SKUTOČNÁ KOŽA 
S PERFORÁCIOU – BÉŽOVÁ

SKUTOČNÁ KOŽA 
S PERFORÁCIOU – ČIERNA

VISIA/ACENTA

TEKNA
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VĎAKA VÁM SA V SPOLOČNOSTI 
NISSAN STÁLE ZLEPŠUJEME.

Podnecujete našu predstavivosť. Povzbudzujete našu 
vynaliezavosť. Inšpirujete nás, aby sme menili pravidlá 
a inovovali. V spoločnosti Nissan sa nechceme uspokojiť 
len s rozširovaním a vylepšovaním toho, čo už existuje. 
Ide o posúvanie hraníc a snahu o nový prístup k 
zaužívaným konvenciám. Prinášame netradičné 
riešenia, aby sme uspokojili vaše najsmelšie i 
najpraktickejšie túžby. V spoločnosti Nissan navrhujeme 
vozidlá, príslušenstvo a služby, ktoré prekračujú hranice 
– z praktického vytvárame vzrušujúce a zo vzrušujúceho 
praktické, aby sme vám každý deň ponúkli radostnejší 
zážitok z jazdy.

Obstaranie balíčka údržby NISSAN 5* servisná zmluva je najjednoduchší spôsob, ako 
zabezpečiť vášmu novému vozidlu Nissan X-Trail potrebnú údržbu a starostlivosť. Vášmu 
vozidlu poskytneme kompletnú starostlivosť a navyše vám zaručíme pevné ceny servisných 
služieb na niekoľko rokov dopredu. Pokiaľ sa rozhodnete pre tento produkt, získate 3, 
4 alebo 5 servisných prehliadok v jednom balíčku. Keď priveziete svoje vozidlo do autori-
zovaného servisu značky Nissan, vymeníme podľa plánu údržby Nissan všetky potrebné 
diely a kvapaliny, skontrolujeme celkový stav vozidla, aby ste mali istotu, že vás na cestách 
nezaskočí žiaden problém. Výberom tohto produktu eliminujete možné riziká a získate 
záruku maximálne kvalitnej starostlivosti o svoje vozidlo – záruku použitia originálnych 
dielov Nissan pri opravách vykonávaných školenými mechanikmi Nissan. Riadne udržiavané 
vozidlo má vyššiu hodnotu pre ďalší predaj. A pokiaľ vozidlo Nissan predáte ešte pred 
skončením platnosti zmluvy, túto zmluvu bude môcť počas zvyšnej doby platnosti využívať 
i jeho nový majiteľ.

Predĺžená záruka NISSAN 5* umožňuje rozšírenie štandardnej záruky na 
3 roky / 100 000 km*, ktorú výrobca poskytuje, na dlhšie časové obdobie či vyšší počet 
najazdených kilometrov. K dispozícii je niekoľko rôznych zmlúv, z ktorých si určite vyberiete 
tú, ktorá bude najlepšie zodpovedať vašim potrebám. V prípade nutnej opravy budú použité 
iba originálne diely Nissan a opravu prevedú mechanici vyškolení spoločnosťou Nissan. 
V rámci programu predĺženej záruky Nissan 5* získate tiež nárok na využitie asistenčnej 
služby Nissan, ktorá je k dispozícii nonstop vo väčšine európskych krajín. Nech sa stane 
čokoľvek, budete sa môcť spoľahnúť na to, že vám budú poskytnuté prvotriedne služby. 

SERVISNÁ ZMLUVA NISSAN 5*

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NISSAN 5*

NISSAN X-TRAIL 
VÁM PONÚKA:

ZÁRUKU 3 ROKY ALEBO 100 000 KM*

Staráme sa o vás aj o váš automobil: zaregistrujte sa do programu YOU+NISSAN a 
vašu vernosť odmeníme exkluzívnymi zľavami, špeciálnymi ponukami a službami, ktoré 
sú dostupné len pre vlastníkov vozidiel značky Nissan.

Získate trvalú zľavu na údržbu, náhradné diely, príslušenstvo, olej a tiež na prácu. Počas 
pracovných hodín odpovieme na vaše telefonáty v priebehu dvoch minút a na vaše 
e-maily v priebehu jedného pracovného dňa.

Prezrite si výhody nášho vernostného programu.

Naša cestná asistenčná služba Nissan Assistance je pre vás k dispozícii tri roky počas 
trvania záruky výrobcu a navyše ďalšie dva roky v prípade rozšírenej záruky.

Poskytujeme záruku 12 mesiacov na vykonané opravy, ako aj na inštalované náhradné diely.

Ešte ste sa nezaregistrovali v programe YOU+NISSAN?

TECHNOLÓGIA A STAROSTLIVOSŤ – TO JE VŠETKO, ČO POTREBUJETE NA CESTE, 
ABY STE SI SLOBODNE UŽILI KAŽDÚ MINÚTU JAZDY.

VEDELI STE, ŽE VERNOSTNÝ PROGRAM YOU+NISSAN VÁM PRINÁŠA VIACERO VÝHOD?

ZÍSKAJTE MAXIMUM  : ZAPOJTE SA DO PROGRAMU YOU+NISSAN NA ADRESE WWW.YOUPLUSNISSAN.SK. *Podľa toho, čo nastane skôr. 
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Sledujte Nissan X-TRAIL na:
Pečiatka predajcu:

Vynaložili sme najvyššie možné úsilie na zabezpečenie správnosti obsahu tejto brožúry v čase tlače (JÚL 2015). Táto brožúra obsahuje informácie o 
prototypoch vozidiel vystavených v autosalónoch. V súlade s podnikovými zásadami neustáleho zlepšovania produktov si spoločnosť Nissan Europe 
vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje a vozidlá uvedené a vyobrazené v tejto brožúre. Autorizovaní predajcovia vozidiel Nissan budú o týchto 
zmenách informovaní v najkratšom možnom čase. Najaktuálnejšie informácie vám poskytne lokálny autorizovaný predajca vozidiel Nissan. Použité tlačiarenské 
postupy majú určité obmedzenia, preto sa farby zobrazené v tejto brožúre môžu mierne líšiť od skutočných farieb použitého laku a materiálov povrchovej 
úpravy interiéru. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celej brožúry alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti Nissan Europe je zakázaná. Použité 
ilustračné obrázky. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto brožúre slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. 
Pre viac informácií o podmienkach a rozsahu Balíčka údržby NISSAN 5* a NISSAN 5* Rozšírenej záruky kontaktujte autorizovaného predajcu Nissan.

Brožúra je vyrobená z papiera bez obsahu chlóru – MY15 X-TRAIL BROC 07/2015 – Vytlačené v EÚ.
Vytvorila spoločnosť new BBDO, Francúzsko – Tel. č.: +33 1 40 62 37 37 a vyrobila spoločnosť eg+ worldwide, Francúzsko – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

N a v š t í v t e  n a š u  i n t e r n e t o v ú  s t r á n k u :  w w w . n i s s a n . s k / n e w - x - t r a i l
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