NISSAN X-TRAIL

5 VAGY 7 ÜLÉSES KIVITELBEN IS ELÉRHETŐ

DÍZEL MOTOR4
MOTOR

VÁLTÓ

FOGYASZTÁS
CO2 KIBOCSÁTÁS
6.5-6.8 l/100km
171-179 g/km

ACENTA

N-CONNECTA

-

11.940.000 Ft
10.440.000 Ft
12.540.000 Ft
11.040.000 Ft

12.940.000 Ft
11.440.000 Ft
13.540.000 Ft
12.040.000 Ft

12.540.000 Ft
11.040.000 Ft
13.140.000 Ft
11.640.000 Ft

13.540.000 Ft
12.040.000 Ft

dízel

6-sebességes

dCi 150 XTRONIC
(340 Nm)

dízel

automata CVT

6.9-7.5 l/100km
182-196 g/km

-

11.240.000 Ft
9.740.000 Ft
11.840.000 Ft
10.340.000 Ft

dCi 150 4x4
(340 Nm)

dízel

6-sebességes
manuális

6.7-7.1 l/100km
177-185 g/km

-

11.840.000 Ft
10.340.000 Ft

dCi 150 4x4 XTRONIC
(340 Nm)

dízel

automata CVT

7.5-7.9 l/100km
194-208 g/km

-

12.440.000 Ft
10.940.000 Ft

dCi 150
(340 Nm)

TEKNA

VISIA

14.140.000 Ft
12.640.000 Ft

KAROSSZÉRIA SZÍNEK
ALAP--00Ft
Ft
ALAP

METÁL - 190.000 Ft

G41 Fekete

KAD Szürke

GYÖNGYHÁZ - 220.000 Ft GYÖNGYHÁZ - 210.000 Ft

NBF Sötét Vörös

QAB Gyöngyház fehér

RAW Élénk kék

CAS Gesztenyebarna

AX6 Vörös

K23 Ezüst

EAN Olivazöld

EBB Narancssárga

FŐ FELSZERELTSÉGEK:

ACENTA

(VISIA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL)

• Új DisplayAudio rendszer 7" érintőkijelzővel, okostelefon
csatlakozási lehetőséggel, Apple CarPlay®/Android Auto®2
• Intelligens 360 Fokos Parkolókamera (AVM)
• Mozgó Tárgyak Felismerése
• Közúti jelzések felismerése (TSR)
• Intelligens Vészfékezési Asszisztens
Gyalogosfelismeréssel (P-FEB)
• Sávelhagyásjelzés (LDW)
• Intelligens visszapillantó tükör
• Távolsági Fényszóró Asszisztens (HBA)
• Első és hátsó parkolóradar
• Pótkerék
• Első ködlámpa
• Sötétített üveg
• Kétzónás automata légkondicionáló berendezés
• 6 hangszóró
• Esőérzékelő ablaktörlők
• Intelligens Automata Fényszórók
• Automata-elektromos behajtható tükrök
• Puha bőrbevonatú multifunkciós kormánykerék és
sebességváltó-gomb

N-CONNECTA

(ACENTA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL)

• 18"-os könnyűfém keréktárcsa
• Tetősínek
• Kéznélkül nyitható csomagtérajtó
• Intelligens kulcs + nyomógombos motorindítás
• Új NissanConnect TomTom navigációs szoftverrel
és 7” érintőkijelzővel
• Cápauszony-antenna
• USB csatlakozó hátul

TEKNA

(N-CONNECTA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL)
• Intelligens Parkolóasszisztens
• Keresztirányú forgalom figyelmeztetés
• Intelligens éberségfigyelő rendszer
• Intelligens holttér-figyelő
• LED fényszórok + Adaptív Elsőfényszóró-rendszer
• 19"-os könnyűfém keréktárcsa
• Elektromos napfénytető
• Elektromosan állítható első ülések deréktámasszal
• Bőrülések8
• Fűthető első és hátsó ülések
• Fűthető kormánykerék
• Prémium BOSE® hangrendszer (csak 5 ülés esetén)
• 8 BOSE® hangszóró

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG
NissanConnect (419 000 Ft)8
• Új NissanConnect TomTom navigációs szoftverrel és 7”
érintőkijelzővel
• Cápauszony antenna
Family csomag 7 ülés elektromos napfénytetővel (500 000 Ft)5

Prémium csomag (500 000 Ft)
• LED fényszóró - Adaptív Elsőfényszóró Rendszer
• 19"-os könnyűfém keréktárcsa
• Fűthető első ülések
• Fűthető kormánykerék

Napfénytető (275 000 Ft)

Fekete betétes ülések natúr bőr párnázással (180 000 Ft)
Family csomag 7 ülés (300 000 Ft)5

Intelligens Vezetési Asszisztens (90 000 Ft)6 - manuális
valtó esetén
• Intelligens sebességtartó automatika
• Intelligens Sávtartó Asszisztens

Family csomag 7 ülés elektromos napfénytetővel (500 000 Ft)5
garancia 3

+7 év kiterjesztett
(összesen 10 év vagy 150 000 km)
(799 900 Ft )

Intelligens Vezetési Asszisztens (280 000 Ft)6 - manuális valtó esetén
• Intelligens Parkolóasszisztens
• Keresztirányú forgalom figyelmeztetés
• Intelligens éberségfigyelő rendszer
• Intelligens holttér-figyelő
• Intelligens sebességtartó automatika
• Intelligens Sávtartó Asszisztens
Ft)7

ProPilot Csomag (280 000
- automata valtó esetén
• Forgalmi Torlódás Asszisztens
• Intelligens Parkolóasszisztens
• Keresztirányú forgalom figyelmeztetés
• Intelligens éberségfigyelő rendszer
• Intelligens holttér-figyelő
• Intelligens sebességtartó automatika
• Intelligens Sávtartó Asszisztens

+7 év kiterjesztett garancia3
(összesen 10 év vagy 150 000 km)
(799 900 Ft )

ProPilot Csomag (150 000 Ft)7 - automata valtó esetén
• Forgalmi Torlódás Asszisztens
• Intelligens sebességtartó automatika
• Intelligens Sávtartó Asszisztens

+7 év kiterjesztett garancia3
(összesen 10 év vagy 150 000 km)
(799 900 Ft )

EAN Olivazöld

NISSAN X-TRAIL

RAW Élénk kék

CAS Gesztenyebarna

EBB Narancssárga

NISSAN X-TRAIL - FAMILY

AZ AJÁNLAT RÉSZLETEI

Nissan X-TRAIL Family verziók 7 ülésessel, 2 500 000 Ft1 állami támogatással

1.7 dCi 150 6MT Acenta Family 7 üléssel 11 740 000 Ft helyett 7 740 000 Ft

NISSAN X-TRAIL

AZ AJÁNLAT RÉSZLETEI

NISSAN X-TRAIL

TÁJÉKOZTATÓ
AZ AJÁNLAT
RÉSZLETEI

1, Az állami támogatás igénybevételének módját és feltételeit a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet határozza meg.
2, Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iAP2, iPhone 5 vag y újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elér hetősége piaconként eltérő. Az
Apple Carplay részleteiről érdeklődjön a következő oldalon: https://www.apple.com/hu/ios/feature -availability/#applecarplay-applecarplay. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert
futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: https ://www.android.com/auto/. A Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bárminemű kár, veszteség vagy
sérülésért. Nissan befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető eg y adott országban vagy nem az összes funkciója, ezért a Nissan nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos
jellemzői miatt az Ön autójában
Egyes funkciók használatához megfelelő, a rendszerrel kompatibilis mobil eszközre van szükség (iOS, Android), mely nem tartoz ik a gépjárműhoz. A telefon és mobilszolgáltatás minőségéért a mobilszolgáltató felel, mely a Nissan hatáskörén kivül áll. A rendszer Bluetooth segítségével
csatlakoztatott eszközt használ az internetkapcsolat létesítésekor. Bizonyos applikációk csak korlátozottan elérhetőek. A nav igációs rendszer lefedettsége az alsóbbrendű utakra vonatkozóan nem tejles. A részletekről érdeklődjön értékesítőinknél. .
3, 3 év gyártói + 7 év kiterjesztett garancia. A NISSAN Jövőálló Program NISSAN Crossoverek (NISSAN Qashqai, Juke vagy X-Trail) bármely modellverzió választása esetén elérhető. A 10 éves garanciacsomag a NISSAN által biztosított gyártói 3 év vagy 100.000 k m garanciából (amelyik
hamarabb bekövetkezik) és a NISSAN International Insurance Ltd. által biztosított műszaki meghibásodással kapcsolatos biztosí tásból tevődik össze. A műszaki meghibásodással kapcsolatos biztosítás- a biztosítási kötvényben meghatározott – a Gyártói jótállás időtartamát és
futásteljesítményt meghaladó – meghosszabbított időtartamig (gyári garancia időszak feletti +7 év) és/vagy futásteljesítmény elé réséig (+50000 km), mellyel így a csomag által biztosított időszak és km összességében 10 év illetve maximum 150.000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik). A
kiterjesztett garancia időszakra, illetve futásteljesítményre vonatkozó fedezet részleteiről érdeklődjön márkakereskedésinkbe n, illetve a termék részletes leírását és további feltételeit a biztosítási kötvényhez tartozó általános szerződési feltételek tartalmazza.
Valamennyi ár Ft-ban értendő és tartalmazza a vonatkozó biztosítási adó mértékét. A termék tárgyi adómentes szolgáltatás, ezért ÁFA nem terheli. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Nissan International Insurance Ltd. fenntartja a jogot az itt közölt információk
előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánl attételnek. Az Ön gépjárművéhez elérhető termékekről az ügyféltérben található számítógépen, az internetes értékesítési felületen tájékozódhat. Az internetes
értékesítési felület használatát illetően kérjük, érdeklődjön Kollégánktól. A NISSAN Kiterjesztett Garanciabiztosítás biztosí tási termék, a biztosítás pontos feltételeiről az ügyféltérben elérhető Ügyféltájékoztató valamint az Általános Szerződési Feltételek segítségével tájékozódhat.

4, A Listaár és a Karosszéria színek árai Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására. Az árlista a 2020.01.11- től visszavonásig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. Az aktuális árakért és
további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.
A fogyasztási és kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLT P adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze,
amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, m int az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. A bemutatott mot orizációk a Nissan motorok
változásai miatt a rendelkezésre állási korlátozások hatálya alá tartozhatnak. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjének elérh etőségét és szállítási dátumát.
Egyes verziók korlátozottan érhetők el. További informacióért kérjük forduljon markakereskedőjéhez.
5, 7 ülés esetén a 8 hangszórós Bose® Audiorendszer nem elérhető.
6, Az Intelligens Vezetési Asszisztens a dCi 150 MT és dCi 150 4x4 MT motorokon érhető el.
7, A ProPilot csomag a dCi 150 XTRONIC és dCi 150 4x4 XTRONIC motorokon érhető el.

8, Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő
múlásával.

