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BEZPIECZEŃSTWO
Reflektory FULL LED z funkcją 
dynamicznego doświetlania zakrętów

RÓWNIEŻ W WERSJI 7-OSOBOWEJ
Zyskaj więcej z rodzinnych podróży dzięki 
trzeciemu rzędowi siedzeń i przestrzeni, 
wygodzie oraz elastyczności! Ciesz się 
przygodami w większym i bardziej masywnym 
crossoverze!

WYGODA
Elektrycznie regulowana klapa 
bagażnika z funkcją obsługi 
bezdotykowej 

NOWA GAMA SILNIKÓW!



Silniki DieslaSilniki DieslaSilniki DieslaSilniki Diesla VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA

dCi 150 MT  99 500 99 500 99 500 99 500  113 000 113 000 113 000 113 000  121 000 121 000 121 000 121 000  135 500 135 500 135 500 135 500

dCi 150 XTRONIC ----  121 500 121 500 121 500 121 500  129 500 129 500 129 500 129 500  144 000 144 000 144 000 144 000

dCi 150 All-Mode 4x4-i MT ----  121 500 121 500 121 500 121 500  129 500 129 500 129 500 129 500  144 000 144 000 144 000 144 000

dCi 150 All-Mode 4x4-i XTRONIC ----  130 000 130 000 130 000 130 000  138 000 138 000 138 000 138 000  152 500 152 500 152 500 152 500

Silnik benzynowySilnik benzynowySilnik benzynowySilnik benzynowy

DIG-T 160 DCT ----  114 500 114 500 114 500 114 500  122 500 122 500 122 500 122 500  137 000 137 000 137 000 137 000

VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA

Pakiet BezpieczeństwaPakiet BezpieczeństwaPakiet BezpieczeństwaPakiet Bezpieczeństwa  3 900 3 900 3 900 3 900 SSSS SSSS SSSS

NissanConnect NissanConnect NissanConnect NissanConnect 

+ System kamer 360°+ System kamer 360°+ System kamer 360°+ System kamer 360°2222 ----  6 250 6 250 6 250 6 250 SSSS SSSS

Pakiet PremiumPakiet PremiumPakiet PremiumPakiet Premium ---- ----  6 250 6 250 6 250 6 250 SSSS

Okno dachoweOkno dachoweOkno dachoweOkno dachowe ---- ----  3 500 3 500 3 500 3 500 SSSS

---- ---- SSSS

---- ----  1 200 1 200 1 200 1 200

---- ---- ----  2 500 2 500 2 500 2 500

---- ----  6 500 6 500 6 500 6 500  2 700 2 700 2 700 2 700

Lakier metalizowanyLakier metalizowanyLakier metalizowanyLakier metalizowany K23, G41, KAD, EAN

Lakier perłowyLakier perłowyLakier perłowyLakier perłowy QAB, RAW, NBF, CAS, EBB

NISSAN 5NISSAN 5NISSAN 5NISSAN 5★★★★

Rozszerzona GwarancjaRozszerzona GwarancjaRozszerzona GwarancjaRozszerzona Gwarancja4444

do 4 lat lub 100 000 km

do 5 lat lub 100 000 km

do 5 lat lub 150 000 km

1 4001 4001 4001 400

2 9152 9152 9152 915

3 6403 6403 6403 640

Rozpoznawanie znaków drogowych, inteligentny system hamowania 

awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych, ostrzeżenie o niezamierzonej 

zmianie pasa ruchu, czujniki parkowania, automatycznie ściemniające się 

lusterko wsteczne, adaptacyjne światła drogowe

System NissanConnect z nawigacją, system kamer 360° (AVM) z wykrywaniem 

poruszających się obiektów (MOD), odbiór radia cyfrowego DAB, antena „płetwa 

rekina”

Reflektory przednie w technologii LED + system świateł adaptacyjnych (AFS), 19-

calowe felgi ze stopu metali lekkich, podgrzewane fotele przednie, 

podgrzewane koło kierownicy

Panoramiczny szyberdach z elektrycznie regulowaną zasłoną

Pakiet Drive AssistPakiet Drive AssistPakiet Drive AssistPakiet Drive Assist3333

Inteligentny asystent parkowania (IPA), system ostrzegający o ruchu w kierunku 

poprzecznym (CTA), inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, 

inteligentny system ostrzegania o obiektach w martwym polu  5 000 5 000 5 000 5 000

Inteligentny aktywny tempomat, inteligentny asystent utrzymania pasa ruchu

Tapicerka skórzana w kolorze pomarańczowym z czarnymi wstawkamiTapicerka skórzana w kolorze pomarańczowym z czarnymi wstawkamiTapicerka skórzana w kolorze pomarańczowym z czarnymi wstawkamiTapicerka skórzana w kolorze pomarańczowym z czarnymi wstawkami

 3 200 3 200 3 200 3 200

 3 500 3 500 3 500 3 500

Trzeci rząd siedzeńTrzeci rząd siedzeńTrzeci rząd siedzeńTrzeci rząd siedzeń
(w N-CONNECTA w pakiecie oknem dachowym)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

CENNIK PROMOCYJNY 1

1 - Rok produkcji 2019. Przy wyborze konkretnej specyfikacji prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami.

2 - Niektóre zdalne funkcje mogą wymagać zsynchronizowanego telefonu lub urządzenia, które 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 d Dealerem firmy Nissan. NissanConnect jest 

kompatybilny z systemami iOS oraz Android. Darmowa aktualizacja rocznego oprogramowania nawigacji przez 3 lata.

3 - W wersji N-Connecta Pakiet Drive Assist jest dostępny wyłącznie z silnikami dCi 150 MT i dCi 150 4x4 MT. W wersji Tekna inteligentny asystent parkowania, system ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym, inteligentny asystent ostrzegania kierowcy o 

zmęczeniu oraz system ostrzegający o pojeździe w martwym polu są standardowym wyposażeniem, Inteligentny Tempomat, Asystent Utrzymania Pasa Ruchu są dostępne wyłącznie z silnikami dCi 150 MT oraz dCi 150 4x4 MT.

4 - .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 (oferta dostępna tylko dla dealerów biorących udział w programie.



Silniki DieslaSilniki DieslaSilniki DieslaSilniki Diesla VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA

dCi 150 MT  111 500 111 500 111 500 111 500  125 000 125 000 125 000 125 000  133 000 133 000 133 000 133 000  147 500 147 500 147 500 147 500

dCi 150 XTRONIC ----  133 500 133 500 133 500 133 500  141 500 141 500 141 500 141 500  156 000 156 000 156 000 156 000

dCi 150 All-Mode 4x4-i MT ----  133 500 133 500 133 500 133 500  141 500 141 500 141 500 141 500  156 000 156 000 156 000 156 000

dCi 150 All-Mode 4x4-i XTRONIC ----  142 000 142 000 142 000 142 000  150 000 150 000 150 000 150 000  164 500 164 500 164 500 164 500

Silnik benzynowySilnik benzynowySilnik benzynowySilnik benzynowy

DIG-T 160 DCT ----  121 500 121 500 121 500 121 500  129 500 129 500 129 500 129 500  144 000 144 000 144 000 144 000

VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA

Pakiet BezpieczeństwaPakiet BezpieczeństwaPakiet BezpieczeństwaPakiet Bezpieczeństwa  3 900 3 900 3 900 3 900 SSSS SSSS SSSS

NissanConnect NissanConnect NissanConnect NissanConnect 

+ System kamer 360°+ System kamer 360°+ System kamer 360°+ System kamer 360°2222 ----  6 250 6 250 6 250 6 250 SSSS SSSS

Pakiet PremiumPakiet PremiumPakiet PremiumPakiet Premium ---- ----  6 250 6 250 6 250 6 250 SSSS

Okno dachoweOkno dachoweOkno dachoweOkno dachowe ---- ----  3 500 3 500 3 500 3 500 SSSS

---- ---- SSSS

---- ----  1 200 1 200 1 200 1 200

---- ---- ----  2 500 2 500 2 500 2 500

---- ----  6 500 6 500 6 500 6 500  2 700 2 700 2 700 2 700

Lakier metalizowanyLakier metalizowanyLakier metalizowanyLakier metalizowany K23, G41, KAD, EAN

Lakier perłowyLakier perłowyLakier perłowyLakier perłowy QAB, RAW, NBF, CAS, EBB

NISSAN 5NISSAN 5NISSAN 5NISSAN 5★★★★

Rozszerzona GwarancjaRozszerzona GwarancjaRozszerzona GwarancjaRozszerzona Gwarancja4444

do 4 lat lub 100 000 km

do 5 lat lub 100 000 km

do 5 lat lub 150 000 km

1 4001 4001 4001 400

2 9152 9152 9152 915

3 6403 6403 6403 640

Tapicerka skórzana w kolorze pomarańczowym z czarnymi wstawkamiTapicerka skórzana w kolorze pomarańczowym z czarnymi wstawkamiTapicerka skórzana w kolorze pomarańczowym z czarnymi wstawkamiTapicerka skórzana w kolorze pomarańczowym z czarnymi wstawkami

Rozpoznawanie znaków drogowych, inteligentny system hamowania 

awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych, ostrzeżenie o niezamierzonej 

zmianie pasa ruchu, czujniki parkowania, automatycznie ściemniające się 

lusterko wsteczne, adaptacyjne światła drogowe

Panoramiczny szyberdach z elektrycznie regulowaną zasłoną

Reflektory przednie w technologii LED + system świateł adaptacyjnych (AFS), 19-

calowe felgi ze stopu metali lekkich, podgrzewane fotele przednie, 

podgrzewane koło kierownicy

 3 500 3 500 3 500 3 500

Pakiet Drive AssistPakiet Drive AssistPakiet Drive AssistPakiet Drive Assist3333

 3 200 3 200 3 200 3 200

 5 000 5 000 5 000 5 000

System NissanConnect z nawigacją, system kamer 360° (AVM) z wykrywaniem 

poruszających się obiektów (MOD), odbiór radia cyfrowego DAB, antena „płetwa 

rekina”

Inteligentny asystent parkowania (IPA), system ostrzegający o ruchu w kierunku 

poprzecznym (CTA), inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, 

inteligentny system ostrzegania o obiektach w martwym polu

Inteligentny aktywny tempomat, inteligentny asystent utrzymania pasa ruchu

Trzeci rząd siedzeńTrzeci rząd siedzeńTrzeci rząd siedzeńTrzeci rząd siedzeń
(w N-CONNECTA w pakiecie oknem dachowym)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

CENNIK PODSTAWOWY 1

1 - Rok produkcji 2019. Przy wyborze konkretnej specyfikacji prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami.

2 - Niektóre zdalne funkcje mogą wymagać zsynchronizowanego telefonu lub urządzenia, które 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. Nissan Connect jest 

kompatybilny z systemami iOS oraz Android. Darmowa aktualizacja rocznego oprogramowania nawigacji przez 3 lata.

3 - W wersji N-Connecta Pakiet Drive Assist jest dostępny wyłącznie z silnikami dCi 150 MT i dCi 150 4x4 MT. W wersji Tekna inteligentny asystent parkowania, system ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym, Inteligentny asystent ostrzegania kierowcy o 

zmęczeniu oraz system ostrzegający o pojeździe w martwym polu są standardowym wyposażeniem, inteligentny tempomat, asystent utrzymania pasa ruchu są dostępne wyłącznie z silnikami dCi 150 MT oraz dCi 150 4x4 MT.

4 - .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 (oferta dostępna tylko dla dealerów biorących udział w programie.



VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA

ABS + EBD � � � �

Układ wspomagania hamowania (Brake Assist) � � � �

VDC - układ dynamicznej kontroli stabilności pojazdu � � � �

System wspomagania ruszania pod górę � � � �

System aktywnej kontroli zawieszeniaSystem aktywnej kontroli zawieszeniaSystem aktywnej kontroli zawieszeniaSystem aktywnej kontroli zawieszenia � � � �

System kontroli ruchów nadwozia � � � �

Aktywna kontrola toru jazdy � � � �

Aktywny hamulec silnikowy (tylko ze skrzynią biegów Xtronic) - � � �

Pakiet BezpieczeństwaPakiet BezpieczeństwaPakiet BezpieczeństwaPakiet Bezpieczeństwa � � � �

Rozpoznawanie znaków drogowych � � � �

Inteligentny system automatycznego hamulca awaryjnego � � � �

Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu � � � �

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne � � � �

Adaptacyjne światła drogowe � � � �

Przednie i tylne czujniki parkowania � � � �

Pakiet Drive AssistPakiet Drive AssistPakiet Drive AssistPakiet Drive Assist - - �* �

Inteligentny asystent parkowania - - �* �

System ostrzegający o pojeździe w martwym polu - - �* �

Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy - - �* �

System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA) - - �* �

Inteligentny aktywny tempomat - - �* �*

Inteligentny asystent utrzymania pasa ruchu - - �* �*

6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz kurtynowe) � � � �

Wyłącznik przedniej poduszki pasażera � � � �

Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa (wizualny i dźwiękowy) � � � �

Zagłówki oraz 3-punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli tylnych � � � �

Punkty mocowania ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach � � � �

Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci � � � �

System pomiaru ciśnienia w oponach � � � �

Koło dojazdowe oszczędzające miejsce w bagażniku - � � �

System Stop/Start � � � �

Immobilizer � � � �

Światła do jazdy dziennej w technologii LED � � � �

Przednie reflektory halogenowe � � � -

Reflektory przednie w technologii LED z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów - - � �

Przednie światła przeciwmgłowe - � � �

17" felgi ze stopu metali lekkich, opony 225/65 R17 � � - -

18" felgi ze stopu metali lekkich, opony  225/60 R18 - - � -

19" felgi ze stopu metali lekkich, opony 225/55 R19 - - � �

Chromowane obwódki szyb � � � �

Srebrne relingi dachowe - - � �

- � � �

Przyciemniane szyby tylne - � � �

Chromowane zewnętrzne klamki drzwi � � � �

Zderzaki w kolorze nadwozia z czarnymi listwami � � � �

Chromowane listwy boczne - - - �

Chromowana listwa nad tylną tablicą rejestracyjną � � � �

� wyposażenie standardowe,  � dostępne w pakiecie , - niedostępne

*Dostępne wyłącznie z silnikami dCi 150 MT oraz dCi 150 4x4 MT.

BezpieczeństwoBezpieczeństwoBezpieczeństwoBezpieczeństwo

NadwozieNadwozieNadwozieNadwozie

Panoramiczny szyberdach z elektrycznie regulowaną zasłoną

NOWY X-TRAIL | WYPOSAŻENIE



VISIAVISIAVISIAVISIA ACENTAACENTAACENTAACENTA N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA TEKNATEKNATEKNATEKNA

Manualna klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym � - - -

Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja - � � �

Tempomat z ogranicznikiem prędkości � � � �

Wycieraczki szyby przedniej z regulowaną częstotliwością pracy + czujnik deszczu - � � �

Czujnik zmierzchu - � � �

� � � �

Elektrycznie składane lusterka boczne - � � �

Elektrycznie regulowane szyby przednie z przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy � � � �

Centralny zamek z pilotem � � � �

Elektrycznie regulowana klapa bagażnika z funkcją obsługi bezdotykowej - - � �

System inteligentnego kluczyka I-Key - - � �

� � � �

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach � � � �

Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą - � � �

Wspomaganie układu kierowniczego � � � �

Podłokietnik kierowcy ze schowkiem � � � �

Centralnie umieszczony podłokietnik w oparciu tylnej kanapy � � � �

Składana, odchylana i przesuwana kanapa tylna dzielona w stosunku 40/20/40 � � � �

Ręcznie przesuwany / pochylany / podnoszony fotel kierowcy � - - -

Fotel kierowcy przesuwany / pochylany / podnoszony / z oparciem części lędźwiowej - � � -

- � � -

- - - �

- - - �

Tapicerka materiałowa � � � -

Tapicerka skórzana (czarna lub beżowa) - - - �

Tapicerka skórzana w kolorze pomarańczowym z czarnymi wstawkami - - - �

Podgrzewane fotele przednie - - � �

Podgrzewane fotele tylne - - - �

Podgrzewane koło kierownicy - - � �

Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem dla kierowcy i pasażera � � � �

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

System audio Premium BOSE z 8 głośnikami** - - - �

4 głośniki � - - -

6 głośników - � � -

Komputer pokładowy z 5" kolorowym ekranem TFT � � � �

System nawigacji NissanConnect - � � �

Antena „płetwa rekina” - � � �

System kamer 360° - � � �

Ostrzeżenie o poruszających się obiektach - � � �

Sterowanie systemem audio w kole kierownicy � � � �

Konsola centralna z wentylowanymi uchwytami na kubki � � � �

Kieszenie w oparciach foteli przednich � � � �

System aranżacji przestrzeni bagażowej � � � �

Gniazdo 12V w konsoli centralnej � � � �

� wyposażenie standardowe,  � dostępne w pakiecie, - niedostępne

Wnętrze / komfortWnętrze / komfortWnętrze / komfortWnętrze / komfort

TechnologiaTechnologiaTechnologiaTechnologia

SchowkiSchowkiSchowkiSchowki

Ręcznie przesuwany/pochylany/podnoszony fotel pasażera

Elektryczny hamulec parkingowy z funkcją Auto Hold ****

Elektrycznie regulowany fotel pasażera (regulacja wzdłużna, regulacja kąta pochylenia 

oparcia)

Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane ze zintegrowanymi 

kierunkowskazami

Fotel kierowcy elektrycznie regulowane przesuwane + pochylane + podnoszone + 

z oparciem części lędźwiowej

* Auto Hold -tylko dla wersji z manualną skrzynią biegów

**Niedostępne w wersji 7-osobowej.

NOWY X-TRAIL | WYPOSAŻENIE



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 regulacji prawnych oraz określonych przez producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie do 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 informacji dotyczących niezbędnych dodatkowych części zamiennych, ich cen oraz innych części i akcesoriów, prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami 

Nissana.

Akcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję COAkcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję COAkcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję COAkcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję CO2222 danego pojazdu. danego pojazdu. danego pojazdu. danego pojazdu.

PAKIET BIKER PAKIET BIKER PAKIET BIKER PAKIET BIKER 2222

PAKIET CROSSOVERPAKIET CROSSOVERPAKIET CROSSOVERPAKIET CROSSOVER

Hak holowniczy, demontowany - typ horyzontalny

PAKIET BIKERPAKIET BIKERPAKIET BIKERPAKIET BIKER 1111
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PAKIET URBAN ADVENTUREPAKIET URBAN ADVENTUREPAKIET URBAN ADVENTUREPAKIET URBAN ADVENTURE

PAKIET PROTECTIONPAKIET PROTECTIONPAKIET PROTECTIONPAKIET PROTECTION

PAKIET SKIPAKIET SKIPAKIET SKIPAKIET SKI

2222 959 959 959 959 złzłzłzł1111 219 219 219 219 złzłzłzł

2222 699 699 699 699 złzłzłzł 1111 509 509 509 509 złzłzłzł

779 779 779 779 złzłzłzł

559 559 559 559 złzłzłzł

2222 639 639 639 639 złzłzłzł

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy: : : : 2000000006651200000000665120000000066512000000006651

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy: : : : 2000000006653 2000000006653 2000000006653 2000000006653 dla wersji Ndla wersji Ndla wersji Ndla wersji N----Connecta i TeknaConnecta i TeknaConnecta i TeknaConnecta i Tekna

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy: : : : 2000000006652 2000000006652 2000000006652 2000000006652 dla wersji Visia i Acentadla wersji Visia i Acentadla wersji Visia i Acentadla wersji Visia i Acenta

Numer katalogowy: Numer katalogowy: Numer katalogowy: Numer katalogowy: 2000000006655 2000000006655 2000000006655 2000000006655 

NumerNumerNumerNumer katalogowy: katalogowy: katalogowy: katalogowy: 2000000006659 2000000006659 2000000006659 2000000006659 dla wersji dla wersji dla wersji dla wersji 5 5 5 5 miejscowychmiejscowychmiejscowychmiejscowych

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy: : : : 2000000006660 2000000006660 2000000006660 2000000006660 dla wersji dla wersji dla wersji dla wersji 7 7 7 7 miejscowychmiejscowychmiejscowychmiejscowych

PakietPakietPakietPakiet kompatybilny z wersją kompatybilny z wersją kompatybilny z wersją kompatybilny z wersją NNNN----Connecta,Connecta,Connecta,Connecta, TeknaTeknaTeknaTekna

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy: : : : 2000000006642 2000000006642 2000000006642 2000000006642 NumerNumerNumerNumer katalogowy: katalogowy: katalogowy: katalogowy: 2000000006644200000000664420000000066442000000006644dla wersji z hakiem i czujnikami parkowania,dla wersji z hakiem i czujnikami parkowania,dla wersji z hakiem i czujnikami parkowania,dla wersji z hakiem i czujnikami parkowania,

2000000006645 2000000006645 2000000006645 2000000006645 dla wersji bez haka i czujników parkowania,dla wersji bez haka i czujników parkowania,dla wersji bez haka i czujników parkowania,dla wersji bez haka i czujników parkowania,

2000000006646 2000000006646 2000000006646 2000000006646 dla wersji z hakiem i bez czujników parkowania,dla wersji z hakiem i bez czujników parkowania,dla wersji z hakiem i bez czujników parkowania,dla wersji z hakiem i bez czujników parkowania,

2000000006647 2000000006647 2000000006647 2000000006647 dla wersji bez haka i z czujnikami parkowania.dla wersji bez haka i z czujnikami parkowania.dla wersji bez haka i z czujnikami parkowania.dla wersji bez haka i z czujnikami parkowania.

PAKIET PREMIUM PAKIET PREMIUM PAKIET PREMIUM PAKIET PREMIUM 
(z dywanikami welurowymi)(z dywanikami welurowymi)(z dywanikami welurowymi)(z dywanikami welurowymi)

Chromowane nakładki na lusterka boczne

Listwa bagażnika
Komplet dywaników welurowych

Nakładka przedniego zderzaka + przednia 

Nakładka stylizująca
Tylna nakładka stylizująca

Wiązka elektryczna haka 13-stykowa

Uchwyt na 3 rowery mocowany do haka - Hangon 972
Uchwyt mocowania roweru aluminiowy

Poprzeczki dachowe aluminiowe / poprzeczki dachowe do relingów

Komplet nakrętek zabezpieczających

Wykładzina bagażnika miękka

Komplet dywaników gumowych

Poprzeczki dachowe aluminiowe / poprzeczki dachowe do relingów

Owiewki z chromowanym wykończeniem (zestaw na przód i tył) Pojemnik dachowy, czarny 

Pakiet kompatybilny z wersjami NPakiet kompatybilny z wersjami NPakiet kompatybilny z wersjami NPakiet kompatybilny z wersjami N----Connecta,Connecta,Connecta,Connecta, TeknaTeknaTeknaTekna

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy: : : : 2000000006663200000000666320000000066632000000006663

CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu:::: CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::

CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::

CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu:::: CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::

CenaCenaCenaCena sssspecjalnapecjalnapecjalnapecjalna pakietupakietupakietupakietu::::

Pakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilny z każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażenia

Pakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilnyPakiet jest kompatybilny z każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażeniaz każdą wersją wyposażenia

PakietPakietPakietPakiet kompatybilny z wersją kompatybilny z wersją kompatybilny z wersją kompatybilny z wersją NNNN----Connecta,Connecta,Connecta,Connecta, TeknaTeknaTeknaTekna

Przekaźnik z 13 styków do 7 styków
Opcja Hangon do bagażnika na rowery: uchwyt na tablicę rejestracyjną



STYLIZACJA NADWOZIASTYLIZACJA NADWOZIASTYLIZACJA NADWOZIASTYLIZACJA NADWOZIA

Listwa bagażnika, chromowana 611 zł

Nakładka słupka B, chromowana 916 zł

Nakładki na lusterka boczne, chromowane 748 zł

Listwy boczne, chromowane 1 118 zł

Przednie stylizujące osłony rurowe ze stali nierdzewnej 1 552 zł

Tylne stylizujące osłony rurowe ze stali nierdzewnej 1 351 zł

Podświetlane rurowe stopnie boczne 3 182 zł

Boczna nakładka stylizująca 1 857 zł

STYLIZACJA WNĘTRZASTYLIZACJA WNĘTRZASTYLIZACJA WNĘTRZASTYLIZACJA WNĘTRZA

Nakładki ochronne progów podświetlane, aluminiowe lub czarne 1 081 zł

Sportowe nakładki na pedały 288 zł

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów 451 zł

Oświetlenie powitalne 887 zł

Oświetlenie wnętrza 411 zł

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNEWYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNEWYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNEWYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Dodatkowe źródło zasilania USB dla drugiego rzędu foteli 346 zł

Fotelik dziecięcy Safe Plus 1 369 zł

Uchwyt do smartfona – wielostronny (czarny) 108 zł

Uchwyt do smartfona – na nawiew (magnetyczny) 115 zł

AKCESORIA BAGAŻNIKAAKCESORIA BAGAŻNIKAAKCESORIA BAGAŻNIKAAKCESORIA BAGAŻNIKA

Pełna ochrona bagażnika 844 zł

Wykładzina przestrzeni bagażowej, miękka (wersja 5-miejscowa) 345 zł

Wykładzina przestrzeni bagażowej, miękka (wersja 7-miejscowa) 345 zł

Wykładzina przestrzeni bagażowej, materiałowa 90 zł

Nakładka ochronna zderzaka tylnego 448 zł

Listwy ochronne bagażnika, aluminiowe 453 zł

Krata pionowa przestrzeni bagażowej dla psa 811 zł

OCHRONA NADWOZIAOCHRONA NADWOZIAOCHRONA NADWOZIAOCHRONA NADWOZIA

Osłony na krawędzie drzwi 699 zł

Owiewki z chromowanym wykończeniem (zestaw na przód i tył) 691 zł

Listwa ochronna maski 387 zł

Ochrona spodniej części nadwozia 532 zł

Folia zabezpieczająca na przedni zderzak 303 zł

Folia zabezpieczająca na tylny zderzak 303 zł

Czujniki parkowania z tyłu 658 zł

Czujniki parkowania z przodu 888 zł

Przednie światła przeciwmgłowe w technologii FULL LED 1 135 zł

AKCESORIA UŻYTKOWEAKCESORIA UŻYTKOWEAKCESORIA UŻYTKOWEAKCESORIA UŻYTKOWE

Hak holowniczy, demontowany - typ horyzontalny 1 674 zł

Wiązka elektryczna zaczepu 7-stykowa 411 zł

Wiązka elektryczna zaczepu 13-stykowa 619 zł

Bagażnik dachowy, aluminiowy 1 111 zł

Poprzeczki relingów 1 111 zł

 Uchwyt mocowania roweru, aluminiowy 560 zł

DYWANIKI PODŁOGOWEDYWANIKI PODŁOGOWEDYWANIKI PODŁOGOWEDYWANIKI PODŁOGOWE

Dywaniki tekstylne welurowe - zestaw tył i przód 228 zł

Luksusowe dywaniki tekstylne - zestaw tył i przód 291 zł

Dywaniki gumowe - zestaw tył i przód 269 zł

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 

regulacji prawnych oraz określonych przez producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie do 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 informacji dotyczących niezbędnych dodatkowych 

części zamiennych, ich cen oraz innych części i akcesoriów, prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerami oraz autoryzowanymi serwisami Nissana.

Akcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję COAkcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję COAkcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję COAkcesoria zainstalowane w lub na samochodzie mogą mieć negatywny wpływ na emisję CO 2222  danego pojazdu. danego pojazdu. danego pojazdu. danego pojazdu.

KE7304C010

KE7324C010

KE73880010

KE7456F001

 KE7456F08B / KE7456F081

KE7484B089

KE5056F013

H08704CE0A

H08004CC0A

KE6104C000

KE5414B50A

KE5376F510 / KE5376F511

KE5376F570 / KE5376F571

KE51199903

KE51299905

KE6226F502

KE5006FL51

KE5056F007

KE9643B53A

KE630HV51A

KE930HV500

KS53099010

KS289360BL

KS289AVMBL

KS9656F5E0

KE9656F5S0

KE9654C7S0

KE8406F000

KE6206F010

KE9674C520

KE2956F001

KE7914C520

KE6054C600

KE9604E500

KE7604C500

KE5404B53A

KE5454B53A

KE5434B03A

KE7606F06A

KE9676F540 / KE9676F541

KE4604C011 / KE4604E012

328654EA0A
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ModelModelModelModel
DIG-T 160DIG-T 160DIG-T 160DIG-T 160

Liczba miejsc osoby

SilnikSilnikSilnikSilnik
Liczba cylindrów, konfiguracja

Liczba zaworów na cylinder

Pojemność skokowa 1332

Średnica cylindra x skok tłoka mm 77,2 × 81,3

Maks. moc silnika1) kW(KM)/min-1 117 (160) / 5500

Maks. moment obrotowy1) Nm/min-1 270 / 1800 - 3250

Poziom kompresji 10,5 : 1

Rodzaj paliwa Benzyna Pb95

Układ wtryskowy Wtrysk bezpośredni

Norma emisji spalin

Układ przeniesienia napęduUkład przeniesienia napęduUkład przeniesienia napęduUkład przeniesienia napędu

Skrzynia biegów
6-biegowa

manualna

Xtronic - CVT

automatyczna

6-biegowa

manualna

Xtronic - CVT

automatyczna

DCT

automatyczna

Napęd przedni przedni 4x4 4x4 przedni

PodwoziePodwoziePodwoziePodwozie
Zawieszenie przednie

Zawieszenie tylne

Układ hamulcowy

Rozmiar felg

Rozmiar opon

MasaMasaMasaMasa
Masa własna min./maks. kg 1580 - 1689 1640 - 1742 1670 - 1754 1670 - 1802 1485 - 1581

Dopuszczalna masa całkowita kg 2110 - 2295 2150 - 2345 2175 - 2360 2175 - 2400 1985 - 2180

Maks. obciążenie osi przedniej kg 1115 - 1120 1155 - 1165 1140 - 1145 1140 - 1190 1020 - 1030

Maks. obciążenie osi tylnej kg 1045 - 1230 1050 - 1230 1085 - 1250 1085 - 1250 1010 - 1190

Dopuszczalna masa przyczepy wyposażonej w hamulce2) kg 2000 1500 2000 1500 1500

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców2) kg 750 750 750 750 750

WymiaryWymiaryWymiaryWymiary
Długość całkowita mm

Szerokość całkowita mm

 Wysokość całkowita mm

Rozstaw osi mm

Rozstaw kół przednich mm

Rozstaw kół tylnych mm

Prześwit mm

Zwis przedni mm

Zwis tylny mm

Kąt natarcia stopnie

Kąt zejścia stopnie

Pojemność bagażnika (maks.) (z dojazdowym kołem zapasowym) l

Pojemność zbiornika paliwa (4WD) l

OsiągiOsiągiOsiągiOsiągi3)3)3)3)

Zużycie paliwa - Niska prędkość (WLTP) l/100 km 7,3-7,6 8,2-8,8 7,5-7,9 9,1-9,5 9,8-10,1

Zużycie paliwa - Średnia prędkość (WLTP) l/100 km 6,2-6,5 6,5-7,1 6,5-6,8 7,2-7,6 7,6-8,1

 Zużycie paliwa - Wysoka prędkość (WLTP) l/100 km 5,6-5,9 5,9-6,5 5,9-6,2 6,4-6,8 7,0-7,3

Zużycie paliwa - Bardzo wysoka prędkość (WLTP) l/100 km 7,2-7,5 7,5-8,0 7,3-7,6 8,0-8,4 8,8-9,2

Zużycie paliwa - Cykl mieszany (WLTP) l/100 km 6,5-6,8 6,9-7,5 6,7-7,1 7,5-7,9 8,1-8,5

Emisja CO2 - Niska prędkość (WLTP) g/km 191-198 216-230 197-207 238-250 222-230

Emisja CO2 - Średnia prędkość (WLTP) g/km 162-170 171-186 170-179 189-200 173-183

Emisja CO2 - Wysoka prędkość (WLTP) g/km 147-156 156-169 155-163 169-179 158-166

Emisja CO2 - Bardzo wysoka prędkość (WLTP) g/km 190-197 197-211 192-200 209-221 200-209

Emisja CO2 - Cykl mieszany (WLTP) g/km 171-179 182-196 177-185 194-207 184-193

Prędkość maks. km/h 194 190 194 190 198

Przyspieszenie 0-100 km/h s 10,7 12,7 10,7 12,7 11,5

Kolory i tapicerkiKolory i tapicerkiKolory i tapicerkiKolory i tapicerki

VISIA/ACENTA/VISIA/ACENTA/VISIA/ACENTA/VISIA/ACENTA/

N-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTAN-CONNECTA

Czarna (G)Czarna (G)Czarna (G)Czarna (G) Czarna (G)Czarna (G)Czarna (G)Czarna (G) Jasna (P)Jasna (P)Jasna (P)Jasna (P) Pomarańczowa (Z)Pomarańczowa (Z)Pomarańczowa (Z)Pomarańczowa (Z)

Czerwony AX6 standardowy � � � �

Biały perłowy QAB perłowy � � � �

Niebieski RAW perłowy � � � �

Srebrny K23 metalizowany � � � �

Czarny G41 metalizowany � � � �

Szary KAD metalizowany � � � �

Ciemnoczerwony NBF perłowy � � � �

Ciemnooliwkowy EAN metalizowany � � � �

Brązowy CAS perłowy � � � �

Pomarańczowy EBB perłowy � � � �

� dostępne jako opcja

dCi 150dCi 150dCi 150dCi 150

1749

80 x 87

110 (150) / 3500

340 / 1750 - 2750

Tarcze przód / tył, wspomagany, z ABS i EBD, system wspomagania hamowania (Brake Assist) oraz wspomaganie ruszania pod górę (Hill Start Assist)

Visia / Acenta:Visia / Acenta:Visia / Acenta:Visia / Acenta:

17x7.0J ze stopów metali lekkich

N-ConnectaN-ConnectaN-ConnectaN-Connecta

18x7J ze stopów metali lekkich

N-Connecta / Tekna:N-Connecta / Tekna:N-Connecta / Tekna:N-Connecta / Tekna:

19x7.0J ze stopów metali lekkich

19,0

19,0

Visia / Acenta:Visia / Acenta:Visia / Acenta:Visia / Acenta:

225 / 65R17

N-ConnectaN-ConnectaN-ConnectaN-Connecta

225 / 60R18

N-Connecta / Tekna:N-Connecta / Tekna:N-Connecta / Tekna:N-Connecta / Tekna:

225 / 55R19

4690

1820 - 1830

1710 - 1740

2705

1575 - 1585

565

60

1) Według 1999/99/EC.

2) Podane wartości wraz z kierowcą, 4 pasażerami, bagażem i przy mks. masie własnej. 

3) 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.

1575 - 1585

5 (7)

4, rzędowy

4

Euro6d-temp

Niezależne kolumny McPhersona

Niezależne, wielowahaczowe

Olej napędowy

15,3 : 1

Wtrysk bezpośredni typu Common rail

204

975

1010

Rodzaj lakieruRodzaj lakieruRodzaj lakieruRodzaj lakieruKolor lakieruKolor lakieruKolor lakieruKolor lakieru
TEKNATEKNATEKNATEKNA

NOWY X-TRAIL |  DANE TECHNICZNE


