NISSAN
X-TRAIL
СТАНДАРТНЕ Обладнання
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ:
• Гальмівна система з ABS, Brake Assist та EBD
• Система стабілізації автомобіля ESP
• Фронтальні подушки безпеки
• Передні бокові подушки безпеки
• Шторки безпеки
• Подушка безпеки переднього пасажира, що відключається
• Система кріплення дитячих сидінь ISOFIX
• Електричне стоянкове гальмо
• Дверні замки із захистом від випадкового відкриття дітьми
• Центральний замок з дистанційним управлінням
• Сигналізатор про непристебнутий ремінь безпеки водія
• Триточкові ремені безпеки усіх пасажирів
• Омивач фар
• Світлодіодні денні ходові вогні
• Задні ліхтарі LED
• Задній протитуманний ліхтар
• Додатковий стоп-сигнал у верхній частині задніх дверей
• Система вітального світла
• Система супровідного освітлення «Проведи мене додому»
• Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду з можливістю
затемнення — ручне регулювання
• Електронний іммобілайзер
• Електричний підсилювач керма
• Повнорозмірне запасне колесо¹
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:
• Передній бампер: верхня частина в колір кузова,
нижня — чорного кольору з хромованою накладкою
• Задній бампер: верхня частина в колір кузова,
нижня — чорного кольору
• Бокові дзеркала з електрорегулюванням та підігрівом,
з повторювачами сигналів повороту
• Бризковики
• Задній спойлер
• Антена «плавник акули»

Обладнання САЛОНУ / ІНТЕР’ЄР:
5’’ багатофункціональний дисплей на панелі приладів
Регулювання яскравості підсвічування панелі приладів
Декоративне оздоблення інтер’єру в залежності від рівня комплектації
Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті
Мультифункціональне кермо
Регулювання сидіння водія в 6-ти напрямках
Регулювання сидіння переднього пасажира в 4-х напрямках
Підігрів передніх сидінь
Електросклопідйомники всіх дверей
Датчик зовнішньої температури
Дзеркала в сонцезахисних козирках з підсвічуванням
Круїз-контроль
Передній центральний підлокітник
Задній центральний підлокітник з 2-ма підсклянниками
2 підсклянники на центральній консолі з можливістю підігріву або
охолодження
• Відділення для сонцезахисних окулярів
• Система безпровідного зв’язку по протоколу Bluetooth®
• Лінійний вхід AUX
• Вхід для підключення USB-пристроїв і iPod / iPhone
• Спинки задніх сидінь, що складаються 40:20:40, з регулюванням кута нахилу
• Задні сидіння, що здвигаються
• Підсвічування багажного відділення
• Функція нагрівання, омивання та очищення заднього скла
• Внутрішньосалонний фільтр
• Вентиляція для задніх пасажирів
• 3 розетки 12V
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ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ:
• Система допомоги при старті вгору — HSA
• Система допомоги під час спуску — HDC²
• Система утримання автомобіля — AUTO HOLD³
• Система автоматичної зупинки і запуску двигуна STOP&START⁴
• Інтелектуальна система регулювання плавності руху⁵
• Інтелектуальна система контролю траєкторії руху
• Інтелектуальна система гальмування двигуном⁶

NISSAN X-TRAIL
Дійсно з 15 квітня 2021р.
ГАРАНТІЯ
Заводська гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу
ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТАЦІЙ
КОМПЛЕКТАЦІЯ
Двигун

2,0 л 144 к.с.

VISIA
Тип приводу

Трансмісія

2WD

МТ

2WD
4WD

CVT
CVT

Двигун

Тип приводу

Трансмісія

2,5 л 171 к.с.

4WD

CVT

Двигун

Тип приводу

Трансмісія

4WD

MT

1,6 dCi 130 к.с.
2WD

CVT

ЦІНА 2021 р.в.*, грн.

649 700

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА 2020 р.в.*, грн.

608 300

ACENTA

N-CONNECTA

ЦІНА 2021 р.в.*, грн.

738 580

832 140

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА 2020 р.в.*, грн.

697 180

790 740

TEKNA

ЦІНА 2021 р.в.*, грн.

765 620

807 580

901 140

1 015 400

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА 2020 р.в.*, грн.

724 220

766 180

859 740

974 000

ЦІНА 2021 р.в.*, грн.

832 690

917 980

1 032 240

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА 2020 р.в.*, грн.

791 290

876 580

990 840

1 034 450

ЦІНА 2021 р.в.*, грн.

761 210

840 420

920 180

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА 2020 р.в.*, грн.

719 810

799 020

878 780

ЦІНА 2021 р.в.*, грн.

804 540

873 260

987 530

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА 2020 р.в.*, грн.

763 140

831 860

946 130

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ:
Система безключового доступу (передні двері та двері багажника) та кнопка запуску автомобіля
Інтелектуальна система екстреного гальмування (FEB)
Передні та задні датчики паркування
Система автоматичного перемикання дальнього світла на ближнє (HBA)
Датчики дощу і світла
Система контролю рядності руху (LDW)
Система розпізнавання дорожніх знаків (TSR)
ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР:
Електропривід багажних дверей із сенсором безконтактного доступу
Оздоблення сидінь тканиною
Оздоблення сидінь шкірою
Підтримка попереку на сидінні водія
Регулювання переднього пасажирського сидіння по висоті
Електропривід регулювання сидіння водія у 6-ти напрямках
Електропривід регулювання поперекової підтримки на сидінні водія
Електропривід регулювання сидіння переднього пасажира у 4-х напрямках
Підігрів задніх сидінь
Підігрів керма
Шкіряне оздоблення керма і важеля КПП
Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Електропривід складання дзеркал (з функцією автоскладання)
Кондиціонер
Двозонний клімат-контроль
Аудіосистема з AM/FM/CD/MP3
Багатофункціональна мультимедійна і навігаційна система NissanConnect з 7" кольоровим сенсорним
монітором
4 динаміки
6 динаміків
8 динаміків
Набір допомоги водієві **
Велюрові килимки в салоні автомобіля **
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:
17" легкосплавні диски
18" легкосплавні диски
Тонування задніх вікон
Передні протитуманні фари
Галогенові фари з механічним регулюванням кута нахилу
Full LED фари із системою адаптивного освітлення (AFS)
Рейлінги
Хромований молдинг на дверях
Панорамний люк з електроприводом
ОПЦІЇ:
Пакет NAVI: NissanConnect з навігацією + Преміум аудіосистема BOSE® + 8 динаміків + Система
моніторингу "сліпих зон" (BSW) + Система попередження про перехресний рух позаду (CTA) +
Інтелектуальна система кругового огляду (AVM) + Система розпізнавання рухомих об'єктів (MOD)
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* Ціна не включає вартість фарби металік
14 630
Доплата за фарбу металік, грн. Ціни вказані станом на 15.04.21

Спеціальна ціна - ціна, розрахована з урахуванням спецпропозиції на автомобілі 2020 р.в.
Зазначені ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої дилером Nissan в Україні. Для отримання інформації щодо
остаточної ціни та наявних комплектацій звертайтеся до офіційних дилерів Nissan в Україні. Не є публічною офертою. ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за
собою право змінювати ціну без попереднього повідомлення
** Вартість даних опцій має відніматися від вказаних в прайс-листі цін при розрахунку знижок для суб'єктів підприємницької діяльності або для клієнтів за
програмою лояльності
Вартість опцій складає, грн. -

3 040

¹ В комплектаціях з аудіосистемою BOSE доступне малорозмірне запасне колесо
² Система доступна для комплектацій з 4WD CVT
³ Система недоступна для комплектацій з 1,6D CVT
⁴ Система доступна для комплектацій з двигуном 1,6D
⁵ Система доступна для двигунів 2,0 л та 2,5 л
⁶ Система доступна для комплектацій із CVT
Цей прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Ніссан Мотор Україна".
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися. Компанія ТОВ "Ніссан Мотор Україна" залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати специфікації, зазначені в прайс-листі.

