5 NEBO 7SEDADLOVÁ VERZE

NISSAN X-TRAIL
Celkové zvýhodnění až
172 000 Kč

DOSTUPNÉ TAKÉ S
BALÍČKEM 10LETÉ ZÁRUKY1

VISIA

Hlavní prvky výbavy:
• LED světlomety pro denní svícení
• 17" hliníková kola
• Manuální klimatizace
• Tempomat s omezovačem rychlosti

• Manuálně sklopná, elektricky nastavitelná
a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Elektrická parkovací brzda
• Autorádio s CD přehrávačem, MP3, Bluetooth®
připojením a AUX, USB

N-CONNECTA

Hlavní prvky výbavy:
• 18" hliníková kola
• Střešní ližiny
• Bezdotykové ovládání zadních výklopných dveří
• Inteligentní klíč se startovacím tlačítkem

• Navigace NissanConnect s digitálním rádiem DAB
• Anténa ve tvaru žraločí ploutve
• Inteligentní panoramatický kamerový systém
• Monitorování pohybujících se objektů za vozidlem (MOD)

TEKNA

Hlavní prvky výbavy:
• Systém sledování mrtvého úhlu
• Přední LED světlomety se systémem adaptivních předních světlometů
• Prosklená střecha

• Vyhřívaná přední + zadní sedadla
• Vyhřívaný volant
• Prémiový audiosystém BOSE® (pouze 5místná verze)
• Kožená sedadla

Cena po slevě:

Od 610 900 Kč

Cena po slevě:

Od 707 900 Kč

Cena po slevě:

Od 807 900 Kč

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY:
N-CONNECTA

VISIA
• Aktivní ovládání podvozku Nissan (Inteligentní
kontrola pohybu karoserie, Inteligentní sledování dráhy
vozu)
• ISOFIX ukotvení dětských sedaček na zadních
sedadlech
• LED světlomety pro denní svícení
• 17" hliníková kola (7sedadlové verze jsou vybaveny
17" ocelovými disky kol)5
• Manuální klimatizace
• Tempomat s omezovačem rychlosti
• Manuálně sklopná, elektricky nastavitelná a
vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Elektricky ovládaná okna s jednodotykovým
ovládáním na straně řidiče
• Elektrická parkovací brzda (s funkcí „auto hold“)
• Posuvná zadní sedadla, sklopná, dělená v poměru
40/20/40
• Autorádio s CD přehrávačem, MP3, Bluetooth®
připojením a AUX, USB a IPod konektivitou
• 4 reproduktory
• Paubní počítač s 5" barevným displejem TFT
• Systém Stop/Start

TEKNA

(NAVÍC K N-CONNECTA)

(NAVÍC K VISIA))

• Nový 7 "dotykový displej NissanConnect
s připojením chytrého
telefonu, Apple CarPlay® / Android Auto®
• Inteligentní 360stupňová parkovací
kamera (AVM)
• Monitorování pohybujících
se objektů za vozidlem (MOD)
• Rozpoznávání dopravních značek (TSR)
• Inteligentní nouzové brzdění s detekcí chodců (P-FEB)
• Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDW)
• Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavením
• Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)
• Přední/zadní parkovací senzory
• Rezervní kolo (kromě sady BOSE®)
• Přední mlhová světla
• Zatmavená skla
• Dvouzónová automatická klimatizace
• 6 reproduktorů
• Stěrače s dešťovým senzorem
• 18" hliníková kola
• Střešní ližiny
• Bezdotykové ovládání zadních
výklopných dveří FELSZERELTSÉG
OPCIONÁLIS
• Inteligentní klíč se startovacím tlačítkem
• Navigace NissanConnect s digitálním rádiem DAB3
• Anténa ve tvaru žraločí ploutve

• Inteligentní parkovací asistent (IPA)
• Inteligentní monitorování objektů pohybujících se za
vozem
• Inteligentní rozpoznání únavy řidiče
• Systém sledování mrtvého úhlu
• Inteligentní asistent pro udržení vozu v jízdním pruhu
• Přední LED světlomety se systémem adaptivních
předních světlometů
• Prosklená střecha
• Elektricky nastavitelná přední sedadla s bederní
opěrkou
• Kožená sedadla
• Vyhřívaná přední + zadní sedadla
• Vyhřívaný volant
• Prémiový audiosystém BOSE® (pouze 5místná verze)
• 8 reproduktorů BOSE®4

VOLITELNÁ VÝBAVA
Sada Safety (20 000 Kč)
• Inteligentní nouzové brzdění s detekcí chodců (P -FEB)
• Přední a zadní parkovací senzory
• Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavením
• Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDW)
• Rozpoznávání dopravních značek (TSR)
• Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)

Sada Premium (50 000 Kč)
• Přední LED světlomety se systémem přisvěcování do zatáček (AFS)
• 19" hliníková kola
• Vyhřívaná přední sedadla

Sedadla z hnědé kůže s prošíváním a černými segmenty (15 000 Kč)
7 sedadel (22 000 Kč)

Elektrické střešní okno (28 000 Kč)
7 sedadel a prosklená střecha (50 000 Kč)
+ Prodloužená záruka o 7 let1
(celkem na 10 let nebo 150 000 km)
(87 050 Kč)

vyhřívaná přední sedadla (4000 Kč)
7 sedadel (22 000 Kč)
+ Prodloužená záruka o 7 let1
(celkem na 10 let nebo 150 000 km)
(87 050 Kč)
+ Prodloužená záruka o 7 let1
(celkem na 10 let nebo 150 000 km)
(87 050 Kč)

5 NEBO 7SEDADLOVÁ VERZE
BENZÍNOVÉ MOTORY
MOTOR
DIG-T 160 DCT
(270 Nm)

benzín

PŘEVODOVKA

SPOTŘEBA PALIVA
EMISE CO2

7-stupňová
automatická DCT

8.1-8.5 l/100km
184-193 g/km

TEKNA

N-CONNECTA

VISIA

782.900 Kč
610.900 Kč

879.900 Kč
707.900 Kč

979.900 Kč
807.900 Kč

BARVY
ZÁKLADNÍ - 0 €

METALICKÉ - 18.500 Kč

G41 Čierna

PERLEŤOVÉ - 21.000 Kč

KAD Šedá

NBF Tmavě červená

QAB Bílá Pearl

EBB Oranžová

RAW Safírově modrá
K23 Strieborná

CAS Hnědá

DALŠÍ INFORMACE

INTERIÉR

Potřebujete více informací?
Máte dotazy? Tak neváhejte a zeptejte
se, jsme tu pro vás:

80 023 2323
zakaznickalinka@nissan.cz
LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ

PERFOROVANÁ KŮŽE - BÉŽOVÁ

PERFOROVANÁ KŮŽE - ČERNÁ

TMAVĚ HNĚDÁ TAN KŮŽE
SE SPECIÁLNÍM PROŠÍVÁNÍM

SE SPECIÁLNÍM PROŠÍVÁNÍM

1

3letá záruka výrobce + 7 let rozšířená záruka. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou ur čené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Program Nissan Budoucnost pod kontrolou se vztahuje na Crossovery značky Nissan
(Juke, X-Trail, Qashqai) ve vybraných verzích a stupních výbavy. Tento program je platný od 16. 11. 2020 do odvolání. Balíček 10 leté záruky zahrnuje záruku výrobce, poskytovanou společností NISSAN na dobu 3 let nebo na 100 000 km (podle toho, co nastane dříve), a pojištění technických
závad, poskytované společností NISSAN International Insurance Ltd. Pojištění technických závad se vztahuje na dobu trvání (+ 7 let navíc k záruce výrobce) a/nebo počet najetých kilometrů (+ 50 000 km) nad rámec doby trvání a počtu najetých kilometrů zahrnutých v záruce výrobce tak, jak je
stanoveno v pojistné smlouvě; doba trvání a počet najetých kilometrů tedy celkově v rámci balíčku činí 10 let a maximálně 150 000 km (podle toho, co nastane dříve). Podrobné informace o krytí doby trvání a počtu najetých kilometrů v rámci rozšířené záru ky vám poskytnou naši autorizovaní
prodejci. Podrobný popis produktu a podmínky naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou k dispozici na webových stránkách www.nissan.cz.

2

Balíček údržby je inovativní produkt údržby a servisu, který pro dané vozidlo na dobu trvání stanovenou ve smlouvě o údržbě z ahrnuje náhradní díly NISSAN, provozní kapaliny a údržbové práce prováděné autorizovanými prodejci nebo (zprostředkovaně) servisními partnery společnosti
NISSAN v rámci pravidelné autorizované údržby NISSAN. Tato smlouva je platná pro území České republiky. Služby v rámci balíčku údržby lze využít u jakéhokoliv autorizovaného prodejce/servisního partnera NISSAN, řádně zaregistrovaného v České republice v době provádění údržbových prací
v rámci balíčku. Podrobné podmínky balíčku údržby a informace o náhradních dílech a hodinových sazbách jsou uvedeny ve smlouvě o údržbě. Tyto informace nejsou vyčerpávající, podrobné informace vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti NISSAN nebo je naleznete na webových
stránkách www.nissan.cz.

3

Některé systémy a jejich funkce vyžadují propojení s kompatibilním mobilním telefonem, nebo jiným zařízením, které není součá stí výbavy vozu. Mobilní sítě jsou poskytované mobilními operátory a ne společností Nissan. Pro poskytnutí internetových služeb tento systém vyžaduje bluetooth
propojení s vhodným mobilním telefonem. Poplatky budou účtovány ve výši poplatků za běžné hlasové služby. Dostupnost některých služeb může být limitována v závislosti na místním trhu. Silnice nižších tříd nejsou plně pokryty. Pro více informací se obrať te na vašeho dealera. Systém
NissanConnect je kompatibilní s platformami iOS i Android. Každoroční aktualizace navigačního softwaru na 3 roky zdarma.

4

Audio systém Bose® s 8 reproduktory není dostupný pro 7 -mi sedadlovou verzi.

Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Tento ceník je platný od 01.03.2021 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedené údaje a ceny jsou pouze pro informační účely, nezávazné a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Všechny ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami, jsou
uvedeny v Kč a obsahují příslušnou sazbu DPH. Grand Automotive Central Europe Kft. si vyhrazuje právo na změnu cen, specifikací, modelů, stupňů výbavy, technických dat a dalších zde uvedených informací bez předchozího upozornění. Prosím vezměte na vědomí , že některé prvky výbavy a
konfigurace nemusí být dostupné, vyobrazení nemusí být úplné a přesně odpovídat Vámi zvolené variantě vozidla, barvy se mohou mírně lišit od skutečných barev použitých laků a interiérových dekorů, a že uvedené údaje nemusí být přesné v důsledku písařských chyb. Pro aktuální informace
o cenách, stupních výbavy, možností konfigurace, nabídce dílů a příslušenství a dalších podmínkách se prosím před objednáním vozidla obraťte na autorizované dealery Nissan. Hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou uvedeny v souladu s platnou evropskou směrnicí. Jako následek uvedení nové
celosvětově harmonizované testovací procedure pro osobní vozy (WLTP = Worldwide Light vehicles Test Procedure) se mohou uvedené technické údaje před registrací vozidla změnit. Volitelná výbava a příslušenství společně s dalšími faktory mohou mít vliv na úroveň spotřeby paliva a emisí.
Uvedené motorizace nemusí být plně dostupné kvůli změnám v nabídce motorizací v rámci portfolia značky Nissan. Pro informace o dostupnosti a termínu dodání se obraťte na autorizovaného prodejce Nissan.
5, Visia: 7sedadlové verze jsou vybaveny 17" ocelovými disky kol

