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СПОДЕЛЕТЕ ја радоста на животот во поголем, помоќен кросовер кој има 
сѐ што ви е потребно за да бидете успешни: мускулно извајан стајлинг, 
силни способности, врвна технологија како и простор, комфор и 
флексибилност којa ви е потребна за да уживате со вашите деца на 
возбудливите патувања. Па, што е тогаш следно? Видете ги насоките и 
вашата омилена музика за возење со допир на само едно копче и 
почнете да истражувате. Nissan X-TRAIL 2017: создаден да креира 
СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ.



НАПРЕДНА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 
СИГУРНО И ЕНЕРГИЧНО ВОЗЕЊЕ.
Интелигентната мобилност на Nissan го дефинира начинот на кој им даваме моќ, ги 
возиме и интегрираме автомобилите околу нас. Ве поврзува со Вашиот X-trail за 
посигурно и попријатно возење. Го персонализира вашето патување преку 
напредната поврзаност и ви дава моќ преку прогресивните технологии. Радост да се 
биде зад воланот и секојдневно го претвора светот во побезбедно место.





ВООДУШЕВУВАЧКИ
ОД ПОЧЕТОК ДО КРАЈ.
Сакате да имате убав поглед на ѕвездена ноќ? Ви треба пријатно засолниште во ладно утро? 
X-TRAIL се грижи да бидете добро згрижени.

За да ги дизајнираат своите седишта инспирирани од нулта гравитацијата со поддршка за 
‘рбетниот столб, инженерите на Nissan погледнаа во вселената. Тие повторно ја создадоа 
опуштената позиција на астронаутите кои лебдат во вселената дизајнирајќи артикулирано 
предно седиште кое ве поддржува од карлицата до градите притоа оптимизирајќи го 
крвотокот, и перничиња за седење кои овозможуваат подобар пренос на притисок. Резултатот 
е исклучителен комфор и помал умор на долгите патувања од вашите авантури.

Поголема инспирација доаѓа од достапниот Power Panoramic Moonroof, кој нуди секому да го 
види најпрекрасниот театрален поглед кон небото и ѕвездите.  





Волан од премиум кожа

ПРЕМИУМ ДЕТАЛИ КОИ СЕ ЕДНА КЛАСА НАД ОСТАНАТИТЕ
Волан со 
спортски дизајн 
во D-форма  

Достапни двојно 
сошиени кожни 
седишта

Сјајна црна боја со 
метални нијанси

Достапни менливи 
копчиња 
обвиткани со кожа

Моќен 
панорамски 
кров



Ново копче за менување 
со двојно зашиен кожен 
подигнувач

Сјајна црна боја со 
метални нијанси

NISSAN Connect со 
интерфејс



ПРЕМИУМ BOSE 
АУДИО-СИСТЕМ.
Влезете во звукот на Вашиот премиум BOSE 
аудио-систем. Експанзивно искуство за 
слушање напред и назад, го исполнува 
X-TRAIL со музика од висок квалитет и 
прецизност.

ПРИЛАГОДЕН ЗВУК
Осум звучници со неверојатен квалитет го 
канализираат звукот низ возилото: високотонци, 
предни и задни вуфери во вратите и подвуфер назад 
во хармонија со поголем, појасен звук со длабок и 
моќен бас – сѐ совршено урамнотежено за да ви 
одговара Вам. 

FREE
3 YEARS

UPDATE

MapCareTM програмата е услуга која Ви 
овозможува да добиете бесплатно 
ажурирање на мапа секоја година во 
период од 3 години откако сте го купиле 
возилото. Прашајте го Вашиот продавач за 
повеќе информации или посетете го 
порталот на сопственикот YOU+Nissan 
http://www.nissan.uk/UK/uk/YouPlus.html



СВЕТОТ НА ДЛАНКА.
Благодарение на новата NISSAN Connect EVO 
конекција со навигација и мобилни апликации, X-TRAIL 
е најдобриот пријател на Вашиот мобилен телефон. 
Нема веќе нервози за вас! Отсега па натаму, вашата 
омилена музика, најновите твитови, Facebook, 
TripAdvisor (советник за патување) и многу повеќе 
може да ви бидат на достап при патување, 
интегрирани преку вашиот паметен телефон и 7-инчен 
екран чуствителен на допир во боја на X-TRAIL. Исто 
така можете да се поврзете и преку препознавање на 
глас, hands free помошник за пишување пораки, 
Bluetooth, hands-free јавувања и стриминг аудио или 
приклучок на iPod/USB.



ЛИЗГАЈТЕ И ВРТЕТЕ ШИРОКО
ПОПАМЕТЕН ВТОР РЕД. Благодарение на флексибилниот 
систем за седење на X-TRAIL, овој втор ред е навистина 
прва класа. Седиштата поделени во однос 60/40 се 
поместуваат напред за лесен пристап и се приспособуваат 
за да ви овозможат поголем простор за товар, поголем 
простор за нозете и за што било помеѓу. Исто така можете 
да ги прилагодите седиштата кога е време да се одморите.

ОПЦИОНАЛЕН ТРЕТ РЕД. Третиот ред на X-TRAIL седиштата 
поделени во однос 50/50 ви овозможува дополнителна 
разновидност. Совршено за сместување на дополнителни 
патници и нивната опрема. Се спушта целосно за да се 
направи рамен под за товар заради максимален капацитет 
на складирање.

ЗАДНИ ВРАТИ КОИ ШИРОКО СЕ ОТВОРААТ НА 77°. Вратите 
на X-TRAIL се отвораат до речиси 80° и на тој начин ви се 
овозможува лесен пристап до децата, cool-box-от, 
сноубордите... правејќи го животот многу полесен. 

НАКЛОНУВАЊЕ  
2ND ROW

77°
ШИРОКО ОТВОРЕНИ
ЗАДНИ ВРАТИ



ЛИЗГАЊЕ  
2ND ROW

ПЕТОСЕД ИЛИ 
АДАПТАЦИЈА ДО 
СЕДУМ СЕДИШТА
Потпрете се на задното седиште и уживајте во 
прекрасниот поглед преку достапниот моќен 
панорамски кров. Најдобар во класата во однос на 
предниот простор за главата и добриот пренос во 
вториот ред ви овозможува да се чувствувате 
удобно. Достапниот трети ред на седишта кој се 
собира во однос 50/50 е идеално решение кога 
треба да соберете повеќе членови од семејството и 
пријатели во Вашиот нов X-TRAIL – или можете 
целосно да го спуштите, така што ќе го направите 
карго-подот рамен и ќе имате максимално 
искористување на просторот.





NISSAN MOTION ВРАТА КОЈА СЕ ОТВОРА

ИНОВАЦИЈА КОЈА ВИ ПОМАГА.
Рацете Ви се полни? Немајте гајле!
Задната врата можете да ја отворите без да ги користите рацете. Само застанете на околу 
три метри оддалеченост со е-клучот во џебот и притиснете со стапалото под центарот на 
браникот – вратата ќе се отвори за неколку секунди. 



NISSAN MOTION ВРАТА КОЈА СЕ ОТВАРА

МАЛИ ДЕТАЛИ
КОИ ПРАВАТ ГОЛЕМА РАЗЛИКА.

Во Nissan, создаваме иновации за да ви го олесниме животот. Деталите како 
Nissan Motion вратата која се отвора и широкото отворање на задните врати го 

олеснуваат пакувањето и распакувањето така што максимално можете да 
уживате во деновите на отворено.



ПРЕСОЗДАВАЊЕ НА 
РАЗНОВИДНОСТ СО 
ПОМОШ НА ЕДНА РАКА
Екслузивниот карго-систем се адаптира веднаш за вашето следно патување. 
Нагодувачките полици и разделници нудат 9 конфигурации – многу е лесно, 
се прави само со една рака.

Навалување. Навалете го 
подот за додадена височина 
за да ги вклопите големите 
работи

Тајно место. Долг, рамен под 
за големи работи, со место 
под подот за складирање 
на работи кои сакате да ги 
скриете. 



ТОЧНО ПРЕД НОС
Со предниот преглед и прегледот над главата, знаете колку 

далеку да застанете – без да одите предалеку.

НЕ ПЛАШЕТЕ СЕ ОД ПАРКИНГОТ 
Мал простор обиколен со 

автомобили од двете страни? 
Прегледот над глава ви помага да го 

центрирате X-TRAIL во просторот.

ЗАШТИТЕТЕ ГИ ВАШИТЕ 
ТРКАЛА
Оваа страна е одлична помош за 
да видите колку блиску сте до 
тротоарот.

УМЕШНОСТ НАЗАД
За назад, екранот ви помага да погледнете што директно има 

зад вас, додека прегледот преку глава помага со помалите 
предмети кои може да бидат скриени под прозорот.

ГЛЕДАЈТЕ ПОВЕЌЕ ОКОЛУ ВАС

СТАНЕТЕ МАЈСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ.
Кога движењето станува тешко, интелигентниот асистент за паркирање на Nissan ова го прави 
полесно. Само одете до линијата на паркинг-просторот и тоj ќе ве води, без да ги користите вашите 
раце! X-TRAIL нуди ексклузивен преглед на мониторот со детекција на предмети кои се движат. 
Четирите камери ви даваат преглед на вашето возило со 360 степени од птичја перспектива, со 
селективен делив екран со зголемени слики на предниот и задниот дел и странични прегледи за 
подобар поглед.



ПОГЛЕД ОД ПТИЧЈА ПЕРСПЕКТИВА
Интелигентниот AVM ви овозможува виртуелен 

преглед од 360° со птичја перспектива на 
вашето возило за да го искористите просторот 
за паркирање и да имате целосна перспектива.

ЗАДЕН ПОГЛЕД ИЛИ ПРЕДЕН ПОГЛЕД
Благодарение на интелигентниот AVM, можете да 
го проверите предниот и задниот дел од 
автомобилот додека си седите во комфорното 
возачко седиште.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ СИТЕ СТРАНИ НА СИТУАЦИЈАТА

ПАРАЛЕЛНО ПАРКИРАЊЕ 
БЕЗ СТРЕС

Интелигентниот AVM 
обезбедува визуелни средства 

кои ви овозможуваат да 
паркирате како 
професионалец. 

ПАРКИРАЈТЕ НА БИЛО КОЕ 
ТЕСНО МЕСТО

Интелигентниот AVM 
овозможува повеќе прегледи 

за да ви помогне да паркирате 
директно во вашиот простор 

без гребнатинка.

ПАРКИРАЊЕТО ВО ГАРАЖА 
Е НАВИСТИНА ЛЕСНО

Интелигентниот AVM овозможува 
визуелни средства кои ви 

помагаат да стигнете до гаражата, 
со тоа што покажуваат дали има 

предмети на подот и со сигурност 
ви покажуваат дека сте ја 

поминале вратата од гаражата.

ЗАКАЧЕТЕ ПРИКОЛКА СО 
ЛЕСНОТИЈА 

Интелигентниот AVM 
обезбедува преглед над 

главата и задниот браник, за 
да ви помогне да се усогласите 

лесно со куката за 
прикачување на приколката.



ДОБИЈТЕ ПОМОШ КОГА ЌЕ ПОСАКАТЕ 

ВИ ПОМАГА КОГА И ДА ВИ ТРЕБА.
Запознајте го вашиот со-возач. Гледа, чувствува, помага. Од карактеристики за 

безбедност кои настапуваат во ваше име за целосно автономна возачка поддршка, 
интелигентна помош за паркирање до интелигентно нужно сопирање со 

препознавање на патници, новиот Nissan X-TRAIL се однесува како партнер бр. 1, 
кој секогаш внимава на вас, секогаш е овде да ве поддржи и никогаш не ги 

заборава оние околу вас.



ИНТЕЛИГЕНТНО НУЖНО СОПИРАЊЕ  
СО ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ПЕШАЦИ. 
Со постојаното набљудување на 
присуство на предмети или пешаци 
на вашиот пат, овој систем ќе ви 
помогне да не удрите никој кој е 
скриен од перспективата на 
возачот.

ИНТЕЛИГЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
НАПУШТАЊЕ НА СООБРАЌАЈНАТА 
ЛЕНТА. Овој систем ќе ве 
предупреди дека ја напуштате 
сообраќајната лента со давање 
звучни и визуелни предупредувања.

ПОМОШ СО ВИСОК ЗРАК. Гледајте 
повеќе на темни патишта. Овој 
систем ќе ги активира светлата кога 
и да ви треба и привремено ќе ги 
собори светлата за сообраќајот кој 
доаѓа. 



ИНТЕЛИГЕНТНА КОНТРОЛА НА 
ВОЗЕЊЕ.
Заменете го грубото со лесното. 
Овој систем овозможува лесно 
сопирање за да спречи 
турбуленции на нерамнини и го 
подобрува целосниот комфор и 
возење за целото семејство.

ИНТЕЛИГЕНТНА КОНТРОЛА НА 
ПАТОТ.
Опуштете се кога влегувате во 
кривина. Овој систем го 
прилагодува притисокот на 
сопирачките на одделните тркала 
да ве држат на оптимална линија 
при кривини.

ИНТЕЛИГЕНТНО MOTOРНО СОПИРАЊЕ.
Почувствувајте ја кривината. Овој 
систем го контролира CVT како да сте 
прирачник за возење преку светлосна 
крива. На кривина се намалува, а 
потоа повторно се зголемува кога 
излегувате од кривината.

ВОЗETE КАКО ПРОФЕСИОНАЛЕЦ

X-TRAIL, НЕПРИМЕТНО ВЕ 
ПРАВИ ПОДОБАР ВОЗАЧ.
X-TRAIL е толку агилен и бргу одговара, што всушност и го 
подобрува вашето возење. Неговите контролирачки технологии 
на шасијата прават да е лесен за управување, а сепак сигурен за 
возење – обезбедувајќи возбудливо, а сепак комфорно патување 
за секого. Па, влезете и уживајте!





ВОЗETE КАКО ПРОФЕСИОНАЛЕЦ

ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ДОЖД 
ИЛИ СНЕГ САМО ЗА МИГ.
X-TRAIL може да се адаптира на променливи услови 30 пати побрзо отколку што 
е потребно за да трепнете. Без разлика дали има снег, дожд или тесна кривина, 
системот автоматски праќа сила на тркалата каде има најмногу потреба. Дури и 
во идеални услови, AWD системот на X-TRAIL е одличен: држењето под контрола 
никогаш не било подобро.



ПОМОШ ЗА ТРГНУВАЊЕ ПО НАГОРНИНА. Нема 
враќање наназад. Со Hill Start Assist, предизвикот со 
косините е нешто едноставно. 
Сопирачките се применуваат на сите четири тркала 
за да го држат автомобилот 3 секунди, пред да се 
отпуштат за да се придвижите. Со функцијата Auto 
Hold, сопирачките стојат 3 минути на било каков 
наклон.

ИНТЕЛИГЕНТЕН 4Х4. Со All-Mode 4x4 на 
X-TRAIL, добивате систем кој е способен 
и на уреден пат и надвор од него. 
Можете да одберете постојан 2WD за 
максимална ефикасност. Auto режимот 
постојано ги набљудува условите и го 
приспособува балансот на моќ меѓу 
предниот и задниот дел. 



ИНТЕЛИГЕНТНА МОЌ 

ОДЕТЕ НАПРЕД
СО ЧИСТА СОВЕСТ
Барате одлична економичност на горивото во простран кросовер кој е 
забавен да се вози? Токму тоа го добивате со X-TRAIL. Од надворешната 
аеродинамика која шепоти низ ветрот до напредните мотори и 
виртуелниот безменувачки пренос на брзина на XTRONIC, нуди 
ефикасност и изведба на напредно ниво.

Моќта на сосема новиот X-TRAIL е унапредена со моторите од 1,6 литри 
бензин, 1,6 литри дизел и 2,0 литри дизел. Моторите од 1,6 литри нудат 
поголема економичност на потрошувачката на гориво и ја намалуваат 
емисијата на јаглерод диоксид. Дволитарскиот дизел нуди подобар 
перформанс. Моторот исто така има автоматски систем за стартување 
и запирање на Nissan, кој го исклучува моторот кога привремено не е 
во употреба – на пример, на семафори– за да заштеди гориво, а потоа 
лесно и брзо се вклучува кога тргнувате.

Во последната верзија на XTRONIC (постојана променлива трансмисија), 
триењето е намалено за 40% а обемот се зголемува како оној на некои 
8-брзински автоматици. Новиот Eco режим го подобрува трошењето на 
гориво со само еден допир. Комбинирано со таков добар перформанс, 
се чини дека возите на постојан бран на струја.

МОТОР СИЛА
(КS)

НАЈГОЛЕМ ВРТЕЖЕН 
МОМЕНТ

(NM)
CO2

(G/KM)
ПОТРОШУВАЧКА

(L/100 KM)
0-100 
KM/H

1,6 Dig-T бензин 2WD MT 163 240 145 (149 со 18/19") 6.2 (6.4 со 18/19") 9.7 s

1,6 dCi дизел 2WD MT 130 320 129 (133 со 18/19") 4.9 (5.1 со 18/19") 10.5 s

1,6 dCi дизел 2WD CVT X-TRONIC 130 320 135 (139 со 18/19") 5.1 (5.3 со 18/19") 11.4 s

1,6 dCi дизел 4WD MT 130 320 139 (143 со 18/19") 5.3 (5.4 со 18/19") 11.0 s

2,0 dCi дизел 2WD CVT X-TRONIC 177 380 148 (152 со 18/19") 5.6 (5.8 со 18/19") 9.6 s

2,0 dCi дизел 4WD MT 177 380 149 (153 со 18/19") 5.6 (5.8 со 18/19") 9.4 s

2,0 dCi дизел 4WD CVT X-TRONIC 177 380 158 (162 со 18/19") 6 (6.1 со 18/19") 10.0 s



177 KS 380 СИЛА 9.4 ЗАБРЗУВАЊЕ
0-100KM/H
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ОРИГИНАЛНА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА НА NISSAN

ПРИЛАГОДЕТЕ ГИ ВАШИТЕ АВАНТУРИ
ДА ОДГОВАРААТ НА ВАШЕТО СЕМЕЈСТВО.
Направете ја вашата семејна авантура незаборавна со опремување на вашиот X-TRAIL со цел истиот да 
ви одговара. Од осветлени носачи и двојни USB приклучници до скии и сноуборди за целото семејство и 
многу повеќе – можете да сметате на оригиналните додатоци на Nissan за целото семејство да ужива 
во комфор и да биде подготвено за акција.

1. Rear styling plate (компатибилен со кука која се вади)

2. Кука која се вади

3. Носач за скии и сноуборди до 6 пара
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4. USB приклучници кои брзо се полнат за вториот ред

5. Алуминиумски странични скалила

6. Држач за смартфон со 360⁰ опфат - црн

7. Осветлен влез за врата



БОИ

Сива - M - KAD Црна - P - G41

Светло црвена - CP - NBF DK Кафена - P - CAS

DK Маслинеста - PM - EAN Портокалова - PM - EBB Црвена - S - AX6 Сина - PM - RAW

Бела – 3P - QAB Сребрена - M - K23

17" алуминиумски (сребрени) 18"алуминиумски (машински 
исечени)

19" алуминиумски (машински 
исечени)

АЛУМИНИУМСКИ ТРКАЛА



D

CA
B

ДЕКОРАЦИЈА

ДИМЕНЗИИ

A: Меѓуоскино растојание: 2,705 MM 

B: Вкупна должина: 4,690 MM 

C: Вкупна ширина: 1,820 MM  
(1,830 MM со 19" пневматик)

D: Вкупна висина: 1,710 MM  
(1, 740 MM со кровни носачи)

ПРЕВРТЕНА КОЖА

ПРИРОДНА КОЖА СО ПЕРФОРАЦИЈА - БЕЖ

ТЕМНА КОЖА СО СПЕЦИЈАЛНА ОБРАБОТКА

ПРИРОДНА КОЖА СО ПЕРФОРАЦИЈА - ЦРНА

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/OPTION



Интелигентната мобилност го води сето она што го правиме. Користиме нови 
технологии за да ги трансформираме автомобилите од обични машини за 
возење во партнери. Заедно патувањето е поуверливо и повозбудливо.

Посетете ја нашата веб страна: www.nissan.mk

Следи го Nissan X-Trail на:

Направени се сите напори за да се осигура дека содржината на оваа публикација е точна во времето на 
печатење. Во оваа брошура се претставени прототипови на возила, изложени на различни мото саеми. Во 
согласност со политиката на компанијата за континуирано подобрување на продуктите, Nissan Европа го 
задржува правото да ги промени спецификациите на возила, опишани и покажани во брошурата во било кое 
време. Застапниците на Nissan ќе бидат информирани за било какви модификации во најскоро време. Ве молиме 
проверете со локалниот застапник на Nissan, со цел добивање на навремени информации. Заради 
ограничувањата на искористените процеси за принтање, боите прикажани во брошурата може малку да се 
разликуваат од вистинските бои на надворешноста и боите користени за внатрешното уредување. Сите права се 
задржани. Репродукција во целост или на дел од брошурата, без писмена дозвола од Nissan Европа е забрането.

Печат на застапникот:


