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DEEL het plezier van alle avonturen die het leven brengt, in een grotere en 
krachtiger vormgegeven crossover die alles heeft om er volop voor te gaan: 
een gespierde, strakke styling, de allernieuwste technologie om de controle 
stevig in handen te houden, en zeeën van ruimte, comfort en flexibiliteit om 
samen met de kinderen te genieten van uitstapjes vol actie. Dus wat wordt 
de volgende bestemming? Laat u met een druk op een knop naar uw 
bestemming brengen, begeleid door uw favoriete muziek en ontdek de 
wereld. De Nissan X-TRAIL 2017: gebouwd voor het GEZINSLEVEN.

 

Pagina 1    |     Pagina 2 
Design exterieur    |    Design interieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Motor    |    Accessoire Afdrukken   |   Uitgang



DE ALLERNIEUWSTE TECHNOLOGIE OM VOL 
ENERGIE EN VERTROUWEN TE RIJDEN 
Nissan Intelligent Mobility herdefinieert de manier waarop we auto’s aandrijven, ermee rijden en 
integreren in de wereld rondom ons. Het brengt u en uw X-TRAIL dichter bij elkaar om de rijervaring 
zelfverzekerder en opwindender te maken. Het maakt rijden persoonlijker dankzij geavanceerde 
connectiviteit en staat u bij met vooruitstrevende technologie. Het laat u nog meer genieten van uw 
ritten en maakt de wereld elke dag opnieuw een veiligere plek. 
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VAN TOP TOT TEEN ADEMBENEMEND
Samen genieten van een inspirerende sterrennacht? Knusse beschutting op een kille ochtend nodig? 
De X-TRAIL zorgt goed voor u. 

Voor het ontwerpen van de stoelen met ruggengraat-ondersteuning, geïnspireerd op gewichtsloosheid, 
keken de ingenieurs van Nissan naar de kosmos. Als basis namen ze de ontspannen houding van een 
in de ruimte zwevende astronaut, en maakte die na door gelede voorstoelen te ontwikkelen, die 
ondersteuning bieden van de bekken tot de borst en zo de bloedsomloop optimaliseren. Ze ontwikkelden 
ook zittingen die de druk beter verdelen. Het resultaat is een uitzonderlijk comfort en minder vermoeidheid 
tijdens lange reizen. 

Nog meer inspiratie komt van het als optie verkrijgbare elektrisch bediende panorama dak dat iedereen 
aan boord een verbluffend uitzicht op geeft op de hemel en de sterren.  
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Nieuwe versnellingspookknop, 
bekleed met dubbel gestikt leder 

Glanzend zwarte sierelementen 
met metallic accenten

NissanConnect met 
verbeterde interface

Met hoogwaardig leder bekleed stuurwiel

PREMIUM DETAILS DIE EEN KLASSE BOVEN DE REST STAAN
Sportief 
D-vormig 
stuurwiel

Lederen stoelen met 
dubbele stiknaden 
(optie)

Glanzend zwarte 
sierelementen met 
metalen accenten

Lederen 
versnellingspookknop 
(optie)

Elektrisch bediend 
panorama dak 
(optie)
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NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVATIE VLAK VOOR UW NEUS.
De aanwijzingen van het navigatiesysteem, de naam van de beller, de veiligheidssystemen … alle info 
verschijnt in kleur recht voor u op het 5" grote Advanced Drive-Assist Display. Met de knoppen op 
het stuur bladert u tussen de verschillende schermen. Klik gewoon op de pijlen. Zo eenvoudig is dat!

IPOD® BANDENSPANNINGS-
CONTROLESYSTEEM

KIES UW FAVORIETE KLEUR RIJHULPSYSTEMEN NAVIGATIE-AANWIJZINGEN
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BOSE PREMIUM 
AUDIOSYSTEEM
Laat u in vervoering brengen door het 
hoogwaardige audiosysteem van Bose.  
Met zijn indrukwekkende luisterervaring  
zowel voor- als achterin geeft het muziek  
in de X-TRAIL diepgang en precisie.

GELUID OP MAAT
Acht krachtige luidsprekers brengen het geluid overal 
in de auto. Tweeters, woofers voor- en achter in de 
portieren en een subwoofer achterin creëren samen 
een rijk, helder geluid met diepe, volle bastonen – alles 
perfect in balans, speciaal voor u. 



3 JAAR
UPDATE

GRATIS

UW WERELD BINNEN 
HANDBEREIK
Dankzij het nieuwe NissanConnect EVO met 
navigatiesysteem en mobiele apps is de X-TRAIL de 
beste vriend van uw smartphone. Geen verlatingsangst 
meer voor u dus! Vanaf nu gaan uw eigen zorgvuldig 
uitgekozen muziek, de nieuwste tweets, Facebook, 
TripAdvisor en nog veel meer geïntegreerd mee via 
uw smartphone en het 7" grote kleuren touchscreen 
van de X-TRAIL. Met spraakherkenning, de handsfree 
sms-assistent, handsfree telefoneren en audiostreaming 
via Bluetooth, en de iPod-/USB-aansluiting bent u ook 
meteen een trendsetter. 

MapCare™ biedt u eenmaal per jaar een gratis 
kaartupdate gedurende 3 jaar na aankoop van 
de auto. Vraag meer informatie aan uw dealer 
of bezoek de site YOU+Nissan
https://www.nissan.nl/nissan-rijders/you-plus.html
https://nl.nissan.be/klanten/you-plus.html 
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SCHUIVEN, GLIJDEN EN KANTELEN
EEN SLIMMERE 2DE ZITRIJ Het flexibele stoelsysteem van de X-TRAIL maakt de 
2de zitrij echt topklasse. De in de verhouding 60/40 opgedeelde bank glijdt naar 
voren om vlot te kunnen instappen en is verschuifbaar voor extra bagageruimte, 
extra beenruimte, of alles daartussen wat u maar wilt. De hoek van de rugleuning 
verstellen kan ook, als u gewoon wilt ontspannen.

ALS OPTIE VERKRIJGBARE 3DE ZITRIJ De in de verhouding 50/50 opgedeelde 
en neerklapbare 3de zitrij maakt de X-TRAIL extra veelzijdig. Ze is ideaal om extra 
passagiers en hun spullen mee te nemen. Klapt u ze volledig neer, dan krijgt u 
een vlakke laadvloer voor maximale bagageruimte.

ACHTERPORTIEREN MET OPENINGSHOEK VAN 77° De X-TRAIL heeft achterportieren 
die openen in een hoek van bijna 80°, zodat u vlot bij de kinderen, de koelbox, 
de snowboards, enz. kunt. Het maakt het leven zoveel makkelijker. 

VERSCHUIFBARE 
2DE ZITRIJ

2DE ZITRIJ MET 
VERSTELBARE 
RUGLEUNINGHOEK77°

OPENINGSHOEK 
ACHTERPORTIEREN

VIJF OF ZELFS ZEVEN RUIME PLAATSEN
Relax en geniet van het prachtige uitzicht door het als optie verkrijgbare elektrisch bedienbare 
panoramadak. Dankzij de grootste hoofdruimte in zijn klasse en de attente ventilatieroosters 
voor de 2de zitrij, reist iedereen mee in alle comfort. Als optie is een in de verhouding 50/50 
neerklapbare derde zitrij verkrijgbaar: de ideale oplossing als u nog meer familie en vrienden 
wilt meenemen in uw nieuwe X-TRAIL. Klapt u ze volledig neer, dan krijgt u een vlakke laadvloer 
en een maximum aan bagageruimte. 
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DE HANDSFREE BEDIENBARE ACHTERKLEP

INNOVATIE DIE U DE HAND REIKT
De handen vol? Geen probleem! De achterklep kunt u ook zonder handen openen. 
Ga gewoon een kleine meter achter de auto staan met uw iKey op zak, beweeg uw 
voet onder het midden van de bumper en de achterklep opent in enkele seconden.
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DE NISSAN AUTOMATISCHE ACHTERKLEP MET VOETSENSOR

KLEINE DETAILS DIE EEN GROOT 
VERSCHIL MAKEN

Bij Nissan innoveren we om u het leven makkelijker te maken. Details als de 
automatische achterklep met voetsensor en de grote openingshoek van de 
achterportieren vergemakkelijken het in- en uitladen, zodat u het maximale 

kunt halen uit uw kostbare vrije dagen. 

NISSAN DIVIDE-N-HIDE: 
VEELZIJDIGHEID OPNIEUW 
UITGEVONDEN
Het exclusieve Divide-N-Hide-systeem voor in de kofferbak past zich in een 
oogwenk aan aan uw volgende uitstap. De verstelbare planken en verdelers 
maken 18 verschillende configuraties mogelijk. En dat is zo makkelijk dat u alles 
zelfs met één hand kunt doen.

Diepgang.
Verlaag de vloer om extra 
ruimte vrij te maken voor 
hoge spullen.

Geheime plek. Een lange, 
vlakke vloer voor grote spullen, 
met een vak eronder voor 
alles wat u wilt afschermen 
van nieuwsgierige blikken
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VOGELPERSPECTIEF
De AVM geeft u een virtueel 360°-vogelperspectief 

van uw wagen, voor een compleet zicht op de 
parkeerplaats en uw manoeuvreervaardigheden.

ACHTERUIT OF VOORUIT KIJKEN
Met de AVM ziet u de zone voor- en 
achteraan vanuit uw comfortabele 
zitplaats.

BEKIJK DE SITUATIE VAN ALLE KANTEN

RECHT VOORUIT
Met het voor- en bovenaanzicht 

weet u perfect hoever u kunt 
rijden – zonder te ver te gaan.

GERUST PARKEREN
Een krappe parkeerplaats met 

auto’s aan beide kanten? Het 
bovenaanzicht helpt u uw X-TRAIL 

precies in het midden te zetten.

VELGEN ZONDER KRASSEN
Het zijaanzicht is erg handig 
om te zien hoe dicht u bij de 
stoeprand komt.

OVERZICHT ACHTERUIT
In Achteruit helpt het scherm u 

te zien wat zich vlak achter u 
bevindt. Met het bovenaanzicht 
ziet u kleinere zaken die onder 

de raamlijn zitten.

PARALLEL PARKEREN 
ZONDER STRESS

Dankzij de beelden van 
de AVM parkeert u als 

een professional.

MANOEUVREER UW 
X-TRAIL PERFECT IN 

ELKE PARKEERPLAATS

De verschillende 
gezichtspunten van de AVM 

helpen u perfect te parkeren, 
zonder krassen.

IN EEN GARAGE PARKEREN: 
EEN MAKKIE

Dankzij de beelden van de 
AVM weet u hoever u kunt 
rijden, en kunt u zien of er 

nog iets op de grond ligt en 
of de garagedeur dicht kan.

KOPPEL MET GEMAK EEN 
AANHANGWAGEN AAN

De AVM laat u zien van 
bovenuit en vanaf de 
achterbumper om de 

wagen met gemak 
correct voor de dissel 

van een aanhangwagen 
te manoeuvreren.  
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PARALLEL PARKEREN 
Vindt u parallel parkeren lastig? 
Selecteer uw plek op de Around 

View Monitor en laat het systeem 
u erin sturen. 

ACHTERUIT INPARKEREN 
Achteromkijken hoeft niet: u kunt rekenen 

op de achteruitrijcamera.

 

ZIE ALLES OM U HEEN

WORD EEN EXPERT IN 
HET MANOEUVREREN
Bij lastige situaties maakt de intelligente parkeerassistent 
van Nissan alles weer makkelijker. Rij uw wagen tot aan een 
parkeerplaats en hij loodst u erin, zonder uw handen te hoeven 
gebruiken! De X-TRAIL is verkrijgbaar met de in deze klasse 
exclusieve Around View Monitor met Moving Object Detection. 
Vier camera’s geven u een virtueel 360°-vogelperspectief 
van uw wagen. Om alles nog beter te zien, kunt u op een 
deel van het scherm close-ups weergeven van de voorkant, 
de achterkant of de flanken.
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KRIJG HULP WANNEER U DAT WILT

GRIJPT IN WANNEER U HEM NODIG HEBT
Maak kennis met uw co-piloot. Hij ziet, hij voelt, hij neemt het over. Met slimme veiligheidsfuncties 

die automatisch ingrijpen om u te beschermen en volledig autonome rijhulpsystemen, met systemen 
van de intelligente parkeerassistent tot het intelligente noodremsysteem met voetgangersherkenning, 

is de nieuwe Nissan X-TRAIL een betrouwbare partner die altijd een oogje voor u in het zeil houdt. 
Bovendien is hij er steeds om u bij te staan en hij vergeet ook nooit iemand om u heen. 

INTELLIGENT NOODREMSYSTEEM 
MET VOETGANGERSHERKENNING 
Dit systeem scant continu naar 
obstakels of voetgangers die zich 
op uw pad bevinden en voorkomt 
zo dat u obstakels of personen 
aanrijdt die u niet gezien had.

INTELLIGENTE RIJBAAN-ASSISTENT 
Dit systeem waarschuwt u als u uw 
rijstrook dreigt te verlaten zonder dat 
een richtingaanwijzer is ingeschakeld.

GROOTLICHT MET ADAPTIEVE 
DIMSTAND Zie meer op donkere 
wegen. Dit systeem activeert het 
grootlicht zodra u dat nodig hebt, 
en schakelt tijdelijk over naar 
dimlicht bij tegenliggers.
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KRIJG HULP WANNEER U DAT WILT

HOUDT ALTIJD EEN OOGJE 
VOOR U IN HET ZEIL
De Nissan Intelligent Driving-systemen monitoren continu wat er rondom 
u gebeurt, met geavanceerde radartechnologie. Ze houden het verkeer in 
de gaten en helpen u om te gaan met onverwachte situaties. Ze zijn als 
een extra paar ogen dat met u meekijkt, zodat u het maximale kunt halen 
uit uw uitstapjes met het gezin. 

ACHTERUITRIJ-ASSISTENT 
Dit systeem waarschuwt u bij 
naderend verkeer of grote 
obstakels achter u wanneer u 
achteruitrijdt, en remt zelfs als 
dat nodig is. 

VERKEERSBORDHERKENNING 
Houdt u tijdens het rijden aan de 
snelheidslimiet dankzij de automatische 
verkeersbordherkenning. 

DODEHOEKASSISTENT 
Dit systeem ziet wat het oog niet 
kan zien. Het waarschuwt u als het 
voertuigen detecteert in de dode 
hoek schuin achter u.
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INTELLIGENT RIDE CONTROL.
Dit systeem remt subtiel om 
onaangename bewegingen op 
hobbels te voorkomen en verhoogt 
het rijcomfort voor het hele gezin.

INTELLIGENT TRACE CONTROL.
Houd het hoofd koel in bochten. 
Dit systeem helpt u in bochten een 
optimale lijn aan te houden door 
de remdruk van elk van de wielen 
afzonderlijk te regelen. 

INTELLIGENT ENGINE BRAKE.
Voel de bocht. Dit systeem stuurt de 
CVT-versnellingsbak in een licht glooiende 
bocht alsof u met een handgeschakelde 
bak zou rijden. Het kiest een kortere 
verhouding om vloeiend te vertragen in 
de bocht zelf, en daarna weer een langere 
verhouding om te accelereren bij het 
uitrijden van de bocht.

RIJD ALS EEN PROFESSIONAL

DE X-TRAIL VERBETERT OP 
DISCRETE WIJZE UW RIJGEDRAG
De X-TRAIL is zo wendbaar en alert dat hij u zelfs beter doet rijden. Dankzij 
de chassistechnologie van Nissan rijdt hij vlot en soepel, maar ook veilig. 
Zo garandeert hij een opwindende en tegelijk comfortabele rij-ervaring voor 
iedereen aan boord. Ga er dus voor en geniet. 
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RIJD ALS EEN PROFESSIONAL

KLAAR VOOR 
REGEN OF NATTE 
SNEEUW IN EEN 
FRACTIE VAN 
EEN SECONDE
De X-TRAIL kan zich 30 keer sneller aanpassen aan veranderende omstandigheden 
dan u met de ogen kunt knipperen. Sneeuw, een nat wegdek, een scherpe bocht, 
het maakt niet uit: het aandrijfsysteem stuurt automatisch het vermogen naar de 
wielen die dat het best kunnen benutten. Zelfs in ideale omstandigheden biedt de 
vierwielaandrijving van de X-TRAIL grote voordelen: grip krijgen op elke situatie voelde 
nog nooit zo goed.

HILL START ASSIST/AUTO HOLD Niet meer 
achteruitrollen. Hill Start Assist maakt wegrijden 
op een helling simpel. Het systeem houdt de 
remmen van de vier wielen nog zo’n 2 tot 
3 seconden ingeschakeld tot er aandrijfkracht 
naar de wielen gaat en de remmen gelost 
kunnen worden. Als de Auto Hold-functie 
geactiveerd is, blijven de remmen op een helling 
ongeveer 3 minuten lang ingeschakeld. 

INTELLIGENTE 4X4. Met de Intelligent 4x4 
vierwielaandrijving van de X-TRAIL hebt u 
een systeem dat zowel op de verharde weg 
als daarnaast bijzonder capabel is. Voor een 
maximale efficiëntie kunt u kiezen voor de 
permanente tweewielaandrijving. De Auto-
modus monitort voortdurend de omstandigheden 
en verdeelt op basis daarvan het vermogen over 
de voor- en achteras.
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INTELLIGENT VERMOGEN

GA VERDER MET EEN 
ZUIVER GEWETEN
Op zoek naar een ruime SUV die massa’s rijplezier biedt maar ook 
weinig brandstof verbruikt? Dan is de X-TRAIL iets voor u. Met zijn 
aerodynamische carrosserie dat fluisterstil door de wind rijdt, 
geavanceerde motoren en een nagenoeg schokvrije Xtronic-
versnellingsbak tilt hij efficiëntie en sterke prestaties naar het 
volgende niveau. 

Voor de aandrijving van de volledig nieuwe X-TRAIL zorgen een 
geavanceerde DIG-T 163 benzinemotor, en dCi 130 of dCi 177 
dieselmotor. De DIG-T 163 en dCi 130 motoren bieden een verbeterd 
brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot. De dCi 177 dieselmotor 
biedt grotere prestaties. De motor is ook voorzien van het 
automatische start-stopsysteem van Nissan. Dat systeem schakelt 
de motor uit wanneer hij even niet gebruikt wordt (bij het wachten 
voor verkeerslichten bijvoorbeeld), om brandstof te besparen en 
start hem soepel en snel opnieuw zodra u wilt vertrekken. 

In de nieuwste versie van de continu variabele Xtronic-versnellingsbak 
is de wrijving tot 40% verlaagd en is de totale overbrenging breder 
dan die van bepaalde 8-traps automaten. Een nieuwe Eco-modus 
verlaagt het brandstofverbruik met een druk op de knop. Dat alles in 
combinatie met prestaties die zo soepel zijn dat je op een constante 
golf van kracht lijkt te surfen. 

PPPPPPPPPPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMM
SSSSSSSSSEEEEEEEEEECCCCCCC 
00000000000--------11111111110000000000000 
KKKKKKKKKKMMMMMMMMM//////////UUUUUUUUUU

  

MOTOR BRANDSTOF AANDRIJVING TRANSMISSIE VERMOGEN
(PK)

KOPPEL 
(NM)

BRANDSTOFVERBRUIK
(L/100 KM)

CO2
(G/KM)

DIG-T 163 Benzine 2WD MT 163 240 6,2 - 6,4 145 - 149

dCi 130 Diesel 2WD Xtronic CVT 130 320 4,9 - 5,1 129 - 133

dCi 130 Diesel 2WD MT 130 320 5,1 - 5,3 135 - 139

dCi 130 Diesel 4WD MT 130 320 5,3 - 5,4 139 - 143

dCi 177 Diesel 2WD Xtronic CVT 177 380 5,6 - 5,8 148 - 152

dCi 177 Diesel 4WD MT 177 380 5,6 - 5,8 149 - 153

dCi 177 Diesel 4WD Xtronic CVT 177 380 6,0 - 6,1 158 - 162
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ORIGINELE NISSAN-ACCESSOIRES

STEM UW AVONTUREN AF OP UW GEZIN
Maak het volgende avontuur met het gezin nog onvergetelijker met extra uitrusting die uw X-TRAIL 
helemaal maakt zoals u hem wilt. Met draadloze telefoonladers, dubbele USB-aansluitingen, 
ski/snowboarddragers op maat van het gezin, en nog veel meer originele Nissan-accessoires, 
mag u erop rekenen dat iedereen meereist in alle comfort en klaar is voor actie.

1. Stylingplaat achter (compatibel met afneembare trekhaak) 

2. Afneembare trekhaak 

3. Ski/snowboarddrager, tot 6 paar, schuifsysteem

4. Dubbele USB-snellaad-aansluiting voor tweede zitrij of dashboard

5. Zijtreden aluminium / zwart

6. Smartphone-houder

7. Drempelplaat, met verlichting
 

Design exterieur    |    Design interieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Motor    |    Accessoire Afdrukken   |   Uitgang
Pagina 1    |     Pagina 2 



D

C

D

CA
B

KLEUREN

Dark Gray - M - KAD Diamond Black - M - G41

Palatial Ruby - M - NBF Imperial amber  - M - CAS

Dark Olive – M – EAN Monarch Orange - M - EBB Signal Red - S - AX6 Caspian Blue - M - RAW

Pearl White - M - QAB Silver Grey - M - K23

BEKLEDINGEN

AFMETINGEN

A: Wielbasis: 2.705 mm

B: Totale lengte: 4.690 mm

C: Totale breedte: 1.820 mm
(1.830 mm i.c.m. 19" velgen)

D: Totale hoogte: 1.710 mm
(1.730 mm i.c.m. 
haaienvin-antenne) 

TRICOT MET SUÈDE-LOOK - ZWART

LEDER GEPERFOREERD – BEIGE

LEDER MET SPECIFIEK STIKPATROON - BRUIN

LEDER GEPERFOREERD – ZWART

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/OPTIE

17" lichtmetaal 18" lichtmetaal 19" lichtmetaal

LICHTMETALEN VELGEN
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360° PROCES
Vanaf het begin integreren wij kwaliteit. Elke wagen ontwerpen we 

op zo’n manier dat hij meer comfort en een langere levensduur 
biedt door innoverend design, slimme technologie en doordachte 

details, met u als inspiratie.

VEILIGHEID
Onze slimme rijhulpsystemen houden constant een oogje in het zeil 

om problemen te helpen voorkomen. Zo kunt u met meer zekerheid 
en vertrouwen de weg op, elke dag opnieuw. Onze Around View Monitor 

biedt met 4 camera’s een virtueel zicht in vogelperspectief van uw auto 
en de omgeving er omheen.

EXTREME BETROUWBAARHEID 
We drijven onze wagens tot het uiterste om hun dagelijkse prestaties en 

betrouwbaarheid te garanderen. We rijden miljoenen kilometers voordat 
modellen in productie gaan, openen en sluiten portieren en de motorkap 

duizenden keren op een dag, en testen de weerstand van ruiten met echt 
vulkaanstof uit Japan.

DE KRACHT VAN ERVARING
Bij Nissan staat de klant altijd centraal. Alles wat we doen en 

beslissen, gebeurt met de grootste zorg, precisie en kwaliteit, 
want uiteindelijk doen we het voor u. Van ontwikkeling tot bouw, 

van testen tot transparantie, van klantenservice tot engagement. 
Kwaliteit zit in elk detail.

BIJ NISSAN 

FOCUSSEN WE 
OP KWALITEIT.
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OVERAL, ALTIJD, VOOR ALLES. BEL NEDERLAND: 0800 023 1513 BELGIË: 00800 5000 1001 EN WE KOMEN ER METEEN AAN.

DE NISSAN X-TRAIL BIEDT U:
3 JAAR OF 100.000 KM GARANTIE

EEN ONDERHOUDSINTERVAL VAN 
1 JAAR OF 30.000 KM VOOR 
DIESELMOTOREN

EEN ONDERHOUDSINTERVAL VAN 
1 JAAR OF 20.000 KM VOOR 
BENZINEMOTOREN 

DE BESTE PRIJS IN DE BUURT
We beloven u de beste zorg voor uw Nissan. Dat met 

de expertise van door Nissan getrainde teams en met 
gebruik van originele Nissan-onderdelen. Want wij 

weten beter dan wie ook hoe we uw Nissan moeten 
onderhouden. En om de beste prijs voor reparatie en 
onderhoud te garanderen, passen we onze prijs aan 

als u dezelfde service goedkoper vindt in een straal 
van 10 km rond uw lokale dealer.

LEVENSLANGE NISSAN ASSISTANCE
We beloven u 24 uur per dag en 7 dagen per 
week op de weg te houden. Gebeurt er iets 
onverwachts, dan kunt u 24 uur per dag 
rekenen op Nissan Assistance, ongeacht de 
leeftijd van uw Nissan.

GRATIS VERVANGEND VERVOER
We beloven u 100% mobiliteit terwijl uw wagen een 

onderhoudsbeurt krijgt. Boek op voorhand en we 
garanderen u gratis vervangend vervoer. Sommige 

dealers stellen u zelfs een elektrische wagen ter 
beschikking, en nog tal van andere vervoersoplossingen. 

Perfect op maat van uw behoeften.

GRATIS CHECK-UP
We beloven u een gratis check-up uit te voeren 
voor we aan de slag gaan met uw auto. Zo weet 
u exact wat er moet gebeuren en hoeveel het u 
zal kosten. Informatie over al onze prijzen vindt u 
bovendien online en bij onze verdelers.

ER STAAT GEEN VERVALDATUM OP ONZE BELOFTES, ELK LID VAN HET YOU+NISSAN-PROGRAMMA 
WORDT OP EEN AUTHENTIEKE, OPEN EN EERLIJKE MANIER GEHOLPEN. WANT WIJ ZIJN ER VOOR U. 

ALTIJD. DAT IS ONZE BELOFTE.

ONZE BELOFTE. UW ERVARING.

Met de verlengde Nissan-garantie kunt u de duur of het aantal kilometers van de 
3 jaar/100.000 km-fabrieksgarantie verlengen. Kies het contract dat het best past bij 
uw rijgewoonten. Bij reparaties worden alleen originele Nissan-onderdelen gebruikt 
die door hoog opgeleide Nissan-technici worden gemonteerd. Voor uw gemoedsrust 
kunt u (indien van toepassing) ook rekenen op een Europese pechhulp 24 uur per 
dag en 7 dagen per week.

VERLENGING NISSAN-GARANTIE

Een servicecontract van Nissan is de beste manier om uw Nissan X-TRAIL het
onderhoud te geven dat hij verdient! We zorgen goed voor uw Nissan en bieden
u jarenlang een vaste prijs voor de after-salesdiensten. Wanneer u uw auto naar onze 
dealers brengt, vervangen we onderdelen en vloeistoffen volgens het officiële 
onderhoudsschema van Nissan en doen we verschillende controles zodat u met een 
gerust hart kunt rijden. U hebt de volledige controle over uw budget en planning. 
Nissan informeert u wanneer de auto moet worden binnengebracht en stelt u het 
gepaste onderhoud en een tijdstip voor.

NISSAN SERVICECONTRACTEN

U BRENGT HET BESTE IN NISSAN 
NAAR BOVEN.

U prikkelt onze verbeelding. U stimuleert onze 
vindingrijkheid. U inspireert ons om de regels 
te veranderen en te innoveren. En bij Nissan 
is innoveren meer dan toevoegingen en 
uitbreidingen. We tasten de grenzen af om 
wat hetzelfde blijft, opnieuw uit te vinden. Het 
gaat om het uitwerken van verrassende 
oplossingen om aan uw gekste en meest 
praktische wensen te beantwoorden. Bij 
Nissan ontwerpen we auto’s, accessoires en 
diensten die breken met de traditie. We maken 
het praktische opwindend en het opwindende 
praktisch om u dag na dag nog meer rijplezier 
te verzekeren. 

 

 

Design exterieur    |    Design interieur    |    Nissan Intelligent Mobility    |    Motor    |    Accessoire Afdrukken   |   Uitgang



Intelligent Mobility loopt als een rode draad door alles wat we doen. Met nieuwe technologie 
maken we bij Nissan van onze wagens meer dan enkel vervoermiddelen. Samen is rijden 
zelfverzekerder, meer verbonden, en opwindender. Of het nu gaat om wagens die samen 
met u het rijden op zich nemen, of snelwegen die uw elektrische wagen opladen terwijl u 
erover rijdt, het zou allemaal zomaar kunnen in de zeer nabije toekomst. En die toekomst 
krijgt vandaag al vorm in de Nissan waarmee u vandaag rijdt. 

Bezoek onze website op: www.nissan.be / www.nissan.nl

 

Volg de Nissan X-TRAIL op:

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct was op het moment van druk 
(maart 2017). In deze brochure zijn foto’s opgenomen van prototypes die op autosalons werden getoond. Om voortdurende verbetering 
van de producten mogelijk te maken, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de voertuigen beschreven 
en getoond in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Nissan-dealers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van 
dergelijke wijzigingen. Raadpleeg uw lokale Nissan-dealer voor de meeste recente informatie. Door de beperkingen van het drukproces 
kunnen de kleuren in deze brochure lichtjes afwijken van de werkelijke lakkleuren en interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. 
De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure is verboden zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe.

Deze brochure is gedrukt op chloorvrij papier – BROCHURE NIEUWE X-TRAIL MJ17 LHD 03/2017 – Gedrukt in de EU.
Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Dealer stempel
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www.nissan.pl/x-trail

	Nissan_Juke_FR_2
	Nissan_Juke_FR_3
	Nissan_Juke_FR_4
	Nissan_Juke_FR_5
	Nissan_Juke_FR_6
	Nissan_Juke_FR_7
	Nissan_Juke_FR_8
	Nissan_Juke_FR_9
	Nissan_Juke_FR_10
	Nissan_Juke_FR_11
	Nissan_Juke_FR_12
	Nissan_Juke_FR_13
	Nissan_Juke_FR_14
	Nissan_Juke_FR_15
	Nissan_Juke_FR_16
	Nissan_Juke_FR_17
	Nissan_Juke_FR_18
	Nissan_Juke_FR_19
	Nissan_Juke_FR_20
	Nissan_Juke_FR_21
	Nissan_Juke_FR_22
	Nissan_Juke_FR_23

	Button1: 


