X-TRAIL

Motor / Echipare / Caroserie 5 locuri & 7 locuri
Benzina 1.3 L 160 CP 2WD, transmisie automată

N-Connecta

Tekna

25 500

27 500

DOTĂRI:

N-CONNECTA
Exterior
Confort
• Bare de protecție față+spate în culoarea caroseriei
• Aer condiționat automat cu reglare dual-zone
• Mânere exterioare uși cromate
• Faruri cu aprindere automată
• Insert cromat pentru hayon
• Ștergător parbriz cu senzor de ploaie
• Oglinzi reglabile electric și încălzite, în culoarea caroseriei, cu semnalizator de
• Plafon panoramic cu trapă electrică
schimbare a direcției de mers cu pliere automată
• Hayon cu acționare prin mișcare (hands-free)
• Lumini de zi cu LED
• Cheie inteligentă+buton pornire motor
• Sistem multifuncţional NissanConnect cu ecran 7" touchscreen:
• Faruri LED cu spălător, reglaj automat pe înălțime și sistem adaptiv de iluminare (AFS)
• Geamuri laterale spate și lunetă fumurii
include sisteme de navigație1) (TomTom) și audio cu radioCD MP3 +DAB +6
• Jante aliaj 18"
difuzoare +port USB și mufă AUX + Bluetooth, control al dispozitivelor
• Galerii longitudinale de plafon
auxiliare conectate prin comenzile sistemului audio, integrare SmartPhone
• Antenă tip "Shark"
• Intelligent Around View Monitor (sistem de asistență la parcare cu
• Proiectoare de ceață
vedere 360°) cu funcție de Detectare Obiecte în Mișcare
• Volan încălzit
Interior
• Sistem Stop&Start motor
• Geamuri electrice față+spate
• Frână de mână electronică
• Scaune încălzite față
• Aeratoare pentru scaunele spate
• Computer de bord Advanced Drive-Assist cu ecran color TFT 5''
• Cruise control + limitator de viteză
• Oglindă retrovizoare cu efect anti-orbire automat
• Comenzi audio, cruise control, Bluetooth pe volan
• Torpedou iluminat
• Faruri cu sistem "Follow me home"
• Consolă centrală cu spațiu pentru depozitare cu funcție răcire/ încălzire
• Sistem modular pentru portbagaj
• Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare
• Scaun pasager cu reglaj pe înălțime și lombar
Siguranță
• Mânere interioare uși cromate
• Senzori de parcare față+spate
• Volan reglabil manual pe înălțime și adâncime îmbrăcat în piele
• Nissan Safety Shield: Asistență pentru lumini Faza Lungă
• Scaun șofer reglabil pe înălțime cu reglaj lombar
Recunoaștere Indicatoare Rutiere
• Suport pentru ochelari
Avertizare Încălcare involuntară Bandă
• Prize 12V x3 (1x planșă bord, 1x consolă centrală, 1x portbagaj)
Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu Recunoașterea Pietonilor
• Al 3-lea rând de scaune (2 locuri pliabile 50/50) - numai pe versiunile 7 locuri
• Nissan Safety Shield Plus: Avertizare Unghi Mort
Alertă trafic prin spatele vehiculului
Alertă Atenție Șofer Scăzută
Sistem Inteligent de parcare automată
Sistem de măsurare a spațiului de parcare
Senzori de parcare față+spate+lateral
• Airbag-uri șofer+pasager
• Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri
• Airbag-uri laterale + tip cortină
• ABS + ESP + TCS + EBD + Brake assist + BLSD
• Sistem ISOFIX pentru scaun copil (2 x banchetă spate)
• Asistență la pornirea din rampă (HSA)
• Auto Hold (sistem automat de menținere a vehicului staționar)
• Sistem Chassis Control (cu sistem activ de control al traiectoriei și rulării)
• Sistem de imobilizare NATS
• Roată de rezervă temporară

TEKNA, suplimentar față de N-CONNECTA
Exterior
• Bandouri laterale cromate
Interior
• Tapițerie piele
• Scaune încălzite față+spate

Optional versiunea cu 7 LOCURI

Confort
• Sistem audio premium BOSE® cu 8 incinte acustice - numai pe
versiunile 5 locuri
• Scaun șofer reglabil electric -culisare, înălțime, înclinare și lombar
• Scaun pasager reglabil electric -culisare, inclinare

1 000 €

NISSAN X-TRAIL
Specificaţii Tehnice

1.3 L benzină 160 CP
5 uși
5 locuri / 7 locuri

Caroserie
Nr. de locuri
MOTOR
Nr.de cilindri, configuraţie
Nr. valve / cilindru
Cilindree

cm³
kW
CP
rot/min
Nm/min-1

Putere maximă 1)
Turaţie motor la putere maximă
Cuplu maxim 1)
Tip carburant
Filtru de particule
Nivel emisii
TREN DE RULARE
Transmisie

automată 7 trepte cu dublu ambreiaj

Sistem Stop/Start

da

Tracţiune
ŞASIU
Suspensii

4, în linie
4
1332
116
158
5500
270 / 1800~3750
Benzină
GPF
Euro6Dfull

2WD
Independentă McPherson
Independentă multibraț
Asistată electric
Discuri ventilate față/spate, asistate
18x7J
225/60R18

faţă
spate

Direcţie
Frâne
Dimensiuni roţi
Dimensiuni pneuri
MASE ŞI DIMENSIUNI
Lungime
Lăţime
Înălţime
Ampatament

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

4690
1830
1730
2705
1575
1575
210
1470/1537 (5 locuri)/1520/1581 (7 locuri)

Masă totală

kg

1985 (5 locuri)/2180 (7 locuri)

Sarcină utilă maximă 2)

kg

440 (5 locuri)/585 (7 locuri)

Capacitate de tractare maximă -remorcă cu frânare
Capacitate de tractare maximă -remorcă fără frânare
Capacitate rezervor
PERFORMANȚE

kg
kg
L

1500
750
60

Urban
Extra
urban
Mixt

l/100km

7,3

l/100km

5,8

l/100km

6,4

Consum 3) - valori WLTP

Mixt

l/100km

7,2 / 7,3

Emisii CO2 3) - valori NEDC-BT

Mixt

g/km

145 / 146

Emisii CO2 3) - valori WLTP

Mixt

g/km

163 / 166

Ecartament

faţă
spate

Gardă la sol
Masă proprie min./max. 2)

Consum 3) - valori NEDC-BT

Viteză maximă
Acceleraţie 0 - 100 km/h

km/h

194

sec

11,5

