
 

 

 

 

 

NEW X-Trail 

BENZINA MILD-HYBRID

1.5 l 161 CP 2WD, transmisie automată X-Tronic

E-POWER HYBRID BENZINA

Motor ELECTRIC 201 CP 2WD, propulsie 100% electrica + motor 1.5 generator

e4ORCE HYBRID BENZINA

Motor ELECTRIC 211 CP 4x4, propulsie 100% electrica + motor 1.5 generator

34 900 €

     Motorizare/Echipare N-Connecta TeknaAcenta

30 900 €

43 900 €

37 900 €

36 900 € 40 900 €

38 900 € 42 900 € 45 900 €

Exterior Confort

Mânere uși cu senzori pentru închidere/deschidere prin atingere Moduri de conducere multiple

Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite, pliabile automat

Lumini de zi cu LED

Faruri automate cu LED (faza lungă și lumini de drum) Frână de parcare electronică

Lămpi spate LED (frână + mod noapte) Ștergătoare cu senzor de ploaie

Antenă tip ,,Shark’’ Buton de pornire a motorului

Buşon rezervor de carburant fără capac Cheie inteligentă cu senzor de mișcare (protecție împotriva atacurilor prin releu)

Capac protecție motor Aer condițional automat cu reglare pe 2 zone

Jante de 18” din aliaj Sistem audio cu ecran 8” touchscreen și 6 difuzoare

Pregătire cablaj pentru dispozitiv de tractare spate Apple CarPlay (cablu/wireless) și Android Auto (cablu)

Bluetooth (telefon și audio)

4 porturi USB: 2 față (1 tip A, 1 tip C) & 2 spate (1 tip A, 1 tip C)

Interior Cruise Control Inteligent + Limitator viteză (setare manuală)

Geamuri cu acționare electrică one-touch Cameră video pentru marșarier, cu spălător

Ecran TFT color de 7” pe panoul de instrumente Suport lombar cu reglare electrică pe 2 direcții pentru scaun șofer

Padele pentru schimbare trepte de viteză (pentru versiunile Mild-Hybrid)

Siguranţă

Volan reglabil în profunzime și pe înălțime

Schimbător electronic de viteze, cu iluminare LED (pentru versiunile ePower & e4orce)

Scaun șofer cu reglaj manual -culisare/înclinare/înălțare

Scaun pasager față cu reglaj manual -culisare/înclinare Dispozitiv de pretensionare și avertizare privind fixarea centurilor de siguranţă

Banchetă spate rabatabilă 60/40 cu spătar înclinabil  -pentru versiunile cu 5 locuri Sistem de Control dinamic al vehiculului

Asistenţă la pornirea din rampă + Auto Hold

Tapițerie scaune din material textil, negru Diferenţial cu alunecare limitată

Parasolar cu oglindă și lampă integrată (șofer și pasager) Sisteme de fixare Isofix (2 x banchetă spate)

Torpedou cu iluminare și amortizor Oglindă retrovizoare interioară cu funcţie anti-orbire automată

Volan din piele moale Sistem apelare în caz de urgență (eCall)

Consolă centrală „plutitoare” cu deschidere tip fluture Semnal de oprire de urgenţă (aprindere automată semnalizatoare de avarie)

Cotieră PVC pe consola centrală și pe uși FCW –Sistem anticipativ de alertare pericol de coliziune frontală

Finisaj argintiu închis pe consola centrală HBA –Asistență pentru Faza Lungă

Cotieră centrală spate cu suport pentru 2 pahare DAA –Alertă atenție șofer scăzută

Suport pentru ochelari de soare (în ușile față și spate) Intervenție pentru evitarea coliziunii cu obiecte staționare la deplasarea în marșarier

Buzunare pe spătarul scaunelor față

Iluminare portbagaj

Rulou acoperire portbagaj 

Placă pentru portbagaj dintr-o bucată

2 lămpi de lectură (față + spate)

2 prize de 12 V (în față și în portbagaj)

2 suporturi pentru pahare (față) Sistem de avertizare privind traficul din spatele vehiculului

4 mânere de sprijin pliabile + 2 agățătoare pentru locurile din spate Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

6 cârlige în portbagaj (4 pe podea, 2 laterale) Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

Senzori de parcare față și spate

Kit reparare pneuri

Exterior Confort

Faruri LED cu Asistență Adaptivă pentru Faza Lungă Aer condițional automat cu reglare pe 3 zone

Reglaj automat pe înălțime pentru faruri Sistem integrat audio si navigație NissanConnect1) cu ecran 12,3” touchscreen

Spălător pentru faruri

Geamuri laterale spate și lunetă fumurii

Bare longitudinale de plafon Afișaj pe parbriz de 10,8”

Around View Monitor (4 camere vedeo 360°) cu Detectare Obiecte

Parbriz încălzit

Interior Volan încălzit

Ecran TFT color de 12,3” pe panoul de instrumente Plafon panoramic cu trapă electrică

Scaun pasager față reglabil pe înălțime Scaune încălzite față+spate

Banchetă spate rabatabilă 40/20/40, culisantă 60/40 cu spătar înclinabil Suport lombar cu reglare manuală pe 2 direcții pentru scaun pasager față

Iluminare ambientală -consola centrală Jaluzele pentru geamuri, integrate în ușile din spate

Placă pentru portbagaj din două bucăți Sistem de asistență la conducere ProPILOT cu Navi-Link

DOTARI ACENTA:

Banchetă spate rabatabilă 40/20/40, cu spătar înclinabil  -pentru 7 locuri

Mod de conducere "ePedal Step" (controlul accelerației și frânării cu o singură 

pedală*) - doar pentru ePower & e4orce

Sisteme de asistență pentru menținerea benzii de circulație (ELK –Frânare de 

urgență pentru centrarea pe banda de circulație, LDW –Alertă părăsire bandă de 

circulație, LDP –Prevenirea părăsirii benzii de circulație, BSW –Alertă unghi mort, 

BSI –Intervenție unghi mort)

N-CONNECTA, suplimentar faţă de ACENTA

Airbag-uri frontale șofer și pasager + 2 airbag-uri laterale (față) + 2 airbag-uri tip 

cortină + 1 airbag central față pentru evitarea coliziunii dintre ocupanții locurilor 

față în caz de impact lateral

Sistem Inteligent de frânare de urgență (FEB) cu recunoaștere 

pietoni/bicicliști și sistem de asistență în intersecții (BJV)

Compatibilitate cu NissanConnect Services (Aplicația pentru servicii de la 

distanță și notificări)

Vizualizarea fluxurilor de energie specifice ePower/e4orce pe ecranul de bord (pentru 

versiunile ePower & e4orce)
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Exterior Confort

Semnalizatoare secvențiale cu LED (față) Sistem audio BOSE® cu 10 difuzoare

Lampă marșarier cu LED Încărcător wireless de 15W

Proiectoare de ceață cu LED Hayon cu acționare electrică mâini-libere

Bare de protecţie față-spate cu ornament cromat și finisaj argintiu

Finisaj cromat pentru mânerele ușilor

Jante de 19” din aliaj

Interior

Inserții din piele ecologică pe uși Siguranţă

Protecție moale în zona genunchilor Senzori de parcare pentru partea lateral (pentru versiunile ePower & e4orce)

Iluminare ambientală -ușile față

Ornamente din lemn negru pe consola centrală

Pentru versiunea TEKNA

■ Pachet TEKNA PLUS - 3 000 €

Pentru versiunile Mild-Hybrid & e4ORCE

■ Pachet 7 locuri - 1 600 €

• Jante de 20” din aliaj

• Tapițerie scaune piele Premium moale matlasată, negru sau bej 

(tapițeria bej este disponibilă numai pentru versiunile ePower & e4orce)

• Al 3-lea rând de scaune (2 locuri pliabile 50/50)  

(pentru versiunile Mild-Hybrid & e4ORCE)

TEKNA, suplimentar faţă de N-CONNECTA

DOTĂRI OPȚIONALE:

Tapițerie scaune din piele ecologică, negru sau gri deschis  

(tapițeria gri este disponibilă numai pentru versiunile ePower & e4orce)

Reglaj electric cu memorie pentru scaun șofer & pasager față -culisare/ înclinare/ 

înălțare/ suport lombar pe 2 direcții

Sistem de asistență la parcare ProPILOT Park -sistem de parcare cu 

manevrare complet automată (control automat al volanului și pedalelor de 

accelerație și frână (pentru versiunile ePower & e4orce)

DATE TEHNICE:

XTRONIC 2WD

MILD HYBRID

161 CP

ePOWER 2WD 

ELECTRIC

201 CP

e4ORCE 4x4

ELECTRIC

211 CP

Capacitate cilindrică 1,5L mild-Hybrid
1,5L generator

propulsie 100% Electrica 

1,5L generator

propulsie 100% Electrica 

Putere kW la rpm 120/ 4800 150 kW motor electric 157 kW motor electric

Cuplu Nm la rpm 300/ 2800-3600 330 Nm motor electric 330 Nm motor electric

Tip carburant Benzina Benzina Benzina

Masă proprie min./max. kg 1589/1669 1725/1808 1833/1919

Capacitate portbagaj L 585 (5 locuri) 575 575 (5 locuri)

Capacitate rezervor carburant L 55 55 55

Gardă la sol (min) mm 210 205 192

Consum mixt valori WLTP L/100 km 7,5 5,8 6,3

Acceleraţie sec. 0 - 100 km/h 9,6 8 7

DIMENSIUNI:


