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ПОДІЛІТЬСЯ радістю захоплюючих пригод, які дарує вам великий і 
одночасно стрімкий кросовер, який має все, що потрібно для вашого 
успіху: міцну будову, переконливі можливості та нові передові технології, 
що дозволяють вам зберігати контроль. Отже, що далі? Визначте 
маршрут та одним натисканням кнопки оберіть свою улюблену мелодію 
для поїздки … і вперед на пошуки нового. Nissan X-TRAIL зразка 2017 року: 
створений для пригод.



КОНЦЕПЦІЯ

ВДОСКОНАЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ 
ВПЕВНЕНОГО ТА ЕНЕРГІЙНОГО ДРАЙВУ
Концепція Nissan Intelligent Mobility – переосмислення того, як ми живемо, керуємо та 
інтегруємо наші автомобілі у навколишній світ. Це зближує вас з вашим X-TRAIL, робить 
керування автомобілем більш впевненим та захоплюючим. Робить вашу подорож більш 
особистою завдяки сучасним можливостям спілкування і допомагає в різних ситуаціях 
завдяки прогресивним технологіям. Ви отримуватимете задоволення від керування і    
будете відчувати себе у безпеці коли ви за кермом.



ПРИЄМНИЙ НАВІТЬ В ДЕТАЛЯХ
Хочете разом насолодитись видом зоряного неба? Потребуєте затишне місце аби зігрітися 
холодним ранком? X-TRAIL подбає про це.

Щоб розробити сидіння, які сприятимуть відчуттю нульової сили тяжіння, інженери Nissan взяли 
за взірець умови перебування в космосі. Вони відтворили розслаблену позу космонавтів, які 
перебувають у космосі, спроектувавши передні сидіння з підтримкою спини, що оптимізують 
кровообіг, а також подушки сидіння, що забезпечують кращий розподіл ваги. Як результат –
надзвичайний комфорт і менша стомлюваність під час тривалих подорожей.

А завдяки панорамному скляному даху з електроприводом кожен, хто перебуватиме в машині, 
буде зачарований приголомшливим видом зоряного неба.



Важіль перемикання передач в 
шкіряному чохлі з подвійною 
прострочкою

Глянсове оздоблення чорного 
кольору з металевими 
акцентами

Система Nissan Connect з 
оновленим інтерфейсом

Рульове колесо, оздоблене шкірою вищого ґатунку

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ, ХАРАКТЕРНІ
ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ БІЛЬШ ВИСОКОГО КЛАСУ 
Спортивне 
D-подібне 
рульове колесо

Шкіряні сидіння 
з подвійним 
простроченням

Глянсове оздоблення 
чорного кольору з 
металевими акцентами

Оздоблення шкірою 
важеля перемикання 
передач

Панорамний 
скляний люк з 
електроприводом



КОНЦЕПЦІЯСУЧАСНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
ДИСПЛЕЙ ВІД NISSAN

ІННОВАЦІЯ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ 
ПРЯМО ПЕРЕД ВАМИ
Навігація із зазначенням поворотів, автоматична ідентифікація абонента, 
доступні функції безпеки ... уся ця інформація виводиться прямо перед 
вашими очима на 5-дюймовий кольоровий багатофункціональний 
дисплей. Використовуйте елементи керування, що розташовані на 
рульовому колесі автомобіля, для перемикання між різними екранами на 
дисплеї. Просто натискайте на стрілки. Зручно!

АУДІОСИСТЕМА ВИБІР КОЛЬОРУ ДОПОМІЖНІ  СИСТЕМИ НАВІГАЦІЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ 
ПОВОРОТІВ



Система

КОНЦЕПЦІЯ

АУДІОСИСТЕМА 
ПРЕМІУМ-КЛАСУ 
BOSE
Прислухайтесь до якості звуку вашої системи 
Premium Bose Audio System: якість звуку з 
джерел, розміщених як спереду, так і ззаду: 
аудіосистема заповнює салон автомобіля 
X-TRAIL глибоким і чистим звуком.

ЗВУЧАННЯ НАЛАШТОВАНО
Вісім високоефективних динаміків 
розподіляють звук по всьому салону 
автомобіля: високочастотні динаміки спереду, 
динаміки, що вмонтовані у передні та задні 
двері, та розташований позаду сабвуфер 
забезпечують більш чистий звук з глибоким, 
потужним басом – і все це ідеально 
збалансовано для вас.

ВЕСЬ СВІТ НА 
КІНЧИКАХ ПАЛЬЦІВ
Завдяки новій системі NissanConnect EVO з 
навігаційними та мобільними додатками модель 
X-TRAIL стане найкращим другом вашого смартфона. 
Відтепер обрана вами музика, найновіші твіти, мережа 
Facebook, TripAdvisor та інші будуть супроводжувати 
вас під час поїздки та можуть бути інтегровані через 
ваш смартфон та 7-дюймовий кольоровий сенсорний 
екран X-TRAIL. Ви будете у курсі справ, користуючись 
системою розпізнавання голосових команд, обміну 
текстовими повідомленнями, телефонного зв’язку з 
використанням Bluetooth, а також можете слухати 
потокове аудіо або користуватися роз’ємом iPod/USB.



ДРУГИЙ РЯД – ВИЩИЙ КЛАС.
ПРОДУМАНИЙ 2-Й РЯД. Завдяки гнучкості системи розміщення сидінь у 
автомобілі X-TRAIL цей 2-й ряд є дійсно першокласним. Розділені 60/40 сидіння 
висуваються вперед для збільшення простору для розміщення вантажу або ж 
зміщуються назад для максимального простору для ніг пасажирів. Також можна 
відкинути сидіння, щоб відпочити.

ЗАДНІ ДВЕРІ, ЩО ШИРОКО ВІДКРИВАЮТЬСЯ НА 77°. У моделі X-TRAIL задні 
двері відкриваються майже на 80°, забезпечуючи легший доступ до дітей, 
сумки-холодильника, сноубордів... тим самим значно полегшуючи життя.

ЗСУВНІ СИДІННЯ 
2-ГО РЯДУ

ВІДКИДНІ СПИНКИ 
СИДІНЬ 2-ГО РЯДУ

77°
ЗАДНІ ДВЕРІ, ЩО ШИРОКО 
ВІДКРИВАЮТЬСЯ



СЕНСОРНЕ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ БАГАЖНИКА

НОВОВВЕДЕННЯ, ЩО ЗВІЛЬНЯЄ   
ВАШІ РУКИ
Руки зайняті? Не хвилюйтесь! Багажні двері можна відкрити без допомоги рук. Просто 
станьте позаду авто на відстані приблизно метра, не виймаючи з кишені чіп-ключ і проведіть 
ногою знизу під центром бампера – двері відкриються через пару секунд.



СЕНСОРНЕ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ БАГАЖНИКА 

ДРІБНИЦІ, ЩО СТАЮТЬ
ВЕЛИКОЮ ПЕРЕВАГОЮ

Компанія Nissan впроваджує інновації, що мають полегшити ваше життя. Такі на перший 
погляд незначні нововведення, як двері багажника, що відчиняються рухом ноги, і 

широке відкриття задніх дверей, роблять завантаження та розвантаження авто таким, 
щоб ви могли максимально комфортно використати ваш дорогоцінний час. 

МИТТЄВЕ ОНОВЛЕННЯ 
КОНФІГУРАЦІЇ
Унікальна система завантаження миттєво адаптується до вашої 
наступної подорожі. Регульований набір полиць та роздільників 
(багажника) пропонує декілька конфігурацій – до того ж це так 
просто, що можна зробити однією рукою.



КОНЦЕПЦІЯ
ВИД "З ВИСОТИ ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ"

Інтелектуальний монітор кругового огляду надає 
віртуальне кругове (360°) зображення навколо 

вашого автомобіля "з висоти пташиного 
польоту", що забезпечує здійснення паркування 

та можливість маневрування.

ВИД ЗЗАДУ АБО СПЕРЕДУ
Інтелектуальний монітор кругового огляду 
дозволяє вам перевірити ситуацію попереду та 
позаду вашого автомобіля, не залишаючи 
комфортного місця водія. 

ОЦІНІТЬ СИТУАЦІЮ З РІЗНИХ БОКІВ

ТОЧНО ПОПЕРЕДУ
Маючи зображення як виду спереду, 

так і зверху, ви знаєте, коли треба 
пригальмувати, щоб не було занадто 

пізно.

ПОБОЮВАННЯ, ЩО ЗАМАЛО 
МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ

Щільно поставлені автомобілі з обох 
сторін? Наявність зображення виду 

зверху допомагає розмістити X-TRAIL 
у центрі вашого місця паркування.

БЕРЕЖІТЬ КОЛЕСА
Вид збоку допомагає визначитися, 
наскільки близько знаходиться 
бордюр.

ЗНАННЯ СИТУАЦІЇ ПОЗАДУ 
АВТО

У режимі руху назад дисплей 
допомагає побачити, що 

знаходиться безпосередньо 
позаду вас, а зображення виду 
зверху допомагає роздивитися 

малі об’єкти, що можуть бути 
приховані нижче вікна.

КРАЩЕ ОЦІНЮЄ НАВКОЛИШНЮ СИТУАЦІЮ

СТАНЬТЕ МАЙСТРОМ 
МАНЕВРУВАННЯ
Модель X-TRAIL пропонує ексклюзивний в своєму класі 
Інтелектуальний монітор кругового огляду (Intelligent Around 
View Monitor) із системою виявлення рухомих об’єктів (Moving 
Object Detection). Чотири камери надають віртуальне кругове 
(360°) зображення навколо вашого автомобіля "з висоти 
пташиного польоту", з можливістю вибору поліекранного 
зображення крупних планів спереду, на додаток до видів 
ззаду та з правого боку.

ПАРАЛЕЛЬНЕ ПАРКУВАННЯ 
БЕЗ НАПРУЖЕННЯ

Інтелектуальний монітор 
кругового огляду надає 

візуальні зображення, що 
дозволяють вам 

здійснювати паркування як 
професіонал.

ФІЛІГРАННО ВПИСАТИСЯ У 
ВУЗЬКЕ МІСЦЕ

Інтелектуальний монітор 
кругового огляду надає 
декілька зображень, що 

допоможуть вам 
здійснювати паркування 

без ускладнень.

ПАРКУВАННЯ В ГАРАЖ 
ТЕПЕР ПІД КОНТРОЛЕМ 

Інтелектуальний монітор 
кругового огляду надає 

візуальні зображення, що 
допомагають вам 

потрапити до гаража, 
показуючи будь-які об’єкти 

на підлозі та підкаже чи 
звільнили ви місце для 

зачинення дверей.

НЕВИМУШЕНО ПРИЄДНАТИ 
ПРИЧІП 

Інтелектуальний монітор 
кругового огляду надає 

зображення авто зверху та 
ззаду, що полегшує процес 

приєднання до причепа.



КОНЦЕПЦІЯ КОНЦЕПЦІЯ

ПІДТРИМАЄ ВАС, КОЛИ ВИ ЗАХОЧЕТЕ 

СИСТЕМИ АКТИВІЗУЮТЬСЯ У РАЗІ 
НЕОБХІДНОСТІ

Познайомтеся зі своїм помічником. Він бачить, відчуває, допомагає. Маючи 
інтелектуальні функції безпеки, що можуть частково замінити деякі ваші дії, та 

автономні допоміжні засоби керування автомобілем – наприклад, інтелектуальну 
систему екстреного гальмування (Intelligent Emergency Braking) – нова модель 
Nissan X-TRAIL виступає як ваш партнер N°1, який завжди піклується про вас, 
завжди готовий допомогти вам і ніколи не забуває про тих, хто поруч з вами.

ПАРКУВАННЯ ЗАДНІМ ХОДОМ
Не треба крутити головою: ви можете 

розраховувати на камеру заднього виду, коли 
здійснюєте паркування заднім ходом.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
ЕКСТРЕНОГО ГАЛЬМУВАННЯ 
Здійснюючи постійний контроль за 
об’єктами на вашому шляху, у разі 
необхідності ця система 
попередить вас та допоможе 
зменшити швидкість. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
КОНТРОЛЮ РЯДНОСТІ РУХУ. Ця 
система попередить вас про виїзд 
за межі смуги руху, надаючи звукові 
та візуальні сигнали.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО 
ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА. Допомагає в 
темний час доби. Ця система 
активує дальнє світло, коли вам 
потрібно, і тимчасово перемикає на 
ближнє світло в разі появи 
зустрічних машин.



КОНЦЕПЦІЯПІДТРИМАЄ ВАС, КОЛИ ВИ ЗАХОЧЕТЕ 

ЗАВЖДИ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО ВАС
В інтелектуальних системах керування Nissan застосовано вдосконалену технологію 
радіолокації, яка постійно контролює всю навколишню ситуацію, тримаючи руку на 
пульсі та допомагаючи вам впоратися з будь-якими несподіваними ситуаціями. Це 
схоже на наявність додаткової пари очей, які уважно відстежують ситуацію, щоб 
допомогти вам якомога краще здійснити вашу сімейну подорож.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
ПЕРЕХРЕСНИЙ РУХ ПОЗАДУ. Ця 
система попереджає, коли ви 
рухаєтеся заднім ходом, якщо 
позаду наявний будь-який 
зустрічний рух.

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ 
ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ. 
Дотримуйтесь встановлених 
обмежень швидкості руху 
завдяки автоматичному 
розпізнаванню дорожніх знаків 
під час руху.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
МОНІТОРИНГУ "СЛІПИХ ЗОН". Ця 
система бачить те, що ви не 
можете побачити. Вона 
попереджає у разі виявлення 
будь-яких транспортних засобів 
у "сліпих зонах" по діагоналі за 
вашим автомобілем. 



КОНЦЕПЦІЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАВНОСТІ РУХУ.
Готова до всього. Ця система 
застосовує майже непомітне 
гальмування, щоб зменшити 
коливання кузова на нерівностях, і 
підвищує загальний комфорт їзди 
для всієї родини.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
КОНТРОЛЮ ТРАЕКТОРІЇ РУХУ.
Зберігайте спокій на поворотах. Ця 
система використовує гальмування 
окремих коліс таким чином, щоб 
утримувати авто в оптимальній 
траекторії при проходженні 
поворотів.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА 
ГАЛЬМУВАННЯ ДВИГУНОМ.
Відчуває поворот. Ця система 
контролює безступеневу коробку 
передач (CVT) так, ніби ви керуєте 
вручну на незначному вигині дороги. 
Вона вмикає нижчу передачу, щоб 
плавно уповільнити рух при 
проходженні повороту, а потім 
переходить на вищу передачу, щоб 
прискорити рух після повороту. 

КЕРУЙТЕ АВТОМОБІЛЕМ ЯК ПРОФЕСІОНАЛ

X-TRAIL ЗРОБИТЬ ВАШУ 
ПОЇЗДКУ КОМФОРТНІШОЮ
Завдяки своїй гнучкості X-TRAIL насправді поліпшить якість вашої 
поїздки. Впроваджені компанією Nissan технології керування шасі 
(Chassis Control), забезпечують захоплюючу та комфортну 
подорож для всіх її учасників. Отже, сідайте в машину та приємно 
проведіть час.



КЕРУЙТЕ АВТОМОБІЛЕМ ЯК ПРОФЕСІОНАЛ

В ОДНУ МИТЬ ПРИСТОСУЄТЬСЯ ДО 
ДОЩУ АБО ОЖЕЛЕДІ
X-TRAIL може адаптуватися до змінених умов в 30 разів швидше, ніж мигання ока. 
Будь то сніг, змочене дощем дорожнє покриття або крутий поворот, система 
автоматично спрямує крутний момент на колеса, які потребують цього найбільше. 
Навіть за ідеальних умов система повного приводу NISSAN X-TRAIL забезпечує чудові 
результати: повний контроль над ситуацією.

КОНЦЕПЦІЯ

СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ПРИ СТАРТІ ВГОРУ (HSA) ТА 
УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ (AUTO HOLD). Ніякого 
скочування назад. За наявності системи HSA 
утримання на схилі є досить простим. Система 
використовує гальмування всіх коліс, щоб 
утримувати авто протягом 3-х секунд, перш ніж 
блокування коліс деактивується. У разі активації 
системи "Утримання авто" гальма тримають 
автомобіль протягом 3-х хвилин на будь-якому схилі 
дороги.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПРИВОДУ 
4X4. Система All-Mode 4x4-i автомобіля 
X-TRAIL допомагає як на бездоріжжі, так 
і на рівній дорозі. Можна обрати 
постійний режим 2WD для забезпечення 
найвищої продуктивності. 
Автоматичний режим постійно 
контролює дорожні умови та регулює 
баланс крутного моменту між 
передніми та задніми колесами.



КОНЦЕПЦІЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОТУЖНОСТІ

ПРОДОВЖУЙТЕ РУХ З 
ЧИСТОЮ СОВІСТЮ
Шукаєте кросовер із просторим салоном, бажаєте 
отримувати задоволення від подорожі? Саме це ви отримаєте 
в моделі X-TRAIL. Впроваджені в X-TRAIL рішення стосовно 
аеродинаміки кузова, лінійки двигунів та безступеневої 
трансмісії XTRONIC забезпечують наступний рівень 
ефективності та продуктивності. 

Для X-TRAIL пропонуються бензинові двигуни об’ємом 2,0 та 
2,5 л, а також дизельний двигун об’ємом 1,6 л. Двигун об’ємом 
1,6 л забезпечує суттєву економію палива та зниження 
викидів CO2. В останній версії трансмісії XTRONIC тертя 
зменшено на 40% Новий Eco-режим покращує паливну 
економічність при натисканні відповідної кнопки. 

ДВИГУН
ВИХІДНА 

ПОТУЖНІСТЬ
(к.с.)

КРУТНИЙ 
МОМЕНТ 

(Нм)
CO2

(г/км)
ВИТРАТА ПАЛИВА 
(Змішаний режим,

л/100 км)

2,0 2WD MT  144 200  257  8,2

2,0 2WD CVT  144 200  209  7,1

2,0 4WD CVT  144 200  218  7,5

2,5 4WD CVT  171 233  254  8,3

1,6 2WD CVT  130 320  153  5,1

1,6 4WD MT  130 320  166  5,4
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ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ NISSAN

ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ВАШІ ПРИГОДИ
Зробіть наступну подорож з сім’єю ще більш пам’ятною, обладнавши X-TRAIL на свій смак. Починаючи від  
накладки на пороги дверей з підсвічуванням і подвійних USB-роз’ємів до кріплень для лиж/сноубордів і 
багато іншого, – ви можете розраховувати на оригінальні аксесуари Nissan, що забезпечать усім 
комфортні умови та задовольнять ваші індивідуальні потреби.

1. Накладка на задній бампер

2. Знімний зчіпний пристрій

3. Кріплення для лиж/сноубордів – до 6 пар, розсувне

4. Подвійний роз’єм USB для другого ряду, швидкозарядний 

5. Бокові алюмінієві підніжки 

6. Тримач смартфона, 360о, чорного кольору

7. Пороги дверей з підсвічуванням
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CA
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КОЛЬОРИ

Темно-сірий - M - KAD Чорний - P - G41

Червоний з легким
тонуванням - CP - NBF

Темно-коричневий - P - CAS

Оливковий - PM - EAN Помаранчевий - PM - EBB Червоний - S - AX6 Синій - PM - RAW

Білий перламутр – 3P - QAB Сріблястий - M - K23

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

РОЗМІРИ

A: Колісна база: 2705 мм

B: Загальна довжина: 4690 мм 

C: Загальна ширина: 1820 мм 

D: Загальна висота: 1710 мм  
(1740 мм з рейлінгами на даху)

ТКАНИНА ПІД ЗАМШУ

НАТУРАЛЬНА ШКІРА З ПЕРФОРАЦІЄЮ – БЕЖЕВИЙ КОЛІР НАТУРАЛЬНА ШКІРА З ПЕРФОРАЦІЄЮ – ЧОРНИЙ КОЛІР

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

17" легкосплавні
(сріблястий колір)

18" легкосплавні
(алмазна різка)

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ



ЗАМКНЕНИЙ ПРОЦЕС (360°)
Завдяки вам ми закладаємо якість з самого початку, ретельно 

обмірковуючи кожен автомобіль, щоб зробити його більш комфортним 
та довговічним, впроваджуючи інноваційний дизайн, інтелектуальні 

технології та продумані деталі.

БЕЗПЕКА
Ми працюємо з нашими інтелектуальними системами водіння, щоб постійно 

піклуватися про вас і допомагати вам уникати будь-яких невдач, набувати 
день за днем більш рішучого та впевненого водійського досвіду. Наш монітор 

кругового огляду використовує 4 камери, щоб надавати вам віртуальне 
зображення вашого автомобіля "з висоти пташиного польоту".

НАДЗВИЧАЙНА НАДІЙНІСТЬ
Ми створюємо наші автомобілі, гарантуючи їхню повсякденну роботу та надійність. 

Ми проїжджаємо мільйони кілометрів під час передпродажних випробувань, тисячі 
разів на день відкриваємо та закриваємо дверцята і капот моторного відділення 

автомобіля та навіть використовуємо справжній вулканічний пил з Японії для 
перевірки стійкості вікон.

ОСТАТОЧНИЙ ДОКАЗ |  (відгуки клієнтів)
Наше зобов’язання щодо якості найкраще демонструєте саме ви. Шукайте відгуки, 

огляди та рейтинги в Інтернеті або дізнавайтеся, що пишуть про Nissan в огляді Reevoo. 
Це найкраще видання, що дозволяє порівнювати транспортні засоби та отримувати 

реальні відповіді від справжніх власників, яким ви можете довіряти.
https://www.nissan.co.uk/vehicles/new-vehicles/xtrail/customer-reviews.html

НАБУВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ 
НА ПІДСТАВІ ДОСВІДУ

У компанії Nissan ми все робимо з урахуванням потреб 
споживача. Кожна наша дія та прийняте рішення надзвичайно 

виважені, адже в кінцевому підсумку, це робиться заради вас. Від 
розробки концепції до побудови автомобіля, від тестування до 

інформаційної відкритості, від обслуговування клієнтів до 
відповідальності. Забезпечення якості кожної найменшої деталі.

У КОМПАНІЇ NISSAN 

МИ 
ПРИДІЛЯЄМО 
ОСОБЛИВУ 
УВАГУ 
ЯКОСТІ 



НАШЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ВАШ ДОСВІД

Програма «ВИ + NISSAN»

МОДЕЛЬ
NISSAN X-TRAIL

ПРОПОНУЄ ВАМ:

ГАРАНТІЯ: 3 РОКИ / 100 000 КМ 
ПРОБІГУ

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ – 
ІНТЕРВАЛ ОДИН РІК, АБО 20 000 КМ 
ПРОБІГУ 

ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ – 
ІНТЕРВАЛ ОДИН РІК, АБО 15 000 КМ 
ПРОБІГУ

Ви надихаєте нас на більше. Ви прово-
куєте нашу винахідливість. Ви надихаєте 
нас змінювати правила та впроваджувати 
інновації. А в Nissan інновації – це не 
просто додавання та розширення; це 
перетинання межі з метою перебудови 
статуса-кво. Йдеться про розробку нес-
подіваних рішень для задоволення ваших 
химерних і найбільш прагматичних бажа-
нь. У Nissan ми розробляємо автомобілі, 
аксесуари та види сервісу, що долають 
стереотипи – створюючи дещо дійсно 
захоплююче та цікаве для практичного 
застосування, щоб щодня пропонувати 
вам ще більш захоплюючий досвід водіння.



КОНЦЕПЦІЯ

Було зроблено все можливе, щоб переконатись, що зміст цієї публікації є правильним на час її 
надходження до друку.

Ця брошюра виготовлена із застосуванням прототипів транспортних засобів, виставлених на 
автосалонах. Відповідно до політики компанії, яка постійно вдосконалює свою продукцію, компанія ТОВ 
«Ніссан Мотор Україна» залишає за собою право у будь-який час вносити зміни до специфікацій та у 
транспортні засоби, описані та показані в цій брошюрі. Деяке обладнання та комплектації можуть 
відрізнятися залежно від ринку. Дилерам компанії Nissan буде надіслана якомога швидше інформація 
про будь-які такі зміни. Будь-ласка, зверніться до місцевого дилера компанії Nissan, щоб отримати 
найновішу інформацію. Через недосконалість використовуваних процесів друку кольори в цій брошюрі 
можуть дещо відрізнятися від фактичних кольорів фарби та використаних матеріалів інтер’єру.

Усі права захищено. Повторне відтворення цієї брошюри в повному обсязі або її частини без
письмового дозволу компанії ТОВ «Ніссан Мотор Україна» заборонено.

Інтелектуальна мобільність керує всім, що ми робимо. Ми застосовуємо нові 
технології для перетворення автомобілів з простих транспортних засобів, на 
партнерів. Це робить поїздку більш стабільною, забезпеченою засобами зв’язку та 
захоплюючою.

Відвідайте наш веб-сайт за адресою: www.nissan.ua


