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De nieuwe Nissan X-Trail 
met e-POWER. Tijd voor nog 
meer familie avonturen
Maak kennis met Nissans nieuwste avontuurlijke 
crossover voor het hele gezin, aangedreven door 
ofwel de unieke e-POWER-technologie voor een 
stille, geëlektrificeerde rit zonder stekker, ofwel de 
Mild Hybrid-motor, voor verkwikkende prestaties 
en lage emissies. 

Voor superieure controle en een unieke 
geëlektrificeerde ervaring kiest u voor e-4ORCE 
technologie, de versie met vierwielaandrijving 
die is gekoppeld aan e-POWER. 

De gloednieuwe Nissan X-Trail is een ruime 
crossover met maximaal zeven zitplaatsen*, 
en alles wat u nodig hebt om uw gezin veilig en 
comfortabel te houden met de geavanceerde 
veiligheidstechnologieën van Nissan. 

Door geavanceerde connectiviteit* om iedereen 
te vermaken, laat de nieuwe Nissan X-Trail zien dat 
het mogelijk is om als gezin baanbrekend te zijn.

*Functie beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie.
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Robuuste voorkant

Signature-lichten voor 

Signature-achterlichten e-POWER badge* e-4ORCE badge* 

20" lichtmetalen velgen* 

Ga voor stijl in de gloednieuwe Nissan X-Trail
Val op waar u ook gaat met gestroomlijnde LED-koplampen, kenmerkende en 
imposante luchtopeningen aan de voorzijde en robuuste, maar perfect ontworpen 
lijnen. Aan de voorkant draagt de onmiskenbare V-motion grille de bekende 
handtekening van Nissans opwindende design-DNA, om te laten zien dat deze 
geëlektrificeerde familiecrossover weigert te verdwijnen naar de achtergrond.

*Functie beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie.
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Rijhulp*15W snelle draadloze oplader** Omgevingsverlichting*

Navigatie*

12,3" HD NissanConnect-display*

12,3" Volledig digitale meter*

Sluit de deur en laat de chaos buiten
Met maximaal 35 inch* aan displays in het interieur tijdens uw rit , 
ervaart u gegarandeerd de Nissan-technologie op zijn best. Geniet 
van de geavanceerde Nissan Driver Assistance* en HD-navigatie* 
die in uw gezichtsveld worden weergegeven terwijl u plaatsneemt 
in uw comfortabele, ergonomisch ontworpen stoel. Vraagt u zich af 
waar u uw spullen moet laten? Vergeet dan de opbergruimte onder 
de zwevende middenconsole niet. In het interieur van de X-Trail 
draait alles om kwaliteitsdetails - de ontspannen sfeerverlichting*, 
het zachte gevoel van hoogwaardige materialen en het naadloze 
gemak van draadloos opladen* voor uw smartphone.

*Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie. 
**Ontworpen volgens de Qi-oplaadstandaard & geoptimaliseerd voor Qi-gecertificeerde apparaten. Voor niet-QI-gecertificeerde apparaten kunnen de draadloze oplaadprestaties beperkt zijn.
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De unieke geëlektrificeerde ervaring, nu 
zonder stekker. Dit is Nissan e-POWER
Met Nissan e-POWER bent u de pionier. e-POWER is een unieke 
geëlektrificeerde technologie die bestaat uit een zuinige 
benzinemotor die een accu oplaadt. De batterij levert vervolgens 
elektriciteit aan een motor die de wielen aandrijft. Het resultaat is 
een responsieve en stille rijsensatie zonder de noodzaak om aan te 
sluiten of op te laden. Gewoon opwindend en stressvrij rijden zonder 
compromissen op het vlak van brandstofbesparing.

HYBRID
De wielen worden aangedreven door 
zowel een benzine- als elektromotor

TRANSMISSIE ELECTRISCHE MOTOR MOTOR

e-POWER
De wielen worden aangedreven 

door een elektromotor

100% EV
De wielen worden aangedreven 

door een elektromotor

Motor Stroom 
generator Accu Electrische 

Motor Omvormer

Digitale combimeter 
met energiestroom*

VEREENVOUDIG UW RIT, MET E-PEDAL STEP
Ervaar een meer intuïtieve manier van rijden. Uniek 
voor Nissan, geeft de e-Pedal Step u de optie om 
effectief te accelereren en te vertragen met alleen 
het gaspedaal bij snelheden boven 10 km/u. 
Ondertussen kunt u het rempedaal gebruiken om 
harder te remmen en volledig tot stilstand te komen.

*Optie beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie (tegen meerprijs).
*Gecombineerd WLTP min/max brandstofverbruik (l/100km) : 5,8-6,6L // CO2 gecombineerd WLTP min/max 
(g/ km) : 132g-150g.
Nissan X-TRAIL e-POWER: brandstofverbruik (l/100 km): gecombineerd: 5,8-6,2,X; gecombineerde CO2-uitstoot 
(g/km): 132-150. Nissan X-TRAIL Mild-Hybrid: brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km): 7,1-7,5 ; CO2-emissies 
gecombineerd (g/km): 161-169. Het voertuig is gehomologeerd in overeenstemming met de EU-regelgeving met 
behulp van de WLTP-testprocedure.
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4x4 Drive mode wiel schakelaar*

met e-4ORCE

zonder e-4ORCE

*Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie.

Ervaar de geëlektrificeerde all-wheel 
drive met e-4ORCE
Speeltuinen zijn niet bedoeld om grenzen te hebben. Ga vol vertrouwen 
nieuwe terreinen verkennen met Nissans unieke 
vierwielaandrijvingstechnologie, nu beschikbaar op de X-Trail. e-4ORCE* 
levert de perfecte balans tussen krachtig en ongekende controle, met 
een soepele rit voor het hele gezin dankzij superieure rijeigenschappen 
op elke ondergrond. Stem uw rit nog verder af met 5 selecteerbare 
rijmodi, waaronder Normaal, Sport, Eco, Off-road en Sneeuwmodus 
voor een ongeëvenaard comfortniveau.
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Mild Hybrid: 
opwinding en efficiëntie, 
zonder compromissen
Waarom kiezen tussen een verkwikkende 
aandrijving en brandstofefficiëntie? De nieuwe 
Mild Hybrid 1.5L 3-cilindermotor met variabele 
compressie van de X-Trail geeft u beide. De Mild 
Hybrid-technologie biedt koppelondersteuning bij 
het accelereren, terwijl de lithium-ionbatterij en 
startgenerator de uitschakelsituaties van de motor 
optimaliseren om de efficiëntie te verbeteren. 
De unieke variabele compressieverhouding, 
afwisselend 8:1 en 14:1, is een technisch hoogstandje 
dat in het teken staat van efficiëntie en rijplezier.

mHEV(12v)
De wielen worden aangedreven 

door een elektromotor

TRANSMISSIE

Motor Stroom 
generator Accu

Gecombineerd WLTP min/max brandstofverbruik (l/100km) : 7,1 - 7,5
CO2 gecombineerd WLTP min/max (g/km) : 161 - 169
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INTELLIGENT CRUISE CONTROL houdt uw afstand door de ruimte 
van de voorligger te meten en de acceleratie en vertraging te 
regelen om automatisch een geschikte volgafstand te houden 
binnen uw ingestelde snelheid.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING houdt maximaal twee 
voertuigen voor u in de gaten. Als het systeem een plotselinge 
vertraging voor u detecteert, hoort u een akoestische en visuele 
waarschuwing om te vertragen.

AUTOMATISCH REMMEN ACHTER helpt u met een gerust hart 
achteruit te rijden. Als een stilstaand object achter uw auto wordt 
gedetecteerd, kan het systeem automatisch de remmen 
inschakelen om een aanrijding te helpen voorkomen.

EMERGENCY LANE KEEPING Een volledige reeks technologieën om 
onbedoeld verlaten van de rijstrook te helpen voorkomen. Het 
houdt u gecentreerd op uw rijstrook door het stuurwiel in te 
drukken of door te remmen in een noodsituatie.

INTELLIGENTE NOODREM spoort objecten op en remt af als er 
een risico bestaat op een botsing bij lage snelheid met een auto, 
voetganger of fietser. De extra Junction Support zorgt voor meer 
veiligheid door aanrijdingen op kruispunten te helpen voorkomen. 

*ProPILOT Assist is beschikbaar op een beperkte reeks voertuigen en alleen op automatische transmissies. 
ProPILOT Assist is een Advanced Driver Assist technologie maar kan geen aanrijdingen voorkomen. 
ProPILOT Assist is alleen bedoeld voor ��Eyes on/ Hands On�� op snelwegen (wegen gescheiden 
door vangrails). 
Navilink ondersteunt verkeersbordherkenning die mogelijk niet alle verkeersborden in alle 
omstandigheden detecteert en leest. De bestuurder moet alle verkeersborden in de gaten houden 
en zich aan de verkeersregels houden. 
Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en te allen tijde 
de controle over het voertuig te behouden.
**Functie beschikbaar afhankelijk van de uitvoering, als standaard of alleen als optie. 
U mag niet alleen vertrouwen op de comfortfuncties voor de bestuurder. Sommige functies werken 
mogelijk niet in alle omstandigheden en omstandigheden. Snelheids- en andere beperkingen zijn van 
toepassing. Voor voorwaarden en bepalingen met betrekking tot Nissan-technologieën kunt u contact 
opnemen met uw Nissan-dealer of www.nissan.be

Veiligheid eerst is onze tweede natuur
De gloednieuwe Nissan X-Trail is uitgerust met geavanceerde ProPILOT Assist* met Navi-link veiligheidstechnologieën 
die zijn ontworpen om de weg voor u in het oog te houden en uw rijgedrag daarop af te stemmen, zodat u en uw 
gezin veilig blijven voor maximale gemoedsrust.
ProPilot Park** maakt reizen met het gezin nog eenvoudiger. Het systeem detecteert automatisch een geschikte 
parkeerplaats en manoeuvreert vervolgens moeiteloos met volledig automatische bediening van het stuurwiel, 
het rempedaal en het gaspedaal. En dankzij de Around View Monitor** bent u gerustgesteld door een 360°-zicht 
op uw auto met instelbare focus op de voorzijde, achterzijde en stoeprand.
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Scan de code om nu de 
NissanConnect Services 
app te downloaden en te 
verbinden met uw Nieuwe 
Nissan.

COMPATIBILITEIT MET GOOGLE ASSISTENT EN ALEXA(5)(6)

Gebruik NissanConnect autofuncties om uw voertuig of huis te bedienen via 
spraakopdrachten met Alexa of Google Assistant. Gratis service (7)

Naadloos verbonden met uw wereld
Het 12,3" HD-touchscreen(1) in de nieuwe Nissan X-Trail is uw weg naar 
NissanConnect: via intuïtieve navigatie, geavanceerde technologie en 
meer. Onze smartphone App biedt een stijgend aantal diensten, 
waaronder het versturen van reisplannen naar uw nieuwe Nissan X-Trail. 
In de auto kunt u uw telefoon aansluiten om uw favoriete apps te 
gebruiken dankzij Apple CarPlay®(2) en Android Auto™(2). Waar u ook bent, 
u bent altijd op de hoogte van de status van uw auto. U bent helemaal 
klaar voor uw avonturen onderweg.

(1) HD-touchscreen is alleen beschikbaar in N-Connecta en hogere klassen.

(2) Apple CarPlay® en Android Auto™ zijn gratis beschikbaar, afhankelijk van model en/of klasse.

(3) Het aansluiten van een mobiele telefoon om NissanConnect te gebruiken, mag alleen worden gedaan wanneer de auto veilig 
geparkeerd staat. Het gebruik van het systeem dient altijd in overeenstemming te zijn met de regels van The Highway Code. 
Bestuurders mogen het systeem alleen gebruiken wanneer dat veilig is. Gebruikers moeten zich bewust zijn van de mogelijkheid dat 
handsfree technologie de aandacht afleidt van de weg, wat van invloed kan zijn op het hebben van volledige controle over het voertuig.

(4) Om gebruik te maken van de NissanConnect-diensten hebt u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich 
registreren en aanmelden bij NissanConnect met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Om de gratis NissanConnect App te gebruiken, 
hebt u een smartphone nodig met een compatibel iOS- of Android-besturingssysteem en een SIM-kaart met dataoptie met een 
bestaand of afzonderlijk mobieletelefooncontract tussen u en uw mobiele serviceprovider. Alle diensten zijn afhankelijk van de dekking 
van het mobiele netwerk. Het gebruik van NissanConnect-internet aan boord wordt mogelijk gemaakt via een geïntegreerde draadloze 
internetverbinding. Datapakketten moeten worden verkregen via geselecteerde externe providers van mobiele communicatie in 
overeenstemming met hun voorwaarden en bepalingen (afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land). 

(5) Eigenschap beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie. 

(6) Amazon, Alexa en alle gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, inc. of haar dochterondernemingen. Alexa Built-In 
beschikbaar in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië.

(7) Nissan op Google Assistant en Alexa, Rijgeschiedenis & Analyse, Nissan Help & Assistance, Pechhulp zijn gratis beschikbaar voor een 
periode van 7 jaar, afhankelijk van model en/of klasse.

Ga voor meer informatie naar www.nissan.be of neem contact op met uw Nissan-dealer of [telefoonnummer/e-mailadres]. De 
reactiesnelheid en het gebruik van de functie kunnen worden beïnvloed wanneer de auto een slecht signaal ontvangt. Voor optimaal 
gebruik moet u ervoor zorgen dat uw auto een goede netwerkdekking heeft.

Veiligheid en gezondheid 
van de auto
In de problemen? Pechhulp 
belt pechhulpdiensten 
wanneer u ze nodig hebt, 
terwijl het gezondheidsrapport 
van de auto u informeert 
over de status van uw auto 

Navigatie en rijden 
Ga waar je moet zijn met 
Door-to-Door Navigation 
door een navigatieroute 
rechtstreeks van je 
smartphone naar je 
navigatiesysteem te sturen. 
Met Rijgeschiedenis & 
Analyse controleert u de 
afstand die u hebt gereden, 
het aantal ritten dat u hebt 
gemaakt en meer in de 
NissanConnect Services App

Connectiviteit
Sluit uw Android- of iOS-
apparaat aan voor naadloze 
connectiviteit, inclusief 
stembediening(3). Krijg toegang 
tot uw favoriete muziek, 
berichten en andere apps om 
geïnformeerd en vermaakt te 
blijven terwijl u rijdt

Gemak en comfort
Krijg toegang tot services 
op afstand, zoals 
deurvergrendeling/-
ontgrendeling op afstand, 
claxon/verlichting op afstand 
en Mijn auto zoeken via de 
NissanConnect Services App(4). 
En als u ooit hulp nodig heeft, 
is Nissan Assistance slechts 
een klik verwijderd
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7 zetels

4 zetels

5 zetels

2 zetels

De grote van uw gezin is 
belangrijk voor deze 
geëlektrificeerde familie-SUV
Vergeet de gebruikelijke rompslomp van 
kinderzitjes inladen. Met achterdeuren die tot 
85° kunnen worden geopend en veelzijdige 
stoelindelingen voor maximaal 7* personen, 
beginnen stressvrije familieavonturen op het 
moment dat u vertrekt. Of u nu voorin, op 
de 2e of 3e rij zit, alle passagiers kunnen zich 
ontspannen met de 3-Zone airconditioning* 
en ergonomische stoelen voor comfort tijdens 
de langste ritten.

*Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie.
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Zonnescherm achteraan*

Middenconsole met vlinderopeningZwevende middenconsole

3-zone airconditioning*

Isofix bevestiging

USB-poorten op de 2e rij*

85° achterdeur opening

85°

Ontdek de details  
die het verschil maken
Gezinsavonturen voelen comfortabel aan met designdetails die uw 
ritten soepeler laten verlopen. Van zonneschermen voor de achterruit 
die netjes wegrollen, tot USB-poorten* vooraan en op de tweede  
rij om ieders apparaten volledig opgeladen te houden. Als het op  
laden aankomt, kunt u kiezen uit 16 configuraties met aanpasbare 
bagageborden* en een 60:40 verschuifbare tweede rij om uw 
bagageruimte nog verder te personaliseren en een gemakkelijke 
toegang tot de derde rij te garanderen.

*Functies beschikbaar afhankelijk van de versie, als standaard of alleen als optie.
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ACHTERBUMPER BESCHERMER
Ontworpen voor uw X-Trail, beschermt hij uw 
achterbumper tegen krassen en andere slijtage bij het 
in- en uitladen van uw kofferbak.

VERLICHTE DRAADLOZE SCHOPPLAAT
Voor een premium look en gemakkelijk schoon te 
maken. Helpt uw auto te beschermen tegen krassen 
en andere slijtage.

ZIJLICHTEN
LED-verlichting tussen voor- en achterbanden. Deze 
gaat aan wanneer u de sleutelhanger indrukt of 
deuren opent en schakelt in en uit met het interieurlicht.

TOW BAR
Trekvermogen tot 2.000 kg 
Verticale belasting 100 kg.

Pas uw gloednieuwe Nissan X-Trail aan 
met originele Nissan-accessoires
Neem uw familie comfortabel mee naar elk avontuur door uw X-Trail aan te passen 
met originele Nissan-accessoires. Van dwarsstangen tot zijtreden, uw X-Trail kan 
zich aanpassen aan al uw familie- en reisbehoeften. Ontdek meer accessoires door 
contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Nissan-Consessiehouder.

OMKEERBARE KOFFERBAKBEKLEDING
Eén zijde rubber, één zijde velours.

DAKSTANGEN
Stalen stangen geïntegreerd in bestaande 
dakrails. Maximumgewicht van 75 kg.

KOGARASHI 
WINTERWIEL 18" 
Zwart of zilver.

LUXE VLOERMATTEN
Vervaardigd met dichtere 
vezels dan onze 
veloursmatten voor een 
zacht, comfortabel gevoel en 
dagelijkse duurzaamheid.

VELOURS VLOERMATTEN
Bescherming, kwaliteit en 
veiligheid, ontworpen om 
perfect te passen in het 
interieur van de nieuwe 
X-Trail.

RUBBEREN VLOERMATTEN
Rubberen vloermatten zijn 
gemakkelijk schoon te maken 
en beschermen uw auto 
beter tegen vuil en vocht. Ze 
bieden duurzaamheid en een 
lange levensduur.

DAKBAKKEN 
Vergroot de veelzijdigheid van uw 
X-Trail met deze op maat gemaakte 
dakkoffer. Verkrijgbaar in vier 
verschillende maten, beginnend vanaf 
90L en verkrijgbaar in medium en large 
maten van 480L tot 630L inhoud.

Ranger 90L - 290L inhoud - 7kg
Small - 380L Capaciteit - 13kg
Medium - 480L Capaciteit - 15kg
Groot - 630L Capaciteit - 17,5kg

Accessoires en eventuele extra uitrusting die door de klant worden aangebracht, kunnen van invloed zijn op de gecommuniceerde actieradiuscijfers van de auto. Originele Nissan-accessoires 
worden gedekt door de nieuwe voertuiggarantie van 3 jaar/100.000 km (wat het eerst komt), indien gemonteerd door een Nissan-dealer of Nissan-reparateur voor de overdracht van het voertuig 
of tijdens de garantieperiode voor het nieuwe voertuig. Originele accessoires die buiten de garantieperiode van het nieuwe voertuig of door een derde partij of door de klant zijn aangebracht, 
worden alleen gedekt door de Nissan-garantie op originele onderdelen en accessoires van 12 maanden/onbeperkt aantal kilometers.

 Nissan Select-accessoires geleverd door Nissan goedgekeurde partners. Zij bieden garantie onder hun voorwaarden, met een garantie van minimaal één jaar. Neem voor meer informatie 
contact op met uw Nissan-dealer.
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Mild Hybrid
(5 stoelen)

Mild Hybrid
(7 stoelen)

e-POWER 2WD 
(5 stoelen)

e-POWER 
e-4ORCE 

(5 stoelen)

e-POWER 
e-4ORCE 

(7 stoelen)
A - Totale lengte (mm) 4680

B - Wielbasis (mm) 2705

C - Totale breedte zonder 
spiegels (mm) 1840

D - Totale hoogte (mm) 1725

Cilinderinhoud (cc) 1497 1497

Gecombineerd vermogen 
(HP/PS) 161/163 201/204 211/213

Transmissie X-Tronic

Max. Koppel (Nm) 300 330 (Voor) 330 (Voor) + 195 (Achter)

Acceleratie (0-100 km/u) (s) 9,6 8,0 7,0 7,2

Max. snelheid (km/h) 200 170 180

WLTP Gecombineerde CO2-
uitstoot (g/km) 161-169* 132-141* 143-150*

WLTP Gecombineerd 
brandstofverbruik (l/100km) 7.1-7.5* 5.8-6.2* 6.3-6.6*

Massa in rijklare toestand 
(voertuig met alle 
vloeistoffen en 
bestuurder) (kg)

1664-1744 1664-1744 1804-1883 1908-1994 1908-1994

Max. bruto voertuiggewicht 
(maximumgewicht van de 
auto in volbeladen 
toestand) (kg)

4100 4085 2895 3995 4035

Max. bruto treingewicht
gewicht (voertuig + 
aanhanger) (kg)

2100 2285 2245 2345 2535

Max. trekvermogen (kg) 2000 1800 670 1800 1650

Laadruimte Achter 2e rij (L) 585 485 575 575 485

Bagageruimte Tot dak met 
alle stoelen neergeklapt (L) 1424 1298 1396 1396 1298

Tankinhoud (L) 55

MOTOR & AFMETINGEN

D

B
A C

MET 5 STOELEN MET 7 STOELEN

Servicecontracten
Geef uw Nissan X-Trail de zorg die hij 
verdient met een Nissan Onderhoudscontract 
en bespaar geld op de lange termijn. Het 
Nissan Onderhoudscontract dekt alle 
geplande werkzaamheden aanbevolen 
door Nissan en gespecificeerd in de 
eigenaarshandleiding & het garantieboekje. 
Met het onderhoudscontract weet 
u vanaf het begin hoeveel uw onderhoud 
gaat kosten en bent u beschermd tegen 
prijsinflatie. Naast de geplande 
werkzaamheden kunt u profiteren van 
de vervanging van slijtagegevoelige 
onderdelen zoals ruitenwisserbladen of 
remblokken door een volledig 
onderhoudscontract af te sluiten. Kies 
de duur die aan uw behoeften voldoet 
en profiteer van het gebruik van originele 
Nissan-onderdelen, gemonteerd door 
onze getrainde technici, tegen een 
gereduceerde prijs. Een goed onderhouden 
voertuig heeft een hogere 
doorverkoopwaarde. Als u uw Nissan 
verkoopt voordat uw contract afloopt, 
wordt het onderhoudscontract 
overgedragen aan de nieuwe eigenaar. 
Wacht dus niet langer en sluit een Nissan 
Servicecontract af voor extra gemoedsrust!

Verlengde Garantie
Nissan Verlengde Garantie geeft u de 
mogelijkheid om uw garantie te verlengen 
voor een langere periode of kilometrage. 
Kies het contract dat het beste bij 
uw rijgedrag past. In geval van een 
reparatie worden alleen originele Nissan-
onderdelen gebruikt en gemonteerd 
door Nissan-technicians.

NEEM VOOR MEER INFORM ATIE 
CONTACT OP MET UW NISSAN-DEALER 
OF -REPARATEUR

*De waarde varieert naargelang de afwerking met of zonder optie.

Design exterieur    |    Design interieur    |    Technologie en Prestaties    |    Ruimte interieur    |    Personalisatie Afdrukken   |   Uitgang

Pagina 1    |     Pagina 2    |     Pagina 3 



• LED-koplamp
• Parkeersensoren achteraan
• Automatische verlichting elektrische & verwarmde 

spiegels
• 18" Lichtmetalen velgen
• Achteruitkijk camera
• 8" NissanConnect scherm
• Dubbele airco
• i-Key

ACENTA (ALLEEN MILD-HYBRID)

VERSIES

• N-Connecta uitrusting
+ 19" lichtmetalen velgen
+ 10.8" head-up display voorruit
+ Volledige LED-koplampen
+ 15W draadloze lader
+ ProPILOT Assist met Navi-Link
+ Handsfree elektrische achterklep
+ LED verlichte versnellingspookknop (alleen 

e-POWER/e-4ORCE)
+ ProPILOT Park (alleen e-POWER/e-4ORCE)

TEKNA

• Tekna uitrusting
+ 20" lichtmetalen velgen
+ Tweekleurige verf
+ Nappa lederen bekleding
+ BOSE® 10-luidsprekers audio systeem
+ Elektrisch openend zonnedak
+ Zonneklep achteraan

TEKNA +

• Acenta uitrusting
+ 12.3" Volledig digitale meter
+ 12.3" HD NissanConnect scherm
+ Around View Monitor met detectie van 

bewegende objecten
+ Privacy glas
+ Omgevingsverlichting

N-CONNECTA

TRIMS KLEUREN PALET WIELEN

Dark Grey - KAD Black - G41

Solid White - QAK Pearl White - QAB Metallic Silver - K23

Champagne Silver - KAY Ceramic Grey - KBY

Dark Orange - EBL Caspian Blue - RBY Red - NBL

Pearl White 
& Zwart Dak - XBJ

Champagne Silver 
& Zwart Dak - XEW

Caspian Blue 
& Zwart Dak - XEU

Ceramic Grey 
& Zwart Dak - XFU

Dark Orange 
& Zwart Dak - XEV

BEKLEDING
ACENTA / N-CONNECTA

KUNSTLEDER ZWART
TEKNA

PREMIUM LEDER ZWART
TEKNA +

KUNSTLEER GRIJS
TEKNA (alleen e-POWER/e-4ORCE)

PREMIUM LEDER TAN
TEKNA + (alleen e-POWER/e-4ORCE)

5 BASIS KLEUREN

5 KLEURVARIATIES

5 TWO-TONE COMBINATIES

18" LICHTMETALEN VELGEN
ACENTA / N-CONNECTA

19" LICHTMETALEN VELGEN
TEKNA

20" LICHTMETALEN VELGEN
TEKNA +
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Beleef de nieuwe Nissan X-Trail ervaring: www.nissan-europe.com/X-Trail
Volg Nissan X-Trail op Facebook, Twitter en Youtube. 
Alles is in werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie correct is op het moment van ter perse gaan ( juli 2022). 
Overeenkomstig met het beleid van het bedrijf om zijn producten voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht 
voor om op elk moment de specificaties en de voertuigen die in deze publicatie worden beschreven en getoond, te wijzigen. Nissan-
consessiehouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Neem contact op met uw plaatselijke 
Nissan consessiehouder voor de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van de gebruikte drukprocessen, kunnen de in 
deze brochure getoonde kleuren enigszins afwijken van de werkelijke kleuren van de gebruikte verf- en interieurmaterialen. Alle rechten 
voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze brochure zonder schriftelijke toestemming van Nissan Europe is verboden. 
Deze brochure is gemaakt van chloorvrij papier - MY22 X-Trail brochure 10/2022 - Gedrukt in EU. Gecreëerd door DESIGNORY, Frankrijk 
en geproduceerd door eg+ worldwide, Frankrijk - Tel: +33 1 49 09 25 35.
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