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Zużycie paliwa 

Zużycie paliwa – cykl miejski (L/100 KM) 6,4 - 6,5 

Zużycie paliwa – cykl pozamiejski (L/100 KM) 5,8 - 5,9 

Zużycie paliwa – cykl mieszany (L/100KM 6,0) - 6,1 

Emisja CO2 (g/km) 158 - 162 

 

Silnik  

Nazwa silnika 2.0 dCi 

cm³ 1995 

Maks. moment obrotowy, Nm/min-1 380 / 2000 

KM 177 

Rodzaj paliwa Wysokoprężny 

 

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo 

ABS + EBD 

Elektroniczny system kontroli stabilności toru jazdy VDC 

Zagłówki oraz 3 punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli tylnych 

Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci 

Inteligentny system wspomagania hamowania 

6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz kurtynowe) 

ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach 

SYSTEM AKTYWNEJ KONTROLI ZAWIESZENIA (dla wersji ze skrzynią XTRONIC): Inteligentny hamulec 

silnikowy, Inteligentny system kontroli ruchów nadwozia, Inteligentny system kontroli toru jazdy 

Inteligentne lusterko wsteczne 

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) 

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

Inteligentny system automatycznego hamulca awaryjnego 

Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) 

Wykrywanie poruszających się obiektów (MOD) 

Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy 

System ostrzegający o pojeździe w martwym polu 

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold (wspomagania ruszania pod górę) 

Koło dojazdowe zapasowe (wykluczone, gdy wybrany jest system audio BOSE) 

Immobilizer 

Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW) 

Adaptacyjne światła drogowe (HBA) 

Inteligentny system kamer 360° (AVM) 

Inteligentny asystent parkowania (IPA) 

System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA) 

 

System audio i nawigacja 

System audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod Subwoofer 

Nawigacja NissanConnect z funkcją DAB Funkcja odbioru radia cyfrowego DAB 

8 głośnikow BOSE® 

Wzmacniacz cyfrowy 

Antena „płetwa rekina” 

 

 

NOWY  X-TRAIL 2018 

TEKNA 2.0 DCI XTRONIC  

INTELIGENTNY NAPĘD NA WSZYSTKIE KOŁA 
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Stylistyka nadwozia 

Charakterystyczne światła do jazdy dziennej LED 

Inteligentny system automatycznych reflektorów przednich 

Przyciemniane szyby 

Relingi dachowe 

Przednie światła przeciwmgłowe 

Reflektory przednie w technologii FULL LED z funkcją doświetlania zakrętów (AFS) 

Okno dachowe 

Chromowane listwy boczne 

 

Stylistyka wnętrza 

5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT 

Konsola z obiciem z ekologicznej skóry (na wysokości kolan) 

Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte miękką skórą 

Panel wskaźników z obiciem z ekologicznej skóry 

 

Wygoda 

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna 

Światła z funkcją „follow me home” 

Tempomat / ogranicznik prędkości 

Składana, odchylana i przesuwana kanapa tylna dzielona w stosunku 40/20/40 

Podgrzewane fotele przednie 

Podgrzewane koło kierownicy 

Fotele przednie elektrycznie regulowane z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy 

Automatyczne elektrycznie składane lusterka boczne 

System inteligentnego kluczyka 

System Stop/Start 

Tylny podłokietnik z uchwytem na napoje 

Podgrzewane fotele tylne 

Wycieraczki z czujnikiem deszczu 

Zdalnie otwierana klapa tylna 

 

Opcje 

Pakiet bezpieczeństwa (Acenta)  

Inteligentny system automatycznego hamulca awaryjnego 

Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW) 

Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) 

Adaptacyjne światła drogowe (HBA) 

Wykrywanie poruszających się obiektów (MOD) 

 

NissanConnect 

Nawigacja NissanConnect z funkcją DAB 

Antena „płetwa rekina” 

Funkcja odbioru radia cyfrowego DAB 

Inteligentny system kamer 360° (AVM) 

 

8 głośnikow BOSE® 

Subwoofer 

Wzmacniacz cyfrowy 
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Pakiet Premium 

Reflektory przednie w technologii FULL LED z funkcją doświetlania zakrętów (AFS) 

19-calowe felgi ze stopów metali lekkich Podgrzewane fotele przednie Podgrzewane koło kierownicy 

 

Safety Shield Plus 

Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy 

Inteligentny asystent parkowania (IPA) 

System ostrzegający o pojeździe w martwym polu 

System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA) 

 

Okno dachowe 

 

 

 

 

 

 

W sprawie pojazdu oraz oferty najmu długoterminowego proszę o kontakt: 

 

Anna Kaczanowska, e-mail : anna.kaczanowska@cls.pl , tel : 665 800 832  

mailto:anna.kaczanowska@cls.pl

