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PARTILHE a alegria das aventuras da sua vida num crossover mais 
robusto e ousado, que tem tudo o que precisa para vencer: design 
roubusto, solidez, tecnologias vanguardistas para o manter em 
controlo e todo o espaço, conforto e flexibilidade de que necessita 
para usufruir de viagens repletas de ação com as crianças. Então, para 
onde quer ir a seguir? Obtenha orientações e oiça a sua música 
preferida com um simples toque num botão e vá explorar o mundo. 
Nissan X-TRAIL de 2017: criado para a família, a sua maior aventura.
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TECNOLOGIA DE VANGUARDA PARA UMA 
CONDUÇÃO CONFIANTE E ENERGIZANTE 
A Mobilidade Inteligente da Nissan está a redefinir a forma como impulsionamos, conduzimos
e integramos os automóveis no mundo que nos rodeia. Aproxima-o do seu X-TRAIL, para lhe 
proporcionar uma condução mais confiante e emocionante. Torna a sua viagem mais pessoal através 
de uma conectividade avançada e potencia-o com tecnologias progressivas. Trata-se de lhe porcionar 
um maior prazer de condução e de fazer do mundo um lugar mais seguro, todos os dias.
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DESLUMBRANTE DE CIMA A BAIXO
Quer partilhar uma vista inspiradora numa noite estrelada? Precisa de um refúgio 
acolhedor numa manhã fria? O X-TRAIL cuida bem de si. 

Para conceber os seus bancos inspirados na gravidade zero com apoio da coluna, os 
engenheiros da Nissan voltaram-se para o cosmos. Recriaram a postura descontraída 
dos astronautas a flutuar no espaço, desenhando um banco dianteiro articulado que 
o apoia desde o fundo das costas até ao tórax, otimizando a circulação sanguínea, 
com estofos que proporcionam uma melhor distribuição da pressão. O resultado é 
um conforto excecional e menos fadiga nas longas viagens das suas aventuras. 

Sinta-se mais inspirado com o teto de abrir panorâmico elétrico, que oferece a todos 
os ocupantes a mais deslumbrante vista do céu e das estrelas.
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Nova base do seletor da 
caixa de velocidades em 
pele para as versões CVT 
para uma melhor aderência
e manuseamento

Revestimento
preto piano

NissanConnect com 
interface melhorado 

Volante em pele premium

PORMENORES PREMIUM QUE DÃO UM MAIOR REQUINTE

Volante desportivo 
em formato de D

Opção de bancos em 
pele de costura dupla 
disponível

Revestimento 
em preto piano

Base do seletor da caixa 
de velocidades em pele 
para as versões CVT

Teto de abrir 
panorâmico 
elétrico
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AVANÇADO ECRÃ DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO NISSAN

INOVAÇÃO MESMO À SUA FRENTE.
Orientações passo a passo, ID do chamador, disponibilidade de sistemas de segurança... 
todas as informações encontram-se mesmo à sua frente, no Ecrã Nissan Drive Assist de 5". 
Use os comandos no volante para alternar entre os diferentes ecrãs. Basta clicar nas setas. 

AUDIO SISTEMA DE 
MONITORIZAÇÃO DA 

PRESSÃO DOS PNEUS

COMBINE O ECRÃ À SUA COR ASSISTENTES DE CONDUÇÃO NAVEGAÇÃO 
PASSO-A-PASSO
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3 ANOS 
ATUALIZAÇÃO
GRATUITA

O MUNDO NA PONTA 
DOS SEUS DEDOS.
Graças ao novo NissanConnect EVO com Navegação e 
Aplicações Móveis, o X-TRAIL é o melhor amigo do seu 
smartphone. Acabou-se a ansiedade causada pela 
separação! A partir de agora, pode levar tudo consigo – a 
música que escolheu com todo o cuidado, os seus 
tweets mais recentes, o Facebook, o TripAdvisor e muito 
mais – integrado através do seu smartphone e do ecrã 
tátil policromático de 7 polegadas do X-TRAIL. Também 
pode manter-se informado, utilizando o assistente de 
mensagens de texto mãos livres, as chamadas mãos 
livres e a audição de música via Bluetooth a partir do seu 
iPod/ligação USB.

Precisão do mapa é a chave para manter o 
desempenho ideal do sistema de navegação. 
O programa Nissan MapCareTM é um serviço 
que permite obter uma atualização de mapas 
gratuita por ano durante 3 anos após a 
aquisição do veículo. Para mais informações, 
visite o seu concessionário ou entre no portal 
YOU+NISSAN
https://youplus.nissan.pt/PT/pt/YouPlus.html
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ORGANIZE LIVREMENTE O SEU ESPAÇO.
UMA 2.ª FILA MAIS INTELIGENTE. Esta 2.a fila é mesmo fantástica, graças ao sistema 
de bancos flexíveis do Nissan X-Trail. Os bancos rebatíveis 40/60 podem deslizar para 
a frente para facilitar o acesso e ajustam-se para lhe proporcionar mais espaço para 
a carga, para as pernas ou para o que seja necessário. Os bancos também se 
reclinam, quando está na hora de descontrair.

3.ª FILA. Perfeita para quando necessita de transportar a equipa ou levar mais 
amigos a passear. A 3.a fila de bancos do Nissan X-Trail, com modularidade 50/50, 
permite-lhe transportar mais passageiros e as suas bagagens, pois ao rebater esta 
fila forma um piso plano que lhe oferece o máximo espaço de carga.

77° DE ABERTURA DAS PORTAS TRASEIRAS As portas traseiras do X-TRAIL possuem 
um ângulo de abertura de quase 80°, proporcionando um acesso fácil para as 
crianças, para a arca frigorífica, snowboards… o que torna a sua vida muito mais fácil.

2.ª FILA 
DESLIZANTE

2.ª FILA 
REBATÍVEL77°

77° ÂNGULO 
DE ABERTURA 
DAS PORTAS 
TRASEIRAS CINCO A SETE PASSAGEIROS,

COM CONFORTO
Recoste-se e desfrute da deslumbrante vista que lhe proporciona o teto de abrir panorâmico 
elétrico. Melhor altura nos lugares da frente e saídas de ventilação na 2.ª fila, para assegurar 
o conforto de todos os ocupantes. A 3.ª fila de bancos, com modularidade 50/50, é a solução 
ideal quando necessita de transportar mais familiares e amigos no novo X-TRAIL - também 
pode ser completamente rebatida, formando um piso de carga plano e maximizando o 
espaço de carga.
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SISTEMA «MÃOS LIVRES» DE ABERTURA DO PORTÃO TRASEIRO

INOVAÇÃO QUE AJUDA
Tem as mãos ocupadas? Não se preocupe! Pode abrir o portão traseiro sem usar as mãos. 
Basta ficar a noventa centímetros do veículo com a sua chave inteligente no bolso e aproximar 
o pé debaixo do para-choques, para que a porta se abra em poucos segundos.
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SISTEMA «MÃOS LIVRES» DE ABERTURA DO PORTÃO TRASEIRO 

PEQUENOS PORMENORES QUE FAZEM 
UMA GRANDE DIFERENÇA

Na Nissan, inovamos para simplificar a sua vida. Os pormenores como o Sistema «Mãos Livres»
de Abertura do Portão Traseiro e o amplo ângulo de abertura das portas traseiras aliviam a tarefa 

de carregar e descarregar as malas, para que possa tirar mais proveito das suas viagens. 

REINVENTANDO A VERSATILIDADE
O exclusivo sistema de carga adapta-se num instante à sua próxima viagem. Um conjunto 
ajustável de prateleiras e divisórias proporciona uma variedade de configurações e é tão fácil 
que pode manuseá-lo só com uma mão.

Zona inferior. Baixe o piso 
para aumentar a altura e 
transportar objetos altos.

Lugar secreto. Um piso 
longo e plano para objetos 
de grande dimensão, 
com arrumação por baixo 
do piso para objetos 
que deseje esconder.
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EXATAMENTE NO PONTO
Com uma vista frontal de cima, sabe até 
onde pode ir e nunca irá longe de mais.

NÃO RECEIE QUAISQUER 
PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Lugar estreito com veículos dos dois 
lados? A vista de cima ajuda-o a centrar 

o seu X-TRAIL no espaço disponível.

POUPE AS SUAS JANTES
A vista lateral é muito útil para ver a 
que distância se encontra do passeio.

SAIBA O QUE TEM ATRÁS DE SI
Quando faz marcha-atrás, o ecrã ajuda-o 
a ver o que se encontra diretamente atrás 

de si, enquanto a vista de cima o ajuda 
com os objetos mais pequenos que 

possam não ser visíveis através da janela.

 

VISTA AÉREA
A Câmara Inteligente de Visão 360° proporciona-lhe 

uma vista aérea virtual de 360° do seu veículo, para lhe 
dar uma perspetiva inteiramente nova do lugar de 

estacionamento e das suas capacidades de manobra.

VISTA DA TRASEIRA OU DA DIANTEIRA
Graças à Câmara Inteligente de Visão 360°, 
pode verificar o espaço à frente e atrás do 
veículo, permanecendo confortavelmente 
sentado no banco do condutor.

VEJA TODOS OS LADOS

ESTACIONAMENTO EM 
PARALELO SEM STRESS

A Câmara Inteligente de Visão 
360° apresenta imagens que lhe 
permitem estacionar como um 

profissional.

ESTACIONE À PRIMEIRA EM 
QUALQUER LUGAR

A Câmara Inteligente de Visão 
360° apresenta várias vistas 
para o ajudar a estacionar à 

primeira no lugar, sem um único 
risco.

ESTACIONAR NUMA GARAGEM É 
UMA BRINCADEIRA DE CRIANÇAS

A Câmara Inteligente de Visão 
360° oferece planos de visão que 

o ajudam a estacionar numa 
garagem, mostrando quaisquer 

objetos que se encontrem no 
chão e assegurando que passou 

pela porta da garagem.

ENGATE UM ATRELADO 
COM TODA A FACILIDADE

A Câmara Inteligente de Visão 
360° apresenta uma vista de 

cima e uma vista do para-
choques traseiro, para o ajudar 
a alinhar facilmente o veículo 

com um atrelado
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ESTACIONAMENTO EM PARALELO
Acha que estacionar em paralelo 

é complicado? Escolha o seu lugar pela 
Câmara Inteligente de Visão 360° e

deixe que o sistema o dirija. 

ESTACIONAMENTO 
EM MARCHA-ATRÁS

Não precisa de torcer o pescoço: 
ao fazer marcha-atrás, pode contar 

com a câmara de visão traseira. 

 

VEJA TUDO À SUA VOLTA

TORNE-SE UM PERITO EM 
MANOBRAS
O Sistema de Estacionamento Inteligente da Nissan simplifica 
as manobras difíceis. Alinhe o seu carro com o lugar de 
estacionamento e deixe que ele o guie, sem mãos! O X-TRAIL 
oferece uma Câmara Inteligente de Visão 360° com Deteção
de Objetos em Movimento, que é exclusivo na sua classe.
Quatro câmaras dão-lhe uma vista panorâmica, enquanto
o ecrã dividido lhe permite ver a frente, a traseira e o passeio, 
para uma visão global.
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OBTENHA AJUDA SEMPRE QUE PRECISAR

INTERVIR QUANDO NECESSÁRIO
Conheça o seu copiloto. Ele vê, sente e intervém. Desde dispositivos de segurança 
inteligentes que intervêm para o ajudar até auxiliares de condução completamente 

autónomos, passando pelo Sistema de Estacionamento Inteligente e pelo Sistema 
Anticolisão Inteligente com Deteção de Peões, o novo Nissan X-TRAIL age como

o seu parceiro n° 1, sempre a velar por si, sempre presente para o ajudar,
sem nunca se esquecer de quem está à sua volta. 

SISTEMA ANTICOLISÃO INTELIGENTE 
COM DETEÇÃO DE PEÕES. 
Vigiando continuamente a presença 
de objetos ou peões na sua trajetória, 
este sistema evita bater em qualquer 
pessoa fora do ângulo de visão 
do condutor.

AVISO INTELIGENTE DE 
MANTUENÇÃO DE FAIXA 
Este sistema irá alerta-lo, emitindo 
um som de aviso, se começar
a sair da sua via.

SISTEMA DE FARÓIS INTELIGENTES 
Veja melhor nas estradas escuras. 
Este sistema liga automaticamente 
os máximos logo que necessita 
deles e diminui a intensidade das 
luzes quando deteta trânsito em 
sentido contrário.
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OBTENHA AJUDA SEMPRE QUE PRECISAR 

MANTENDO-O SEMPRE SEGURO
Os Sistemas de Mobilidade Inteligente da Nissan utilizam tecnologias avançadas de radar 
para vigiar continuamente toda a atividade à sua volta, mantendo-se atentos ao trânsito 
e ajudando-o a reagir a quaisquer situações inesperadas. É como ter um segundo par de 
olhos a vigiar, para que possa usufruir ao máximo da sua aventura em família. 

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO 
INTELIGENTE COM NOVO ALERTA 
DE TRÂNSITO. Este sistema avisa-o 
se detetar qualquer tráfego ou 
grandes objetos atrás de si quando 
estiver a fazer marcha-atrás.

IDENTIFICADOR DE SINAIS DE 
TRÂNSITO. Respeite os limites de 
velocidade mais recentes, graças 
à deteção automática de sinais de 
trânsito enquanto conduz. 

SISTEMA INTELIGENTE DE 
ÂNGULO MORTO. Melhore a sua 
visão: o sistema avisa-o se houver 
veículos nos ângulos mortos, na 
diagonal atrás do veículo.
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CONTROLO INTELIGENTE 
DA CARROÇARIA. 
Analisa a superfície da estrada
para detetar ondulações ou buracos 
que possam potencialmente afetar
a estabilidade da carroçaria,
o que permite uma condução
mais confortável.

CONTROLO INTELIGENTE 
DA TRAJETÓRIA. 
Este sistema ajusta
a pressão de travagem de cada uma 
das rodas para o ajudar a manter
a trajetória ideal nas curvas.

TRAVÃO DE MOTOR INTELIGENTE.
Sinta a curva. Este sistema controla
a transmissão automática como se 
estivesse a utilizar uma caixa manual 
numa curva ligeira. O sistema reduz 
para desacelerar suvaemente ao entrar 
na curva e sobe uma mudança para 
acelerar ao sair da curva.

CONDUZA COMO UM PROFISSIONAL. 

O X-TRAIL FAZ DE SI UM 
MELHOR CONDUTOR.
O X-TRAIL é tão ágil e reativo, que melhora efetivamente a sua 
condução. O Sistema Inteligente de Controlo de Chassis da Nissan 
tornam a sua condução fácil, suave e segura, garantindo viagens 
emocionantes e ao mesmo tempo confortáveis para todas as 
pessoas a bordo. Do que está à espera? Entre e divirta-se. 
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CONDUZA COMO UM 
PROFISSIONAL

ADAPTA-SE NUM 
ABRIR E FECHAR 
DE OLHOS À CHUVA
OU GRANIZO
O X-TRAIL pode adaptar-se às mudanças das condições 30 vezes mais rápido que um 
piscar de olhos. Se detetar que o piso está coberto de neve ou de chuva ou uma 
curva apertada, o sistema envia automaticamente a potência para as rodas que mais 
precisam dela. Mesmo em condições ideais, o sistema de tração integral do X-TRAIL 
compensa nunca foi tão fácil conseguir aderência.

SISTEMA DE ARRANQUE EM SUBIDA / SISTEMA AUTO-
HOLD Acabou-se o deixar o carro descair para trás. 
Com o Sistema de Arranque em Subida, enfrentar as 
subidas é fácil. O sistema aciona os travões das quatro 
rodas para manter o veículo imóvel durante 3 segundos, 
antes de a potência enviada para as rodas os soltar. 
Com o sistema de Auto-hold ativado, os travões são 
acionados durante 3 minutos em qualquer inclinação.

SISTEMA 4X4 INTELIGENTE. 
Com o ALL-MODE 4x4-i® do Nissan X-Trail, 
dispõe de um sistema que lhe permite 
circular na estrada e fora dela. Pode 
escolher a transmissão 4x2 para usufruir 
da máxima economia. O Modo Auto 
controla continuamente as condições 
e distribui a potência entre as rodas 
dianteiras e traseiras.
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POTÊNCIA INTELIGENTE 

CHEGUE MAIS LONGE COM 
A CONSCIÊNCIA TRANQUILA
Procura uma excelente economia de combustível num crossover 
espaçoso que proporcione um grande prazer de condução? É isso 
mesmo que o X-TRAIL lhe oferece. As suas características, desde a 
aerodinâmica exterior que sussurra ao passar pelo vento até aos 
avançados motores e a uma transmissão XTRONIC virtualmente 
sem mudanças, elevam a eficiência e performance a um novo patamar. 

O novíssimo X-TRAIL é impulsionado por avançados motores diesel 
de 2.0 litros. O motor também está equipado com o sistema Start/
Stop automático da Nissan que, para poupar combustível, desliga 
temporariamente o motor quando não está em utilização – nos 
semáforos, por exemplo — e volta a ligá-lo rápida e suavemente 
quando arranca.

A versão mais recente da nossa XTRONIC caracteriza-se por uma 
redução até 40% da fricção e por uma relação longa maior do que 
algumas transmissões automáticas de 8 velocidades. O modo Eco 
melhora a economia de combustível com um simples toque num 
botão. Tudo isto, aliado a uma performance excecionalmente suave, 
transmite a sensação de onda de potência contínua.

MOTOR POTÊNCIA
kW (CV)

PAR
(Nm)

CO2
(g/km)

CONSUMO
(L/100 km)

0-100
km/h

Manual 4x2 diesel dCi 1.6 96 (130) 320 129 (133 com jantes de 18/19") 4,9 (5,1 com jantes de 18/19") 10,5 s

X-TRONIC 4x2 diesel dCi 1.6 96 (130) 320 135 (139 com jantes de 18/19") 5,1 (5,3 com jantes de 18/19") 11,4 s

Manual 4x4 diesel dCi 1.6 96 (130) 320 139 (143 com jantes de 18/19") 5,3 (5,4 com jantes de 18/19") 11,0 s

X-TRONIC 4X2 diesel dCi 2.0 130 (177) 380 148 (152 com jantes de 18/19") 5,6 (5,8 com jantes de 18/19") 9,6 s

Manual 4x4 diesel dCi 2.0 130 (177) 380 149 (153 com jantes de 18/19") 5,6 (5,8 com jantes de 18/19") 9,4 s

X-TRONIC 4x4 diesel dCi 2.0 130 (177) 380 158 (162 com jantes de 18/19") 6 (6,1 com jantes de 18/19") 10,0 s CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS
DDDDDEEEEEEE
BBBBBBBBIIINNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOO 

SSSSSSSSSEEEEEEEEECCCCCCCCCC
0000000000 ------- 111111111100000000000
KKKKKKKKKKMMMMMMMMMM/////////HHHHHHHHHH
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ACESSÓRIOS GENUÍNOS NISSAN

ADAPTE AS SUAS AVENTURAS 
À SUA FAMÍLIA
Torne a sua próxima aventura com a família ainda mais memorável, 
equipando o seu X-TRAIL à sua medida. Desde protecções de entrada com 
iluminação a tomadas USB duplas, passando por porta-esquis/snowboard 
de tamanho familiar, entre outros, pode contar com os Acessórios 
Genuínos da Nissan para assegurar conforto e diversão para todos.

1. Chapa embelezadora traseira (compatível com gancho de 
reboque removível) 

2. Gancho de reboque amovível
3. Porta-esquis/snowboard, até 6 pares, deslizante

4. Tomada USB dupla de carregamento rápido na 
segunda fila ou no painel de instrumentos 

5. Degraus laterais em alumínio 
6. Suporte para Smartphone Push Air
7. Soleira de porta iluminada
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D

C

D

CA
B

CORES

Grey - M - KAD Black - P - G41

Tinted Red - CP - NBF DK Brown - P - CAS

DK Olive - PM - EAN Orange - PM - EBB Red - S - AX6 Blue - PM - RAW

White – 3P - QAB Silver - M - K23

REVESTIMENTOS

DIMENSÕES

A: Distância entre eixos: 2705 mm

B: Comprimento total: 4690 mm

C: Largura total: 1820 mm 
(1830 mm com jantes de 19")

D: Altura total: 1710 mm (1715 mm 
com barras de tejadilho)

 

TECIDO TIPO CAMURÇA

PELE BEGE

PELE CAMEL

PELE PRETA

VISIA/ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/OPÇÃO

Jantes em liga leve de 17" Jantes em liga leve de 18" Jantes em liga leve de 19"

JANTES EM LIGA LEVE
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PROCESSO 360°
Nós construímos com qualidade desde o início, concebemos 

meticulosamente cada carro, tornando-o mais confortável e 
duradouro, através de design inovador, tecnologia inteligente e 

detalhes inspirados por si.

SEGURANÇA
Nós trabalhamos com os nossos sistemas de condução inteligentes, 

para olhar por si, constantemente, e ajuda-lo a evitar incidentes, para 
uma experiência de condução mais arrojada e confiante. Com 

4 câmaras, a Câmara Inteligente de Visão 360° proporciona-lhe uma 
visão panorâmica do espaço circundante ao seu Nissan X-Trail, facilitando 

ao máximo as manobras de marcha-atrás e de estacionamento.

CONFIABILIDADE EXTREMA
Levamos os veículos ao seu limite para garantir a sua performance

e confiabilidade diária. Viajámos milhões de quilómetros em testes
de préprodução, fechámos e abrimos portas e capots milhares de vezes

e pó vulcânico do Japão para testar a resistência das janelas.

APERFEIÇOADO COM A 
EXPERIÊNCIA

Vem em primeiro lugar de tudo o que fazemos, no laboratório e no 
estúdio de design, na fábrica, nos nossos concessionários e a nossa 

relação consigo. Porque tudo o que fazemos é aperfeiçoarmo-nos 
com a experiência. Chamamos-lhe a Qualidade Nissan.

NA NISSAN, 

FOCAMO-NOS 
NA QUALIDADE. 
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O NISSAN 
X-TRAIL OFERECE-LHE DE SÉRIE:
GARANTIA DE 3 ANOS OU 100 000 KM

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO ANUAIS 
OU DE 30 000 KM PARA MOTORES 
DIESEL

A Extensão de Garantia permite-lhe beneficiar da garantia do Nissan X-TRAIL durante 
um maior período de tempo ou com uma quilometragem superior. A ampla gama 
de contratos disponíveis permitir-lhe-á escolher aquele que melhor se adapte às 
suas necessidades. Em caso de reparação, serão usadas peças especificamente 
desenhadas para o seu veículo, assegurando um ajuste perfeito, assim como uma 
óptima fiabilidade e, que serão montadas por técnicos qualificados da Nissan. Para 
uma total tranquilidade, a Extensão de Garantia está vinculada ao automóvel, sendo 
transferida a um novo proprietário em caso de venda do veículo. Além disso, para 
que possa contar com o melhor serviço de assistência em caso de necessidade, a 
Extensão de Garantia inclui ainda assistência em viagem Nissan 24h por dia todos 
os dias da semana com cobertura em todo o território europeu.

EXTENSÃO DE GARANTIA 5★

Um Contrato de Manutenção NISSAN é a melhor forma de proporcionar ao seu Nissan 
X-TRAIL a manutenção que ele merece! Cuidamos muito bem do seu Nissan por um 
preço que é fixo por vários anos. Quando levar o seu veículo ao concessionário, a 
oficina substituirá as peças e os fluidos em conformidade com o programa de 
manutenção oficial da Nissan e realizará as verificações necessárias para que possa 
viajar com toda a tranquilidade. Com um total controlo de planeamento e orçamento, 
a Nissan informá-lo-á das visitas necessárias e propor-lhe-á a manutenção e o 
momento adequado para a realizar.

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

NA NISSAN, VOCÊ É A NOSSA FONTE 
DE INSPIRAÇÃO.

Você desperta a nossa imaginação, provoca 
o nosso engenho, inspira-nos a mudar as 
regras e a inovar. E para nós, inovação não é 
apenas adicionar coisas e suplementos. É 
derrubar barreiras para reinventar o status 
quo. É desenvolver soluções inéditas para 
satisfazer os seus desejos mais excêntricos 
e mais pragmáticos. Na Nissan, concebemos 
automóveis, acessórios e serviços que 
quebram os moldes tradicionais para lhe 
oferecer uma experiência de condução mais 
aliciante, todos os dias.

NUNCA CONDUZIRÁ SOZINHO
PROMESSA CLIENTE NISSAN

Em qualquer lugar, a qualquer hora, o que seja, 

contate-nos diretamente através do telefone gratuito 800 200 000
nuncaconduzirasozinho.pt

Arrisque. Improvise. Explore. Sinta. Sinta-se livre para testar e para desfrutar do seu Nissan.
Porque, em qualquer lugar e a qualquer hora, vamos cuidar de si

de uma forma transparente, honesta e autêntica.

DECIDA.
CHECK-UP GRATUITO DO SEU NISSAN
Realizamos um CHECK-UP GRATUITO AO SEU NISSAN, antes de qualquer intervenção.
Assim, saberá exatamente o que é preciso fazer e quanto custará, para que possa decidir
da forma que lhe for mais conveniente.

VIVA.
VEÍCULO DE CORTESIA GRATUITO
Mesmo que o seu veículo tenha de ir para a ofi cina, a sua vida não tem de parar.
Por isso, na Nissan, por cada manutenção ou reparação mecânica, disponibilizamos-
lhe um veículo de cortesia gratuito.

ESCOLHA.
EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇO
Quer o melhor, ao melhor preço. Com a EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS,
sabe que conseguirá. Se lhe oferecerem um preço melhor noutra ofi cina,
nós igualamos a oferta.

NÃO SE PREOCUPE.
NISSAN ASSISTANCE+
Chegamos onde for preciso. Se surgir algum imprevisto, não se preocupe, 
só precisa de nos telefonar: pode contar com a NISSAN ASSISTANCE na estrada, 
24 horas por dia, 7 dias por semana.
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A Mobilidade Inteligente guia tudo o que fazemos. Utilizamos as novas tecnologias 
para transformar as viaturas, de meras máquinas, em parceiros. Juntos, a viagem é 
mais segura, dinâmica e entusiasmante. Sejam os carros que compartilham
a tarefa de condução com o condutor ou autoestradas que carregam o seu 
veiculo elétrico enquanto este circula, tudo isto está num futuro muito próximo.
E é um futuro que já ganha forma no Nissan que conduz hoje.

www.nissan.pt/x-trail

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam corretos no momento 
da impressão ( junho 2017). Este catálogo foi produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política 
da empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder a alterações de especificações 
técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais 
rapidamente possível. Para informações mais atualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário Nissan. 
Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta publicação podem divergir ligeiramente 
das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial 
desta publicação sem a autorização expressa da Nissan Europe.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – Novo QASHQAI – jun/17. – impresso na U.E.
Criado por DESIGNORY, França e produzido por eg+ worldwide, França – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Siga-nos em: /NissanPortugal /NissanPortugal/NissanPortugal
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