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De nieuwe Nissan X-Trail 
met e-POWER. Meer ruimte 
voor avonturen met het 
hele gezin.
Dit is Nissans nieuwe SUV, een perfecte auto voor 
het hele gezin. Uniek is de e-POWER-technologie. 
Die zorgt voor een fluisterstille, geëlektrificeerde 
rit zonder opladen.

Op zoek naar maximale controle? Dan is e-4ORCE 
de logische keuze. Onze unieke, elektrische 
vierwielaandrijving is ook beschikbaar op de X-Trail.

De nieuwe Nissan X-Trail biedt volop ruimte, tot 
zelfs 7 zitplaatsen*. Daarnaast is de auto voorzien 
van de meest geavanceerde 
veiligheidstechnologieën, zodat u relaxed en veilig 
op pad kunt met uw gezin. 

Ga spontaan op avontuur, alleen of met het hele 
gezin. Dankzij de doordachte connectiviteit blijft u 
altijd verbonden met het thuisfront en de wereld 
om u heen*.

*Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als 
optie (tegen meerprijs).
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Opvallende voorzijde

Herkenbare koplampen

Fraaie achterlichten e-POWER logo* e-4ORCE logo*

20" lichtmetalen velgen*

Geef voorrang aan stijl  
met de nieuwe Nissan X-Trail
Een opvallende verschijning door zijn strakke LED-koplampen, imponerende front 
en gespierde lijnen. Aan de voorzijde zorgt de onmiskenbare grille met chromen 
V-vorm voor extra cachet - de nieuwe Nissan X-Trail treedt graag op de voorgrond.

*Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Bestuurdersondersteuning*15W draadloze snellader* Sfeerverlichting*

Navigatie*

12.3" HD NissanConnect-scherm*

12.3" Digital Cockpit*
10.8" Head-up display*

Sluit u af voor de hectiek van buiten
Bij elkaar opgeteld is er maar liefst 35" aan digitale schermen 
beschikbaar, perfect om alle Nissan-technologie te beleven. Geniet 
van de geavanceerde Nissan Driver Assistance* en HD-navigatie*. 
Alles bevindt zich perfect in uw blikveld wanneer u heeft 
plaatsgenomen in de comfortabele, ergonomisch gevormde stoelen. 
Waar u alle losse spullen kunt opbergen? Bijvoorbeeld in de 
bergruimte onder de fraaie, zwevende middenconsole. Het draait om 
zulke fijne details in de X-Trail. Op zijn beurt zorgt de sfeerverlichting 
voor een ontspannen atmosfeer, net als de zachte materialen en 
natuurlijk het gemak van een draadloze oplader voor uw smartphone*. 

*Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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Een unieke, geëlektrificeerde ervaring 
zonder stekker. Dat is Nissan e-POWER.
Nissan e-POWER bewijst dat de technologie niet stilstaat. e-POWER 
is een unieke, geëlektrificeerde aandrijving. Een zeer zuinige 
benzinemotor laadt de batterij op. De batterij zorgt op zijn beurt 
voor elektriciteit om de wielen aan te drijven. Het resultaat? Een auto 
die onmiddelijk reageert op het gaspedaal en tegelijk fluisterstil rijdt. 
Onderweg of thuis opladen is nooit nodig. Dankzij e-POWER kunnen 
dynamische rijeigenschappen ook stressvrij en brandstofbesparend zijn.

HYBRIDE
Wielen worden aangedreven door 

benzinemotor en elektromotor

TRANSMISSIE MOTOR MOTOR

e-POWER
Wielen worden aangedreven door 

alleen een elektromotor

100% elektrisch
Wielen worden aangedreven 
door alleen een elektromotor

MOTOR GENERATOR BATTERIJ ELEKTROMOTOR OMVORMER

Digitale combimeter 
toont energiestromen*

MOEITELOOS RIJDEN MET E-PEDAL STEP
Ontdek hoe intuïtief autorijden kan zijn. E-Pedal Step 
is een unieke Nissan-techniek. Accelereren en 
remmen met slechts één pedaal (bij snelheden 
boven de 10 km/u). Het rempedaal is alleen nog 
nodig bij zeer krachtig remmen en het volledig tot 
stilstand komen.

*Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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4x4-keuzeknop*

met e-4ORCE

zonder e-4ORCE

*Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).

De nieuwe vierwielaandrijving is 
elektrisch. Dankzij e-4ORCE.
Het wordt nog leuker wanneer grenzen overschreden worden. Ontdek 
vol vertrouwen nieuw terrein dankzij Nissans innovatieve technologie 
voor vierwielaandrijving. Nu ook beschikbaar op de X-Trail. E-4ORCE* 
zorgt voor een perfecte balans tussen krachtige en optimale controle, 
in combinatie met een verfijnd en soepel rijgedrag op elke ondergrond. 
Zet e-4ORCE naar uw hand met 5 verschillende rij-modi (Normal, Sport, 
Eco, Off-Road en Snow) en voel waartoe moderne techniek in staat is.
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INTELLIGENT CRUISE CONTROL bewaart een veilige tussenafstand 
tot de voorligger - op basis van de ingestelde snelheid - door 
automatisch te vertragen of te versnellen als dat nodig is.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING kijkt tot twee 
voorliggers vooruit. Detecteert het systeem een plotselinge 
vertraging, dan geeft het meteen een hoorbare en zichtbare 
waarschuwing om te remmen.

REAR AUTOMATIC BRAKING geeft u verhoogde veiligheid tijdens het 
achteruitrijden. Detecteert het systeem een stilstaand object achter 
de auto, dan kan het automatisch de remmen activeren om een 
aanrijding te helpen vermijden

LANE DEPARTURE PREVENTION omvat een hele reeks 
rijhulptechnologieën die voorkomen dat u onbedoeld de rijbaan 
verlaat. Ze houden de auto in het midden van de rijstrook door 
de besturing te corrigeren, en remmen de auto zelfs af in een 
noodgeval.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING detecteert objecten voor de 
auto en activeert de remmen, indien nodig. Dreigt er - bij lage 
snelheid - gevaar voor een aanrijding met een ander voertuig, 
fietser of voetganger, dan grijpt het systeem in door automatisch 
te remmen. In combinatie met JUNCTION SUPPORT wordt de kans 
op aanrijdingen op kruisingen nog verder verkleind.

*ProPILOT Assist is beschikbaar op een beperkt aantal modellen en alleen op automatische 
transmissies. ProPILOT Assist is een geavanceerd rijhulptechnologie, maar kan botsingen niet 
voorkomen. ProPILOT Assist is uitsluitend geschikt voor gebruik op de snelweg (gescheiden door een 
vangrail) en u moet altijd uw ogen op de weg en handen aan het stuur houden. Het is de 
verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden, snelheidslimieten en gepaste 
snelheid te gebruiken op basis van de wegomstandigheden en op elk moment de controle over het 
voertuig te behouden.
**Beschikbaarheid van uitrusting is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie 
(tegen meerprijs). Vertrouw niet alleen op rijhulptechnologieën. Sommige functies werken mogelijk niet 
onder alle omstandigheden. Snelheid en andere beperkingen zijn van toepassing.

Maximale veiligheid is onze tweede natuur
De nieuwe Nissan X-Trail is voorzien van het geavanceerde ProPILOT Assist* met Navi-Link. De technologie leest 
de weg voor de auto en past het rijgedrag hierop aan. Zo rijden u en uw gezin elke rit met de hoogst mogelijke 
veiligheid. Een geruststellende gedachte.
ProPilot Park** maakt elke rit makkelijker. Het detecteert zelf of er voldoende parkeerruimte is en parkeert de auto 
automatisch op deze plek. Stuur, gaspedaal en remmen worden door het systeem bediend. En dankzij de Around 
View Monitor**, kunt u 360° rond de auto kijken en inzoomen op de voorkant, achterkant of zijkant van de auto.
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Scan de QR-code om de 
NissanConnect Services-
app te downloaden. 
Koppel de app vervolgens 
met uw Nissan. 

COMPATIBEL MET GOOGLE ASSISTANT EN ALEXA (5)(6)

Gebruik NissanConnect om uw auto of huis met gesproken opdrachten te bedienen via 
Google Assistant. Deze service is gratis.(7)

Draadloos verbonden met 
de wereld om u heen
Het 12.3" HD touchscreen (1) in de nieuwe Nissan X-Trail is uw toegang tot 
NissanConnect. Hier bedient u de intuïtieve navigatie, de geavanceerde 
technologieën en nog veel meer. De NissanConnect Services-app biedt 
een groeiende serie diensten inclusief het uploaden van geplande routes 
naar uw X-Trail. En in uw auto verbindt u uw smartphone om vervolgens 
uw favoriete apps te gebruiken dankzij Apple CarPlay® (2) en Android 
Auto™ (2). Waar u ook bent, u kunt altijd uw voertuigstatus checken. 
Zo bent u voorbereid op elk avontuur. 

(1) HD touchscreen is alleen beschikbaar vanaf de N-Connecta uitvoering.
(2) Apple CarPlay® en Android Auto™ zijn gratis beschikbaar, afhankelijk van model en/of uitvoering.
(3) Sluit alleen een mobiele telefoon aan om NissanConnect te gebruiken als de auto veilig geparkeerd staat. Het gebruik van het systeem 
moet altijd in overeenstemming zijn met de lokale wetgeving. Gebruik het systeem alleen op een veilige manier. Gebruikers moeten zich 
bewust zijn van het potentieel van handsfree technologie om de aandacht van de weg af te leiden, wat van invloed kan zijn op de volledige 
controle over het voertuig.
(4) Om de NissanConnect Services te gebruiken, heeft u een NissanConnect-gebruikersaccount nodig en moet u zich registreren en inloggen 
op 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 simkaart met dataoptie met een bestaand of afzonderlijk telefooncontract 
tussen u en uw mobiele serviceprovider. Alle services zijn onderhevig aan dekking van het mobiele netwerk. Het gebruik van NissanConnect-
internet aan boord wordt mogelijk gemaakt via een geïntegreerde draadloze internetverbinding. Datapakketten worden verkregen via 
geselecteerde externe mobiele serviceproviders in overeenstemming met hun algemene voorwaarden (afhankelijk van de beschikbaarheid 
in uw land).

(5) Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
(6) Amazon, Alexa en alle aanverwante merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Geïntegreerde 
Alexa is beschikbaar in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.
(7) Gratis services (Nissan op Google Assistant en Alexa, Rijhistorie en analyse, Nissan Help & Assistance, Pechhulp) zijn gratis beschikbaar 
voor een periode van 7 jaar, afhankelijk van model en/of uitvoering.
Neem voor meer informatie contact op met uw Nissan-dealer.

Veiligheid en 
gezondheid
In de problemen? 
Met Breakdown Assistance 
belt u de pechhulp, indien 
nodig. En het Vehicle Health 
Report informeert u over de 
exacte status van uw auto.

Navigeren & rijden
U komt precies waar u moet 
zijn dankzij de deur-tot-deur-
navigatie. U stuurt de gekozen 
route via uw smartphone 
naar het navigatiesysteem. 
U kunt met de NissanConnect 
Services-app ook de rithistorie 
terugkijken met de gereden 
afstanden en het aantal 
ritten dat u hebt gemaakt.

Connectiviteit
Verbind uw Android- of 
iOS-apparaten voor 
draadloze connectiviteit, 
inclusief stembediening (3). 
Luister naar uw favoriete 
muziek, ontvang berichten 
en gebruik apps voor 
informatie en entertainment. 
Dit allemaal terwijl u 
onderweg bent.

Gemak & comfort
Gebruik functies op afstand, 
zoals het vergrendelen en 
ontgrendelen van de auto, het 
activeren van de claxon en 
verlichting, alsook My Car 
Finder van de NissanConnect 
Services-app (4). Heeft u 
onderweg hulp nodig? Met 
één druk op de knop bent u 
verbonden met Nissan 
Assistance.
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7 zitplaatsen

4 zitplaatsen

5 zitplaatsen

2 zitplaatsen

Onze geëlektrificeerde SUV 
houdt van een groot gezin.
Nooit meer gedoe als u kinderzitjes wilt 
gebruiken. De portieren gaan zeer ver open 
(tot 85°) en er is plaats voor zeven* inzittenden 
om stressvrij nieuwe avonturen te beleven. 
Of u nu voorin zit, op de middelste zitrij of 
achterin, de reis is altijd comfortabel dankzij de 
automatische klimaatregeling met drie aparte 
zones en de ergonomische stoelen.

*Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of 
alleen als optie (tegen meerprijs).
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Zonneschermen achter*

Naar twee zijden te openen middenconsoleZwevende middenconsole

Klimaatregeling met 3 zones*

Isofix-bevestigingspunten

USB-laadpunten achterin*

Riante openingshoek achterportieren

85°

Ontdek de details die het verschil maken
Doordachte details maken reizen met het gezin aangenamer dan ooit. 
Zoals de automatisch oprolbare zonneschermen bij de ruiten achter 
en de USB-aansluitingen voorin en bij de 2e zitrij. En als het om laden 
gaat: er zijn liefst 16 configuraties voor de laadruimte dankzij de 
verplaatsbare laadplateaus en de 60:40 deelbare en verschuifbare 
achterbank. Perfect om de laadruimte naar uw wensen aan te passen 
en om eenvoudig toegang te hebben tot de 3e zitrij.

*Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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BUMPERBESCHERMING
Beschermt de achterbumper tegen krassen en 
beschadigingen tijdens het in- en uitladen. 

VERLICHTE DORPELBESCHERMER
Voor een elegante uitstraling en bescherming 
tegen krassen.

LED-DORPELVERLICHTING
LED-verlichting langs de dorpel. Gaat tegelijk aan 
en uit met de interieurverlichting bij het openen en 
sluiten van de portieren.

TREKHAAK
Geschikt voor aanhangers 
tot 1.800 kg en 100 kg 
kogeldruk.

Maatwerk dankzij originele 
Nissan accessoires
Geniet meer van avonturen met uw gezin dankzij de originele Nissan 
accessoires voor uw X-Trail. Van dakdragers tot treeplanken; u kunt uw 
X-Trail helemaal naar uw wensen aanpassen. Ontdek meer accessoires 
bij uw Nissan-dealer.

OMKEERBARE KOFFERBAKMAT
Rubber aan de ene kant en tapijt aan de andere kant.

DAKDRAGERS
Stalen dakdragers passend bij de dakrails. 
Maximum belasting 75 kilo.

KOGARASHI 
WINTERVELGEN 18" 
Zwart of zilver.

LUXE MATTEN
Vervaardigd met een hogere 
vezeldichtheid dan 
veloursmatten voor een 
zacht en comfortabel gevoel 
en een lange levensduur.

VELOURSMATTEN
Bescherming van 
topkwaliteit, op maat voor 
het interieur van uw Nissan 
X-Trail.

RUBBERMATTEN
Eenvoudig schoon te maken 
en beschermen uw auto 
tegen modder en ander vuil. 
Het robuuste materiaal zorgt 
voor een lange levensduur.

DAKKOFFERS 
Vergroot de veelzijdigheid van uw 
X-Trail met dakkoffers op maat.

Ranger 90L – 290L laadvolume – 7kg
Klein – 380L laadvolume – 13kg
Medium – 480L laadvolume – 15kg
Groot – 630L laadvolume – 17,5kg

Accessoires en andere aanvullende uitrustingen die na aanschaf van de auto worden gemonteerd, kunnen de voor de auto opgegeven actieradius beïnvloeden. Op originele Nissan-accessoires 
wordt dezelfde garantie verleend als op een nieuwe auto: 3 jaar/100.000 km (wat het eerst bereikt wordt), indien gemonteerd voor aflevering van de auto of voor de periode van de garantietermijn 
voor de nieuwe auto. De originele Nissan-accessoires dienen te worden gemonteerd door een Nissan-dealer. Op originele Nissan-accessoires die na afloop van de garantietermijn voor de nieuwe 
auto, of door een derde of de klant worden gemonteerd, wordt een originele Nissan-onderdelen- en accessoiregarantie van 12 maanden verleend met een onbeperkt aantal kilometers.

 De garantie op Accessory Select-producten kan variëren afhankelijk van de aanbieder; raadpleeg uw Nissan dealer voor meer informatie.
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e-POWER 2WD
(5 zitplaatsen)

e-POWER AWD 
(5 zitplaatsen)

e-POWER AWD 
(7 zitplaatsen)

A - Lengte (mm) 4680

B - Wielbasis (mm) 2705

C - Breedte zonder 
buitenspiegels (mm) 1840

D - Hoogte (mm) 1725

Cilinderinhoud (cc) 1477-1497

Gecombineerd vermogen (PK) 204 213

Transmissie Xtronic CVT

Max. koppel (Nm) 330 (voor) 330 (voor) + 200 (achter)

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

Topsnelheid (km/u) 170 180

WLTP gecombineerde CO2-
emissie (g/km) vanaf 132* vanaf 143* vanaf 146*

WLTP gecombineerde 
brandstofverbruik (l/100km) vanaf 5.8* vanaf 6.3* vanaf 6.4*

Massa rijklaar 
(voertuig plus vloeistoffen en 
bestuurder) (kg)

1800-1883 1935-1994 1988-2024

Max. toegestane massa 
(gewicht inclusief maximale 
belading) (kg)

2895 3995 4035

Max. treingewicht
(voertuig + aanhanger) (kg) 2245 2345 2535

Max. trekgewicht (kg) 670 1800 1650

Kofferruimte 
achter 2e zitrij (L) 575 575 485

Max. kofferruimte (tot dak, 
achterbank neergeklapt) (L) 1396 1396 1298

Tankinhoud (L) 55 55 55

MOTOR & AFMETINGEN

D

B
A C

MET 
5 ZITPLAATSEN

MET 
7 ZITPLAATSEN

Onderhoudscontract
Geef uw Nissan X-Trail de zorg die hij 
verdient met een Nissan 
Onderhoudscontract. Zo bespaart 
u uiteindelijk geld. Een Nissan 
Onderhoudscontract heeft betrekking 
op al het voorgeschreven onderhoud, 
zoals beschreven in de 
gebruikershandleiding en het 
garantieboekje. Dankzij een 
Onderhoudscontract zijn er geen 
verrassingen meer in de 
onderhoudskosten en heeft u geen last 
van stijgende onderhoudstarieven. 
Uiteraard gebruiken we alleen originele 
Nissan-onderdelen en werken er door 
Nissan opgeleide technici aan uw auto. 
Een perfect onderhouden auto heeft 
een hogere restwaarde. Het 
Onderhoudscontract is overdraagbaar 
als u uw auto zou verkopen. Interessant? 
Vraag uw dealer om meer informatie 
zodat u zorgeloos geniet van uw Nissan.

Verlengde Garantie
Nissan Verlengde Garantie biedt u de 
mogelijkheid om de garantietermijn en 
kilometrage uit te breiden. Bij reparaties 
maken we natuurlijk uitsluitend gebruik 
van originele Nissan-onderdelen en 
werken door Nissan getrainde technici 
aan uw auto.

MEER WETEN? VRAAG HET UW NISSAN-
DEALER OF ERKEND REPARATEUR.

*Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitvoering; standaard leverbaar of alleen als optie (tegen meerprijs).
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BEKLEDINGEN KLEURENPALETWIELEN

Grey - KAD Diamond Black - G41

Solid White - QAK Pearl White - QAB Silver - K23

Champagne Silver - KAY Ceramic Grey - KBY

Orange - EBL Blue - RBY Tinted Red - NBL

Pearl White
& zwart dak - XBJ

Champagne Silver 
& zwart dak - XEW

Blue
& zwart dak - XEU

Ceramic Grey
& zwart dak - XFU

Orange 
& zwart dak - XEV

STOF
ACENTA / N-CONNECTA

ZWART 
STOF / KUNSTLEDER
TEKNA

DEELS ZWART 
PREMIUM LEDER
TEKNA (optie) / TEKNA PLUS

GRIJS
STOF / KUNSTLEDER
TEKNA

DEELS BEIGE
PREMIUM LEDER
TEKNA (optie) / TEKNA PLUS 

5 BASISKLEUREN

5 KLEURVARIATIES

5 TWO-TONE KLEURCOMBINATIES

18" LICHTMETALEN VELGEN
ACENTA / N-CONNECTA

19" LICHTMETALEN VELGEN
TEKNA

20" LICHTMETALEN VELGEN
TEKNA (optie) / TEKNA PLUS
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Bezoek onze website op www.nissan.nl
Volg Nissan op Facebook, Twitter en Youtube. 
Al het redelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie juist is bij het ter perse gaan (september 2022). 
In deze brochure staan prototypes. In overeenstemming met zijn beleid van voortdurende verbetering van zijn producten behoudt 
Nissan zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan de specificatie en de voertuigen die in de 
publicatie vermeld staan. Nissan-dealers zullen zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen worden geïnformeerd. Vraag uw lokale 
Nissan-dealer om de meest actuele informatie. Vanwege de beperkingen van het toegepaste drukprocedé kunnen de kleuren in deze 
brochure enigszins afwijken van de toegepaste actuele lakkleuren en de interieurmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden 
om deze brochure in zijn geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Nissan Europe. Deze brochure 
is gedrukt op chloorvrij papier– MY22 X-Trail brochure 08/2022 – Gedrukt in de EU. Ontworpen door DESIGNORY, Frankrijk, en geproduceerd 
by eg+ worldwide, Frankrijk – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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