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SEGUIR O MAPA NÃO FOR 
O SEU ESTILO?
Precisa de um veículo com espírito aventureiro, capaz de o levar até 
onde quer ir e dotado de conforto e tecnologia que tornem a viajem 
de regresso tão emocionante quanto a de ida. E, para não deixar 
nada ao acaso, por que não acrescentar um toque de estilo e um 
ponto de vista único? Pode fazer as malas e partir, porque estamos 
prontos. O Nissan X-Trail.
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O terreno pode ser duro, mas os lugares do Nissan X-Trail não. Recoste-se e aprecie 
os extras requintados, como o tecto de abrir panorâmico eléctrico, bancos em pele* 
com pormenores de costura dupla, iluminação interior em LED e revestimento 
em preto brilhante com apontamentos metálicos. Tudo isto para criar uma vista 
espectacular – de qualquer ângulo.

*Algumas partes dos bancos em pele podem conter pele artificial
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DESLUMBRANTE DE CIMA 
A BAIXO.
Quer se trate de uma vista inspiradora, numa noite estrelada 
ou apenas de um lugar acolhedor para se sentar numa manhã 
fresca, o Nissan X-Trail garante o seu bem-estar.

Bancos confortáveis inspirados na gravidade zero, com apoio 
da coluna - A pensar no seu conforto, os engenheiros da Nissan 
observaram o cosmos, onde os astronautas flutuam numa 
postura descontraída. Para recriar esta "postura neutra" ao 
volante, conceberam um banco dianteiro articulado que o apoia 
desde a pélvis até ao peito, com almofadas que se moldam aos 
seus pontos de pressão específicos. O resultado é um conforto 
excepcional – quer esteja dentro de um fato espacial ou não.

Tecto de abrir panorâmico eléctrico – Mais inspiração cósmica. Com 
o tecto de abrir panorâmico eléctrico aprecie vistas deslumbrantes 
do céu, das estrelas e talvez do seu próximo destino.

Suportes de copos aquecidos e refrigerados – Ajudam a manter 
as suas bebidas frescas ou quentes – bem ao seu gosto.

Bancos dianteiros aquecidos de conforto rápido – Inovação 
Nissan até ao mais ínfimo pormenor.Concentrando-se em áreas 
chave do corpo e aquecendo-as sequencialmente, consegue 
aquecer rapidamente.
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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 opcional. 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 e rebate-se, formando um piso 
plano que lhe oferece o máximo espaço de carga.

Porta da bagageira eléctrica com ângulo de abertura de 77°. 
Quer se trate de transportar os bancos das crianças ou snowboards, 
o Nissan X-Trail permite-lhe um acesso fácil, graças às portas com 
um ângulo de abertura próximo dos 80° e à abertura eléctrica da 
bagageira que funciona com um simples toque no botão da 
bagageira, na chave inteligente do seu Nissan ou num interruptor 
situado junto do condutor.

PORTA DA BAGAGEIRA 
ELÉCTRICA

2.a FILA DESLIZANTE

2.a FILA 
REBATÍVEL77°

PORTAS TRASEIRAS 
COM AMPLA ABERTURA 
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1982LITROS 550LITROS
Você, um passageiro 
e muita carga.

Cinco pessoas 
e respectiva bagagem.

Dividir-e-ocultar. Reinventando 
a capacidade, o sistema de carga 
Dividir-e-ocultar permite-lhe uma 
adaptação imediata a tudo. Um 
conjunto ajustável de prateleiras 
e divisórias proporciona uma 
variedade de configurações e é tão 
fácil que pode manuseá-lo só com 
uma mão.

Um piso longo e plano com 
arrumação inferior para objectos 
grandes e outros que queira ocultar.

Baixe o piso para aumentar a altura 
e transportar objectos altos.

Crie uma caixa alta para manter 
objectos valiosos fora da vista, com 
uma prática prateleira por cima. 

Crie um espaço aberto de 
armazenamento inferior e uma 
prática prateleira para manter 
outros objectos separados e ao 
seu alcance.

18 
CONFIGURAÇÕES

MANTENHA UMA ESCOTILHA ABERTA 
E UMA MENTE ABERTA.
Espaço para coisas e pessoas. Com espaço para objectos de cerca de 
2,6 metros de comprimento, o Nissan X-Trail oferece-lhe possibilidades 
com que nunca sonhou. Além disso, o inteligente sistema de rebatimento 
40/60 dos bancos proporciona-lhe também muito espaço para os amigos.
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SINTA A FORÇA.
Puxe o barco, reboque a caravana ou leve o atrelado até ao 
topo - e chegue lá primeiro. Equipado com motor turbo-diesel 
2.0 dci e tração integral XTRONIC CVT (Transmissão Variável 
Contínua), este Nissan X-TRAIL pode mover montanhas. Tire o 
máximo partido de toda a potência e binário para levar as suas 
aventuras familiares mais longe e mais rapidamente.

TRAÇÃO INTEGRAL XTRONIC CVT
A Transmissão Variável Continua XTRONIC permite 
passar da mudança mais curta para a mais longa de uma 
forma contínua, sem sentir os tradicionais saltos entre as 
mudanças. Assim, será possível desfrutar de uma 
extraordinária aceleração e um controlo mais preciso. 
Além disso, esta transmissão oferece uma gama de 
relações de transmissão mais ampla, para um motor 2.0, 
permitindo usufruir tanto da maior tração como da 
melhor economia.

MOTOR DIESEL HP DE 2.0 LITROS
O 2.0dci é um motor diesel de quatro cilindros com 
bloco em ferro fundido, dupla árvore de cames, 
16 válvulas e corrente de transmissão. A debitar 
177 cavalos (130KW) e um impressionante binário de 
380 NM, a versão 2.0dci leva-o dos 0 aos 100km/h 
em 10 segundos – mesmo com uma carga de 520 kg. 
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* Aproximado, a aguardar homologação final.

MOTOR
TRANSMISSÃO

POTÊNCIA
(CV)

BINÁRIO
(NM)

CO2*
(G/KM)

CONSUMO MISTO*
(L/100 KM)

dCi 4x2
Manual 6 vel. 130 320 129 (133 com 19") 4,9 (5,1 com 19")

dCi 4x2 Xtronic 130 320 135 (139 com 19") 5,1 (5,3 com 19")
dCi 4x4
Manual 6 vel. 130 320 143 5,4
2.0 dCi 4x2
Xtronic 177 (130) 380 152 5,8
2.0 dCi 4x4
Manual de 6 vel. 177 (130) 380 153 5,8
2.0 dCi 4x4
Xtronic 177 (130) 380 162 6,1

SUJE-SE UM POUCO – MAS DE 
CONSCIÊNCIA LIMPA
E se pudesse usufruir de uma excelente economia de combustível num espaçoso 
SUV que lhe proporciona um enorme prazer de condução? Com o Nissan X-Trail, 
conseguimos essa proeza, desenvolvendo tudo, desde a aerodinâmica exterior que 
sussurra através do vento, até motores avançados e uma transmissão Xtronic sem 
velocidades que maximiza a eficiência e a performance.

Potência para avançar. O novíssimo Nissan X-Trail é impulsionado por um avançado 
motor diesel de 1.6 litros, afinado para proporcionar a performance das motorizações 
diesel de maior cilindrada, aliada a uma maior economia de combustível e menores 
emissões de CO2. O motor está equipado com o sistema Start/Stop automático da 
Nissan que, para poupar combustível, desliga o motor quando não é necessário - nos 
semáforos, por exemplo - e volta a ligá-lo rapidamente no arranque.

Xtronic (Transmissão de Variação Contínua). 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. Um modo Eco melhora a 
economia de combustível com um simples toque num botão. Tudo isto, aliado a uma 
performance excepcionalmente suave, transmite a sensação de onda de potência contínua.
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O SEU CARRO SOUBESSE 
QUANDO VAI CURVAR?
E como reagir aos seus comandos? Este é o tipo de resposta intuitiva 
que incorporámos em cada X-Trail e que lhe permite abordar todas as 
situações com maior confiança e sair delas com um sorriso estampado 
no rosto.

Tracção integral intuitiva. 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 para proporcionar a melhor 
tracção. Condições difíceis? O Modo 4x4 é a 
escolha acertada.

Travão Activo do Motor. Quer esteja a 
abrandar numa curva ou a parar, este 
sistema utiliza a transmissão Xtronic para 
aplicar o travão do motor.– um efeito 
muito semelhante ao de engrenar uma 
mudança mais baixa nas transmissões 
tradicionais – contribuindo para uma 
desaceleração mais suave e para uma 
sensação de maior confiança ao travar.

Controlo Activo da trajectória. Para 
proporcionar uma melhor aderência 
em condições de piso escorregadio, 
este sistema pode aplicar o travão a 
uma roda individual, quando esta 
começa a derrapar.

Controlo Activo de Condução. Não receie 
as irregularidades do piso. Com o Controlo 
Activo de Condução, ao passar por uma 
lomba ou buraco, o Nissan X-Trail pode 
accionar automaticamente os travões e 
ajustar o binário do motor para suavizar 
o andamento.

O Assistente de Arranque em Subida 
ajuda-o a não deixar descair o veículo 
ao arrancar numa subida.
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iPOD® SISTEMA DE 
MONITORIZAÇÃO 

DA PRESSÃO DOS PNEUS

COMBINE O ECRÃ À SUA 
COR

ASSISTENTES DE 
CONDUÇÃO

NAVEGAÇÃO PASSO-A-
PASSO

AVANÇADO ECRÃ DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO NISSAN

INOVAÇÃO MESMO À SUA FRENTE.
Congestionamentos. Um jantar planeado. Com tanta coisa a acontecer à sua volta, é fácil 
desviar as  atenções do que é mesmo importante: conduzir. Desde orientações passo-a-passo 
até à apresentação da identificação de chamadas, o Avançado Ecrã de Assistência à Condução 
coloca todas as informações mesmo à sua frente, ajudando a minimizar o tempo em que tem 
de olhar para o lado.
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3 ANOS

GRATUITA
ATUALIZAÇÃO

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

NISSANCONNECT

INOVAÇÃO QUE MANTÉM O SEU 
MUNDO MAIS PRÓXIMO
INTELIGENTE E FUNCIONAL. O NissanConnect dispõe de uma vasta gama de funções e é incrivelmente fácil de 
utilizar, graças ao ecrã táctil anti-reflexos de 5,8" e alta resolução. Inclui uma potente combinação de funções de 
áudio, navegação e comunicações, para além de conectividade e integração de smartphone de última geração.

CONECTADO ONDE QUER QUE SE ENCONTRE. O NissanConnect proporciona a integração de Smartphone. 
Usufrua de uma lista crescente de aplicações* no prático ecrã do seu Nissan, perfeitamente adaptado para 
melhorar, de forma segura, a sua experiência geral de condução. O seu X-Trail tornar-se-á uma parte 
integrante do seu estilo de vida conectado, tal como o seu smartphone, tablet e computador.

As funções inteligentes de ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO e navegação auxiliam-no em todos os tipos de 
condições de tráfego.

RECEPÇÃO ÁUDIO VIA BLUETOOTH®. Desfrute de rádio digital, rádio internet móvel (OTA) ou música a partir 
do seu telemóvel.

ENTRADA PARA iPOD/USB. Ligue o seu iPod ou leitor MP3 para aceder à sua biblioteca de música 
enquanto conduz.

METEOROLOGIA, VOOS, ETC.

* Exclusão de Responsabilidades: A condução é algo sério. Só deve utilizar os serviços NissanConnect quando for seguro fazê-lo. Algumas aplicações 
poderão ser disponibilizadas mais tarde. É necessária uma subscrição do serviço NissanConnect, a qual está disponível como um serviço gratuito durante 
2 anos a contar da data de aquisição. O serviço e as aplicações estão disponíveis apenas nalguns países europeus e em modelos Nissan seleccionados. 
O serviço e as aplicações poderão ser fornecidos por terceiros, fora do controlo da Nissan, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, não sendo 
a Nissan ou os seus agentes responsáveis por tais alterações (incluindo, sem limitação, cancelamento/suspensão de serviços por terceiros). Algumas 
funções remotas requerem um telefone ou dispositivo compatível que não é fornecido com o veículo. As redes móveis são disponibilizadas pelos 
operadores móveis, não tendo a Nissan qualquer controlo sobre as mesmas. As redes móveis não estão disponíveis em todas as áreas. Poderão 
aplicar-se tarifas de roaming e/ou de comunicação de dados. A Nissan não é responsável pela substituição ou actualização de qualquer 
equipamento, nem por quaisquer custos de operações necessárias para assegurar a continuidade do serviço em caso de alteração deste último.
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Os controlos no ecrã permitem-lhe 
indicar ao  sistema como pretende 
estacionar.

Noutras situações de estacionamento, 
os controlos no ecrã ajudam-no a 
escolher o lugar pretendido e, depois, 
orientam-no nas manobras.

Estacionar o Nissan X-Trail é tão fácil 
como conduzi-lo. O sistema de 
estacionamento automático mede o lugar 
disponível para garantir que dispõe de 
espaço suficiente. Além disso, no Modo 
Auto, o Nissan X-Trail realiza todas as 
manobras por si, estacionando  sem 
esforço no lugar

CÂMARA DE VISÃO 360°

PROTECÇÃO TOTAL.
E se estacionar fosse mais fácil? Uma câmara de visão traseira é fantástica ao 
estacionar em marcha-atrás mas, ao estacionar, convém ver mais do que apenas para 
trás. É por isso que o Nissan X-Trail oferece uma Câmara de Visão 360°. 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. E dado que nem todos os obstáculos são 
imóveis (como por exemplo carrinhos de compras e outros), a Detecção de Objectos 
em Movimento vigia a área e o Nissan X-Trail pode avisá-lo de quaisquer objectos em 
movimento nas proximidades.
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Ajuda à reacção. Quando é necessário travar bruscamente 
ou contornar subitamente um obstáculo, estas tecnologias 
de série ajudam-no a reagir a uma situação potencialmente 
perigosa.

O Controlo Activo da Trajectória ajuda-o a manter a 
trajectória correcta.

O ABS ajuda-o a manter o controlo da trajectória ao contornar 
obstáculos enquanto trava.

A Assistência à Travagem ajuda a aplicar a força máxima de 
travagem ao detectar uma travagem brusca e uma situação 
de emergência.

Sempre a protegê-lo. Nos casos em que uma colisão é inevitável, 
a construção da zona da Carroçaria desenvolvida pela Nissan, 
ajuda a absorver o impacto, enquanto os avançados sistemas 
de cintos de segurança e airbags protegem os passageiros.

FILOSOFIA DO ESCUDO DE PROTECÇÃO 
INTELIGENTE DA NISSAN

INOVAÇÃO QUE CUIDA 
DE SI
E se tivesse a confiança de que necessita para cada parte 
do seu percurso? O Escudo de Protecção Inteligente da 
Nissan constitui uma abordagem integral à segurança que 
orienta a engenharia e o desenvolvimento de cada veículo 
que construímos.

Sempre vigilante. As tecnologias inteligentes ajudam a supervisionar 
os sistemas do seu veículo e a área que o rodeia, incluindo um aviso 
quando se desvia da sua faixa ou um sistema que assegura que os 
pneus têm a pressão correcta.

Sistemas disponíveis segundo versão:

Sistema Anti-Colisão Frontal

Aviso de Ângulo Morto

Aviso de Mudança Involuntária de Faixa

Câmara de Visão 360° com Detecção de Objectos em Movimento

Alerta de Fadiga. Sempre atento ao seu bem-estar, o Nissan X-Trail vigia 
a sua condução e apresenta um aviso no Avançado Ecrã de Assistência 
à Condução.

Identificador de Sinais de Trânsito. Conhecimento é poder. E, para o 
manter bem informado, o Nissan X-Trail emprega um sistema avançado 
que pode efectivamente ler os sinais de trânsito, incluindo os limites de 
velocidade e outros sinais de informação, e apresentar toda a informação 
no Ecrã de Assistência à Condução.

Regulador Automático das Luzes de Máximos. Se estiver a circular com 
os máximos ligados e o sistema detectar tráfego em sentido contrário, 
desliga automaticamente os máximos.

Disponível em toda a gama:

Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus. Permite-lhe saber 
quando um pneu está com pouca pressão.

Airbags frontais suplementares do condutor e passageiro 
da frente 

Airbags frontais laterais suplementares montados nos bancos

Airbags laterais de cortina suplementares montados no tecto

Sistema ISOFIX® na 2ª fila de bancos

AIRBAGS 
DE SÉRIE
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Aviso de Ângulo Morto Se for detectado um 
veículo na zona do ângulo morto, aparece 
um indicador na porta do condutor ou do 
passageiro da frente, bem como no Ecrã de 
Assistência à Condução. Se ligar o indicador 
de mudança de direcção, o indicador 
piscará e será emitido um aviso sonoro.

Aviso Mudança Involuntária de Faixa. 
Se o Nissan X-Trail detectar que se está a 
desviar da sua faixa, o sistema de Aviso de 
Mudança Involuntária de Faixa emite um 
aviso visual e sonoro. O sistema é tão 
inteligente que está concebido para silenciar 
os avisos logo que o indicador de mudança 
de direcção é ligado.

Detecção de Objectos em 
Movimento. Quando a Câmara de 
Visão 360° está em utilização e 
detecta movimentos junto do veículo, 
emite um sinal visual e sonoro.

TECNOLOGIAS DO ESCUDO DE PROTECÇÃO INTELIGENTE DA NISSAN

MAIS VALE PREVENIR DO QUE REMEDIAR.
Não seria fantástico se pudesse conduzir sempre com uma prevenção proverbial? As tecnologias 
do Escudo de Protecção Inteligente da Nissan constituem um conjunto de sistemas de segurança 
avançados que velam pelo seu bem-estar e o avisam quando surge uma situação de perigo. 
E nós temos a certeza de que este tipo de conhecimento antecipado vale sempre mais do que 
qualquer remédio.

Sistema anti-colisão frontal. Se houver risco de colisão com o veículo dianteiro, este sistema emite 
um aviso sonoro e visual. No caso de não haver reacção imediata por parte do condutor, os travões 
activam-se automaticamente.
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ACCESSÓRIOS GENUÍNOS NISSAN
TORNE ESTE X-TRAIL EXCLUSIVAMENTE SEU.

DESCUBRA A
PERSONALIZAÇÃO (E)X-TREMA

1. Pack Style em Cromado: Capas de 
espelho retrovisor, embelezador 
inferior porta da bagageira, frisos 
laterais.

2. Cobertura frontal do pára-choques 
dianteiro com embelezador

3. Jantes em liga leve 19" WIND com 
centro de jante, em cinzento escuro

4. Embelezador inferior porta da bagageira

5. Barras de carga em aluminio

6. Gancho reboque amovível 

7. Grade divisória bagageira

8. Embelezador do pára-choques traseiro

9. Protecções de entrada dianteiras com 
iluminação

PERSONALIZE O SEU X-TRAIL

até ao mais ínfimo pormenor, 
combinando embelezadores com 
práticos e inteligentes Acessórios 
Genuínos Nissan. Opte pelas capas 
de espelho retrovisor e frisos 
laterais cromados e, conjugue-os 
com as jantes em liga leve de 19". 
Acrescente ainda o sempre útil 
tapete de bagageira e protecções 
das embaladeiras iluminadas, 
para criar uma sensação premium: 
a decisão é sua.
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CORES REVESTIMENTOS

Precision Grey - KAD/M Diamond Black - G41/M
M: Metalizada

S: Sólida

Titanium Green - EAN/M Amber - EAR/M Volcano Red - AX6/S

Mediterranean Blue - RAQ/M Pearl White - QAB/M Techno Silver - K23/M

Jante em liga leve de 17" Jante em liga leve de 19" 

JANTES EM LIGA LEVE DIMENSÕES

A: Distância entre eixos: 2705 mm

B: Comprimento total: 4640 mm

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

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

TECIDO

PELE* COM PERFURAÇOES - BEGE PELE* COM PERFURAÇOES - PRETA

*Algumas partes dos bancos em pele podem conter pele artificial
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NA NISSAN, 

FOCAMOS NA 
QUALIDADE. 

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, 

o Sistema de Câmara 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 pré-
produção, fechámos e abrimos portas e capotas milhares de vezes e usamos 

cinza vulcânica 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.
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Um Contrato de Manutenção NISSAN é a melhor forma de proporcionar ao seu Nissan 
QASHQAI 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.

A Extensão de Garantia permite-lhe beneficiar da garantia do Nissan QASHQAI 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.

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.

VEÍCULO DE CORTESIA GRATUITO
Comprometemo-nos a garantir a sua mobilidade, 

enquanto prestamos assistência ao seu Nissan. 
Efectue previamente a marcação da sua visita 

à oficina, e garantimos-lhe um veículo de cortesia 
gratuito ou outras soluções de mobilidade, que 

satisfaçam as suas necessidades.

EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS
Comprometemo-nos a disponibilizar-lhe o melhor 
serviço de manutenção para o seu Nissan, graças à 

experiência e qualificação das nossas equipas. 
Simplificando, sabemos melhor do que ninguém 

como cuidar do seu veículo. Além disso, para garantir a 
melhor relação qualidade-preço, igualaremos o preço 

dos orçamentos comparáveis, que incluam a utilização 
exclusiva de peças e fluidos genuínos Nissan, num raio 

de 10 km de qualquer Concessionário ou Reparador 
autorizado da nossa rede em Portugal.

CHECK-UP GRATUITO DO VEÍCULO 
Comprometemo-nos a efectuar um check-up 
gratuito do seu veículo, antes de realizar qualquer 
intervenção. Assim, saberá exactamente o que 
é necessário fazer e o custo do serviço. Pode 
consultar os preços online ou num Concessionário 
ou Reparador autorizado Nissan.

NISSAN ASSISTANCE+
Comprometemo-nos a disponibilizar-lhe 
soluções e apoio contínuo. Seja qual for a idade 
do seu Nissan, sempre que efectuar a manutenção 
periódica do seu veículo num Concessionário ou 
Reparador autorizado Nissan, oferecemos-lhe 
um ano de assistência em viagem, 24 horas por 
dia e 7 dias por semana, para o caso de suceder 
algo inesperado.

NÃO HÁ UM LIMITE DE TEMPO PARA BENEFICIAR DAS NOSSAS PROMESSAS. SE ADERIU AO PROGRAMA 
YOU+ NISSAN, NÓS VAMOS CUIDAR DE SI DE UMA FORMA TRANSPARENTE, HONESTA E AUTÊNTICA. 

PARA SEMPRE. ESTA É A NOSSA PROMESSA.

A NOSSA PROMESSA, A SUA EXPERIÊNCIA

O QUE NECESSITE, QUANDO NECESSITE, ONDE NECESSITE. LIGUE-NOS PARA O TELEFONE GRATUITO 800 200 000 E ESTAREMOS À SUA DISPOSIÇÃO.

O NISSAN X-TRAIL OFERECE-LHE 
DE SÉRIE:

GARANTIA DE 3 ANOS OU 100 000 KM 

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

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO ANUAIS 
OU DE 20 000KM PARA MOTORES A 
GASOLINA

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

EXTENSÃO DE GARANTIA 5★
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A NOSSA PROMESSA. A SUA EXPERIÊNCIA.

Concessionário:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta publicação estejam correctos no momento da 
impressão (Janeiro 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 
actualizadas 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 International.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – PT – Nissan X-Trail – jan/17. – impresso na U.E.
Criado por NEW BBDO, França – Tel.: +33 1 40 62 37 37 e produzido por eg+ worldwide, FRANÇA – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Para beneficiar de todas estas vantagens, registe-se no espaço exclusivo para Clientes em www.youplusnissan.pt 
Descubra em detalhe o programa Promessa Cliente em nissan.pt/promessacliente ou na nossa rede oficial de concessionários.

w w w . n i s s a n . p t

Siga-nos em: /NissanPortugal /NissanPortugal/NissanPortugal

VEÍCULO DE CORTESIA GRATUITO
EQUIPARAÇÃO DE PREÇOS
NISSAN ASSISTANCE+
CHECK-UP GRATUITO DO VEÍCULO
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X-TRAIL ACENTA
dCi EU6 130 CV (96 kW)  
dCi EU6 130 CV (96 kW) XTRONIC

Equipamento de série
Segurança
• 6 airbags (frontais, laterais e de cortina)
• ABS+EBD+ESP
• Faróis de activação automática e sensor de chuva
• Retrovisor interior com anti-encandeamento  

automático
• “Cruise Control” e limitador de velocidade
• Sistema ISOFIX® na 2a fila de bancos
• Sistema de monitorização da pressão dos pneus
• Imobilizador
• Pneu sobressalente (tamanho reduzido)
• Assistente de arranque em subida

Tecnologia
• Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
• Chassis Control: 

- Controlo activo da trajectória 
- Controlo activo de condução 
- Travão activo do motor XTRONIC (versão XTRONIC)

• Ecrã Nissan Drive Assist (Computador de bordo 
com ecrã TFT a cores de 5”)

• Rádio CD  
• 6 colunas
• Porta USB e conector MP3 (Aux-in 3,5mm)
• Bluetooth® com microfone
• Travão de mão eléctrico
• Fecho centralizado com comando à distância

Exterior
• Jantes em liga leve de 17’’
• Tecto de abrir panorâmico
• Pára-choques na cor da carroçaria
• Faróis LED diurnos exclusivos
• Faróis de nevoeiro em cromado
• Espelhos retrovisores à cor da carroçaria,  

com intermitentes, aquecidos e reguláveis 
electricamente

• Espelhos retrovisores rebatíveis electricamente
• Manípulos das portas em cromado
• Embelezador de vidros em cromado
• Vidros traseiros escurecidos

Interior
• Ar Condicionado automático “Dual Zone”  

(condutor / pass.)
• Vidros eléctricos dianteiros e traseiros
• Apoio de braços dianteiro e traseiro
• Bancos dianteiros Advanced Comfort
• 2a fila de bancos rebatível por partes (60/40)
• Estofos em tecido
• Volante e punho da mudança de velocidades  

em pele
• Volante multifuncional
• Tomada de 12V
• 2 pousa-copos climatizados
• Divisória de carga para bagageira (18 combinações)
• 7 lugares

X-TRAIL N-CONNECTA
dCi EU6 130 CV (96 kW)  
dCi EU6 130 CV (96 kW) XTRONIC
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) XTRONIC
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) 4x4-i
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) 4x4-i XTRONIC

Adicional ao equipamento 
Acenta
Segurança
• Escudo de Protecção Inteligente - Safety Pack:  

- Aviso de mudança involuntária de faixa 
- Identificador de sinais de trânsito 
- Regulador automático das luzes de máximos 
- Sistema anti-colisão frontal 

Tecnologia
• Novo NissanConnect: 

- Apps via smartphone 
- Ecrã táctil de 7” anti-reflexo de alta resolução 
- Sistema de navegação em 3D  
- Tecnologia Google™ Send-to-Car

• Câmara de visão 360o

• Botão Start/Stop
• Chave inteligente

Exterior
• Jantes em liga leve de 19”
• Barras de tejadilho 
• Portão traseiro com abertura eléctrica

X-TRAIL TEKNA
dCi EU6 130 CV (96 kW)  
dCi EU6 130 CV (96 kW) XTRONIC
dCi EU6 130 CV (96 kW) 4x4-i
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) XTRONIC
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) 4x4-i
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) 4x4-i XTRONIC

Adicional ao equipamento  
N-CONNECTA 
Segurança

• Escudo de Protecção Inteligente -  
Driver Assist Pack:  
- Alerta de fadiga 
- Aviso de ângulo morto 
- Detecção de objectos em movimento

• Faróis dianteiros com autonivelação

Tecnologia
• Sistema de estacionamento automático

Exterior
• Faróis Bi LED

Interior
• Bancos dianteiros ajustáveis electricamente
• Bancos dianteiros aquecidos
• Estofos em pele*

* Algumas partes dos estofos em pele podem conter pele artificial.



Nissan X-TRAIL
Novidades de segurança e tecnologia (I)
Janeiro 2017

Identificador de sinais de 
trânsito:
O sistema mantém-no a 
par dos últimos limites de 
velocidade, detectando todos 
os sinais da  
via em que circula.

Apps através do smartphone:
Mantenha-se informado 
graças às notificações de 
Facebook e às suas aplicações 
favoritas de desporto e 
informação.

Aviso de ângulo morto:
Caso seja detectado um 
veículo em qualquer um dos 
ângulos mortos, são emitidos 
flashes luminosos e é activado 
um aviso sonoro. 

Aviso de mudança 
involuntária de faixa:
O Nissan X-TRAIL irá alertá-lo 
caso saia da sua faixa. Se não 
tiver indicado a manobra com 
o pisca, o sistema irá  
pedir-lhe que corrija a sua 
trajectória.

Ecrã táctil de 7” anti-reflexo 
de alta resolução:
Incrivelmente fácil de usar. 
Avançadas funções de 
navegação, comunicação e 
entretenimento/áudio com 
um alto nível de conectividade.

Sistema de navegação 3D:
Desfrute de uma navegação 
completa por toda a Europa e 
mapas em 3D. Também dispõe 
de reconhecimento de voz em 
7 idiomas e informações de 
trânsito em tempo real.

Alerta de fadiga:
Este sistema avalia o seu nível 
de concentração e de fadiga de 
acordo com a sua condução, 
emitindo um sinal sonoro e 
visual, se for aconselhável fazer 
uma pausa.

Regulador automático das 
luzes de máximos:
Este sistema maximiza a 
visibilidade activando os 
máximos e reduzindo-os 
temporariamente a médios 
quando detecta um veículo em 
sentido contrário ou distante. 

Tecnologia Google™  
Send-to-Car:
Programe o percurso no seu 
portátil e envie-o directamente 
para o seu Nissan X-TRAIL.

Detecção de objectos em 
movimento:
Conheça o seu co-piloto digital 
de estacionamento. Com uma 
cobertura de 360o, esta função 
avisa-o quando alguma coisa 
se aproxima - não só objectos, 
mas também animais e 
crianças.

Sistema de anti-colisão 
frontal:
Se houver risco de colisão 
com o veículo dianteiro, este 
sistema emite um aviso 
sonoro e visual. No caso de 
não haver reacção imediata 
por parte do condutor, 
os travões activam-se 
automaticamente.

Escudo de Proteccão Inteligente - Safety Pack  A partir do equipamento N-CONNECTA: Aviso de mudança involuntária de faixa, 
Identificador de sinais de trânsito, Regulador automático das luzes de máximos e Sistema de anticolisão frontal.

Escudo de Proteccão Inteligente - Driver Assist Pack  A partir do equipamento TEKNA: Aviso de ângulo morto, Alerta de fadiga e 
Detecção de objectos em movimento.

NissanConnect  A partir do equipamento N-CONNECTA: Apps através do smartphone, Tecnologia Google™ Send-to-Car, Ecrã táctil 
de 7” anti-reflexo de alta resolução e Sistema de navegação 3D.



Nissan X-TRAIL
Novidades de segurança e tecnologia (II)
Janeiro 2017

Controlo activo da trajectória. Travão activo do motor 
XTRONIC.

Controlo activo de condução.

Sistema de estacionamento automático: 
Avalie o espaço e, se o Assistente de Estacionamento lhe indicar OK, 
posicione o seu Nissan X-TRAIL nas linhas de orientação que  
delimitam o espaço de estacionamento e estacione de forma perfeita.

Chassis Control

Sistema de monitorização da pressão dos pneus: 
Deixe de especular. A pressão de cada pneu aparece indicada no 
ecrã; se a pressão estiver baixa, aparecerá um sinal luminoso no 
monitor.

Assistente de arranque em subida: 
Evitará que, durante 2-3 segundos, o seu veículo retroceda ao 
arrancar numa subida quando se engrena a mudança e se acelera.

Controlo activo da trajectória: Analisa a performance e a trajectória do veículo, actuando subtilmente sobre os travões, para imitar 
a função de Diferencial de Deslizamento Limitado e, assim, proporcionar uma melhor tracção e limitar a subviragem. Trabalhando de 
forma suave para que o condutor não se aperceba da sua acção, este sistema inteligente distribui de maneira equilibrada o binário, 
proporcionando uma condução ágil e segura.

Controlo activo de condução: Analisa a superfície da estrada para detectar ondulações ou buracos que possam potencialmente 
afectar a estabilidade da carroçaria, e gere a distribuição do binário, aplicando subtilmente os travões para compensá-lo.

Travão activo do motor XTRONIC: Aumenta a potência e o controlo da transmissão XTRONIC para proporcionar um nível superior 
de travão do motor em condução em curvas ou desaceleração. Principais vantagens: melhor controlo dos travões e melhor 
sensibilidade dos mesmos com menos esforço sobre o pedal, menor uso dos travões das rodas em curvas e, ainda, melhor 
sensibilidade em caso de paragem total.



Nissan X-TRAIL
Especificações Técnicas
Janeiro 2017

4x2

dCi 130 CV (96 kW) 2.0dCi EU6 177 CV (130 kW)

Acenta / N-CONNECTA / Tekna N-CONNECTA / Tekna

MOTOR
Cilindrada cm3 1598 1995
Diâmetro x curso mm 80 x 79,5 84 x 90
Potencia máxima (1) CV(kW)/rpm 130 (96) / 4000 177 (130) / 3750
Binário máximo (1) Nm/min-1 320 / 1750 380 / 2000
Taxa de compressão 15,4:1 15,6:1
Alimentação do combustível Injecção directa Common Rail
Sistema de controlo de emissões Control de emissões / Catalizador por oxidação com Filtro de Partículas Diésel EURO 6

TRANSMISSÃO

Tipo de transmissão Manual de 6 vel. XTRONIC

CHASSIS
Suspensão – Dianteira Independente, Mc Pherson
  – Traseira Independente, Multilink
Direcção Cremalheira e pinhão, Assistida e eléctrica
Sistema de travagem ABS, inclui EBD e BAS
Travões dianteiros / traseiros Discos dianteiros e traseiros, assistidos electricamente 
Jantes 17 x 7.0J (Acenta); 19 x 7.0J (N-CONNECTA e Tekna)
Pneus  225/65 R17 (Acenta); 225/55 R19 (N-CONNECTA e Tekna)

PESOS E DIMENSÕES
Peso bruto  kg 2090 - 2260 2140 - 2310 2170 - 2330
Peso em circulação min. / máx. kg 1500 / 1550 1540 / 1595 1595 - 1650 / 1650 - 1689
Peso máx. rebocável com travão  kg 2000 1500 1650
Carga útil máxima (2)   kg 470 520 - 532 / 641 - 653
Comprimento/ Largura / Altura (máxima) mm 4640 / 1820 (1830 com jantes de 19”) / 1710 (1715 com barras de tejadilho)
Distância entre eixos mm 2705
Via dianteira / Via traseira mm 1575 (1580 com jantes de 19”) / 1575 (1580 com jantes de 19”)
Dimensão máxima da bagageira:  
profundidade / largura mm

935 / 1142

Capacidade da bagageira (VDA) l 445
Capacidade da bagageira com os  
bancos rebatidos (VDA) l

1982

Capacidade do depósito de combustível l 60

PERFORMANCE (17”) (19”) (17”) (19”) (19”)
Consumos (3)  – Ciclo urbano  l/100 km 5,7 5,8 5,8 6,0 6,1
combustível * – Ciclo extra urbano  l/100 km 4,5 4,6 4,7 4,9 5,6
  – Ciclo Misto  l/100 km 4,9 5,1 5,1 5,3 5,8
Emissões CO2 * g/km 129 133 135 139 152
Velocidade máxima  km/h 188 180 199
Aceleração 0 - 100 km/h  s 10,5 11,4 9,6
Raio de Viragem (entre muros) m 11,2
Distância máxima ao solo  mm 210

(1) De acordo com a Directiva 80/1269*1999/99/CE.
(2) Dados de acordo com a Directiva EC: o peso em circulação inclui combustível, liquidos de refrigeração, lubrificantes, roda subressalente e ferramentas. Não inclui o peso do 

condutor. A carga útil pode reduzir-se de acordo com os equipamentos opcionais e acessórios instalados.
(3) De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*630/2012 (o equipamento opcional, a manutenção, a técnica de condução, bem como as condições atmosféricas e do pavimento, 

podem afectar os resultados oficiais). 
* Os valores apresentados referentes a consumos e emissões de CO₂ estão pendentes de homologação final.
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Nissan X-TRAIL
Especificações Técnicas
Janeiro 2017

ALL MODE 4x4-i

dCi 130 CV (96 kW) 2.0dCi EU6 177 CV (130 kW)

Tekna N-CONNECTA / Tekna

MOTOR
Cilindrada cm3 1598 1995
Diâmetro x curso mm 80 x 79,5 84 x 90
Potencia máxima (1) CV(kW)/rpm 130 (96) / 4000 177 (130) / 3750
Binário máximo (1) Nm/min-1 320 / 1750 380 / 2000
Taxa de compressão 15,4:1 15,6:1
Alimentação do combustível Injecção directa Common Rail
Sistema de controlo de emissões Control de emissões / Catalizador por oxidação com Filtro de Partículas Diésel EURO 6

TRANSMISSÃO

Tipo de transmissão Manual de 6 vel. X-TRONIC Manual de 6 vel.

CHASSIS
Suspensão – Dianteira Independente, Mc Pherson
  – Traseira Independente, Multilink
Direcção Cremalheira e pinhão, Assistida e eléctrica
Sistema de travagem ABS, inclui EBD e BAS
Travões dianteiros / traseiros Discos dianteiros e traseiros, assistidos electricamente 
Jantes 17 x 7.0J (Acenta); 19 x 7.0J (N-CONNECTA e Tekna)
Pneus  225/65 R17 (Acenta); 225/55 R19 (N-CONNECTA e Tekna)

PESOS E DIMENSÕES
Peso bruto  kg 2160 - 2320 2240 - 2400 2190 - 2350
Peso em circulação min. / máx. kg 1580 / 1615 1665 - 1720 / 1725 - 1759 1615 - 1670 / 1675 - 1709
Peso máx. rebocável com travão  kg 2000 1650 2000
Carga útil máxima (2)   kg 470 520 - 532 / 641 - 648 520 - 531 / 641 - 648
Comprimento/ Largura / Altura (máxima) mm 4640 / 1820 (1830 com jantes de 19”) / 1710 (1715 com barras de tejadilho)
Distância entre eixos mm 2705
Via dianteira / Via traseira mm 1575 (1580 com jantes de 19”) / 1575 (1580 com jantes de 19”)
Dimensão máxima da bagageira:  
profundidade / largura mm

935 / 1142

Capacidade da bagageira (VDA) l 445
Capacidade da bagageira com os  
bancos rebatidos (VDA) l

1982

Capacidade do depósito de combustível l 60

PERFORMANCE (19”) (19”) (19”)
Consumos (3)  – Ciclo urbano  l/100 km 6,3 6,5 6,6
combustível * – Ciclo extra urbano  l/100 km 4,9 5,9 5,3
  – Ciclo Misto  l/100 km 5,4 6,1 5,8
Emissões CO2 * g/km 143 162 153
Velocidade máxima  km/h 186 196 204
Aceleração 0 - 100 km/h  s 11,0 10,0 9,4
Raio de Viragem (entre muros) m 11,2
Distância máxima ao solo  mm 210

(1) De acordo com a Directiva 80/1269*1999/99/CE.
(2) Dados de acordo com a Directiva EC: o peso em circulação inclui combustível, liquidos de refrigeração, lubrificantes, roda subressalente e ferramentas. Não inclui o peso do 

condutor. A carga útil pode reduzir-se de acordo com os equipamentos opcionais e acessórios instalados.
(3) De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*630/2012 (o equipamento opcional, a manutenção, a técnica de condução, bem como as condições atmosféricas e do pavimento,  

podem afectar os resultados oficiais). 
* Os valores apresentados referentes a consumos e emissões de CO₂ estão pendentes de homologação final.
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