NISSAN X-trail

NISSAN X-trail
Nr oferty: 94662

89 900 PLN
(32) 200 99 10

Dane techniczne
MarkaNISSAN
ModelX-trail
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziasuv
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NISSAN X-trail

Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc163 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2017
Przebieg35 700 km
Kolorczarny
Pojemność1618 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzeniaPolska
StanUżywany

Technologia
Radioodtwarzacz CD
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Tylne czujniki parkowania
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Czujnik deszczu
Czujnik ciśnienia w oponach
Czujnik zmierzchu
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Asystent zmiany biegu
System kamer 360°
Automatyczne światła z funkcją follow me home
Kamera cofania
System Start/Stop
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Przycisk Start/Stop
Inteligentny kluczyk
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Inteligentny asystent parkowania
Nawigacja satelitarna GPS
Radioodtwarzacz CD/MP3 z DAB+
Radio fabryczne
Przednie czujniki parkowania
Gniazdo AUX
Gniazdo USB

Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna pasażera
Przednie, czołowe poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera)
Poduszka powietrzna kierowcy
Przednie, boczne poduszki powietrzne
Kurtynowe poduszki powietrzne
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy
System ISOFIX
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci
Regulacja położenia kolumny kierownicy
ESP
ABS
ASR
Tempomat
Pre-Collision Assist
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Immobilizer
System kontroli cisnienia w oponach
Sygnalizacja niezapiętych pasów
Adaptacyjne światła drogowe
Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy
Ostrzeżenie o poruszających się obiektach
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu
Rozpoznawanie znaków drogowych
Dojazdowe koło zapasowe
Ogranicznik prędkości

Nadwozie
Szyberdach
19" felgi ze stopów metali lekkich
Przednie reflektory przeciwmgłowe
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Felgi aluminiowe
Przednie światła LED
Relingi dachowe
Klamki zewnętrzne chromowane
Światła do jazdy dziennej

Historia
Gwarantowany przebieg
Samochód z polskiej sieci dealerskiej
Samochód zakupiony od osoby prywatnej
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Samochód zarejestrowany na terenie RP
Bezwypadkowy
Kraj pochodzenia: Polska

Wnętrze
Podgrzewana tylna szyba
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Przyciemniane szyby
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Relingi dachowe (srebrne)
Elektrycznie regulowane okno dachowe
Elektrycznie otwierane / zamykane drzwi bagażnika
Dach panoramiczny
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Podłokietnik kierowcy
Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Szklany dach
Składana tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40
Skórzana tapicerka foteli
Podgrzewane przednie siedzenia kierowcy i pasażera
Podgrzewane siedzenia tylne
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Gniazdo 12V
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Podgrzewana kierownica
Roleta przestrzeni bagażowej

Opis
Autoryzowany salon NISSAN Japan Motors w Chorzowie, w ramach programu
Premium Używane ma do zaofeorowania samochód
NISSAN X-Trail 1,6 DIG-T 163 KM Tekna
Produkcja 2017
Z polskiego salonu
Sprawdzony, poszukiwany benzynowy silnik 1,6 DIG-T o mocy 163 KM
konstrukcji Nissana

W tej cenie 2 komplety kół:
- zimowe na orginalnej feldze aluminiowej 17"
- letnie na fabrycznej feldze aluminiowej 19"
Wyposażenie:
Reflektory przednie w technologii LED z funkcją dynamicznego doświetlania
zakrętów
19-calowe felgi ze stopów metali lekkich
Panoramiczny szyberdach z elektrycznie regulowaną zasłoną
Fotele przednie elektrycznie regulowane z elektryczną regulacją podparcia
odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
Tapicerka skórzana czarna
8 głośników BOSE®
Relingi dachowe
Zdalnie otwierana klapa tylna
System inteligentnego kluczyka
System nawigacji NissanConnect + DAB
Antena „płetwa rekina”
Inteligentny system kamer 360°
Wykrywanie poruszających się obiektów
Podgrzewane fotele przednie i tylna kanapa
Podgrzewane koło kierownicy
Pakiet Safety Shield (Inteligentny Asystent Parkowania (IPA), Ostrzeganie o
ruchu w martwym polu, System ostrzegający o ruchu w kierunku
poprzecznym (CTA), Inteligentny system ostrzegania kierowcy)
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
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Inteligentny system automatycznego hamulca awaryjnego
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
Inteligentne lusterko wsteczne
Adaptacyjne światła drogowe (HBA)
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Przednie światła przeciwmgłowe
Przyciemniane szyby
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Automatyczne elektrycznie składane lusterka boczne
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte miękką skórą
System aktywnej kontroli zawieszenia
ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach
Światła do jazdy dziennej LED
Tempomat / ogranicznik prędkości
Elektrycznie regulowane szyby przednie z przełącznikiem AUTO po stronie
kierowcy
Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold (wspomagania ruszania
pod górę)
Składana, odchylana i przesuwana kanapa tylna dzielona w stosunku
40/20/40
5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT
System Stop/Start
Dodatkowo zamontowane akcesoria:
- chromowane nakładki na lusterka boczne
- listwa chromowana klapy bagażnika
- nakładki progowe bagażnika
Posiadamy w ofercie atrakcyjne formy kredytowania oraz leasingu.
Atrakcyjne pakiety akcesoriów.
Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu.
Serdecznie zapraszamy !
Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 KC. Ostateczną
specyfikację, wyposażenie, warunki oraz ceny reguluje umowa – zamówienie.
W naszej ofercie posiadamy także inne modele. W celu poznania pełnej oferty
zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu w Chorzowie.
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