
VISIA 

A felszereltségi szint főbb elemei:
• LED-es nappali menetfény
• 17"-os könnyűfém keréktárcsa
• Manuális légkondicionáló berendezés
• Sebességtartó automatika sebességhatárolóval

• Kézzel behajtható + elektromos + fűthető külső tükrök
• Elektromos rögzítőfék
• CD-rádiós audiorendszer, MP3, USB- és iPod-csatlakozó,
• Bluetooth® (kihangosítás és zene)

Nettó havi díj:

50 400 Ft-tól 0% kamattól4

ACENTA 

A felszereltségi szint főbb elemei:
• Közúti jelzések felismerése (TSR)
• Intelligens Vészfékezési Asszisztens Gyalogosfelismeréssel
• Sávelhagyásjelzés (LDW)
• Első és hátsó parkolóradar

• Első ködlámpa
• Kétzónás automata légkondicionáló berendezés
• 6 hangszóró

Nettó havi díj:

52 900 Ft-tól

N-CONNECTA

A felszereltségi szint főbb elemei:
• 18"-os könnyűfém keréktárcsa
• Tetősínek
• Kéznélkül nyitható csomagtérajtó
• Intelligens kulcs + nyomógombos motorindítás

• NissanConnect + DAB
• Cápauszony-antenna
• Intelligens 360 fokos parkolókamera (AVM)
• Mozgó tárgyak észlelése (MOD)

Nettó havi díj:

56 300 Ft-tól

TEKNA

A felszereltségi szint főbb elemei:
• Intelligens holttér-figyelő
• LED fényszórok + Adaptív Elsőfényszóró-rendszer
• 19"-os könnyűfém keréktárcsa
• Elektromos napfénytető

• Fűthető első és hátsó ülések
• Fűthető kormánykerék
• Prémium BOSE® hangrendszer (csak 5 ülés esetén)
• Bőrülések

Nettó havi díj:

61 100 Ft-tól

NISSAN X-TRAIL

NISSAN JÖVŐÁLLÓ PROGRAM – ÚJ CROSSOVEREKRE

3x INGYENES 
ÉVES KARBANTARTÁS3

10 ÉVES 
GARANCIACSOMAG2

0%
KAMATTÓL4

7 ÜLÉSES KIVITEL ESETÉN 2 500 000 Ft 

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL NAGYCSALÁDOSOKNAK1

0% kamattól4

0% kamattól4

0% kamattól4



• Elektromos napfénytető

NISSAN X-TRAIL AZ AJÁNLAT RÉSZLETEI
NISSAN JÖVŐÁLLÓ PROGRAM – ÚJ CROSSOVEREKRE

10 ÉVES GARANCIACSOMAG2

Biztonság és nyugalom hosszú időre

A váratlan költségeket minimalizálja

Átruházható az autó továbbértékesítése esetén

Növeli az autó értékét

A Nissan Jövőálló Programban minden új crossoverünkre 10 éves garanciacsomagot adunk: 

3 év/100 ezer km gyártói garanciát és 7 év/50 ezer km kiterjesztett garancia biztosítást.

3x INGYENES ÉVES KARBANTARTÁS3

A Nissan Jövőálló Programban minden új crossoverünkre az első három, éves karbantartást költségmentesen biztosítjuk.

Költségmentesség - mind az alkatrészekre, mind a munkadíjakra

Nissan gyári alkatrészeket használunk fel

Átruházható az autó továbbértékesítése esetén

Legnagyobb szakértelemmel tartjuk karban autóját

NISSAN FINANSZÍROZÁSI PROGRAM4

Válassza finanszírozási programunkat, mely többfajta kedvező lehetőséget kínál nyílt- vagy zárt végű formában. 

Finanszíroztassa a crossoverét akár 0% kamattól!

Fix kamatozás akár, 0% kamattól

Kedvező finanszírozás, a futamidő végén a választás szabadságával

Magánszemélyek számára is elérhető, nyílt végű pénzügyi lízing

Cégek számára az előzetesen felszámított áfa 50%-a visszaigényelhető; a lízingdíj kamatrésze költségként elszámolható

Modell: X-TRAIL dCi 150 6MT Visia

Bruttó listaár: 10.200.000 Ft

Önerő (50%)

4 030 099 Ft+ ÁFA

Rögzített kamatozású 
ügyleti kamat

0,0%

THM

0,2%

Futamidő

48 hónap

Maradványérték (20%)

1 612 039 Ft + ÁFA

Havidíj

50 377 Ft + ÁFA



OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

ACENTA N-CONNECTA TEKNAVISIA

• Nissan Menetdinamikai Rendszer (Intelligens 
Menetszabályozás és Intelligens Nyomvonal-
Szabályozás) 
• ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok a második 
üléssor szélső ülésein 
• LED-es nappali menetfény 
• 17"-os könnyűfém keréktárcsa 
• Manuális légkondicionáló berendezés
• Sebességtartó automatika sebességhatárolóval 
• Kézzel behajtható + elektromos + fűthető külső 
tükrök 
• Első és hátsó elektromos ablakemelők, komfort-
kapcsolással a bal első ablakhoz 
• Elektromos rögzítőfék 
• 40/20/40 arányban osztva lehajtható, dönthető és 
csúsztatható hátsó ülés 
• CD-rádiós audiorendszer, MP3, USB- és iPod-
csatlakozó, Bluetooth® (kihangosítás és zene) 
• 4 hangszóró 
• Fedélzeti számítógép 5”-os színes TFT kijelzővel 
• Multifunkciós kormánykerék 
• Stop/Start Rendszer

• Közúti jelzések felismerése (TSR) 
• Intelligens Vészfékezési Asszisztens 
Gyalogosfelismeréssel (P-FEB) 
• Sávelhagyásjelzés (LDW) 
• Intelligens visszapillantó tükör 
• Távolsági Fényszóró Asszisztens (HBA) 
• Első és hátsó parkolóradar 
• Pótkerék 
• Első ködlámpa 
• Sötétített üveg 
• Kétzónás automata légkondicionáló berendezés 
• 6 hangszóró 
• Esőérzékelő ablaktörlők 
• Intelligens Automata Fényszórók 
• Automata-elektromos behajtható tükrök 
• Puha bőrbevonatú multifunkciós kormánykerék és 
sebességváltó-gomb

• 18"-os könnyűfém keréktárcsa 
• Tetősínek 
• Kéznélkül nyitható csomagtérajtó 
• Intelligens kulcs + nyomógombos motorindítás 
• NissanConnect + DAB1 7

• Cápauszony-antenna 
• Intelligens 360 fokos parkolókamera (AVM) 
• Mozgó tárgyak észlelése (MOD)

• Intelligens Parkolóasszisztens 
• Keresztirányú forgalom figyelmeztetés 
• Intelligens éberségfigyelő rendszer 
• Intelligens holttér-figyelő 
• LED fényszórok + Adaptív Elsőfényszóró-rendszer 
• 19"-os könnyűfém keréktárcsa 
• Elektromos napfénytető 
• Elektromosan állítható első ülések deréktámasszal 
• Bőrülések10

• Fűthető első és hátsó ülések 
• Fűthető kormánykerék 
• Prémium BOSE® hangrendszer (csak 5 ülés esetén) 
• 8 BOSE® hangszóró

Biztonsági csomag (200 000 Ft) 
• Intelligens Visszapillantó tükör 
• Első és hátsó parkolóradar 
• Intelligens Vészfékezési Asszisztens 
Gyalogosfelismeréssel 
• Sávelhagyásjelzés 
• Közúti Jelzések Felismerése 
• Távolsági Fényszóró Asszisztens

Nagycsaládos csomag 7 ülés (300 000 Ft)6

NissanConnect (419 000 Ft)7

• NissanConnect navigáció digitális rádióval 
• Intelligens 360 Fokos Parkolókamera (AVM) 
• Mozgó Tárgyak Felismerése 
• Cápauszony antenna 

Nagycsaládos csomag 7 ülés elektromos 
napfénytetővel (500 000 Ft)6

Prémium csomag (500 000 Ft) 
• LED fényszóró - Adaptív Elsőfényszóró Rendszer 
• 19"-os könnyűfém keréktárcsa 
• Fűthető első ülések 
• Fűthető kormánykerék

Napfénytető (275 000 Ft)

Nagycsaládos csomag 7 ülés elektromos napfénytetővel (500 000 Ft)6

Intelligens Vezetési Asszisztens (280 000 Ft)8 - manuális valtó esetén 
• Intelligens Parkolóasszisztens 
• Keresztirányú forgalom figyelmeztetés 
• Intelligens éberségfigyelő rendszer 
• Intelligens holttér-figyelő 
• Intelligens sebességtartó automatika 
• Intelligens Sávtartó Asszisztens

ProPilot Csomag (280 000 Ft)9 - automata valtó esetén 
• Forgalmi Torlódás Asszisztens 
• Intelligens Parkolóasszisztens 
• Keresztirányú forgalom figyelmeztetés 
• Intelligens éberségfigyelő rendszer 
• Intelligens holttér-figyelő 
• Intelligens sebességtartó automatika 
• Intelligens Sávtartó Asszisztens

Fekete betétes ülések natúr bőr párnázással (180 000 Ft)

Nagycsaládos csomag 7 ülés (200 000 Ft)6

Intelligens Vezetési Asszisztens (90 000 Ft)8 - manuális 
valtó esetén 
• Intelligens sebességtartó automatika 
• Intelligens Sávtartó Asszisztens 

ProPilot Csomag (150 000 Ft)9 - automata valtó esetén 
• Forgalmi Torlódás Asszisztens 
• Intelligens sebességtartó automatika 
• Intelligens Sávtartó Asszisztens 

(VISIA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL) (ACENTA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL) (N-CONNECTA FELSZERELTSÉGI SZINTEN FELÜL)

FŐ FELSZERELTSÉGEK:



NISSAN X-TRAIL

5 VAGY 7 ÜLÉSES KIVITELBEN IS ELÉRHETŐ

AX6 Vörös

K23 Ezüst

G41 Fekete KAD Szürke

RAW Élénk kék

NBF Sötét Vörös

CAS Gesztenyebarna

QAB Gyöngyház fehér

EBB Narancssárga

DIG-T 160 DCT 

MOTOR VÁLTÓ FOGYASZTÁS
CO2 KIBOCSÁTÁS

VISIA N-CONNECTA TEKNAACENTA

BENZIN MOTOR5

7-sebességes 
automata DCT 

benzin

ALAP - 0 Ft GYÖNGYHÁZ - 210.000 Ft

6-sebességes 
manuális

6.5-6.8 l/100km
171-179 g/km

dízel
dCi 150

(340 Nm)

automata CVT 
6.9-7.5 l/100km
182-196 g/kmdízel

dCi 150 XTRONIC
(340 Nm)

6-sebességes 
manuális

dízel
dCi 150 4x4 

(340 Nm)

automata CVT dízel
dCi 150 4x4 XTRONIC

(340 Nm)

KAROSSZÉRIA SZÍNEK

ALAP - 0 Ft GYÖNGYHÁZ - 220.000 FtMETÁL - 190.000 Ft

MOTOR VÁLTÓ
FOGYASZTÁS

CO2 KIBOCSÁTÁS
VISIA N-CONNECTA TEKNAACENTA

DÍZEL MOTOR5

10.725.000 Ft 11.420.000 Ft 12.395.000 Ft8.1-8.5 l/100km
184-193 g/km

6.7-7.1 l/100km
177-185 g/km

7.5-7.9 l/100km
194-208 g/km

10.200.000 Ft 11.080.000 Ft 11.775.000 Ft 12.750.000 Ft

11.680.000 Ft 12.375.000 Ft 13.350.000 Ft

11.680.000 Ft 12.375.000 Ft 13.350.000 Ft

12.280.000 Ft 12.975.000 Ft 13.950.000 Ft

EAN Olivazöld



RAW Élénk kék CAS Gesztenyebarna EBB Narancssárga

TÁJÉKOZTATÓ

1, Az állami támogatás igénybevételének módját és feltételeit a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet határozza meg.

2, 3 év gyártói + 7 év kiterjesztett garancia. A NISSAN Jövőálló Program NISSAN Crossoverek (NISSAN Qashqai, Juke vagy X-Trail) bármely modellverzió választása esetén, 2020. március 3-tól visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes. A 10 éves garanciacsomag a NISSAN által 
biztosított gyártói 3 év vagy 100.000 km garanciából (amelyik hamarabb bekövetkezik) és a NISSAN International Insurance Ltd.által biztosított műszaki meghibásodással kapcsolatos biztosításból tevődik össze. A műszaki meghibásodással kapcsolatos biztosítás- a biztosítási kötvényben 
meghatározott – a Gyártói jótállás időtartamát és futásteljesítményt meghaladó – meghosszabbított időtartamig (gyári garancia időszak feletti +7 év) és/vagy futásteljesítmény eléréséig (+50000 km), mellyel így a csomag által biztosított időszak és km összességében 10 év illetve 
maximum 150.000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik). A kiterjesztett garancia időszakra, illetve futásteljesítményre vonatkozófedezet részleteiről érdeklődjön márkakereskedésinkben, illetve a termék részletes leírását és további feltételeit a biztosítási kötvényhez tartozó általános 
szerződési feltételek tartalmazza, melyekről a [HU aloldal linkje] weboldalon talál bővebb tájékoztatást.

3, A Karbantartási Csomag egy olyan innovatív szervizszolgáltatási termék, mely az karbantartási szerződésben rögzített járműre és intervallumra magában foglalja a hivatalos NISSAN tervszerű karbantartásokhoz szükséges NISSAN gyári alkatrészeket, folyadékokat valamint a hivatalos 
NISSAN márkakereskedő / jóváhagyott NISSAN márkaszerviz (szolgáltatási segéd) által végzett karbantartási munkálatokat is. A szerződés területi hatálya: Magyarország. A karbantartási csomag szolgáltatásai igénybe vehetők bármely – a csomag tartalma szerinti vonatkozó karbantartás 
elvégezésnek idején Magyarországon jegyzett - hivatalos NISSAN Márkakereskedésben / jóváhagyott NISSAN márkaszervizben. A karbantartási csomag részletes feltételeit továbbá az intervallumra vonatkozó alkatrész-keretet és munkaórák adatait karbantartási szerződés részletesen 
tartalmazza. A tájékoztatás nem teljeskörű, részletekért keresse a NISSAN márkakereskedőjét.

4,Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely 50% kezdő lízingdíj, valamint 48 h ónap futamidő esetén érvényes. A 
folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli nyíltvégű pénzügyi lízing esetén fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték összegének 25%-a, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az 
Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. THM: 0,2% - 0,3%. A finanszírozás teljes futamideje 
alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát.

5, A Listaár és a Karosszéria színek árai Ft-ban értendő, és tartalmazza a mindenkori ÁFÁ-t, valamint a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés 
nélküli megváltoztatására. Az árlista a 2020.03.03- tól visszavonásig érvényes. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és regisztrációs díj változás a esetén módosulhatnak. Az aktuális 
árakért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél. 
A fogyasztási és kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, 
amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. A bemutatott motorizációk a Nissan motorok 
változásai miatt a rendelkezésre állási korlátozások hatálya alá tartozhatnak. Ellenőrizze a Nissan márkakereskedőjének elérhetőségét és szállítási dátumát. 
Egyes verziók korlátozottan érhetők el. További informacióért kérjük forduljon markakereskedőjéhez. 

6, 7 ülés esetén a 8 hangszórós Bose® Audiorendszer nem elérhető. 

7, Egyes funkciók használatához megfelelő, a rendszerrel kompatibilis mobil eszközre van szükség (iOS, Android), mely nem tartozik a gépjárműhoz. A telefon és mobilszolgáltatás minőségéért a mobilszolgáltató felel, mely a Nissan hatáskörén kivül áll. A rendszer Bluetooth segítségével 
csatlakoztatott eszközt használ az internetkapcsolat létesítésekor. Bizonyos applikációk csak korlátozottan elérhetőek. A navigációs rendszer lefedettsége az alsóbbrendű utakra vonatkozóan nem tejles. A részletekről érdeklődjön értékesítőinknél. . 

8, Az Intelligens Vezetési Asszisztens a dCi 150 MT és dCi 150 4x4 MT motorokon érhető el. 

9, A ProPilot csomag a dCi 150 XTRONIC és dCi 150 4x4 XTRONIC motorokon érhető el.

10, Az általános iparági gyakorlatnak megfelelően, a bőrülések egyes részei műbőrből készülhetnek. Ezen anyag használatával az ülés tartósságának a növelése a cél, mivel az alkalmazott műbőr ellenállóbb a karcolódással szemben, könnyebben tisztítható és nem ráncosodik az idő 
múlásával. 

EAN Olivazöld

Bruttó vételár 10.200.000 Ft

Regisztrációs adó: 135.000 Ft

Nettó fin. Összeg (Ft): 4.030.099 Ft

Bruttó önerő kalkulált összege (Ft): 4.030.099 Ft  + ÁFA

Maradványérték Ft 1.612.039 Ft  + ÁFA

Lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlásával: 4.030.135 Ft

Futamidő (hó): 48

Törlesztőrlszlet Ft 50.377 Ft  + a havi lízingtőke ÁFA tartalma

THM % 0,3%

Rögzített kamatozású ügyleti kamat % 0,00%

Lízingbevevő által fizetendő teljes összeg vételi jog gyakorlása nélkül 2.418.096 Ft  + ÁFA


