
BALÍČEK 5 ROČNEJ ZÁRUKY

Akciová cena: 

od 24 490 €

N-CONNECTA

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy VISIA):
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin
• Strešné lyžiny
• Bezdotykové ovládanie dverí batožinového priestoru (elektricky)
• Inteligentný kľúč + tlačidlo štart/stop

• NissanConnect so 7" dotykovým displejom, satelitnou
navigáciou a digitálnym rádiom DAB

• Vonkajšia anténa Shark
• Inteligentný panoramatický kamerový parkovací systém
• Monitorovanie pohybujúcich sa objektov za vozidlom

Akciová cena: 

od 27 990 €

TEKNA

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy N-CONNECTA):
• Systém sledovania mŕtveho uhla
• Predné adaptívne LED svetlomety
• Elektricky ovládané strešné okno

• Vyhrievané predné + zadné sedadlá
• Vyhrievaný volant
• Prémiový audiosystém BOSE®, 8reproduktorov5

• Kožené čalúnenie sedadiel

Akciová cena: 

od 31 890 €

2000 € ZĽAVA  
NA VŠETKY VERZIE

NISSAN X-TRAIL

BALÍČEK 5 ROČNEJ ZÁRUKY 
V CENE VOZIDLA1

5 ALEBO 7 MIESTNA VERZIA

MODELOVÝ ROK 2021

VISIA 

Základné prvky výbavy:
• 17" disky kolies z ľahkých zliatin
•  LED svetlá na denné svietenie
• Manuálna klimatizácia 
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 

• Manuálne sklopné, elektricky nastaviteľné a
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

• Elektrická ručná brzda 
• Rádio s CD a USB, MP3, AUX, Bluetooth® 



OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

N-CONNECTA TEKNAVISIA

• Aktívne ovládanie podvozku Nissan (Inteligentný 
systém regulácie nakláňania karosérie, Inteligentné 
aktívne držanie stopy) 
• Ukotvenie detskej sedačky systémom ISOFIX na 
zadných sedadlách 
• LED svetlá na denné svietenie 
• 17" disky kolies z ľahkých zliatin (7 miestna verzia je 
dostupná len so 17" oceľovými diskami kolies)6

• Manuálna klimatizácia 
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
• Manuálne sklopné + elektricky nastaviteľné + 
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 
• Predné a zadné elektrické okná 
• Elektrická ručná brzda (s funkciou „auto hold“) 
• Zadné sklopné a posuvné sedadlo delené v pomere 
40/20/40 
• Rádio s CD a USB, MP3, AUX 
• 4 reproduktory 
• 5" TFT displej palubného počítača 
• Multifunkčné ovládanie na volante 
• Systém Stop/Start

• Nový 7 "dotykový displej NissanConnect s pripojením 
chytrého telefónu, Apple CarPlay® / Android Auto®
• Inteligentný 360-stupňový parkovacia kamera (AVM)
• Detekcia pohybujúcich sa objektov
• Rozpoznávanie dopravných značiek 
• Inteligentné núdzové brzdenie s 
rozpoznávaním chodcov 
• Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu 
• Automatické stmavovanie spätného zrkadla 
• Automatické prepínanie svetiel 
• Predné a zadné parkovacie senzory 
• Dojazdové rezervné koleso 
• Predné hmlovky 
• Tmavé sklá zadných bočných okien a okna piatych 
dverí 
• Dvojzónová automatická klimatizácia 
• 6 reproduktorov 
• Stierače s dažďovým senzorom 
• Automatické zapínanie svetlometov so svetelným 
senzorom 
• Elektricky sklopné + elektricky nastaviteľné + 
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 
• Volant a hlavica radiacej páky potiahnuté kožou
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin 
• Strešné lyžiny 
• Bezdotykové ovládanie dverí
batožinového priestoru (elektricky) 

• Inteligentný kľúč + tlačidlo štartovania motora 
• NissanConnect so 7" dotykovým displejom,
satelitnou navigáciou a digitálnym rádiom DAB4

• Vonkajšia anténa Shark 
• Inteligentný panoramatický
kamerový parkovací systém 

• Monitorovanie pohybujúcich sa
objektov za vozidlom

• Inteligentný parkovací asistent 
• Systém upozornenia na premávku za vozidlom 
• Rozpoznávanie únavy vodiča počas jazdy 
• Systém sledovania mŕtveho uhla 
• Predné svetlomety LED + systém adaptívnych 
predných svetlometov 
• Elektricky ovládané strešné okno 
• Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča (posuvné, 
sklápateľné, výškovo nastaviteľné) s bedrovou 
opierkou 
• Kožené čalúnenie sedadiel3

• Vyhrievané predné + zadné sedadlá 
• Vyhrievaný volant 
• Prémiový audiosystém BOSE®, 8 reproduktorov5

Bezpečnostný balík (690 €)
• Automatické stmavovanie spätného zrkadla 
• Predné a zadné parkovacie senzory 
• Inteligentné núdzové brzdenie s rozpoznaním 
chodcov 
• Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu 
• Rozpoznávanie dopravných značiek 
• Automatické prepínanie svetiel 

Vyhrievané predné sedadlá (200€)

7-miestna verzia (700 €)

Balík Premium (2000 €)
• Predné adaptívne LED svetlomety
• Vyhrievané predné sedadlá 
• Vyhrievaný volant 

7-miestna verzia sériovo dodávaná s elektricky ovládaným strešným 
oknom (1600 €)

Elektricky ovládané strešné okno (900 €)

Sedadlá z hnedej kože s čiernymi výplňami a prešívaním (600 €)

7-miestna verzia (700 €)

(NAD RÁMEC VÝBAVY VISIA) (NAD RÁMEC VÝBAVY N-CONNECTA)

VÝBAVA:

+Navýšenie predĺženej záruky1

(+50.000 km) (205 € )

+Navýšenie predĺženej záruky1

(+50.000 km) (205 € )

+Navýšenie predĺženej záruky1

(+50.000 km) (205 € )



K23 Strieborná

G41 Čierna KAD Šedá

RAW Modrá

NBF Červená Tint

CAS Hnedá Dark             

QAB Biela Pearl            

EBB Oranžová         

DIG-T 160 DCT 
(270 Nm)

MOTOR PREVODOVKA
SPOTREBA 

PALIVA EMISIE CO2 VISIA N-CONNECTA TEKNA

BENZÍNOVÉ MOTORY2

benzín 7-stupňová
automatická DCT

FARBY KAROSÉRIE

Nemetalické - 0 € Perleťové - 800 €Metalické - 650 €

26 490 € 29 990 € 33 890 €8.1-8.5 l/100km
184-193 g/km 24 490 € 27 990 € 31 890 €

Ďalšie informácie

Potrebujete viac informácií? 
Máte otázku? Kontaktujte nás:

080 011 2020
zakaznickapodpora@nissan.sk

INTERIÉR

HNEDÁ KOŽA SO ŠPECIÁLNYM PREŠÍVANÍMPRAVÁ KOŽA S PERFORÁCIOU BÉŽOVÁ PRAVÁ KOŽA S PERFORÁCIOU ČIERNAČIERNA LÁTKA

5 ALEBO 7 MIESTNA VERZIA

https://www.nissan.sk/hello_nissan.html


Dostupnosť niektorých verzií je limitovaná, pre presné informácie o dostupnosti prosím kontaktuje predajcu Nissan.

1, 3 ročná záruka výrobcu + 2 ročná predĺžená záruka. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie s ú považované za súčasť zmluvného návrhu. Balíček 5-ročnej záruky sa skladá zo záruky výrobcu, ktorú 
poskytuje spoločnosť NISSAN na 3 roky alebo 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr), a poistenia pre technické poruchy, ktoré poskytuje spoločnosť NISSAN International Insurance Ltd. Poistenie pre technické poruchy sa vzťahuje na obdobie (+ 2 rokov navyše k záruke výrobcu). 
Podrobné informácie o krytí týkajúceho sa rozšírenej záručnej doby a najazdených kilometrov získate od našich autorizovaných predajcov. Podrobný popis produktu a ďalšie súvisiace podmienky nájdete vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke 
www.nissan.sk.

2, Ceny sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené od 01.03.2021 do odvolania. Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. Niektoré verzie sú v ponuke iba ako skladové vozidlá, pre bližšie informácie o dostupných verziách sa prosím obráťte na Vášho autorizovaného predaj cu Nissan. Hodnoty 
spotreby paliva a produkcie emisií sú uvedené v súlade s platnými Európskymi predpismi. Uvedené hodnoty sú v súlade s WLTP. Cyklus WLTP je nový testovací cyklus na zistenie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Porovnávať je možné len hodnoty, ktoré boli testované rovnakou 
technickou procedúrou. Hodnoty namerané v reálnej premávke sa môžu líšiť v závislosti od poveternostných podmienok, štýlu jazdy, zaťaženia vozidla a dodatočne montovaného príslušenstva. Uvedené motorizácie môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke 
motorov Nissan. Skontrolujte si dostupnosť a dátum dodania u predajcu Nissan.

3) Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť použitá umelá koža. Umelá kožav mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolnejšia proti mechanickému 
poškodeniu 

4, Systém NissanConnect a jeho funkcie si vyžadujú prepojenie s kompatibilným mobilným telefónom alebo iným zariadením, ktorénie je súčasťou výbavy vozidla. NissanConnect je kompatibilný so systémami iOS a Android. Mobilné siete sú poskytované mobilným i operátormi a nie 
spoločnosťou Nissan. Mobilný operátor si môže účtovať poplatky za datové/hlasové služby. Dostupnosť niektorých služieb môže byť limitovaná v závislosti na miestnom trhu. Spoločnosť Nissan poskytuje bezplatnú ročnú aktualizáciu máp systému NissanConnect počas 3 rokov. Pre ďalšie 
informácie sa obráťte na autorizovaného predajcu vozidiel Nissan. 

5, Nie je dostupné pre 7 miestne verzie. 

6, 7 miestna verzia je dostupná len so 17" oceľovými diskami kolies



BALÍČEK 5 ROČNEJ ZÁRUKY

VISIA 

Základné prvky výbavy:
• 17" disky kolies z ľahkých zliatin
•  LED svetlá na denné svietenie
• Manuálna klimatizácia 
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 

• Manuálne sklopné, elektricky nastaviteľné a
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

• Elektrická ručná brzda 
• Rádio s CD a USB, MP3, AUX, Bluetooth® 

Akciová cena: 

od 22 990 €

ACENTA 
• Predné hmlovky
• Dvojzónová automatická klimatizácia
• 6 reproduktorov

Akciová cena: 

od 25 690 €

N-CONNECTA

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy ACENTA):
• 18" disky kolies z ľahkých zliatin
• Strešné lyžiny
• Bezdotykové ovládanie dverí batožinového priestoru (elektricky)
• Inteligentný kľúč + tlačidlo štart/stop

• NissanConnect so 7" dotykovým displejom, satelitnou
navigáciou a digitálnym rádiom DAB

• Vonkajšia anténa Shark
• Panoramatický kamerový parkovací systém 
• Monitorovanie pohybujúcich sa objektov za vozidlom

Akciová cena: 

od 27 990 €

TEKNA

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy N-CONNECTA):
• Systém sledovania mŕtveho uhla
• Predné adaptívne LED svetlomety
• 19" disky kolies z ľahkých zliatin
• Elektricky ovládané strešné okno

• Vyhrievané predné + zadné sedadlá
• Vyhrievaný volant
• Prémiový audiosystém BOSE®, 8reproduktorov5

• Kožené čalúnenie sedadiel

Akciová cena: 

od 31 890 €

2000 € ZĽAVA  
NA VŠETKY VERZIE

NISSAN X-TRAIL

BALÍČEK 5 ROČNEJ ZÁRUKY 
V CENE VOZIDLA1

5 ALEBO 7 MIESTNA VERZIA

Základné prvky výbavy (nad rámec výbavy VISIA):
• Schopnosť zrkadliť smartfón Apple CarPlay® / Android Auto®
• Panoramatický kamerový parkovací systém 
• Monitorovanie pohybujúcich sa objektov za vozidlom

MODELOVÝ ROK 2021



OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

ACENTA N-CONNECTA TEKNAVISIA

• Aktívne ovládanie podvozku Nissan (Inteligentný systém 
regulácie nakláňania karosérie, Inteligentné aktívne držanie 
stopy) 
• Ukotvenie detskej sedačky systémom ISOFIX na zadných 
sedadlách 
• LED svetlá na denné svietenie 
• 17" disky kolies z ľahkých zliatin 
• Manuálna klimatizácia 
• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
• Manuálne sklopné + elektricky nastaviteľné + vyhrievané 
vonkajšie spätné zrkadlá 
• Predné a zadné elektrické okná 
• Elektrická ručná brzda (s funkciou „auto hold“) 
• Zadné sklopné a posuvné sedadlo delené v pomere 
40/20/40 
• Rádio s CD a USB, MP3, AUX 
• 4 reproduktory 
• 5" TFT displej palubného počítača 
• Multifunkčné ovládanie na volante 
• Systém Stop/Start

•  7 "dotykový displej NissanConnect s konektivitou, Apple 
CarPlay® / Android Auto®
• Panoramatický kamerový parkovací systém (AVM) 
• Monitorovanie pohybujúcich sa objektov za vozidlom
(MOD) 
• Rozpoznávanie dopravných značiek 
• Inteligentné núdzové brzdenie s rozpoznávaním chodcov 
• Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu 
• Automatické stmavovanie spätného zrkadla 
• Automatické prepínanie svetiel 
• Predné a zadné parkovacie senzory 
• Dojazdové rezervné koleso 
• Predné hmlovky 
• Tmavé sklá zadných bočných okien a okna piatych dverí 
• Dvojzónová automatická klimatizácia 
• 6 reproduktorov 
• Stierače s dažďovým senzorom 
• Automatické zapínanie svetlometov so svetelným 
senzorom 
• Elektricky sklopné + elektricky nastaviteľné + vyhrievané 
vonkajšie spätné zrkadlá 
• Volant a hlavica radiacej páky potiahnuté kožou

• 18" disky kolies z ľahkých zliatin 
• Strešné lyžiny 
• Bezdotykové ovládanie dverí batožinového priestoru 
(elektricky) 
• Inteligentný kľúč + tlačidlo štartovania motora 
• NissanConnect so 7" dotykovým displejom, satelitnou 
navigáciou a digitálnym rádiom DAB4

• Vonkajšia anténa Shark 
• Panoramatický kamerový parkovací systém (AVM) 
• Monitorovanie pohybujúcich sa objektov za vozidlom 
(MOD) 

• Inteligentný parkovací asistent 
• Systém upozornenia na premávku za vozidlom 
• Rozpoznávanie únavy vodiča počas jazdy 
• Systém sledovania mŕtveho uhla 
• Predné svetlomety LED + systém adaptívnych predných 
svetlometov 
• 19" disky kolies z ľahkých zliatin 
• Elektricky ovládané strešné okno 
• Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča (posuvné, 
sklápateľné, výškovo nastaviteľné) s bedrovou opierkou 
• Kožené čalúnenie sedadiel3

• Vyhrievané predné + zadné sedadlá 
• Vyhrievaný volant 
• Prémiový audiosystém BOSE®, 8 reproduktorov5

Bezpečnostný balík (690 €)
• Automatické stmavovanie spätného zrkadla 
• Predné a zadné parkovacie senzory 
• Inteligentné núdzové brzdenie s rozpoznaním chodcov 
• Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu 
• Rozpoznávanie dopravných značiek 
• Automatické prepínanie svetiel 

NissanConnect (1 460 €)4

• NissanConnect so 7" dotykovým displejom, satelitnou 
navigáciou a digitálnym rádiom DAB4

• Vonkajšia anténa Shark

Balík Premium (2000 €)
• Predné adaptívne LED svetlomety
• 19"disky kolies z ľahkých zliatin 
• Vyhrievané predné sedadlá 
• Vyhrievaný volant 

7-miestna verzia sériovo dodávaná s elektricky ovládaným strešným oknom 
(1600 €)

Elektricky ovládané strešné okno (900 €)

Balík Drive Assist (900 €)7 - manuálna prevodovka
• Inteligentný tempomat 
• Inteligentný asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu 
• Inteligentný parkovací asistent 
• Systém upozornenia na premávku za vozidlom 
• Rozpoznávanie únavy vodiča počas jazdy 
• Systém sledovania mŕtveho uhla 

Balík ProPilot (900 €)8 - automatická prevodovka
• Asistent pre jazdu v dopravnej zápche 
• Inteligentný tempomat 
• Inteligentný asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu 
• Inteligentný parkovací asistent 
• Systém upozornenia na premávku za vozidlom 
• Rozpoznávanie únavy vodiča počas jazdy 
• Systém sledovania mŕtveho uhla 

Sedadlá z hnedej kože s čiernymi výplňami a prešívaním (600 
€)

7-miestna verzia (700 €)

Balík Drive Assist (300 €)7 - manuálna prevodovka
• Inteligentný tempomat 
• Inteligentný asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu 

Balík ProPilot (500 €)8 - automatická prevodovka
• Asistent pre jazdu v dopravnej zápche 
• Inteligentný tempomat 
• Inteligentný asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu 

(NAD RÁMEC VÝBAVY VISIA) (NAD RÁMEC VÝBAVY ACENTA) (NAD RÁMEC VÝBAVY N-CONNECTA)

VÝBAVA:

+Navýšenie predĺženej záruky1

(+50.000 km) (205 € )

+Navýšenie predĺženej záruky1

(+50.000 km) (205 € )

+Navýšenie predĺženej záruky1

(+50.000 km) (205 € )

+Navýšenie predĺženej záruky1

(+50.000 km) (205 € )



5 ALEBO 7 MIESTNA VERZIA

AX6 Červená

K23 Strieborná

G41 Čierna KAD Šedá

RAW Modrá

NBF Červená Tint

CAS Hnedá Dark             

QAB Biela Pearl            

EBB Oranžová         

DIG-T 160 DCT 
(270 Nm)

MOTOR PREVODOVKA
SPOTREBA 

PALIVA EMISIE CO2 VISIA N-CONNECTA TEKNAACENTA

BENZÍNOVÉ MOTORY2

benzín 7-stupňová
automatická DCT

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

nafta
dCi 150

(340 Nm)

Automatická CVT
XTRONIC

6.9-7.5 l/100km
182-196 g/km

nafta
dCi 150 XTRONIC

(340 Nm)

nafta
dCi 150 4x4 

(340 Nm)

Automatická CVT
XTRONIC

nafta
dCi 150 4x4 XTRONIC

(340 Nm)

FARBY KAROSÉRIE

Nemetalické - 0 € Perleťové - 800 €Metalické - 650 €

MOTOR PREVODOVKA
SPOTREBA 

PALIVA EMISIE CO2 VISIA N-CONNECTA TEKNAACENTA

NAFTOVÉ MOTORY4

27 690 € 29 990 € 33 890 €8.1-8.5 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

25 990 € 28 690 € 30 990 € 34 890 €

30 690 € 32 990 € 36 890 €

30 690 € 32 990 € 36 890 €

32 690 € 34 990 € 38 890 €

EAN Olivová

-

-

-

-

6-stupňová
manuálna

6-stupňová
manuálna

25 690 € 27 990 € 31 890 €

22 990 € 26 690 € 28 990 € 32 890 €

28 690 € 30 990 € 34 890 €

28 690 € 30 990 € 34 890 €

30 690 € 32 990 € 36 890 €



Dostupnosť niektorých verzií je limitovaná, pre presné informácie o dostupnosti prosím kontaktuje predajcu Nissan.

1, 3 ročná záruka výrobcu + 2 ročná predĺžená záruka. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie s ú považované za súčasť zmluvného návrhu. Balíček 5-ročnej záruky sa skladá zo záruky výrobcu, ktorú 
poskytuje spoločnosť NISSAN na 3 roky alebo 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr), a poistenia pre technické poruchy, ktoré poskytuje spoločnosť NISSAN International Insurance Ltd. Poistenie pre technické poruchy sa vzťahuje na obdobie (+ 2 rokov navyše k záruke výrobcu). 
Podrobné informácie o krytí týkajúceho sa rozšírenej záručnej doby a najazdených kilometrov získate od našich autorizovaných predajcov. Podrobný popis produktu a ďalšie súvisiace podmienky nájdete vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke 
www.nissan.sk.

2, Ceny sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené od 27.01.2020 do odvolania. Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. Niektoré verzie sú v ponuke iba ako skladové vozidlá, pre bližšie informácie o dostupných verziách sa prosím obráťte na Vášho autorizovaného predaj cu Nissan. Hodnoty 
spotreby paliva a produkcie emisií sú uvedené v súlade s platnými Európskymi predpismi. Uvedené hodnoty sú v súlade s WLTP. Cyklus WLTP je nový testovací cyklus na zistenie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Porovnávať je možné len hodnoty, ktoré boli testované rovnakou 
technickou procedúrou. Hodnoty namerané v reálnej premávke sa môžu líšiť v závislosti od poveternostných podmienok, štýlu jazdy, zaťaženia vozidla a dodatočne montovaného príslušenstva. Uvedené motorizácie môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke 
motorov Nissan. Skontrolujte si dostupnosť a dátum dodania u predajcu Nissan.

3) Ako je v automobilovom priemysle obvyklé, na niektorých častiach kožených sedadiel môže byť použitá umelá koža. Umelá kožav mnohých ohľadoch prevyšuje vlastnosti prírodnej kože (napríklad nedochádza k jej vrásneniu pri starnutí, ľahšie sa čistí, je odolnejšia proti mechanickému 
poškodeniu 

4, Systém NissanConnect a jeho funkcie si vyžadujú prepojenie s kompatibilným mobilným telefónom alebo iným zariadením, ktorénie je súčasťou výbavy vozidla. NissanConnect je kompatibilný so systémami iOS a Android. Mobilné siete sú poskytované mobilným i operátormi a nie 
spoločnosťou Nissan. Mobilný operátor si môže účtovať poplatky za datové/hlasové služby. Dostupnosť niektorých služieb môže byť limitovaná v závislosti na miestnom trhu. Spoločnosť Nissan poskytuje bezplatnú ročnú aktualizáciu máp systému NissanConnect počas 3 rokov. Pre ďalšie 
informácie sa obráťte na autorizovaného predajcu vozidiel Nissan. 

5, Nie je dostupné pre 7 miestne verzie. 

7, Balík Drive Assist je dostupný len s motorom dCi 150 a dCi 150 4x4 s manuálnou prevodovkou. 

8, Balík ProPilot dostupný len s motorom dCi 150 XTRONIC a dCi 150 4x4 XTRONIC.


