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Χιλιάδες ώρες αυστηρών ελέγχων εξασφαλίζουν 
ότι τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan εφαρμόζουν και 
δουλεύουν τέλεια στα οχήματα Nissan, για μέγιστη 
ασφάλεια και απόδοση. 

Με τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan το αυτοκίνητό σας 
θα είναι πλήρως εξοπλισμένο, μεγιστοποιώντας 
την αξία μεταπώλησής του.

Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan είναι σχεδιασμένα, 
κατασκευασμένα και ελεγμένα με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές – έτσι καλύπτονται από την 
εγγύηση οχήματος του Nissan σας για 3 (επιβατικά) 
ή 5 χρόνια (LCV)

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN;

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan έχουν σχεδιαστεί 
για τέλεια εφαρμογή, “κουμπώνουν” τέλεια στα 
οχήματα Nissan, προετοιμάζοντάς τα για όλες τις 
συνθήκες. 

ΤΕΛΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan είναι σχεδιασμένα 
και ελεγμένα ώστε να εγγυώνται αξιοπιστία και 
ποιότητα σε βάθος χρόνου. 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN

Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από μηχανικούς της Nissan, τα 
Γνήσια Αξεσουάρ Nissan έχουν περάσει από χιλιάδες ώρες δοκιμών 
και ελέγχων, ώστε να εξασφαλιστούν τα υψηλότερα στάνταρ 
ποιότητας, απόδοσης και αξιοπιστίας. Καλύπτονται από εγγύηση 
5 (σε ελαφρά φορτηγά – LCV) ή 3 ετών (επιβατικά οχήματα) εάν 
τοποθετηθούν κατά την αγορά του οχήματος, και ενός έτους εάν 
τοποθετηθούν εκτός περιόδου εγγύησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NISSAN

Τα Πιστοποιημένα Προϊόντα Nissan (κωδικοί KS*** *****) μπορούν 
να είναι κατασκευασμένα από τη Nissan ή από κάποιον άλλο 
κατασκευαστή. Η Nissan ελέγχει τα προϊόντα αυτά ώστε να 
βεβαιώσει ότι συμμορφώνονται με τις ίδιες νομικές προδιαγραφές. 
Παρέχουν τα ίδια επίπεδα ποιότητας με τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan, 
και καλύπτονται από διετή εγγύηση, εάν τοποθετηθούν κατά την 
αγορά του οχήματος. 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN

Πρόκειται για καινοτόμα προϊόντα επιλεγμένα από τη Nissan, που 
διατίθενται έτοιμα στην αγορά. Τα προϊόντα αυτά δεν επηρεάζουν 
την απόδοση του οχήματος, και δε χρειάζεται να ελεγχθούν από 
μηχανικούς. Τα προϊόντα αυτά επιτρέπουν στη Nissan να παρέχει 
μεγαλύτερη γκάμα αξεσουάρ, και να ανταποκριθεί καλύτερα στα 
αξεσουάρ aftermarket που κυκλοφορούν. Η εγγύησή τους εξαρτάται 
από τον προμηθευτή. 

H NISSAN ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ NISSAN
Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για να σας βοηθήσει να πουλήσετε  
τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan – της σειράς premium.
Η Nissan προσφέρει τρεις σειρές υψηλής ποιότητας αξεσουάρ 
σχεδιασμένων αποκλειστικά για τα οχήματά μας, προσφέροντας 
ποιότητα, ασφάλεια και υψηλή αισθητική.
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Κάθε μοντέλο Nissan έχει ειδικά σχεδιασμένο κοτσαδόρο, 
κατασκευασμένο για να ταιριάζει τέλεια και να εξασφαλίζει μέγιστη 
απόδοση που διαρκεί. 

 Η συμβατότητα του κοτσαδόρου με τη μηχανή έχει πολύ μεγάλη 
σημασία. Οι κοτσαδόροι Nissan είναι σχεδιασμένοι ώστε να 
αντιστοιχούν πλήρως στις δυνατότητες ρυμούλκησης του 
εκάστοτε κινητήρα.

 Οι κοτσαδόροι Nissan σχεδιάζονται ειδικά για το αμάξωμα 
του οχήματος από μηχανικούς της Nissan, και υπόκεινται 
σε προσομοιώσεις ακραίων συνθηκών. Η προσέγγιση αυτή 
εξασφαλίζει ότι ο κοτσαδόρος διαμοιράζει κατάλληλα τις τάσεις 
πάνω στο αμάξωμα, προσφέροντας έτσι μέγιστη διάρκεια ζωής για 
το σύστημα ρυμούλκησης.

 Οι έλεγχοι των Γνήσιων Κοτσαδόρων Nissan πάνω σε πραγματικά 
οχήματα βεβαιώνουν ότι οι κοτσαδόροι υπερβαίνουν όλες τις 
προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 Η εμφάνιση και η τέλεια συναρμογή αποτελούν βασικό μέρος της 
διαδικασίας σχεδιασμου. Οι Μηχανικοί της Nissan δίνουν μεγάλη 
προσοχή, ώστε τα εξαρτήματα να εφαρμόζουν εύκολα και διακριτικά 
πάνω στο όχημα.

 Η γκάμα μας περιλαμβάνει σταθερούς και αφαιρούμενους 
κοτσαδόρους, ώστε να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες  
των πελατών.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ; 

Η Nissan συνδυάζει εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης με υπολογιστές 
(CAE-Computer Aided Engineering), με πραγματικές, δυναμικές 
δοκιμές σε οχήματα, για να διαπιστώσει την απόδοση των 
κοτσαδόρων μας σε οριακές συνθήκες. Ενώ οι δοκιμές των 
κοτσαδόρων aftermarket περιορίζονται σε στατικές δοκιμές 
για να φτάσουν τις ελάχιστες επιτρεπτές προδιαγραφές, εμείς 
γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος ελέγχου από τις 
δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. 

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι κοτσαδόροι εφαρμόζουν με ασφάλεια στο αμάξωμα του 
αυτοκινήτου, επιτρέποντας τη ρυμούλκηση τρέιλερ ή τη στήριξη 
σχάρας ποδηλάτων και άλλων αξεσουάρ. Οι Γνήσιοι κοτσαδόροι είναι 
σχεδιασμένοι και ελεγμένοι για να εφαρμόζουν τέλεια στο όχημά σας 
και να αντιστοιχούν στη δυνατότητα ρυμούλκησης που διαθέτει. 

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΙ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

Οι φίσες κοτσαδόρου Nissan είναι σχεδιασμένες για τέλεια 
λειτουργία υπό το μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο:

 Τα καλώδια επιλέγονται και τοποθετούνται ώστε να εξασφαλίζουν 
αξιοπιστία, ασφάλεια και αντοχή. Λανθασμένη τοποθέτηση της 
καλωδίωσης μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του οχήματος.

 Τα προϊόντα είναι ειδικά σχεδιασμένα και ελεγμένα σε μοντέλα 
Nissan για εξασφαλισμένη συμβατότητα και λειτουργικότητα, καθώς 
και απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες.

 Ασφαλής, άμεση σύνδεση για αποφυγή βραχυκυκλώματος ή πιθανή 
υπερθέρμανση,

 Τα προϊόντα είναι ειδικά σχεδιασμένα και ελεγμένα σε μοντέλα 
Nissan υπό πραγματικές συνθήκες για να εξασφαλιστεί η απουσία 
ενοχλητικών θορύβων και κροταλισμών κατά την οδήγηση. 

 Τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές ασφάλειας, και 
είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος.

 Οι Φίσες και οι κοτσαδόροι είναι απαραίτητα εξαρτήματα 
για τη ρυμούλκηση. Οι Γνήσιες Φίσες Nissan σχεδιάζονται για 
λειτουργία μαζί με τους κοτσαδόρους, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη 
προσβασιμότητα και ευκολία χρήσης.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι φίσες κοτσαδόρου ή TEK είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την 
ασφαλή χρήση κοτσαδόρου. Αποτελούνται από μια ECU (Electric 
Component Unit) και μια καλωδίωση. Το ΤΕΚ παρέχει φωτισμό στο 
τρέιλερ και επικοινωνία με τα συστήματα του οχήματος.   

ΦΙΣΕΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ - TEK
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN

 Ποιοτική, ανθεκτική κατασκευή ειδικευμένη για το όχημά σας. Τα 
χαλάκια έχουν ειδικά κλιπ που δεν τα αφήνουν να κουνηθούν και να 
εμποδίσουν τη λειτουργία των πεντάλ.

 Λογότυπο Nissan για ομοιόμορφη εικόνα. 

 Μη-γνήσια πατάκια μπορούν να ολισθαίνουν και να κινούνται 
ελεύθερα, εμποδίζοντας τη λειτουργία των πεντάλ και δημιουργώντας 
πιθανούς κινδύνους.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ; 

 Κάθε πατάκι Nissan περνά από 14 τεστ, που ελέγχουν την 
ανθεκτικότητα σε φωτιά, νερό, αλάτι, φθορά και τριβή, βεβαιώνοντας 
ότι θα αντέξει σε βάθος χρόνου.

 Τα πατάκια είναι ειδικά σχεδιασμένα για το σχήμα του κάθε οχήματος 
και τις θέσεις των κλιπ ασφαλείας, ώστε να ταιριάζουν τέλεια.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα γνήσια πατάκια Nissan εφαρμόζουν τέλεια στο όχημά σας, 
προστατεύοντας το πάτωμα από φθορές και βρωμιά με  
απόλυτη ασφάλεια.

ΠΑΤΑΚΙΑ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Τα γνήσια καλύμματα Nissan φέρουν το λογότυπό μας και έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για το όχημά σας.

 Υψηλής ποιότητας υλικά.

 Όλα τα γνήσια καλύμματα Nissan εφαρμόζουν τέλεια στο 
εσωτερικό του πορτ-μπαγκαζ, εξασφαλίζοντας άριστη εφαρμογή 
και προστασία. 

 Τα Γνήσια καλύμματα Nissan σχεδιάζονται με βάση τις ίδιες 
προδιαγραφές που διέπουν και το εσωτερικό του οχήματος.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα καλύμματα πορτ-μπαγκαζ Nissan ταιριάζουν τέλεια στα οχήματά 
μας προστατεύοντας τον αποθηκευτικό χώρο από φθορές ή διαρροές 
υγρών. Έτσι μειώνεται η ανάγκη για καθαρισμό, και διατηρείται η 
αξία του οχήματος. Τα καλύμματα διπλής όψης έχουν μία πλευρά από 
πλαστικό για βρώμικα ή βρεγμένα φορτία, και μια πλευρά με μοκέτα, 
για άνετη πρόσβαση και προστασία.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΟΡΤ-ΜΠΑΓΚΑΖ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Οι λασπωτήρες είναι σχεδιασμένοι για να ταιριάζουν τέλεια στο 
όχημα σας, για άριστη ασφάλεια και αισθητική.

 Είναι πλήρως ελεγμένοι υπό ρεαλιστικές συνθήκες και σε όλες 
τις θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας αντοχή χιλιομέτρων, ώστε να 
εξασφαλισθεί η αντοχή και αξιοπιστία τους για όλη τη διάρκεια 
ζωής του οχήματος. 

 Το σημείο στήριξης του λασπωτήρα καθορίζεται κατά τη φάση 
σχεδιασμού του οχήματος, για μέγιστη απόδοση και συμβατότητα.

 Έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψιν την απόσταση από το 
έδαφος του κάθε μοντέλου βεβαίωνοντας ότι δε θα «βρουν» σε 
κράσπεδο ή σαμαράκια.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Οι μηχανικοί της Nissan ξανασχεδίασαν από την αρχή τους 
λασπωτήρες, ώστε να εμποδίζουν τυχόν νερά που παγιδεύονται, 
παγώνουν και χαλαρώνουν τη συναρμογή τους. Αυτή η αφοσίωση 
στη λεπτομέρεια είναι που ξεχωρίζει τα γνήσια προϊόντα Nissan 
από τον ανταγωνισμό. 

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ταιριάζοντας πλήρως με το αμάξωμα, το σχεδιασμό και το χρώμα του 
οχήματος, οι λασπωτήρες συγκρατούν λάσπες και άλλα αντικείμενα που 
θα μπορούσαν να εκσφενδονιστούν από τους τροχούς, προστατεύοντας 
το αυτοκίνητό σας, τα άλλα οχήματα και τους πεζούς.

ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Αυστηροί έλεγχοι εξασφαλίζουν ότι τα Γνήσια UBP Nissan δεν 
είναι εύφλεκτα και λειτουργούν χωρίς προβλήματα ακόμα και αν ο 
κινητήρας υπερθερμανθεί, ενώ δεν επηρεάζουν την αεροδυναμική 
του αμαξώματος.

 Κατά το σχεδιασμό τους, τα Προστατευτικά Αμαξώματος Nissan 
υπόκεινται σε δοκιμές πρόσκρουσης.  

 Τα UBP υπόκεινται επίσης σε δοκιμές σε διαφορετικά είδη 
οδοστρώματος για να διαπιστωθεί η απουσία θορύβου και 
συντονισμών που μπορεί να γίνουν ενοχλητικοί για τον οδηγό και 
τους επιβάτες.

 Οι έλεγχοι Nissan UBP γίνονται μέχρι το ισοδύναμο των 400.000 
χιλιομέτρων, ώστε να εξασφαλισθεί η αντοχή και αξιοπιστία τους 
για όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. 

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Το προστατευτικό κάλυμμα αμαξώματος (UBP) προστατεύει τα μηχανικά 
μέρη από χιόνι, πέτρες, ανώμαλες επιφάνειες και χτυπήματα. Το UBP 
Nissan είναι αυστηρά ελεγμένο για απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Τα πλαϊνά σκαλοπάτια Nissan είναι φτιαγμένα ώστε να ταιριάζουν 
τέλεια στο ύφος, το χρώμα και τη δομή του οχήματος. Έχουν 
υπέροχη εμφάνιση, ενσωματώνονται και λειτουργούν τέλεια,

 Χάρη στην τέλεια εφαρμογή τους πάνω στο όχημα, τα πλαϊνά 
σκαλοπάτια δεν εμποδίζουν τη λειτουργία πορτών ή λασπωτήρων.

 Τα πλαϊνά σκαλοπάτια Nissan είναι ελεγμένα για αντοχή καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου, επιτρέποντας φορτία μεγάλου 
βάρους.

 Στο σχεδιασμό της στήριξης λαμβάνεται υπόψιν και το αμάξωμα του 
οχήματος, για ενιαία δομή με αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα πλαϊνά σκαλοπάτια Nissan διευκολύνουν την είσοδο και την 
έξοδο από το όχημα και την προσέγγιση στην οροφή για καθαρισμό 
ή την πρόσβαση σε αποσκευές. Σχεδιασμένα για τέλεια εφαρμογή, 
υπόκεινται σε εκατοντάδες δοκιμές για να βεβαιώσουν την ασφάλεια, 
την αντοχή και την πρακτικότητά τους.

ΠΛΑΪΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Η ανωτερότητα στο σχεδιασμό και την ποιότητα έναντι των άλλων 
κατασκευαστών είναι το σημείο αναφοράς της Nissan, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις των πελατών.

 Τέλεια ενσωμάτωση με το όχημα, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση 
να εμποδίζονται τα καθίσματα ή ο χειρισμός του μοχλού ταχυτήτων.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ; 

 Τα αυθεντικά υποβραχιόνια υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους 
όσο και τα ίδια τα οχήματα, αποτρέποντας το ενδεχόμενο θορύβων 
ή τριγμών.

 Το υποβραχιόνιο είναι σχεδιασμένο ώστε να βρίσκεται στο ίδιο 
ύψος με αυτό της πόρτας, παρέχοντας μέγιστη άνεση στην οδήγηση. 
Αυτό εξασφαλίζεται μόνο με Γνήσιο υποβραχιόνιο, σχεδιασμένο 
ειδικά για το εκάστοτε μοντέλο. 

 Κατά το σχεδιασμό των Υποβραχιονίων γίνεται ειδική εργονομική 
μελέτη, ώστε αυτά να παρέχουν μέγιστη άνεση χωρίς να 
παρεμποδίζουν τη λειτουργία του οχήματος.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα υποβραχιόνια Nissan στηρίζουν το χέρι παρέχοντας άνεση για 
τον οδηγό και τον συνοδηγό. Είναι εργονομικά σχεδιασμένα και 
ταιριάζουν τέλεια στα οχήματά μας, για απόλυτη άνεση και στυλ. 

ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΑ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Οι μη γνήσιες λυχνίες μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό 
θόρυβο, προκαλώντας παρεμβολές σε άλλες λειτουργίες του 
οχήματος, όπως το ραδιόφωνο, το ταμπλό ή την οθόνη. Μπορούν 
ακόμα και να επηρεάσουν τη λειτουργία των αισθητήρων. Επίσης, 
ενδέχεται να μην μπορούν να παρέχουν το βέλτιστο φωτισμό.

 Οι μηχανικοί της Nissan εγγυώνται τη συμβατότητα των λυχνίων 
με τα συστήματα του οχήματος, και την προστασία από τυχόν 
βραχυκυκλώματα, υπερθέρμανση ή κωδικούς σφαλμάτων.

 Οι Γνήσιες Λυχνίες Nissan συμμορφώνονται με όλες τις 
προδιαγραφές ασφάλειας, για απόλυτη σιγουριά. Κατά τις δοκιμές 
σε σκοτεινό θάλαμο κάθε λυχνία ελέγχεται για το χρώμα, τη 
φωτεινότητα και την ευκρίνεια, δηλαδή τους σημαντικότερους 
παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ορατότητα, την 
ασφάλεια και την άνεση κατά την οδήγηση. 

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ; 

 Οι λυχνίες δοκιμάζονται ως ξεχωριστά στοιχεία αλλά και 
τοποθετημένες πάνω στο όχημα

 Οι άνθρωποι με γαλάζια μάτια έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο 
φως από αυτούς που έχουν καστανά μάτια.

 Οι ειδικοί της Nissan δοκίμασαν πολλά διαφορετικά χρώματα και 
επέλεξαν πιο ζεστές και κίτρινες αποχρώσεις με κριτήριο την άνεση 
και την ασφάλεια.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα φώτα LED εξοικονομούν ενέργεια και φωτίζουν πλήρως την 
καμπίνα και το πορτμπαγκάζ, ενώ σηματοδοτούν με φωτεινή ένδειξη 
και το διακόπτη ON-OFF του κινητήρα. Οι Γνήσιες Λυχνίες Φωτισμού 
Nissan είναι σχεδιασμένες για τον αποκλεισμό τυχόν παρεμβολών σε 
άλλες ηλεκτρονικές λειτουργίες.

ΦΩΤΑ LED
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

Plug and play: Άμεση σύνδεση με την καλωδίωση του οχήματος και 
εύκολη και ασφαλή εφαρμογή. Δοκιμασμένα ώστε να ταιριάζουν με 
τον φωτισμό και την αισθητική του οχήματος.

 Ασφάλεια: παρέχει επιπλέον σιγουριά όταν παρκάρετε σε σημεία 
με χαμηλό φωτισμό.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Φωτίζουν το έδαφος γύρω από τις πόρτες του οχήματος για την 
υποδοχή επιβατών και οδηγού και την ορατότητα κατά τη διάρκεια 
της νύχτας, υπογραμμίζοντας την ιδιαιτερότητα του οχήματος σας 
με μια τολμηρή αισθητική πρόταση.

ΦΩΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Σχεδιασμένα και δοκιμασμένα για την παροχή ομοιόμορφου 
φωτισμού μεσα στην καμπίνα. Ενσωματώνονται άμεσα στην 
καλωδίωση του οχήματος. Δοκιμασμένα για μέγιστη ασφάλεια.

 Συνδέονται με το κύκλωμα φωτισμού της καμπίνας ώστε να 
ενεργοποιούνται μαζί με τα υπόλοιπα φώτα.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Φωτίζει με στυλ τον χώρο για τα πόδια, σε αρμονία με τα υπόλοιπα 
φώτα, αυξάνοντας τα επίπεδα φωτισμού τη νύχτα.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Οι αυθεντικές ζάντες Nissan σχεδιάζονται με προδιαγραφές 
αυστηρότερες από τις Ευρωπαϊκές, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη 
απόδοση και ανθεκτικότητα.

 Η ομάδα ειδικών μας δουλεύει σκληρά για να σχεδιάσει ζάντες που 
δένουν αρμονικά με την αισθητική του κάθε μοντέλου.

 Οι ζάντες είναι κατασκευασμένες με βάση τις ίδιες προδιαγραφές 
όπως και αυτών του στάνταρ εξοπλισμού, με απόλυτη συμβατότητα 
στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της ανάρτησης και τα συστήματα 
ευστάθειας και ABS. 

 Αυστηροί έλεγχοι γίνονται για να εξασφαλιστεί ότι οι ζάντες 
πληρούν όλα τα στάνταρ αντοχής και ανθεκτικότητας.

 Οι ζάντες περνάνε από ειδική διαδικασία κατεργασίας σε υψηλές 
θερμοκρασίες για την κατάλληλη σκλήρυνσή τους.

 Σε αντίθεση με τις ζάντες aftermarket, οι ζάντες μας περνάνε και 
από τεστ σύγκρουσης με το κράσπεδο.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Δώστε ξεχωριστή προσωπικότητα και στυλ στο όχημά σας με ζάντες 
εξαιρετικής ποιότητας, σχεδιασμένες να ταιριάζουν στην αισθητική 
του αυτοκινήτου παρέχοντας λάμψη και επιπλέον ασφάλεια.

ΖΑΝΤΕΣ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Έχουν δημιουργηθεί από την ειδική ομάδα σχεδίασης Nissan 
ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με το ύφος του οχήματός σας, και να 
ενσωματόνται τέλεια στις γραμμές του.

 Τα εξαρτήματα υπόκεινται σε ελέγχο κυκλικής θερμικής 
καταπόνησης, από τους -40 στους +80 βαθμούς κελσίου, ώστε να 
εξασφαλιστεί η διάρκεια αντοχής της βαφής.

 Όλα τα χρώματα βαφής πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές τη 
στάνταρ βαφή των οχημάτων.

 Τα αξεσουάρ εξωτερικής εξατομίκευσης περνάνε από 18 δοκιμές, 
που περιλαμβάνουν: αντοχή της βαφής, αντοχή σε θερμική 
καταπόνηση, αποφυγή θορύβων και συντονισμών, αντοχή σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες, αντοχή στη φθορά. Έτσι εξασφαλίζεται ότι 
ικανοποιούν τα πολύ υψηλά στάνταρ της Nissan.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τελειοποιήστε τον σχεδιασμό του οχήματος με αξεσουάρ υψηλής 
αισθητικής που διαρκούν.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Αυθεντικές σκληρές οροφές φτιαγμένες από υλικά υψηλής 
ποιότητας, για εξασφαλισμένη αντοχή και ανθεκτικότητα.

 Σχεδιασμένες ώστε να ενσωματώνονται τέλεια στο όχημα και να 
ταιριάζουν απόλυτα στο ύφος του.

 Δοκιμασμένες υπό τις πιο σκληρές συνθήκες για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με τις υψηλότερες προδιαγραφές αντοχής και 
ασφάλειας.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Άκρως ανθεκτικές σκληρές οροφές που προσαρμόζονται τέλεια στην 
καρότσα του Navara για απόλυτη προστασία.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΝISSAN;

 Οι σχάρες και οι μπαγκαζιέρες αποτελούν κρίσιμα στοιχεία 
που απαιτούν εξειδικευμένη σχεδίαση για την ασφαλή και πλήρη 
εφαρμογή τους στο όχημα.

 Οι σχάρες και οι μπαγκαζιέρες σχεδιάζονται ειδικά για κάθε 
μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο φορτίο, και τις αντοχές 
των δομών στήριξης. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα αντίστοιχα 
προϊόντα aftermarket δεν θα προκαλέσουν ζημιά στο όχημα. Σε 
αντίθεση με τα προϊόντα aftermarket που ελέγχονται σε στατικές 
δοκιμές, οι Γνήσιες Μπαγκαζιέρες & Σχάρες Nissan ελέγχονται σε 
πραγματικές συνθήκες για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση και 
αντοχή τους.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Δοκιμάζουμε τις μπαγκαζιέρες και τις σχάρες σε άσφαλτο αλλά και 
ανώμαλους δρόμους, για να βεβαιώσουμε την απόδοση σε όλες τις 
οδικές συνθήκες.

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι σχάρες και οι μπαγκαζιέρες επιτρέπουν τη μεταφορά φορτίου και 
στην οροφή του οχήματος.

ΣΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ
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Τα αξεσουάρ και ο επιπλέον εξοπλισμός μπορεί να έχουν επίδραση στις εκπομπές CO2 και την 
κατανάλωση του οχήματος.

Ο οδηγός αυτός προορίζεται για εσωτερική χρήση και διαμορφώθηκε για την υποστήριξη της 
διαδικασίας πωλήσεων αξεσουάρ.

Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού 
του εντύπου την εποχή εκτύπωσης (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019). Το έντυπο παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που 
εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση 
των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αλλαγές ως προς 
τις προδιαγραφές και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. 
Οι επίσημοι έμποροι Nissan θα ενημερωθούν για τις μετατροπές αυτές το συντομότερο δυνατό. 
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο τοπικός σας επίσημος έμπορος Nissan γνωρίζει τα νέα δεδομένα. 
Λόγω των περιορισμών των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που 
εμφανίζονται σ’ αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές αποχρώσεις 
της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. 
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 
της Nissan International.

Αυτό το έντυπο έχει τυπωθεί σε χαρτί χωρίς χλώριο – MY19 SALES-EXECS GUIDE 02/2019 – Τυπωμένο 
στη EU. Δημιουργία DESIGNORY, France - Παραγωγή eg+ worldwide, France - Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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