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Εξωτερικό στυλ
Δείξτε το στυλ σας. Οι τολμηρές γραμμές του ARIYA συνθέτουν ένα δυναμικό μήνυμα που θα 
μαγνητίσει το βλέμμα.

G - ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
19" ζάντα - 20" ζάντα

H - 19" ΖΑΝΤΑ WINTER 
DIAMOND CUT 

I - 19" ΖΑΝΤΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ WINTER 

Ζάντες Αλουμινίου
Οι ελαφρού κράμματος winter 
ζάντες αλουμινίου είναι ειδικά 
κατασκευασμένες για το ARIYA 
ώστε να προσφέρουν τον τέλειο 
συνδυασμό αντοχής, ακρίβειας, 
απόδοσης και στυλ. 

D - Πίσω Διακοσμητικό - Copper 

E - Πίσω Διακοσμητικό -Dark Satin Chrome

F - Πίσω Διακοσμητικό - Satin Chrome 

A - Εμπρός Διακοσμητικό - Copper

B - Εμπρός Διακοσμητικό - Dark Satin Chrome

C - Εμπρός Διακοσμητικό - Satin Chrome 
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A - ΣΧΑΡΑ ΣΚΙ 
Μπορεί να μεταφέρετε μέχρι 4 σετ σκι με ασφάλεια και άνεση.

B - ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Αυτές οι υψηλής ποιότητας αλουμινένιες εγκάρσιες 
μπάρες και οι μπάρες οροφής προσφέρουν 
ανθεκτικότητα και αντοχή για φορτία έως 75kg.
Με σύστημα Quickfix*.
*Το σύστημα Quickfix επιτρέπει την τοποθέτηση σε 10 λεπτά χωρίς να 
απαιτούνται εργαλεία..

C - ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
Μεταφέρετε τις αποσκευές σταθερά και με ασφάλεια με 
τις αεροδυναμικές μας μπαγκαζιέρες οροφής. 
Περιλαμβάνεται σύστημα Quickfix* για αυξημένη ευκολία 
χρήσης. Η μπαγκαζιέρα οροφής διατίθεται σε μεγέθη 
Small, Medium ή Large.

D - ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
Μεταφέρετε ποδήλατα στην οροφή του ARIYA σας.

Συστήματα μεταφοράς
Εάν χρειάζεστε έξτρα χώρο για τη μεταφορά 
αποσκευών ή σπορ εξοπλισμού, έχουμε τις 
λύσεις. Οι εγκάρσιες μπάρες μας και οι φορείς 
φορτίου αυξάνουν την ικανότητα μεταφοράς του 
ARIYA χωρίς να υπονομεύεται η ασφάλειά σας.

E - TEK ΕΠΑΦΕΣ
7 επαφών - 13 επαφών

F - ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης 750kg
για 2WD & 1500kg για e-4ORCE.
Οι Γνήσιοι Κοτσαδόροι της Nissan είναι σχεδιασμένοι και 
δοκιμασμένοι για το ARIYA σας σε συνάρτηση με την 
ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου.

G - ΣΧΑΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ 
Η Nissan προσφέρει μια ποικιλία από Σχάρε Μεταφοράς 
ποδηλάτων και Ε-Bike. Οι Σχάρες των E-Bike  θα είναι 
διαθέσιμες από τα τέλη του 2022. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Nissan

Ρυμούλκηση
Είτε ρυμουλκείτε τροχόσπιτο, είτε τρέιλερ, ή απλά χρειάζεται να 
μεταφέρετε ποδήλατα, έχουμε κοτσαδόρους, σχάρες και TEK 
ειδικά σχεδιασμένα για το ARIYA σας για μέγιστη συμβατότητα, 
λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Μη συμβατική φωτογραφία
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A - ΣΕΤ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Όταν οδηγείτε με τα παράθυρα κατεβασμένα, ή σε υψηλότερες 
ταχύτητες ή στη βροχή, τα αντιανεμικά παραθύρων μειώνουν 
το θόρυβο του αέρα και προστατεύουν τους επιβάτες από τις 
σταγόνες της βροχής. Διαθέσιμα σε Matte Chrome και Matte 
Dark Chrome.

B - ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ
Προστατεύστε το αυτοκίνητό σας από πέτρες και λοιπά 
θραύσματα και προστατεύστε τους άλλους χρήστες των 
δρόμων με λασπωτήρες που έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί ειδικά για το ARIYA.

C - PREMIUM ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ D - ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Με λογότυπο ARIYA. Με υπογραφή ARIYA.

Εύκολα στο καθάρισμα, βοηθούν στην προστασία του αυτοκινήτου σας από γρατζουνιές και λοιπές φθορές.

Εξωτερική προστασία
Μπορείτε πάντα να προστατευτείτε από τη λάσπη, 
τη βροχή ή τους άλλους οδηγούς, όπως και να 
αποτρέψετε μια ζημιά στο ARIYA σας, με αυτά τα 
εξωτερικά αξεσουάρ.

Προστασία εσωτερικού
Διατηρήστε την καμπίνα του ARIYA σαν καινούρια με τη σειρά αξεσουάρ προστασίας εσωτερικού.

ΠΑΤΑΚΙΑ

E - EXCLUSIVE ΠΑΤΑΚΙΑ
Αυτά τα υψηλής ποιότητας πατάκια, σχεδιασμένα να συμπληρώνουν 
την χαλαρωτική ατμόσφαιρα της καμπίνας του νέου ARIYA, διαθέτουν 
ένα κομψό ιαπωνικό σχέδιο και εκτείνονται τόσο στα πόδια του 
οδηγού, όσο και του συνοδηγού.

F - LUXURY ΠΑΤΑΚΙΑ
Κατασκευάζονται με πιο πυκνή ύφανση από τα βελούδινα πατάκια 
μας για μία απαλή, άνετη αίσθηση και καθημερινή αντοχή.

G - ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ ΠΑΤΑΚΙΑ
Προστασία, ποιότητα και ασφάλεια, σχεδιασμένα για να εφαρμόζουν 
άριστα στην καμπίνα του νέου ARIYA.

H - ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑ
Τα λαστιχένια πατάκια καθαρίζονται εύκολα και προστατεύουν 
καλύτερα το αυτοκίνητό σας από βρωμιά και υγρασία. Προσφέρουν 
αντοχή και μακροζωία.
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A - ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
Ολοκληρώστε την προστασία του χώρου αποσκευών 
σας από πιτσιλιές και λάσπη.

B - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Προστατεύει από γρατζουνιές και άλλες ζημιές κατά 
τη φόρτωση και εκφόρτωση στο χώρο αποσκευών.

C - ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ
Η μία όψη αυτού του πρακτικού καλύμματος 
αποτελείται από ανθεκτικό βελούδο και η άλλη από 
λάστιχο που καθαρίζεται εύκολα – ιδανικό για τη 
μεταφορά κατοικίδιων ή απορριμμάτων του κήπου.

Προστασία χώρου 
αποσκευών
Το ARIYA είναι πανέτοιμο να μεταφέρει ότι 
φανταστείτε : από τις αποσκευές, τα 
λασπωμένα παπούτσια, μέχρι και τον 
σκύλο της οικογένειας ! Γι’ αυτό ανταποδώστε 
του την φροντίδα με αξεσουάρ που έχουν 
σχεδιαστεί για να διατηρούν τον χώρο των 
αποσκευών σαν καινούργιο.

F - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Απολαύστε ένα ζεστό καλωσόρισμα με τα Φώτα Υποδοχής που φωτίζουν 
κομψά από το κάτω τμήμα του ARIYA και προσθέτουν ασφάλεια, άνεση και 
στυλ κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

G - ΦΩΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ 
Το φως LED που ανάβει αυτόματα με το
άνοιγμα του χώρου αποσκευών είναι
αποσπώμενο και χρησιμοποιείται ως
πρακτικός φακός ή φως ελέγχου.

D - ΣΧΑΡΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Προσαρμοζόμενο, αλουμινένιο διαχωριστικό 
αποσκευών. Αφαιρούμενο και εύκολο σε 
εγκατάσταση, προσαρμόζεται σε αντικείμενα 
διαφορετικών διαστάσεων χάρη στο 
διαχωριστικό και τον ιμάντα στις ράγες.

Φωτισμός
Προσθέστε λίγο έξτρα 
φωτισμό για να αυξήσετε την 
ασφάλεια, την άνεση και 
χαρίστε στο ARIYA ακόμα πιο 
εξατομικευμένο στυλ.

E - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 1Η ΣΕΙΡΑ 
Διατίθεται και για την 2η σειρά. 
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A - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AC*
Αυτός ο φορτιστής προσφέρεται και  
με πρόσθετο εξοπλισμό: κολώνα 
πεζοδρομίου για ένα φορτιστή, ψηλή 
κολώνα, καλώδια, κλπ.

B - ΚΟΛΩΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ*

Κολώνα στήριξης για τον AC Φορτιστή 
σας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Περιλαμβάνει διαχείριση καλωδίων και 
προστατεύει το φορτιστή σας.

C - ΨΗΛΗ ΚΟΛΩΝΑ*

Κολώνα στήριξης για τους AC Φορτιστές 
σας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση, 
για μονό και διπλό φορτιστή. 
Περιλαμβάνει 2 προστατευτικά για 
2 φορτιστές με ενδείξεις φόρτισης. 

*Διατίθεται για συγκεκριμένο μοντέλο.
Ενδεικτική φωτογραφία.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε 
αντιπρόσωπο ή επισκευαστή της Nissan.

Γρήγοροι, έξυπνοι
και εύκολοι
Οι οικιακοί φορτιστές AC 
αναπτύχθηκαν με τις πιο σύγχρονες 
τεχνολογίες προκειμένου να 
διασφαλίσουν ομαλή, ταχεία φόρτιση 
από 7-22kW στο σπίτι ή στη δουλειά, 
σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. 
Συνδεθείτε απευθείας για ταχεία 
φόρτιση με Dynamic Power 
Management System και Split Billing 
(διαθέσιμη σε συγκεκριμένα μοντέλα). 
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Είδη lifestyle*

* Η γκάμα προϊόντων υπόκειται σε αλλαγές. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται δεν αντιπροσωπεύουν την πλήρη λίστα. Όλες οι φωτογραφίες 
είναι ενδεικτικές.

A - Στυλό ARIYA 
B - Σημειωματάριο TORINO PU 
C - Fuse ηχείο με ακουστικά
D - Θερμός από Bamboo 
E - Σακίδιο Loft 
F - Αντικλεπτική θήκη κάρτας τηλεφώνου RFID 
G - Τσάντα Nota 

Απόλυτη ηρεμία
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης Nissan σας επιτρέπει να επεκτείνετε την εγγύηση 
του αυτοκινήτου σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για περισσότερα χιλιόμετρα. 
Χάρη στην ποικιλία των διαθέσιμων επιλογών μπορείτε να επιλέξετε το πλέον κατάλληλο 
Πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης που ταιριάζει στις ανάγκες σας. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ/ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ.



Βιώστε την εμπειρία του Nissan Ariya :
www.nissan.gr

Τα αξεσουάρ και ο πρόσθετος εξοπλισμός πελατών που τοποθετούνται εκ των υστέρων μπορεί να έχει επιπτώσεις στις εκπομπές 
CO2 και στην κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου. Τα Γνήσια Αξεσουάρ Nissan καλύπτονται με εγγύηση 3 χρόνων ή 100,000 χλμ 
εάν τοποθετηθούν από τη Nissan ή έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της Nissan σε κανούργιο όχημα πριν την 
παράδοσή του στον ιδιοκτήτη (κάλυψη αξεσουάρ και εργασίας). Εάν η τοποθέτηση των Γνήσιων Αξεσουάρ Nissan γίνει μετά την 
αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου τότε η κάλυψη με εγγύηση έχει 12μηνη διάρκεια από την ημερομηνία αγοράς. 

 Η διάρκεια εγγύησης των Επιλεγμένων Αξεσουάρ εξαρτάται από τον προμηθευτή, για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 
στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Nissan σας.

Εγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου την εποχή 
εκτύπωσης (Ιούλιος 2022). 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 χλωρίνη – ARIYAACC07/2022 – Τυπωμένο στη EU. Δημιουργία DESIGNORY, France, 
Παραγωγή eg+ worldwide, France - Tel.: +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/ariya.html

