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Το νέο Nissan MICRA είναι
Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2017 !

το

Ευρωπαϊκό

Είναι γεγονός : το νέο Nissan MICRA είναι το αυτοκίνητο της
χρονιάς για το 2017. Η πέμπτη γενιά του θρυλικού μοντέλου
θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία Β-hatchback, λαμβάνοντας
XX βαθμούς από τα 58
μέλη της κριτικής επιτροπής του
ευρωπαϊκού θεσμού του COTY.

Press2017

Η είδηση αποκαλύφθηκε στην καθιερωμένη ειδική εκδήλωση
για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς (COTY) που λαμβάνει χώρα στο
Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, την παραμονή της πρώτης
ημέρας για τον Τύπο.
Ο Paul Willcox, Πρόεδρος της Nissan Europe, σχολίασε: “Αυτή η
διάκριση αποτελεί μια απολύτως φανταστική είδηση τόσο για τη

Nissan όσο και για το νέο MICRA. Είναι μια ψήφος
εμπιστοσύνης στo τολμηρό νέο αυτοκίνητό μας και στη
στρατηγική μας να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες των
Ευρωπαίων πελατών."
Και πρόσθεσε: “Το MICRA πέμπτης γενιάς θέτει νέα πρότυπα
στην κατηγορία του. Το
μίγμα εκφραστικής σχεδίασης,
ανανεωμένου εσωτερικού και αυτοπεποίθησης στην οδήγηση,
αποδεικνύεται ότι είναι ένας συνδυασμός που κερδίζει."
Αποτίνοντας φόρο τιμής στη σκληρή δουλειά και στην
αφοσίωση των εργαζομένων της Nissan που εμπλέκονται στην
ανάπτυξη του αυτοκινήτου, πρόσθεσε: “Το νέο MICRA έχει
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την Ευρώπη. Η Nissan είναι
οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτό το αυτοκίνητο εκεί, και η
κατάκτηση αυτού του βραβείου οφείλεται σε αυτούς”.
Είναι η δεύτερη φορά που τo Nissan MICRA έχει ψηφιστεί
αυτοκίνητο της χρονιάς, καθώς το μοντέλο 2ης γενιάς κέρδισε
τον συγκεκριμένο τίτλο το 1993, όντας το πρώτο ιαπωνικό
μοντέλο που είχε κερδίσει πότε αυτή τη διάκριση. Για την
ιστορία, η Nissan είχε κερδίσει τον τελευταίο τίτλο του
Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς το 2011, πριν από επτά
χρόνια, με το πρωτοποριακό αμιγώς ηλεκτροκίνητο LEAF.
Οι τέσσερις προηγούμενες γενιές του MICRA έχουν καταγράψει
πάνω από 3,5 εκατομμύρια πωληθέντα αυτοκίνητα στην
Ευρώπη. Ανέκαθεν το μοντέλο αμφισβητούσε τα συμβατικά
δεδομένα με την πρωτοποριακή του σχεδίαση, την προηγμένη
τεχνολογία, τις έξυπνες χρήσεις χώρων αλλά και με την
αυτοπεποίθηση που αποπνέει στον οδηγό του.
Το νέο Nissan MICRA βασίζεται σε αυτή την πλούσια
κληρονομιά. Διαθέτει κορυφαίους χώρους για
οδηγό και
συνοδηγό, δίχρωμη καμπίνα με στάνταρ μαλακά υλικά στην
αφή, καθώς και μοναδικές τεχνολογίες όπως το Intelligent Lane
Intervention και το μοναδικό ηχοσύστημα BOSE Personal.
Το νέο Nissan ΜΙCRA θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα στα τέλη
Απριλίου.

