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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
9/3/2017 
 
Oι Δασικές Υπηρεσίες ενισχύουν τις δυνάμεις 
τους με Nissan ΝAVARA.  
 

Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης 
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των 
Δασικών Υπηρεσιών ανά την Ελλάδα, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
παρέλαβε 20 νέα Nissan ΝAVARA Double 
Cab. 
 
Τα  συγκεκριμένα Nissan ΝAVARA έχουν 
τροποποιηθεί κατάλληλα από τη Nissan - 
Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν το δύσκολο και απαιτητικό 
επιχειρησιακό έργο των Ελληνικών 
Δασικών Υπηρεσιών, ιδίως σε δύσβατα 

ορεινά εδάφη, εκεί δηλαδή που το NAVARA θριαμβεύει ! 
 
Το Nissan NAVARA θέτει ένα  σημείο αναφοράς στην κατηγορία 
των  pick-up, συνδυάζοντας μια σειρά χαρακτηριστικών και 
πλεονεκτημάτων από τα ηγετικά crossover της φίρμας με την 
εμπειρία των 80 και πλέον ετών,  στο σχεδιασμό και την 
κατασκευαστική υπεροχή, καινοτόμων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων.  
 
Αξιοσημείωτο είναι ότι το  Nissan NAVARA, ξεκίνησε την πολλά 
υποσχόμενη εμπορική του πορεία, έχοντας στις “αποσκευές” 
του το  πολυπόθητο Διεθνές Βραβείο του Pick-up για το 2016 !    
 
Με εντυπωσιακό σχεδιασμό, φινέτσα, καινοτόμες τεχνολογίες, 
καθώς και με μια αντίληψη στην κατασκευή και την κύλιση που 
ξεπερνά τα εσκαμμένα, το NAVARA με εντυπωσιακή  off-road 
ικανότητα, αντοχή  αλλά και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου, 



 

πρακτικά δεν έχει αντίπαλο! Το  μοντέλο αποτελείται από ένα 
πανίσχυρο, υψηλής αντοχής πλαίσιο  που, σε συνδυασμό με  
μια σειρά από νέα μηχανολογικά χαρακτηριστικά, ανεβάζει 
ψηλά τον πήχη της οδικής συμπεριφοράς αλλά και της 
πρακτικότητας.  Χρησιμοποιώντας το ίδιο DNA με τα 
καταξιωμένα crossover της Nissan, όπως τα κορυφαία Qashqai, 
X-Trail και Juke, το   NAVARA φέρνει μια νέα αντίληψη στην 
κατηγορία των pick-up, που πολλοί ανταγωνιστές του θα 
ζηλέψουν.    
  
Συνοδευόμενο από εγγύηση πέντε ετών ή 160 χιλιάδων 
χιλιόμετρων, το  NAVARA, διαθέτει τα “διαπιστευτήρια” για  να 
αντεπεξέλθει στις σκληρές απαιτήσεις του σύγχρονου 
επαγγελματία.  
 


