
 

                                           

ΝΙΚ.  Ι .  ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.  
 

Έτος Ιδρύσεως 1924 
 

Κεντρικό Κατάστημα 
Λεωφ. Αθηνών 169,10447 Αθήνα 

 Τηλ. : 210 3479700 
Fax. : 210 3477646 

Κατάστημα Θεσσαλονίκης 
Μοναστηρίου 177-179 

546 27 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. : 2310 551930-9 

Fax. : 2310 531385 
 

www.nisssan.gr 
 
 

                                                              

                                                                             
                                                              
                                                             

 
 

 

P
re

ss
20

16
 

 

 

 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

8/11/2017 
 

 
H Nissan συμμετέχει με συναρπαστικά μοντέλα στην 

Έκθεση Αυτοκίνηση 2017. 
 

Η Nissan θα βρίσκεται στην Έκθεση 
Αυτοκίνηση 2017 που ανοίγει τις 

πύλες της στις 11 Νοεμβρίου, στο 
πρώην δυτικό αεροδρόμιο του 

Ελληνικού / αίθουσα ξιφασκίας, με 
μια συναρπαστική γκάμα μοντέλων, 

τόσο στο περίπτερό της, όσο και 
στον χώρο διεξαγωγής των test 

drives.  

 
Στο επίκεντρο της προσοχής 

αναμένεται να βρεθεί το 
ολοκαίνουργιο, 2ης γενιάς 

αμιγώς ηλεκτροκίνητο LEAF που πραγματοποίησε μόλις 
πρόσφατα το παγκόσμιο ντεμπούτο του στο Τόκιο της 

Ιαπωνίας.  
 

Κινούμενο αποκλειστικά με ηλεκτρισμό και γεμάτο με 
έξυπνη τεχνολογία, το νέο Nissan LEAF είναι το πρώτο 

αυτοκίνητο της φίρμας στην Ευρώπη που θα 
“αγκαλιάσει” τα πρώιμα βήματα της προηγμένης 

υποστήριξης του οδηγού. Εμπλουτισμένο με  
πρωτοποριακές καινοτομίες, όπως το e-Pedal, επιτρέπει 

στον οδηγό του να οδηγεί και να φρενάρει με έναν 

εντελώς νέο και απρόσκοπτο τρόπο. 
 

Το νέο Nissan LEAF είναι η απτή απόδειξη του Nissan 
Intelligent Mobility, χάρη στo πρώτο στάδιο της 

τεχνολογίας ProPILOT που διαθέτει, το προηγμένο 
αμιγώς ηλεκτροκίνητο σύστημα μετάδοσης κίνησης και τη 



 

μοναδική δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης και 

τροφοδοσίας με το σύστημα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

 
Επιπλέον, το νέο Nissan LEAF έχει μεγαλύτερη αυτονομία 

που φτάνει τα 378 χλμ με μία μόνο φόρτιση, 

σκοπεύοντας να κερδίσει τις εντυπώσεις των νέων 
αγοραστών, με μια πιο κομψή εμφάνιση τόσο μέσα, όσο 

και από  έξω. 
 

Στην έκθεση Αυτοκίνηση Αυτοκίνηση 2017 θα βρίσκεται και το 
νέο MICRA, που τώρα στην πέμπτη γενιά του, διαθέτει 

εκπληκτικό σχεδιασμό, εργονομία στους χώρους,  
κορυφαία τεχνολογία και φυσικά υψηλής ποιότητας 

κατασκευή. Με κινητήρες βενζίνης 1.0 και 0.9 λίτρων και 
diesel 1.5 λίτρων που συνδυάζουν απόδοση με οικονομία στην 

κατανάλωση, το νέο MICRA “ξεφεύγει” από τα καθιερωμένα !  
 

Παράλληλα, το νέο, καταξιωμένο crossover QASHQAI που 
πρωτοστατεί στις πωλήσεις στην κατηγορία του θα είναι εκεί, 

όπως και το νέο  X-TRAIL με τον δίλιτρο κινητήρα diesel 

των 177 ίππων.  Ακόμα, το συναρπαστικό JUKE θα 
βρίσκεται εκεί, συμπληρώνοντας ιδανικά την γκάμα της 

Nissan στα crossovers. To PULSAR με τους προηγμένους 
κινητήρες 1.2 λίτρων βενζίνης , 1.5 λίτρων diesel αλλά και 1.6 

λίτρων turbo βενζίνης, απόδοσης 115,  110 και 190 ίππων 
αντίστοιχα, ένα hatchback της κατηγορίας C που συνδυάζει  την 

τολμηρή σχεδίαση, τις  τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά και 
κορυφαίους εσωτερικούς χώρους για την κατηγορία του, 

αναμένεται να προσελκύσει και αυτό το έντονο ενδιαφέρον των 
επισκεπτών της  έκθεσης, όπως και το NAVARA, που έχει 

διακριθεί  ως το Διεθνές Pick Up του 2016. 
 

Το ωράριο της έκθεσης είναι Δευτέρα - Παρασκευή 15:00-
21:00 και Σάββατο - Κυριακή 10:00 - 21:00. Η έκθεση θα 

διαρκέσει έως την Κυριακή 19 Νοεμβρίου.  

 


