
 

                                           

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

18
 

 

 

 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

17/1/2018 
 

To Nissan Xmotion concept κατέκτησε το βραβείο 
EyesOn Design "Kαινοτομικής χρήσης χρώματος, 

γραφικών ή υλικών", στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του 
Ντιτρόιτ.  

 
Το Nissan Xmotion concept  έλαβε το βραβείο  

EyesOn Design “Καινοτόμος Χρήση Χρώματος, 
Γραφικών ή Υλικών" στο Διεθνές Σαλόνι 

Αυτοκινήτου της Βορείου Αμερικής. Το βραβείο 
αυτό αποτελεί ένα από τα πολλά αντίστοιχα  

που προσδίδει η “αφρόκρεμα” των σχεδιαστών 
αυτοκινήτων ,  γνωστή και ως EyesOn Design. 

Mε τo Xmotion concept, είναι η δεύτερη 

συνεχόμενη φορά που η Nissan κερδίζει αυτό 
το βραβείο, όπως ακριβώς έγινε με το Vmotion 

2.0 concept πέρυσι, που κατέκτησε τον τίτλο 
του "Καλύτερου Πρωτότυπου Οχήματος". 

 
Τα ετήσια Βραβεία EyesOnDesign, που απονέμονται σε επτά 

κατηγορίες, επιλέγονται από περισσότερους  από 30 (ενεργούς 
και μη) κορυφαίους σχεδιαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας και  

των μεταφορών. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του θεσμού, τα 
βραβεία θεωρούνται ως  “η επικύρωση του κορυφαίου 

σχεδιασμού της αυτοκίνησης, από τους ηγέτες του κλάδου”. 
 

Βασισμένο  στη μακρά ιστορία της Nissan στην κατασκευή 
crossovers αιχμής και SUV, το νέο, πρωτότυπο Nissan Xmotion, 

αποτελεί μια εξερεύνηση στο πεδίο του σχεδιασμού για τη 

δημιουργία ενός άλλου, ενδεχομένως πρωτοποριακού compact 
SUV. 

 
Με την αποκάλυψή του στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκίνητου της 

Βορείου Αμερικής, στο Ντιτρόιτ, το Xmotion concept διαθέτει τα 
ισχυρά σημεία ενός παραδοσιακού SUV : υψηλή θέση, τις 



 

αναλογίες ενός οχήματος υψηλής 

χρηστικότητας και τα ογκώδη φτερά, 
που πλαισιώνονται από ζάντες και 

ελαστικά παντός εδάφους. Το όνομα 
Xmotion του πρωτοτύπου (που 

προφέρεται “cross motion” και σημαίνει 

διασταυρούμενη κίνηση) “συγχωνεύει” 
την Ιαπωνική κουλτούρα και την 

παραδοσιακή τεχνική με το Αμερικανικό 
χρηστικό στυλ και της νέας γενιάς 

τεχνολογία του Nissan Intelligent 
Mobility. 

 
Για τη Nissan, τα πρωτότυπα αυτοκίνητα  είναι μια άποψη για το 

μέλλον, ένας τρόπος για να ονειρευτούμε σε τρεις διαστάσεις. 
Το  εξωτερικό του Xmotion concept, είναι το “παράθυρο” που 

μας  επιτρέπει να δούμε την επόμενη γενιά των crossover και 
SUV της Nissan, προβάλλοντας μια δυναμική διάσταση, κάτι 

που στην σχεδιαστική γλώσσα αποκαλείται ως "σκόπιμη 
δύναμη". 

 

Με το μακρύ μεταξόνιο, τους τροχούς και τα ελαστικά που 
ωθούνται στα άκρα των γωνιών, το Xmotion concept επιτρέπει 

τη δημιουργία μιας νέας διάταξης επιβατών  τύπου "4 + 2". 
Διαθέτει τρεις σειρές ξεχωριστών καθισμάτων  και  έχει 

σχεδιαστεί για να προσφέρει έναν ιδανικό χώρο για δύο 
ζευγάρια, όπου στην τρίτη σειρά μπορούν να φιλοξενηθούν δύο 

παιδιά ή τα κατοικίδιά τους.  
 

Η Διεπαφή Ανθρώπου και Μηχανής (HMI) στο  Xmotion 
concept, όπως και ο σχεδιασμός του οχήματος, είναι πολύ απλά. 

Για παράδειγμα, η εναλλαγή  από τη λειτουργία οδήγησης 
ProPILOT στη λειτουργία χειροκίνητης οδήγησης και 

αντίστροφα, μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το PD 
Commander, που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα και στο 

φουτουριστικό τιμόνι.  

 
Το Xmotion concept, περιλαμβάνει επίσης συνολικά επτά 

τμήματα ψηφιακής οθόνης. Οι τρεις κύριες οθόνες και οι οθόνες 
του αριστερού και του δεξιού άκρου, καλύπτουν το πλάτος του 

πίνακα οργάνων. Υπάρχει επίσης ένας "ψηφιακός καθρέπτης" 
στην οροφή, καθώς και μια κεντρική οθόνη στην κονσόλα. 



 

 

Οι οθόνες και το σύστημα πληροφοριών ψυχαγωγίας μπορούν 
να ελεγχθούν με χειρονομίες και κινήσεις των ματιών. Οι 

διαισθητικοί έλεγχοι και το σύστημα φωνητικών εντολών 
επιτρέπουν στον οδηγούς να εστιάσει στην οδήγηση, 

προσφέροντας πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες με έξυπνο, 

εύκολο και ασφαλή τρόπο.  
 

Video με το Xmotion concept μπορείτε να δείτε στο 

https://youtu.be/DmrcBiCY68A 

  

https://youtu.be/DmrcBiCY68A

