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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

30/11/2018 
 

To QASHQAI, τώρα διαθέσιμο με τo νέο σύστημα 
ψυχαγωγίας NissanConnect. 

 
Το ολοκαίνουριο σύστημα πληροφοριών και ψυχαγωγίας 

της Nissan, είναι τώρα διαθέσιμο στο QASHQAI, με 
σημαντικά βελτιωμένη λειτουργικότητα. 

 
Το νέο NissanConnect είναι ένα ολοκαίνουριο προηγμένο 

σύστημα ψυχαγωγίας που βελτιώνει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ 
οδηγού και οχήματος. Το όφελος για τον οδηγό και τους 

επιβάτες εστιάζεται στην απρόσκοπτη και διαισθητική 
ενσωμάτωση του δικού τους smartphone με το αυτοκίνητο, 

καθώς και στη δυνατότητα ενημερώσεων του χάρτη και 

του λογισμικού με τη μέθοδο Over The Air (OTA). Τα 
Apple CarPlay και Android Auto συμπεριλαμβάνονται ως 

στάνταρ σε όλες τις  εκδόσεις εξοπλισμού του QASHQAI (από 
την Acenta και πάνω).  

 
Οι χρήστες ενθαρρύνονται να κατεβάσουν μια ολοκαίνουργια 

εφαρμογή, που ονομάζεται   Πλοήγηση από Πόρτα σε Πόρτα 
(Door to Door Navigation),  στο smartphone τους.  Με αυτό 

τον τρόπο έχουν στη διάθεσή τους βελτιωμένες λειτουργίες, 
όπως ο προγραμματισμός μιας διαδρομής, προτού βγουν από  

το σπίτι ή το γραφείο τους, στο τηλέφωνό τους. Μόλις αυτό 
ολοκληρωθεί, μπορούν να στείλουν τον προορισμό απευθείας 

στο αυτοκίνητο για να ξεκινήσει η καθοδήγηση κατά τη  
διαδρομή, τη στιγμή που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. 

 

Το νέο NissanConnect διαθέτει επίσης το TomTom Premium 
Traffic, το οποίο παρέχει εξαιρετικά ακριβή δεδομένα 

κίνησης σε πραγματικό χρόνο για τη βελτιστοποίηση του 
χρόνου ταξιδιού. 

 



 

Η πρόσβαση στο νέο NissanConnect γίνεται μέσω μιας οθόνης 

αφής επτά ιντσών, ενσωματωμένης κεντρικά στο ταμπλό. Είναι 
το ίδιο μέγεθος όπως και πριν, αν και τώρα έχει λιγότερα 

σκληρά πλήκτρα και μια νέα δυνατότητα λειτουργιών 
πολλαπλής αφής. Οι νέες δυνατότητες του συστήματος 

περιλαμβάνουν: 

 
- Αναζήτηση με μία γραμμή: αυτή η νέα λειτουργικότητα στο 

σύστημα πλοήγησης, επιταχύνει και απλοποιεί τη διαδικασία 
εύρεσης θέσης 

 
- Εξατομίκευση: η αρχική οθόνη είναι πλήρως προσαρμόσιμη 

μέσω λειτουργιών "drag and drop", έτσι ώστε οι χρήστες να 
μπορούν να δημιουργούν συντομεύσεις για συνήθεις 

λειτουργίες 
 

- Αναγνώριση φωνής:  έχοντας πρόσβαση μέσω των 
αναθεωρημένων πλήκτρων του τιμονιού, η πραγματοποίηση 

τηλεφωνικών κλήσεων, η διαβίβαση μηνυμάτων και ο έλεγχος 
της μουσικής μπορεί να πραγματοποιηθεί με φωνητική εντολή 

 

- Apple Carplay και Android Auto: στάνταρ στις κατηγορίες 
Acenta, N-Connecta, Techna και Techna+ του Nissan Qashqai 

 
- Χάρτες 3D:  στάνταρ λειτουργία για βελτιωμένη σαφήνεια, 

καθώς και δυνατότητα πολλαπλής αφής για μεγέθυνση και 
σμίκρυνση, για καλύτερη ευκρίνεια και προβολή λεπτομερειών 

 
- Λειτουργία Find My Car : το σημείο στάθμευσης μπορεί να 

καταγραφεί, καθώς οι χρήστες “γυρίζουν”  την πλοήγηση πίσω 
στο smartphone τους, προκειμένου να περπατήσουν στον 

τελικό προορισμό τους 
 

- Premium Traffic από το TomTom: ακριβείς πληροφορίες 
κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας εκ νέου 

δρομολόγηση σε περίπτωση  κίνησης, με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου ταξιδιού. Αυτή η υπηρεσία είναι 
δωρεάν για πέντε χρόνια και μεταβιβάζεται σε επόμενο 

ιδιοκτήτη 
 

- Εφαρμογή Πλοήγησης από Πόρτα σε Πόρτα: Διαθέσιμη 
από το Apple Store ή το Google Play, ο χρήστης την  κατεβάζει 



 

στο smartphone του για να αποκτήσει πρόσβαση στις πλήρεις 

λειτουργίες του Nέου NissanConnect 
 

- Προγραμματισμός ταξιδίου πριν από την αναχώρηση / 
αποστολή του προορισμού στο αυτοκίνητο: Σε συνδυασμό 

με την εφαρμογή "Πλοήγηση από Πόρτα σε Πόρτα", ο χρήστης 

μπορεί να εντοπίσει τον προορισμό του στο smartphone του,  
όταν βρίσκεται  στο σπίτι ή στο γραφείο και να τον αποστείλει  

στο Qashqai. Η καθοδήγηση για τη διαδρομή,  θα αρχίσει μόλις 
ξεκινήσει το όχημα  

 
- OTA ενημερώσεις λογισμικού και χαρτών : οι χρήστες 

μπορούν να τις κατεβάσουν, όταν το επιθυμούν,  μέσω wifi ή με 
το πακέτο δεδομένων των smartphone τους. 

 
Η οθόνη του πίνακα οργάνων,   που βρίσκεται στο κέντρο του 

και μπροστά από τον οδηγό,  έχει και αυτή επανασχεδιαστεί για 
να εμφανίζει πρόσθετες πληροφορίες, κατά τη λήψη 

τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων SMS. Επίσης, εμφανίζει 
την  πλοήγηση σε μορφή “turn – by – turn”.  


