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To Nissan Qashqai κατέκτησε τον τίτλο του “Καλύτερου 
Αυτοκινήτου Βρετανικής Κατασκευής” 

 
To αυτοκίνητο – ορόσημο στην κατηγορία του, που σαρώνει τις 

πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο – αλλά και στην Ελλάδα – 
πήρε το βραβείο του  “Best British Built Car”, στην τελετή 

απονομών των Βραβείων News Motor UK 2018. 
 

Το Nissan Qashqai έλαβε το συγκεκριμένο βραβείο ως  
αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του μοντέλου στην 

επιτυχία της Βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας από την έναρξη 

της διάθεσής του,  το 2007. 
 

"Το Qashqai είναι το αυθεντικό crossover, που δημιούργησε την 
συγκεκριμένη κατηγορία όπως την γνωρίζουμε  και είναι το πιο 

επιτυχημένο μοντέλο στην Ευρώπη, στην ιστορία της Nissan", 
δήλωσε ο Alex Smith, διευθύνων σύμβουλος της Nissan Motor 

GB. "Το γεγονός ότι το Qashqai σχεδιάστηκε  και 
κατασκευάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάτι που μας κάνει 

εξαιρετικά υπερήφανους. Θα θέλαμε να εκφράσουμε  τις 
ειλικρινείς ευχαριστίες μας στην κριτική επιτροπή των News UK,  

για την αναγνώριση του Qashqai με αυτό το εξαιρετικό 
βραβείο". 

 
Έχοντας ανανεωθεί το 2017 με μια μεγάλη γκάμα 

αναβαθμίσεων, το Nissan Qashqai ενισχύεται τώρα με μια νέα 

σειρά, άκρως αποδοτικών κινητήρων βενζίνης,  καθώς και με 
ένα ολοκαίνουριο σύστημα ψυχαγωγίας και πλοήγησης του 

NissanConnect. 
 

Περισσότερα από τρία εκατομμύρια  Qashqai έχουν παραχθεί 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο εργοστάσιο παραγωγής της Nissan 



 

στο  Sunderland,  από το 2007. Η δεύτερη γενιά του μοντέλου, 

που λανσαρίστηκε το 2014, έσπασε το ρεκόρ οχήματος 
παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ξεπέρασε το μισό 

εκατομμύριο παραχθέντων αυτοκινήτων,  σε μόλις 21 μήνες !  
 

Για περισσότερα από  10 χρόνια το Qashqai αποτελεί το 

απόλυτο urban crossover. Συνδυάζει με επιτυχία την 
πρακτικότητα και τον χαρακτήρα ενός SUV με το “αποτύπωμα”, 

τη δυναμική οδήγηση και το κόστος λειτουργίας ενός 
hatchback. 

 
"Το Qashqai έχει το προνόμιο να είναι  το πρώτο αυτοκίνητο 

που προκαλεί, εδώ και δέκα χρόνια,  την εμμονή των 
υποψήφιων αγοραστών οικογενειακών SUV στην Ευρώπη, 

εξακολουθώντας να αποτελεί το κριτήριο σύγκρισης με όλα τα 
άλλα crossovers", δήλωσε ο Nick Francis, αρχισυντάκτης 

αυτοκινήτου στην Sun on Sunday. "Δεν είναι δύσκολο να 
καταλάβει κανείς γιατί είναι το Βρετανικής κατασκευής 

αυτοκίνητο, που έφτασε τόσο γρήγορα το μισό εκατομμύριο 
πωλήσεις. Το Qashqai είναι το κόσμημα της Βρετανικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας." 

 


