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Το Nissan Kicks στην λίστα του  Wards, για τα "10 Best 
Interiors" για το 2019 

 
Τα ετήσια βραβεία του έγκυρου περιοδικού αυτοκινήτου Wards, 

παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Νέας 
Υόρκης.  

 
Μετά από μια αυστηρή αξιολόγηση 33 οχημάτων με νέους ή 

σημαντικά επανασχεδιασμένους εσωτερικούς χώρους, το Kicks 
ξεχώρισε για μια σειρά χαρακτηριστικών. Το πάνελ των οκτώ 

συντακτών του Wards αναγνώρισε επίσης στο Kicks την υψηλή 

ποιότητα στις  ραφές και τις μαλακές επιφάνειες στο ταμπλό 
"που ταιριάζουν με ένα ακριβότερο όχημα", καθώς και το 

διαθέσιμο Intelligent Around View® Monitor ως "πρακτικό σε 
δυσπρόσιτα σημεία και το οποίο ήταν διαθέσιμο μόνο στα 

πολυτελή αυτοκίνητα της Infiniti." Ξεχώρισαν επίσης το 
διαθέσιμο Bose® Personal Plus Audio System, που 

περιλαμβάνει ηχεία στο προσκέφαλο του οδηγού.  
 

"Το νέο Kicks έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στις ανάγκες 
εργένηδων ή ζευγαριών που αναζητούν εκφραστικό στυλ, 

προσωποποιημένη τεχνολογία, έξυπνη λειτουργικότητα και 
προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, σε μια προσιτή τιμή", 

δήλωσε ο Scott Shirley, αντιπρόεδρος CMM & Marketing 
Operations της Nissan North America Inc. "Αποτελεί τιμή για 

εμάς η επιλογή του εσωτερικού χώρου του Kicks από τους 

ειδικούς στο Wards. Είναι ένα μεγάλο βραβείο, για το μικρότερο 
και πιο οικονομικό αυτοκίνητο στη διευρυμένη γκάμα crossover 

και SUV της Nissan". 
 

Το Kicks διαθέτει μοντέρνο και απλό σχεδιασμό με κονσόλα σε 
σχήμα “πτερυγίου”, που φιλοξενεί μια έγχρωμη οθόνη 7,0 



 

ιντσών, τοποθετημένη στο κέντρο,  ενώ εξοπλίζεται και με  ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ψυχαγωγίας που προσφέρει τη 
δυνατότητα σύνδεσης smartphone με Apple CarPlay ™ και 

Android Auto ™.   
 

Για την απόλυτη εμπειρία ήχου, το Kicks SR περιλαμβάνει το 

ηχοσύστημα Bose® Personal® Plus, με ένα ζεύγος ηχείων 
Bose® UltraNearfield ™ 2,5 ιντσών, που βρίσκονται μέσα στο 

προσκέφαλο του καθίσματος του οδηγού.   
 

Η ασφάλεια, και οι ανέσεις για τον οδηγό και τους επιβάτες, 
είναι επίσης στα ισχυρά ατού του Nissan Kicks. Το Intelligent 

Emergency Braking είναι στάνταρ σε όλα τα επίπεδα 
εξοπλισμού, μαζί με επτά αερόσακους και κάμερα οπισθοπορίας. 

Επιπλέον, στην έκδοση Kicks SR, περιλαμβάνεται τόσο το Blind 
Spot, όσο και το Rear Cross Traffic. 

 


