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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

20/6/2019 
 

Το Nissan TITAN κατέλαβε την πρώτη θέση στα pickup, 
στην έρευνα ποιότητας της J.D. Power 

 
Το  ΤΙΤΑΝ κατατάσσεται στην κορυφή της κατηγορίας  "Large 

Light Duty Pickup" της  J.D. Power 2019 U.S. Initial Quality 
Study. Παράλληλα, το  Maxima βγήκε νικητής στην κατηγορία 

"Large Car”,  ενώ και τα  Frontier, Versa, Murano και Rogue, 
απέσπασαν όλα κορυφαίες κατατάξεις στις αντίστοιχες 

κατηγορίες τους. 
 

Η ισχυρή αφοσίωση της Nissan στην ποιότητα των νέων 
οχημάτων της, αναδείχθηκε  σε όλη την έκταση της μελέτης 

αρχικής ποιότητας (IQS) της J.D. Power για το 2019, με 

κορυφαίο από όλα το full-size pickup Nissan TITAN. To ΤΙΤΑΝ 
κατατάχθηκε όχι μόνο ως το καλύτερο σε επιδόσεις όχημα στην 

κατηγορία "Large Light Duty Pickup” με 66 προβλήματα ανά 
εκατό οχήματα (PPH), αλλά ήταν και το έβδομο στην λίστα με 

τα  λιγότερα συνολικά προβλήματα μεταξύ των 257 οχημάτων 
της έρευνας. 

 
Επιπλέον, η Nissan δεν είχε παρουσία μοντέλων στην κατηγορία 

της έρευνας με περισσότερα από 100 PPH, καταγράφοντας την  
καλύτερη απόδοση από τον μέσο όρο του κλάδου της 

αυτοκινητοβιομηχανίας,  για τέταρτη συνεχή χρονιά. Για το 
2019, η Nissan ανέβηκε κατά μία θέση (καταλαμβάνοντας την 

5η, στην κατηγορία Non-Premium). Από το 2015, η Nissan 
βελτίωσε 35 PPH. 

 

H  J.D. Power μετράει την αρχική ποιότητα με βάση τον αριθμό 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται ανά  100 οχήματα 

κατά τη διάρκεια των πρώτων 90 ημερών ιδιοκτησίας, με την 
χαμηλότερη βαθμολογία να  αντικατοπτρίζει την υψηλότερη 

ποιότητα. 
 



 

"Είναι άκρως ικανοποιητικό  να βλέπουμε τη συνεχή βελτίωση 

της Nissan στη μελέτη αρχικής ποιότητας της J.D. Power των 
ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια και είναι ιδιαίτερα καλό να βλέπουμε 

τα TITAN και Maxima να κερδίζουν στις κατηγορίες τους για το  
IQS του 2019”, δήλωσε o Health Holtz, ,αντιπρόεδρος της 

Nissan North Αmerica Inc., υπεύθυνος προμηθειών και 

εφοδιαστικής αλυσίδας. "Η αρχική ποιότητα είναι μια σημαντική 
μέτρηση για την απόδοση της ομάδας παραγωγής μας, αλλά η 

επιδίωξη της αριστείας σε όλη το φάσμα εργασιών της  Nissan 
δεν σταματά ποτέ.” 

 
To  TITAN συναρμολογείται στο εργοστάσιο της Nissan Canton, 

στο Mississippi των Η.Π.Α., με κινητήρες που παρέχονται από 
το εργοστάσιο Decherd, του Tennessee. Το TITAN κινείται  από 

τον 5.6 λίτρων βενζινοκινητήρα Endurance® V8  390 ίππων,  
που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 7 ταχυτήτων και είναι 

διαθέσιμο σε εκδόσεις 4x2 και 4x4. Επίσης είναι διαθέσιμο σε  
Crew Cab, King Cab και Single Cab. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Nissan Maxima κατατάχθηκε πρώτο 

στην κατηγορία "Large Car" με 76 PPH, ενώ το μεσαίο pickup 

Nissan Frontier τερμάτισε δεύτερο στην κατηγορία  “Midsize 
Pickup” με 95 PPH. Τρία δημοφιλή οχήματα της Nissan 

κατέκτησαν την τρίτη θέση στις κατηγορίες τους :  το Nissan 
Versa (94 PPH), το Nissan Murano (με 78 PPH) και το  Nissan 

Rogue (με 81 PPH).  
 


