
 
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 

 
 

                                                              
                                                           

                  
                                                              
                                                             

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGY 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
Εξωτερικά χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος 
Χρωμιομένο εξωτερικό πλαίσιο παραθύρων 
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος με 
ενσωματωμένα φλας 
Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες 
Παράθυρα εμπρός θυρών προστασίας UV 
Φώτα ημέρας LED (μικρό αποτύπωμα) 
Πίσω φώτα τύπου LED - πίσω φως ομίχλης τύπου LED 
Θερμαινόμενο πίσω ήπαρ-μπρίζ 
Αεροτομή οροφής 
Ζάντες: ατσάλινες 16" 
Ελαστικά: 215/65 R16 
Front grill: w/ shutter system (1.5D, 1.6D Manual, 
1.6P) 
Προεγκατάσταση προβολέων ομίχλης 
Κεραία οροφής 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
Ύφασμα τύπου Energy 
Τιμόνι με ασημί/σατινέ διάκοσμο 
Τιμόνι με ρύθμιση ύψους - βάθους (τηλεσκοπικό) 
Τιμόνι με ρύθμιση cruise control-audio-hands free-speed 
limiter 
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος 
Σκιάδιο οδηγού με καθρέπτη και θήκη για κάρτες 
Σκιάδιο συνοδηγού με καθρέπτη 
Εμπρός αεραγωγοί με ασημί διάκοσμο 
Ντουλαπάκι συνοδηγού φωτιζόμενο με θήκη γυαλιών 
Εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο με υφασμάτινη επένδυση 
Ποτηροθήκες κεντρικής κονσόλας (x2) 
Λεβιές ταχυτ. με χρωμιομένο διάκοσμο (όχι CVT) 
Υποβραχιόνιο θυρών με επένδυση υφάσματος 
Χειρολαβές οροφής (εμπρός x2, πίσω x2) 
Θήκες για μπουκάλια στο εσωτερικό των θυρών 
Προσκέφαλα εμπρός (x2) - πίσω (x3) 
Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο 60:40 
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Πλήρες κάλυμμα κινητήρα (1.5D, 1.6P) 
Κάλυμμα χώρου αποσκευών + Άγκιστρα χώρου αποσκευών (x6) 
Εσωτερικός φωτισμός εμπρός + πίσω φως ανάγνωσης (x1) 
Φως χώρου αποσκευών 
 
ΑΝΕΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ 
Air Condition 
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω auto με άνοιγμα από το 
κλειδί 
Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό 
Cruise control + Ρυθμιστής τελικής ταχύτητας 
Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι 
Ηλεκτρικό χειρόφρενο 
Δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας 
Παροχή ρεύματος 12V (x2) 
Διακόπτης οικονομικής οδήγησης ECO (μόνο CVT) 
Ηχοσύστημα (2DIN AM/FM/RDS/DAB) + CD + Bluetooth +Hands 
free 
Ηχοσύστημα με εισόδους USB - AUX 
Αριθμός ηχείων: 4 (1 σε κάθε πόρτα) 
Εσωτερικός φωτισμός Welcome lighting + Follow me home 
Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας κιβωτίου 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Αερόσακοι οδηγού+συνοδηγού+πλευρικοί+κουρτίνας 
Αερόσακος συνοδηγού με κουμπί απενεργοποίησης 
Ζώνες ασφαλείας εμπρός 3 σημείων + ELR + προεντ + 
περιοριστές φορτίου 
Ζώνες ασφαλείας εμπρός ρυθμιζόμενες σε ύψος 
Ζώνες ασφαλείας πίσω 3 σημείων/ELR (x3) + περιοριστές 
φορτίου  (x2) 
Σύστημα συγκράτησης παιδικών καθισμάτων ISOFIX 
Immobiliser 
ABS + Brake Assist 
ESP 
Hill Start Assist 
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών 
Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας εσωτερικού φωτισμού 
Brake Limited Slip Differential 
Δισκόφρενα εμπρός-πίσω 
Start Stop 

ACENTA (επιπλέον της ENERGY) 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
Εξωτερικοί καθρέπτες με λειτουργία αυτόματης 
αναδίπλωσης 
Ζάντες: αλουμινίου 17" 
Ελαστικά: 215/60 R17 
Προβολείς ομίχλης με χρωμιομένο διάκοσμο 



 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
Ύφασμα τύπου Acenta 
Δερμάτινο τιμόνι 
Σκιάδιο οδηγού με φως 
Σκιάδιο συνοδηγού με φως 
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος 
Εμπρός καθίσματα με οσφυϊκή στήριξη 2 κατευθύνσεων 
Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων 
Εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο με συρτάρι 
Knee pad με ρύθμιση έντασης φωτισμού 
Χρωμιομένα εσωτερικά χερούλια θυρών 
Μαύρος γυαλιστερός διάκοσμος (piano black) στις πόρτες 
και στο ταμπλό (πλευρά συνοδηγού) 
Θήκες πίσω από τα εμπρός καθίσματα 
Πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες (x2) 
Διπλό πάτωμα χώρου αποσκευών 
 
ΑΝΕΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ 
Αυτόματος κλιματισμός 2 περιοχών 
Αυτόματο άνοιγμα εμπρός φώτων 
Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής 
Αριθμός ηχείων: 6 (2 tweeter στις εμπρός κολώνες) 

 
N-CONNECTA (επιπλέον της ACENTA) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
Προφυλακτήρες με ασημένια χαρακτηριστικά 
Φιμέ κρύσταλλα πίσω θυρών 
Ζάντες: αλουμινίου 18" 
Ελαστικά: 215/55 R18 
Κεραία οροφής τύπου "καρχαρία" 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
Καθίσματα τύπου MONO FORM 
Εσωτερικός καθρέπτης αυτόματης σκίασης 
Γκρι γυαλιστερός διάκοσμος στις πόρτες και στο ταμπλό 
(πλευρά συνοδηγού) 
 
ΑΝΕΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ 
Μπουτόν εκκίνησης κινητήρα 
Έξυπνο κλειδί (intelligent key) 
Σύστημα Nissan Connect, το οποίο περιλαμβάνει: 
 Μεγάλη οθόνη τεχνολογίας αφής 7” 
 Σύστημα πλοήγησης 
 Κάμερα οπισθοπορείας 
 Ηχοσύστημα με εισόδους Aux-USB (non DAB) 
 Σύνδεση με Smartphone (Αναβαθμίσιμες 
εφαρμογές/Δικτυακές υπηρεσίες) 



 

 Απεικονίσεις ασφαλείας 
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός-πίσω (4+4) 
Κάμερα περιμετρικής θέασης (Around View Monitor) 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Ανίχνευση Κινούμενων Αντικειμένων - Moving Object 
Detection 
Αποφυγή Μετωπικής Σύγκρουσης - Front Emergency Braking 
Υποβοήθηση Υψηλής Δέσμης Προβολέων - High Beam Assist 
Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας - Lane Departure Warning 
Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας - Traffic Sign 
Recognition 
 

Πακέτα εξοπλισμού N-CONNECTA 
ΠΑΚΕΤΟ “LOOK” 
• Γυάλινη οροφή 
• Ράγες οροφής χρώματος ασημί 
 

TECHNA (επιπλέον της N-CONNECTA) 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
Ράγες οροφής χρώματος ασημί 
Γυάλινη οροφή 
Φώτα ημέρας LED (μεγάλο αποτύπωμα) 
Εμπρός φώτα Bi LED με αυτόματη ρύθμιση ύψους 
Ζάντες: αλουμινίου 19" 
Ελαστικά: 225/45 R19 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
Μερικώς δερμάτινα καθίσματα 
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα 
Υποβραχιόνιο θυρών με επένδυση PVC 
Εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο με επένδυση PVC 
Αγωγός θέρμανσης πίσω επιβατών 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Υποβοήθηση Στάθμευσης - Intelligent Park Assist 
Αισθητήρες μέτρησης πλευρικής απόστασης (x2) 
Προειδοποίηση κάθετης κίνησης αντικειμένου ή οχήματος 
κατά την οπισθοπορεία - Cross Traffic Alert  
Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου - Blind Spot Warning 
Υποστήριξη Προσοχής Οδηγού - Driver Attention Alert 
Εμπρός φώτα με σύστημα δυναμικής προσαρμογής 
κατεύθυνσης προβολέων AFS-Adaptive Front Lighting 
System 
 

TECHNA+ (επιπλέον της TECHNA) 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  



 

Ράγες οροφής χρώματος ασημί/σατινέ 
Εξωτερικοί καθρέπτες χρώματος ασημί/σατινέ με μνήμη 
ρύθμισης 
Θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ 
Κιτ επισκευής ελαστικών (μη ύπαρξη ρεζέρβας) 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
Δερμάτινο σαλόνι κορυφαίας ποιότητας Nappa με ανάγλυφη 
τρισδιάστατη σχεδίαση και επιλογή χρώματος Μαύρο ή 
Δαμασκηνί 
Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη 
4 κατευθύνσεων με 2 μνήμες 
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 
Πίσω φώτα ανάγνωσης (x2) 
 
ΑΝΕΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ 
Κορυφαίο ηχοσύστημα Bose με ενισχυτή 8 καναλιών και 8 
ηχεία (περιλαμβάνεται woofer στο χώρο αποσκευών) 
 
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε αναλυτικό 
πίνακα με τον επιπρόσθετο εξοπλισμό του νέου QASHQAI σε 
σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. 
 

ENERGY 
- Hill Start Assist με λειτουργία Auto Hold 
- Ηλεκτρικά παράθυρα (όλα AUTO) και με λειτουργία 
ανοίγματος από το κλειδί 
- Ντουλαπάκι συνοδηγού φωτιζόμενο με θήκη γυαλιών 
 

ACENTA 
- Εξωτερικοί καθρέπτες με λειτουργία αυτόματης 
αναδίπλωσης 
- Σκιάδια οδηγού-συνοδηγού με φως 
 

N-CONNECTA 
- Καθίσματα τύπου monoform 
- Κεραία οροφής τύπου "καρχαρία" 
- Χρωμιωμένα διακοσμητικά (εσωτερικό) 

 
TECHNA 

- Εμπρός φώτα με σύστημα δυναμικής προσαρμογής 
κατεύθυνσης προβολέων AFS-Adaptive Front Lighting 
System 
- Νέα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα LED  
- Σύστημα Cross Traffic Alert (σύστημα προειδοποίησης 
κάθετης κίνησης αντικειμένου ή οχήματος κατά την 
οπισθοπορεία) 
- Αγωγός θέρμανσης πίσω επιβατών 



 

 
TECHNA+ (από Techna) 

- Θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ 
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 
- Δερμάτινο σαλόνι κορυφαίας ποιότητας Nappa με 
ανάγλυφη τρισδιάστατη σχεδίαση και επιλογή χρώματος 
Μαύρο ή Δαμασκηνί 
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 2 μνήμες 
- Οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού με ηλεκτρική 
ρύθμιση 4 κατευθύνσεων 
- Ράγες οροφής χρώματος ασημί/σατινέ 
- Ηχοσύστημα Bose με 8 ηχεία και ενισχυτή 
- Μη ύπαρξη ρεζέρβας 
- Εξωτερικοί καθρέπτες χρώματος ασημί/σατινέ με μνήμη 
ρύθμισης 
 
 
 


