
A R I Y A

Εισαγωγή    |    Εξωτερική σχεδίαση    |    Σχεδίαση εσωτερικού    |    Τεχνολογία και Απόδοση    |    Στυλ και Αξεσουάρ     |    Εξατομίκευση Εκτύπωση   |   Κλείσιμο



Το εκλεπτυσμένο 100% ηλεκτρικό crossover
Μια μοναδική ηλεκτρική εμπειρία
Ο ηλεκτρισμός μπορεί να μας δώσει ακόμα περισσότερα. Το Nissan ARIYA φέρνει το 
μέλλον τώρα με το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης, σχεδιασμού και τεχνολογίας της 
Nissan. Το ARIYA ταιριάζει στη ζωή σας, προσφέροντας πολλές επιλογές, όπως 
χωρητικότητα μπαταρίας, αυτονομία και κίνηση στους δύο ή σε όλους τους τροχούς – 
ώστε να απολαμβάνετε έλεγχο και αυτοπεποίθηση επόμενου επιπέδου.
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Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες. 
Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Η έξυπνη, συνδεδεμένη, διαισθητική οδήγησή σας
Μπείτε στον κόσμο του ARIYA και δεν θα θελήσετε να κοιτάξετε πίσω ποτέ. Όντας κάτι 
περισσότερο από ένα εκλεπτυσμένο 100% ηλεκτρικό crossover, το ARIYA εκπέμπει 
ενθουσιασμό, άνεση και χαλάρωση. 

Νέα δεδομένα ισχύος
Οδηγήστε ομαλά και αθόρυβα χάρη στην ηλεκτροκίνηση. Διανύστε μεγάλες 
αποστάσεις με τη μεγάλη αυτονομία του ARIYA και οδηγήστε με σιγουριά, χάρη στο 
e-4ORCE, ένα μοναδικό σύστημα μετάδοσης της κίνησης σε όλους τους τροχούς που 
ανεβάζει την ικανότητα EV σε νέα ύψη.

Πλήρως "φορτισμένη" συνδεσιμότητα.
Δώστε εντολή στον ψηφιακό σας κόσμο - τις συμβατές συσκευές και το έξυπνο σπίτι 
σας - χρησιμοποιώντας τη φωνή σας. Σύρετε την πλοήγησή σας για να την έχετε 
μπροστά στα μάτια σας ή αγγίξτε τα διακριτικά αλλά κομψά χειριστήρια του ARIYA με 
απτική ανάδραση. Το ARIYA σας προσκαλεί να αλληλεπιδράσετε με το όχημά σας με 
έναν εντελώς νέο τρόπο.

Ενισχυμένη υποστήριξη
Η οδήγηση έπρεπε να ήταν πάντα τόσο εύκολη. Χαλαρώστε και αφήστε το ARIYA να 
σας βοηθήσει στη βεβαρημένη κυκλοφορία, στις μικρές στροφές, ακόμη και στις 
αλλαγές λωρίδας. Αλλιώς, καθίστε αναπαυτικά και αφήστε το ARIYA να αναλάβει τη 
στάθμευση στον επιλεγμένο χώρο σας. Αυτό σημαίνει να έχεις υπέροχη τεχνολογία 
στο πλευρό σου.
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Ένα φιλόξενο ξεκίνημα
Το ARIYA σας καλωσορίζει από 
την αρχή με τη λειτουργία μνήμης 
στο κάθισμα. Νιώστε άνετα 
ακριβώς τη στιγμή που 
εισέρχεστε στο αυτοκίνητο σας.

Φως & σκιά
Ένα παραδοσιακό Ιαπωνικό μοτίβο 
Kumiko είναι ενσωματωμένο ως 
υπογραφή σε πολλά στοιχεία του 
αυτοκινήτου. Τα ένθετα εσωτερικά 
των θυρών, "παίζουν" μεταξύ 
φωτός και σκιάς.

Απτικό άγγιγμα
Η Ιαπωνική έννοια του sei, ή 
αλλιώς η «έξυπνη αντιμετώπιση 
του σχεδιασμού ή της 
λειτουργίας», αντιπροσωπεύεται 
από απτικά χειριστήρια που 
παρέχουν άμεση απόκριση.

Ζάντες αλουμινίου 20" με 
κάλυμμα aero
Προστατέψτε τις ζάντες σας και 
προκαλέστε τον θαυμασμό με τα 
εντυπωσιακά, στο χρώμα του 
χαλκού, ένθετα τροχών aero.

Αφήστε το ARIYA να ξεχωρίσει στο πλήθος 
Προκαλέστε επιφώνημα έκπληξης με τους εξαιρετικά λεπτούς προβολείς LED και 
τις φουτουριστικές λεπτομέρειες με τις λεπίδες φωτισμού υπογραφής που 
αντικατοπτρίζονται στο εσωτερικό, με ατμοσφαιρικό φωτισμό και διακόπτες που 
δίνουν μια ζωντανή λάμψη. Η εμφάνιση περίπλοκων Ιαπωνικών μοτίβων Kumiko στη 
μπροστινή μάσκα και στο εσωτερικό των θυρών, δείχνει ότι η παράδοση μπορεί να 
εμπνεύσει το μέλλον.
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Νιώστε “zen” με σχεδίαση εμπνευσμένη από την Ιαπωνία 
Με επίπεδο δάπεδο και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, είναι ένας εντελώς νέος τύπος εσωτερικού 
αυτοκινήτου. Υπάρχει επίσης ένα τέλεια εκτελεσμένο παράδοξο: ενώ η σχεδίαση του ARIYA 
προσφέρει ένα κομψό εξωτερικό, στο εσωτερικό, η καμπίνα του είναι από τις πιο ευρύχωρες στην 
κατηγορία του. Τα μπροστινά καθίσματα Zero Gravity (Μηδενικής Βαρύτητας) είναι αρκετά 
υποστηρικτικά για τις σπιρτόζες και υψηλές οδηγικές επιδόσεις EV, αλλά και πολύ άνετα για ένα 
πολύωρο ταξίδι.

Ανοίξτε τα “φτερά” σας
Πιστό στην ιδιότητα του crossover, το ARIYA, έχει σχεδιαστεί για να δώσει χώρο 
για οτιδήποτε υπάρχει στο πρόγραμμα. Ακόμη και γεμάτο, ο γενναιόδωρος χώρος 
φόρτωσης μπορεί εύκολα να χωρέσει τις αποσκευές για μια απόδραση το 
Σαββατοκύριακο. Για ακομα περισσότερο χώρο φόρτωσης, απλώς διπλώστε τη 
δεύτερη σειρά καθισμάτων. Και όταν έρθει η στιγμή της ακαταστασίας, 
χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ της Nissan για την πλήρη προστασία του χώρου 
αποσκευών από πιτσιλιές και λάσπη. Και ένα ακόμα κόλπο σε περίπτωση που τα 
χέρια σας είναι γεμάτα: ένα απλό πέρασμα του ποδιού κάτω από τον προφυλακτήρα 
και η hands-free ηλεκτρική πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει αμέσως!

ΕΩΣ

468L Έως 415L
στο e-4ORCE

Ευέλικτο σύστημα 
οργάνωσης χώρου 
αποσκευών

Hands-Free ηλεκτρικά 
ανοιγόμενη πόρτα 
χώρου αποσκευών 

(χωρίς αναδιπλωμένα καθίσματα)
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Διακόπτες απτικού 
αγγίγματος

 Ενσωματωμένη 
Διεπαφή Απεικόνισης

Intelligent personal 
assistance technology⁽¹⁾

Intelligent 
route planner⁽¹⁾

Ασύρματη φόρτιση 
κινητού τηλεφώνου⁽¹⁾⁽²⁾

(1) Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
(2) Σχεδιασμένο με το πρωτόκολλο φόρτισης Qi & βελτιστοποιημένο για συσκευές πιστοποιημένες με Qi. Για τη χρήση των υπηρεσιών NissanConnect είναι απαραίτητη η 
δημιουργία λογαριασμού με username και password. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής NissanConnect είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση κινητού smartphone 
συμβατό με λειτουργικό iOS or Android και κάρτα SIM με διαθέσιμα δεδομένα και σύνδεση σε πάροχο δικτύου. Όλες οι υπηρεσίες εξαρτώνται από την κάλυψη δικτύου 
του παρόχου. Η χρήση του NissanConnect on-board internet είναι δυνατή μέσω ασύρματης σύνδεσης ίντερνετ. Τα πακέτα δεδομένων υπόκεινται στους όρους χρήσης 
του παρόχου (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε χώρας).

Οδηγήστε, εργαστείτε ή απλά 
χαλαρώστε - εσείς αποφασίζετε 
Προσαρμόστε το μοναδικό εσωτερικό του ARIYA στις 
ανάγκες σας. Πιέστε ένα κουμπί και παρακολουθήστε 
την κεντρική κονσόλα ⁽¹⁾ να πηγαίνει προς τα πίσω και 
προς τα εμπρός, για να να εξατομικεύσετε τον χώρο 
σας. Μπορεί ακόμη και να απομνημονεύσει τις 
ρυθμίσεις σας, καθώς και αυτές για πρόσθετους 
οδηγούς, για ακόμη περισσότερη ευκολία. Σε όλα αυτά 
προσθέστε μια πλατφόρμα EV που προσφέρει ένα 
εντελώς επίπεδο σχεδιασμό δαπέδου για ένα 
εσωτερικό που μοιάζει με σαλόνι, και την καμπίνα του 
ARIYA που είναι ο τέλειος χώρος για τον πολύτιμο 
"δικό σας χρόνο". Χρειάζεστε φόρτιση; ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Η ασύρματη 
φόρτιση για το συμβατό smartphone σας διατηρεί 
την καμπίνα σας απαλλαγμένη από καλώδια και το 
τηλέφωνό σας μονίμως φορτισμένο.

Τεχνολογία που συνδέει τις αισθήσεις σας
Λογικά δεν έχετε βιώσει ποτέ κάτι σαν το ARIYA. Αντί για τα παραδοσιακά κουμπιά, 
τα χειριστήρια ενεργοποιούνται όταν πιέζονται, αντιδρούν με απτική ανάδραση, 
στη συνέχεια φωτίζουν αμυδρά, μέχρις ότου να εξαφανιστούν στο γαλήνιο 
εσωτερικό του ARIYA. Η Ενσωματωμένη Διεπαφή Απεικόνισης αποτελείται από 
διπλές οθόνες 12,3" που εντυπωσιάζουν με τη θέαση και τη χρηστική τους απλότητα. 
Η επικοινωνία είναι απρόσκοπτη, χάρη στην επόμενης γενιάς Τεχνολογία Ευφυούς 
Υποστήριξης (Intelligent Assistance Technology)⁽¹⁾. Και με το Intelligent Route Planner 
⁽¹⁾, δεν θα βγείτε ποτέ εκτός πορείας και προγράμματος.
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(1) Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).
(2) Η μονάδα Head-up είναι ένα χαρακτηριστικό ευκολίας που εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες στο παρμπρίζ, ώστε να τις έχετε διαθέσιμες στο οπτικό σας πεδίο 
χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από τον δρόμο.

Για τη χρήση των υπηρεσιών NissanConnect είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού με username και password. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής 
NissanConnect είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση κινητού smartphone συμβατό με λειτουργικό iOS or Android και κάρτα SIM με διαθέσιμα δεδομένα και σύνδεση σε 
πάροχο δικτύου. Όλες οι υπηρεσίες εξαρτώνται από την κάλυψη δικτύου του παρόχου. Η χρήση του NissanConnect on-board internet είναι δυνατή μέσω ασύρματης 
σύνδεσης ίντερνετ. Τα πακέτα δεδομένων υπόκεινται στους όρους χρήσης του παρόχου (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε χώρας). Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr

(3) Οι υπηρεσίες Intelligent Route Planner, Alexa Built-in και Voice Control διατίθενται χωρίς χρέωση για περίοδο 3 ετών και στη συνέχεια χωρίς με χρέωση ανάλογα με 
το μοντέλο και/ή την έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan.
(4) Οι δωρεάν υπηρεσίες (Nissan on Google Assistant, Driving History & Analysis, Nissan Help & Assistance, Breakdown Assistance) είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση για 
περίοδο 7 ετών, ανάλογα με το μοντέλο και/ή την έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή 
επισκεφτείτε το www.nissan.gr
(5) Η λειτουργία In-Car WiFi επιφέρει χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το 
www.nissan.gr
(6) Το Apple CarPlay® και το Android Auto είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση, ανάλογα με το μοντέλο και/ή την έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο Nissan ή επισκεφτείτε το www.nissan.gr
(7) Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα κατά την κυκλοφορία του μοντέλου.
Η ανταπόκριση και η χρήση εξαρτώνται από το σήμα της περιοχής. Για ιδανική χρήση, διασφαλίστε πως βρίσκεστε σε περιοχή με καλό σήμα.
Η σύνδεση του κινητού με το NissanConnect πρέπει να γίνεται μόνο όταν το όχημα είναι παρκαρισμένο με ασφάλεια. Η χρήση του συστήματος πρέπει να γίνεται πάντα 
σε συνάρτηση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Οι οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα μόνο όταν είναι ασφαλές. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν την 
πιθανή διάσπαση από την οδήγηση καθώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία hands-free, που μπορεί να επιφέρει απώλεια του ολικού ελέγχου του οχήματος. 
Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμένο στις H.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το Android Auto και το σήμα Android Auto είναι εμπορικά σήματα της 
Google LLC.
Οι εφαρμογές Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

Δημιουργήστε το δικό σας ψηφιακό τοπίο

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ GOOGLE ASSISTANT ΚΑΙ ALEXA ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾
Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες του NissanConnect Services για να 
διαχειριστείτε το όχημά σας εξ αποστάσεως με φωνητική εντολή από 
την άνεση του σπιτιού σας.

ALEXA BUILT-IN⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁷⁾
Χρησιμοποιήστε τις έξυπνες οικιακές συσκευές σας, ακούστε τις λίστες 
αναπαραγωγής σας μέσω του Amazon Music και πραγματοποιήστε αγορές.

Αφήστε το ARIYA να απλοποιήσει τη ζωή σας
Το ARIYA είναι ο συνοδοιπόρος σας καθώς εξερευνάτε τον κόσμο, με συνδεδεμένη τεχνολογία που προάγει 
και απλοποιεί την οδηγική σας εμπειρία. Η δύναμη του λόγου σημαίνει ότι μπορείτε να πείτε «Hello Nissan» 
και το ARIYA να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας. Το "έξυπνο" σπίτι σας και το ARIYA μπορούν επίσης να 
έχουν μια απρόσκοπτη επικοινωνία. Και οι προσαρμόσιμες οθόνες σάς επιτρέπουν να εξατομικεύσετε τα 
ψηφιακά σας σημεία επαφής για το δικό σας ταξίδι.

NISSAN VOICE CONTROL⁽¹⁾ ⁽³⁾
Πείτε “Hello Nissan” για να 

πραγματοποιήσετε μια κλήση, να 
στείλετε μηνύματα κειμένου, να 

αλλάξετε σταθμό στο ραδιόφωνο ή να 
επιλέξετε έναν προορισμό.

IN-CAR WIFI⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
Μετατρέψτε το αυτοκίνητό σας σε 

ένα Wi-Fi hotspot® για απόλυτη 
εμπειρία συνδεσιμότητας στο δρόμο.

APPLE CARPLAY® & 
ANDROID AUTO™ ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾

Απεικονίστε την αγαπημένη σας 
εφαρμογή στην οθόνη αφής του 

αυτοκινήτου σας.

Προτείνεται αυθεντικό καλώδιο

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Οι διπλές δυναμικές οθόνες 
12,3" διαμορφώνουν την απεικόνιση ενός ενιαίου ορίζοντα. Διαμορφώστε την 
οθόνη σας και εξατομικεύστε την προβολή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, 
με μουσική, χάρτες και άλλα.

HEAD-UP DISPLAY ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Αυτή η διαισθητική απεικόνιση τοποθετεί ζωτικές 
πληροφορίες στο οπτικό σας πεδίο, όπως την τρέχουσα ταχύτητά σας, το 
όριο ταχύτητας και την επερχόμενη στροφή.

INTELLIGENT ROUTE PLANNER⁽³⁾ Σχεδιάστε το ταξίδι σας από οπουδήποτε, 
προσθέστε το στο ημερολόγιό σας και συγχρονίστε το με το δικό σας ARIYA 
εξ αποστάσεως. Διατίθεται στην εφαρμογή NissanConnect Services για 
smartphone. Το Intelligent Route Planner έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις 
διαδρομές με ηλεκτρικά οχήματα και λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το 
υπολειπόμενο επίπεδο μπαταρίας, τα επίπεδα κλίσης του δρόμου και άλλες 
πληροφορίες για να υπολογίσετε καλύτερα τη διαδρομή σας. Το σύστημα 
Infotainment μπορεί να σας καθοδηγήσει σε σημεία φόρτισης στο δρόμο σας 
και να σας ειδοποιήσει για τη διαθεσιμότητά τους πριν ακόμη φτάσετε.

Εισαγωγή    |    Εξωτερική σχεδίαση    |    Σχεδίαση εσωτερικού    |    Τεχνολογία και Απόδοση    |    Στυλ και Αξεσουάρ     |    Εξατομίκευση

Σελίδα 1    |    Σελίδα 2    |    Σελίδα 3    |    Σελίδα 4    |    Σελίδα 5    |    Σελίδα 6

Εκτύπωση   |   Κλείσιμο



Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες. 
Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Δ Ι Π Λ Ο  Μ Ο Τ Ε Ρ  Μ Ε  Κ Ι Ν Η Σ Η  Σ Ε  Ο Λ Ο Υ Σ  Τ Ο Υ Σ  Τ Ρ Ο Χ Ο Υ Σ

Επανεφεύρεση της οδηγικής εμπειρίας με κίνηση σε όλους τους τροχούς
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης σε όλους τους τροχούς του διπλού κινητήρα e-4ORCE του ARIYA 
προσφέρει πολλά περισσότερα από μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Συνδυάζει μια 
ισορροπημένη, ομαλή κύλιση, με σταθερή δυναμική, μειωμένους κραδασμούς στο δρόμο και αυξημένη 
άνεση των επιβατών, ειδικά σε συνθήκες πόλης.

Η κίνηση είναι αβίαστη. Δύναμη, φαινομενικά αστείρευτη. Πατήστε το γκάζι και το e-4ORCE θα 
ανταποκριθεί εκπληκτικά, επιταχύνοντας το ARIYA με αξιοσημείωτη δύναμη και ισορροπία. Και στη 
περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπίσετε άσχημες καιρικές συνθήκες, το e-4ORCE μετρά με ακρίβεια 
την ισχύ σε κάθε τροχό ξεχωριστά, ώστε να μπορείτε να οδηγήσετε σε ολισθηρούς δρόμους με 
περισσότερη αυτοπεποίθηση. 

Οι διπλοί κινητήρες, τοποθετημένοι μπροστά και πίσω, δημιουργούν τέλεια κατανομή βάρους 50/50. Ο 
καθένας παράγει έως και 600nm ροπής για άμεση επιτάχυνση και ισορροπημένη παροχή ισχύος και 
στους τέσσερις τροχούς. Με την προσθήκη της ατομικά ελεγχόμενης πέδησης για κάθε τροχό, το 
e-4ORCE All-Wheel Drive προσφέρει απρόσκοπτη και ελεγχόμενη ισχύ για σταθερότητα, βελτιωμένη 
οδήγηση σε στροφές και ηλεκτρική κίνηση.

Λειτουργίες οδήγησης
Το ARIYA διαθέτει έως και 4 λειτουργίες οδήγησης (Drive modes) για να προσφέρει την καλύτερη 
απόδοση σε κάθε περίσταση.

ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 2 ΤΡΟΧΟΥΣ, 
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ :

ΜΕ ΤΟ e-4ORCE, ΜΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ:

STANDARD SNOW
Απολαύστε την τέλεια ισορροπία μεταξύ 
απόκρισης στις επιδόσεις και 
αποτελεσματικότητας στην οδήγηση – ιδανική 
για όλες τις καθημερινές σας διαδρομές.

Διατηρήστε την αυτοπεποίθηση και τον 
χειμώνα, με ομαλή επιτάχυνση από στάση για 
σίγουρο κράτημα σε χιόνι και ολισθηρές 
συνθήκες.

ECO
Κινηθείτε χαλαρά, με πιο ήπια επιτάχυνση για 
μεγαλύτερη οικονομία. Η λειτουργία ECO είναι 
ιδανική για μεγαλύτερες αποστάσεις.

SPORT
Νιώστε το κύμα της συναρπαστικής 
απόδοσης, με ισχυρή επιτάχυνση για πιο 
δυναμική οδήγηση.
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Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. 
Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες. 
Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας

INTELLIGENT 360° AROUND VIEW MONITOR
Παρέχει μια θέαση 360° του αυτοκινήτου στη 
λειτουργία bird’s eye με σκοπό να διευκολύνει τους 
ελιγμούς. Ανιχνεύει κίνηση αντικειμένων στον 
περιβάλλοντα χώρο, προσφέροντας οδήγηση με 
αυτοπεποίθηση και απαλλαγμένη από στρες.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING
Το σύστημα εντοπίζει στατικά αντικείμενα και εμπόδια 
κατά την οπισθοπορία και φρενάρει, εφόσον είναι 
απαραίτητο, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα 
σύγκρουσης.

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION
Ενισχύστε το οπτικό σας πεδίο: το σύστημα θα σας 
προειδοποιήσει εάν υπάρχουν οχήματα στα τυφλά 
σημεία, διαγώνια πίσω από το αυτοκίνητο, και
θα εφαρμόσει διορθωτική πέδηση για να επαναφέρει 
το όχημα στη λωρίδα, στην περίπτωση που 
επιχειρήσετε να κινηθείτε προς την πλευρά του 
οχήματος που έχει εντοπίσει.

INTELLIGENT REAR VIEW MIRROR
Το σύστημα Intelligent Rear View Mirror σας επιτρέπει 
να δείτε ψηφιακά τι συμβαίνει πίσω από το αυτοκίνητο 
χάρη στην ενσωματωμένη οθόνη LCD στον κεντρικό 
καθρέφτη.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING ΜΕ JUNCTION ASSIST, 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ
Παρακολουθεί συνεχώς την παρουσία οχημάτων, 
ποδηλάτων ή πεζών στο δρόμο σας. Το σύστημα 
προειδοποιεί τον οδηγό και εφαρμόζει πέδηση όταν 
υπάρχει κίνδυνος μπροστά και εφόσον είναι 
απαραίτητο. Το σύστημα Junction Assist βελτιώνει την 
ασφάλεια στις διασταυρώσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο 
σύγκρουσης με επερχόμενα οχήματα.

REAR AUTOMATIC BRAKING
Το σύστημα εντοπίζει αντικείμενα και εμπόδια κατά 
την οπισθοπορία και φρενάρει, εάν χρειάζεται, για να 
μειωθεί η πιθανότητα σύγκρουσης.

Ασφάλεια που σας προσέχει
Το ARIYA έχει σχεδιαστεί για να σας προστατεύει με 
προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας. Συστήματα που 
παρακολουθούν το δρόμο, σας ειδοποιούν για 
ενδεχόμενους κινδύνους και μπορεί ακόμη και να 
παρέμβουν για να βοηθήσουν στην αποφυγή ή να 
μειώσουν τον αντίκτυπο μιας σύγκρουσης.
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(1) Το ProPILOT είναι διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων και μόνο σε εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. 
Το ProPILOT είναι μια Προηγμένη τεχνολογία Υποστήριξης του Οδηγού (Advanced Driver Assist - ADA) αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει τις συγκρούσεις. Το ProPILOT 
προορίζεται αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομους (δρόμος που χωρίζεται από διαχωριστικές μπάρες) και απαιτεί από τον οδηγό να διατηρεί τον έλεγχο του 
οχήματός του (μάτια στο δρόμο/χέρια στο τιμόνι). To Navlink υποστηρίζει αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας αλλά ενδέχεται να μην αναγνωρίζει / διαβάζει 
όλα τα σήματα υπό όλες τις συνθήκες. Ο οδηγός οφείλει να προσέχει τα σήματα και να συμμορφώνεται με τον ΚΟΚ. Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε 
επιφυλακή, να οδηγεί με ασφάλεια και να είναι σε θέση να πάρει τον έλεγχο του οχήματός του, ανά πάσα στιγμή.
(2) Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση). 
Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις λειτουργίες διευκόλυνσης οδήγησης. Κάποιες λειτουργίες πιθανόν να μην λειτουργήσουν κάτω από κάποιες συνθήκες. 
Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και τους υπόλοιπους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Με το ProPILOT, είστε σε ασφαλή χέρια
ProPILOT με Navi-link⁽¹⁾ Εκτός από την παρακολούθηση της ροής της κυκλοφορίας, το ProPILOT με Navi-link⁽¹⁾
σας βοηθά να παραμένετε στο κέντρο της λωρίδας σας, ακόμη και σε ήπιες στροφές. Συνδέοντάς το με το 
σύστημα πλοήγησης, μπορεί επίσης να προβλέψει τι είναι μπροστά, ανιχνεύοντας αλλαγές στα όρια ταχύτητας, 
ώστε να προσαρμόσετε ανάλογα την οδήγησή σας και να εξέλθετε από ολισθηρούς δρόμους κατά την έξοδό 
σας από τον αυτοκινητόδρομο.

ProPILOT Park⁽²⁾ Στενός χώρος στάθμευσης; Πιέστε το κουμπί ProPILOT Park⁽²⁾ και το ARIYA θα αναλάβει το 
τιμόνι, το γκάζι, τα φρένα και τις αλλαγές ταχυτήτων. Παρακολουθήστε το ARIYA να "γλιστράει" κατευθείαν στο 
σημείο στάθμευσης, είτε κάθετα, είτε παράλληλα.

e-Pedal Step Απολαύστε έναν πιο διαισθητικό τρόπο οδήγησης Το e–Pedal Step σας επιτρέπει να επιλέξετε 
οδήγηση μεταξύ ενός ή δύο πεντάλ, με την επιλογή να επιταχύνετε και να επιβραδύνετε αποτελεσματικά μόνο 
με το πεντάλ γκαζιού. Παράλληλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεντάλ του φρένου για πιο δυνατό 
φρενάρισμα και ακινητοποίηση.
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ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Με έναν επιτοίχιο φορτιστή 240 volt, μπορείτε να 
κάνετε τη ζωή σας εύκολη και να πείτε αντίο στα 
πρατήρια καυσίμων. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε 
το αυτοκίνητό σας σε μία οικιακή πρίζα, όπως 
ακριβώς ένας φορητός υπολογιστής ή οποιαδήποτε 
άλλη συσκευή και η μπαταρία θα γεμίσει όπως 
πρέπει. Ένα προαιρετικό 22kW wallbox είναι επίσης 
διαθέσιμο για το ARIYA, που σας επιτρέπει να 
φορτίσετε στο μέγιστο, εφόσον είναι διαθέσιμη η 
παροχή στο σπίτι σας ⁽¹⁾. Αυτό αυξάνει την ταχύτητα 
φόρτισης από την τυπική φόρτιση των 7kW στα 16 
χλμ (εμβέλειας) ανά ώρα στα 96 χλμ (εμβέλειας) ανά 
ώρα για την φόρτιση των 22kW ⁽¹⁾.

ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ
Προγραμματίστε την οικιακή 
φόρτιση από το smartphone 
και επιλέξτε ώρες που η χρέωση 
του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 
χαμηλότερη. Με την εφαρμογή 
NissanConnect Services, μπορείτε 
να ρυθμίσετε τη φόρτιση να ξεκινά 
ενώ κοιμάστε και όταν ξυπνήσετε 
να έχετε το ARIYA 100% έτοιμο.

Φόρτιση μπαταρίας (10-100%) σε:

Wallbox — 22kW Wallbox — 7.4kW Οικιακή πρίζα — 2.3kW

63kWh 3,5h 10h 34,5h

87kWh 5h 13.5h 48h

(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται αφορούν μπαταρίες 63kWh και 87kWh. Η ταχύτητα και ο χρόνος φόρτισης εξαρτώνται από διάφορες συνθήκες, όπως τον τύπο 
και την κατάσταση του φορτιστή, τη θερμοκρασία της μπαταρίας καθώς και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο σημείο χρήσης. Σε ψυχρά κλίματα, ενδέχεται 
να απαιτείται η χρήση ενσωματωμένης θέρμανσης μπαταρίας για τη βελτίωση των ταχυτήτων γρήγορης φόρτισης. Ο ενδεικνυόμενος χρόνος γρήγορης 
φόρτισης απαιτεί τη χρήση φορτιστή CCS 2. Το Nissan ARIYA είναι εξοπλισμένο με προστατευτικά συστήματα φόρτισης για την προστασία της μπαταρίας κατά 
τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων συνεδριών γρήγορης φόρτισης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδοχική γρήγορη φόρτιση 
μπορεί να διαρκέσει περισσότερο εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας ενεργοποιήσει την τεχνολογία προστασίας της μπαταρίας.

(1) Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον πάροχο ενέργειας.

Κινηθείτε με αυτοπεποίθηση
Αυτό το εκλεπτυσμένο, 100% ηλεκτρικό crossover, μπορεί να 
είναι εντελώς καινούργιο, όμως το ARIYA είναι εμποτισμένο 
με τη μακρά ιστορία τεχνογνωσίας της Nissan στην ανάπτυξη 
των EVs. Περάστε περισσότερο χρόνο στο δρόμο με την 
μπαταρία προηγμένης τεχνολογίας που επιτρέπει τη 
γρήγορη φόρτιση και πηγαίνετε όπου θέλετε. Είτε επιλέξετε 
το σύστημα μετάδοσης σε δύο τροχούς, είτε την τετρακίνηση 
του e-4ORCE, φορτίστε και εξερευνήστε ελεύθερα.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
Βγείτε στο δρόμο με ένα ευρύ φάσμα επιλογών 
φόρτισης. Συνδεθείτε με έναν γρήγορο φορτιστή 480V 
CCS2 (DC 130kW) σε περισσότερες από 8.000 
τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη και απολαύστε από 
20%-80% επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σε περίπου 
30 λεπτά ⁽²⁾.

INTELLIGENT ROUTE PLANNER
Το Intelligent Route Planner μπορεί να σας καθοδηγήσει 
σε σημεία φόρτισης από τις πιο σύντομες διαδρομές 
για να φτάσετε ξέγνοιαστοι στον τελικό σας προορισμό.

NISSAN CHARGE APP
Αποκτήστε πρόσβαση στο δίκτυό μας με περισσότερα 
από 250.000 δημόσια σημεία φόρτισης σε όλη την 
Ευρώπη με το Nissan Charge App.

IONITY
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο IONITY, 
το μεγαλύτερο δίκτυο CCS στην Ευρώπη. Η πρόσβαση 
στο δίκτυο παρέχεται με μηνιαία συνδρομή, μέσω του 
Nissan Charge App, για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας.
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(1) Τα στοιχεία ανακτήθηκαν κάτω από την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής 
Ελαφρών Οχημάτων (WLTP). Τα στοιχεία WLTP αποσκοπούν στη σύγκριση μεταξύ των οχημάτων. 
Τα στοιχεία στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με 
παράγοντες, όπως η αρχική φόρτιση της μπαταρίας, τα επιπρόσθετα αξεσουάρ που 
τοποθετούνται κατόπιν της ταξινόμησης, τις καιρικές συνθήκες, την οδηγική συμπεριφορά και 
το φορτίο του οχήματος.
(2) Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εξαρτάται από τη χώρα
(3) Τα στοιχεία που αναφέρονται αφορούν μπαταρίες 63kWh και 87kWh. Η ταχύτητα και ο 
χρόνος φόρτισης εξαρτώνται από διάφορες συνθήκες, όπως τον τύπο και την κατάσταση του 
φορτιστή, τη θερμοκρασία της μπαταρίας καθώς και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο 
σημείο χρήσης. Σε ψυχρά κλίματα, ενδέχεται να απαιτείται η χρήση ενσωματωμένης θέρμανσης 
μπαταρίας για τη βελτίωση των ταχυτήτων γρήγορης φόρτισης. Ο ενδεικνυόμενος χρόνος 
γρήγορης φόρτισης απαιτεί τη χρήση φορτιστή CCS 2. Το Nissan ARIYA είναι εξοπλισμένο με 
προστατευτικά συστήματα φόρτισης για την προστασία της μπαταρίας κατά τη διάρκεια 
επαναλαμβανόμενων συνεδριών γρήγορης φόρτισης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος 
που απαιτείται για τη διαδοχική γρήγορη φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο εάν η 
θερμοκρασία της μπαταρίας ενεργοποιήσει την τεχνολογία προστασίας της μπαταρίας.

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 2 ΤΡΟΧΟΥΣ

ARIYA 63 kWh ARIYA 87 kWh

Μπαταρία Μπαταρία
63 kWh 87 kWh

Συνδυασμένος κύκλος WLTP (1) Συνδυασμένος κύκλος WLTP ⁽¹⁾
Έως 403 km Έως 530 km

Επιτάχυνση [0-100 km/h]
και μέγιστη ταχύτητα

Επιτάχυνση [0-100 km/h]
και μέγιστη ταχύτητα

7.5 s - 160 km/h 7.6 s – 160 km/h

Ιπποδύναμη και ροπή Ιπποδύναμη και ροπή
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος⁽²⁾
WLTP συνδυασμένου κύκλου

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος⁽²⁾ _
WLTP συνδυασμένου κύκλου

17.6 kWh / 100 km 18.2 kWh / 100 km

Μέγιστη ισχύς φόρτισης (3) Μέγιστη ισχύς φόρτισης ⁽³⁾

AC 7.4 kW (προαιρετικά 22 kW) /DC 
130 kW

AC 7.4 kW (προαιρετικά 22 kW) /DC 
130 kW

ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Μπαταρία
87 kWh

Συνδυασμένος κύκλος WLTP (1)

Έως 500 km

Επιτάχυνση [0-100 km/h]
και μέγιστη ταχύτητα
5.7 s – 200 km/h

Ιπποδύναμη και ροπή
225 kW - 600 Nm

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ⁽²⁾
WLTP συνδυασμένου κύκλου
19.3 kWh / 100 km

Μέγιστη ισχύς φόρτισης (3)

AC 7.4 kW (προαιρετικά 22 kW) /DC 130 kW

Τρεις μοναδικές 
εκδόσεις του ARIYA 
που μεταμορφώνουν 
εντελώς την οδήγηση
Η ομορφιά του ARIYA είναι κάτι βαθύτερο 
από αυτό που δείχνει. Είναι ένα 
εκλεπτυσμένο, 100% ηλεκτρικό, crossover 
που διατίθεται σε τρεις διαφορετικές 
προσωπικότητες, απευθυνόμενο σε 
τέσσερις διαφορετικούς τύπους οδηγών. 
Είτε λαχταράτε την ενθουσιώδη οδήγηση, 
είτε την περιπετειώδη, είτε την οδήγηση 
μεγάλων αποστάσεων, είτε κάτι ενδιάμεσο, 
υπάρχει ένα ARIYA για εσάς.
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(1) Διατίθεται σε τρία χρώματα: Satin Chrome, Dark Satin Chrome & Copper
(2) Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης 750kg για 2WD & 1500kg για e-4ORCE
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J K

L M

Nissan επεκταση εγγυησης
Η Επέκταση Εγγύησης Nissan σας προσφέρει 
την ευκαιρία να επεκτείνετε την εγγύηση 
3 Ετών/100.000 km για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα ή χιλιομετρική κάλυψη. Επιλέξτε 
τον τύπο εγγύησης που ταιριάζει καλύτερα 
στη χρήση που θα κάνετε. Κάλυψη με γνήσια 
ανταλλακτικά NISSAN από έμπειρους 
τεχνικούς της NISSAN.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ 

ΕΜΠΟΡΟ NISSAN

Πιο άνετο.
Πιο ικανό. Περισσότερο εσείς.
Επιλέξτε μέσα από τη μεγάλη γκάμα 
πρωτότυπων αξεσουάρ για να βελτιώσετε 
το στυλ σας και να προστατέψετε το ARIYA. 
Από τον κοτσαδόρο μέχρι τα αξεσουάρ που 
προσδίδουν στυλ, τα exclusive πατάκια και 
πολλά άλλα, θα δώσετε έμφαση στον μοναδικό 
σχεδιασμό του ARIYA και θα επεκτείνετε 
το αίσθημα της πολυτέλειας.

A- Εγκάρσιες μπάρες οροφής

B- Εμπρός διακοσμητικό⁽¹⁾

C- Πίσω διακοσμητικό⁽¹⁾

D- Ζάντες αλουμινίου Diamond Cut

E- Φώτα "Welcome Lights"

F- Exclusive πατάκια

G- Διπλό κάλυμμα χώρου αποσκευών

H- Premium προστατευτικό εισόδου 

I - Αφαιρούμενος κοτσαδόρος⁽²⁾

J - Προστατευτικό χώρου αποσκευών

K- Σύστημα οργάνωσης χώρου αποσκευών

L- Πλήρης προστασία χώρου αποσκευών

M- Οικιακός Φορτιστής AC

Βάση μεταφοράς 
σκι οροφής

Μπαγκαζιέρα 
οροφής

Βάση 
μεταφοράς 
ποδηλάτου 
οροφής
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AURORA GREEN
S - DAP

PEARL BLACK
P - GAT

GUN METALLIC
M - KAD

CERAMIC GREY
P - KBY

ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΧΡΩΜΙΕΣ

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

BURGUNDY
P - XGG

TINTED RED
M - XGD

WHITE PEARL
P - XGA

BLUE PEARL
P - XGU

WARM SILVER
M - XGV

Η οροφή χρώματος μαύρης πέρλας διατίθεται με τα 
ακόλουθα χρώματα αμαξώματος:

Επιλέξτε το ARIYA μέσα 
από ένα ευρύ φάσμα 
αποχρώσεων
Με δυνατότητα επιλογής 10 χρωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων έξι δίχρωμων
αποχρώσεων, μπορείτε να επιλέξετε το 
ARIYA που ταιριάζει με το στυλ σας. Η 
εμβληματική οροφή σε χρώμα μαύρης 
πέρλας, δίνει στο ARIYA ακόμα 
περισσότερη δυναμική και μοναδικότητα, 
κάθε φορά που βγαίνετε στο δρόμο.

S: Απλό - M: Μεταλλικό - P: Πέρλα
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Καθίσματα μερικώς PVC/Συνθετικά Suede χρώματος 
ΜΑΥΡΟΥ

Καθίσματα μερικώς PVC/Ύφασμα μαύρου 
χρώματος

Καθίσματα μερικώς PVC/Συνθετικά Suede χρώματος
LIGHT GREY

A

B

A: Συνολικό μήκος: 4595mm

B: Μεταξόνιο: 2775mm

C: Συνολικό πλάτος: 1850mm

D: Συνολικό ύψος: 1660mm

E: Απόσταση από το έδαφος: 170 - 185mm
(ανάλογα την έκδοση)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΦΟΡΤΙΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ADVANCE EVOLVE (Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ADVANCE +)

Καθίσματα μερικώς PVC/Ύφασμα χρώματος
LIGHT GREY

Δερμάτινα καθίσματα NAPPA χρώματος
BLUE

E
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΖΑΝΤΕΣ

Ζάντες αλουμινίου 19" Ζάντες αλουμινίου 20"
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
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(1) μόνο στο ARIYA e-4ORCE.
(2) Ο φορτιστής 22kW είναι προαιρετικός. Οι φορτιστές 
διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της μπαταρίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ζάντες αλουμινίου 19" Ζάντες αλουμινίου 20"
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- Φώτα LED με auto on/off

- Φώτα ημέρας LED με σύστημα follow 
- me home

- Προβολείς ομίχλης και πίσω φως ομίχλης LED

- Πίσω φώτα LED 

- Drive modes

- Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός & πίσω

- Αισθητήρες βροχής

- Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με πίσω αεραγωγούς

- Ηχοσύστημα με 6 ηχεία & DAB

- Bluetooth® (τηλέφωνο και μουσική)

- Θύρα USB (Type A & Type C) εμπρός & πίσω

- Navigation με oθόνη 12,3" 

- e-Pedal

- Apple Carplay®* & Android 
Auto™*

- Intelligent personal assistance

- Ασύρματη φόρτιση κινητού

- 360° Ψηφιακή Κάμερα 
Περιμετρικής Θέασης (AVM) 

- Καθρέπτης με αυτόματη σκίαση

- Έξυπνο κλειδί (i-key)

- ProPILOT με Navi-Link

- NissanConnect Services

- Ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold
- Immobilizer
- Traffic Jam Pilot
- Lane Keep Assist
- Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας 
- (Traffic Sign Recognition)
- ProPILOT με Navi-Link

- Intelligent Cruise Control
- Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας - (Intelligent Lane 

Intervention)
- Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου & Σύστημα Παρέμβασης 

Τυφλού Σημείου (Blind Spot Warning and Intelligent Blind 
Spot Intervention)

- Σύστημα Έκτακτης Πέδησης κατά την οπισθοπορία 
(Rear Emergency Braking) Προειδοποίηση Κάθετης 
Κίνησης Αντικειμένου ή Οχήματος κατά την οπισθοπορία – 
(Cross Traffic Alert)

- Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, τύπου κουρτίνας, πλευρικοί 
(εμπρός) & ενδιάμεσος

- Intelligent Forward Emergency Braking με ανίχνευση 
πεζών / δικυκλιστών & υποβοήθηση τυφλού σημείου 
διασταύρωσης

- Προειδοποίηση επικείμενης σύγκρουσης – (Intelligent 
Forward Collision Warning)

- Ειδοποίηση Προσοχής Οδηγού - (Intelligent Driver Alertness)

- Προβολείς με προσαρμοσμένη δέσμη 
(Adaptive Headlights)

- Ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή

- Έξυπνο κλειδί (i-key) με μνήμες 

- Intelligent Rear View Mirror

- Head-Up display

- ProPILOT Park

- Καλώδιο φόρτισης EVSE Mode 2 8A

- Καλώδιο φόρτισης Mode 3 32A

- 7.4kW or 22kW onboard charger⁽²⁾

- High-Beam Assist

- Εξωτερικοί καθρέπτες θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενοι & αυτόματα αναδιπλούμενοι

- Κεραία τύπου “Shark fin”

- Φιμέ κρύσταλλα

- Εμπρός πρίζα 12V

- Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων και πίσω 
υποβραχιόνιο

- Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα 60/40

- Διπλό πάτωμα χώρου αποσκευών

- Δερμάτινο τιμόνι 

- Θερμαινόμενο τιμόνι

- Πίσω πόρτα ηλεκτρικά ανοιγόμενη & με σύστημα 
hands-free 

- Εμπρός θερμαινόμενο παρμπρίζ

- Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός

- Κάθισμα οδηγού με οσφυϊκή υποστήριξη

- Ηλεκτρικά παράθυρα (one touch)

- Καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση 6 θέσεων (οδηγού 
& συνοδηγού)

- Τιμόνι με τηλεσκοπική ρύθμιση

- Ηχοσύστημα BOSE® με 10 ηχεία και DAB

- Εμπρός καθίσματα αεριζόμενα & θερμαινόμενα

- Πίσω καθίσματα θερμαινόμενα

- Καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση 8 θέσεων (οδηγού & συνοδηγού)

- Τιμόνι με ηλεκτρική ρύθμιση

- Κεντρική κονσόλα με ηλεκτρική ρύθμιση

Εξοπλισμοι ARIYA
Βασικός εξοπλισμός ανά έκδοση

Εισαγωγή    |    Εξωτερική σχεδίαση    |    Σχεδίαση εσωτερικού    |    Τεχνολογία και Απόδοση    |    Στυλ και Αξεσουάρ     |    Εξατομίκευση

Σελίδα 1    |    Σελίδα 2

Εκτύπωση   |   Κλείσιμο



www.nissan.gr
Ακολουθήστε μας σε: Facebook, Twitter και Youtube.
Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου κατά το χρόνο 
εκτύπωσης ( Σεπτέμβριος 2022). Το έντυπο ενδέχεται να παρουσιάζει πρωτότυπα οχήματα που εκτίθενται σε σαλόνια αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan International διατηρεί το δικαίωμα να 
προχωρήσει σε αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές, τον εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα που περιγράφονται και παρουσιάζονται σε 
αυτή την έκδοση χωρίς προειδοποίηση. Οι επίσημοι έμποροι Nissan ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές. Λόγω των περιορισμών 
των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν από 
τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Απαγορεύεται η μερική ή ολική 
αναπαραγωγή αυτού του εντύπου χωρίς την έγγραφή συγκατάθεση της Nissan International. Τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας διατηρούνται από τις εταιρείες του ομίλου Nissan.
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https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/ariya-2021.html
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