Τοποθετήστε εδώ το πρώτο αυτοκόλλητο του Πιστοποιητικού Εγγύησης

–I–

Τοποθετήστε εδώ το δεύτερο αυτοκόλλητο του Πιστοποιητικού Εγγύησης

Τοποθετήστε εδώ το πρώτο αυτοκόλλητο του Προγράμματος Συντήρησης

– II –

Τοποθετήστε εδώ το δεύτερο αυτοκόλλητο του Προγράμματος Συντήρησης

Τοποθετήστε εδώ το αυτοκόλλητο για την Συντήρηση
κάτω από Δύσκολες Συνθήκες Οδήγησης

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ NISSAN
Η Πανευρωπαϊκή Εγγύηση της Nissan ισχύει στις Ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν Εξουσιοδοτημένοι Έμποροι και Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία της Nissan.
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ NISSAN
(Περίληψη, δείτε το Πιστοποιητικό Εγγύησης και τις «Πληροφορίες για την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση της Nissan» στο κεφάλαιο 3 για λεπτομέρειες)

Ισχύει χρονικά ή χιλιομετρικά
όποιο από τα δύο λήξει πρώτο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Καλύπτει όλο το αυτοκίνητο – δείτε τις «Πληροφορίες για την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση της Nissan» στο
κεφάλαιο 3 για λεπτομέρειες
ΕΓΓΥΗΣΗ ΒΑΦΗΣ
Καλύπτει την βαφή του αμαξώματος – δείτε το «Εγγύηση Βαφής» στο κεφάλαιο 3 για λεπτομέρειες
ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Για την κάλυψη του αυτοκινήτου με Εγγύηση δείτε
το Πιστοποιητικό Εγγύησης στις πρώτες σελίδες
του παρόντος βιβλίου

Καλύπτει την διάβρωση από το εσωτερικό της λαμαρίνας προς τα έξω – δείτε την «Εγγύηση για Διάτρηση από την Διάβρωση» στο κεφάλαιο 3 για λεπτομέρειες
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Καλύπτει όλα τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Nissan – δείτε την «Εγγύηση Γνήσιων Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ» στο κεφάλαιο 3 για λεπτομέρειες
ΒΟΗΘΕΙΑ NISSAN
Παρέχει μεταφορά σε περίπτωση ακινητοποίησης – δείτε το «Βοήθεια Nissan» στο κεφάλαιο 5 και το
«Προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan του εξωτερικού» στο κεφάλαιο 6 για λεπτομέρειες

Δείτε το κεφάλαιο 5 για την κάλυψη της Βοήθειας
Nissan

Η Πανευρωπαϊκή Εγγύηση της Nissan δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή και συμπληρώνει οποιεσδήποτε άλλες παροχές μπορεί να έχει ο αγοραστής βάσει των όρων του συμβολαίου πώλησης.

––

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ......................................... I

2.

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ....................................II

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ NISSAN.......... 3
3.1	 Εγγύηση Καινούργιου Αυτοκινήτου..................................................... 3
3.2	 Αλλαγή χώρας χρήσης του αυτοκινήτου............................................. 3
3.3 Χώρες που έχει ισχύ η εγγύηση........................................................... 3
3.4 Εγγύηση Βαφής.................................................................................... 3
3.5 Εγγύηση Διάτρησης από την Διάβρωση.............................................. 3
3.6 Εγγύηση Γνήσιων Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ................................ 4

4.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ NISSAN................................................................................. 5
4.1	 Ελαστικά................................................................................................ 5
4.2	 Μπαταρία.............................................................................................. 5
4.3 Έλεγχος Πριν την Παράδοση (P.D.I.).................................................. 5
4.4 Εργασίες Περιοδικής Συντήρησης...................................................... 5
4.5 Συνεργείο Συντήρησης του Αυτοκινήτου............................................ 5
4.6 Γνήσια Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ της Nissan.................................. 5
4.7 Εργασίες εγγύησης σε χώρες του εξωτερικού................................... 5
4.8 Αλλαγή σχεδιασμού.............................................................................. 5
4.9 Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση..................................................... 5
4.10 Τι θα κάνουμε εμείς.............................................................................. 6
4.11	 Τι πρέπει να κάνετε εσείς..................................................................... 6
4.12	 Ρυθμίσεις............................................................................................... 7

5.

ΒΟΗΘΕΙΑ NISSAN......................................................................................... 8
5.1	 Βασική Εξυπηρέτηση............................................................................ 8
5.2	 Πρόσθετα προνόμια............................................................................. 8
5.3 Περιορισμοί........................................................................................... 9

6.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ NISSAN
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ....................................................................................... 10

7.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ....................................................... 14
7.1	 Τι είναι η συντήρηση;.......................................................................... 14
7.2	 Τύποι συντήρησης.............................................................................. 14
7.3 Αρχείο καταγραφής περιοδικής συντήρησης................................... 15

8.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ................................. 16

9.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
& ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ..................................... 28

10. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ................... 40
11. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ......................................................................... 52
12. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ............................................................. 53
13. ΑΛΛΑΓΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ............................................................................ 54

––

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ NISSAN
Η Nissan International S.A. παρέχει μία εγγύηση για κάθε καινούργιο αυτοκίνητο της Nissan που πωλείται, ταξινομείται και τίθεται σε λειτουργία στις Ευρωπαϊκές
χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.3. Μέσα στην χρονική περίοδο και τα χιλιόμετρα που καθορίζονται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης στην πρώτη σελίδα
αυτού του βιβλίου ένα Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει δωρεάν τα τμήματα ή τα εξαρτήματα που καλύπτονται από την
εγγύηση (δείτε το κατάλληλο κεφάλαιο) τα οποία θα αποδειχθούν ελαττωματικά σε υλικά ή εργασία. Οι απαιτήσεις και οι εξαιρέσεις για τις εγγυήσεις αναφέρονται
στο κεφάλαιο 4. Τα ανταλλακτικά που εξαιρούνται της εγγύησης αναφέρονται στην παράγραφο 4.9, κάτω από τον τίτλο «Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση». Η
μέθοδος επισκευής ή αντικατάστασης θα καθοριστεί από το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan. Η Πανευρωπαϊκή Εγγύηση της Nissan δεν δίνει το δικαίωμα στον
αγοραστή να ακυρώσει το συμβόλαιο αγοράς, να ζητήσει αντικατάσταση του αυτοκινήτου ή έκπτωση. Η Πανευρωπαϊκή Εγγύηση της Nissan δεν θα επεκταθεί
περαιτέρω μετά την λήξη του χρόνου ή των χιλιομέτρων της (όποιο από τα δύο έρθει πρώτο) που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο και δεν θα ξεκινήσει εκ νέου για
κανέναν απολύτως λόγο.

3.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Η Εγγύηση Καινούργιου Αυτοκινήτου καλύπτει τα
μέρη και εξαρτήματα κάθε καινούργιου αυτοκινήτου Nissan που προμηθεύει η Nissan και που θα
αποδειχθούν ελαττωματικά λόγω κακής ποιότητας
κατασκευής ή εργασίας, με εξαίρεση τα είδη εκείνα
που αναφέρονται στην παράγραφο 4.9 «Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση». Η Εγγύηση Καινούργιου Αυτοκινήτου ισχύει για την χρονική περίοδο και
τα χιλιόμετρα που καθορίζονται στο Πιστοποιητικό
Εγγύησης στην πρώτη σελίδα αυτού του βιβλίου,
όποιο από τα δύο λήξει πρώτο.

3.2	 ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Το Nissan σας έχει κατασκευαστεί για να πληροί
τους κανονισμούς και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της χώρας όπου τα αυτοκίνητα Nissan πωλούνται αρχικά. Σε περίπτωση που μεταφέρετε την
χρήση του αυτοκινήτου σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα,
το Nissan σας μπορεί να μην πληροί τους κανονισμούς και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της χώρας αυτής. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ένα αυτοκίνητο Nissan του οποίου η χρήση μεταφέρεται σε
μια χώρα η οποία δεν αναφέρεται στην παράγραφο

3.3 δεν καλύπτεται από την εγγύηση καινούργιου
αυτοκινήτου.

3.3 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Πανευρωπαϊκή Εγγύηση Nissan είναι διαθέσιμη
και έχει ισχύ στις παρακάτω χώρες:
Αλβανία, Ανδόρα, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία,
Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,
Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένης
της Μαρτινίκας, της Γουαδελούπης, της Γαλλικής
Γουιάνα, της Νήσου Επανένωσης), Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία,
Κόσσοβο, Καζακστάν, Λετονία, Λιχνενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, F.Y.R.O.M., Μάλτα, Μολδαβία,
Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαν Μαρίνο,
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία (συμπεριλαμβανομένων των Ceuta και Melilla), Σουηδία, Ελβετία,
Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομένων των Guernsey και Jersey) και Πόλη
του Βατικανό.

3.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΒΑΦΗΣ
Η Εγγύηση Βαφής καλύπτει τα βαμμένα μέρη του
––

αμαξώματος (με εξαίρεση το κάτω μέρος του αμαξώματος) τα οποία τυχόν παρουσιάσουν ατέλειες
στο χρώμα που να προέρχεται από κακή ποιότητα
υλικών ή εργασίας. Η περίοδος κάλυψης της Εγγύησης Βαφής καθορίζεται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης στην πρώτη σελίδα αυτού του βιβλίου.

3.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΑΒΡΩΣΗ
Η Εγγύηση Διάτρησης από την Διάβρωση καλύπτει
τα μεταλλικά φύλλα των πάνελ του αμαξώματος για
την περίπτωση διάτρησης από διάβρωση που ξεκινάει από το εσωτερικό της λαμαρίνας και προχωράει προς τα έξω και οφείλεται σε κακή ποιότητα υλικών ή κακή κατασκευή. Η περίοδος της Εγγύησης
Διάτρησης από την Διάβρωση καθορίζεται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης στην πρώτη σελίδα αυτού
του βιβλίου. Προϋπόθεση για να ισχύει αυτή η εγγύηση είναι να ελέγχεται το αυτοκίνητο κάθε χρόνο
και να επισκευάζεται, εάν είναι απαραίτητο. Οι αναφορές του ετήσιου ελέγχου που υπάρχουν στο παρόν βιβλίο θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα. Η Nissan συνιστά ο έλεγχος του αυτοκινήτου
και η πιθανή επισκευή να γίνονται από Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan.

3.6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Η Nissan International παρέχει εγγύηση για όλα τα
Γνήσια Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ Nissan που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο Nissan από Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan ότι είναι ελεύθερα από
ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά ή την εργασία,
για την περίοδο που φαίνεται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης στην πρώτη σελίδα του παρόντος βιβλίου
από την ημερομηνία της τοποθέτησης, ανεξαρτήτως των χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί.
Η Εγγύηση Γνήσιων Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ
έχει εφαρμογή σε εξαρτήματα που αγοράζονται
από τον πελάτη και τοποθετούνται σε αυτοκίνητο
Nissan από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan και
έχει διάρκεια κάλυψης που φαίνεται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης στην πρώτη σελίδα του παρόντος
βιβλίου, από την ημερομηνία τοποθέτησης, ανεξαρτήτως των χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί. Για να
ασκήσει ένας πελάτης το δικαίωμά του σε αυτή την
εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις για
την ημερομηνία τοποθέτησης του εξαρτήματος
(π.χ. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγιο
κλπ).

μία περίοδο από την ημερομηνία αγοράς η οποία
εμφανίζεται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης στην
πρώτη σελίδα αυτού του βιβλίου. Ο πελάτης θα
πρέπει να προσκομίσει απόδειξη της ημερομηνίας
αγοράς μέσω Τιμολογίου ή Απόδειξης πώλησης. Η
εγγύηση των Γνήσιων Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ
που τοποθετούνται για την διενέργεια επισκευής
εγγύησης στα πλαίσια της Εγγύησης Καινούργιου
Αυτοκινήτου θα λήξει το αργότερο με την λήξη της
Εγγύησης Καινούργιου Αυτοκινήτου.
Παρακαλούμε να ρωτήσετε τον Εξουσιοδοτημένο
Έμπορο ή το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan
πριν την αγορά για το αν το συγκεκριμένο Γνήσιο
Ανταλλακτικό ή Αξεσουάρ καλύπτεται από αυτή την
εγγύηση και για τις λεπτομέρειες.

Όταν το αυτοκίνητο στο οποίο τοποθετήθηκε το
ανταλλακτικό καλύπτεται από την Πανευρωπαϊκή
Εγγύησης της Nissan, η εγγύηση του ανταλλακτικού δεν θα τελειώσει πριν την λήξη της Πανευρωπαϊκής Εγγύησης της Nissan. Η επισκευή του
ανταλλακτικού εντός εγγύησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραταθεί η συνολική περίοδος
εγγύησης του αυτοκινήτου. Η εγγύηση των Γνήσιων
Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ που αγοράστηκαν
από τον πελάτη «από τον πάγκο» έχουν εγγύηση για
––

4. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ NISSAN
4.1	 ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Η εγγύηση των ελαστικών, ακόμη και όταν αυτά
έχουν τοποθετηθεί σε καινούργια αυτοκίνητα Nissan από το εργοστάσιο, παρέχεται από τον κατασκευαστή τους. Το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο
της Nissan θα σας βοηθήσει εάν είναι απαραίτητο
να κάνετε αίτημα εγγύησης για τα ελαστικά.

4.2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Η μπαταρία των 12 V καλύπτεται από την ίδια Πανευρωπαϊκή Εγγύηση της Nissan.

4.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Για να διασφαλιστεί ότι θα είστε από την πρώτη
στιγμή πλήρως ικανοποιημένοι με το καινούργιο
σας Nissan, το αυτοκίνητό σας έχει επιθεωρηθεί
προσεκτικά και έχει προετοιμαστεί πριν την παράδοσή του σε εσάς σύμφωνα με την Διαδικασία
Ελέγχου Πριν την Παράδοση του Καινούργιου Αυτοκινήτου της Nissan.

4.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η διενέργεια εργασιών περιοδικής συντήρησης είναι η ελάχιστη απαίτηση για να ισχύει η εγγύηση. Οι
εργασίες συντήρησης θα πρέπει να γίνονται στο
σύνολό τους και εντός του προβλεπόμενου χρόνου,
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συντήρησης της Nissan το οποίο σας παρέχεται στην αρχή του παρόντος βιβλίου. Για τις απαιτήσεις καταγραφής του
αρχείου περιοδικής συντήρησης δείτε την παράγραφο 4.11.4 πιο κάτω. Μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες συντήρησης, καθώς οι καιρικές
και ατμοσφαιρικές συνθήκες, η κατάσταση των
δρόμων, ο τρόπος χρήσης του αυτοκινήτου και ο

τρόπος οδήγησης επηρεάζουν κατά πολύ την δημιουργία αυτής της ανάγκης.

4.5 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Συνιστάται η περιοδική συντήρηση να γίνεται από
Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan. Το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan έχει άμεσο ενδιαφέρον να
ικανοποιήσεις τους πελάτες της Nissan. Τα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία της Nissan είναι εξοικειωμένα με το αυτοκίνητό σας και ενημερώνονται τακτικά
για κάθε μοντέλο της Nissan. Είναι πλήρως εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα ώστε να παρέχουν άριστες
υπηρεσίες στο Nissan σας.

4.6 ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΤΗΣ NISSAN
Τα Γνήσια Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ έχουν σχεδιαστεί από ή για την Nissan για χρήση σε αυτοκίνητα
Nissan. Η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ Nissan είναι απαραίτητη για την ασφαλή
οδήγηση και το χαμηλότερο συνολικά κόστος χρήσης. Μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ
Nissan καλύπτονται από την Εγγύηση Γνήσιων
Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ της Nissan.

4.7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Η Πανευρωπαϊκή Εγγύηση της Nissan ισχύει σε Ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν Εξουσιοδοτημένα
Συνεργεία Nissan (δείτε το κεφάλαιο 3 για λεπτομέρειες). Το παρόν βιβλίο θα πρέπει να παρουσιάζεται
στο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο όταν είναι απαραίτητη επισκευή στην εγγύηση, τόσο στην χώρα σας
––

όσο και το εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, είναι αυτονόητο ότι το Βιβλίο Εγγύησης θα πρέπει να παραμένει μέσα στο αυτοκίνητο όπου και αν κινείται αυτό.
Όταν χρειάζεται κάποια εργασία εγγύησης στο
εξωτερικό, μπορεί να φανούν χρήσιμες οι οδηγίες
προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan που
δίνονται σε διάφορες γλώσσες στο κεφάλαιο 6.

4.8 ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Η Nissan έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε
στιγμή αλλαγές στον σχεδιασμό ή τις προδιαγραφές οποιουδήποτε αυτοκινήτου Nissan, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση
για την διενέργεια αυτών των αλλαγών σε αυτοκίνητα που έχουν πωληθεί στο παρελθόν.

4.9 ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ
1. Τα ελαστικά καλύπτονται με εγγύηση από τον
κατασκευαστή τους. Για λεπτομέρειες δείτε την
παράγραφο 4.1.
2. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό, αξεσουάρ ή εξοπλισμός που δεν είναι γνήσιο της Nissan.
3. Οποιαδήποτε ανταλλακτικά ή κόστος εργασίας
προκύψουν σε σχέση με απαιτούμενη ή συνιστώμενη συντήρηση όπως για παράδειγμα και
χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, ζυγοστάθμιση
και ευθυγράμμιση, ρύθμιση φώτων, αντικατάσταση στις λάμπες των φώτων, δίσκοι και θερμουίτ φρένων, σιαγώνες, τακάκια, φίλτρα, λεπίδες υαλοκαθαριστήρων, υγρά ή λιπαντικά.
4. Ζημιά, αστοχίες ή διάβρωση που οφείλεται σε:
• Κακή χρήση, ατύχημα, κλοπή, εμπρησμό ή
εσκεμμένη φθορά.

• Βιομηχανικά κατάλοιπα, όξινη ή αλκαλική διάβρωση, κτυπήματα από πετραδάκια, χημικά
κατάλοιπα, χυμούς δένδρων, περιττώματα
πουλιών, αλάτι, χαλάζι, ανεμοθύελλα, κεραυνό ή άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Παράλειψη συμμόρφωσης προς τις σχετικές
οδηγίες που δίνονται στο Βιβλίο Οδηγιών
Χρήσης και κάτω από τον τίτλο «Τι πρέπει να
κάνετε εσείς» στο παρόν βιβλίο.
• Παράλειψη έγκαιρης επισκευής οποιασδήποτε βλάβης μόλις αυτή γίνει εμφανής.
• Μετατροπές ή ακατάλληλη επισκευή.
• Επισκευές που δεν έχουν γίνει από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan.
• Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, αξεσουάρ ή εξοπλισμού.
• Χρήση ακατάλληλου ή βρώμικου καυσίμου,
υγρών ή λιπαντικών.
5. Οποιοδήποτε αίτημα για εγγύηση απορρίπτεται
σε περίπτωση μη έγκαιρης ή ελλιπούς εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, όπως αυτές
περιγράφονται στο παρόν βιβλίο.
6. Φυσιολογική φθορά των χρωμίων, της βαφής ή
άλλων διακοσμητικών εξαρτημάτων.
7. Οποιοδήποτε αυτοκίνητο στο οποίο έχει επισκευαστεί ή αλλαχτεί το κοντέρ, με αποτέλεσμα
η ένδειξη να μην ανταποκρίνεται στα πραγματικά χιλιόμετρα του αυτοκινήτου, όταν η επισκευή
ή η αλλαγή του κοντέρ δεν έχει καταχωρηθεί
επίσημα στο πιστοποιητικό Αλλαγής Χιλιομετρητή (στο κεφάλαιο 13 αυτού του βιβλίου), ή οποιοδήποτε αυτοκίνητο του οποίου έχει παραποιη-

θεί ή αφαιρεθεί ο Αριθμός Πλαισίου και / ή ο
Αριθμός Κινητήρα.
8. Επιπρόσθετες ή παρεπόμενες ζημιές όπως η
απώλεια χρήσης του αυτοκινήτου, αναστάτωση
ή εμπορική ζημιά.
9. Ανταλλακτικά που υπόκεινται σε φθορά από
χρήση – η εγγύηση δεν καλύπτει παρεμβάσεις,
αντικατάσταση ανταλλακτικών ή μηχανικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για τα ανταλλακτικά που
υπόκεινται σε φθορά από χρήση, εξοπλισμό και
εξαρτήματα, με βάση τα χιλιόμετρα που έχουν
διανυθεί ή την χρήση που έχει δοθεί στο αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα και χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, λεπίδες υαλοκαθαριστήρων,
τακάκια φρένων, δίσκοι φρένων, αμορτισέρ
ανάρτησης, λάμπες, μπεκ ψεκασμού.

4.10 ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
Όλες οι βλάβες που καλύπτονται από την εγγύηση
θα επισκευαστούν από Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο
Nissan, χωρίς χρέωση του πελάτη για την εργασία
ή τα ανταλλακτικά, στα πλαίσια των περιορισμών
που τίθενται στο παρόν Βιβλίο Εγγύησης. Στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Εγγύησης Nissan είναι δυνατό να γίνουν επαναλαμβανόμενες επισκευές και ο
αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα ακύρωσης του
συμβολαίου αγοράς ή αιτήματος ανταλλαγής του
αυτοκινήτου του ή έκπτωσης εξαιτίας των βλαβών
οι οποίες καλύπτονται από την εγγύηση.
Η επισκευή θα πρέπει να γίνει στον συντομότερο
δυνατό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία
για τις επισκευές που καθορίζεται από τον παραγωγό και την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.
––

4.11	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ
1. Χρησιμοποιείτε, συντηρείτε και φροντίζετε το
αυτοκίνητό σας σωστά, όπως αναφέρεται σε
αυτό το Βιβλίο Εγγύησης και το Βιβλίο Οδηγιών
Χρήσης του αυτοκινήτου σας.
2. Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιαδήποτε βλάβη η οποία πιθανόν να καλύπτεται από εγγύηση
θα πρέπει άμεσα να την δηλώσετε γραπτά η
προφορικά σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan. Στην συνέχεια θα πρέπει να οδηγήστε το
αυτοκίνητό σας με δικά σας έξοδα σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, προκειμένου να σας παρασχεθεί η εξυπηρέτηση εντός της εγγύησης.
3. Κατά την παράδοση του καινούργιου αυτοκινήτου σε εσάς, ελέγξτε το για τυχόν προβλήματα
στα χρώμια, το χρώμα ή σε άλλα διακοσμητικά
μέρη και αναφέρετέ τα στον Επίσημο Έμπορο
που σας παραδίδει το αυτοκίνητο χωρίς καθυστέρηση.
4. Διατηρήστε τα αρχεία συντήρησης για την περίπτωση που προκύψει ερώτημα σχετικά με την
συντήρηση του αυτοκινήτου. Κρατήστε τα σχετικά έγγραφα και τα τιμολόγια που αφορούν
όλες τις αντικαταστάσεις ανταλλακτικών για
χρήση της Εγγύησης Γνήσιων Ανταλλακτικών
και Αξεσουάρ.
5. Επιπρόσθετα, για την Εγγύηση Βαφής και την
Εγγύηση Διάτρησης από Διάβρωση, θα πρέπει
να κάνετε τα παρακάτω:
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες φροντίδας
και συντήρησης του αυτοκινήτου που δίνονται στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης.

• Ζητήστε την διενέργεια του ετήσιου ελέγχου
αμαξώματος και την καταγραφή του στο κεφάλαιο 9 ή το κεφάλαιο 10 για τα φορτηγά.
• Πλένετε και κερώνετε το αυτοκίνητο τακτικά.
• Αφαιρέστε το αλάτι, την άμμο, αντιπαγωτικά
υλικά, προϊόντα πίσσας και πίσσα, χυμούς
δένδρων, περιττώματα πουλιών και άλλα ιδιαίτερα επιβλαβή υλικά αμέσως μόλις κολλήσουν στο αυτοκίνητο.
• Επισκευάστε αμέσως οποιαδήποτε ζημιά
στην επιφάνεια του αυτοκινήτου, με δικά σας
έξοδα.

4.12 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Οι ρυθμίσεις που γίνονται για βελτίωση της εργοστασιακής τοποθέτησης, γεωμετρίας, ευθυγράμμισης και απόδοσης θεωρούνται εργασίες συντήρησης και δεν μπορεί να γίνει για αυτές δελτίο εγγύησης.

––

5. ΒΟΗΘΕΙΑ NISSAN
Στην διάρκεια ισχύος της Εγγύησης Καινούργιου Αυτοκινήτου έχετε δικαίωμα στην Βοήθεια Nissan, 24 ώρες την ημέρα, όλο το χρόνο συμπεριλαμβανομένων
Κυριακών και επισήμων αργιών. Η Βοήθεια Nissan παρέχεται από συνεργάτη της Nissan Europe και είναι διαθέσιμη στις παρακάτω χώρες:
Αλβανία, Ανδόρα, Αυστρία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία*, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κόσσοβο, Λετονία, Λιχνενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Σκόπια, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία,
Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Βατικανό.
*Εξαιρούνται οι Γαλλικές υπεράκτιες περιοχές
Εάν η ακινητοποίηση συμβεί σε περιοχή με περιορισμένη πρόσβαση ή σε νησί που ανήκει σε μία από τις παραπάνω χώρες, δικαιούστε μόνο την Βασική Εξυπηρέτηση. Σε περίπτωση που η επί τόπου επισκευή δεν είναι δυνατή, το αυτοκίνητο μεταφέρεται στο τοπικό Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan ή σε ανεξάρτητο
συνεργείο προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το θέμα που έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση. Εφόσον δεν υπάρχει Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan και το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί τοπικά, την μεταφορά με πλοίο την αναλαμβάνει ο πελάτης.

5.1	 ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Εάν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί από βλάβη η
οποία καλύπτεται από την εγγύηση, από μη εγγυήσιμη βλάβη ή λόγω ατυχήματος, μπορείτε να καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό που είναι τυπωμένος
στο Πιστοποιητικό Εγγύησης. Ο αρχικός στόχος είναι να εντοπισθεί η δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος με οδηγίες από το τηλέφωνο. Εάν δεν είναι δυνατό αυτό, δικαιούστε την Βασική Εξυπηρέτηση που αφορά την Μεταφορά του Αυτοκινήτου
σας σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan. Εάν το
Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan της επιλογής
σας βρίσκεται μέσα σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων από
το σημείο της ακινητοποίησης τότε μπορείτε να ζητήσετε την μεταφορά σας σε αυτό. Σε διαφορετική
περίπτωση το αυτοκίνητό σας θα μεταφερθεί στο
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan.

5.2	 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Εάν το αυτοκίνητό σας μεταφερθεί σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan και δεν μπορεί να επι-

σκευασθεί την ίδια ημέρα, δικαιούστε μία από τις
ακόλουθες τέσσερις Πρόσθετες Υπηρεσίες:
1. Συνέχιση Ταξιδιού:
Για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε το ταξίδι σας
ή για να επιστρέψετε σπίτι σας, τόσο για τον
οδηγό όσο και για τους συνεπιβάτες καθώς και
για την επιστροφή του οδηγού (ή προσώπου
επιλογής του) στο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο
για την παραλαβή του αυτοκινήτου.
– Τρένο / πλοίο (1η θέση)
– Ταξί για έως 100 €
– Αεροπλάνο, εάν η διαδρομή με το τρένο διαρκεί πάνω από 8 ώρες (οικονομική θέση)
– Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Είναι δυνατόν να γίνουν συνδυασμοί των παραπάνω μέσων. Καλύπτεται και το κόστος της τοπικής μεταφοράς ανάμεσα στο Εξουσιοδοτημένο
Συνεργείο όπου θα επισκευασθεί το αυτοκίνητο
και τον σταθμό, το αεροδρόμιο, το ξενοδοχείο ή
την Εταιρία Ενοικιάσεων.
––

2. Αυτοκίνητο αντικατάστασης:
Μέχρι να επισκευαστεί το αυτοκίνητό σας και
έως το πολύ τρεις εργάσιμες ημέρες, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. Το κόστος καυσίμων και
διοδίων επιβαρύνουν τον οδηγό. Σε περίπτωση
αυτοκινήτου Εταιρίας Ενοικιάσεων μπορεί να
απαιτηθεί η καταβολή εγγύησης. Το αυτοκίνητο
αντικατάστασης θα είναι, εάν είναι δυνατό, της
ίδιας κατηγορίας με το αυτοκίνητο που ακινητοποιήθηκε (για το GT-R κατηγορίας Ε).
Οι οδηγοί ελαφρών φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων καθώς και των φορτηγών Nissan,
των ταξί, των αυτοκινήτων σχολών οδήγησης και
των άλλων ειδικών αυτοκινήτων δικαιούνται αυτοκίνητο αντικατάστασης κατηγορίας Β. Το αυτοκίνητο αντικατάστασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικές δραστηριότητες (όπως για
παράδειγμα για συνέχιση της εργασίας).
3. Διαμονή:
Εάν η ακινητοποίηση συνέβη σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων από τον τόπο

κατοικίας σας και εφόσον θέλετε να περιμένετε
για να επισκευαστεί το αυτοκίνητό σας, προσφέρεται για τον οδηγό και τους συνεπιβάτες διαμονή σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρωινό. Η διαμονή διαρκεί έως ότου να επισκευαστεί το αυτοκίνητό σας και έως το πολύ τρεις εργάσιμες
ημέρες.
4. Επαναπατρισμός:
Εάν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί στο εξωτερικό ή σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χλμ
από τον τόπο κατοικίας σας και δεν μπορεί να
επισκευασθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών
από την στιγμή που έφτασε σε Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan, μπορεί εφόσον είναι απαραίτητο να κανονιστεί ο επαναπατρισμός του
οχήματος / οδηγού / συνεπιβατών / αποσκευών.
Σε αυτή την περίπτωση ο επαναπατρισμός θα
πρέπει να έχει κανονιστεί μέσα σε 4 εργάσιμες
ημέρες από την στιγμή που το αυτοκίνητο έφτασε σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο της Nissan.
Εάν δεν μπορεί να προβλεφθεί μέσα σε μία ημέρα ότι το αυτοκίνητο δεν μπορεί να έχει επισκευαστεί εντός τριών εργασίμων ημερών, ο επαναπατρισμός μπορεί να συνδυασθεί εάν είναι απαραίτητο με μία από τις τρεις υπηρεσίες που
αναφέρονται πιο πάνω.

– Ζημιές σε φορτίο, τραυματισμούς ή απώλεια εισοδήματος που απορρέουν από την ακινητοποίηση,
– Περιστατικά που οφείλονται σε σκόπιμες ενέργειες ή εξαιρετική έλλειψη προσοχής από τον
οδηγό ή τους συνεπιβάτες,
– Το κόστος που ο πελάτης θα είχε εάν ταξίδευε
κανονικά, όπως καύσιμα, ασφάλειες, διόδια, εισιτήρια πλοίων, έξοδα παρκινγκ, γεύματα κλπ.
Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan είναι το συνεργείο που έχει την εξουσιοδότηση να επισκευάζει
κατά περίπτωση Επιβατικά Αυτοκίνητα, Ελαφρά
Επαγγελματικά Αυτοκίνητα ή Φορτηγά.

5.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:
Η Βοήθεια Nissan δεν θα καλύψει:
– Περιστατικά που συμβαίνουν εκτός δρόμου,
– Περιστατικά που οφείλονται σε ανώτερη βία,
– Περιστατικά που προκύπτουν κατά την συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ράλι, αγώνες,
––

6. ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΤΗΣ NISSAN ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Επισκευή στην Εγγύηση

Οδική Βοήθεια

Το αυτοκίνητο αυτό έχει ταξινομηθεί σε άλλη χώρα
και καλύπτεται από την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση
Nissan για την χρονική περίοδο ή τα χιλιόμετρα που
αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης στην
πρώτη σελίδα του παρόντος βιβλίου. Εάν το αυτοκίνητο συνεχίζει να καλύπτεται από την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση της Nissan, οποιεσδήποτε εργασίες
εγγύησης ζητήσει ο πελάτης θα πρέπει να γίνουν
δωρεάν. Σε περίπτωση αμφιβολίας παρακαλούμε
να επικοινωνήσετε με τον Επίσημο Εισαγωγέα της
χώρας σας.

Εάν ο πελάτης προέρχεται από χώρα όπου ισχύει η
Βοήθεια Nissan και η επισκευή στην εγγύηση επιβάλλεται για την ασφαλή συνέχιση του ταξιδιού και
η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί την ίδια
ημέρα, τηρήστε την παρακάτω διαδικασία:
– Καθοδηγήστε τον πελάτη να έλθει σε επαφή με
τον τηλεφωνικό αριθμό της Βοήθειας Nissan
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης
του παρόντος βιβλίου για να του παρασχεθεί
βοήθεια. Ο πελάτης δικαιούται πρόσθετες υπηρεσίες όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.
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ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

To the Authorised NISSAN Dealer or
NISSAN Approved Repairer.

An den NISSAN-Vertragshändler
bzw. die NISSAN-Vertragswerkstatt.

Para el Concesionario o Taller Autorizado NISSAN en el extranjero.

Warranty Repair:

Garantiereparatur:

À l’attention du concessionnaire
NISSAN agréé ou du réparateur
NISSAN agréé.

Al concessionario autorizzato NISSAN o al riparatore approvato da
NISSAN.

This vehicle has been registered in
another country and is warranted
under the NISSAN Pan European
Warranty for the period and mileage
listed on the Warranty Certificate at
the front of this booklet.. If the vehicle is still covered by the NISSAN
Pan European Warranty, any necessary warranty repairs the driver requests must be carried out free of
charge to the customer. In case of
doubt, please contact the distributor in your country.

Dieses Fahrzeug wurde in einem
anderen Land zugelassen und ist
für den Zeitraum und die Laufleistung, die auf der Garantiekarte
vorn in diesem Heft angegeben
sind, von der paneuropäischen
NISSAN-Garantie gedeckt. Wenn
für das Fahrzeug noch die paneuropäische NISSAN-Garantie gilt, müssen sämtliche vom Fahrer geforderten Garantiereparaturen für diesen
kostenlos durchgeführt werden.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an
den Vertriebspartner in Ihrem Land.

Réparation sous garantie :

Este vehículo se ha registrado en
otro país y está cubierto por la Garantía Paneuropea de NISSAN durante el periodo y kilometraje mencionados en el Certificado de Garantías que aparece al inicio de este
libro. Si el vehículo está aún cubierto por la Garantía Paneuropea de
NISSAN, cualquier reparación que
solicite el conductor debe llevarse a
cabo sin cargo alguno. Para cualquier duda, contacte con el distribuidor de su país.

Roadside Assistance:
If the customer is from a country
covered by the NISSAN Assistance
and the warranty repair is essential
for a safe continuation of the journey, and the repair cannot be completed the same day, observe the
following procedure:
- Instruct the customer to contact
the NISSAN Assistance numbers issued with the vehicle and listed in
this booklet to
obtain assistance.
The customer is entitled to additional service as described in 5.2.

Pannendienst:
Wenn der Kunde aus einem Land
kommt, das durch den NISSAN Assistance Dienst gedeckt ist, und die
Garantiereparatur für eine sichere
Weiterreise erforderlich ist, diese
aber nicht am selben Tag fertiggestellt werden kann, ist folgendes
Verfahren zu beachten:
- Weisen Sie den Kunden an, sich
für Unterstützung an die Nummern
von NISSAN Assistance zu wenden,
die mit dem Fahrzeug geliefert wurden und in diesem Heft vermerkt
sind.
Der Kunde hat Anspruch auf Zusatzleistungen wie in 5.2 beschrieben.

Ce véhicule a été immatriculé dans
un autre pays et est couvert par la
garantie paneuropéenne NISSAN
pour la durée et le kilométrage
mentionnés sur le certificat de garantie au début de ce carnet. Si le
véhicule est encore couvert par la
garantie paneuropéenne NISSAN,
toute réparation sous garantie nécessaire, demandée par le conducteur, doit être effectuée gratuitement. En cas de doute, veuillez
contacter le distributeur de votre
pays.
Assistance routière :
Si le client est originaire d’un pays
dans lequel la couverture de l’assistance NISSAN s’applique et que la
réparation sous garantie est indispensable pour poursuivre le voyage
en toute sécurité, mais que la réparation ne peut pas être effectuée le
jour même, respectez la procédure
suivante :
- Indiquez au client de contacter
l’assistance NISSAN aux numéros
fournis avec le véhicule et mentionnés dans ce carnet pour obtenir de
l’aide.
Le client peut prétendre à des services supplémentaires tels que décrits à la section 5.2.
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Reparación en garantía:

Riparazione in garanzia:

Asistencia en carretera:

Questo veicolo è stato registrato all’estero ed è coperto dalla Garanzia
paneuropea NISSAN per il periodo
e il chilometraggio specificati nel
Certificato di garanzia nella parte
anteriore del presente libretto. Fintantoché il veicolo sarà coperto dalla Garanzia paneuropea NISSAN,
gli interventi di riparazione necessari richiesti dal conducente devono
essere eseguiti senza spesa per il
cliente. In caso di dubbio, rivolgersi
al distributore nel proprio paese.

Si el cliente procede de un país cubierto por el Servicio de asistencia
NISSAN y para continuar el viaje de
forma segura es esencial una reparación en garantía, y se prevé que
la reparación no puede finalizarse
el mismo día, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Assistenza stradale:
Se il cliente proviene da un paese in
cui è valida l’Assistenza NISSAN e
l’intervento di riparazione è essenziale per il proseguimento sicuro
del viaggio ma non può essere effettuato in giornata, osservare la
seguente procedura:

- Indique al cliente que debe ponerse en contacto con el número del
Servicio de asistencia NISSAN proporcionado con el vehículo e incluido en este Libro de Garantías para
hacer uso del servicio de asistencia.

- Bisogna indicare al cliente i numeri dell’Assistenza NISSAN forniti con
il veicolo e riportati nel presente libretto, affinché possa ottenere l’assistenza necessaria.

El cliente tiene derecho a los servicios adicionales descritos en el
apartado 5.2.

Il cliente ha il diritto al servizio addizionale, descritto nel paragrafo 5.2.

PORTUGUÊS

NEDERLANDS

DANSK

SVENSKA

NORSK

Ao concessionário autorizado NISSAN ou reparador aprovado NISSAN.

Aan de erkende NISSAN-dealer of
goedgekeurde NISSAN-reparateur.

Till den auktoriserade Nissan-återförsäljare eller Nissan-godkända
reparatören.

Til autorisert NISSAN-forhandler eller NISSAN-godkjent verksted.

Reparação coberta pela garantia:

Reparatie onder garantie:

Til autoriserede NISSAN-forhandlere eller NISSAN-godkendte værksteder.

Deze auto is geregistreerd in het
buitenland en valt onder de NISSAN Paneuropese Garantie gedurende de periode en de kilometers
aangegeven in het Garantiecertificaat aan het begin van dit boekje.
Zolang de auto gedekt is door de
NISSAN Paneuropese Garantie,
dient elke noodzakelijke reparatie
die de bestuurder vereist kosteloos
voor de klant uitgevoerd te worden.
Neem bij vragen contact op met de
distributeur in uw land.

Garantireparation:

Garantireparation:

Bilen er indregistreret i et andet land
og dækkes af NISSANs fælleseuropæiske garanti for den periode og
det kilometerantal, der er angivet i
garanticertifikatet forrest i dette
hæfte. Hvis køretøjet stadig er dækket af NISSANs paneuropæiske garanti, skal alle nødvendige reparationer, som føreren anmoder om,
udføres uden omkostninger for kunden. I tilfælde af tvivl bedes du kontakte distributøren i dit land.

Detta fordon har registrerats i ett annat land och omfattas av NISSAN
Pan-European-garantin för perioden och körsträckan som anges i
garanticertifikatet längst fram i detta
häfte. Om fordonet fortfarande omfattas av NISSAN Pan-Europeangarantin måste alla nödvändiga garantireparationer som föraren begär
utföras utan kostnad för kunden. I
tveksamma fall ber vi dig kontakta
distributören i ditt land.

Denne bilen er registrert i et annet
land og er dekket av NISSAN PanEuropean Warranty for perioden og
kilometerstanden som er oppgitt på
garantibeviset på forsiden av dette
heftet. Hvis bilen fortsatt er dekket
av NISSAN Pan-European Warranty,
og det er behov for garantireparasjon etterspurt av føreren, skal dette
utføres uten kostnad for bilens eier.
Hvis du er i tvil kan du kontakte distributøren i landet ditt.

Pechhulpdienst:

Vejhjælp:

Vägassistans:

Als de klant afkomstig is uit een
land waar de NISSAN Assistance
geldig is en de reparatie onder garantie essentieel is voor een veilige
voortzetting van de reis maar niet
dezelfde dag uitgevoerd kan worden, neem dan de volgende procedure in acht:

Hvis kunden kommer fra et land,
der er dækket af NISSAN Assistance, og garantireparationen er nødvendig for at kunne fortsætte rejsen
på sikker vis, men ikke kan udføres
på samme dag, skal følgende procedure følges:

Om kunden kommer från ett land
som omfattas av NISSAN Assistance och garantireparationen är avgörande för en säker fortsättning på
resan och reparationen inte kan
slutföras samma dag beakta följande procedurer:

Anmod kunden om at kontakte
numrene til NISSAN Assistance, der
gælder for køretøjet og er angivet i
dette hæfte for at få assistance.

- instruera kunden att kontakta de
nummer till NISSAN Assistance
som utfärdades tillsammans med
fordonet, och som anges i detta
häfte, för att få hjälp.

Este veículo foi registado noutro
país e está abrangido pela Garantia
Pan-europeia NISSAN durante o
período e quilometragem indicados
no Certificado de Garantia na parte
da frente deste livrete. Se o veículo
ainda estiver abrangido pela Garantia Pan-europeia NISSAN, quaisquer reparações necessárias cobertas pela garantia que sejam solicitadas pelo condutor devem ser
realizadas de forma gratuita para o
cliente. Em caso de dúvida, contacte o distribuidor para o seu país.
Assistência em Viagem:
Se o cliente for de um país abrangido pela Assistência NISSAN e a reparação coberta pela garantia for
essencial para prosseguir a viagem
em segurança, e a reparação não
puder ser concluída no mesmo dia,
proceda da seguinte forma:
- Dê instruções ao cliente para utilizar os números de contacto da Assistência NISSAN divulgados com
o veículo e indicados neste livrete
para obter assistência.
O cliente tem direito a serviço adicional, conforme descrito no ponto
5.2.

Maak de klant attent op de nummers van de NISSAN Assistance
meegeleverd met de auto en aangegeven in dit boekje, opdat de
nodige hulp verkregen kan worden.

Kunden er berettiget til tillægsydelser som beskrevet i 5.2.

De klant heeft recht op extra service, zoals beschreven in 5.2.
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Kunden är berättigad till de tilläggstjänster som beskrivs i 5.2.

Garantireparasjon:

Veihjelp:
Hvis kunden er fra et land som er
dekket av NISSAN Assistance, og
garantireparasjonen er avgjørende
for å kunne fortsette kjøreturen på
en sikker måte og reparasjonen
ikke kan fullføres samme dag, følg
følgende prosedyre:
- Instruer kunden om å kontakte
NISSAN Assistance på det aktuelle
nummeret i listen i dette heftet som
kunden skal ha fått utdelt sammen
med kjøretøyet, for å få hjelp.
Kunden har rett til tilleggstjenester
som beskrevet i 5.2.

SUOMI

РУССКИЙ ЯЗЫК

Valtuutetulle NISSAN-jälleenmyyjälle tai NISSANin hyväksymälle korjaajalle.

Авторизованному дилеру NISSAN или СТО,
одобренной NISSAN.

Takuukorjaus:

Гарантийный ремонт:

Tämä auto on rekisteröity toisessa maassa, ja
se kuuluu NISSAN Pan Europe -takuun piiriin
tämän vihkon alussa olevassa takuutodistuksessa mainitun ajanjakson ja kilometrimäärän
mukaisesti. Jos ajoneuvo kuuluu yhä NISSAN
Pan Europe -takuun piiriin, kaikki ajoneuvon
kuljettajan vaatimat takuukorjaukset on suoritettava asiakasta veloittamatta. Ota yhteys
maahantuojaan epäselvissä tapauksissa.

Этот автомобиль зарегистрирован в другой стране и на него распространяется
Общеевропейская гарантия технического
обслуживания NISSAN на период и пробег, указанные на вклейке с гарантией на
лицевой обложке этого буклета. Если на
автомобиль все еще распространяется Общеевропейская гарантия технического обслуживания NISSAN, любой необходимый
гарантийный ремонт по запросу водителя
должен выполняться бесплатно для клиента. Свяжитесь с дилером в вашей стране,
если у вас возникли сомнения.

Tiepalvelu:
Jos asiakas on NISSAN Assistance -palveluohjelman piiriin kuuluvasta maasta ja takuukorjaus on välttämätön matkan turvallisen
jatkumisen kannalta, mutta korjausta voida
suorittaa samana päivänä, huomioi seuraava
menettely:
- Pyydä asiakasta ottamaan yhteyttä NISSAN
Assistance -palvelunumeroon, joka on ilmoitettu auton mukana ja merkitty tähän vihkoon,
ja kysymään neuvoa palvelusta.
Asiakas on oikeutettu lisäpalveluun kohdassa
5.2 kuvatulla tavalla.

Помощь на дорогах:
Если клиент прибыл из страны, в которой
действует программа NISSAN Assistance,
и гарантийный ремонт необходим для безопасного продолжения путешествия, но
ремонт не может быть выполнен в тот же
день, соблюдайте следующую процедуру:
- Проинструктируйте клиента позвонить по
номерам программы NISSAN Assistance,
прилагаемым к автомобилю и перечисленным в этом буклете, чтобы получить
помощь.
Клиент имеет право на дополнительное обслуживание, как описано в пункте 5.2.
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7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Οι σελίδες με το πρόγραμμα συντήρησης της Nissan θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την συχνότητα συντήρησης που χρειάζεται το Nissan σας και
θα σας δώσει πληροφορίες για συγκεκριμένες εργασίες στα προγράμματα συντήρησης της Nissan.
Όλες οι πληροφορίες και προδιαγραφές στο πρόγραμμα συντήρησης βασίζονται στις τελευταίες
πληροφορίες για το προϊόν κατά την στιγμή της
εκτύπωσης. Η Nissan διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξεις τις προδιαγραφές ή τον σχεδιασμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υποχρέωση.

7.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ?
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το Nissan σας έχει σχεδιαστεί με την χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας και κάτω από τα
πιο αυστηρά δεδομένα ελέγχου ποιότητας. Έχει
επίσης σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
απαιτήσεις συντήρησης με μεγαλύτερα διαστήματα
συντήρησης, εξοικονομώντας σας χρόνο και χρήμα. Ωστόσο η προγραμματισμένη συντήρηση είναι
απαραίτητη για να διασφαλίσει ότι το Nissan σας
λειτουργεί σωστά και αποδοτικά για τους λόγους
που αναφέρονται πιο κάτω:
Λιπαντικά
Το Nissan σας χρησιμοποιεί διαφόρων ειδών λάδια
και υγρά, συμπεριλαμβανομένου του λαδιού κινητήρα, της βαλβολίνης του σαζμάν, του υγρού του διαφορικού, του υγρού μπαταρίας και του αντιψυκτικού του κινητήρα. Αυτά τα λάδια και τα υγρά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την λίπανση και την
ψύξη του αυτοκινήτου καθώς και την αποφυγή δημιουργίας σκουριάς. Χρειάζεται η κατά περιόδους
συμπλήρωση ή αντικατάστασή τους.

Μέρη από λάστιχο

Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan.

Οι σωλήνες, οι ιμάντες οι φούσκες είναι μέρη από
λάστιχο που παθαίνουν ραγίσματα όταν έχουν φθαρεί. Πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια όταν
έχουν υποστεί φθορά.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Φυσιολογική φθορά
Τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με πολλά εξαρτήματα που είναι αδύνατο να αποφύγουν την φυσιολογική φθορά. Στα εξαρτήματα αυτά περιλαμβάνονται: ελαστικά, τακάκια κλπ. Είναι απαραίτητα για
τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου και θα
πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά.
Εάν δεν κάνετε την προγραμματισμένη συντήρηση μπορεί να έχετε σαν αποτέλεσμα την μειωμένη
απόδοση του αυτοκινήτου ή και πιθανές βλάβες
ενώ θα εξαιρεθείτε από την κάλυψη της εγγύησης. Η περιοδική συντήρηση που απαιτείται για
την διασφάλιση της καλής απόδοσης του κινητήρα και του συστήματος ελέγχου των καυσαερίων
καθώς και της καλής μηχανικής κατάστασης του
αυτοκινήτου σας αναφέρεται στο μπροστά μέρος
αυτού του βιβλίου.
Περιοδική συντήρηση σημαίνει ότι το αυτοκίνητό
σας θα πρέπει να συντηρηθεί με πρόγραμμα είτε
με βάση τα χιλιόμετρα είτε με βάση τον χρόνο
χρήσης.
Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να κάνετε κάποιους καθημερινούς ελέγχους της λειτουργίας του
αυτοκινήτου όπως αυτοί αναφέρονται στην «Γενική Συντήρηση» στο κεφάλαιο «Συντήρηση και κάντε το μόνος σας» του Βιβλίου Οδηγιών Χρήσης
του αυτοκινήτου σας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια
σας συνιστούμε οι έλεγχοι αυτοί να γίνονται από
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Η Nissan συνιστά η συντήρηση του αυτοκινήτου
σας να γίνεται από Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο
Nissan καθώς για την συντήρηση του Nissan σας
απαιτούνται ειδικές ικανότητες, γνώσεις και εξοπλισμός.
Το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan έχει το τεχνικό προσωπικό και τον ειδικό εξοπλισμό ώστε να
συντηρηθεί σωστά το Nissan σας.
Η Nissan συνιστά τα σημεία συντήρησης που απαιτούν την αντικατάσταση ανταλλακτικών, λαδιού κινητήρα, φίλτρων λαδιού και αέρα να γίνονται από
Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan. Η Nissan συνιστά την χρήση καθορισμένων υγρών και ανταλλακτικών όταν γίνεται η συντήρηση. Η Nissan επίσης
συνιστά την αντικατάσταση ανταλλακτικών όπως τα
φρένα να γίνεται από Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο
Nissan.
Για τα συνιστώμενα και / ή τα απαιτούμενα Γνήσια
λιπαντικά και υγρά Nissan, δείτε το κεφάλαιο 9 του
Βιβλίου Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου σας.
Ζημιές στο αυτοκίνητο που οφείλονται στην χρήση
μη γνήσιων ανταλλακτικών, ακατάλληλων υγρών,
καυσίμου ή λιπαντικών δεν θα καλυφθούν από την
εγγύηση. (Παρακαλώ δείτε το «Τι δεν καλύπτεται»
στο κεφάλαιο 4 «Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση της Nissan»).

7.2 ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Υπάρχουν δύο τύποι προγραμμάτων συντήρησης.
Ένα πωλητής αυτοκινήτων στον Επίσημο Έμπορο

Nissan ή το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan θα
σας εξηγήσει ποιον τύπο προγράμματος συντήρησης θα πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με τις
συνήθειές σας στην οδήγηση, τις κλιματικές συνθήκες στην περιοχή σας κλπ. Τα δύο προγράμματα
και οι συνθήκες τους περιγράφονται παρακάτω.
(Έχουν εφαρμογή μόνο στο τρίτο αυτοκόλλητο «Το
Πλάνο Συντήρησή σας κάτω από δύσκολες συνθήκες οδήγησης» που εμφανίζεται στις μπροστινές
σελίδες αυτού του βιβλίου).:
• Πρόγραμμα Συντήρησης Κάτω από Δύσκολες
Συνθήκες Οδήγησης
Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας κατά κύριο λόγο
κάτω από μία ή περισσότερες από τις συνθήκες που
αναφέρονται πιο κάτω, παρακαλούμε να ακολουθείτε το πρόγραμμα για την «Συντήρηση Κάτω από
Δύσκολες Συνθήκες Οδήγησης».
A. Α. Οδήγηση σε σκονισμένους δρόμους
B. Β. Επαναλαμβανόμενη οδήγηση για μικρές αποστάσεις
C. Ρυμούλκηση τρέιλερ ή τροχόσπιτου
D. Παρατεταμένο ρελαντί ή οδήγηση στην πόλη
E. Οδήγηση σε εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες ή σε περιοχές όπου οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι είτε εξαιρετικά χαμηλές είτε εξαιρετικά υψηλές.
F. Οδήγηση σε περιοχές με πολύ υγρασία ή σε
ορεινές περιοχές
G. Οδήγηση σε περιοχές που χρησιμοποιείται αλάτι ή άλλα διαβρωτικά υλικά

I. Οδήγηση με συχνή χρήση φρένου ή σε ορεινές
περιοχές

7.3 ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

J. Συχνή χρήση εκτός δρόμου ή οδήγηση σε νερά

Το Αρχείο Καταγραφής Περιοδικής Συντήρησης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένας εύκολος τρόπος για να θυμάστε τι έλεγχοι συντήρησης χρειάζεται να γίνουν στο αυτοκίνητό σας και πότε.

K. Εντεταμένη οδήγηση με υψηλή ταχύτητα
L. Οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα (Μέση ταχύτητα
< 30 χλμ/ώρα)
M. Για τα μοντέλα χωρίς σύστημα Euro – OBD
N. Επαναλαμβανόμενα σύντομα ταξίδια σε εξαιρετικά κρύο καιρό
O. Χρήση καυσίμου με μόλυβδο
• Πρόγραμμα Συντήρησης για Κανονικές Συνθήκες Οδήγησης
Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας κατά κύριο λόγο
σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω, παρακαλούμε να ακολουθήσετε
το πρόγραμμα για την «Συντήρηση Κάτω από Κανονικές Συνθήκες Οδήγησης».
ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Εκτός από τα σημεία της προγραμματισμένης συντήρησης για τα οποία υπάρχουν σταθερά διαστήματα συντήρησης, υπάρχουν άλλα σημεία που θα
πρέπει να λειτουργούν ικανοποιητικά χωρίς περιοδική συντήρηση. Ωστόσο, εάν παρουσιαστεί μία
δυσλειτουργία σε αυτά τα σημεία, θα επηρεάσει
δυσμενώς την απόδοση του κινητήρα και του αυτοκινήτου. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να ελέγχονται ή
να ρυθμίζονται εάν παρατηρηθεί ή υπάρξει υποψία
συμπτώματος δυσλειτουργίας.

H. Οδήγηση σε ανώμαλους και / ή λασπωμένους
δρόμους ή στην έρημο
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Οι καταγραφές αυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να τηρείται αρχείο του ιστορικού συντήρησης του αυτοκινήτου σας. Το αρχείο αυτό θα
βοηθήσει το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan να
παρακολουθήσει την κατάσταση και την απόδοση
του αυτοκινήτου σας ακόμη και μετά από πολλά
χρόνια χρήσης. Επιπλέον, το ιστορικό της προγραμματισμένης συντήρησης θα διασφαλίσει την υψηλή
αξία μεταπώλησης του αυτοκινήτου σας.
Κάθε φορά που γίνεται συντήρηση στο αυτοκίνητό
σας από Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan, ο
Σύμβουλος του Service θα καταγράψει την ημερομηνία, τα χιλιόμετρα και το όνομα του Εξουσιοδοτημένου Συνεργείου και θα υπογράψει την καταγραφή ως απόδειξη ότι έγινε η προγραμματισμένη συντήρηση. Οι πληροφορίες για την συντήρηση μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω αλλαγής στις προδιαγραφές του αυτοκινήτου. Επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Nissan για να
ενημερωθείτε με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
για την συντήρηση.

8. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Με το παρόν πιστοποιείται ότι η εργασία που καθορίζεται στο πρόγραμμα συντήρησης σε αυτό το βιβλίο, έχει πραγματοποιηθεί. Οι Εργασίες Περιοδικής Συντήρησης θα πρέπει να γίνονται πάντα στον χρόνο ή τα χιλιόμετρα που καθορίζονται σε αυτό το βιβλίο, όποιο από τα δύο έλθει πρώτο.
Όλα τα αρχεία θα πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε επόμενο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος
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ημέρα – μήνας – έτος
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ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ

– 22 –

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ

– 23 –

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ

– 24 –

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ

– 25 –

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ

– 26 –

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΛΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΣΦΡΑΓIΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕIΟΥ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΕΠOΜΕΝΗ
ΣΥΝΤHΡΗΣΗ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ
ΧΛΜ.

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ

– 27 –

9. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
& ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ

ΑΡΙΘΜOΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

χλμ.

ημέρα – μήνας – έτος

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΤΗ ΖΗΜΙΑ

▼

Χτυπήματα από
πετραδάκια

●

Βούλιαγμα/χτύπημα

+

Γρατζουνιά

■

Άλλη ζημιά



Χρειάζεται αντισκωριακή προστασία

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΖΗΜΙΕΣ
Ναί

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΜΠΟΡΟΥ ή ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

Όχι

ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ
Ναί

Όχι

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ημέρα – μήνας – έτος
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΜΠΟΡΟΥ ή ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ

ΑΡΙΘΜOΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
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ΖΗΜΙΑ

▼

Χτυπήματα από
πετραδάκια

+
●
■

Γρατζουνιά



Χρειάζεται αντισκωριακή προστασία

Βούλιαγμα/χτύπημα

ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ
Ναί

Όχι

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Άλλη ζημιά
ημέρα – μήνας – έτος
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΜΠΟΡΟΥ ή ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ

ΑΡΙΘΜOΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

χλμ.

ημέρα – μήνας – έτος

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΖΗΜΙΕΣ
Ναί

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΜΠΟΡΟΥ ή ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

Όχι

ΣΧΟΛΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΤΗ
ΖΗΜΙΑ

▼

Χτυπήματα από
πετραδάκια

+
●
■

Γρατζουνιά



Χρειάζεται αντισκωριακή προστασία

Βούλιαγμα/χτύπημα

ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ
Ναί

Όχι

ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Άλλη ζημιά
ημέρα – μήνας – έτος
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΜΠΟΡΟΥ ή ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

11. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Η βασική μέριμνα της Nissan και του Εξουσιοδοτημένου Συνεργείου Nissan είναι η πλήρης ικανοποίησή σας από το αυτοκίνητό σας.
Θα δείξουμε το πλήρες ενδιαφέρον μας σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει εντός αλλά και εκτός της περιόδου της εγγύησης. Εάν προκύψει κάποιο θέμα το
οποίο δεν έχει χειριστεί αποτελεσματικά το προσωπικό του Εξουσιοδοτημένου Συνεργείου Nissan, θα σας παρακαλούσαμε να:
ΒΗΜΑ 1
Αρχικά αποτανθείτε στον Προϊστάμενο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, δίνοντάς του την ευκαιρία να ανταποκριθεί και να λύσει το πρόβλημά σας.
ΒΗΜΑ 2
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί ικανοποιητικά, αποτανθείτε στον Γενικό Διευθυντή της εξουσιοδοτημένης μονάδας, ζητώντας την προσωπική του ανάμιξη.
ΒΗΜΑ 3
Εάν δεν είστε ικανοποιημένος με τις απαντήσεις που λάβατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.»:
Ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα
Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 210.3489313 & 210.3489362
Με fax στον αριθμό: 210.3489459
Με e-mail στην διεύθυνση: customercare@nissan.gr
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12. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Εάν έχει αλλάξει το όνομά σας και /ή η διεύθυνσή σας και / ή ο αριθμός κυκλοφορίας σας, ή είστε ο νέος ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου Nissan, παρακαλούμε
ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό για τα στοιχεία που άλλαξαν. Με τον τρόπο αυτό θα μας επιτρέψετε να σας στείλουμε κάθε σημαντική πληροφορία που
τυχόν χρειαστεί.
Μπορείτε:
 Να επισκεφθείτε τοπικά Μέλος του Δικτύου Nissan για να σας εκτυπώσει νέα ετικέτα Πιστοποιητικού Εγγύησης.
 Να μας τηλεφωνήσετε για να μας δώσετε τις πληροφορίες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στα τηλέφωνα 210.3489313 & 210.3489362.
 Να μας στείλετε e-mail με τις πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@nissan.gr

– 53 –

13. ΑΛΛΑΓΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (εάν έχει εφαρμογή)

ΑΛΛΑΓΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (εάν έχει εφαρμογή)

Ο χιλιομετρητής έχει αλλαχθεί λόγω επισκευής,
αντικατάστασης ή από άλλη αιτία.

Ο χιλιομετρητής έχει αλλαχθεί λόγω επισκευής,
αντικατάστασης ή από άλλη αιτία.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΝΕΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

χλμ.

χλμ.

ΝΕΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

χλμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ημέρα – μήνας – έτος

ημέρα – μήνας – έτος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

χλμ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΛΑΙΣIΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΟΥ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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