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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

30/1/2018 
 

Renault-Nissan-Mitsubishi: Πωλήσεις 10,6 εκατομμύριων 
οχημάτων το 2017 !  

 
Η Renault-Nissan-Mitsubishi, η κορυφαία 

Αυτοκινητική Συμμαχία σε πωλήσεις 
παγκοσμίως, ανακοίνωσε συνολικές 

πωλήσεις 10.608.366 οχημάτων έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2017. 

 
Η αυξανόμενη ζήτηση για SUV, ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα και ο αυξανόμενος 
αριθμός αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

μηδενικών εκπομπών ρύπων, βοήθησε 

στην άνοδο των πωλήσεων κατά 6,5% το 
2017, που είναι και το πρώτο έτος  συμμετοχής της Mitsubishi 

Motors στη Συμμαχία. 
 

Ο Carlos Ghosn, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Renault-Nissan-Mitsubishi, δήλωσε: 

 
“Με περισσότερα από 10,6 εκατομμύρια πωληθέντα επιβατικά 

αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα το 2017, η 
Renault-Nissan-Mitsubishi έχει καταστεί o νούμερο ένα όμιλος 

αυτοκινητοβιομηχανιών παγκοσμίως. Αυτή η εξέλιξη 
αντικατοπτρίζει το εύρος και το βάθος της σειράς μοντέλων μας, 

την παρουσία μας στην παγκόσμια αγορά και την ελκυστικότητα 
των τεχνολογιών των οχημάτων μας. 

 

Το 2017, οι εταιρείες - μέλη της Συμμαχίας πώλησαν οχήματα 
σε σχεδόν 200 χώρες υπό την “ομπρέλα” δέκα εμπορικών 

σημάτων (Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault 
Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia και Datsun). 

 



 

Ειδικά η Nissan,  πώλησε 5.816.278 οχήματα παγκοσμίως, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 4,6% και παρουσιάζοντας το νέο 
εξαετές στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας έως το 2022, το Nissan 

M.O.V.E. Στις ΗΠΑ και την Κίνα, η Nissan σημείωσε αύξηση 
πωλήσεων 1,9% και 12,2% αντίστοιχα για το 2017. Η Infiniti 

πώλησε 246.492 οχήματα το 2017, σημειώνοντας αύξηση 7% 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
 

 
Πρωτιά στα ηλεκτρικά οχήματα 

 
Από το 2010, χρονιά όπου και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 

Nissan LEAF, η Renault-Nissan-Mitsubishi έχει πουλήσει 
540,623 ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως, μέσω των 

διαφορετικών της σημάτων. Συνολικά, η Συμμαχία συνεχίζει να 
είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στα 100% ηλεκτροκίνητα επιβατικά 

και ελαφρά εμπορικά οχήματα. 
 

Το Nissan LEAF, το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα που 
κυκλοφόρησε στην αγορά, παραμένει το EV με τις καλύτερες 

πωλήσεις παγκοσμίως, καθώς περισσότερα από 300.000 

οχήματα έχουν πωληθεί από το 2010, όπου και λανσαρίστηκε 
το μοντέλο πρώτης γενιάς. 

  
Το 2017, παρουσιάστηκε το νέο Nissan LEAF που  προσφέρει  

μεγαλύτερη εμβέλεια, προηγμένες τεχνολογίες και δυναμικό νέο 
σχεδιασμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Nissan LEAF έλαβε 

πάνω από 40.000 παραγγελίες παγκοσμίως, 
συμπεριλαμβανομένων 13.000 παραγγελιών στην Ιαπωνία, 

13.000 προ-παραγγελιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  
και πάνω από 12.000 προ-παραγγελίες στην Ευρώπη. 

 
Εκτός από το LEAF, το e-NV200 της Nissan, ένα ελαφρύ 

επαγγελματικό όχημα που πωλείται κυρίως στην Ευρώπη και 
την Ιαπωνία, αναβαθμίστηκε πρόσφατα με επιπλέον 100km 

εμβέλειας. 

 
Το νέο Nissan LEAF, θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα τον 

ερχόμενο Μάιο.   


