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Το  Nissan LEAF κατέκτησε το βραβείο “2018 FIPA 

Πράσινο αυτοκίνητο της χρονιάς”, στο Ντιτρόιτ. 
 

Στο Nissan LEAF, το 100% ηλεκτροκίνητο 
όχημα της μάρκας και το κορυφαίο σε 

πωλήσεις στην κατηγορία, απονεμήθηκε το 
βραβείο "2018 FIPA Πράσινο Αυτοκίνητο 

της Χρονιάς" από την Παναμερικανική 
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου 

(FIPA). Αξιοσημείωτο είναι πως το νέο 
Nissan LEAF  κατέγραψε το υψηλότερο 

αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων 9 

υποψηφιοτήτων. 
 

Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Σαλονιού Αυτοκινήτου του 
Ντιτρόιτ, εκπρόσωποι της FIPA παρέδωσαν το συγκεκριμένο 

βραβείο στον José Luis Valls, πρόεδρο της Nissan Latin 
America.  

 
"Αυτό το βραβείο είναι ένα σαφές παράδειγμα της παγκόσμιας 

ηγεσίας της Nissan στα ηλεκτροκίνητα  οχήματα, όπως και στην 
τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, υπό το όραμα του Nissan 

Intelligent Mobility, με το οποίο  η Nissan στοχεύει στη 
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, αλλάζοντας τον τρόπο που 

τα αυτοκίνητα οδηγούνται, τροφοδοτούνται και 
ενσωματώνονται στην κοινωνία”.  

 

Σχετικά με το Nissan LEAF 
 

Το Nissan LEAF έχει κατακτήσει ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς  
300.000 αυτοκίνητα έχουν πωληθεί παγκοσμίως από το 2010. 

Το Nissan EV είναι το πρώτο, αμιγώς ηλεκτροκίνητο, μαζικής 



 

παραγωγής όχημα με μηδενικές εκπομπές ρύπων και με τις 

περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο.  
 

Η νέα γενιά του Nissan LEAF παρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 
περασμένου έτους, στο Τόκιο. Με τον ξεχωριστό του σχεδιασμό 

και με την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, το νέο 

Nissan LEAF καθίσταται το μοντέλο αναφοράς της Nissan 
αναφορικά με το  όραμά της για την Ευφυή Κινητικότητα. 

Επιπλέον, η νέα έκδοση προσφέρει αυτονομία που αγγίζει τα 
378 χιλιόμετρα (NEDC),  ισχύ 150hp (110 kW) και μέγιστη 

ταχύτητα 144 km/h. 
 

Νέα τεχνολογία 
 

Το νέο LEAF υιοθετεί την αυτόνομη τεχνολογία οδήγησης 
ProPILOT, που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της οδήγησης 

με μία λωρίδα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο. Προσφέρει 
επίσης την τεχνολογία ProPILOT Park, η οποία ελέγχει το τιμόνι, 

την επιτάχυνση, την πέδηση, την αλλαγή ταχυτήτων και το 
χειρόφρενο, σταθμεύοντας αυτόματα το όχημα στην 

προεπιλεγμένη θέση στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένου του 

παράλληλου παρκαρίσματος, με ασφάλεια και απλότητα. 
 

e-Pedal: επαναστατικός τρόπος οδήγησης 
 

Αυτή η επαναστατική τεχνολογία επιτρέπει στους οδηγούς να 
ξεκινήσουν, να επιταχύνουν, να επιβραδύνουν και να 

σταματήσουν, αυξάνοντας ή μειώνοντας την πίεση που ασκείται 
στο γκάζι. Όταν το πεντάλ του γκαζιού έχει απελευθερωθεί 

πλήρως, τα φρένα αναγέννησης και τριβής εφαρμόζονται 
αυτόματα, φέρνοντας το αυτοκίνητο σε πλήρη στάση. Το 

αυτοκίνητο διατηρεί τη θέση του, ακόμη και σε ανηφορικές 
πλαγιές, μέχρι να πιεστεί πάλι το πεντάλ του γκαζιού. O βαθμός 

αντίδρασης του e-Pedal μεγιστοποιεί την οδηγική απόλαυση του 
EV. 

 

Εξωτερική σχεδίαση: κομψή σιλουέτα και με 
τεχνολογικές “πινελιές” 

 
Ο νέος σχεδιασμός του Nissan LEAF περιλαμβάνει ένα προφίλ 

που του δίνει μια τολμηρή και συνάμα, δυναμική εμφάνιση. 
Μαζί με την εξαιρετική αεροδυναμική, το κομψό  στυλ και την 



 

μοναδική “εκφραστικότητα” του αυτοκινήτου,  προκαλεί τον 

ενθουσιασμό οδηγού και επιβατών. Υιοθετώντας πλήρως την 
νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Nissan,  διαθέτει τα γνώριμα 

φώτα σχήματος μπούμερανγκ με την χαρακτηριστική μάσκα 
τύπου V-motion μπροστά. Η γυαλιστερή μάσκα με το καθαρό 

μπλε χρώμα και οι μπλε λεπτομέρειες του πίσω προφυλακτήρα, 

καθιστούν αναγνωρίσιμο το νέο LEAF,  ως ένα Nissan EV.  
 

Σχεδιασμός εσωτερικού:  αέρας πολυτέλειας με υψηλή 
τεχνολογία που προσφέρει αξεπέραστη αισθητική 

 
Η νέα, πλήρως ανασχεδιασμένη  καμπίνα του Nissan LEAF, έχει 

στο επίκεντρο τον οδηγό   και διαθέτει μια νέα κονσόλα που 
έχει την μορφή "πτερυγίου". Συνδυάζει την εργονομία με την 

λειτουργικότητα. 
 

Ο εσωτερικός σχεδιασμός δημιουργεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα 
και μια αίσθηση υψηλής ποιότητας, χάρη στα προσεγμένα 

υλικά. Η ” ζωντανή” μπλε ραφή στα καθίσματα, στο ταμπλό και 
στο τιμόνι,  έχει ενσωματωθεί για να αποτελέσει το “σήμα 

κατατεθέν των ηλεκτροκίνητων οχημάτων  της Nissan. Η οθόνη 

7 ιντσών πλήρους χρώματος (TFT) έχει επανασχεδιαστεί για να 
απεικονίζει βασικά χαρακτηριστικά, όπως τον  μετρητή ισχύος, 

την τεχνολογία Safety Shield, καθώς  και τις πληροφορίες του 
συστήματος ήχου και πλοήγησης. Επιπλέον, στην οθόνη έχει 

ενσωματωθεί και το συστήμα  Apple CarPlay.  
 

Το νέο Nissan LEAF, θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα τον 
ερχόμενο Μάιο. 

 


