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Το νέο Nissan LEAF στην τελική δεκάδα του World Car of 
the Year 

 
Το νέο Nissan LEAF έχει συμπεριληφθεί 

στην λίστα με τα 10 καλύτερα 
αυτοκίνητα που θέτουν υποψηφιότητα 

για τα βραβεία  World Car of the Year 
του 2018. 

 
Πρόκειται για μια διπλή αναγνώριση για 

το Nissan LEAF, καθώς το νέας γενιάς  

ηλεκτροκίνητο όχημα,  κατατάσσεται  
στην τελική τετράδα για την κατηγορία 

του World Green Car του 2018. 
 

Μια κριτική επιτροπή 82 δημοσιογράφων αυτοκινήτου από όλο 
τον κόσμο,  επέλεξε τους φιναλίστ με μυστική ψηφοφορία, 

αξιολογώντας κάθε όχημα με οδήγηση σε αποκλειστικές 
εκδηλώσεις του διοργανωτή των βραβείων. 

 
"Ο κόσμος κινείται με ταχύ ρυθμό προς τα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα και το Nissan LEAF είναι ένα από τα καλύτερα", 
δήλωσε ο Paul Gover, ένας από τους πιο έγκριτους 

δημοσιογράφους αυτοκινήτων της Αυστραλίας και  κριτής του 
World Car of the Year. "Δεν μπαίνεις στην τελική λίστα του 

Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς αν δεν το αξίζεις. Το LEAF 

είναι ένα αυτοκίνητο που πρέπει να δεις όταν σκέφτεσαι το 
μέλλον της αυτοκίνησης". 

 
Με το Nissan Micra να είναι επίσης στους φιναλίστ στην 

κατηγορία του World Urban Car του 2018, αυτή είναι η πέμπτη 
φορά στην 14χρονη ιστορία του βραβείου World Car of the 



 

Year, με την συμμετοχή ενός Nissan στην τελική κατάταξη του 

θεσμού. 
 

Η πρώτη γενιά του Nissan LEAF κατέκτησε τον τίτλο του 
Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς το 2011, με το Nissan 

QASHQAI να είναι στους τελικούς του 2008 και του 2015 και το 

GT-R το 2009. 
 

Με την ανακοίνωση των κορυφαίων 10 φιναλίστ, ξεκινά η 
αντίστροφη μέτρηση για την τελετή απονομής των βραβείων 

World Car Awards του 2018,  που θα φιλοξενηθεί στη Διεθνή 
Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, στις 28 Μαρτίου. 

 
To νέο Nissan LEAF, θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα τον 

ερχόμενο Μάιο.  


