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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Ένα χρόνο μετά, το νέο Nissan LEAF, οδηγεί την κούρσα 
πωλήσεων των  ηλεκτροκίνητων  αυτοκινήτων στην 

Ευρώπη. 
  

Ένα χρόνο από τότε που διατέθηκε 
στην αγορά της Ευρώπης,  το νέο 

Nissan LEAF δείχνει το δρόμο στην 
ηλεκτροκίνηση, με 26.000 

αυτοκίνητα να έχουν ήδη παραδοθεί 
στους νέους τους κατόχους και να 

κυκλοφορούν στους Ευρωπαϊκούς 
δρόμους.  

 

Το βραβευμένο LEAF  βρίσκεται στη 
κορυφή των πωλήσεων στην 

κατηγορία EV για κάθε μήνα, στο 
οκτάμηνο του τρέχοντος έτους, με 

ένα αυτοκίνητο να πωλείται κάθε 10 λεπτά σε ολόκληρη την 
Γηραιά Ήπειρο.  

 
Η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων  του νέου LEAF,  υπήρξε 

χαρακτηριστική σε ολόκληρη την Ευρώπη και ειδικά σε Αυστρία,  
Γαλλία,  Γερμανία,  Ολλανδία, Πορτογαλία και  Ισπανία. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι στη Νορβηγία, το Nissan LEAF  έρχεται πρώτο 
σε πωλήσεις για το 2018 (μέχρι στιγμής), ξεπερνώντας όλα τα 

ηλεκτροκίνητα μοντέλα, αλλά και τα μοντέλα που κινούνται με 
κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

 

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στην αγορά B2B, όπου οι 
εταιρικοί χρήστες  αγκαλιάζουν την ηλεκτροκίνηση, καθώς 

πάνω από 8.000 LEAF, έχουν παραδοθεί σε εταιρικούς στόλους,  
σε όλη την Ευρώπη. 

 



 

Το νέο Nissan LEAF βασίζεται στα “ταλέντα” του προκατόχου 

του, διαθέτοντας την τελευταίας γενιάς τεχνολογία του Nissan 
Intelligent Mobility και την αξιοπιστία ασφαλείας που 

προσφέρουν τα πέντε αστέρια του Euro NCAP,  σύμφωνα με τα 
τελευταία πρότυπα δοκιμών. 

 

Η προηγμένη τεχνολογία υποστήριξης οδήγησης του Nissan 
LEAF, το ProPILOT και το ProPILOT Park, καθιστούν ξεκούραστη  

την οδήγηση σε βεβαρυμμένη κυκλοφορία και αντίστοιχα 
πανεύκολη την στάθμευση. Το πρωτοποριακό e-Pedal φέρνει 

δίνει μια νέα διάσταση στην οδήγηση, ενθουσιάζοντας τους  
οδηγούς και προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να επιταχύνουν 

και να επιβραδύνουν, χρησιμοποιώντας μόνο ένα πεντάλ. 
 

Ο Gareth Dunsmore, διευθυντής ηλεκτρικών οχημάτων της 
Nissan Europe, δήλωσε: "Καθώς το ενδιαφέρον για τα 

ηλεκτροκίνητα οχήματα συνεχίζει να αυξάνεται, έχουμε 
εξασφαλίσει ότι η ευκαιρία για να ζήσουμε την εμπειρία 

απόκτησης ενός νέου μοντέλου  LEAF, είναι πιο προσιτή από 
ποτέ ". 

 

Το Nissan LEAF διατίθεται σε 51 αγορές παγκοσμίως και έχει 
μεγάλη ζήτηση, σε παγκόσμια κλίμακα. Η επιτυχία των 

πωλήσεών του, σε συνδυασμό με τις πωλήσεις του προκάτοχού 
του, το καθιστά το κορυφαίο σε πωλήσεις ηλεκτροκίνητο 

όχημα,  με πάνω από 350.000 αυτοκίνητα να έχουν πωληθεί 
από το 2010. Αντίστοιχη πορεία στην Ευρωπαϊκή αγορά, 

ακολουθεί και το e-NV200, το  αμιγώς ηλεκτροκίνητο 
επαγγελματικό και επιβατικό 7 θέσεων της Nissan.   

 
Έχοντας κατακτήσει πάνω από 100 παγκόσμια βραβεία, από το 

πρώτο λανσάρισμά του το 2010, το Nissan LEAF έχει εδραιώσει 
μια ισχυρή “υπόληψη”  για την προηγμένη τεχνολογία, καθώς 

και την αποτελεσματικότητα, πρακτικότητα, άνεση και τη 
δυναμική οδήγηση που προσφέρει. , Πρόσφατα το νέο Nissan 

LEAF έλαβε το βραβείο του "Καλύτερου Αυτοκινήτου της 

Χρονιάς" στην κατηγορία των ηλεκτροκίνητων και  plug-in 
υβριδικών από το "L'Automobile et L'Entrprise", ενώ στα 

βραβεία που του απονεμήθηκαν   τους τελευταίους 12 μήνες, 
περιλαμβάνεται το βραβείο DiarioMotor.com Electric Pushing 

στην Ισπανία, το Motor Electric στην Ιταλία και το βραβείο 2018 
Drive Power Gold στο Ηνωμένο Βασίλειο. 



 

 

Το νέο LEAF αποτελεί την αποτελεί την ενσάρκωση του 
Intelligent Mobility της Nissan,  του οράματος  της εταιρείας για 

την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα αυτοκίνητα 
τροφοδοτούνται, οδηγούνται και ενσωματώνονται στην 

κοινωνία.  

 
Το νέο Nissan LEAF είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά με 

τιμή που ξεκινά από τις 32.990€. Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε στο https://www.nissan.gr/vehicles/new-

vehicles/leaf.html  
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