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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

5/8/2019 
 

Η Nissan e.dams κατέκτησε  τη δεύτερη θέση στο 
πρωτάθλημα των οδηγών της Formula E 

 
Η Nissan αποδείχτηκε νικήτρια, τόσο εντός  όσο και εκτός 

πίστας,  κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου της στο πρωτάθλημα 
της  ABB FIA Formula E. 

 
Ο Sebastien Buemi κέρδισε τον προτελευταίο αγώνα στους 

δρόμους του Μπρούκλιν,  καθώς η σεζόν ολοκληρώθηκε τον 
περασμένο Ιούλιο στη Νέα Υόρκη.  Με τέσσερις διαδοχικές νίκες 

στο βάθρο, ο Ελβετός οδηγός  κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο 
πρωτάθλημα των οδηγών. 

 

Μετά από 13 αγώνες σε 12 πόλεις σε όλο τον κόσμο, η Nissan 
μετράει 6 νίκες επί του podium, έξι pole positions (οι 

περισσότερες από οποιαδήποτε ομάδα) και 16 Super Pole 
αθροιστικά για Buemi  και Oliver Rowland, καθιστώντας την 

Nissan e.dams την καλύτερη ομάδα στα προκριματικά του 
πρωταθλήματος.  

 
Ως ηγέτιδα δύναμη στην αγορά των αμιγώς ηλεκτροκίνητων  

οχημάτων στην Ευρώπη, η Nissan συμμετέχει  στη Formula E,  
για να αποδείξει την ισχύ και την απόδοση της τεχνολογίας των 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων της, καθώς αποτελούν  βασικό 
πυλώνα του οράματος  Nissan Intelligent Mobility. 

 
"Η Nissan είναι πολύ περήφανη που συμμετείχε στη Formula E 

αυτή τη σεζόν και περήφανη για τα αποτελέσματα του πρώτου 

μας έτους", δήλωσε ο Roel De Vries, ανώτερος αντιπρόεδρος 
της Nissan και παγκόσμιος επικεφαλής marketing, customer 

experience και brand strategy. "Θέλω να συγχαρώ τον 
Sebastien Buemi για την πρώτη μας νίκη και ολόκληρη την 

ομάδα Nissan e.dams,  με έξι θέσεις επί του βάθρου των 
νικητών, καθώς και με έξι pole positions  στην πρώτη μας 



 

σεζόν. Αυτά τα σπουδαία αποτελέσματα μας βοήθησαν να 

επιδείξουμε την ισχύ και την απόδοση του Nissan Intelligent 
Mobility." 

 
Η αντίστροφη μέτρηση για την έκτη σεζόν έχει ήδη αρχίσει, 

καθώς ξεκινά τον ερχόμενο Νοέμβριο.  Οι νέοι αγώνες θα 

περιλαμβάνουν την πρώτη “κάθοδο” του πρωταθλήματος στη 
Σεούλ και ένα κλείσιμο με διπλούς αγώνες στο  Λονδίνο, όπου 

μέρος των αγώνων εκεί, θα διεξαχθεί στο  εκθεσιακό κέντρο 
ExCel London. 

 
Ως η πρώτη Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία  που συμμετέχει 

στην Formula E,  η Nissan θα αξιοποιήσει την αποδεδειγμένη 
της εμπειρία και πρωτοκαθεδρία, σε παγκόσμια κλίμακα, στην 

κατηγορία των αμιγώς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, έχοντας 
πουλήσει πάνω από 400.000 Nissan LEAF,  από τη έναρξη 

διάθεσής του μοντέλου,  το 2010. 
 


