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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

20/6/2019 
 

Η Nissan συνυπογράφει την αποκλειστική συμφωνία της 
Συμμαχίας με τη Waymo, για τη διερεύνηση υπηρεσιών 

κινητικότητας άνευ οδηγού. 
  

Η Nissan Motor Co, το Groupe Renault και η Waymo, έχουν 
συνάψει αποκλειστική συμφωνία, για μια αρχική περίοδο, 

προκειμένου να διερευνήσουν όλες τις πτυχές των υπηρεσιών 
κινητικότητας για επιβάτες και μεταφορές, στη Γαλλία και την 

Ιαπωνία. 
 

Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί για να εκμεταλλευτεί τα 
πλεονεκτήματα κάθε πλευράς και να επεκτείνει την υπάρχουσα 

τεχνογνωσία,  αξιολογώντας τις ευκαιρίες της αγοράς. Ο 

σχεδιασμός εστιάζει στην συνεργασία για την έρευνα 
εμπορικών, νομικών και κανονιστικών ζητημάτων που 

σχετίζονται με τις προσφορές υπηρεσιών μεταφοράς άνευ 
οδηγού, στη Γαλλία και την Ιαπωνία. Η συμμαχία της Renault-

Nissan-Mitsubishi, με ένα παγκόσμιο αποτύπωμα και 
χαρτοφυλάκιο που καλύπτει κάθε κατηγορία επιβατικών και 

ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, είναι η αποκλειστικά 
κατάλληλη για να συμμετάσχει σε αυτή την επιχειρηματική 

διερεύνηση με την Waymo, μια κορυφαία στον κόσμο 
τεχνολογική εταιρεία αυτόνομης οδήγησης, με πάνω από 10 

εκατομμύρια μίλια εμπειρίας στο συγκεκριμένο πεδίο, στους 
δημόσιους δρόμους. 

 
Η συμφωνία σηματοδοτεί  ένα πρώτο βήμα για την ανάπτυξη 

μακροπρόθεσμων, κερδοφόρων υπηρεσιών κινητικότητας, 

χωρίς οδηγό. Η ανάλυση αυτή θα πραγματοποιηθεί πρώτα στη 
Γαλλία και την Ιαπωνία, όπου  βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία 

του Groupe Renault και της Nissan αντίστοιχα και ενδέχεται να 
επεκταθεί και σε άλλες αγορές, εκτός από την Κίνα, στο μέλλον. 

 



 

Για να προωθήσουν τη διαδικασία διερεύνησης, το Groupe 

Renault και η Nissan θα δημιουργήσουν από κοινού εταιρίες, με 
επίκεντρο τη Συμμαχία, στη Γαλλία και στην Ιαπωνία, με 

αντικείμενο τις  υπηρεσίες κινητικότητας χωρίς οδηγό. 
 

Ο Hiroto Saikawa, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

Nissan Motor Co., Ltd., δήλωσε σχετικά : “Καθώς συνεχίζουμε 
το έργο μας μέσω του μεσοπρόθεσμου σχεδίου, Nissan MOVE 

2022 και εξελίσσοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες για 
να ανταποκριθούμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

καταναλωτών, η Nissan στοχεύει να είναι πρώιμος πάροχος 
υπηρεσιών κινητικότητας χωρίς οδηγό. Η εμπειρία μας στην 

παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, θα μας επιτρέψει να 
διερευνήσουμε ευκαιρίες και να αναπτύξουμε το χαρτοφυλάκιο 

μας, προκειμένου να προσφέρουμε νέα αξία στους πελάτες μας, 
μαζί με την Waymo, την κορυφαία εταιρεία σε αυτόν τον 

χώρο.” 
 


