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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

27/5/2019 
 

H  Nissan e.dams ξανά στο βάθρο των νικητών στον 
αγώνα της  Formula E,  στο Βερολίνο. 

 
Η Nissan e.dams συνέχισε με δυναμική παρουσία στο 

πρωτάθλημα της ABB FIA Formula E και το περασμένο 
Σαββατοκύριακο, με τον Sebastien Buemi να παίρνει την pole 

position και να τερματίζει στη δεύτερη θέση στο σιρκουί  του 
Βερολίνου. 

 
Με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, ο Buemi ανέβηκε για 

πρώτη φορά στο βάθρο μέσα στη σεζόν. Είναι η τρίτη νίκη για 
τη Nissan e.dams, μετά από την καταπληκτική πορεία του 

Oliver Rowland, που πήρε αντίστοιχα την pole position και τη 

δεύτερη θέση στο προηγούμενο σιρκουί του Μονακό. 
 

Η συμμετοχή της Nissan στην  Formula E, έρχεται  για να 
αποδείξει τη δύναμη και την απόδοση της τεχνολογίας των 

ηλεκτροκίνητων  οχημάτων της, όντας ο βασικός πυλώνας  του 
οράματος  Nissan Intelligent Mobility της εταιρείας. 

 
Αφού τερμάτισε δεύτερος στα προκριματικά, ο Buemi συνέχισε 

την προσπάθεια για λογαριασμό της Nissan e.dams, την μόνη 
ομάδα που κέρδισε μια θέση στην  Super Pole, σε κάθε γύρο 

της πέμπτης σεζόν.  
 

Ο Buemi, άδραξε την ευκαιρία με κορυφαίους χρόνους στην 
Super Pole, ευρισκόμενος στην κεφαλή, στους πέντε 

εναρκτήριους γύρους του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα 

βρέθηκε σύντομα στην τρίτη θέση, προτού χρησιμοποιήσει την 
πρόσθετη ισχύ που αποκόμισε από την ψήφο του #FANBOOST,  

για να επιστρέψει στην δεύτερη θέση. 
 

 



 

Με 25 βαθμούς σε αυτόν τον αγώνα, η ομάδα βρίσκεται πλέον 

στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών  και οι 
δύο οδηγοί στην πρώτη δεκάδα στο πρωτάθλημα των οδηγών. 

 
"Είμαστε πολύ περήφανοι για τις επιδόσεις μας σήμερα και 

ενθουσιασμένοι για τον Sebastien, γιατί ήταν ιδιαίτερα άτυχος 

σε δύο αγώνες φέτος", δήλωσε ο Michael Carcamo, διευθυντής 
του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού της Nissan. 

 
Ο Sebastien Buemi δήλωσε: "Είναι πολύ ικανοποιητικό να 

κατακτάς μια θέση στο βάθρο για τη Nissan e.dams, καθώς 
έχουμε έρθει τόσο κοντά σε αυτό τον στόχο,  πολλές φορές 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Συνολικά ως ομάδα, είχαμε δύο 
διαδοχικούς αγώνες όπου κερδίσαμε σημαντικούς βαθμούς, 

γεγονός που μας φέρνει στην τέταρτη θέση του 
πρωταθλήματος." 

 
Το ευρωπαϊκό σκέλος του πρωταθλήματος θα τελειώσει στη 

Βέρνη της Ελβετίας στις 22 Ιουνίου, πριν από τους τελικούς 
αγώνες της πέμπτης σεζόν  που θα διεξαχθούν στη Νέα Υόρκη,  

στις 13 και 14 Ιουλίου.  

 


