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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

29/11/2019 
 

Η εφαρμογή Nissan Charge, απλουστεύει την 
κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, σε όλη την Ευρώπη. 

 
Η Nissan αποδεικνύει ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την 

ευφυή κινητικότητα είναι κάτι παραπάνω από τη δημιουργία 
καινοτόμων ηλεκτρικών οχημάτων, επεκτείνοντας την 

συνδρομητική υπηρεσία του Nissan Charge,  σε επτά ακόμα 
χώρες,  σε όλη την Ευρώπη. 

 
Η υπηρεσία επιτρέπει στους οδηγούς να βρίσκουν και να έχουν 

πρόσβαση σε ένα δίκτυο περισσότερων από 140.000 σταθμών 
φόρτισης στην Ευρώπη με μία απλή συνδρομή,  εξαλείφοντας 

την ανάγκη για πολλαπλές εφαρμογές, κάρτες και συναφείς 

συνδρομές. 
 

Έχοντας ξεκινήσει στη Γερμανία και την Ιταλία στις αρχές 
Οκτωβρίου, η Nissan επέκτεινε την υπηρεσία για να 

απλουστεύσει τη φόρτιση των EVs στη Γαλλία, το Βέλγιο, το 
Λουξεμβούργο, τη Δανία και τη Σουηδία. 

 
Φτιαγμένη σε συνεργασία με την Plugsurfing, τον κορυφαίο 

πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης  στην  Ευρώπη, η Nissan 
Charge επιτρέπει στους ιδιοκτήτες του LEAF να βρίσκουν και να 

έχουν πρόσβαση, με μια συνδρομή,  σε ένα δίκτυο πάνω από 
140.000 σημείων φόρτισης σε όλη την Ευρώπη, για εύκολη 

φόρτιση ενώ βρίσκονται καθ’ οδόν.  
 

Διαθέσιμη με όλα τα καινούργια  και μεταχειρισμένα Nissan 

LEAF, η Nissan Charge επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να 
αναζητήσουν το καλύτερο σημείο φόρτισης, μέσω μιας ειδικής 

εφαρμογής smartphone για  Apple και Android. Οι αναζητήσεις 
μπορούν να φιλτραριστούν με βάση το  μοντέλο του  

αυτοκινήτου, την ταχύτητα και τον τύπο φόρτισης, 
επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να εντοπίζουν γρήγορα το 



 

καλύτερο μέρος για την επαναφόρτιση τους οχήματός τους. Οι 

χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στο επιλεγμένο σημείο 
φόρτισης μέσω της εφαρμογής και να χρησιμοποιήσουν το 

τηλέφωνό τους για να ξεκινήσουν και να σταματήσουν , εξ 
αποστάσεως,  τις “συνεδρίες”  φόρτισης  σε συμβατούς 

σταθμούς. 

 
Η εφαρμογή Nissan Charge εντοπίζει επίσης σημεία φόρτισης σε 

αντιπροσώπους και συνεργάτες της Nissan, παρέχοντας στους 
χρήστες  εύκολη πρόσβαση και ανταγωνιστικές τιμές, 

βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο  την εμπειρία ιδιοκτησίας ενός 
EV. 

 
Σχεδιασμένη ως μέρος ενός συνεχώς αυξανόμενου κόμβου στην 

κοινότητα των EVs, η Nissan Charge δίνει επίσης στους χρήστες 
τη δυνατότητα να παρέχουν ανατροφοδότηση και βαθμολογίες 

για τους σταθμούς φόρτισης, μέσω της εφαρμογής, βοηθώντας 
τους άλλους  χρήστες να σχεδιάσουν τη βέλτιστη διαδρομή  για 

την φόρτιση του οχήματός τους.  
 

Για την εγγραφή, οι ιδιοκτήτες LEAF πρέπει απλώς να κάνουν 

λήψη της δωρεάν εφαρμογής και να δημιουργήσουν έναν 
λογαριασμό, ο οποίος απαιτεί μια διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, έναν κωδικό πρόσβασης, τον αριθμό VIN του 
οχήματός του και μια έγκυρη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα,  ή 

εναλλακτικά  PayPal. Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ή την ηλεκτρονική πύλη στο 

διαδίκτυο  για να παραγγείλουν ένα δωρεάν  “κλειδί”  φόρτισης, 
το οποίο τους δίνει πρόσβαση σε σημεία φόρτισης εντός του 

δικτύου και χρησιμοποιείται για την εκκίνηση και τη διακοπή 
των περιόδων φόρτισης. 

 
Η διαθεσιμότητα της Nissan Charge θα επεκταθεί περαιτέρω, με 

λανσάρισμα στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, την 
Πολωνία, την Ισπανία, την Ελβετία και τις Κάτω Χώρες, στο 

εγγύς μέλλον. 

 
Η Nissan Charge ενσωματώνει με άψογο τρόπο τα προηγμένα 

χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας του LEAF, στο πλαίσιο του 
οράματος του Intelligent Mobility της Nissan, για μια πιο 

ολοκληρωμένη και βιώσιμη κοινωνία. 



 

Η προηγμένη τεχνολογία μπαταριών του LEAF προσφέρει 

αποτελεσματική κινητικότητα, ικανοποιώντας στο έπακρο τις 
σύγχρονες μεταφορικές ανάγκες.  Το 62 kWh LEAF e + 

προσφέρει έως και 385 χλμ. οδηγικής εμβέλειας, σύμφωνα με 
τον μικτό κύκλο WLTP σε μία μόνο φόρτιση, ενώ το 40 kWh 

LEAF μπορεί να καλύψει 270 χλμ., κάτω από τις ίδιες αυστηρές 

παραμέτρους. 
 

Απρόσκοπτη είναι και η συνδεσιμότητα με το σύστημα 
πληροφοριών και ψυχαγωγίας NissanConnect του LEAF, το 

οποίο διαθέτει εξελιγμένη πλοήγηση, λειτουργικότητα Bluetooth 
και προηγμένη τηλεματική, καθώς και δυνατότητα 

ενσωμάτωσης smartphone με Android Auto και Apple CarPlay. 
 

Η Helen Perry, επικεφαλής των ηλεκτρικών οχημάτων της 
Nissan Europe, δήλωσε: "Η Nissan Charge αποτελεί τον ιδανικό 

σύντροφο για εκείνους τους ιδιοκτήτες EV που θέλουν να το 
αξιοποιήσουν στο έπακρο. Με τη συνεχή επέκταση της 

υπηρεσίας σε όλη την Ευρώπη, οι ιδιοκτήτες του Nissan LEAF 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία για να 

ικανοποιήσουν τις μεταφορικές τους ανάγκες, κάνοντας την 

καθημερινή τους ζωή ευκολότερη και πιο βιώσιμη.” 
 

Το LEAF της Nissan παραμένει το EV με τις καλύτερες πωλήσεις 
παγκοσμίως, με περισσότερα από 430.000 αυτοκίνητα να έχουν 

πωληθεί  από το 2010, όταν και κυκλοφόρησε το μοντέλο 
πρώτης γενιάς.  

 
Το νέο Nissan LEAF είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά με 

τιμή που ξεκινά από τις 33.990€. Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε στο https://www.nissan.gr/vehicles/new-

vehicles/leaf.html  

https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/leaf.html
https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/leaf.html

