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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

23/9/2019 
 

 
Το Nissan LEAF, στην εκδήλωση “Voltάρω” της 

Θεσσαλονίκης 
 

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας  και η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, διοργάνωσαν για μια ακόμη φορά  με επιτυχία  
τη μεγαλύτερη  “πράσινη” γιορτή της χρονιάς  “Voltάρω”,  στο 

πάρκο δίπλα στο μνημείο του Μ. Αλεξάνδρου, στην παραλία της 
Θεσσαλονίκης. 

  
Στο επίκεντρο της φετινής εκδήλωσης βρέθηκε η 

ηλεκτροκίνηση και όπως ήταν αναμενόμενο το Nissan LEAF, το 

αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις 
σε παγκόσμιο επίπεδο, έκλεψε τις εντυπώσεις.  

 
Το Nissan LEAF,  αποτελεί την αιχμή του δόρατος της 

στρατηγικής Intelligent Mobility της Nissan, καθώς  διαθέτει 
πρωτοποριακή  τεχνολογία και σχεδιασμό που το καθιστά  την 

βέλτιστη επιλογή αγοράς στην κατηγορία του.  Με την μπαταρία 
των 40 kWh που αποδίδει 270 χλμ  σε μικτό κύκλο οδήγησης, 

με βάση τα νέα ρεαλιστικά πρότυπα κατανάλωσης και εκπομπών 
του WLTP, το LEAF προσφέρει στον οδηγό του  μια ασφαλή και 

δυναμική εμπειρία οδήγησης. 
 

Επιπλέον, το πρωτοποριακό μοντέλο, διαθέτει πλήθος νέων, 
καινοτόμων τεχνολογιών, όπως το Nissan ProPILOT, το 

ProPILOT Park και το e-Pedal, τα οποία αποδεικνύονται 

ιδιαίτερα δημοφιλή στους αγοραστές του.  Το αμιγώς 
ηλεκτροκίνητο μοντέλο έχει κερδίσει πολλά βραβεία για την 

πρωτοποριακή τεχνολογία και τις επιδόσεις του.  Μόλις 
πρόσφατα, το Nissan LEAF  απέσπασε πέντε αστέρια από το 

Green New Car Assessment Program, τη νέα πρωτοβουλία της 
Ευρώπης για την προώθηση της ευαισθητοποίησης των 



 

καταναλωτών, για φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα. 

Επιπλέον, έχει λάβει βαθμολογίες ασφάλειας 5 αστέρων, τόσο 
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων 

(Euro NCAP), όσο και από το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων 
Αυτοκινήτων της Ιαπωνίας 

 

Το νέο Nissan LEAF είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά με 
τιμή που ξεκινά από τις 32.990€.  

 
Περισσότερες πληροφορίες για τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα 

μοντέλα της Nissan μπορείτε να δείτε στο 
https://www.nissan.gr/vehicles/electric-vehicles.html 
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