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Opel GT
Αυτό είναι το αυτοκίνητο που αποτελεί την πηγή έµπνευσης για το νέο πρωτότυπο σπορ 
Opel, το GT Concept, που θα παρουσιαστεί επίσηµα στη Γενεύη σε περίπου ένα µήνα. Ναι, 
έµοιαζε µε µινι- Corvette, είχε κινητήρα 1.100 ή 1.900 κυβικών και αναδιπλούµενους 
προβολείς που ξεπρόβαλαν χειροκίνητα, αλλά δεν είχε πίσω καπό ή 3η πόρτα!





Η ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
DS ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΥΛ, ΤΗΝ 
ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
ΣΥΝ∆ΥΑΖΟΝΤΑΣ Ι∆ΑΝΙΚΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ Ο∆ΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΥΠΕΡΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, 
ΤΑ DS3, DS3 CABRIO, DS4, DS4 
CROSSBACK ΚΑΙ DS5 ΧΑΡΙΖΟΥΝ 
ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ.

Μια ιστορία πάθους 
για το αυτοκίνητο

ADVERTORIAL
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 201604

Αυτοκίνητο µε µοναδικό design, το DS3 δεν αφήνει κανέναν 
αδιάφορο και εξάπτει την επιθυµία. Η εντυπωσιακή φωτεινή 

υπογραφή DS LED Vision, µε τα φώτα τεχνολογίας Full LED 
Xenon και δείκτες κατεύθυνσης κυλιόµενης λειτουργίας, καθώς 
και τα πίσω φωτιστικά σώµατα 
LED µε τρισδιάστατο οπτικό απο-
τέλεσµα, αναδεικνύουν την τεχνο-
λογική υπεροχή της σειράς DS.
Το DS3 διακρίνεται για το δυναµι-
σµό, την άνεση και την κορυφαία 
οδική συµπεριφορά του, χάρη στη 
χαµηλωµένη ανάρτηση για καλύ-
τερη ανταπόκριση σε όλες τις πε-
ριστάσεις και το σύστηµα διεύθυν-
σης, που προσφέρουν στον οδηγό 
απόλυτη αίσθηση του δρόµου και 
άριστα κρατήµατα.
Με ανεξάντλητες επιλογές εξατο-
µίκευσης χάρη στην πλούσια γκάµα χρωµάτων αµαξώµατος και 
οροφής, ζαντών αλουµινίου, διακοσµητικών αυτοκόλλητων ορο-

φής και τις πολλαπλές επιλογές εσωτερικών décor και επενδύ-
σεων, το Citroën DS3 σας δίνει τη δυνατότητα να το διαµορφώ-
σετε σύµφωνα µε τη δική σας αίσθηση κοµψότητας. 
Το DS3 διαθέτει πλούσιο εξοπλισµό άνεσης και ασφάλειας, που 

περιλαµβάνει έγχρωµη οθόνη 
αφής 7΄΄ µε ενσωµατωµένο σύ-
στηµα πλοήγησης και το προη γ-
µένο σύστηµα αυτόµατου φρενα-
ρίσµατος Active City Brake.
∆ιαθέσιµο και σε ανοιχτή έκδο-
ση, νιώστε την ανεπανάληπτη αί-
σθηση ελευθερίας που σας χαρί-
ζει το DS3 Cabrio. Η οροφή του 
διατίθεται σε διαφορετικούς 
χρωµατιστούς, µπορεί να ρυθµι-
στεί σε διάφορες θέσεις, ενώ χά-
ρη στον εξαιρετικά ανθεκτικό 
µηχανισµό της αναδιπλώνεται 

µέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ακόµα και όταν το αυτοκίνητο 
κινείται µε ταχύτητα έως 120 χλµ./ώρα.

Με νέους υπερσύγχρονους Euro 6 κινητήρες, το DS3 σας προ-
σφέρει µοναδικές στιγµές οδηγικής απόλαυσης, µε αξεπέραστη 
οικονοµία όσον αφορά την κατανάλωση καυσίµου.

›› DS3 & DS3 Cabrio
Γοητεία δίχως όρια

ΝΕΟΙ EURO 6 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ PURETECH
1.2 PureTech 82 (από 4,3 lt / 100 km - 99 g/km CO2)
1.2 PureTech 82 ETG S&S (από 4,2 lt / 100 km - 97 g/km CO2)
1.2 PureTech 110 S&S (4,3 lt / 100 km - 100 g/km CO2)
1.2 PureTech 130 S&S (105 g CO2/km)
1.6 Performance 1.6 THP S&S (125 g CO2/km)

ΝΕΟΙ EURO 6 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL BLUEHDI
1.6 BlueHDi 75 (3,5 lt / 100 km - 90 g/km CO2)
1.6 BlueHDi 100 S&S (από 3,4 lt / 100 km - 87 g/km CO2)
1.6 BlueHDi 120 S&S (από 3,6 lt / 100 km - 94 g/km CO2)

DS AUTOMOBILES

Την γκάµα µοντέλων DS Automobiles µπορείτε να την βρείτε στο επίσηµο δίκτυο της Citroen/DS (www.citroen.gr)
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Πλήρως ανασχεδιασµένο, το νέο DS 5 
εντυπωσιάζει µε την κάθετη γρίλια της 

µάσκας DS Wings. Τα φωτιστικά σώµατα 
τεχνολογίας DS LED Vision, τεχνολογίας 
Full LED Xenon, θυµίζουν πολύτιµα πετρά-
δια και συνδυάζουν τη φινέτσα µε την προ-
σοχή στη λεπτοµέρεια, εκφράζοντας από-
λυτα τη νέα σχεδιαστική υπογραφή της 
σειράς DS.
Το εσωτερικό του νέου DS 5 είναι εµπνευ-
σµένο από τον κόσµο της αεροναυπηγικής. 
Η οροφή τύπου Cockpit παραπέµπει σε πι-
λοτήριο αεροσκάφους και διαθέτει τρία 
κρύσταλλα που εξασφαλίζουν άπλετο φω-
τισµό. Η θέση οδήγησης είναι σχεδιασµένη 
µε επίκεντρο τον οδηγό και προσφέρει κο-
ρυφαία εργονοµία.
Η σηµασία στην πολυτέλεια και η λεπτοµέ-
ρεια στο εσωτερικό του νέου DS 5 εκφρά-
ζονται µε τη χρήση εκλεκτών υλικών και 
την εξειδικευµένη συναρµογή τους, όπως 
τα δερµάτινα καθίσµατα ηµιανιλίνης, που 
συγκαταλέγεται µεταξύ των κορυφαίων 
στον κόσµο και σπάνια χρησιµοποιείται 

στην αυτοκινητοβιοµηχανία, µε τον ειδικό 
σχεδιασµό µπρασελέ ρολογιού. Για µεγα-
λύτερη άνεση και ασφάλεια, το νέο DS 5 ε-
ξοπλίζεται µε τεχνολογίες αιχµής, όπως 
έγχρωµη οθόνη αφής 7΄΄ µε ενσωµατω-
µένο σύστηµα πλοήγησης και κάµερα οπι-
σθοπορείας, head-up display, σύστηµα ε-
πόπτευσης νεκρής γωνίας και το σύστηµα 
DS Connect Box, που επιτρέπει τη λειτουρ-
γία κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περί-
πτωση ατυχήµατος.
Το νέο DS 5 διατίθεται µε κινητήρες τε-
λευταίας γενιάς προδιαγραφών Euro 6, 
που συνδυάζουν τη δύναµη µε το σεβα-
σµό προς το περιβάλλον, χαρίζοντας επι-
δόσεις που κατατάσσουν το νέο DS 5 µε-
ταξύ των κορυφαίων της premium κα-
τηγορίας. Το νέο DS 5 είναι το πρώτο 
µοντέλο µε τεχνολογία Hybrid Diesel, η 
οποία συνδυάζει τις επιδόσεις ενός πε-
τρελαιοκινητήρα HDi µε τα πλεονεκτήµα-
τα της ηλεκτροκίνησης, εξασφαλίζοντας 
τη συγκίνηση της ενεργητικής οδήγησης 
και της χαµηλής κατανάλωσης. Επιπλέ-
ον, µέσω του περιστροφικού διακόπτη 
στην κεντρική κονσόλα µπορείτε να επι-
λέξετε ανάµεσα σε τέσσερα προγράµµα-
τα οδήγησης: αυτόµατη ρύθµιση, λει-
τουργία ZEV (Zero Emission Vehicle για 
µηδενική εκποµπή ρύπων), τετρακίνηση 
και επιλογή Sport. 

DS5
Μοναδική εµπειρία

Με δυναµική σχεδίαση και έντονη προσωπικότητα, το νέο DS4 
συνδυάζει την κοµψότητα µε τη σπορ εµφάνιση. Πρόκειται για 

ένα µοναδικό coupé της premium κατηγορίας, που χαρίζει ανεπα-
νάληπτη αίσθηση οδήγησης, ενώ το πολυτελές εσωτερικό του φέ-
ρει τη σφραγίδα της γαλλικής τεχνογνωσίας.
Το νέο DS4, διαθέσιµο σε δύο σιλουέτες, DS4 και DS4 Crossback, 
επανέρχεται δυναµικότερο, µε χαµηλωµένο αµάξωµα, που του 
προσδίδει πιο αεροδυναµική και σπορ εµφάνιση, και αισθητικά α-
νανεωµένο, µε την ανασχεδιασµένη µάσκα DS Wingis και τα φωτι-
στικά σώµατα DS LED Vision, τεχνολογίας Full LED Xenon, µε φλας 
κυλιόµενης λειτουργίας.
Χρησιµοποιώντας υλικά άριστης ποιότητας στο εσωτερικό του, το 
νέο DS4 επωφελείται από την τεχνογνωσία DS ως προς το στυλ και 
τη συναρµογή των επενδύσεων, όπως το δέρµα Semi-Aniline µε 
ειδικό σχεδιασµό µπρασελέ ρολογιού, και αποτελεί µία από τις κα-
λύτερες επιλογές που προσφέρονται στην αγορά του αυτοκινήτου. 
Με πολλαπλές επιλογές εσωτερικής και εξωτερικής διαµόρφωσης, 
όπως διχρωµία αµαξώµατος και οροφής, µπορείτε να δώσετε στο 
DS4 την εµφάνιση που εσείς θέλετε.
Με εξοπλισµό τεχνολογίας αιχµής, όπως η έγχρωµη οθόνη αφής 
7΄΄ µε ενσωµατωµένο σύστηµα πλοήγησης, κάµερα οπισθοπορεί-

ας, σύστηµα εισόδου και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί και σύ-
στηµα επόπτευσης νεκρής γωνίας, το νέο DS 4 σας προσφέρει άνε-
τες και ασφαλείς µετακινήσεις.
Το DS4 Crossback αποτελεί την πρόταση της DS στην κατηγορία 
των crossover αυτοκινήτων. Τη δυναµική του εµφάνιση τονίζουν τα 
µαύρα σχεδιαστικά στοιχεία του αµαξώµατος, όπως τα προστατευ-
τικά στους θόλους των τροχών και οι «ποδιές» στους προφυλακτή-
ρες, καθώς και οι γκρίζες ράγες οροφής. Την εικόνα συµπληρώνει 
το υπερυψωµένο αµάξωµα, το οποίο απέχει από το έδαφος κατά 30 
mm περισσότερο σε σχέση µε την έκδοση DS4 hatchback.
Τα DS4 και DS4 Crossback διατίθενται µε τους νέους υπερσύγχρο-
νους Euro 6 κινητήρες βενζίνης PureTech και diesel BlueHDi, προ-
σφέροντας δυναµική και ταυτόχρονα οικονοµική οδήγηση.

›› DS4 & DS4 Crossback
Η δύναµη συναντά την κοµψότητα

ΝΕΟΣ EURO 6 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ PURETECH
1.2 PureTech 130 S&S (4,9 lt / 100 km - 114 g/km CO2)

ΝΕΟΙ EURO 6 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL BLUEHDI
1.6 BlueHDi 120 S&S (από 3,8 lt / 100 km - 100 g/km CO2)
1.6 BlueHDi 120 EAT6 S&S (από 3,9 lt / 100 km - 102 g/km CO2)

ΝΕΟΙ EURO 6 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
1.6 BlueHDi 120 S&S (από 3,8 lt / 100 km - 100 g/km CO2)
1.6 BlueHDi 120 EAT6 S&S (από 4,0 lt / 100 km - 105 g/km CO2)
Hybrid 4x4 ETG S&S (από 3,5 lt / 100 km - 90 g/km CO2)

Με το βραβείο Καλύτερου Κινητήρα για το 2015 
στην κατηγορία του, για τους βενζίνης "PureTech" 
και πετρελαίου "BlueHDi", οι νέοι Euro 6 κινητήρες 
της Citroen προσφέρουν τεχνολογία αιχµής, κορυ-
φαίες επιδόσεις και εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα 
κατανάλωσης καυσίµου και εκποµπών ρύπων.



Στη Γενεύη το πρωτότυπο 
Opel GT

Ü Ακόµη και σήµερα το αρχέτυπο GT παραµένει ένα από τα 
πιο εµβληµατικά µοντέλα της Opel, γι’ αυτό και η εταιρεία 

δίνει µεγάλη βαρύτητα στο concept που θα παρουσιαστεί αρχές 
Μαρτίου στη Γενεύη. Έτσι, το πρώτο teaser ακολουθεί µια 
φωτογραφία µε τις δύο απολήξεις της εξάτµισης µε το λογότυπο 
GT στη µέση να παραπέµπουν σε έναν σχεδιαστικό θρύλο: στο 
avant-garde Experimental GT που παρουσίασε η Opel το 1966 στο 
Σαλόνι της Φρανκφούρτης και ήταν το πρώτο πρωτότυπο όχηµα 
που επινόησε Ευρωπαίος κατασκευαστής αυτοκινήτων.
Το Experimental GT ήταν ήδη ένα υπερσύγχρονο coupé µε 
ανάγλυφο σχήµα, απόλυτα καθαρό, µινιµαλιστικό και ταυτόχρονα 
συναρπαστικό και ασυµβίβαστο. Η ίδια φιλοσοφία διέπει τώρα τη 
σχεδίαση του νέου GT Concept. Επίσης, ο κόκκινος εµπρός τροχός  
αποτελεί φόρο τιµής στη µοτοσικλέτα Motoclub 500 της Opel, η 
οποία έδειχνε ιδιαίτερα φουτουριστική όταν, το 1928, εµφανίστηκε 
µε δύο κόκκινα λάστιχα.

Πετάει το γάντι στα σπορ  κουπέ!
Lexus LC 500

Σχεδόν τέσσερα χρόνια χρειάστηκαν οι µηχανικοί 
και σχεδιαστές της Lexus για να εξελίξουν το 
εντυπωσιακό πρωτότυπο LF-LC, που το 2012 
είχε εµφανιστεί στο Ντιτρόιτ, σε ένα εξίσου 

εντυπωσιακό µοντέλο παραγωγής, το LC 500, η 
πρεµιέρα του οποίου έγινε και πάλι στην πρώην Μέκκα 
της αµερικανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας.
Γεγονός είναι πως πολλά από τα στοιχεία του concept 

πέρασαν και στο κανονικό µοντέλο και αυτό, µαζί µε την 
εξέλιξη του ολοκαίνουριου πλαισίου, είναι ίσως που 
επιµήκυνε το χρόνο εξέλιξης. Αν κρίνουµε πάντως από 
το αποτέλεσµα, η φασαρία άξιζε τον κόπο. Κι αυτό γιατί 
πέρα από τα κλασικά γνωρίσµατα των σπορ κουπέ –
µικροί πρόβολοι,  µεγάλο καπό– υπάρχει και η 
χαρακτηριστική αλλά και επιθετική µάσκα Diabolo, σε 
συνδυασµό µε τριγωνικούς προβολείς, καθώς και τα 

Best-seller η Lamborghini 
Huracan

Ü Το 2015 αποδείχθηκε η κορυφαία χρονιά της Lamborghini 
από πλευράς πωλήσεων, οι οποίες έφτασαν τα 3.245 

αυτοκίνητα. Από αυτά, τα 2.242 ήταν Huracan LP 610-4, ενώ για το 
2016 οι προσδοκίες της ιταλικής εταιρείας είναι ακόµα πιο µεγάλες, 
καθώς στην γκάµα της Huracan θα προστεθεί τόσο η ρόουντστερ 
όσο και η πισωκίνητη εκδοχή της.
«Αυξήσαµε τις πωλήσεις µας µε νέα ρεκόρ στις αγορές της Αµερικής 
και της Ασίας. Συγκεκριµένα, η µεγαλύτερη αγορά ήταν αυτή των 
ΗΠΑ και της Κίνας, ενώ σηµαντική αύξηση είχαµε στην Ιαπωνία, στη 
Βρετανία, στη Μέση Ανατολή και στη Γερµανία» είπε, µεταξύ άλλων, 
ο CEO της Lamborghini, Stephan Winkelmann. Όπως δείχνουν τα 
πράγµατα, η Huracan θα επισκιάσει την Gallardo, που µέχρι στιγµής 
είναι το πιο επιτυχηµένο µοντέλο της Lamborghini.
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Τέλη του έτους το υβριδικό  
Kia Niro

Τούρµπο σε όλα του το νέο 
Honda Civic!

Ü Το νέο SUV της Kia, το Niro, θα είναι διαθέσιµο προς τα τέλη του 
έτους και θα βασίζεται σε ένα καινούργιο πλαίσιο, που έχει 

εξελιχθεί ειδικά για το υβριδικό σύστηµα πρόωσής του. Το τελευταίο 
αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο βενζίνης 1.600 κυβικών και 105 
ίππων, ο οποίος συνδυάζεσαι µε έναν ηλεκτροκινητήρα 32 kW, και αν τα 
νούµερα αυτά σας ακούγονται οικεία, δεν κάνετε λάθος, καθώς είναι τα ίδια 
µε αυτά του Hyundai Ioniq. Για την περίσταση, η µπαταρία ιόντων λιθίου θα 
είναι 1,56 kWh, το κιβώτιο θα είναι αυτόµατο διπλού συµπλέκτη, ενώ οι 
εκποµπές CΟ2 θα κυµαίνονται κάτω από τα 90 γρ./χλµ. Στην πορεία, 
ακριβώς όπως συµβαίνει και µε το Ioniq, προγραµµατίζεται και µια plug-in 
υβριδική έκδοση.
Αισθητικά, όπως φαίνεται και από τις πρώτες teaser εικόνες που η Kia 
έδωσε στη δηµοσιότητα –η πρεµιέρα θα γίνει στην έκθεση του Σικάγου–, 
ακολουθείται η νέα γραµµή των µοντέλων της κορεατικής εταιρείας, ενώ 
αναµένεται οι χώροι στο εσωτερικό του να είναι ιδιαίτερα άνετοι.

Ü Το νέο Civic θα λανσαριστεί στην ευρωπαϊκή αγορά προς τα τέλη 
του  έτους  και  κάτω από το  καπό του  θα  έχε ι  µόνο 

υπερτροφοδοτούµενους κινητήρες!
Η τετράθυρη εκδοχή αµερικανικών προδιαγραφών έχει ήδη παρουσιαστεί 
στις ΗΠΑ και το φθινόπωρο αναµένεται να δούµε και το ευρωπαϊκό Civic, 
που θα διαφέρει σε ελάχιστα σηµεία (κυρίως στον αισθητικό τοµέα). Τα 
µεγάλα νέα θα αφορούν την γκάµα των κινητήρων και τους νέους turbo 
βενζίνης. Ήδη στο σεντάν Civic έχει ανακοινωθεί ο νέος τούρµπο των 1.500 
κ.εκ. που αποδίδει 175 άλογα στις ΗΠΑ, αλλά στην Ευρώπη θα τον δούµε 
και µε χαµηλότερη απόδοση (περίπου στους 150 ίππους).
Τη βάση στην γκάµα θα αποτελέσει ο επίσης ολοκαίνουριος 3-κύλινδρος 
στα 1.000 κ.εκ. που θα αποδίδει από 100 έως 130 άλογα και θα 
αντικαταστήσει τον ατµοσφαιρικό στα 1.400 κ.εκ., καλύπτοντας και ένα 
µεγάλο µέρος από τον µεγαλύτερο ατµοσφαιρικό των 1.800 κ.εκ. Μάλιστα, 
στη βασική του εκδοχή ο 1.000άρης θα έχει εκποµπή CO2 κάτω από 100 
γρ./χλµ. Tην γκάµα θα συµπληρώσει ο εξαιρετικός 1.6 i-DTEC, που θα τον 
δούµε τόσο στη βασική του εκδοχή µε τα 120 άλογα, όσο και στην 
ισχυρότερη µε το διπλό turbo και τα 160 άλογα.

Πετάει το γάντι στα σπορ  κουπέ!
ιδιαίτερα πίσω φώτα. Την εικόνα ολοκληρώνουν οι 
ζάντες των 21 ιντσών µαζί µε τα τονισµένα πίσω φτερά, 
αλλά και το διαχύτη, ενώ τα αεροδυναµικά βοηθήµατα 
απουσιάζουν παντελώς.
Ο κινητήρας του LC 500 είναι ένας ατµοσφαιρικός V8 
5.000 κυβικών, ο οποίος αποδίδει 473 άλογα και 527 Nm, 
συνδυάζεται µε αυτόµατο κιβώτιο 10 σχέσεων, κινεί τους 
πίσω τροχούς και εξασφαλίζει ένα 0-100 σε µόλις 4,5 

δεύτερα – η τελική δεν έχει ανακοινωθεί ακόµη.
Το 2+2 θέσεων εσωτερικό πέρα από πολυτελές είναι 
και σύγχρονο, µε οθόνη αφής στην κεντρική κονσόλα, 
από την οποία ελέγχεται και το ηχοσύστηµα της Mark 
Levinson, ενώ ο εξοπλισµός ασφάλειας, διασύνδεσης 
και διευκόλυνσης είναι φυσικά πλήρης. Η Lexus δεν 
ανακοίνωσε ούτε την τιµή αλλά ούτε και την έναρξη 
της διάθεσης του LC 500.
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Ü H ελληνική αντιπροσωπεία Kosmocar ανακοίνωσε 
τις τιµές πώλησης της νέας γενιάς του Audi A4…

Η βασική έκδοση 1.4 TFSI του νέου Audi A4 µε τους 150 PS 
ξεκινά από €31.540 µε απόσυρση (€32.500 χωρίς), ενώ η 
επιλογή αυτόµατου κιβωτίου είναι µε επιπρόσθετη τιµή 
€2.700. Προς το παρόν η κορυφαία έκδοση βενζίνης είναι η 
2.0 TFSI quattro µε τους 252 PS και ξεκινά από €48.400 µε 
απόσυρση (€51.200 χωρίς), µε στάνταρ το αυτόµατο κιβώτιο.

Η βασική diesel είναι η 2.0 TDI των 150 ίππων που 
διατίθεται έναντι €38.600 (€41.400 δίχως απόσυρση), ενώ η 
ισχυρότερη εκδοχή µε τους 190 ίππους κοστίζει από 
€41.800 (€44.600 χωρίς απόσυρση) και από €50.350 
(€53.150 δίχως απόσυρση) ως quattro µε στάνταρ το 
αυτόµατο κιβώτιο. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι τιµές των 
αντίστοιχων Avant, των στέισον δηλαδή, είναι αυξηµένες 
κατά €2.000 ανά έκδοση.

Από €31.540 το νέο Audi A4

Νέο Toyota RAV4 από €24.871

Νέα top έκδοση για το Ford B-MAX

Ü Το µικρότερο πολυχρηστικό στην γκάµα της Ford 
απέκτησε µία ισχυρότερη έκδοση 1.0 Ecoboost 

που αποδίδει 140 άλογα…
Την ισχυρότερη εκδοχή του 3-κύλινδρου Ecoboost την είχαµε 
δοκιµάσει στo Fiesta Black και πλέον θα τοποθετείται και στο B-
MAX. Αποδίδει 140 άλογα, εξασφαλίζοντας ένα 0-100 σε 10,4 δλ. 
και µε στάνταρ start/stop η µέση τυποποιηµένη κατανάλωση 
είναι στα 5 λτ. / 100 χλµ. µε εκποµπή CO2 στα 116 γρ./χλµ. Το 
ισχυρότερο B-MAX διαφοροποιείται αισθητικά από διάφορες 
τονισµένες χρωµατικά λεπτοµέρειες (γρίλια, καθρέπτες, οροφή 
κ.ά.), ενώ στο εσωτερικό υπάρχει νέο σύστηµα πολυµέσων 
SYNC, που υποστηρίζει και φωνητικές εντολές. Η νέα έκδοση 
του B-MAX ανακοινώθηκε πρόσφατα –η παραγωγή της στο 
εργοστάσιο της Ρουµανίας ξεκινά σε µερικές εβδοµάδες– και 
στην ελληνική αγορά θα λανσαριστεί από το καλοκαίρι.

Ü H ελληνική αντιπροσωπεία της Toyota ανακοίνωσε τη 
διάθεση του ανανεωµένου RAV4 µε το φρεσκαρισµένο 

παρουσιαστικό και τους αναβαθµισµένους κινητήρες…
Το ανανεωµένο RAV4 ξεχωρίζει από τη νέα µάσκα, που µας 
παραπέµπει στα µικρότερα Yaris και Auris, ενώ ανανεωµένος 
είναι και ο ποιοτικότερος διάκοσµος, µε τα νέα συστήµατα 
ασφάλειας. Από πλευράς κινητήρων, υπάρχει η δίλιτρη Valvematic 
µε 151 άλογα που διατίθεται από €24.871 µε µηχανικό 6άρι κιβώτιο 
(τιµές µε απόσυρση + έκπτωση εταιρείας). Ο ίδιος κινητήρας 
συνδυάζεται µε CVT και τις τιµές να ξεκινούν από €29.600.
Η ντίζελ έκδοση D4-D στα 2.000 κ.εκ. µε 143 ίππους είναι το 
µοναδικό RAV4 µε κίνηση στους µπροστινούς τροχούς (όλες οι 
άλλες εκδόσεις έχουν τετρακίνηση) και µε κόστος από €25.363 
είναι προφανώς η πιο συµφέρουσα επιλογή. Εδώ να πούµε πως 
το νέο RAV4 έχει και υβριδική έκδοση (από €33.770 το 2WD, από 
€35.770 το AWD) µε τον βενζινοκινητήρα των 2.500 κ.εκ. να 
συνδυάζεται µε ηλεκτροκινητήρα και η απόδοση να φτάνει 
συνολικά τα 197 άλογα.

ÜΗ νέα E-Class αρχικά θα είναι διαθέσιµη σε τρεις 
εκδόσεις. H E 200 µε τον τούρµπο βενζινοκινητήρα 

των 1.991 κ.εκ. αποδίδει 184 ίππους (132-142 γρ. CO2/
χλµ. ,  ανάλογα µε τη διάσταση των ελαστικών)  και 
κοστίζει από €53.600 (µε απόσυρση €50.800). Αυτή είναι 
η µοναδική για την ώρα έκδοση βενζίνης, αφού µετά 
υπάρχει η E 220d µε τον ντίζελ των 1.950 κ.εκ. µε τους 
194 ίππους (102-112 γρ. CO2/χλµ.) µε τιµή από €55.950 

(µε απόσυρση €53.150) .  Στην κορυφή βρίσκεται  η 
τρίλιτρη ντίζελ E 350d µε τους 258 ίππους (133-144 γρ. 
CO2/χλµ.) από €72.000. Στις φωτογραφίες µπορείτε να 
δείτε µια πρώτη προσέγγιση από την κορυφαία E-Class, 
την AMG E63, που θα έχει κάτω από το καπό της τον 
twin-turbo V8 των 4.000 κ.εκ. –που τοποθετείται ήδη στις 
AMG GT και  C63– µε δύο εκδόσεις ισχύος και  την 
ισχυρότερη κοντά στα 600 άλογα.

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιµές πώλησης για τη νέα γενιά 
E-Class, που θα είναι διαθέσιµη από την άνοιξη…

Από €50.800 η νέα Mercedes-Benz E-Class
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ÜΗ βρετανική εταιρία παρουσίασε επίσηµα τις ισχυρότερες F-Type που 
θα κάνουν πρεµιέρα στο σαλόνι της Γενεύης, αρχές Μαρτίου…

Με εντελώς επιθετική εµφάνιση και σούπερ στιλ, όπως µπορείτε να φανταστείτε η 
F-Type SVR µε τα 575 άλογα της… βάζει φωτιά στην άσφαλτο. Κάτω από το καπό 
της υπάρχει ο γνωστός V8 των 5.000 κ.εκ. µε ισχύ 575 άλογα και ροπή στα 700 Nm, 
µε την βοήθεια µηχανικού υπερσυµπιεστή (του γνωστού «κοµπρέσορα»). Η ισχύς 
περνά στους τέσσερις τροχούς µέσω αυτόµατου κιβωτίου 8 σχέσεων, µε το 0-100 να 
πετυχαίνεται σε 3,7 δλ. και το κοντέρ να αγγίζει τα 320 χλµ/ώρα (309 στο convertible). 
Εξωτερικά, η F-Type SVR ξεχωρίζει από τις µεγαλύτερες εισαγωγές του αέρα, το 
νέο διαχύτη, την εξάτµιση τιτανίου, την πίσω πτέρυγα που αναπτύσσεται αυτόµατα, 
ενώ οι σφυρήλατες 20άρες ζάντες φορούν ελαστικά Pirelli P Zero.

Ξεπούλησαν 
η σπέσιαλ 
Lamborghini 
και το Koenigsegg 
Agera RS

ÜΜπορεί στην Ελλάδα να ταλαιπωρούµαστε –και, 
ό π ω ς  δ ε ί χ ν ο υ ν  τ α  π ρ ά γ µ α τ α ,  θ α 

ταλαιπωρούµαστε για αρκετό καιρό ακόµη– από 
µνηµόνια, λιτότητα και περικοπές, ωστόσο στον 
υπόλοιπο κόσµο, και ειδικά στις αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες, το χρήµα ρέει άφθονο. Σίγουρα όχι για 
όλους, άλλωστε πάντα έτσι συµβαίνει, αλλά για 
αρκετούς, ενώ σαφώς λιγότεροι έχουν τόσα χρήµατα, 
που δεν ξέρουν τι να τα πρωτοκάνουν.
Μερικοί αγοράζουν αυτοκίνητα, και φυσικά όχι ό,τι 
κι ό,τι, αλλά τα πιο super cars από τα super cars, τα 
πιο hyper από τα hyper. Όσο πιο περιορισµένη η 
παραγωγή, τόσο το καλύτερο, όσο µεγαλύτερο το 
ποσό που ζητά ο κατασκευαστής, τόσο πιο κλειστό το 
κλαµπ των αγοραστών και τόσο πιο θελκτικό το 
προϊόν, ενώ σπεύδουν να το καπαρώσουν πριν 
προλάβει κάποιος άλλος και το πάρει για πάρτη του.
∆εν εξηγείται αλλιώς το ότι το σπέσιαλ µοντέλο που 
θα παρουσιάσει η Lamborghini στην έκθεση της 
Γενεύης τον Μάρτιο, προς τιµήν της 100ής επετείου 
από τη γέννηση του Ferruccio Lamborghini, έχει 
ήδη ξεπουλήσει πριν καν εµφανιστεί επίσηµα. Πριν 
ανακοινωθεί κάτι περισσότερο από το ότι θα 
βασίζεται στην Aventador, θα έχει πλαίσιο από 
ανθρακόνηµα και ο κωδικός του θα είναι LP770-4, 

µια και ο V12 της εταιρείας θα ανέβει για την 
περίσταση στα 770 άλογα και φυσικά θα συνδυάζεται 
µε τετρακίνηση.
H Centenario –αυτό είναι το όνοµα που χρησιµοποιείται 
µέχρι στιγµής τουλάχιστον– θα κατασκευαστεί 
συνολικά 40 φορές, 20 ως κουπέ και 20 ως ρόουντσερ, 
ενώ η τιµή της θα ξεκινά από τα 2,2 εκατ. ευρώ.
Περίπου στα 2/3 του ποσού αυτού, στα 1,5 εκατ. ευρώ, 
µπορεί κανείς να αγοράσει την κορυφαία εκδοχή του 
Koenigsegg Agera, την RS, η οποία σε σχέση µε την R 
έχει +20 άλογα, φτάνοντας τα 1.160 συνολικά, από τον 
V8 των 5.000 κυβικών µε τα διπλά turbo και είναι πιο 
ελαφριά και βέβαια ακόµα πιο γρήγορη. Το «µπορεί 
κανείς να αγοράσει» είναι βέβαια σχετικό, καθώς και 
τα 25 Agera RS που θα κατασκευαστούν πουλήθηκαν, 
και µάλιστα µέσα σε χρόνο ρεκόρ. Πάντως, όσοι τα 
έκλεισαν θα πρέπει να κάνουν υποµονή, καθώς η 
παραγωγή θα ξεκινήσει κάποια στιγµή µέσα στο 2016 
και θα ολοκληρωθεί το 2017.
Αν στο σηµείο αυτό αναρωτιέστε από πού είναι οι 
µελλοντικά ευτυχείς οδηγοί  του Agera RS, 
σηµειώστε: ΗΠΑ, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, 
Ιαπωνία, Κίνα, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, 
Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα.

H Jaguar F-Type SVR 
µε τα 575 άλογα



ÜΤον Μάρτιο, στην έκθεση της Νέας 
Υόρκης και όχι σε αυτήν της Γενεύης, 

θα παρουσιαστεί το νέο και, απ’ ό,τι λένε οι 
φήµες, ιδιαίτερα ενδιαφέρον µοντέλο της 
Jeep. Το νέο µοντέλο θα αντικαταστήσει τα 
Patriot και Compass (τα θυµάστε;), ενώ, όπως 
είπε ο επικεφαλής της Jeep, Mike Manley, 
στην εφηµερίδα «The Detroit News», θα 
διατηρηθεί µία ονοµασία από τις δύο. ∆εν 
διευκρίνισε ποια από τις δύο, ενώ εµείς απλά 
σηµειώνουµε πως το Patriot είναι πιο 
δηµοφιλές στις ΗΠΑ, µια και το πατριωτικό 
αίσθηµα εκεί είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένο, 

ενώ το Compass έχει µεγαλύτερη απήχηση 
εκτός των συνόρων τους.
Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε, όπως είχαµε 
γράψει πριν από λίγο καιρό, η πρόθεση της 
Jeep να παρουσιάσει ένα αγροτικό, το οποίο 
θα βασίζεται  στην επόµενη γενιά του 
Wrangler, που θα εµφανιστεί προς τα τέλη του 
2017. Το πικ-απ θα ακολουθήσει ένα χρόνο 
αργότερα, ενώ θα έχει προηγηθεί, ως είθισται, 
ένα πρωτότυπο που θα το προλογίζει. Τόσο το 
νέο Wrangler όσο και  το αγροτικό θα 
κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της µάρκας 
στο Οχάιο.

ÜΣε συµφωνία κατέληξαν η Audi και ο 
όµιλος της FCA σχετικά µε τις επωνυµίες 

Q2 και Q4 που είχε κατοχυρώσει η δεύτερη µέσω 
της Alfa Romeo και ήθελε διακαώς η πρώτη, 
προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει στην επέκταση 
της γκάµας των SUV της.
Με Q2 η Alfa Romeo χαρακτήριζε στο παρελθόν 
τις προσθιοκίνητες εκδόσεις των µοντέλων της 
και µε Q4 τις τετρακίνητες, ενώ από τη στιγµή που 
δεν χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη γκάµα της τα 
παραχώρησε στην Audi. Οι φήµες θέλουν να µην 
υπήρξε χρηµατικό αντίτιµο, αλλά η FCA να 
απέκτησε κάποιες άλλες επωνυµίες που ανήκαν 

στη Audi ή γενικά στον όµιλο Volkswagen.
Η πρώτη προσπάθεια από την πλευρά των 
Γερµανών για την απόκτηση των συγκεκριµένων 
ακρωνύµιων είχε γίνει πριν από ένα χρόνο, αλλά 
οι Ιταλοί δεν το είχαν συζητήσει καν. Μάλιστα 
λέγεται πως ο λόγος ήταν η αντιπάθεια που 
έτρεφε ο Sergio Marchionne για τον Ferdinand 
Piech, λόγω της επιµονής του τελευταίου να θέλει 
να αποκτήσει τόσο τη Ferrari όσο και την Alfa 
Romeo. Προφανώς, τώρα που βγήκε ο Piech από 
τη µέση, άνοιξε ο δρόµος, ενώ πλέον η Audi 
µπορεί να χρησιµοποιήσει όλες τις επωνυµίες, 
από το Q1 µέχρι και το Q9.

Στα σκαριά το αγροτικό της Jeep! Στην Audi τα λογότυπα Q2 και Q4

ÜΜπορεί η ανανεωµένη έκδοση της 911, 
σε συνδυασµό µε την καθολική χρήση 

turbo κινητήρων, να παρουσιάστηκε µόλις 
τώρα, ωστόσο οι σχεδιαστές και κυρίως οι 
µηχανικοί της Porsche εργάζονται εντατικά 
για την επόµενη, 8η κατά σειρά νέα γενιά της, 
η οποία θα έχει αρκετές καινοτοµίες.
Με πρώτη και καλύτερη ένα ολοκαίνουριο 
πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίζει µεγαλύτερη 
ε υ ε λ ι ξ ί α  σ τ η ν  υ ι ο θ έ τ η σ η  δ ι α φ ό ρ ω ν 
συστηµάτων πρόωσης αλλά και  στην 
τοποθέτησή τους στο αµάξωµα. Η λογική 
πίσω από αυτή την εξέλιξη έγκειται στο ότι το 
ίδιο πλαίσιο θα χρησιµοποιηθεί τόσο για το 
επόµενο Audi R8 όσο και για τη διάδοχο της 
Huracan.
Η δεύτερη και εξίσου σηµαντική εξέλιξη είναι 
η  υ ιοθέτηση ενός p lug- in  υβριδ ικού 

συστήµατος πρόωσης, που θα εξελιχθεί γύρω 
από τον 6-κύλινδρο υπερτροφοδοτούµενο 
boxer των 3.000 κυβικών, ο οποίος, όπως και 
ο αµέσως µεγαλύτερος, θα είναι διαθέσιµος σε 
περισσότερες εκδόσεις ισχύος.
Η ανάγκη ύπαρξης µιας υβριδικής 911 είναι 
οι προδιαγραφές εκποµπών ρύπων και 
καυσαερίων, ενώ το µεγάλο θέµα είναι η 
έ λ λ ε ι ψ η  χ ώ ρ ο υ .  Ό π ω ς  δ ή λ ω σ ε  ο 
αρχιµηχανικός της 911 turbo, Erhard Mossle, 
στο περιθώριο της έκθεσης του Ντιτρόιτ σε 
βρεταν ικά  κα ι  αµερ ικαν ικά  µέσα ,  ο ι 
προσπάθειες επικεντρώνονται αφενός στην 
εύρεση  θέσης  γ ια  τη  συστο ιχ ία  των 
µπαταριών και αφετέρου στη µείωση του 
βάρους, τόσο των µπαταριών όσο και του 
α µ α ξ ώ µ α τ ο ς ,  κ ά τ ι  π ο υ  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά 
προαναγγέλλει µια πιο εκτεταµένη χρήση 

ανθρακονήµατος.
Ο Mossle, πάντως, απέκλεισε την ύπαρξη µιας 
φουλ ηλεκτρικής 911, τοποθετώντας κάτι τέτοιο 
στο απώτερο µέλλον, ενώ άφησε να εννοηθεί 

πως δεν θα υπάρχουν 4-κύλινδρα σύνολα. Το 
τελευταίο, ωστόσο, και µια και η πρεµιέρα της 
8ης γενιάς της 911 προσδιορίζεται για το 2019, 
µην το δέσετε κόµπο…

Και υβριδική η επόµενη Porsche 911
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 11
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ÜΟ γερµανικός όµιλος ετοιµά-
ζει µια νέα γενιά κινητήρων 

που θα έχει µεγαλύτερη χωρητικό-
τητα και θα αντικαταστήσει τους 1.4 
TSI και 1.6 TDI…
Ο κατασκευαστής που ουσιαστικά ει-
σήγαγε το downsizing σκοπεύει την 
εισαγωγή νέας γενιάς κινητήρων 
στα 1.500 κ.εκ., που θα κάνουν ντε-
µπούτο το 2017 µε το νέο VW Golf. 
Τα νέα µοτέρ θα είναι 4-κύλινδρα 
και σε συνδυασµό µε τον 3-κύλιν-
δρο 1.0 TSI θα αποτελέσουν την αιχ-
µή του δόρατος στα µικρά κυβικά. 
Εννοείται πως σταδιακά οι νέοι 1.5 

TSI και 1.5 TDI θα περάσουν σε µο-
ντέλα των Audi, Skoda και Seat, ενώ 
η βασική τους διαφορά θα είναι πως 
θα υπάρχει µικρότερη και µεγαλύτε-
ρη διαδροµή εµβόλου, αντιστοίχως.
Ο 1.5 TSI θα έχει σύστηµα απενεργο-
ποίησης των δύο κυλίνδρων, άµεσο 
ψεκασµό και νέο σύστηµα υπερτρο-
φοδότησης. Ο διευθύνων σύµβου-
λος της VW, Herbert Diess, αναφέ-
ρει πως το κόστος παραγωγής θα 
είναι µεγαλύτερο, αλλά τα νέα µοτέρ 
θα έχουν διάφορες εκδοχές ισχύος 
και θα είναι πιο κόµπακτ και ελα-
φριά.

Volkswagen:  
Νέα γενιά TSI & TDI κινητήρων 
στα 1.500 κ.εκ.

Ενεργό πεντάλ γκαζιού 
µε ανάδραση από την Bosch

Ακριβή η φόρτιση κινητού 
στο αυτοκίνητο!

ÜΗ ιδέα του ενεργού πεντάλ γκαζιού δεν 
είναι καινούργια, καθώς ήδη το 2008 η 

µάρκα πολυτελείας της Nissan, η Infiniti, είχε 
παρουσιάσει το λεγόµενο πεντάλ Eco. Το συ-
γκεκριµένο πεντάλ πίεζε σε αντίθετη κατεύθυν-
ση όταν ο οδηγός δεν είχε κανένα λόγο να το 
πατάει βαθιά, ενώ παράλληλα άναβε και µια 
προειδοποιητική λυχνία 
στο ταµπλό για ενδεχόµε-
νη αλλαγή σχέσης, κάτι 
που σήµερα είναι αυτο-
νόητο αλλά τότε  ήταν 
πρωτοποριακό.
Το σύστηµα αυτό θα εξοι-
κονοµούσε µέχρι και 10% 
καύσιµο, ενώ ο στόχος 
της Mercedes για το δικό 
της σύστηµα, το οποίο είχε παρουσιάσει πριν 
από τέσσερα χρόνια και λάµβανε υπόψη του 
και στοιχεία από το GPS αλλά και από µια κάµε-
ρα, ήταν πιο φιλόδοξος: εξοικονόµηση από 10% 
µέχρι και 20%.
Μέσα στα επόµενα δύο χρόνια η Bosch θα πα-
ρουσιάσει τη δική της εκδοχή του ενεργού πε-
ντάλ, ενώ πλέον οι προσδοκίες οικονοµίας είναι 
πιο ρεαλιστικές, γύρω στο 7%. Το λογισµικό θα 

λαµβάνει υπόψη του στοιχεία από το σύστηµα 
πλοήγησης, τους αισθητήρες απόστασης, αλλά 
και από την αναγνώριση σηµάτων κυκλοφορί-
ας, κι έτσι δεν θα ενεργοποιείται µόνο όταν ο 
οδηγός κινείται αντι- οικονοµικά αλλά και όταν 
κινείται πιο γρήγορα από το νόµιµο ή πλησιάζει 
πολύ κοντά στους προπορευόµενους.

Μάλιστα η Bosch αναφέ-
ρει πως το σύστηµά της θα 
αποδειχθεί ιδιαίτερα απο-
τελεσµατικό στα υβριδικά 
και plug-in υβριδικά µο-
ντέλα, καθώς, για παρά-
δειγµα, το πεντάλ θα µπο-
ρεί να ειδοποιεί τον οδηγό 
όταν υπάρχει περίπτωση 
ρολαρίσµατος του αυτοκι-

νήτου µε την αποµόνωση του συστήµατος πρό-
ωσης από τη µετάδοση. Αν ο οδηγός ακολου-
θήσει την υπόδειξη και πάρει το πόδι από το 
γκάζι, δεν θα ενεργοποιηθεί ο κινητήρας εσω-
τερικής καύσης και θα υπάρχει η αντίστοιχη 
οικονοµία. Προς το παρόν η Bosch δεν έχει α-
ναφερθεί στους κατασκευαστές που έχουν εκ-
φράσει την πρόθεση να χρησιµοποιήσουν το ε-
νεργό πεντάλ της. 

ÜΑν έχετε τη συνήθεια να 
φορτίζετε το κινητό σας 

τηλέφωνο στο αυτοκίνητο, σκε-
φτείτε το ξανά, καθώς η διαδικα-
σία κοστίζει έως 33 φορές περισ-
σότερο απ’ ό,τι στο σπίτι!
Το πόρισµα προέρχεται από έ-
ρευνα που έκανε η εταιρεία 
Auto Electrification µε εµπνευ-
στή τον Jon Bereisa, που πα-
λ ι ό τ ε ρ α  ε ρ γ α ζ ό τ α ν  σ τ η ν 
General Motors. Σύµφωνα µε 
τη µελέτη και όπως την πα-
ρουσίασε το Bloomberg, η 
φόρτιση ενός smartphone στο αυτοκίνητο κοστίζει έως και 33 φορές παραπάνω. Η έρευνα 
έγινε µε βάση µια πηγή ισχύος 4,8 Watt µε τιµές ρεύµατος και βενζίνης των ΗΠΑ, ενώ ση-
µειώνεται πως αν κάθε Αµερικανός οδηγός φόρτιζε το κινητό του στο αυτοκίνητο, θα υπήρχε 
επιβάρυνση 970.000 τόνων CO2 το χρόνο! Φανταστείτε πόσο µεγαλύτερο µπορεί να γίνει το 
νούµερο αυτό µε την επαγωγική ασύρµατη φόρτιση και τις λοιπές απώλειες ισχύος. Εκτός 
και αν το αυτοκίνητο είναι ηλεκτρικό και µπαίνει στην πρίζα ούτως ή άλλως…
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Στο σφυρί η 
Aston Martin 
DB10 του 
James Bond

Το νέο µοντέλο της Hyundai, το Ioniq που παρουσιά-
στηκε καταρχήν στην Κορέα και στις αρχές Μαρτίου 
θα είναι και στην έκθεση της Γενεύης στην πανευρω-
παϊκή του πρεµιέρα, θα είναι διαθέσιµο σε 3 διαφο-

ρετικές εκδοχές: µια υβριδική, µια plug-in υβριδική και µια 
πλήρως ηλεκτρική. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που συµ-
βαίνει αυτό, δηλαδή ένα µοντέλο να είναι διαθέσιµο µε συνο-
λικά 3 διαφορετικά συστήµατα πρόωσης. 
Ως υβριδικό το Ioniq έχει έναν κινητήρα βενζίνης 1.6 GDi µε 
105 ίππους και έναν ηλεκτροκινητήρα 43,5 ίππων, ο οποίος 

τροφοδοτείται από µια συστοιχία µπαταριών ιόντων λιθίου. 
Έτσι η συνδυαστική ισχύς του φτάνει τους 141 ίππους και η 
ροπή τα 265 Nm, υπάρχουν δύο προγράµµατα κίνησης, τα 
Eco και Sport, το κιβώτιο είναι ένα αυτόµατο διπλού συµπλέ-
κτη µε 6 σχέσεις, ενώ καθαρά ηλεκτρικά θα µπορεί να κινη-
θεί µέχρι και µε 120 χλµ./ ώρα. 
Για τις άλλες δύο εκδοχές δεν υπάρχουν ακόµα στοιχεία, ενώ 
ενδιαφέρον είναι πως το Ioniq διαθέτει τόσο νεανική όσο και 
σύγχρονη σχεδίαση. Παράλληλα ο συντελεστής οπισθέλκουσάς 
του (0,24) είναι από τους καλύτερους σε µοντέλο της Hyundai. 

Μοντέρνο στυλ επικρατεί και στο εσωτερικό, µε ψηφιακό πί-
νακα οργάνων και φυσικά οθόνη αφής στην κεντρική κονσό-
λα που υποστηρίζει τελευταίας γενιάς σύστηµα πολυµέσων 
και συνδέσεις µε smartphones.
 

Το Ioniq της Hyundai θα είναι 3 σε 1 στα συστήµατα πρόωσης

ADVERTORIAL
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Η 
επόµενη µέρα της αυτοκίνησης έχει πολλές 
εκφάνσεις. Μία είναι συνυφασµένη µε την 
ανάγκη για όλο και χαµηλότερες καταναλώ-
σεις και µικρότερες εκποµπές ρύπων, οπότε 
οδηγούµαστε στη χρήση υβριδικών ή ακόµη 
και φουλ ηλεκτρικών συστηµάτων πρόω-

σης. Μια άλλη σχετίζεται µε την προσπάθεια κάλυψης όλων 
των πιθανών και απίθανων αναγκών, µε αποτέλεσµα να δι-
ευρύνεται η γκάµα κάθε κατασκευαστή από πλευράς αµα-
ξωµάτων, ενώ µια τρίτη αφορά την επερχόµενη αυτόνοµη 
οδήγηση και σε συνδυασµό µε αυτήν αλλά όχι µόνο, την 
αλλαγή στη διαµόρφωση των εσωτερικών των αυτοκινή-
των.
Όσον αφορά τα δύο τελευταία, η µεγάλη έκθεση ηλεκτρονι-
κών CES, που παραδοσιακά ανοίγει το χορό των µεγάλων 
εκδηλώσεων του είδους, µας έδωσε µια καλή εικόνα όσων 
πρόκειται να έρθουν, τα οποία χαρακτηρίζονται κατ’ αρχάς 
από µία λέξη: οθόνες. Οθόνες παντού: µπροστά από τον ο-
δηγό, στη θέση του πίνακα οργάνων, και µάλιστα προγραµ-
µατιζόµενες, ώστε να προβάλλεται αυτό που θέλει και επι-
θυµεί, στην κεντρική κονσόλα, ενσωµατωµένες στο ταµπλό 
µπροστά από τον συνοδηγό ή ακόµη και πάνω στο ταµπλό, 
όπως είδαµε στο πρωτότυπο της BMW που βασιζόταν στην 
ανοιχτή i8.
Φυσικά παραπονεµένοι δεν θα µείνουν ούτε όσοι κάθονται 
στα πίσω καθίσµατα, ενώ µαζί µε τον αριθµό αυξάνεται και 
το µέγεθος των οθονών. Όσον αφορά το ταµπλό, ήδη ο πή-
χης έχει ανέβει στις 21 ίντσες της i8 Spyder, ενώ για τους 

Το αυτοκίνητό     σας σύντοµα θα µοιάζει µε το σαλόνι σας

Η µεγάλη έκθεση 
ηλεκτρονικών CES 

µας έδωσε µια καλή 
εικόνα όσων 

πρόκειται να έρθουν, 
τα οποία 

χαρακτηρίζονται 
κατ΄αρχάς από µια 

λέξη: οθόνες. 
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πίσω στο VW Βudd-E είναι στις 32, µέγεθος σαλονιού δηλαδή.
Εννοείται πως οι οθόνες συνδυάζονται τόσο µε εφαρµογές όσο 
και µε συνεχή δικτύωση, ενώ στο επόµενο colpo grosso, που 
θα είναι η αυτόνοµη οδήγηση, η βασική τους λειτουργία, για το 
διάστηµα που τον έλεγχο θα τον έχει το σύστηµα, θα είναι η 
ψυχαγωγία των επιβαινόντων, φυσικά µε τον τρόπο που θα ε-
πιλέγουν οι ίδιοι. Τα πρώτα δεδοµένα περιλαµβάνουν και χω-
ροταξικές αλλαγές στην καµπίνα, ώστε η διάταξη των καθισµά-
των να θυµίζει σαλόνι. Στην περίπτωση που ο οδηγός εµπλέκε-
ται, η πληροφόρηση που θα λαµβάνει θα έχει σχέση µε το έργο 
του, ενώ η ψυχαγωγία θα αφορά τους υπόλοιπους.
Παράλληλα µε τις οθόνες θα αναπτυχθούν και συστήµατα που 
µε τη βοήθεια αισθητήρων θα ελέγχουν την κατάσταση της υ-
γείας των επιβατών, προκειµένου το ταξίδι τους να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ασφαλές, αλλά και άνετο και χαλαρό, ώστε να µη 
φτάνουν στον προορισµό τους κουρασµένοι. Μάλιστα, στην πε-
ρίπτωση που θα υπάρχει διάγνωση ή έστω και υπόνοια στρες, 
κάτι που έδειξε η Audi µε το ολοκληρωµένο Human Machine 
Interface της, θα προτείνονται από στάση µέχρι ειδικές ασκή-
σεις αναπνοής, προκειµένου ο οδηγός να νιώσει καλύτερα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα συστήµατα πρόωσης, τα ηλεκτρονικά 
διευκολύνουν τη συνύπαρξη διαφορετικών τύπων κινητή-
ρων ή πολλών του ιδίου, ελέγχοντας τη συνολική απόδοσή 
τους και βέβαια το πώς αυτή καταλήγει στους τροχούς. Άµε-
ση συνέπεια η κατακόρυφη αύξηση των αποδόσεων ακόµη 
και πάνω από τους 1.000 ίππους, όπως συµβαίνει π.χ. στο 
space πρωτότυπο Faraday Future FFZERO1, που συνολικά 
έχει 4 ηλεκτροκινητήρες.

Το αυτοκίνητό     σας σύντοµα θα µοιάζει µε το σαλόνι σας
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Αυτή είναι 
η Porsche 718 Boxster 
µε τους νέους turbo τετρακύλινδρους από 300 άλογα!

Α
πό δω και στο εξής τα δύο βασικά µο-
ντέλα της Porsche (οι Boxster και 
Cayman) θα φέρουν το πρόσθετο 718, 
αποτίνοντας φόρο τιµής στις κεντροµή-
χανες αγωνιστικές 718 της δεκαετίας 
του 1950. Η 718 Boxster θα κάνει την 

επίσηµη πρεµιέρα της στη Γενεύη (αρχές Μαρτίου) και 
πιθανότατα τις επόµενες µέρες θα ακολουθήσει και η 
718 Cayman.
Πέραν του αισθητικού φρεσκαρίσµατος, το ενδιαφέρον 
µετατοπίζεται στους δύο 4-κύλινδρους επίπεδης διά-
ταξης κινητήρες στα 2.000 κ.εκ. και 2.500 κ.εκ. Και οι 
δύο είναι turbo, µε τη βασική δίλιτρη να αποδίδει 300 
ίππους και 380 Nm από τις 1.950 έως τις 4.500 σ.α.λ., 
εµφανίζοντας αύξηση 35 PS και 100 Nm σε σχέση µε 
την απερχόµενη 6-κύλινδρη ατµοσφαιρική των 2,7 λτ. 
Με το πακέτο Sport Chrono η 718 Boxster έχει το 0-
100 σε 4,7 δλ., δηλαδή 0,8 δλ. νωρίτερα, µε τελική στα 
275 χλµ./ώρα.
Η 718 Boxster S έχει τον µεγαλύτερο 4-κύλινδρο των 

2,7 λτ. µε στροβιλοσυµπιεστή µεταβλητής γεωµετρίας 
και αποδίδει 350 ίππους και 420 Nm από τις 1.900 έως 
τις 4.500 σ.α.λ. Εδώ η αύξηση της ισχύος είναι στους 
35 ίππους και 60 Nm σε σχέση µε την ατµοσφαιρική 
6-κύλινδρη των 3,4 λτ. της Boxster S. Αντίστοιχα, µε το 
πακέτο Sport Chrono το 0-100 έρχεται σε 4,2 δλ. (0,6 
δλ. νωρίτερα), µε την τελική στα 285 χλµ./ώρα.
Πέρα από ισχυρότεροι, η Porsche τονίζει πως οι νέοι 
4-κύλινδροι είναι και οικονοµικότεροι έως 13%, ενώ 
εκτός από το µηχανικό 6άρι κιβώτιο υπάρχει προαι-
ρετικά και το αναβαθµισµένο διπλόδισκο PDK. Η α-
νάρτηση έχει νέα γεωµετρία βάσει των νέων µοτέρ, 
ενώ η ηλεκτροµηχανική απόκριση της κρεµαγέρας 
είναι 10% πιο άµεση. Φυσικά, για όσους θέλουν πε-
ρισσότερο κράτηµα υπάρχει η προαιρετική ανάρτη-
σ η  P A S M  ( P o r s c h e  A c t i v e  S u s p e n s i o n 
Management) µε µικρότερη απόσταση του αµαξώ-
µατος από το έδαφος κατά 10 χλστ.
Σχεδιαστικά, αυτό που ξεχωρίζει είναι η διαφορετι-
κή διαµόρφωση του πίσω µέρους της, που δεν έχει 

2,7 λτ. µε στροβιλοσυµπιεστή µεταβλητής γεωµετρίας 
και αποδίδει 350 ίππους και 420 Nm από τις 1.900 έως 
τις 4.500 σ.α.λ. Εδώ η αύξηση της ισχύος είναι στους 
35 ίππους και 60 Nm σε σχέση µε την ατµοσφαιρική 
6-κύλινδρη των 3,4 λτ. της Boxster S. Αντίστοιχα, µε το 
πακέτο Sport Chrono το 0-100 έρχεται σε 4,2 δλ. (0,6 

Πέρα από ισχυρότεροι, η Porsche τονίζει πως οι νέοι 
4-κύλινδροι είναι και οικονοµικότεροι έως 13%, ενώ 
εκτός από το µηχανικό 6άρι κιβώτιο υπάρχει προαι-
ρετικά και το αναβαθµισµένο διπλόδισκο PDK. Η α-
νάρτηση έχει νέα γεωµετρία βάσει των νέων µοτέρ, 
ενώ η ηλεκτροµηχανική απόκριση της κρεµαγέρας 
είναι 10% πιο άµεση. Φυσικά, για όσους θέλουν πε-
ρισσότερο κράτηµα υπάρχει η προαιρετική ανάρτη-
σ η  P A S M  ( P o r s c h e  A c t i v e  S u s p e n s i o n 
Management) µε µικρότερη απόσταση του αµαξώ-

Σχεδιαστικά, αυτό που ξεχωρίζει είναι η διαφορετι-
κή διαµόρφωση του πίσω µέρους της, που δεν έχει 

∆ΥΟ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ, Η BOXSTER ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥΣ BOXER ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 300 ΑΛΟΓΑ!
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σχέση µε ό,τι ξέραµε για την Boxster από την πρώτη 
στιγµή που είχε παρουσιαστεί, πριν από 20 ολόκληρα 
χρόνια. Κι αυτό γιατί ανάµεσα στο κάλυµµα του κινη-
τήρα και τον προφυλακτήρα υπάρχει πλέον µια επίπε-
δη επιφάνεια µε το χαρακτηριστικό logo της Porsche, 
που φυσικά τονίζεται ακόµη περισσότερο. Παράλληλα, 
έχουν αλλάξει και τα πίσω φώτα, ενώ πλέον η αναδι-
πλούµενη αεροτοµή δεν επεκτείνεται πάνω από τα 
φωτιστικά σώµατα αλλά περιορίζεται ανάµεσά τους.
Από κει και πέρα, και παρόλο που δεν φαίνεται, έχουν 
διαφοροποιηθεί όλα τα στοιχεία του αµαξώµατος, ε-
κτός από τα καπό και την οροφή. Οι προβολείς, για πα-
ράδειγµα, έχουν γίνει πιο φαρδείς, ενώ γενικά το ε-
µπρός µέρος δείχνει πιο χαµηλό και επιθετικό, κάτι 
στο οποίο συµβάλλουν οπτικά και τα καινούργια ε-
µπρός φτερά. Παράλληλα, το προφίλ έχει γίνει πιο κα-
θαρό, αλλά και ακόµα πιο εµφατικό –υπεύθυνος για 
τον ανασχεδιασµό είναι ο Peter Varga, επικεφαλής ε-
ξωτερικού design της Boxster–, ενώ οι εισαγωγές αέ-
ρα στο πλάι έχουν µεγαλώσει.

Αλλαγές, πάντως, που επίσης δεν φαίνονται µε την 
πρώτη µατιά, έχουν γίνει και στο εσωτερικό, που πλέ-
ον δείχνει συνολικά µοντέρνο, χάρη και στην απουσία 
πλαισίου για την οθόνη αφής του συστήµατος 
Multimedia, ενώ τα εικονικά κουµπιά για τους όποιους 
χειρισµούς, του συστήµατος πλοήγησης συµπεριλαµ-
βανοµένου, εµφανίζονται µόλις ο οδηγός πλησιάσει το 
χέρι του στην οθόνη. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 
εισαγωγής στοιχείων «γράφοντας» µε το δάχτυλο πά-
νω στην οθόνη και µε το σύστηµα να αναγνωρίζει τον 
γραφικό χαρακτήρα.
Η διάθεση της νέας Porsche 718 Boxster θα ξεκινή-
σει στις 30 Απριλίου και οι τιµές της θα ξεκινούν στη 
Γερµανία από 53.646 ευρώ για την απλή και από 
66.141 ευρώ για την S. Ενδιαφέρον εδώ είναι πως η 
Boxster θα είναι πλέον πιο ακριβή από την Cayman, 
που θα ακολουθήσει χρονικά, διορθώνοντας έτσι 
την παγκόσµια µέχρι τώρα πρωτοτυπία της Porsche 
που ήθελε το roadster να είναι πιο φτηνό από το α-
ντίστοιχο κουπέ.
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Το κόστος για το νέο smartphone µε τα σήµατα των δύο 
εταιρειών ξεπερνά τα 9.000 δολάρια και θα είναι δια-
θέσιµο από τα τέλη του µήνα…

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο δείγµα της πενταετούς πλέον συ-
νεργασίας της Bentley και της Vertu Signature και, όπως γίνε-
ται αντιληπτό, υπάρχει κόσµος που διαθέτει τόσα χρήµατα για 
να αγοράσει ένα smartphone το οποίο έχει κοµψό περιτύλιγ-
µα, µε 3D λογότυπο Bentley, και τρέχει µε επεξεργαστή 
Qualcomm Snapdragon 810 σε Android 5.1 µε 4 GB µνήµη 
RAM και αναπαραγωγή ήχου σε Dolby Digital Plus.
Το κρύσταλλο της full-HD οθόνης 5,2΄΄ είναι από τα πιο ανθε-
κτικά που υπάρχουν, η κάµερα είναι στα 21 MP / 2 MP 
µπρος/πίσω, ενώ η µπαταρία από τις µεγαλύτερες, µε χωρη-
τικότητα 3.160 mAh. Εδώ να πούµε πως µε τα περισσότερα 
από τα παραπάνω χαρακτηριστικά υπάρχουν αρκετά 
smartphones στην αγορά, που κοστίζουν κοντά στο πεντακο-
σάρικο. Και µε µια ωραία θήκη από το eBay µπορούν να δεί-
χνουν περίπου το ίδιο όµορφα.

Η δουλειά του είναι εξ ορισµού δύσκολη, µια 
και καλείται να αντικαταστήσει τον πιο διά-
σηµο παρουσιαστή εκποµπής αυτοκινήτου 
στον κόσµο, τον Jeremy Clarkson, αλλά 

µάλλον γίνεται ακόµα πιο δύσκολη. Κι αυτό γιατί ο 
Chris Evans, το νέο κεντρικό πρόσωπο του «TopGear», 
ζαλίζεται στο αυτοκίνητο. Τόσο πολύ, που αναγκάζεται 
να σταµατήσει τα γυρίσµατα.

Όπως έγραψε στις 19 Ιανουαρίου η «Daily Telegraph», ο 
Evans ένιωσε άσχηµα στα γυρίσµατα µιας δοκιµής µε ένα 
Audi R8 V10, ενώ καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Στα 
πηδάλια ήταν η συµπαρουσιάστριά του και οδηγός αγώ-
νων Sabine Schmitz, η οποία µάλλον πήγαινε πιο γρήγο-
ρα στην πίστα της Mazda στο Monterey απ’ ό,τι άντεχε ο 
Evans, που στη συνέχεια καθόταν καταβεβληµένος στην 
άκρη της πίστας.

Απ’ ό,τι φαίνεται, όµως, αυτό δεν είναι το µόνο πρόβληµα 
του νέου παρουσιαστή του «TopGear», καθώς οι κακές 
γλώσσες λένε πως δυσκολεύεται να οδηγεί και ταυτόχρονα 
να µιλά στην κάµερα, κάτι που ήταν το µεγάλο ατού του 
προκατόχου του, Jeremy Clarkson. Το BBC, πάντως, από 
την πλευρά του δηλώνει πως η προβολή του νέου κύκλου 
επεισοδίων του «TopGear» θα ξεκινήσει κανονικά, όπως 
έχει προγραµµατιστεί, τον Ιούνιο.

Αυτό είναι το νέο 
Bentley… Vertu!

Ο νέος
παρουσιαστής
του «TopGear»
ζαλίζεται!
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Με τη διάθεση του «Spectre» στα DVD-
clubs η βρετανική εταιρεία εκµεταλ-
λεύτηκε την ευκαιρία για να ανακοινώ-

σει τη δηµοπράτηση της πανέµορφης DB10.
Η δηµοπράτηση θα γίνει την Πέµπτη 18 Φε-
βρουαρίου, οπότε έχετε χρόνο για να ταξιδέ-
ψετε µέχρι το Λονδίνο και τον οίκο Christie’s 
Auction House για να διεκδικήσετε την πανέ-
µορφη DB10! Εννοείται πως θα πρέπει να δια-
θέτετε πάνω από 1 εκατ. δολάρια για να µπο-
ρέσετε να συµµετάσχετε στο «παιχνίδι» και να 
αποκτήσετε όχι µόνο την Aston που οδηγεί στο 
«Spectre» ο Daniel Craig (στον τελευταίο του 
ρόλο ως James Bond, όπως λένε οι πληροφο-
ρίες) αλλά και ένα από τα πιο σπάνια µοντέλα 
που έχει κατασκευάσει ποτέ η βρετανική φίρ-
µα. Αν, πάλι, είστε εκτός «παιχνιδιού», επειδή 
το σφυρί εκτιµάται πως θα χτυπήσει πάνω από 
τα 1,4 εκατ. δολάρια, µην πτοείστε, καθώς έπε-
ται η Aston Martin DB11, µε ανάλογο στυλ, 
σούπερ επιδόσεις και φυσικά σε πολύ πιο 
προσιτή τιµή.

Στο σφυρί η 
Aston Martin 
DB10 του 
James Bond

Πόσο κοστίζει 
η ηχόµπαρα 
της Porsche;

Α
ν θέλετε κάτι διαφορετικό σε εµφάνιση, η 
γερµανική φίρµα διαθέτει µία ηχόµπαρα εν-
σωµατωµένη σε ένα σύστηµα εξάτµισης µε 
διπλές εξαγωγές… για στερεοφωνική από-

δοση!
Το σιλανσιέ που βλέπετε προέρχεται από µια Porsche 
911 GT3 και έχει ενσωµατωµένη µία 2.1 µονάδα ηχεί-
ων ισχύος 200 Watt µε επεξεργασία ήχου DTS 
TruSurround. Οι σχεδιαστές της Porsche τονίζουν πως 

το σιλανσιέ προσφέρει έναν µπάσο ήχο, ενώ µπορεί να 
συνδεθεί ασύρµατα (Wireless ή µέσω Bluetooth) µε 
οποιαδήποτε πηγή ισχύος. Στο κέντρο υπάρχει LED ο-
θόνη µε τις σχετικές ενδείξεις, η συσκευή συνοδεύεται 
µε τηλεχειριστήριο, ενώ η 911 Soundbar έχει διάφορες 
υποδοχές (αναλογική, οπτική, coaxial, subwoofer κ.ά.). 
Η διάθεση της Porsche ηχόµπαρας θα ξεκινήσει τον 
Μάρτιο και όσοι ενδιαφέρεστε θα πρέπει να γνωρίζετε 
πως θα κοστίζει περίπου €2.900!



Επιδόσεις και οικονοµία
ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ, ΚΑΛΥΤΕΡΟ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΕΡΟ. ΕΑΝ ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ CORSA ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ, Η ΝΕΑ, 5Η ΓΕΝΙΑ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ∆ΡΟΜΟ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΔΟΚΙΜΗ
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Τ
ις προϋποθέσεις, τουλάχιστον, δείχνει να τις έχει, 
αφού το νέο Corsa είναι βελτιωµένο σε όλα τα 
σηµεία. Αρχής γενοµένης από την εξωτερική εµ-
φάνιση, είναι σαφώς πιο µοντέρνα και νεανική, 
µε «χυτές» γραµµές που συνθέτουν ένα κοµψό 
αµάξωµα, σύµφωνο µε τη νέα σχεδιαστική φι-
λοσοφία της εταιρείας. Ακόµα µεγαλύτερη πρό-

οδος έχει συντελεστεί στο εσωτερικό, που είναι εντελώς νέο. 
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά είναι συνολικά καλύτερα, αποπνέ-
οντας έναν πιο premium χαρακτήρα. Ο πίνακας των οργάνων, 
µε τη σειρά του, είναι πιο ηλεκτρονικός και ευανάγνωστος, µε 
περισσότερες πληροφορίες. Όσο για το ταµπλό, στο κέντρο του 
δεσπόζει µία έγχρωµη οθόνη αφής 7 ιντσών του συστήµατος 
IntelliLink, στάνταρ για τη συγκεκριµένη έκδοση.
Ακολουθώντας µια σπονδυλωτή λογική, η εν λόγω οθόνη µπορεί 

να εµφανίσει βασικές πληροφορίες για το ηχοσύστηµα και διάφορα 
υποσυστήµατα του αυτοκινήτου, οι λειτουργίες της όµως δεν περιο-
ρίζονται εκεί. Με 120 ευρώ επιπλέον µπορεί κανείς να εγκαταστήσει 
την κάµερα οπισθοπορείας, ενώ µε επιπλέον 50 ευρώ θα έχει και 
σύστηµα πλοήγησης. Το τελευταίο δεν έρχεται να εγκατασταθεί στο 
αυτοκίνητο αλλά ουσιαστικά λειτουργεί µέσω του smartphone του 
οδηγού. Συµβατό µε κάθε τύπο iPhone και Android τηλεφώνου, 
το IntelliLink συνδέεται µε αυτά και τραβάει δεδοµένα από το πρό-
γραµµα πλοήγησης BringGo, εµφανίζοντάς τα στον οθόνη του.
Με την ίδια λογική, µπορεί κανείς να δέχεται SMS και emails 
στο αυτοκίνητο ή, µέσω αυτού, να χρησιµοποιεί τις φωνητικές 
εντολές του SIRI. Οµολογουµένως δυνατό σαν gadget, αλλά µε 
ορισµένα µειονεκτήµατα στον τοµέα της ευχρηστίας, καθώς δεν 
διαθέτει φυσικά κουµπιά και για αρκετές από τις λειτουργίες θα 
απαιτήσει την πλήρη προσοχή του οδηγού. Ευτυχώς, αυτό δεν 

αφορά τις βασικές λειτουργίες, που βρίσκονται όλες στα χειρι-
στήρια του όµορφου σχεδιαστικά τιµονιού.
Αναφορικά µε τις µεταφορικές δυνατότητες του αυτοκινήτου, 
δεν διαφοροποιούνται αισθητά από αυτές της απερχόµενης γε-
νιάς. Ο οδηγός θα βρει εύκολα την ιδανική για τα µέτρα του θέση 
οδήγησης, χάρη στο πλήρως ρυθµιζόµενο τιµόνι και στο άνετο 
κάθισµα. Αντίστοιχα ευχάριστα θα νιώσει και ο συνοδηγός, ενώ 
οι πίσω επιβάτες, τηρουµένων των αναλογιών, δεν θα ταλαι-
πωρηθούν κατά τη µετακίνηση. Με 285 λίτρα χωρητικότητα και 
πλήρως αξιοποιήσιµο σχεδιασµό, το διαµέρισµα αποσκευών 
θα ικανοποιήσει απόλυτα όσους αποφασίσουν να ταξιδέψουν 
µε αποσκευές. Μόνο µελανό σηµείο η έλλειψη πρακτικών χώ-
ρων για µικροαντικείµενα στο εσωτερικό, κάτι που δυστυχώς 
δεν διορθώθηκε στη νέα γενιά του αυτοκινήτου.
Περνώντας στον κινητήρα, ο νέος τρικύλινδρος του ενός λίτρου 

OPEL CORSA 1.0 ECOTEC
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στην ισχυρότερη εκδοχή των 115 ίππων διαθέτει όλο το µπρίο που θα 
αποζητήσει κανείς σε µια πρόταση της κατηγορίας. Σβέλτο και ζωντανό 
από τις πολύ χαµηλές στροφές, χάρη στην ύπαρξη ενός light turbo και 
ενός συστήµατος άµεσου ψεκασµού, προσφέρει µια γραµµικότητα στη 
λειτουργία του και δεν κρεµάει ψηλά. Οι επιδόσεις που προσφέρει είναι 
απόλυτα ικανοποιητικές, ενώ η κατανάλωσή του είναι µικρότερη από άλ-
λες, άµεσα συγκρίσιµες προτάσεις του ανταγωνισµού. Όσο για την ηχητι-
κή υπογραφή και τους κραδασµούς, δεν έχουν αποσβεστεί πλήρως, είναι 
όµως τόσο περιορισµένοι, που δεν πρόκειται να ενοχλήσουν κανέναν.
Καλό σε κλιµάκωση, µε σαφείς διαδροµές και κούµπωµα είναι και το 
κιβώτιο των 6 σχέσεων, που βοηθά µε τη σειρά του τόσο στην πόλη 
όσο και στην εθνική. Αυτό πάλι που εκπλήσσει ευχάριστα είναι το σύ-
στηµα διεύθυνσης. Όχι µόνο είναι άµεσο και ακριβές, αλλά µεταφέρει 
και πολύ περισσότερη πληροφόρηση απ’ ό,τι στο παρελθόν. Η ανά-
δραση στα χέρια του οδηγού κάθε άλλο παρά δείχνει τεχνητή και σί-

γουρα είναι από τις καλύτερες, µε βάση τα δεδοµένα της κατηγορίας.
Παρ’ όλα αυτά, η οδική συµπεριφορά του νέου Corsa κλίνει ελαφρώς προς 
την πλευρά της άνεσης. Οι νέες αναρτήσεις, σε συνδυασµό µε το πιο άκαµπτο 
πλαίσιο, δείχνουν να διαχειρίζονται καλύτερα τις ανωµαλίες του οδοστρώµα-
τος. Η ποιότητα κύλισης είναι πολύ καλή, οι κλίσεις στις στροφές παραµένουν 
σε λογικά επίπεδα και δεν θα αγχώσουν τον οδηγό, ενώ και τα φρένα, µε 
τέσσερα πλέον δισκόφρενα, θα κάνουν αποτελεσµατικά τη δουλειά τους.
Κλείνοντας, το νέο Opel Corsa διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνε-
χίσει την επιτυχηµένη εµπορικά πορεία της απερχόµενης, τέταρτης 
γενιάς του. ∆εν είναι µόνο βελτιωµένο σε όλα τα σηµεία αλλά παράλ-
ληλα µπορεί και βλέπει στα µάτια τον αυξηµένο ανταγωνισµό της κα-
τηγορίας. Με τιµή περίπου 14.500 ευρώ (µε απόσυρση) για την ισχυ-
ρότερη έκδοση των 115 ίππων, µε πλήρες πακέτο εξοπλισµού, Color 
Edition (που περιλαµβάνει και το IntelliLink), αποτελεί σίγουρα µία 
ολοκληρωµένη πρόταση.

998 κ.εκ.

115 ίπποι / 5.000-6.000 σ.α.λ.

170 Nm / 1.800-4.000 σ.α.λ.

10,3 δλ.

195 χλµ./ώρα

7,4 λίτρα / 100 χλµ.

4,021x1,746x1,481 µέτρα

285-1.090 λίτρα

1.165 κιλά

115 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

OPEL CORSA 1.0 ECOTEC 115 PS

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 14.571€

από



1.197 κ.εκ.

115 ίπποι / 4.500 σ.α.λ.

190 Nm/ 2.000 σ.α.λ.

10,8 δλ.

178 χλµ./ώρα

7,6 λίτρα / 100 χλµ.

4,135x1,765x1,565 µέτρα

354-1.189 λίτρα

1.260 κιλά

129 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
17.790€
από

µε απόσυρση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

NISSAN JUKE 
1.2 DIG-T 4X2

Το Juke είναι από τις περιπτώσεις των αυτοκινήτων που 
µε την πρώτη µατιά αφήνουν ανάµεικτες εντυπώσεις: 
«love or hate it», όπως λέει και το γνωστό κλισέ. 

Προσωπικά, το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον όσο και 
τολµηρό για ένα σχήµα που όµοιό του δεν βρίσκεις, 
σπάζοντας το µονόχνοτο στυλ που µπορεί να έχει ένα 
κλαστικό σχήµα. Και µε τόσο ιδιαίτερη όψη, τα περιθώρια 
που είχαν οι σχεδιαστές δεν ήταν και τόσο µεγάλα ώστε να 
προβούν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που προέκυψε.

Έτσι, το ανανεωµένο Juke ξεχωρίζει από την πιο 
επιθετική µάσκα µε το µεγαλύτερο λογότυπο και κυρίως 
από τα επανασχεδιασµένα φωτιστικά σώµατα–µε γεωµετρία 
«µπούµερανγκ»–, που προσδίδουν ένα αισθητά πιο 
δυναµικό ύφος στο εµπρός µέρος, παραπέµποντας εν µέρει 
στο «Z» στυλ που χαρακτηρίζει τα σπορ µοντέλα της Nissan 
(370Z, GT-R).

Στο εσωτερικό οι αλλαγές είναι πιο διακριτικές και 
εντοπίζονται στα σηµεία, όπως στον πίνακα οργάνων, που 
εµπεριέχει ψηφιακές ενδείξεις για το δείκτη καυσίµου 
και θερµοκρασίας, καθώς και στην κεντρική κονσόλα, µε 
την οθόνη που απεικονίζει εναλλασσόµενα τη λειτουργία 
του κλιµατισµού και άλλων ενδείξεων, π.χ. της πίεσης του 
τούρµπο (πρόκειται για το γνωστό Nissan Dynamic Control). 

Πολύ σοφή όσο και πρακτική είναι η διεύρυνση του χώρου 
αποσκευών µε καλύτερη εκµετάλλευση σε βάθος, ώστε 
ο διαθέσιµος χώρος να φτάνει τα 354 λίτρα (από τα 251 του 
απερχόµενου µοντέλου, αύξηση κατά 40%).

Στο δρόµο το Juke παραµένει ένα ευχάριστο crossover 
µε ισορροπηµένα χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα στρίβει 
όπως ένα καλοστηµένο hatch. Ανάλογα καλά είναι και 
τα επίπεδα άνεσης, το ηλεκτροµηχανικό τιµόνι έχει καλή 
αίσθηση, ενώ ακριβής στις διαδροµές του είναι και ο 
επιλογέας των έξι σχέσεων. Φυσικά, ένα από τα µεγαλύτερα 
ατού του Juke κρύβεται κάτω από το καπό και έχει να κάνει 
µε τον αποδοτικό τούρµπο τετρακύλινδρο των 1,2 λτ. που 
αποδίδει 115 στρωτούς ίππους. Πολύ καλό στη λειτουργία 
του το σύστηµα start/stop. Από πλευράς κατανάλωσης, το 
Juke τα καταφέρνει µια χαρά, µια και σε µεικτές συνθήκες 
κίνησης το trip computer κυµάνθηκε στα 7,6 λτ. / 100 χλµ.

Το ελκυστικό συνολικά πακέτο του Juke έχει και αρκετή 
απόσταση ασφαλείας από το έδαφος για απροβληµάτιστες 
διαδροµές σε βατούς χωµατόδροµους, αν και κατά την 
επιλογή του πιστεύουµε πως το βασικό κίνητρο θα είναι 
πάντοτε το έντονα προχωρηµένο στυλ, που σε καµία 
περίπτωση δεν περνά απαρατήρητο. Εδώ θα λέγαµε πως ο 
τολµών ξέρει πώς να  νικά…

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΦΡΕΣΚΑΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ.

NISSAN
JUKE
1.2 DIG-T
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999 κ.εκ.

95 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

160 Nm / 1.500-3.500 σ.α.λ.

11,1 δλ.

186 χλµ./ώρα

6,4 λίτρα / 100 χλµ.

4,973x1,746x1,422 µέτρα

270-920 λίτρα

1.165 κιλά

97 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
16.240€
από

µε απόσυρση

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

AUDI A1 SPORTBACK

AUDI A1
SPORTBACK 1.0 TFSI

Μήπως ψάχνετε κάποιο µικρό αυτοκίνητο για 
αστική κυρίως χρήση; Θέλετε να έχει premium 
χαρακτήρα και να αναβαθµίζει το κύρος σας, 
χωρίς όµως να βάλετε, σε βάθος χρόνου, 

βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πετύχετε κάτι τέτοιο; Εάν 
η απάντηση στις δύο προηγούµενες ερωτήσεις είναι 
καταφατική, τότε το συγκεκριµένο Α1 θα µπορούσε να 
αποτελέσει µία ενδιαφέρουσα πρόταση για σας. Σε αντίθεση 
µε το τετρακύλινδρο µοτέρ των 1,2 λίτρων που αντικαθιστά, ο 
νέος 1.0 TFSI έχει µικρότερη χωρητικότητα και του λείπει και 
ένας κύλινδρος. Τις όποιες απώλειες όµως τις αναπληρώνει 
χάρη στο σύστηµα άµεσου ψεκασµού που διαθέτει, αλλά και 
στο turbo του, που στην πράξη δείχνει αρκετά εύστροφο.

Στην πράξη, η πρώτη επαφή είναι θετική. Η δύναµη και η 
λειτουργία του κινητήρα δεν θα ξετρελάνουν κανέναν, από 
την άλλη, όµως, δεν δίνουν και λιγότερα απ’ όσα θα περίµενε 
ένας συνειδητοποιηµένος οδηγός. Μέχρι τις 1.500 σ.α.λ. 
υπάρχει µια ελαφρά υστέρηση στο γκάζι. Από κει και πάνω, 
όµως, η ισχύς αποδίδεται γραµµικά, ενώ υπάρχει αρκετή 
σβελτάδα για να κινηθεί κανείς άνετα, παντού.

Όσο για το µεγαλύτερό του πλεονέκτηµα, θα πρέπει να 
διανύσει κανείς αρκετά χιλιόµετρα για να το εντοπίσει. 
Προφανώς, µιλάµε για την κατανάλωση. Υπό φυσιολογικές 
συνθήκες, ο TFSI του ενός λίτρου δεν χρειάζεται περισσότερα 
από 6,5 λίτρα / 100 χλµ., τιµή πολύ καλή για βενζινοκινητήρα. 
Αν µάλιστα ο οδηγός το επιδιώξει, µπορεί να δει και 
καλύτερες τιµές, ενώ, αντιθέτως, αν έχει βαρύ πόδι, δεν θα 
δει πολύ χειρότερες. Σε αυτό βοηθάει το –κάπως µακρύ– 
κιβώτιο των πέντε σχέσεων, το οποίο προσφέρει θετική 
αίσθηση κατά τις αλλαγές. 

Κατά τα άλλα, η οδική συµπεριφορά του Α1 παραµένει αυτή ενός 
τυπικού Audi. Σφιχτή αίσθηση, άκαµπτο πλαίσιο, αναρτήσεις 
που παρακολουθούν µε ακρίβεια το δρόµο, απορροφώντας τις 
περισσότερες ανωµαλίες του, και ένα ακριβές τιµόνι, που δίνει 
αρκετή πληροφόρηση. Στην πόλη µπορεί να µην είναι το πιο 
άνετο της αγοράς, προσφέρει όµως την απαραίτητη ποιότητα 
κύλισης. Σε πιο σβέλτους ρυθµούς, πάλι, εµπνέει εµπιστοσύνη 
στον οδηγό και δικαιολογεί το επιπλέον κόστος σε σχέση µε 
τα περισσότερα µοντέλα της κατηγορίας, καθώς το µικρότερο 
των Audi ξεκινά από τις 16.240 ευρώ µε απόσυρση.

Με στυλ... τρικύλινδρο!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ             ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ             ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η AUDI, Η 
ΟΠΟΙΑ ΕΦΟ∆ΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ 
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, 
ΤΡΙΚΥΛΙΝ∆ΡΟ TFSI, ΠΟΥ 
∆ΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.
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Οικογενειακό 
και όχι µόνο

ΤΟ FORD MONDEO 
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ 
ΕΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

 1.499 κ.εκ.

120 ίπποι / 3.600 σ.α.λ.

270 Nm / 1.750-2.500 σ.α.λ.

11,7 δλ.

192 χλµ./ώρα

6,8 λίτρα / 100 χλµ.

4,871x1,852x1.482 µέτρα

540-1.435 λίτρα

1.500 κιλά

94 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

FORD MONDEO 
1.5 TDCi

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
25.545€
µε απόσυρση

Α
ν αναζητήσει κανείς τον ορισµό του ιδανικού οικογενεια-
κού, θα πρέπει σίγουρα να συµπεριλάβει τους µεγάλους 
χώρους για επιβάτες και αποσκευές, την άνεση αλλά και 
την πολυτέλεια που εξασφαλίζει ένα πλούσιο επίπεδο ε-
ξοπλισµού, την πάντα εξαιρετικά σηµαντική ασφάλεια, τα 

περιορισµένα λειτουργικά έξοδα που δεν επιβαρύνουν τον οικογενει-
ακό προϋπολογισµό και βέβαια µια καλή σχέση τιµής-απόδοσης, που 
το καθιστούν ένα ελκυστικό πακέτο.
Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, το Ford Mondeo, ειδικά στην έκδοσή 
του 1.5 TDCi, καλύπτει σχεδόν όλα από τα προαπαιτούµενα ενός πολύ 
καλού οικογενειακού. Χάρη στις σεβαστές εξωτερικές του διαστάσεις 
–µήκος σχεδόν 4,90 µ.– και το µεγάλο του µεταξόνιο, 4 ή ακόµη και 5, 
θα µετακινηθούν µε άνεση, ενώ µε ευκολία θα τοποθετηθούν σωστά 
τα παιδικά καθίσµατα. Παράλληλα, δεν θα υπάρξει προβληµατισµός 
ούτε για τις αποσκευές, µια και η χωρητικότητα του πορτµπαγκάζ εί-
ναι τουλάχιστον 540 λίτρα και µπορεί να φτάσει και τα 1.435 στη διθέ-
σια διαµόρφωσή του. Σηµαντικά εδώ τόσο το χαµηλό κατώφλι φόρ-
τωσης όσο και το καλό και πλήρως εκµεταλλεύσιµο σχήµα του.
Στη δηµιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος, που θα κάνει ακόµη και 
τα πιο µεγάλα ταξίδια ξεκούραστα, συµβάλλει και το καλό επίπεδο ε-
ξοπλισµού, που διαθέτει όλα όσα θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ 
ήδη από τη βασική του έκδοση. Πολύ καλό, απλώς απαιτεί κάποιο 
χρόνο εκµάθησης και προσαρµογής, το σύστηµα πολυµέσων SYNC 
µε τη µεγάλη οθόνη αφής. Φυσικά, το «παρών» µπορούν να δώσουν 
και όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας που υποβο-
ηθούν τη δουλειά του οδηγού, ε νώ το Mondeo είναι το µόνο που µπο-
ρεί να διαθέτει αερόσακους ενσωµατωµένους στις πίσω ζώνες α-
σφαλείας.
Από κει και πέρα, κάτω από το µεγάλο καπό υπάρχει ο νέος τετρακύ-
λινδρος diesel των 1.500 κυβικών και των 120 ίππων, η ροπή του ο-
ποίου φτάνει τα 270 Nm, διαθέσιµα από τις 1.750 έως τις 2.500 σ.α.λ., 
και που στην πράξη αποδεικνύεται ελαστικός και ψυχωµένος από 
χαµηλά. Το έργο του δεν είναι εύκολο, αφού έχει να µετακινήσει του-
λάχιστον 1.500 κιλά, αλλά τα καταφέρνει ικανοποιητικά, ειδικά αν ο ο-
δηγός έχει όρεξη και ασχοληθεί µε το 6άρι κιβώτιο µε τον πολύ καλό 
επιλογέα.

Αν ασχοληθεί µε το κιβώτιο, θα κινηθεί γρήγορα και κυρίως οικο-
νοµικά, µια και η µέση κατανάλωσή του θα µείνει κάτω από τα 7,0 
λίτρα για κάθε 100 χιλιόµετρα ή κοντά σε αυτά, αν το πεδίο δράσης 
είναι κυρίως πόλη και οι διαδροµές µικρές. Στην εθνική οι ανά-
γκες σε πετρέλαιο θα είναι ακόµη πιο µικρές, ενώ το Mondeo θα 
πείσει και µε την άνεση από την ανάρτησή του. Στο επαρχιακό οδι-
κό δίκτυο θα γίνει πιο σαφές ότι έχει κάτι περισσότερο από τα τυπι-
κά χαρακτηριστικά ενός πολύ καλού οικογενειακού και αυτό δεν 
είναι άλλο από την ευχαρίστηση στην οδήγηση που προσφέρει, 
χάρη στο καλό του στήσιµο και ζύγισµα και στο ακριβές σύστηµα 
διεύθυνσής του.
Οικογενειακή είναι πάντως και η τιµή αγοράς, η οποία ξεκινά από τα 
23.835 ευρώ για την έκδοση Trend ECOnetic και µε απόσυρση.

FORD 
MONDEO 

1.5 TDCi

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

από
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CHRISTIANO RONALDO
LAFERRARI

∆ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΘΕΑΘΗΣΑΝ ΝΑ 
Ο∆ΗΓΟΥΝ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ VIP. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ, ΠΩΣ ΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΤΟΥΣ ΧΩΡΑ 
ΑΡΚΕΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
(Π.Χ. Ο RALPH LAUREN ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60 
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ.

TOP CARS - TOP STARS
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 201626

ΤΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

DAVID BECKMAN
ROLLS ROYCE PHANTOM

KARIM BENZEMA 
BUGATTI VEYRON GRAND 
SPORT VITESSE

CHRISTIANO RONALDO 
LAFERRARI, BUGATTI VEYRON, FERRARI 599 GTO

BRITNEY SPEARS
MASERATI GRAN TURISMO

JUSTIN BIEBER
FERRARI 458 ITALIA

DIDIER DROGBA
MERCEDES SL 65 AMG 

EMMANUEL ADEBAYOR
ASTON MARTIN DBS

SAMUEL ETO 
BUGATTI VEYRON

MICHAEL ESSIEN
MERCEDES-BENZ SLS AMG

50 CENT
LAMBORGHINI MURCIELAGO

ΟΙ ∆ΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ  ΟΙ ∆ΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ  



MARIO BALOTELLI BENTLEY, FERRARI F12 BERLINETTA

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

BEYONCE KNOWLES
ROLLS ROYCE SILVER CLOUD II CONVERTIBLE

LADY GAGA
MCLAREN 12C SPIDER

NICOLAS CAGE
FERRARI ENZO

LIONEL MESSI 
AUDI R8 SPYDER, MASERATI 
GRANTURISMO MC STRADALE
AUDI R8 SPYDER, MASERATI 
GRANTURISMO MC STRADALE

KIM KARDASHIAN
 FERRARI F430 WHICH COST HER $186,925.

PARIS HILTON
BENTLEY GT CONTINENTAL

P. DIDDY 
MAYBACH

LEONARDO DI CAPRIO
FISKER KARMA

ZLATAN IBRAHIMOVIC
PORSCHE 918 SPYDER

LEBRON JAMES
FERRARI 458 SPIDER

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
AUDI Q7

 JAY Z
  MAYBACH EXELERO

USAIN BOLT
NISSAN GT-R GOLD EDITION

FISKER KARMA

SAMUEL JACKSONMAYBACH 57 S

MESUT ÖZIL
FERRARI ENZO

27

RAULPH 
LAUREN
BUGATTI 
TYPE 57SC 
ATLANTIC 

WAYEN
ASTON MARTIN 
VANQUISH S

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
NISSAN GT-R



Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΡΜΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ SUPER CARS 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ. ΑΝ ΑΠΟΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΙ ΕΤΣΙ, ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η 

ΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ο Ι∆ΡΥΤΗΣ ΤΗΣ 
ΜΑΡΚΑΣ, Ο FERRUCCIO LAMBORGHINI …

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
AΦΙΕΡΩΜΑ
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Τ
ο 1963 ήταν ορόσηµο γ ια  τον Ferruccio 
Lamborghini, ο οποίος έβλεπε το όνειρό του να 
υλοποιείται µετά από πολλά χρόνια. Μια οµάδα 
από έµπειρους µηχανικούς και ταλαντούχους 
σχεδιαστές -όπως οι Gian Dallara και Franco 
Scaglione- παρουσίασε στα media την 350 GTV. 

Έκτοτε η επωνυµία της ιταλικής φίρµας είναι συνδεδεµένη µε 
την κατασκευή υπεραυτοκινήτων, παρόλο που η πορεία της 
ξεκίνησε από την κατασκευή τρακτέρ.
Ο Ferruccio ήταν ένας επιτυχηµένος κατασκευαστής τρακτέρ, 
ο οποίος συχνά επισκεπτόταν το Maranello για να επιδιορθώ-
σει τη Ferrari του, που παρουσίαζε διάφορα µηχανικά προ-
βλήµατα, κυρίως στον συµπλέκτη (o ίδιος κατείχε αρκετά 
µοντέλα, όπως Alfa Romeo, Lancia, Maserati, ενώ το 1958 

απέκτησε την πρώτη του Ferrari, µία 250GT).
Φήµες λένε πως ο Ferruccio ανακάλυψε πως οι συµπλέκτες ή-
ταν παρόµοιοι µε αυτούς που χρησιµοποιούσε στα τρακτέρ. Ζή-
τησε να δει από κοντά τον Enzo Ferrari, αλλά ο τελευταίος τον 
αγνόησε. Όταν τελικά κατάφερε να συναντηθεί µαζί του, του είπε: 
«Ferrari, τα αυτοκίνητά σου είναι σαράβαλα!». «Lamborghini, 
µπορεί να είσαι καλός στο να οδηγείς τρακτέρ, αλλά ποτέ δεν θα 
µπορέσεις να κουµαντάρεις µια Ferrari» ήταν η απάντηση. Για 
τον Enzo, τέτοιου είδους παράπονα ήταν συνηθισµένα -ο ίδιος 
έλεγε πως ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο, ειδικά όταν έχει απο-
κτήσει µια χειροποίητη Ferrari.
Αν όµως ο Enzo µπορούσε να διακρίνει την επιχειρηµατική 
ικανότητα του Ferruccio, ίσως και να τον στρατολογούσε στη 
δική του φίρµα, αντί να δηµιουργήσει αργότερα έναν από 

τους σηµαντικότερους αντιπάλους του, που αργότερα συνερ-
γάστηκε µε τον Giampaolo Dallara (πρώην µηχανικό στη 
Ferrari) για την κατασκευή V12 κινητήρα σε Lamborghini. Η 
ειρωνική απάντησή του ήταν αυτή που πείσµωσε τον 
Ferruccio να προχωρήσει πέρα από την κατασκευή τρακτέρ, 
για την οποία ήταν πάντα περήφανος.
O Ferruccio γεννήθηκε το 1916 στη µικρή πόλη Renazzo di 
Cento από γονείς αγρότες, τους οποίους και βοηθούσε στη 
φάρµα. Από µικρός λάτρευε τη µηχανολογία, τα γρήγορα αυ-
τοκίνητα και τις µοτοσικλέτες. Το 1940 υπηρέτησε σαν µηχα-
νικός στη Ρόδο για την Ι ταλική Αεροπορία (Regia 
Aeronautica), το 1945, όταν, µε το τέλος του πολέµου, το νησί 
πέρασε σε βρετανική κατοχή, φυλακίστηκε, αργότερα πα-
ντρεύτηκε τη γυναίκα που του χάρισε τον πρώτο του γιο (τον 

LAMBORGHINI 
από τα αλώνια στα σαλόνια!
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Antonio). Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο σπούδασε σε τεχνι-
κή σχολή κοντά στην Μπολόνια, όπου έγινε γνωστή η ικανό-
τητά του στις επιδιορθώσεις.
Η ιδέα της κατασκευής τρακτέρ από εξαρτήµατα πρώην στρατιω-
τικών οχηµάτων ήταν το κίνητρό του για την ίδρυση της 
Lamborghini Trattori, το 1948. Το πρώτο τρακτέρ το κατασκεύα-
σε συναρµολογώντας διάφορα εξαρτήµατα µε εξακύλινδρο κινη-
τήρα Morris και το έκανε δώρο στον πατέρα του, Antonio. Το 
πρώτο µοντέλο που κατασκεύασε η εταιρεία ήταν το Carioca, 
αλλά το πρώτο γνήσιο τρακτέρ από την ιταλική εταιρεία ήταν το 
L33 (το 1950). Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1950 η 
Lamborghini Tractor είχε εξελιχθεί σε µία από τις µεγαλύτερες 
εταιρείες κατασκευής αγροτικών µηχανηµάτων µε φτηνό κόστος 
κτήσης στην Ιταλία. Μάλιστα, η Lamborghini έγινε ακόµη πιο δη-

µοφιλής στους αγρότες παρουσιάζοντας το 1962 το τετρακίνητο 
τρακτέρ 2R DT, ενώ το 1966 λάνσαρε ένα ακόµη πρωτοποριακό 
τρακτέρ, το πρώτο στην Ιταλία µε συγχρονιζέ κιβώτιο!
Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι εξαγωγές άρχι-
σαν να µειώνονται και το 1972 η Lamborghini πωλήθηκε στη 
SAME, µία εταιρεία που επίσης κατασκεύαζε τρακτέρ. Το 1973 
ήρθε η πετρελαϊκή κρίση ως χαριστική βολή και ο Ferruccio 
αποχώρησε εντελώς από την αυτοκινητοβιοµηχανία, ξεκινώ-
ντας επιχειρήσεις στον τοµέα των βιοµηχανικών ειδών (υ-
δραυλικές βαλβίδες κ.ά.).
Ταύρος στο ζώδιο και στη ζωή (το ζώδιό του και η επίσκεψή 
του το 1962 σε αρένα στη Σεβίλλη αποτέλεσαν την πηγή έ-
µπνευσης για το έµβληµα της εταιρείας), ο Ferruccio ήταν 
γνωστός για την επιχειρηµατική του οξυδέρκεια και επιµονή, 

αλλά και για την απλότητά του -συνήθιζε να σερβίρει ο ίδιος 
τσάι στους δηµοσιογράφους που του έπαιρναν συνέντευξη 
στην περιοχή της Περούτζια (στη λίµνη Trasimeno), όπου πέ-
ρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
H εταιρεία πτώχευσε το 1978, αργότερα, την περίοδο που γεν-
νήθηκε η Countach, πέρασε σε ελβετικά χέρια, το 1987 απο-
κτήθηκε από την Chrysler, µε την Diablo να κάνει ντεµπούτο 
το 1990, ενώ το 1998 η ιδιοκτησία πέρασε σταδιακά στο VW 
Group, όπου βρίσκεται µέχρι και σήµερα. Ενδιάµεσα υπήρξε 
µια περίοδος κατά την οποία ανήκε σε Άραβες επιχειρηµατίες 
και µάλλον αυτή ήταν η χειρότερη των 50 χρόνων της 
Lamborghini, που, αν µη τι άλλο, βλέπει το µέλλον τουλάχι-
στον αισιόδοξα, µε τις πωλήσεις να βρίσκονται σε κατάσταση 
limit-up.



ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
ΡΑΛΙ ΝΤΑΚΑΡ
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H τελευταία µεγάλη 
περιπέτεια εξελίχθηκε 
σε θρίαµβο της Peugeot

ΡΑΛΙ ΝΤΑΚΑΡ

Τ
ο ράλι Ντακάρ είναι πρόκληση. Πρόκληση για όλους: 
τα πληρώµατα, τους µηχανικούς, τις οµάδες, τα οχή-
µατα αλλά και τους θεατές, ενώ η επιτυχία σε έναν 
τέτοιο µαραθώνιο έχει το δικό της ειδικό βάρος.
Αυτός είναι και ο λόγος που στην Peugeot πανηγύ-

ρισαν µε την καρδιά τους τη µεγάλη επιτυχία τους, καθώς δεν 
είναι µόνο η νίκη του Stephan Peterhansel –12 συνολικά στην 
καριέρα του στον συγκεκριµένο αγώνα, εκ των οποίων 6 µε 
µοτοσικλέτες και 6 µε αυτοκίνητα– αλλά και το γεγονός ότι η 
οµάδα της Peugeot κέρδισε 9 από τις συνολικά 12 ειδικές, πε-
τυχαίνοντας 7 φορές το 1-2 και 2 φορές το 1-2-3.
Και όλα αυτά στη 2η µόλις συµµετοχή της στη σύγχρονη µορ-
φή του αγώνα, τον οποίο τελευταία φορά είχε κερδίσει πριν 
από 26 ολόκληρα χρόνια, το 1990. Χαρακτηριστικό είναι πως ο 
Sebastien Loeb σηµείωσε στην παρθενική του εµφάνιση 4 
φορές τον καλύτερο χρόνο, αφήνοντας υποσχέσεις για το µέλ-
λον.
Στη 2η θέση βρέθηκε ο περσινός νικητής Nasser Al-Attiyah 
µε το X-Raid Mini, ενώ τρίτος ήταν ο Νοτιοαφρικανός Giniel de 
Villiers µε Toyota, που τις τελευταίες µέρες δέχτηκε έντονη 
πίεση από τον επίσης πρωτοεµφανιζόµενο σε τέτοιου είδους 
αγώνες Mikko Hirvonen, ο οποίος τελικά έµεινε στην 4η θέση 
της γενικής.
Ο ανταγωνισµός, πάντως, ήταν έντονος όχι µόνο στα αυτοκίνη-
τα αλλά σε όλες τις κλάσεις οχηµάτων που συµµετείχαν. Έτσι, 
λοιπόν, στις µοτοσικλέτες ο Αυστραλός Toby Price πανηγύρισε 
την πρώτη του νίκη, στα Quad και στη µάχη των αδελφών 
Patronelli νικητής αναδείχθηκε ο Marcos, ενώ στα φορτηγά ο 
Ολλανδός Gerard de Rooy πανηγύρισε τη 2η νίκη του στο Ντα-
κάρ.
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