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KIA STONIC
ΜΟΝΤΕΡΝΟ, ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΠΟΡΤΙΦ ∆ΙΑΘΕΣΗ

VW POLO

SEAT ARONA

NISSAN QASHQAI

VOLVO XC40
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4 ΤΑ SUV ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΠΛΗΘΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ 
ΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ VOLVO 
XC40, SEAT ARONA, DACIA 
DUSTER ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΥ BEST SELLER 
NISSAN QASHQAI.
8 TO KIA STONIC ΕΧΕΙ ΩΡΑΙΟ 
ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΑ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
TURBO ΚΑΙ ΤΑ 1.250 ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ. ΦΥΣΙΚΑ 
∆ΕΝ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΙ Ο DIESEL ΤΩΝ 
1.600 ΚΥΒΙΚΩΝ. 
10 ΣΤΗΝ 6Η ΤΟΥ ΓΕΝΙΑ ΤΟ VW 
POLO ΞΕΧΝΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ, 
ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ, HIGH TECH 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.   
12 ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ 
ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ 194 
ΕΥΡΩ ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ; Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ.
14 MERCEDES-AMG PROJECT 
ONE. ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
AMG Η MERCEDES ΜΕΤΕΦΕΡΕ 
ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ. 
ΜΕ ΤΟΝ V6 ΤΩΝ 1.600 
ΚΥΒΙΚΩΝ, ΤΟΥΣ 4 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ 
1.000+ ΑΛΟΓΑ.
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ΒUGATTI CHIRON 
Παγκόσµιο ρεκόρ 
στο 0-400-0 και τελική 
440 χλµ./ ώρα
H Chiron δεν παύει να µας εντυπωσιάζει µε τις 
απίστευτες ικανότητές της και έτσι αυτή τη φο-
ρά πέτυχε ένα νέο παγκόσµιο ρεκόρ στο 0-
400-0 µε µόλις 41,96 δεύτερα. Αυτό στην πρά-
ξη σηµαίνει πως το hyper car της γαλλικής ε-
ταιρείας έπιασε από στάση τα 400 χλµ./ ώρα 
και από κει επιβράδυνε µέχρι την ακινητοποίη-
σή του. 
Πίσω από το πηδάλιό της ήταν ο Juan Pablo 
Montoya, ενώ το ενδιαφέρον είναι πως στο τέ-
λος του επίσηµου βίντεο της προσπάθειας και 
µετά το Βe continued εµφανίζεται το ταχύµετρο 
της Chiron καρφωµένο στα 440 χλµ./ ώρα, α-
φήνοντας σαφείς ενδείξεις πως θα είναι το ε-
πόµενο ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στο 
κόσµο. Αντικαθιστώντας ως κάτοχος του πα-
γκόσµιου ρεκόρ την Bugatti Veyron Super 
Sport, η οποία έχει πετύχει ανώτατη ταχύτητα 
431,072 χλµ./ ώρα.
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VOLVO XC40
Η παραγωγή του νέου XC40 θα ξεκινήσει αυτόν τον 
Νοέµβριο στο εργοστάσιο στην Γάνδη του Βελγίου, ενώ οι 
πωλήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές την άνοιξη του 2018.

Εξωτερικά το νέο XC40 ξεχωρίζει από τη γνωστή γοτθική και µοντέρνα 
άποψη των µεγαλύτερων SUV της µάρκας µε τα ιδιαίτερα φωτιστικά 

σώµατα και το ελκυστικό αµάξωµα, για το οποίο θα υπάρχει και επιλογή 
διχρωµίας. To µήκος του αµαξώµατος φτάνει τα 4,425 µέτρα, το πλάτος τα 
1,863 µέτρα, το ύψος τα 1,652 µέτρα, ενώ το µεταξόνιο βρίσκεται στα 2,702 
µέτρα. Στο εσωτερικό επικρατεί η γνωστή εργονοµική άποψη µε τον ψηφι-
ακό πίνακα οργάνων, ενώ στο κέντρο βρίσκεται η αλά tablet οθόνη αφής 9" 
µε πλήρη διασύνδεση και υποστήριξη Android Auto και Apple CarPlay. 
Μεγάλοι είναι και οι χώροι, µε το µέγεθος του πορτµπαγκάζ να ξεκινά από 
τα 460 λίτρα.

Αξιοσηµείωτο είναι πως το XC40 είναι το πρώτο αυτοκίνητο της Volvo 
που κάνει χρήση του ψηφιακού κλειδιού Volvo on Call. Εννοείται πως το 
νέο XC40 θα διαθέτει στον στάνταρ ή προαιρετικό εξοπλισµό όλα τα σύγ-
χρονα συστήµατα ασφάλειας, άνεσης και υποβοήθησης του οδηγού µε α-
ποκορύφωµα το σύστηµα αυτόνοµης οδήγησης Pilot Assist. Επίσης, θα υ-
πάρχει το γνωστό City Safety, η τεχνολογία για αποτροπή της εξόδου του 
αυτοκινήτου από τον δρόµο ή µετριασµό των συνεπειών της, το Cross 
Traffic Alert κ.ά.

Αρχικά το λανσάρισµα του νέου XC40 θα περιλαµβάνει δίλιτρους κινη-
τήρες βενζίνης και πετρελαίου που θα συνδυάζονται µε τετρακίνηση και 
αυτόµατο κιβώτιο 8 σχέσεων. Η έκδοση T5 AWD αποδίδει 274 ίππους και 
350 Nm, ενώ η ντίζελ D4 ΑWD έχει 190 άλογα και 400 Nm ροπής. Μέσα 
στο 2018 θα προστεθούν και τα νέα τρικύλινδρα σύνολα στα 1.500 κ.εκ., µε 
αυτό της βενζίνης να αποδίδει 154 ίππους και να συνδυάζεται µε κίνηση 
µόνο στους εµπρός τροχούς. Ο τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας θα χρησι-
µοποιηθεί και στην υβριδική έκδοση Τ5 Twin Engine που θα δούµε αργό-
τερα.

SEAT ARONA
Το νέο Seat Arona αναµένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στα µικρά SUV από τις αρχές του 2018, οπότε και θα διατίθε-
ται στην ελληνική αγορά.

Μετά το Ateca οι Ισπανοί απέκτησαν ένα δεύτερο κατά σειρά SUV που βα-
σίζεται στο ίδιο πάτωµα MQB A0 που χρησιµοποιεί και το νέο Ibiza. H 

σχεδίαση του δυναµικού αµαξώµατος του Arona έχει αρκετά κοινά στοιχεία µε 
του Ibiza και µε συνολικό µήκος 4,14 µέτρα έρχεται να συµπληρώσει το κενό 
που υπάρχει κάτω από το Ateca.

Ο σχεδιασµός του ταµπλό είναι σύγχρονος. Το τριάκτινο «κοφτό» τιµόνι και 
οι κόκκινες λεπτοµέρειες προσδίδουν δυναµισµό, ενώ µια σειρά από στοιχεία 
εξοπλισµού καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουµε την έγχρωµη οθόνη 8 ιντσών του infotainment, τη βάση ασύρµατης 
φόρτισης κινητών τηλεφώνων αλλά και τα διάφορα συστήµατα ενεργητικής 
προστασίας.

Οι προσφερόµενοι χώροι είναι µεγαλύτεροι από αυτούς του Ibiza, ενώ αρ-
κετά µεγάλο, µε συνολική χωρητικότητα 400 λίτρων, είναι και το διαµέρισµα 
των αποσκευών. Αναφορικά µε τα επίπεδα εξοπλισµού, θα υπάρχουν τέσσε-
ρις εναλλακτικές, Reference, Style, FR και Χcellence. Ειδικά η FR θα διατίθεται 
µε ρύθµιση της ανάρτησης σε δύο επίπεδα και θα έχει επίσης τέσσερα οδηγι-
κά modes. Όσο για τις δυνατότητες customizing, οι άνθρωποι της Seat υπο-
στηρίζουν ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 68 συνδυασµοί χρωµάτων αµαξώµα-
τος-οροφής.

Σε ό,τι έχει να κάνει µε τους κινητήρες, η γκάµα του Arona θα ξεκινά από 
τον τρικύλινδρο TSI του ενός λίτρου σε δύο εκδόσεις ισχύος, 95 και 115 ίππων. 
Για τη µετάδοση της κίνησης (που θα γίνεται στους εµπρός τροχούς) υπάρχει 
ως στάνταρ ένα εξάρι µηχανικό κιβώτιο και, εναλλακτικά, ένα DSG 7 σχέσεων. 
Για όσους θέλουν επιδόσεις, τη λύση δίνει το Arona FR µε τον τετρακύλινδρο 
TSI των 1,5 λίτρων και 150 ίππων. Περνώντας στους πετρελαιοκινητήρες, οι 
δύο εναλλακτικές έχουν να κάνουν µε τον 1.6 TDI σε εκδόσεις 95 και 115 ίπ-
πων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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NISSAN QASHQAI
Tο Qashqai, το πιο πετυχημένο μοντέλο της μάρκας στη Γη-
ραιά Ήπειρο, ανανεώθηκε ριζικά και επιστρέφει πιο δυναμικό 
από ποτέ.

Η πρόσφατη ανανέωση του Qashqai φέρνει στο προσκήνιο πρωτίστως βελ-
τιώσεις ουσίας και δευτερευόντως αισθητικές αλλαγές. Σημαντική προ-

σπάθεια έγινε στον τομέα της ηχομόνωσης με τη χρήση νέων υλικών (π.χ. το 
κρύσταλλο της 5ης πόρτας έγινε πιο παχύ), ενώ βελτιωμένη είναι και η αερο-
δυναμική του αμαξώματος.

Η Nissan βελτίωσε την ανάρτηση για καλύτερη άνεση, το σύστημα διεύ-
θυνσης για αμεσότητα στην πληροφόρηση, ενώ το σασί έχει γενικά αναβαθμι-
στεί για πιο απολαυστικές διαδρομές. Το πακέτο τεχνολογιών υποβοήθησης 
οδηγού (ADAS) συνδυάζεται με το Nissan Intelligent Mobility και, εκτός των 
συστημάτων Traffic Sign Recognition (αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας), 
Lane Departure Warning (προειδοποίηση απόκλισης από τη λωρίδα κυκλο-
φορίας), Intelligent Emergency Braking (σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης) 
κ.ά., περιλαμβάνει ένα αναβαθμισμένο σύστημα προειδοποίησης τυφλού ση-
μείου (Blind Spot Warning) που πλέον μπορεί να αναγνωρίσει και διερχόμε-
νους πεζούς, αλλά και το καινούργιο σύστημα ProPILOT.

Με εξαίρεση το μήκος του αμαξώματος που έχει αυξηθεί κατά 17 χλστ., οι 
άλλες διαστάσεις είναι ίδιες. Εξωτερικά το νέο Qashqai ξεχωρίζει από τη δια-
φορετική μάσκα και το καπό, τους επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και 
προβολείς και τις νέας σχεδίασης ζάντες. Πιο απτές είναι οι αλλαγές στο εσω-
τερικό, που δίνουν μια πιο premium εικόνα με την τοποθέτηση πιο ποιοτικών 
υλικών και επενδύσεων.

Κατά τα λοιπά, το ανανεωμένο Qashqai διατίθεται με τους γνώριμους κινη-
τήρες βενζίνης (από €18.990) στα 1,2 και 1,6 λίτρα με απόδοση 115 και 163 ίπ-
πους αντιστοίχως, ενώ σε πετρέλαιο (από €21.970) υπάρχουν οι εξαιρετικοί 
κινητήρες 1,5 και 1,6 λίτρων με 110 και 130 ίππους. Τετρακίνητη έκδοση 
Qashqai (από €28.240) διατίθεται μόνο με τον μεγάλο κινητήρα diesel, ενώ το 
αυτόματο κιβώτιο CVT (από €21.240) προσφέρεται με τον 1.200άρη βενζίνης 
και τον 1.600άρη diesel.

DACIA DUSTER
Το νέο Duster έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στα 
μέσα του μήνα στην έκθεσης της Φρανκφούρτης και 
στην ελληνική αγορά αναμένεται τους πρώτους μήνες 
του νέου έτους.

Σχεδιαστικά το νέο Duster ξεχωρίζει από την πιο δυναμική μάσκα με 
νέους προβολείς και LED ημέρας, ενώ τα πίσω φωτιστικά σώματα 

έχουν μεταφερθεί πιο κοντά στις γωνίες με ένα πιο τετράγωνο σχήμα. 
Το off-road στοιχείο έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ έχουν προ-
στεθεί ράγες στην οροφή.

Το ταμπλό του νέου Dacia Duster έχει σχεδιαστεί από την αρχή, με 
αποτέλεσμα να δείχνει εμφανώς πιο σύγχρονο, ενώ οι σχεδιαστές και 
οι μηχανικοί της εταιρείας έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότη-
τα, τόσο στην ουσιαστική όσο και σε αυτήν που γίνεται αμέσως αντιλη-
πτή. Έτσι, έχει βελτιωθεί η ηχομόνωση, ενώ και τα καθίσματα έχουν 
σχεδιαστεί εκ νέου. Από κει και πέρα, υπάρχει για πρώτη φορά αυτό-
ματος κλιματισμός και keyless entry (είσοδος και λειτουργίες χωρίς 
κλειδί), σύστημα προειδοποίησης τυφλού σημείου, ενώ η οθόνη του 
συστήματος πολυμέσων αφενός έχει μεγαλώσει και αφετέρου έχει το-
ποθετηθεί πιο ψηλά στην κεντρική κονσόλα.

Παράλληλα, οι σχεδιαστές της Dacia έχουν δώσει ιδιαίτερη προσο-
χή στην πρακτικότητα, αυξάνοντας τις θέσεις και τις θήκες για μικροα-
ντικείμενα και τους αποθηκευτικούς χώρους στο εσωτερικό, που πλέον 
έχουν φτάσει τα 28,5 λίτρα – από 5,9 λίτρα της προηγούμενης γενιάς. Οι 
χώροι και στο πίσω κάθισμα αναμένονται άνετοι, ενώ η χωρητικότητα 
του πορτμπαγκάζ είναι 455 λίτρα για τις προσθιοκίνητες εκδόσεις και 
376 για τις τετρακίνητες.

Η γκάμα των κινητήρων θα περιλαμβάνει την έκδοση βενζίνης TCe 
στα 1.200 κ.εκ. με 125 άλογα (υπάρχει και η ατμοσφαιρική SCe 115), ε-
νώ από πλευράς ντίζελ ο 1.5 dCi θα προσφέρεται στις εκδόσεις dCi 90 
(2WD) και dCi 110 (2WD και 4WD).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τ
α τελευταία χρόνια η αγορά αυτοκινήτου στην 
Ελλάδα παρουσιάζει σηµαντική άνοδο στον το-
µέα των εταιρικών πωλήσεων, δείχνοντας τά-
σεις συγχρονισµού µε ό,τι ισχύει εδώ και δε-
καετίες στη ∆υτική Ευρώπη. Παράλληλα, η νέα 
νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία ο χρήστης 

επιβαρύνεται φορολογικά για τη χρήση εταιρικού αυτοκι-
νήτου, έχει αναδείξει τη λιανική τιµή προ φόρων (ΛΤΠΦ) 
του κάθε µοντέλου σε καθοριστικό παράγοντα για την επι-
λογή µάρκας και µοντέλου, αφού είναι άρρηκτα συνδεδε-
µένη µε το ποσό φόρου που καλείται να πληρώσει ο χρή-
στης-κάτοχος.

Όπως έχει διαµορφωθεί η αγορά αυτοκινήτου σήµερα, 
η Volvo παρουσιάζει την καλύτερη συνολικά λύση για τους 
εταιρικούς χρήστες. Η σουηδική premium µάρκα προσφέ-
ρει διάφορα µοντέλα της σε πλούσια επίπεδα εξοπλισµού τα 
οποία ξεχωρίζουν ανάµεσα στον ανταγωνισµό επιφέροντας 
την ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση για τον χρήστη τους.

Οι πλέον δηµοφιλείς κατηγορίες εταιρικών αυτοκινήτων 
στην ελληνική αγορά είναι αυτές των πεντάθυρων χά-
τσµπακ και των µεσαίων οικογενειακών. Σε αυτές τις δύο 
κατηγορίες η Volvo προσφέρει στη µεν πρώτη τα V40 και 
V40 Cross Country, στη δε δεύτερη τα S60 και V60, καθώς 
και τις Cross Country εκδόσεις τους.

V40 T3 Auto και V40 Cross Country Τ3 Auto
Με τον κινητήρα 1.498 κ.εκ. ισχύος 152 ίππων και το αυτό-
µατο κιβώτιο στον βασικό εξοπλισµό, στην έκδοση εξοπλι-
σµού Kinetic, έχουν ΛΤΠΦ κάτω των 17.000 ευρώ, κάτι το 
οποίο συνεπάγεται φορολογικό συντελεστή 7% κατά τον υ-
πολογισµό της επιπρόσθετης φορολόγησης του χρήστη για 
το εταιρικό του αυτοκίνητο (φόρος παροχής σε είδος – 

benefit in kind). Γενικότερα, για ένα τέτοιο µοντέλο, ανάλο-
γα και µε τη ΛΤΠΦ, το επιπλέον θεωρητικό εισόδηµα για το 
οποίο θα φορολογηθεί ο χρήστης φτάνει έως τα 1.190 ευ-
ρώ/έτος.

Τα παραπάνω µοντέλα αποτελούν µία εξαιρετική πρόταση, 
καθώς είναι πολύ πλούσια εξοπλισµένα. Εκτός του αυτόµατου 
κιβωτίου, διαθέτουν στον βασικό τους εξοπλισµό το City Safety 
2ης γενιάς, το οποίο προσφέρει αυτόµατο φρενάρισµα για α-
ποφυγή συγκρούσεων µε άλλα οχήµατα ή εµπόδια. 

Αντίστοιχα, στην έκδοση εξοπλισµού Plus Edition για τα 
V40 T3 Auto και V40 Cross Country Τ3 Auto η ΛΤΠΦ είναι κά-
τω των 20.000 ευρώ, µε τον φορολογικό συντελεστή να δια-
µορφώνεται στο 14% και το επιπλέον φορολογητέο θεωρητικό 
εισόδηµα για τον χρήστη να είναι έως 2.800 ευρώ/έτος. Εδώ ο 
εξοπλισµός γίνεται ακόµα πιο πλούσιος, καθώς η Plus Edition 
περιλαµβάνει επιπλέον της έκδοσης Kinetic προβολείς LED µε 
ενσωµατωµένα φώτα ηµέρας. ψηφιακό πίνακα οργάνων µε 
οθόνη 8" TFT υψηλής ανάλυσης, ηχοσύστηµα High 
Performance οκτώ ηχείων µε CD player µε σύστηµα ανοιχτής 
συνοµιλίας Bluetooth, θύρα USB και iPod και έγχρωµη οθόνη 
5" κ.α.

Αλλά και για τα V40 D2 και V40 Cross Country D2 µε τον 
κινητήρα 1.969 κ.εκ. 120 ίππων, µία εξαιρετικά συµφέρουσα 
πρόταση για όσους επιλέγουν την πετρελαιοκίνηση, η ΛΤΠΦ 
είναι κάτω από τα 20.000 ευρώ τόσο για την έκδοση εξοπλι-
σµού Kinetic όσο και για την πιο πλούσια έκδοση Momentum, 
οπότε ο φορολογικός συντελεστής διαµορφώνεται στο 14% και 
το επιπλέον φορολογητέο θεωρητικό εισόδηµα για τον χρήστη 
είναι έως 2.800 ευρώ/έτος.

Στον ήδη πλούσιο εξοπλισµό της έκδοσης Kinetic, όπως 
παρουσιάστηκε πιο πάνω, η έκδοση Momentum διαθέτει επι-
πλέον εκτός άλλων προβολείς LED µε ενσωµατωµένα φώτα 

ηµέρας, ηλεκτρικά αναδιπλούµενους εξωτερικούς καθρέφτες 
µε φωτισµό εδάφους κ.α.

Volvo S60 και V60
Αντίστοιχα πλεονεκτήµατα ισχύουν και για τα S60 και V60, τα 
δύο µοντέλα της Volvo στην κατηγορία των µεσαίων οικογε-
νειακών, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για εταιρικούς 
χρήστες. Συγκεκριµένα, τα S60 T3 Auto και V60 T3 Auto µε 
τον κινητήρα 1.498 κ.εκ. ισχύος 152 ίππων και το αυτόµατο 
κιβώτιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισµό, στην έκδοση εξο-
πλισµού Livstyl Plus, έχουν ΛΤΠΦ κάτω των 20.000 €, το ο-
ποίο συνεπάγεται φορολογικό συντελεστή 14% κατά τον υ-
πολογισµό της επιπρόσθετης φορολόγησης του χρήστη για 
το εταιρικό του αυτοκίνητο (φορολογητέο θεωρητικό επιπλέ-
ον εισόδηµα για το χρήστη έως 2.800 € ανά έτος).

Συνεχίζοντας, τα S60 D4 Auto και V60 D4 Auto, µε τον 
diesel κινητήρα των 190 ίππων και το αυτόµατο κιβώτιο τα-
χυτήτων οκτώ σχέσεων, επίσης στην έκδοση εξοπλισµού 
Livstyl Plus, όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω, έχουν ΛΤΠΦ 
κάτω των 25.000 €, µε αποτέλεσµα ο φορολογικός συντελε-
στής χρήσης του εταιρικού αυτοκινήτου να διαµορφώνεται 
στο 18% ενώ ανάλογα και µε τη ΛΤΠΦ το ύψος του φορολο-
γητέου επιπλέον θεωρητικού εισοδήµατος για το χρήστη 
φτάνει έως τα 4.500 €.

Τέλος, στην ίδια κατηγορία φορολογικού συντελεστή 
(18%) ανήκουν και τα S60 Cross Country D4 Auto και V60 
Cross Country  D4 Auto στην έκδοση εξοπλισµού 
Momentum, µε ΛΤΠΦ κάτω από τα 25.000 € και το ύψος του 
επιπλέον θεωρητικού φορολογητέου εισοδήµατος να έχει ως 
µέγιστη τιµή τα 4.500 € (ανάλογα µε τη ΛΤΠΦ). Σηµειώνεται 
ότι και αυτά τα µοντέλα διαθέτουν στο βασικό τους εξοπλισµό 
το αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων οκτώ σχέσεων.

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ VOLVO 
Ι∆ΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ!
Πολλά δηµοφιλή µοντέλα της Volvo σε πλούσιες εκδόσεις 
εξοπλισµού αποτελούν την ιδανική επιλογή για στελέχη εταιρειών 
που πλέον φορολογούνται για το εταιρικό αυτοκίνητό τους 
σύµφωνα µε το πρόσφατο νοµοσχέδιο.

ADVERTORIAL
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ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ

Σ
την Ελλάδα το νέο KIA Stonic το περιμένουμε 
μέσα στον Οκτώβριο και στο μεταξύ εμείς τα-
ξιδέψαμε μέχρι το Βερολίνο για να σας μετα-
φέρουμε τις πρώτες μας εντυπώσεις. Εκεί οι 
ιθύνοντες της ελληνικής αντιπροσωπείας α-
νακοίνωσαν πως το νέο τους SUV θα λανσα-

ριστεί σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού (τις Uptown και 
Premium), με τις τιμές να ξεκινούν από 14.000 ευρώ για 
την 1.25 (εδώ υπάρχει μια ειδική βασική έκδοση City), α-
πό 15.500 ευρώ για την 1.4, από 16.500 ευρώ για την 1.0Τ 
και από 17.660 ευρώ για την ντίζελ 1.6. Οι χαμηλές αυτές 
τιμές τοποθετούν το νέο KIA σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
θέση, σε συνδυασμό με την εγγύηση για επτά χρόνια ή για 

ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΊΝΟΠΟΥΛΟΣ

KIA STONIC
ΈΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ!

H ΚΟΡΕΑΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΤΉΣ ΜΙΚΡΟ CROSSOVER ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΏΤΑΓΏΝΙΣΤΉΣΕΙ ΣΤΉΝ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΑΓΟΡΑ.

150.000 χιλιόμετρα.
Το νέο Stonic θα εφοδιάζεται με αποδοτικές εκδόσεις 

βενζίνης και πετρελαίου που συνδυάζονται με χειροκίνη-
τα κιβώτια ταχυτήτων και διασφαλίζουν εξαιρετικά χαμη-
λές καταναλώσεις καυσίμου και εκπομπές ρύπων. Συ-
γκεκριμένα, ο τρικύλινδρος 1.0 T-GDI (με τούρμπο και ά-
μεσο ψεκασμό) αποδίδει 120 ίππους και 172 Nm ροπής, 
ενώ υπάρχουν και οι ατμοσφαιρικές εκδόσεις MPI (με 
ψεκασμό πολλαπλών σημείων), η μικρότερη 1.25 με 84 
ίππους και 122 Nm ροπής (αυτή είναι η μόνη που έχει 
5άρι κιβώτιο, όλες οι άλλες συνδυάζονται με 6άρι), ενώ ο 
μεγαλύτερος των 1.4 λίτρων αποδίδει 100 άλογα και 133 
Nm ροπής.

Στη διάθεσή μας είχαμε την τρικύλινδρη turbo έκδοση 
του Stonic που προσφέρει όλα τα καλά χαρακτηριστικά 
που συναντάμε στα άλλα μοντέλα της KIA. Οδηγώντας 
στους γερμανικούς δρόμους, η λειτουργία του μοτέρ είναι 
ελαστική και ευχάριστα τραχιά στο αυτί, με το τράβηγμα 
της ροπής να έρχεται από χαμηλά. Το αποδοτικότερο μη-
χανικό σύνολο στην γκάμα του Stonic είναι ο πετρελαιοκι-
νητήρας των 1,6 λίτρων που αποδίδει 110 ίππους και 260 
Nm ροπής. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της ελληνικής 
αντιπροσωπείας, η ντίζελ έκδοση και η ατμοσφαιρική των 
1,4 λίτρων αναμένεται να κάνουν τις μεγαλύτερες πωλή-
σεις. Και μπορεί το turbo να είναι γλυκό (μιλώντας για τον 
τρικύλινδρο 100άρη), αλλά προφανώς ο 100άρης κινητή-
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ρας (που συνδυάζεται με 6άρι κιβώτιο και κινεί με αξι-
οπρέπεια το Stonic) ακούγεται ως μια πιο οικονομική 
σε κατανάλωση επιλογή για όσους κινούνται κυρίως 
στην πόλη.

Γενικότερα το Stonic είναι ένα ευκολοδήγητο μικρό 
SUV με καλή θέση οδήγησης, καλή ορατότητα προς τα 
έξω, τιμόνι με καλό «βάρος» και ακρίβεια, με τον επι-
λογέα να κουμπώνει πρόθυμα. Η ποιότητα κύλισης εί-
ναι από τις καλύτερες στην κατηγορία, στις υψηλές τα-
χύτητες το Stonic εντυπωσιάζει με τη σταθερότητά του, 
ενώ, όπως συνηθίζει η KIA για να προσδώσει έναν 
σπορτίφ τόνο, η ανάρτηση είναι ίσως λίγο πιο σφιχτή 
(ειδικά του ημιάκαμπτου, πίσω) απ’ ό,τι θα έπρεπε (βέ-
βαια εδώ παίζουν ρόλο οι στάνταρ 17άρες ζάντες, 15ά-
ρες έχει μόνο η βασική 1.2), μετριάζοντας κάπως την 
απόσβεσή της.

Οι φωτογραφίες αδικούν το όμορφο αμάξωμα (στην 
κόμπακτ εικόνα συμβάλλουν οι εξαιρετικά μαζεμένοι 
πρόβολοι με 830 και 730 χλστ. μπροστά και πίσω αντί-
στοιχα), το οποίο σε μήκος φτάνει τα 4,14 μέτρα. Η διά-
σταση αυτή κατατάσσει το Stonic στον μέσο όρο των 
μικρών SUV, προσφέροντας από τους καλύτερους χώ-
ρους για τους επιβάτες, ειδικά για τους πίσω, που έ-
χουν μεγάλη απόσταση τόσο για τα γόνατά τους όσο 
και για τα κεφάλια τους. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει 
και το σχετικά μεγάλο μεταξόνιο των 2,58 μέτρων, με 
τον χώρο αποσκευών να φτάνει τα 352 λίτρα (μαζί με 
τον κρυφό χώρο κάτω από το κάλυμμα, υπάρχει κιτ 
ασφαλείας και όχι ρεζέρβα) και την πρακτικότητα να 
εκτοξεύεται στα 1.155 λίτρα όταν αναδιπλώνονται τα 
πίσω διαιρούμενα καθίσματα.

Το όμορφο ταμπλό είναι σύγχρονο και εργονομικό 
και κατά τα ειωθότα στο κέντρο του δεσπόζει μία στά-
νταρ οθόνη 7" με όμορφα γραφικά και εύχρηστο με-
νού. Θήκες για μικροαντικείμενα υπάρχουν σχεδόν 
παντού, ανάμεσα στα αναλογικά όργανα υπάρχει μια 
ευανάγνωστη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, ενώ η πο-
λύ καλή ποιότητα κατασκευής και το προσεγμένο φινί-
ρισμα σε κάνουν να αγνοείς τα σκληρά πλαστικά. Ό-
πως ισχυρίζεται η KIA, το Stonic είναι το πιο «εξατομι-
κευμένο» μοντέλο που έχει λανσάρει μέχρι τώρα, προ-
σφέροντας επιλογή ανάμεσα σε εννέα βαφές αμαξώ-
ματος και πέντε οροφής, δημιουργώντας 20 διαφορετι-
κούς ελκυστικούς συνδυασμούς που συμπληρώνουν 
οι νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου.

Το Stonic αποτελεί σχεδιαστικό προϊόν της στενής 
συνεργασίας του στούντιο στην Ευρώπη με εκείνο στην 
Κορέα, ενώ κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Sohari 
(στην Κορέα). Μέσα στο 2018 αναμένεται και η μικρότε-
ρη εκδοχή του 1.0 T-GDI κινητήρα με τα 100 άλογα, κα-
θώς και η αυτόματη DCT με το 7άρι κιβώτιο που θα 
συνδυαστεί με τον ισχυρότερο κινητήρα των 120 ίππων 
(για την ώρα δεν προβλέπεται αυτόματο ντίζελ). Εδώ να 
σημειώσουμε πως το Stonic βασίζεται στην πλατφόρμα 
του Rio και, παρόλο που δεν υπάρχουν τετρακίνητες 
εκδόσεις, η μεγάλη απόσταση του αμαξώματος από το 
έδαφος (στα 18,3 εκατοστά) είναι αρκετή για απροβλη-
μάτιστες βόλτες σε χωματόδρομους (ή για σκαρφαλώ-
ματα στα πεζοδρόμια της πόλης).

Όπως φαίνεται, αυτή τη χρονιά η κορεατική εται-
ρεία έχει φορτσάρει, αφού μετά το λανσάρισμα των 
Picanto και Rio (τέλη του χρόνου αναμένεται και το πο-
λύ εντυπωσιακό Stinger, που όμως δεν θα εισαχθεί 
στην Ελλάδα) έρχεται μάλλον την κατάλληλη στιγμή για 
να ρίξει στην αγορά το Stonic. Ένα κόμπακτ διαστάσε-
ων SUV που τοποθετείται κάτω από το Sportage και 
απέναντι σε άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα, όπως είναι 
τα Renault Captur και Peugeot 2008 ή τα επερχόμενα 
Seat Arona, Citroën C3 Aircross, Skoda Karoq κ.ά. 
Και, όπως είδαμε, έχει όλα τα εφόδια για να πρωταγω-
νιστήσει σε αυτή την κατηγορία μοντέλων.
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΝΕΟ VW POLO 
Η 6Η ΓΕΝΙΆ ΤΟΥ POLO ΚΆΙ ΜΕΓΆΛΩΣΕ 

ΚΆΙ ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΤΗΚΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Ά
ν στο μυαλό σας έχετε το VW Polo ως ένα 
αξιόλογο μεν, συντηρητικό δε μοντέλο της 
κλάσης των υπερμίνι, έχετε δίκιο για τις πέ-
ντε μέχρι τώρα γενιές του αλλά όχι και για 
την ολοκαίνουρια 6η που μόλις τώρα παρου-
σιάστηκε. Και αυτό ισχύει τόσο εκτός όσο και 

εντός.
Μπαίνοντας, λοιπόν, στο νέο Polo εκπλήσσεσαι ευχάρι-

στα κατ’ αρχάς από τον σύγχρονο σχεδιασμό και τη νεανική 
προσέγγιση. Στον διάκοσμό του κυριαρχεί το χρώμα, οι δι-
αθέσιμες επιλογές είναι συνολικά οκτώ, καθώς και τα 
high-tech στοιχεία. Όπως η οθόνη αφής, που βρίσκεται στο 
ίδιο ύψος με τον πίνακα οργάνων και πρακτικά δημιουργεί 
ένα ενιαίο σύνολο παροχής πληροφοριών. Το μέγεθός της 
κυμαίνεται από 6,5 έως 8 ίντσες, έχει, όπως διαπιστώσαμε, 
εύχρηστο μενού και γρήγορη απόκριση.

Ο πίνακας οργάνων μπορεί να είναι ψηφιακός, για πρώ-
τη φορά στην κατηγορία. Ενδιαφέρον είναι πως πρόκειται 
για τη 2η γενιά του, με δυνατότητα ελεύθερου προγραμμα-
τισμού συνολικά τεσσάρων διαθέσιμων διαμορφώσεών 
του, που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε μοντέλο όχι 
μόνο της VW αλλά συνολικά του ομίλου.

Άπό κει και πέρα, υπάρχουν πλήρεις δυνατότητες δια-
σύνδεσης με smartphone και πολλά συστήματα υποβοή-
θησης, με στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις το Front Assist με 
το City Emergency Braking – σύστημα αποφυγής συγκρού-
σεων με αυτόματο φρενάρισμα. Εννοείται πως το νέο Polo 
ακολουθεί κατά γράμμα και την πρόσφατη μόδα των 
premium ηχοσυστημάτων, και έτσι μπορεί να εξοπλιστεί με 
ένα ηχοσύστημα 300 Watt της αμερικανικής εταιρείας 
Beats στην ειδική έκδοση που έχει και το όνομά της.

Το δεύτερο σημείο που προκαλεί έκπληξη είναι η άνεση 
των χώρων του. Ειδικά όσοι κάθονται στο πίσω κάθισμα 
έχουν σχεδόν τόσον αέρα για τα πόδια και τα κεφάλια τους 
όσο και στο Golf. Παράλληλα, το πορτμπαγκάζ των 351 λί-
τρων, τιμή κορυφαία για την κατηγορία, είναι μόλις κατά 25 
λίτρα πιο μικρό σε σχέση με αυτό του μεγαλύτερου μοντέ-
λου.

Άν στο σημείο αυτό αναρωτιέστε πώς επιτεύχθηκαν όλα 
αυτά, η απάντηση είναι MQB A0, η πιο μικρή εκδοχή του 
πρώτου μεταβλητού πλαισίου της γερμανικής εταιρείας. H 
χρήση του MQB, λοιπόν, επέτρεψε την αύξηση του μεταξο-
νίου κατά 92 χιλιοστά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, 
φτάνοντας συνολικά τα 2,548 μέτρα και εξασφαλίζοντας ά-
νεση στο εσωτερικό. Άπό κει και πέρα, έχουν μεγαλώσει 
αισθητά και οι εξωτερικές διαστάσεις –το μήκος έχει αυξη-
θεί κατά 81 χιλιοστά, φτάνοντας τα 4,053 μέτρα–, ενώ οι 
καινούργιες αναλογίες επέτρεψαν στους σχεδιαστές να δη-
μιουργήσουν ένα σύγχρονο και δυναμικό σχήμα.

Η αύξηση των διαστάσεων δεν οδήγησε και σε αύξηση 
του βάρους, κάτι που σε συνδυασμό με την αυξημένη α-
καμψία κολακεύει την οδική συμπεριφορά. Οδηγώντας το 
νέο Polo στο Άμβούργο διαπιστώσαμε πως είναι πιο άμεσο 
και προοδευτικό στις αντιδράσεις του σε σχέση με τον προ-
κάτοχό του και εμφανώς πιο σπορτίφ. Παράλληλα, οι αναρ-
τήσεις ελέγχουν πιο αποτελεσματικά τις κινήσεις του αμα-
ξώματος και εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο άνε-
σης.

Άν, λοιπόν, αξιοποιηθούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά 
του νέου Polo, μπορεί να κινηθεί κανείς αρκετά γρήγορα 
τόσο σε εθνικό όσο και σε επαρχιακό οδικό δίκτυο, χάρη 
και στον 1.0 TSI των 95 ίππων όσο και στον diesel 1.6 TDI 
των επίσης 95 ίππων που κινούσαν τα αυτοκίνητα που οδη-
γήσαμε.

Ο 1.0 TSI είναι αρκετά πολιτισμένος και ελαστικός και 
δεν προβληματίζεται από τα περίπου 1.150 κιλά που ζυγίζει 
το νέο Polo. Άυτό φαίνεται και από τις επιδόσεις που εξα-
σφαλίζει (0-100 σε 10,8 δεύτερα, τελική ταχύτητα 187 χλμ./
ώρα), ενώ, αν θα θέλαμε κάτι παραπάνω, αυτό θα ήταν μια 
6η στο κιβώτιο. Κιβώτιο 6 σχέσεων θα έχει η έκδοσή του 
των 115 ίππων που θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος του 
χρόνου, μαζί με την 1.5 TSI των 150 ίππων με το σύστημα 

απομόνωσης των κυλίνδρων.
Ιδιαίτερα ελαστικός και οικονομικός είναι και ο diesel 

των 1.600 κυβικών και των 95 ίππων –θα υπάρχει και βα-
σική έκδοσή του με 80 ίππους–, ενώ την γκάμα των κινητή-
ριων συνόλων του νέου Polo συμπληρώνει η έκδοση φυσι-
κού αερίου του τρικύλινδρου των 1.000 κυβικών, η 1.0 TGI, 
που διατίθεται για πρώτη φορά στο Polo, έχει πολύ χαμηλά 
λειτουργικά έξοδα και αποδίδει 90 ίππους. Όσο για τη βάση 
της γκάμας, στην Ελλάδα θα είναι ο ατμοσφαιρικός 1.0 MPI 
των επίσης 3 κυλίνδρων και των 75 ίππων.

Το νέο Polo θα είναι διαθέσιμο με τα επίπεδα εξοπλι-
σμού Trendline, Comfortline και Highline, ενώ, όπως προ-

αναφέραμε, υπάρχει και η ειδική Beats με το εξελιγμένο 
ηχοσύστημα των 300 Watt. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πέντε 
επιπλέον πακέτα εξοπλισμού, το καθένα με διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά, τα Decor, Style, Sport και Black, καθώς και 
το κορυφαίο σπορ R-Line.

Το αποκλειστικά πεντάθυρο ολοκαίνουριο VW Polo θα 
είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσα στον Οκτώβριο, με τις 
τιμές του, για τις πιο πολλές από τις εκδόσεις του, να μη δι-
αφοροποιούνται ουσιαστικά από αυτές της προηγούμενης 
γενιάς. Άυτό σημαίνει πως με τον βασικό κινητήρα του των 
1.000 κυβικών και των 75 ίππων θα ξεκινά, ενδεικτικά, από 
τα 12.800 ευρώ.

Το καινούργιο Polo κινείται προς την επόμενη κατηγορία, 
αυτήν του Golf, σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς.



26.5x32.5cm
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ

 SSANGYONG TIVOLI ECO LPG
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ 194 ΕΥΡΩ

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ

Π
έντε µέρες στις εσχατιές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας µέσα σε ένα Tivoli µε «γκάζι», πά-
νω από 3.000 χιλιόµετρα, 57 ώρες συνολι-
κής οδήγησης σε δρόµους χωρίς διόδια 
(«δεν πληρώνω» στην πράξη) µε κόστος για 
καύσιµα µόλις 194 ευρώ!

Ένα µεγάλο ταξίδι στην Ελλάδα ήταν πάντα µια υπόθεση 
hardcore ψυχανάλυσης. Από τη µια έχεις να αντιµετωπίσεις 
έναν καταιγιστικό σε οµορφιά και αναπάντεχες εναλλαγές 
Τόπο. Και από την άλλη βρίσκεσαι µπροστά σε έναν νεοελ-
ληνικό Τρόπο που όσο περνάει ο καιρός –και σε τούτα τα 
χρόνια της κρίσης ακόµα περισσότερο– γίνεται όλο και πιο 
βαρύς και δύσθυµος, σχεδόν αποπνικτικός.

Το ταξίδι που σχεδιάσαµε είχε µερικούς ακόµη βαθ-
µούς δυσκολίας. Κατακαλόκαιρο, µε τον ∆εκαπενταύγου-
στο να έχει αποχαυνώσει κάθε σωµατική και πνευµατική 
αντίσταση ανά την επικράτεια, µε 40άρια διαρκείας και ένα 
στοίχηµα µε τον εαυτό µας και τις αντοχές µας: να ολοκλη-
ρώσουµε τον γύρο της Ελλάδας µε τα λιγότερα δυνατά χρή-
µατα για καύσιµα, από δρόµους χωρίς διόδια και µε αυστη-
ρό χρονικό ορίζοντα τις πέντε µέρες.

Μιλάµε δηλαδή για µια βιαστική… selfie µε τη χώρα 
µας, για ένα στιγµιότυπο που αποτυπώθηκε µετά από σχε-

δόν 57 ώρες συνολικής καθαρής οδήγησης µέσα από τους 
δρόµους τους παλιούς, της υποµονής και της συµφιλίωσης 
µε το τοπίο. Σηµεία αναφοράς τα τρία σηµεία του ελληνικού 
χάρτη: Ταίναρο, Πρέσπες, Ορµένιο. Και όχηµά µας –ή, µάλ-
λον καλύτερα, συνοδός µας– ένα SsangYong Tivoli µε υ-
γραέριο, ένα αυτοκίνητο που αποδείχθηκε πραγµατική έκ-
πληξη και πολύτιµο εργαλείο σε αυτό το παράξενο καλοκαι-
ρινό εγχείρηµα.

Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο στο Tivoli είναι ότι, 
παρά τα πολλά και δύσκολα χιλιόµετρα που γίνονταν κάθε 
µέρα, δεν υπήρξε ούτε µία στιγµή που να νιώσεις ότι το αυ-
τοκίνητο σε κουράζει. Εξαιρετικά τα καθίσµατα (η µέση ενός 
50άρη χτυπάει «καµπανάκι» αµέσως), πολύ σωστή η θέση 
οδήγησης, θετική σε ρύθµιση η ανάρτηση (ούτε σκληρή ού-
τε µαλακή να χαζεύει στις ατέλειωτες φουρκέτες που περά-
σαµε), ακριβές και γρήγορο τιµόνι, όλα αυτά λειτουργούσαν 
ώστε να φτάνεις στο τέλος της ηµέρας και να αισθάνεσαι 
ότι µόνο η πείνα σε κρατάει µακριά από το να συνεχίσεις.

Εξίσου σηµαντικό στοιχείο το γεγονός ότι το Tivoli είναι 
λες και έχει ραφτεί… sur mesure για το ελληνικό επαρχια-
κό δίκτυο. Ούτε µεγάλο ούτε µικρό, χωράει παντού και χω-
ράει το ίδιο πολλά πράγµατα, ιδίως όταν µεταφέρεις, εκτός 
των άλλων, έναν σκασµό φωτογραφικό εξοπλισµό. Για την 

κατανάλωση σας γράφουµε αλλού. Αυτό που εδώ πρέπει 
να σηµειωθεί είναι ότι ο κινητήρας µε το εργοστασιακό 
«γκάζι» είναι απίστευτα οµαλός στη λειτουργία του και δύ-
σκολα αντιλαµβάνεται κανείς τη διαφορά στη λειτουργία του 
µε βενζίνη.

Αν θα αλλάζαµε κάτι, θα ήταν µικροπράγµατα. Τα λάστι-
χα µε το 45άρι προφίλ και τη 18άρα ζάντα είναι µάλλον υ-
περβολή, έστω κι αν αρέσουν (όπως και όλο το αυτοκίνητο 
άρεσε όπου κι αν βρεθήκαµε, ιδίως µε αυτή την πανέµορ-
φη διχρωµία κόκκινο-µαύρο). Και θα άλλαζα και το κιβώτιο 
ταχυτήτων. Μόνο αν θα ταξίδευα πολλές ώρες στην εθνική 
θα το προτιµούσα. Σε αυτό το ταξίδι, πάντως, δεν «έδεσε» 
µε το περιβάλλον. Και ευτυχώς που υπήρχε εκείνο το µαγι-
κό κουµπάκι στο πλάι του επιλογέα για τη χειροκίνητη λει-
τουργία που πολλές φορές πάνω στην Πίνδο, σε δύσκολες 
ανηφόρες και στροφές, µας ξελάσπωσε.

Tι µένει, λοιπόν, έπειτα από ένα τέτοιο ταξίδι-αστραπή 
στις τέσσερις (τρεις, για την ακρίβεια) γωνιές της Ελλάδας; 
Μένει πρώτα απ’ όλα η αίσθηση ότι τούτη η χώρα βρέθηκε 
να φορά ένα παλιοµοδίτικο ρετάλι Ιστορίας µικρό στο νού-
µερο. Όλα τη στενεύουν, όλα της φταίνε, οι ραφές πάνε να 
ανοίξουν και τίποτα δεν φαίνεται ικανό να την ξαναβάλει 
στο προσκήνιο της εποχής και των νέων καιρών.
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Μένει, από την άλλη, ένας τόπος εξέχουσας λαμπρότη-
τας και ευγενούς αυτάρκειας. Ένας τόπος υψηλός σε τό-
νους μα χαμηλός σε βλέμμα και με μια εσωτερικότητα μο-
ναδική. Το έχω ξαναπεί: αν υπάρχει μία οδός για να ξανα-
βρούμε τον εαυτό μας ως λαός, αυτός ο ακατάβλητης έξα-
ψης ελληνικός τόπος είναι ο μοναδικός «χάρακας» πάνω 
στον οποίο μπορούμε να ακουμπήσουμε με βεβαιότητα και 
ασφάλεια για να πορευτούμε.

Μένει επίσης η σιγουριά ότι ένα SsangYong μπορεί να 
είναι πολύ καλύτερο ως σύντροφος σε αυτού του είδους τα 
ταξίδια από πολλά «επώνυμα» μοντέλα της εγχώριας αγο-
ράς. Προσαρμόστηκε αμέσως στο fast forward της προσπά-
θειας, δεν δυσανασχέτησε πουθενά (από τα στενά της Καρ-
δαμύλης και της παλιάς Ξάνθης έως τις φουρκέτες πάνω 
στην Πίνδο, κατηφορίζοντας προς Καστοριά), δεν παραπο-
νέθηκε και δεν μας κούρασε στο ελάχιστο. Δεν μπορώ να 
φανταστώ –ούτε έχω κάνει ξανά στο παρελθόν– τέτοια α-
παιτητική δοκιμή. Και με το χέρι στην καρδιά ξέρω να πω 
ότι το Tivoli αξίζει και το τελευταίο ευρώ που θα δώσετε.

Μένει, τέλος, η επιβεβαίωση ότι το ταξίδι, ένα τέτοιο τα-
ξίδι, είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος (μαζί με την τέχνη) για 
να πάρει κεφάλι ο άνθρωπος στην κούρσα με τον χρόνο και 
τη φθορά. Μέσα από τέτοια ταξίδια, της ορμής και της έντα-

σης, μπορείς να νιώσεις την εύνοια της θνητότητας, να αι-
σθανθείς κοντά ή και πάνω από τους θεούς σου. Πιστέψτε 
με, δεν χρειάζονται πλούτη, παλάτια και υψηλές φιλοσοφί-
ες. Αρκεί η πίστη στα θαύματα που σε περιμένουν –πάντα 
σε περιμένουν– μετά την επόμενη στροφή και την επόμενη 
και την επόμενη. Και μόλις 194 ευρώ.

Αξίζει τελικά το «γκάζι»;
Το γράφουμε ευθύς εξαρχής: χρειαστήκαμε 194 ευρώ κα-
ταναλώνοντας αποκλειστικά LPG, κάνοντας 3.022 χιλιόμε-
τρα διαδρομής και έχοντας οδηγήσει σχεδόν 57 ώρες μέσα 
σε πέντε μέρες. Οι αριθμοί μιλούν για μια κατανάλωση της 
τάξης των 8,7 λίτρων με πολύ προσεκτική και αυστηρά 
προσηλωμένη οδήγηση, έτσι ώστε να επιτύχουμε τη μέγι-
στη δυνατή οικονομία.

Οι τιμές των βενζινάδικων είχαν μια απόκλιση περίπου 
10 λεπτών, από τα 0,70 έως και τα 0,80 ευρώ, με κάποιες 
«πιάτσες» (όπως τα Ιωάννινα ή η Ξάνθη) να έχουν αρκετά 
χαμηλές τιμές. Υπολογίστε μια μέση τιμή στα 0,75 λεπτά αν 
θέλετε να κάνετε κάποιο αντίστοιχο ταξίδι (τιμές Αυγούστου 
2017). Η διασπορά των βενζινάδικων με LPG είναι επαρκέ-
στατη πλέον, με εξαίρεση κάποιες περιοχές (όπως ο νομός 
Λακωνίας).

Στο ερώτημα αν συμφέρει το γκάζι η απάντηση προ-
φανώς έχει δοθεί με όσα περιγράφουμε πιο πάνω. Στην 
περίπτωση του SsangYong Tivoli ΕCO τα πράγματα είναι 
ακόμη πιο ενθαρρυντικά, καθώς πρόκειται για μια εργο-
στασιακή εγκατάσταση από κορυφαία ιταλική μάρκα, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται σχετικά με την αξιοπιστία, την α-
σφάλεια και τις εγγυήσεις, που είναι ίδιες με του βενζι-
νοκίνητου. Το αν αξίζει να δώσει κανείς τα επιπλέον 
1.200 ευρώ για να το αγοράσει αντί για την έκδοση βεν-
ζίνης είναι θέμα που άπτεται των χιλιομέτρων που κάνει 
κάθε χρόνο και του είδους των δρόμων στους οποίους 
κινείται. Σ’ εμάς, πάντως, η εξίσωση βγήκε και με το πα-
ραπάνω.

Ελπίζουμε το μεγάλο ταξίδι που κάναμε να ξεδιαλύνει 
κάπως το τοπίο για όσους ενδιαφέρονται, καθώς τα 3.000 
χιλιόμετρα είναι άκρως αντιπροσωπευτικά μιας λελογι-
σμένης χρήσης του αυτοκινήτου. Και να κλείσουμε υπεν-
θυμίζοντας τη μεγάλη αυτονομία του Tivoli (που αγγίζει τα 
1.200 χιλιόμετρα συνδυαστικά με τη βενζίνη) και αυτό 
που γράψαμε πιο πάνω, ότι οι διαφορές λειτουργίας του 
κινητήρα με το ένα ή το άλλο καύσιμο είναι μηδαμινές 
και χρειάζεται πολύ εξασκημένος οδηγός για να καταλά-
βει πότε κινείται με γκάζι και πότε με βενζίνη.
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Α
υτό είναι λοιπόν το πολυαναµενόµενο 
hypercar της Mercedes για τον µισό αιώ-
να AMG, η Mercedes-ΑMG Project One, 
που χρειάζεται λιγότερα από 6 δεύτερα 
για το 0-200 χλµ./ώρα και η τελική του 
ξεπερνά αρκετά τα 350 χλµ./ώρα.

Σ χ ε δ ι α σ τ ι κ ά  ο ι  Γ ε ρ µ α ν ο ί  τ η ς 
Mercedes-AMG απέφυγαν τις ακρότητες και τις υπερβο-
λές, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στη λειτουργικότητα του 
design και στην αεροδυναµική του αµαξώµατος, το οποίο 
είναι όλο κατασκευασµένο από ανθρακόνηµα. Το πακέτο 
των ενεργών αεροδυναµικών βοηθηµάτων είναι µεγάλο, 
η τεράστια εισαγωγή αέρα πάνω από την οροφή τύπου 
LMP1 είναι χαρακτηριστική, το ίδιο και ο µεγάλος διαχύ-
της στο πίσω µέρος, καθώς και η µονή εξάτµιση µε τις 
δύο µικρότερες απολήξεις για τις βαλβίδες ανακούφισης.

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, 

DREAM CAR

H MERCEDES-AMG PROJECT ONE 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ FORMULA 1 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ.
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καθώς συνδυάζει αρκετά στοιχεία από τη Formula 1, π.χ. 
το τιμόνι, με επιλογές που θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε ένα αυτοκίνητο που θα κινείται νόμιμα σε δημόσιο δρό-
μο. Τα «καθίσματα» είναι στην ουσία μικρά «μαξιλάρια» 
στο ήδη διαμορφωμένο περίγραμμα στο πλαίσιο, ενώ 
ρυθμιζόμενα είναι τα πεντάλ και το τιμόνι.

Ο εξοπλισμός αποτελείται από δύο οθόνες (μία ως πίνα-
κας οργάνων και μία για το σύστημα infotainment), ενώ όταν 
βγει στην παραγωγή θα διαθέτει και όλα τα σύγχρονα συστή-
ματα ασφάλειας και άνεσης για τους επιβάτες.

Η κινητήρια μονάδα είναι μια διαφοροποιημένη εκδοχή 
αυτής που χρησιμοποιήθηκε στο μονοθέσιο W08 της Formula 
1 και είναι ένα υβριδικό σύστημα με έναν V6 1.600 κυβικών 
με μονό turbo και τέσσερις ηλεκτροκινητήρες. Το σύστημα 
λειτουργεί σχεδόν όπως τα αντίστοιχα στη Formula 1, με τον 
κινητήρα εσωτερικής καύσης να αποδίδει περίπου 680 άλο-
γα και, αν όντως επιβεβαιωθούν παλαιότερες πληροφορίες 

από το αφεντικό της AMG Tobias Moers, να χρειάζεται πλήρη 
ανακατασκευή κάθε 50.000 χλμ.

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.006 και πλέον ίππους, 
καθώς υπάρχουν και οι 326 ίπποι των δύο υπερσύγχρονων 
ηλεκτροκινητήρων που κινούν τους εμπρός τροχούς και 
κάνουν το Project One τετρακίνητο. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να αναφέρουμε πως τον κινητήρα εσωτερικής καύσης συν-
δράμουν οι άλλοι δύο ηλεκτροκινητήρες, με τον πρώτο, α-
πόδοσης 136 ίππων, να ενεργεί στο turbo έτσι ώστε να μει-
ωθεί στο ελάχιστο το lag, ενώ ο άλλος, απόδοσης 163 ίπ-
πων, βρίσκεται ενσωματωμένος στον στροφαλοφόρο.

Η Mercedes-AMG Project One θα παράγεται από την 
AMG, θα κατασκευαστεί σε μόλις 275 μονάδες και η τιμή 
του, προ φόρων, θα φτάνει τα 2.275.000 ευρώ. Περιττό να 
πούμε ότι ήδη έχουν πουληθεί όλες, με την εταιρεία να 
υπόσχεται ότι και οι 275 θα έχουν παραδοθεί στους τυχε-
ρούς ιδιοκτήτες τους μέχρι το τέλος του 2020.
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