
• Κιτ επιβίωσης για το χειμώνα
• Πανάκριβα και άχρηστα αξεσουάρ
• Xρηματιστήριο παλιών αυτοκινήτων
• Αυτοκίνητα που θέλουμε να μας χαρίσουν&

• FOCUS ST 
• KIA RIO 1.4 CRDI
• SEAT IBIZA 1.0 TSI  
• MERCEDES GLA 180 CDI

AUTO

HONDA
ΝΕΟ

JAZZ

ΝΕΟ VW Touran 1.6  TDI
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ROLLS ROYCE  
ΣΕΤ ΠΙΚ ΝΙΚ

Αν το στυλ είναι το παν και 
στο πικ νικ το σετ αυτό της 
Rolls Royce είναι ιδανική 

επιλογή. Κοστίζει κάτι 
παραπάνω αλλά χαλάλι, 
ενώ άλλα πανάκριβα και 

μάλλον άχρηστα αξεσουάρ 
θα βρείτε στη 

σελίδα 28.





Ανανεωμένο Hyundai i30 
από €13.890

Ü H ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τη διάθεση και τις 
τιμές πώλησης του ανανεωμένου i30.

Με αισθητικές αλλαγές και φρέσκο παρουσιαστικό το i30 της 
Hyundai συνεχίζει την πορεία του στην εγχώρια αγορά με τιμή από 
€13.890 (με απόσυρση και έκπτωση) στη βασική και μοναδική 
έκδοση βενζίνης στα 1.400 κ.εκ. (100 ίπποι). Φυσικά, το ενδιαφέρον 
μετατοπίζεται στις ντίζελ εκδόσεις (DSL), με τη βασική στα 1.400 κ.
εκ. με τους 90 ίππους να κοστίζει από €16.390 και την ντίζελ των 
1.600 κ.εκ. (136 ίπποι) να διατίθεται από €18.720. Η τελευταία 
διατίθεται και με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 
σχέσεις (7DCT). Ειδικό βάρος έχει η πιο οικογενειακή στέισον 
έκδοση Tourer, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως το πακέτο iView είναι 
διαθέσιμο σε κάθε έκδοση έναντι €500.

Αυτή είναι η 
πισωκίνητη 
Lamborghini 
Huracan LP580-2

Στο εσωτερικό της νέας      Mercedes-Benz E-Class!
Ü Η καινούργια E-Class της Mercedes θα 

παρουσιαστεί μεν επίσημα στις αρχές του 2016 
στην έκθεση του Ντιτρόιτ, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη 
γερμανική εταιρεία να δώσει από τώρα στη δημοσιότητα 
τις πρώτες φωτογραφίες του εσωτερικού της, αλλά και 
στοιχεία για τα διάφορα συστήματα με τα οποία θα 
εξοπλίζεται.
Το εσωτερικό της, λοιπόν, αποτελεί σαφώς την εξέλιξη 
του τρέχοντος διάκοσμου και ακολουθεί την πιο 
πρόσφατη λογική σχεδίασης των μοντέλων της 
Mercedes, ενώ θα χαρακτηρίζεται από δύο μεγάλες 
οθόνες, που οπτικά δίνουν την αίσθηση μιας ενιαίας. 
Είναι όμως δύο, με την καθεμία να έχει μέγεθος 12,3 

ιντσών και ιδιαίτερα μεγάλη ανάλυση 1.920x720 pixels.
Ανεξάρτητα, πάντως, από το μέγεθος της κεντρικής οθόνης, 
εκεί θα προβάλλονται όλες οι πληροφορίες από τον 
εξοπλισμό ασφάλειας, διασύνδεσης και διευκόλυνσης, οι 
οποίες βεβαίως θα είναι πολύ περισσότερες στην 
περίπτωση που η νέα μεγάλη Mercedes είναι εξοπλισμένη 
και με το σύστημα Comand Online. Μια άλλη καινοτομία 
είναι τα touchpads, οι ενεργές επιφάνειες αφής σε 
ελεύθερη απόδοση, στο τιμόνι, που έχουν αντικαταστήσει 
κάποια συμβατικά μπουτόν για τον έλεγχο του συστήματος 
infotainment, ενώ touchpad μπορεί να υπάρχει και στην 
κονσόλα, όπως άλλωστε συμβαίνει τόσο στην υπάρχουσα 
σειρά Ε όσο και σε άλλα μοντέλα της Mercedes.

Νέο Honda HR-V 
από €21.070

Ü Η Honda επιστρέφει στην ελληνική αγορά και στην 
κατηγορία των κόμπακτ SUV με το ολοκαίνουριο HR-V που 

διατίθεται με δύο κινητήρες.
Στην περίπτωση του 1.5 i-VTEC (130 ίπποι, 155 Nm, 130 γρ. CO2/χλμ.) 
με το μηχανικό 6άρι κιβώτιο οι τιμές πώλησης ξεκινούν από €21.070 
(€22.500 δίχως απόσυρση), ενώ στην περίπτωση της έκδοσης με το 
αυτόματο CVT το κόστος ανέρχεται στα €25.070 (€26.500 δίχως 
απόσυρση). Οι τιμές για την ντίζελ έκδοση 1.6 i-DTEC (120 ίπποι, 300 
Nm, 104 γρ. CO2/χλμ.) με μηχανικό 6άρι κιβώτιο ξεκινούν από 
€25.070 (€26.500 δίχως απόσυρση), ενώ σημειώστε πως όλες 
εκδόσεις HR-V είναι προσθιοκίνητες.

ΝΕΑ
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ÜΑισθητικά η πισωκίνητη Huracan, που έκανε το 
ντεμπούτο της τον προηγούμενο μήνα στο Λος 

Άντζελες, ξεχωρίζει από τους νέους προφυλακτήρες 
και τις νέας σχεδίασης ζάντες 19΄΄ που τη διαφορο-
ποιούν από τις τετρακίνητης εκδοχές της. Σχετικά με 
τα μηχανικά μέρη, έχει επαναρρυθμιστεί η ανάρτηση, 
το σύστημα διεύθυνσης, καθώς και τα ηλεκτρονικά 
συστήματα ευστάθειας και πρόσφυσης. Πηγή ισχύος 
είναι ο V10 των 5,2 λτ. που για την περίσταση αποδίδει 

580 άλογα. Παρόλο που η πισωκίνητη Huracan είναι 
ελαφρύτερη κατά 33 kg (ελλείψει τετρακίνησης), οι ε-
πιδόσεις είναι λίγο πιο αργές από της LP610-4, με το 
0-100 να πετυχαίνεται σε 3,4 δλ. και την τελική να φτά-
νει τα 320 χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση είναι στα 
11,9 λτ. / 100 χλμ. και η εκπομπή CO2 στα 278 γρ./χλμ. 
Οι τιμές πώλησης της LP580-2 ξεκινούν από €150.000 
(προ φόρων) σε σχέση με την ακριβότερη τετρακίνηση 
LP610-4, που τιμάται στα €169.500.

Στο εσωτερικό της νέας      Mercedes-Benz E-Class!
Από κει και πέρα, η λίστα με τους συνδυασμούς 
χρωμάτων, λεπτομερειών και επενδύσεων είναι 
μεγάλη, ενώ σε ό,τι αφορά τα συστήματα ασφαλείας 
καινούργιο είναι το Intelligent Drive Next Level, που 
λειτουργεί  χρησιμοποιώντας μια κάμερα και 
αισθητήρες ραντάρ και διαθέτει κάποια στοιχεία 
αυτόνομης οδήγησης. Έτσι, μεταξύ άλλων, μπορεί να 
ακολουθήσει προπορευόμενα αυτοκίνητα διατηρώντας 
σταθερή την απόσταση μεταξύ τους με ταχύτητα έως 
και 200 χλμ./ώρα, ενώ μπορεί να αναγνωρίζει τα 
ισχύοντα κάθε φορά όρια ταχύτητας και να τα 
ακολουθεί αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του 
οδηγού.

Ακόμα πιο εξελιγμένο είναι και το σύστημα αυτόματης 
πέδησης με λειτουργία διασταύρωσης που αναγνωρίζει 
τόσο οχήματα όσο και πεζούς, ενώ στην περίπτωση που ο 
οδηγός κάνει μια απότομη μανούβρα, π.χ. για να 
αποφύγει κάποιο εμπόδιο, το σύστημα διεύθυνσης 
υποβοηθά την κατάσταση με κατάλληλες κινήσεις του 
τιμονιού.
Επιπρόσθετα ενδιαφέροντα στοιχεία εξοπλισμού της νέας 
Mercedes E-Class είναι το αυτόματο παρκάρισμα (και 
ξεπαρκάρισμα) με τη βοήθεια εφαρμογής, η χρήση του 
smartphone ως κλειδί και η επικοινωνία με άλλα 
αυτοκίνητα για ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών επίσης 
μέσω κινητής τηλεφωνίας και του συστήματος Car-to-X.

ÜΤο κορυφαίο σεντάν της Volvo θα κάνει επίσημο ντεμπούτο στις 11 
Ιανουαρίου, στο Ντιτρόιτ και αισθητικά ξεχωρίζει από τη νέα του μάσκα 

που παραπέμπει στην αντίστοιχη εμβληματική του XC90. Στο εσωτερικό το 
στοιχείο που κυριαρχεί είναι η μεγάλη σε στιλ tablet κεντρική οθόνη, από την 
οποία ελέγχονται σχεδόν τα πάντα με φουλ πρόσβαση και υποστήριξη 
διασύνδεσης.
Θα περιλαμβάνει δηλαδή τετρακύλινδρα σύνολα βενζίνης και πετρελαίου, με 
turbo, με δύο turbo ή με το συνδυασμό turbo και μηχανικού υπερσυμπιεστή, 
ενώ η κορυφαία έκδοση θα είναι και εδώ η plug-in υβριδική Τ8, η απόδοση 
της οποίας θα ξεπερνά κατά πάσα πιθανότητα τους 400 ίππους. Συγκεκριμένα, 
η έκδοση T8 AWD (με πίσω ηλεκτροκινητήρα) αποδίδει 320 ίππους, η T6 AWD 
(με συμβατική τετρακίνηση) επίσης 320 ίππους, η D5 έχει 235 ίππους και η 
βασική D4 με 190 ίππους. Στην Ευρώπη η πρεμιέρα θα γίνει τον Μάρτιο στην 
Γενεύη με τις πωλήσεις να ξεκινούν την άνοιξη.
Από πλευράς τεχνολογίας και άνεσης, το νέο S90 διαθέτει ένα προηγμένο 
χαρακτηριστικό ημι-αυτόνομης οδήγησης, το Pilot Assist. Το σύστημα 
εφαρμόζει απαλές κινήσεις στο τιμόνι για να διατηρεί το αυτοκίνητο μέσα στη 
διαγράμμιση της λωρίδας κυκλοφορίας σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου έως 
τα 130 χλμ./ώρα, χωρίς την οποιαδήποτε μεσολάβηση του οδηγού και χωρίς 
πλέον να χρειάζεται το αυτοκίνητο να ακολουθεί κάποιο άλλο όχημα. Ανάμεσα 
στις λοιπές τεχνολογικές καινοτομίες είναι το City Safety που εξυπηρετεί στην 
ανίχνευση μεγάλων ζώων. Πρόκειται για ένα σύστημα ικανό να εντοπίζει 
μεγάλα ζώα (π.χ. άλογο, αγελάδα, ελάφι κ.α.), κατά τη διάρκεια της μέρας αλλά 
και της νύχτας. Όπως και στην ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, η τεχνολογία 
προσφέρει όλα τα γνωστά -από άλλες εφαρμογές της Volvo- επίπεδα 
προειδοποίησης αλλά και αυτόματης πέδησης αν κριθεί αναγκαίο, για την 
αποφυγή μιας σύγκρουσης.
Στην εξέλιξη του νέου S90 έχει χρησιμοποιηθεί και ο προηγμένος εξομοιωτής 
πλαισίου Vi-Grade, στον οποίο πρόσφατα επένδυσε η Volvo Cars. Από κει και 
πέρα το παρόν δίνουν και τα ήδη γνωστά ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας 
της Volvo, μαζί με νέες υπηρεσίες που βασίζονται στο Cloud. 

Σε πρώτο πλάνο το Volvo S90
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«ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΊΑΣ    
  ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016»!

JEEP RENEGADE 

Σ
το θεσμό του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την 
Ελλάδα», ο οποίος συμπληρώνει φέτος 10 
χρόνια λειτουργίας, συμμετέχουν επαγγελματί-
ες δημοσιογράφοι από το χώρο του Ειδικού 
Τύπου, οι οποίοι ψηφίζουν με βάση όχι μόνο τα 

προσόντα του κάθε αυτοκινήτου αλλά και το πώς αυτό 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του Έλληνα αγο-
ραστή και στις συνθήκες της ελληνικής αυτοκινητικής και 
κοινωνικής πραγματικότητας.
Το βραβείο εκ μέρους της Jeep παρέλαβαν ο πρόεδρος 
του ομίλου κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης, ο γενικός διευθυ-
ντής κ. Ανδρέας Σουλουτζιδάκης και η διευθύντρια Επι-
κοινωνίας κ. Κορίνα Βαλυράκη. Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο του Kitchen Bar στη μαρί-
να Αλίμου, όπου μετά τη βράβευση ακολούθησε πάρτι 
για τη συμπλήρωση 10 χρόνων διοργάνωσης του θε-
σμού. Μετά την 1η θέση, τα αποτελέσματα διαμορφώθη-
καν με την παρακάτω σειρά:
� OPEL ASTRA
� HYUNDAI i20
� VW PASSAT
� SSANGYONG TIVOLI
� FORD MONDEO
� CITROEN C1 - PEUGEOT 108
� SMART FORTWO / FORFOUR
� RENAULT TWINGO
� FIAT 500X

Φέτος το θεσμό τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευ-
τής Μιχάλης Παπαδόπουλος (τέως υφυπουργός Μετα-
φορών), ο βουλευτής Γιώργος Αμυράς, ο δήμαρχος Αλί-
μου Ανδρέας Κονδύλης, ο πρόεδρος του ΣΕΑΑ Γιώργος 
Βασιλάκης, καθώς και στελέχη των εταιρειών εισαγωγής 
αυτοκινήτων. 

Χορηγοί της εκδήλωσης για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς», 
η οποία, όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος διοργανώθηκε 
από την Promauto, ήταν η εταιρεία φυσικού αερίου 
Fisikon, το Kitchen Bar, το McArthurGlen και τα λιπαντι-
κά Eneos.

ΣΕ ΕΙΔΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΉ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΤΤΙΚΉΣ 
ΤΉΝ ΠΕΜΠΤΉ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟ JEEP RENEGADE ΕΞΕΛΕΓΉ 
«ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟ ΤΉΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016».

ΝΕΑ
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Στη Γενεύη  
το Fiat 124 Spider

Νέα τούρμπο έκδοση 
στα 1.400 κ.εκ.  
για το Suzuki Vitara

Ü Το ιταλικό roadster θα κάνει πρεμιέρα τον 
Μάρτιο στο σαλόνι της Γενεύης και τελικά 

κάτω από το καπό του θα έχει τον ίδιο Multiair κινη-
τήρα των 1.400 κ.εκ., αλλά με μειωμένη ισχύ στα 140 
άλογα (και όχι στα 160, όπως το αμερικανικό 124 
Spider που παρουσιάστηκε στο Λος Άντζελες). Ο μό-
νος λόγος που μπορούμε να υποθέσουμε είναι πως 
οι ιθύνοντες της εταιρείας θέλουν να δώσουν χώρο 
σε μία ισχυρότερη εκδοχή (πιθανώς με τα σήματα 
της Abarth), αν και δεν πρόκειται με το ίδιο μοτέρ (ί-
σως με το μεγαλύτερο στα 1.750 κ.εκ.).
Συγκεκριμένα, το 124 Spider με τον τούρμπο τετρα-
κύλινδρο αποδίδει 140 ίππους, συνδυάζεται με μη-
χανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και η ισχύς περνά στους 
πίσω τροχούς. Υπενθυμίζεται πως η ανάρτηση ε-
μπρός είναι από διπλά ψαλίδια, πίσω υπάρχουν πολ-
λαπλοί σύνδεσμοι και γενικότερα το ιταλικό roadster 
είναι χτισμένο πάνω στο Mazda MX-5, με τα δύο αυ-
τοκίνητα να κατασκευάζονται στη Χιροσίμα.

Ü Το Suzuki Vitara απέκτησε την ισχυρότερη 
αποκλειστικά τετρακίνητη έκδοση με 140 

άλογα στα 1.400 κ.εκ. και από €23.830.
Πρόκειται για την έκδοση 1.4 S DITC με τον νέο τετρα-
κύλινδρο της γενιάς Boosterjet που αποδίδει 140 ίπ-
πους και 220 Nm ροπής. Με την προσφορά της αντι-
προσωπείας και την απόσυρση η τιμή πώλησης ξεκι-
νά από €23.830, ενώ ο νέος turbo, που συνδυάζεται 
με μηχανικό ή με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και α-
ποκλειστικά με τετρακίνηση, εξασφαλίζει στο Vitara 
των 1.200+ κιλών το 0-100 σε 10,2 δλ., με τελική στα 
200 χλμ./ώρα, μέση τυποποιημένη κατανάλωση στα 
5,4 λτ. / 100 χλμ. και εκπομπή CO2 στα 127 γρ./χλμ.

Ü Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή και της τελευ-
ταίας McLaren P1 από τις 375 συνολικά, που είχαν προ-

πωληθεί εδώ και καιρό.
Η McLaren P1 παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο στην έκθεση αυτο-
κινήτου στο Παρίσι το 2012, ενώ η παραγωγή ξεκίνησε το καλο-
καίρι του 2013, έγκαιρα για την 50ή επέτειο της εταιρείας που ί-
δρυσε ο Bruce McLaren, 
με το πρώτο αυτοκίνητο 
που κατασκευάστηκε να εί-
ναι ασημένιο, με εμφανή τα 
στοιχεία από ανθρακόνημα. 
Η τελευταία ήταν πορτοκαλί 
(τη βλέπετε στη φωτογρα-
φία δίπλα στην πρώτη), ε-
νώ αρχικά ο προγραμματι-
σμός της μάρκας περιλάμ-
βανε 500 μονάδες. Ωστόσο, 
έπειτα από πιέσεις των τότε 
εν δυνάμει αγοραστών για ακόμα περισσότερη συλλεκτικότητα και 
αποκλειστικότητα, ο τελικός αριθμός μειώθηκε στις 375. Μερικά 
ενδιαφέροντα δεδομένα για την P1 είναι πως:
Συνολικά κατασκευάστηκαν 13 για δοκιμές που διένυσαν συνολι-

κά 620.000 χιλιόμετρα, 5 για την έγκριση τύπου, 3 προ-παραγωγής 
και οι 375 που αναφέραμε.
Η McLaren P1 των 916 ίππων έχει το 0-100 σε λιγότερο από 3 
δλ., το 0-200 σε 0,7 δλ. και το 0-300 σε 17 δλ.! Τελική στα 350 
χλμ./ώρα!
Ο χρόνος κατασκευής για καθεμία είναι περίπου 800 ώρες, ενώ 

στην όλη διαδικασία εμπλέ-
κονται 105 άνθρωποι.
Το πιο δημοφιλές χρώμα εί-
ναι το κίτρινο με την ονομα-
σία Volcano Yellow.
Το σύστημα πέδησης της 
Akebono που διαθέτει εν-
σωματώνει διαστημική τε-
χνολογία και την ακινητο-
ποιεί από τα 300 χλμ./ώρα 
σε 6,2 δλ. και σε απόσταση 
246 μέτρα.

Οι αγοραστές που πλήρωσαν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ για 
να την αποκτήσουν προέρχονται: 34% από τις ΗΠΑ, 26% από την 
Ευρώπη, 13% από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και 27% από 
την Ασία και την Ωκεανία.

Πάει και η τελευταία McLaren P1

Ποια είναι η γκάμα 
κινητήρων της Alfa 
Romeo Giulia;

Ü Μετά την κορυφαία QV των 510 ίππων οι Ιταλοί ανα-
κοίνωσαν και τις πιο… ταπεινές εκδόσεις, όπου στη 

βάση βρίσκεται η δίλιτρη έκδοση με τα 200 άλογα.
Καλός και ωραίος ο bi-turbo V6 των 2.900 κ.εκ. της Alfa Romeo, 
αλλά το ενδιαφέρον των περισσοτέρων μετατοπίζεται στις 
μικρότερες και φτηνότερες εκδόσεις. Προς το παρόν ούτε λόγος 
για τις μικρές εκδόσεις της Giulia στα 1.600 ή 1.750 κ.εκ., αλλά 
κάτι είναι και η ανακοίνωση για τους δίλιτρους βενζινοκινητήρες 
με 200, 250 και 280 άλογα. Αυτόματα κιβώτια θα είναι διαθέσιμα 
και με τις τρεις εκδοχές. Η έκδοση των 200 ίππων θα είναι 
αποκλειστικά πισωκίνητη, των 250 ίππων θα είναι μόνο 
τετρακίνητη, ενώ η top δίλιτρη με τα 280 άλογα θα είναι 
πισωκίνητη ή τετρακίνητη.  Στους ντ ίζελ υπάρχει  ο 
τετρακύλινδρος των 2.200 κ.εκ. με 150, 180 και 210 ίππους.

Διαθέσιμο το VW Passat 
BiTDI με τα 240 άλογα

Ü Από €42.500 ξεκινά το Passat 2.0 BiTDI με τον ισχυρότε-
ρο δίλιτρο πετρελαιοκινητήρα που έχει παρουσιάσει ποτέ η 

Volkswagen.
Πρόκειται για τον τετρακύλινδρο των 2.000 κ.εκ. με τα δύο turbο, ο 
οποίος αποδίδει 240 ίππους, ενώ χρειάζεται μόλις 6,3 δλ. για να 
ολοκληρώσει το 0-100, με την τελική να φτάνει τα 240 χλμ./ώρα. Ο 2.0 
BiTDI συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη DSG με 7 σχέσεις –που έχει εξελιχθεί ειδικά προκειμένου 
να μπορεί να διαχειριστεί τόσο μεγάλη ροπή–, ενώ υπάρχει σύστημα 
τετρακίνησης. Παρά την υψηλή απόδοση του κινητήρα και την 
παρουσία τετρακίνησης, η μέση κατανάλωση του Passat 2.0 BiTDI 
είναι στα 5,3 λτ. /100 χλμ. με εκπομπή CO2 στα 139 γρ./χλμ.

ΝΕΑ
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O ΠΙΟ HIGH TECH 
ΧΙΛΙΑΡΗΣ ΓΙΑ ΤΑ  
VW POLO KAI GOLF

1.0 
TSI

O τρικύλινδρος των 
1.000 κυβικών είναι 
η τελευταία 
προσθήκη στην 

επιτυχημένη και ιδιαίτερα 
αποδοτική γκάμα των TSI και 
παρόλο που είναι ο 
μικρότερος, είναι ιδιαίτερα 
προηγμένος τεχνολογικά. 
Τόσο, που οι κορυφαίες 
εκδόσεις του, αυτή των 110 
ίππων στο Polo και των 115 

στο Golf 1.0 TSI, έχουν να 
επιδείξουν ροπή 200 Nm, 
γεγονός που τους φέρνει στην 
κορυφή όλων των συνόλων 
βενζίνης ευρείας παραγωγής 
σε ό,τι αφορά την ειδική ροπή 
(Nm / 1.000 κυβικά).
Φυσικά τα high tech 
χαρακτηριστικά δεν 
εξαντλούνται εδώ, μια και 
κατασκευάζεται από αλουμίνιο 
προκειμένου να είναι 

ελαφρύς, είναι turbo και έχει 
άμεσο ψεκασμό, μεταβλητό 
χρονισμό τόσο των βαλβίδων 
εισαγωγής όσο και αυτών της 
εξαγωγής, διαθέτει πολλαπλή 
εισαγωγή με ενσωματωμένο 
εναλλάκτη για τον αέρα υπερ-
πλήρωσης, καθώς και αντλία 
λαδιού πλήρους μεταβλητής 
λειτουργίας. 
Με τα παραπάνω δεν 
επιτυγχάνονται μόνο υψηλές 

αποδόσεις και επιδόσεις αλλά 
και ιδιαίτερα μεγάλη 
οικονομία καυσίμου, καθώς 
και πολύ χαμηλές εκπομπές 
ρύπων, τόσο στο Polo όσο και 
στο Golf. 
Ενδιαφέρον είναι πως το 1.0 
TSI συνδυάζεται, εκτός από το 
στάνταρ χειροκίνητο κιβώτιο 6 
σχέσεων, και με αυτόματο 
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 
(DSG) με 7 σχέσεις. 

Ως Bluemotion η Volkswagen χαρακτηρίζει τα μοντέλα με ιδιαίτερα μικρή 
κατανάλωση και αντίστοιχα χαμηλές εκπομπές ρύπων. Το Polo με τον 1.0 TSI, 
στην εκδοχή των 95 ίππων, είναι το πρώτο μοντέλο βενζίνης στην γκάμα της 
VW που χαρακτηρίστηκε Bluemotion, μια και η επίσημη μέση κατανάλωσή 

του είναι μόλις 4,1 λίτρα αμόλυβδης για κάθε 100 χιλιόμετρα και οι αντίστοιχες 
εκπομπές CO2 94 γραμμάρια το χιλιόμετρο. 
Ως Bluemotion το Polo διαθέτει και ιδιαίτερα προσεγμένη αεροδυναμική, με αεροδυναμικά 
βοηθήματα σε όλο το αμάξωμα, επίπεδο πάτωμα καθώς και μάσκα κλειστού τύπου, ενώ 
ταυτόχρονα έχει να επιδείξει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις, αφού το 0-100 ολοκληρώνεται σε 
10,5 δεύτερα και η τελική του φτάνει τα 191 χλμ./ώρα. 
Ακόμα καλύτερες είναι οι επιδόσεις στην πιο ισχυρή έκδοση του 1.0 TSI με τους 110 ίππους 
(0-100 σε 9,3'', τελική ταχύτητα 196 χλμ./ώρα), η οποία παραμένει ιδιαίτερα οικονομική (4,3 
λίτρα / 100 χιλιόμετρα) και με χαμηλές εκπομπές ρύπων (99 γρ. CO2/χλμ.)
Το Polo 1.0 TSI Bluemotion των 95 ίππων ξεκινά από 13.490 ευρώ με απόσυρση, ενώ η τιμή 
της έκδοσης των 110 ίππων διαμορφώνεται από 13.940 ευρώ, πάντα με απόσυρση.

Τ ο 1.0 TSI είναι το πρώτο Golf με κινητήρα βενζίνης που χαρακτηρίζεται και Bluemotion, 
ενώ το ότι είναι οικονομικό όσο ένα diesel δεν είναι καθόλου υπερβολή, καθώς η 
μέση κατανάλωσή του είναι μόλις 4,3 λίτρα / 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές CO2 99 
γραμμάρια το χιλιόμετρο. Τα συγκεκριμένα νούμερα γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακά 

αν λάβει κανείς υπόψη του πως το 0-100 ολοκληρώνεται σε μόλις 9,7 δεύτερα και η τελική του 
φτάνει τα 204 χλμ./ώρα. Μάλιστα, οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2 δεν αλλάζουν 
ακόμα και όταν ο 1.0 TSI συνδυαστεί με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG με τις 7 
σχέσεις. 
Ως Bluemotion το Golf έχει και εξαιρετική αεροδυναμική, μια και ο συντελεστής οπισθέλκουσάς 
του είναι μόλις 0,28 – τιμή εξαιρετική για την κατηγορία αλλά και τις εξωτερικές διαστάσεις του. 
Φυσικά το 1.0 TSI διατηρεί στο ακέραιο όλα τα πλεονεκτήματα του διαχρονικού best seller της 
κλάσης, όπως την υψηλή ποιότητα κατασκευής, την εξαιρετική οδική συμπεριφορά και βέβαια 
τον πολιτισμένο χαρακτήρα, μια και ο 3κύλινδος των 1.000 κυβικών είναι και ιδιαίτερα 
πολιτισμένος και ήσυχος. 
Το Golf 1.0 TSI των 115 ίππων ξεκινά από 17.540 ευρώ με απόσυρση και με πλήρη βασικό 
εξοπλισμό που περιλαμβάνει δερμάτινο τιμόνι, ζάντες αλουμινίου, Cruise Control, Bluetooth, 
έγχρωμη οθόνη αφής. 

1.000 ΚΥΒΙΚΆ, 115 ΆΛΟΓΆ ΚΆΙ Η ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΗ ΕΙΔΙΚΗ ΡΟΠΗ ΠΆΓΚΟΣΜΙΩΣ

VW POLO 1.0 TSI: ΜΕ 95 ΚΑΙ 110 ΙΠΠΟΥΣ VW GOLF 1.0 TSI: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΣΟ ΕΝΑ DIESEL
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ÜΟ οικονομικός αλλά και φιλικός 
προς το περιβάλλον χαρακτήρας 

του επιτυχημένου Renault Clio ενισχύε-
ται κι άλλο με τη χρήση των αναβαθμι-
σμένων κινητήρων βενζίνης και diesel 
προδιαγραφών Euro 6. Η γκάμα περι-
λαμβάνει ατμοσφαιρικούς και υπερτρο-
φοδοτούμενους κινητήρες βενζίνης που 
αποδίδουν έως και 200 ίππους και φυσι-
κά τον diesel Energy 1.5 dCi.

Ο τελευταίος υπερκαλύπτει και το νέο ό-
ριο απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, 
καθώς οι εκδόσεις του με χειροκίνητο 
κιβώτιο εκπέμπουν μόλις 85 γρ. CO2/χλμ. 
Οι νέες προδιαγραφές υπερκαλύπτονται 
και στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου 
(NOx) και μάλιστα χωρίς την ανάγκη χρή-
σης συστήματος ψεκασμού ουρίας 
(AdBlue), γεγονός που, εκτός των άλλων, 
εξασφαλίζει μεγαλύτερα διαστήματα προ-

γραμματισμένης συντήρησης με μικρότε-
ρο κόστος για τον καταναλωτή.
Το νέο Renault Clio Euro 6 είναι άμεσα δι-
αθέσιμο με ένα ευρύ πακέτο παροχών, 
που περιλαμβάνει bonus απόσυρσης, 5 
χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, δωρεάν 
ασφάλιση και 3 χρόνια οδική βοήθεια. Οι 
τιμές, συμπεριλαμβανομένου του οφέλους 
απόσυρσης, ξεκινούν από €11.040 (βενζί-
νη) και €13.950 (diesel).

Νέο Renault Clio Euro 6:  
Ακόμα πιο δυνατό και χωρίς τέλη

Ισχυρή παρουσία  
της Yamaha στην 
έκθεση του Μιλάνου

ÜΗ Yamaha γιορτάζει 60 χρόνια καινοτομίας με την 
πιο δυνατή γκάμα μοτοσικλετών και επαναπροσ-

διορίζει το ρόλο της ως πρωταγωνιστική μάρκα στην 
Ευρώπη.
H Yamaha αποκάλυψε το νέο ισχυρό μοντέλο-ναυαρχίδα 
MT-10, καθώς και το νέο συμπαγές MT-03, ενώ το καινούρ-
γιο XSR900 φέρνει την 3-κύλινδρη crossplane απόδοση κι-
νητήρα στην οικογένεια των Faster Sons. Το νέο enduro 
WR450F βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της προσοχής, δίπλα 
στο alter ego του WR450F Ντακάρ, που θα διαγωνιστεί στο 
σκληρότερο ράλι του κόσμου, τον Ιανουάριο.
ΜΤ FAMILY: Η άκρως επιτυχημένη οικογένεια MT παραμέ-
νει στην κορυφή των πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη. Πα-
ράλληλα με την παρουσίαση του νέου κορυφαίου-σημείου 
αναφοράς MT-10, και του MT-03, οι λάτρεις της μοτοσικλέτας 
μπορούν τώρα να απολαύσουν το MT-09 και τις παραλλαγές 
του, που το 2016 έρχονται εξοπλισμένα με TCS (Traction 
Control System = Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης).
SPORT HERITAGE: Μετά την παρουσίαση του XSR700, το 
νέο XSR900 ανεβάζει τον πήχη της οδηγικής συγκίνησης α-
κόμη υψηλότερα στην οικογένεια μοντέλων Faster Sons και 
με στόχο τον εορτασμό της 60ής επετείου, τα μοντέλα Sport 
Heritage ντύνονται στο εορταστικό μαυροκίτρινο της 
Yamaha.
SCOOTERS: Το Yamaha TMAX είναι το πιο επιτυχημένο 
maxi-scooter της Ευρώπης. Το σοφιστικέ νέο TMAX LUX 
MAX και το αναβαθμισμένο TMAX IRON MAX προσφέρουν 
ακόμα υψηλότερα επίπεδα αίσθησης αποκλειστικότητας και 
άνεσης.
ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΥΣΗ ΑΝΑΒΑΤΗ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Στο περίπτε-
ρο της ΥΑΜΑΗΑ στην έκθεση EICMA παρουσιάστηκαν επί-
σης νέες συλλογές ρούχων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβα-
νομένης της νέας σειράς Faster Sons, όπως επίσης και της 
δημοφιλούς Paddock Blue γκάμας.
CONCEPT MODELS: Σημαντικός πόλος έλξης και φέτος ή-
ταν τα πρωτότυπα μοντέλα (concept models) που δεν έχουν 
βγει ακόμη στην παραγωγή και συγκεντρώνουν τα βλέμμα-
τα θαυμασμού: το επαναστατικό MWT-9, με το πρωτοπορια-
κό Σύστημα Συνδυασμένης Κλίσης Τροχών (LMW - 
Leaning Multi Wheel) και τον τρικύλινδρο κινητήρα των 850 
κ.εκ., όπως και το Resonator 125, ένα ελαφρύ, λεπτό και 
συμπαγές μοντέλο που απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους 
στην κατηγορία και συνδυάζει ρετρό χαρακτήρα και νέα τε-
χνολογία.

Με δίλιτρους turbo οι Porsche 718 
Boxster & Cayman!

Ü Η γερμανική φίρμα έδωσε στη δημοσιότητα μια 
teaser φωτογραφία, αποκαλύπτοντας παράλλη-

λα πως το ντεμπούτο των νέων Boxster & Cayman θα 
γίνει στις αρχές του 2016.
Το πιθανότερο είναι τα επίσημα αποκαλυπτήρια να γίνουν 
στο σαλόνι της Γενεύης, ενώ το σίγουρο είναι πως οι βα-
σικές εκδόσεις των νέων Porsche θα έχουν κάτω από το 
καπό τους έναν ολοκαίνουριο τούρμπο boxer στα 2.000 
κ.εκ. (δεν θα υπάρξει μικρότερος στα 1.600 κ.εκ., όπως 
είχε ακουστεί αρχικά), που θα αντικαταστήσει τον 6-κύ-
λινδρο ατμοσφαιρικό των 2.700 κ.εκ. και θα αποδίδει το 
πολύ 300 άλογα, όπως και είχαμε γράψει.
Επίσης θα δούμε έναν ισχυρότερο, στα 2.500 κ.εκ., που 
θα αντικαταστήσει το ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο σύνολο 
των 3.400 κ.εκ. στις Boxster S & Cayman S και θα αποδί-
δει από 355 έως και 405 ίππους (στην περίπτωση της 

GTS). Αισθητικά, οι νέες Porsche 718 Boxster & Cayman 
θα έχουν αλλαγές στο εμπρός τους μέρος και μικρότερης 
έκτασης πίσω, ενώ στο εσωτερικό θα γίνουν προσθήκες 
στον εξοπλισμό άνεσης, διασύνδεσης και διευκόλυνσης 
και διαφοροποιήσεις στα σημεία.
Τώρα, γιατί επιλέχθηκε η ονομασία 718; Επειδή ο κινη-
τήρας του ήταν ένας επίπεδος τετρακύλινδρος, ακριβώς 
όπως επίπεδοι τετρακύλινδροι θα είναι και οι κινητήρες 
των Boxster και Cayman μετά την ανανέωσή τους. Εδώ 
να πούμε πως η 718 ήταν ένα από τα εμβληματικά μο-
ντέλα στην ιστορία της γερμανικής εταιρείας, με αγωνι-
στικές επιτυχίες κυρίως σε αναβάσεις, αλλά και στο 
Targa Florio και στο Le Mans (στην κλάση της). Πρόκει-
ται για το μοντέλο που αντικατέστησε τη θρυλική 550 
Spyder που είχε συνδεθεί με τον James Dean, η οποία 
εμφανίστηκε προς τα τέλη της δεκαετίας του ’50!
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ÜH Ford θα επενδύσει 4,5 δισ. 
δολάρια για την εξέλιξη ηλε-

κτροϋβριδικών μοντέλων, με στόχο 
αυτά να αποτελούν πάνω από το 40% 
της γκάμας της έως το 2020!
Συγκεκριμένα, η Ford έχει θέσει ως 
στόχο το λανσάρισμα 13 ηλεκτροϋβρι-
δικών και αμιγώς ηλεκτροκίνητων 
μοντέλων έως το 2020, στο πλαίσιο 
της προώθησης της ηλεκτροκίνησης. 
Έτσι, τέλη του 2016 θα ξεκινήσει η πα-

ραγωγή του νέου Focus Electric (εδώ 
η σχετική δοκιμή στη Γερμανία), που 
από το 2017 θα κυκλοφορήσει και 
στην ευρωπαϊκή αγορά. Ανάμεσα στα 
πρώτα στοιχεία που αναφέρει η Ford 
είναι πως το νέο Focus Electric θα δι-
αθέτει λειτουργία SmartGauge και 
ψ η φ ι α κ ό  π ί ν α κ α  ο ρ γ ά ν ω ν  μ ε 
EcoGuide για συμβουλές βέλτιστης 
και οικονομικής οδήγησης. Το Brake 
Coach θα υποδεικνύει τον βέλτιστο 

τρόπο φρεναρίσματος για καλύτερη 
ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβρά-
δυνση, ενώ το σύστημα διεύθυνσης 
θα έχει μεγάλη γωνία, για να «κόβει» 
περισσότερο και για αστική ευελιξία. 
Φυσικά, το σημαντικότερο όλων είναι 
πως ένα νέο σύστημα DC ταχυφόρτι-
σης θα φορτίζει τις μπαταρίες στο 80% 
της χωρητικότητάς τους και μέσα σε 
μόλις 30 λεπτά, προσφέροντας περί-
που 160 χλμ. αυτονομίας!

Ταχύτερη 
φόρτιση  
για το νέο 
Ford 
Focus 
Electric

ÜΤο αποκλειστικά πεντάθυρο e-up! αποτελεί την αμιγώς 
ηλεκτροκίνητη πρόταση της Volkswagen στα αυτοκίνητα 

πόλης. Με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 82 ίππων πετυχαίνει μέγιστη 
ταχύτητα 130 χλμ./ώρα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 
18,7 kWh εξασφαλίζει στο e-up! αυτονομία μέχρι 160 χλμ. και 
φορτίζει με τρεις εναλλακτικούς τρόπους (σε οικιακό δίκτυο σε 7 
ώρες, σε ταχυφορτιστή σε 30 λεπτά). Η μέση κατανάλωση του e-
up! είναι 11,7 kWh/100 χλμ., το οποίο αντιστοιχεί σε €2,3/100 χλμ. 
βάσει του τρέχοντος οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ.
Το e-Golf εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 115 ίππων, 
επιταχύνει σε 6,9 δλ. για τα 0-80 χλμ./ώρα με μέγιστη ταχύτητα 140 

χλμ./ώρα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 24,2 kWh 
εξασφαλίζει στο e-Golf αυτονομία μέχρι και 190 χλμ. με κόστος 
χρήσης στα 2,5 €/100 χλμ.
Μετά τα GTI και GTD η Volkswagen προσφέρει και την 
ηλεκτροκίνητη πρόταση στην οικογένεια των GT, το Plug In Hybrid 
Golf GTE. Εφοδιασμένο με τον κορυφαίο 1.4 TSI απόδοσης 150 
ίππων που υποβαστάζεται από έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 102 
ίππων, το Golf GTE αποδίδει συνδυαστικά 204 άλογα. Το Golf GTE 
μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για 50 χλμ. και συνδυαστικά 
για 939 χλμ.(πλήρως φορτισμένη μπαταρία & πλήρης δεξαμενή 
καυσίμου).

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τη διάθεση των αμιγώς ηλεκτροκίνητων 
e-up! (€28.000), e-Golf (€38.900) και του plu-in υβριδικού Golf GTE (€37.950).

Ηλεκτροϋβριδική επίθεση 
από τη Volkswagen

Νέα γενιά 
κινητήρων 
Euro 6 για 
τη Citroën

Ρεκόρ πωλήσεων για το 
Mitsubishi Outlander PHEV

ÜΜόλις δύο χρόνια μετά τις πρώτες παραδόσεις, τον Ο-
κτώβριο του 2013, το πρωτοποριακό Outlander PHEV της 

Mitsubishi Motors έχει ξεπεράσει το ορόσημο των 50.000 μονά-
δων στην Ευρώπη.
Το τεχνολογικά προηγμένο Outlander PHEV, που παρουσιάστηκε 
στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι το 2012, ήταν ένα τολμηρό 
εγχείρημα, που δημιούργησε μια καθ’ όλα νέα κατηγορία, ενώ έ-
δωσε λύση στο «άγχος της αυτονομίας» –κλασικό ζήτημα των 
συμβατικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων–, προσθέτοντας την άνεση 
ενός μεγάλου SUV της κατηγορίας D.
Οι Ευρωπαίοι πελάτες που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό ανέ-
δειξαν το Outlander PHEV σε best seller στην κατηγορία των plug-
in υβριδικών σε πολλές αγορές, μεταξύ των οποίων και εκείνες με 
ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία, όπως η Γερμανία.

ÜΗ Citroën λανσάρει τη νέα γενιά Euro 6 κινητήρων βενζί-
νης PureTech και πετρελαίου BlueHDi, η οποία παρουσι-

άστηκε τον προηγούμενο μήνα στην έκθεση Αυτοκίνηση 2015.
H πλειονότητα των μοντέλων Citroën δεν επιβαρύνεται με τέλη 
κυκλοφορίας. Πιο συγκεκριμένα, οι best seller εκδόσεις των δη-
μοφιλών μοντέλων Citroën C1, C3, C4 και C4 Cactus δεν πληρώ-
νουν τέλη κυκλοφορίας, καθώς εκπέμπουν λιγότερο από 90 γρ. 
CO2/χλμ., ενώ καταναλώνουν μεταξύ 3 και 4 λτ./100 χλμ. Διαθέσι-
μοι σε όλη την γκάμα αυτοκινήτων της Citroën, οι νέοι Euro 6 κινη-
τήρες, σε σχέση με τους Euro 5, προσφέρουν:

Βενζίνης PureTech
• International Engine of the Year 2015
• Κινητήρες 1.0 και 1.2 Turbo έως 130 hp
• Turbocharger νέας γενιάς (240.000 rpm)
• 95% της ροπής διαθέσιμη από τις 1.500 έως τις 3.500 σ.α.λ.
• Βελτιστοποιημένη καύση
• Μείωση των απωλειών λόγω τριβής κατά 30%
• Μειωμένο βάρος κατά 20%
• Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου έως 27%
• Εκπομπές ρύπων CO2 από 97 γρ./χλμ.

Πετρελαίου BlueHDi
•  Καινοτόμο τεχνολογία Selective Catalytic Reduction (SCR) με 

πρόσθετο AdBlue
•  Εξάλειψη των μικροσωματιδίων κατά 99,9%
• Μείωση των οξειδίων του αζώτου NOx κατά 90%
• Οικονομία εκπομπών ρύπων CO2 από 2% έως 4%
• Εύρος ροπής από 233 Nm έως 300 Nm
• Κατανάλωση καυσίμου από 3 έως 4,1 λτ. / 100 χλμ.
• Εκπομπές ρύπων CO2 από 79 γρ./χλμ.
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Μια μοναδική 
πίστα  
στην καρδιά  
της Αθήνας
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ JEEP ΣΑΝ ΤΟ 
ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ RENEGADE; ΠΟΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ 
ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ; ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ 
ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Η Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ 
ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ;

JEEP CAMP

Γ
ια να διαπιστώσει κανείς τα παραπάνω θα 
πρέπει να κινηθεί εκτός δρόμου, να ανακα-
λύψει διαδρομές που ενδεχόμενα δεν υ-
πάρχουν ούτε στο GPS αλλά και τις αντοχές 
του. Ή να επιλέξει την πολύ πιο εύκολη, α-
νέξοδη και γρήγορη λύση, έχοντας ταυτό-

χρονα τη δυνατότητα να οδηγήσει τις ενδιαφέρουσες 
εκδόσεις του καινούργιου μικρού μεν αλλά 100% Jeep, 
του Renegade, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία σε όλες 
τις αγορές που διατίθεται. Ειδικά δε στην Ευρώπη έχει 
συντελέσει τα μέγιστα ώστε οι πωλήσεις της μάρκας να 
αυξηθούν κατά 132% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα. 

Η εναλλακτική αυτή λύση λοιπόν είναι η εξαιρετική πί-
στα της Jeep, το Jeep Camp, που βρίσκεται στη Λεωφό-
ρο Βουλιαγμένης 87 στη Γλυφάδα (δίπλα από το City 
Plaza) και λειτουργεί κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 
10:00 μέχρι τις 16:30 με ελεύθερη είσοδο. 

Στο Jeep Camp θα οδηγήσετε το Renegade πάνω από 
ειδικά μελετημένα εμπόδια, θα συνεχίσετε σε σημεία 
που δεν πιστεύετε ότι μπορεί να περάσει, θα θα κατά- 
διασκεδάσετε με την περίφημη τραμπάλα που θα σας 
θυμίσει λούνα παρκ, ενώ είναι βέβαιο πως δεν θα θε-
λήσετε να σταματήσετε μετά από έναν γύρο. Φυσικά όλα 
γίνονται σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο και ασφαλές περι-

βάλλον, με έμπειρους εκπαιδευτές που θα σας δώσουν 
και tip που θα σας φανούν χρήσιμα στην περίπτωση που 
κινηθείτε εκτός δρόμου με το Jeep Renegade και θελή-
σετε να εκμεταλλευθείτε τις πολύ μεγάλες δυνατότητές 
του. 

Οι οποίες είναι απόλυτα σύμφωνες με τη μεγάλη παρά-
δοση της εταιρείας στο off road. Μια παράδοση που ξε-
κίνησε πριν από 73 ολόκληρα χρόνια, με το περίφημο 
πια Jeep Willys, που είχε τη δική του συμβολή στα να 
κριθεί ο 2ος παγκόσμος πόλεμος υπέρ των Συμμάχων.

Το νέο Renegade διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που το καθιστούν ένα γνήσιο μέλος της οικογένειας των 

ADVERTORIAL
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4,236 2,570
ΜΉΚΟΣ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ&

ΜΈΤΡΑ ΜΈΤΡΑ

ΑΣΤΈΡΙΑ ΣΤΟ EURONCAP

110 έως 170από

 ΑΛΟΓΑ

και από 1.400 κυβικά,

120 έως 170από

 ΑΛΟΓΑ

και από 1.600 κυβικά,

5

ΚΙΝΗΤΗΡΈΣ ΒΈΝΖΙΝΗΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΈΣ DIESEL

σχέσεις

crash 
test

9 
100 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΙΒΏΤΙΑ 
ΜΕ ΕΏΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΘΉΤΙΚΉΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΜΕ ΠΑΝΏ ΑΠΟ 

χιλιοστά 
από το έδαφος

κατ΄επιλογή προγράμματα 
οδήγησης off road

210 
30,0 
480

5
ΑΠΟΣΤΑΣΉ 

ΕΏΣ

ΓΏΝΙΕΣ ΠΡΟΕΓΓΙΣΉΣ, 
ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΏΡΙΣΉΣ ΕΏΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ 
ΔΙΑΒΑΣΉΣ ΑΠΟ ΝΕΡΟ 

ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 

ΕΏΣ ΚΑΙ

24,0 και 
34,0 μοίρες 
αντίστοιχα

χιλιοστά

Τιμή από 19.370 €

Το Jeep 
Renegade  
σε αριθμούς

Jeep: τη χαρακτηριστική μάσκα με τις 7 γρίλιες, το 
σύγχρονο σχεδιασμό που αποκαλύπτει αμέσως το 
DNA του και την παράδοση που το συνοδεύει και 
βέβαια το μηχανολογικό υπόβαθρο που του επιτρέ-
πει να συνεχίζει εκεί που όλα τα άλλα SUV της κατη-
γορίας του σταματούν. 

Χάρη στις μεγάλες γωνίες προσέγγισης, αποχώρη-
σης και ράμπας (μέχρι και 30, 34 και 24 μοίρες αντί-
στοιχα) σε συνδυασμό με την απόσταση από το έδα-
φος των έως και 210 χιλιοστών  , αλλά και με τα 
μοναδικά για την κατηγορία συστήματα τετρακίνησης 
Jeep® Active Drive, με δυνατότητα μεταφοράς του 
συνόλου της ροπής σε έναν και μόνο τροχό για μέγι-
στη εκτός δρόμου ικανότητα και Jeep® Active Drive 
Low. Το τελευταίο έχει τη μοναδική για την κατηγο-
ρία δυνατότητα υποπολλαπλασιασμού της τελικής 
σχέσης μετάδοσης σε αναλογία 20:1. 

Και τα δύο συστήματα τετρακίνησης Jeep Active 
Drive και Jeep Active Drive Low, όπως θα έχετε τη 
δυνατότητα να δείτε και στην πίστα, περιλαμβάνουν 
το σύστημα Jeep Selec Terrain, το οποίο διαθέτει 4 
επιλογές οδήγησης : Αυτόματο- auto, κίνηση σε χιό-
νι- snow, κίνηση σε άμμο– sand και κίνηση σε λά-
σπη– mud, τα οποία επιλέγονται μέσω ενός εύχρη-
στου περιστροφικού διακόπτη.  

Στην κορυφαία έκδοση Trailhawk υπάρχει μια μια 
5η επιλογή, η rock για κίνηση σε βραχώδη εδάφη. 
Επιπλέον η Trailhawk, που καλύπτει τις μεγαλύτε-
ρες δυνατές off road απαιτήσεις, διαθέτει συνολικά 

απόσταση έως 210 χιλιοστών από το έδαφος, ελαστι-
κά παντός εδάφους σε ζάντες 17 ιντσών, γεωμετρία 
ανάρτησης που εξασφαλίζει διαδρομή τροχών μέχρι 
και 205 χιλιοστά, δυνατότητα διάβασης υδάτινου κω-
λύματος βάθους μέχρι και 480 χιλιοστά και δυνατό-
τητα έλξης ρυμουλκούμενου με βάρος έως 1.500 
κιλά.

Φυσικά τις εκτός δρόμου δυνατότητες υποστηρίζουν 
και οι ισχυροί κινητήρες που κινούν το Renegade. 
Στη βάση για τα σύνολα βενζίνης ο ατμοσφαιρικός 
των 1.600 κυβικών και των 110 ίππων και ο turbo 
1.4 MultiAir των 140 ίππων, που κινούν τους εμπρός 
μόνο τροχούς. O 1.4 MultiAir συνδυάζεται και με αυ-
τόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, ενώ 
προσθιοκίνητη είναι και η βασική έκδοση πετρελαί-
ου, αυτή των 1.600 κυβικών και των 120 ίππων.   

Τετρακίνητα είναι τα Jeep Renegade που κινούνται 
είτε από τον 1.4 MultiAir των 170 ίππων που συνδυ-
άζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων 
είτε από τον turbo diesel 2.0 Multijet II, που αποδίδει 
140 ίππους στις απλές εκδοχές και 170 στην ακόμα 
πιο off road όπως είπαμε Trailhawk. Και εδώ τα κι-
βώτια είναι αυτόματα 9 σχέσεων.

Ραντεβού στην πίστα της Jeep λοιπόν στη Λεωφόρο 
Βουλιαγμένης 87, Γλυφάδα, στις 9, 10, 16 και 17 Ια-
νουαρίου, όπου με το κουπόνι που μπορείτε να κό-
ψετε και να προσκομίσετε σας περιμένει και ένα 
συλλεκτικό καπέλο Jeep ως δώρο. 

Eπισκεφθείτε 
την πίστα της 
Jeep στις 9,10, 
16 και 17 
Ιανουαρίου και 
κερδίστε ένα 
μοναδικό 
καπέλο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ JEEP CAMP
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ΓΙΑ

… Θ Α  Θ Έ Λ Α Μ Έ  Έ Ν Α  Α Π Ό  Τ Α  Π Α Ρ Α Κ Α Τ Ω 
ΧΡΙΣΤΌΥΓΈΝΝΩΝ ΔΩΡΌ 

BENTLEY 
BENTAYGA
Το πρώτο τζιπ στην ιστορία της 
Bentley αναμένεται να τρελάνει τους 
Άραβες και τους Κινέζους που θα τρέ-
ξουν να καταθέσουν τα ντιρχάμ και τα 
γουάν τους. Γιατί μας έκανε κλικ, α-
φού ούτε κελεμπία φοράμε ούτε σχι-
στά ματάκια έχουμε; Γιατί έχει στυλ, 
είναι πολύ γρήγορο και ας ζυγίζει 2,5 
τόνους, το εσωτερικό του είναι υπερ- 
πολυτελές και κάτω από το μεγάλο 
του καπό υπάρχει ένας από τους πιο 
ιδιαίτερους κινητήρες του κόσμου. Έ-
νας ολοκαίνουργιος W12 6.000 κυβι-
κών με 608 άλογα.   

LAMBORGHINI 
HURACAN SPYDER
Καλά τη Huracan, αλλά γιατί τη 
Spyder; Πολύ απλά γιατί για δώρα μι-
λάμε (που δεν θα τα λάβουμε ποτέ), 
οπότε στη περίπτωση αυτή μπορείς να 
επιλέξεις ακόμα και κάτι που δεν έχει 
νόημα. Γιατί ειλικρινά ποιος χρειάζε-
ται ένα ανοιχτό αυτοκίνητο με 610 ά-
λογα και τελική 324; Μάλλον κανείς, 
ούτε και εμείς αλλά αν μας το έκαναν 
δώρο δεν θα λέγαμε όχι βεβαίως βε-
βαίως. 

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ       

CHRISTMAS GIFTS
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HONDA NSX
Δεν είναι και λίγο να κυκλοφορείς με το δι-
άδοχο του αυτοκινήτου που εξέλιξε ο μεγά-
λος Ayrton Senna, που επιπρόσθετα έχει 
και εντυπωσιακή εμφάνιση… Και ψαγμένη 
αεροδυναμική. Τόσο που δεν χρειάζεται 
κανένα θηριώδες αεροδυναμικό βοήθημα 
για να παραμένει σταθερό ακόμα και κοντά 
στην τελική του. Παράλληλα σου παρέχει 
και μια νότα οικολογίας καθότι υβριδικό…

BUGATTI CHIRON
Δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα, αλλά λέμε να πιάσουμε σειρά 
μήπως και δεν προλάβουμε κάποια από τις 500 συνολικά 
που θα κατασκευαστούν (όχι μονοκοπανιά). Για τα 1.500 ά-
λογά της, για τον W16 της που είναι ότι πιο περίεργο σε κινη-
τήρα μπορεί να αγοράσει κανείς, για την τελική της που θα 
δημιουργήσει κατά πάσα πιθανότητα ένα καινούργιο ρεκόρ 
ταχύτητας και ας μην την πιάσουμε ποτέ ούτε στα όνειρά μας 
και για το όνομά της που οριστικοποιήθηκε και είναι αυτό ε-
νός από τους πιο μεγάλους πιλότους F1 του Μεσοπολέμου. 

MERCEDES MAYBACH 
PULLMAN
Ότι πιο μεγάλο και πολυτελές κυκλοφορεί καθό-
τι yolo (you live only once), σε ελεύθερη απόδο-
ση μια ζωή την έχουμε ας μη στριμωχτούμε και 
ας μη στερηθούμε τίποτα καθοδόν. Από το ποτό, 
μέχρι και την άμεση ενημέρωση για τα χρηματι-
στήρια και ας πηγαίνουν κατά διαόλου… Φυσι-
κά ζητάμε ως δώρο την S600 αλλά όχι τη θωρα-
κισμένη, μιας και κανείς δεν θέλει το κακό μας.

FORD GT
H Ford λέγεται πως θα βάλει αυστηρά κριτήρια 
προκειμένου να επιλέξει τους τυχερούς που απο-
κτήσουν ένα GT. Μιας και χωρίς μέσο δεν έχουμε 
καμία τύχη ζητάμε να μας χαρίσουν τον σούπερ 
Ford με το βαρύ όνομα και τις αέρινες επιδόσεις. 
Δεν μας πειράζει που θα περιμένουμε λιγάκι. Άλ-
λωστε ως δώρο τα ζητάμε, οπότε μας παίρνει να 
κάνουμε και λίγο υπομονή. Μετά δεν θα έχουμε, 
με 600 άλογα κάτω από το δεξί πόδι…
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ΌΤΑΝ ΤΌ ΠΝΕΎΜΑ  
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΌΎΓΕΝΝΩΝ ΣΎΝΑΝΤΑ ΤΌ 
ΑΝΉΣΎΧO ΠΝΕΎΜΑ ΤΌΎ ΝΕΌΎ TWINGO 
ΤΌΤΕ Ή ΒΌΛΤΑ ΣΤΉΝ ΦΩΤΙΣΜΕΝΉ 
ΕΌΡΤΑΣΤΙΚΉ ΑΘΉΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ 
ΠΑΡΑΜΎΘΙ ΑΠΌ ΑΎΤΑ ΠΌΎ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ 
ΔΙΉΓΉΘΕΙΣ, ΑΛΛΑ -ΚΎΡΙΩΣ- ΝΑ ΖΉΣΕΙΣ!

Ηappy new 

G
enius! Αν όπως λένε η ιδιοφυία είναι να μπορείς 
να κάνεις αυτό που οι άλλοι δεν βλέπουν ότι υπάρ-
χει, τότε το Twingo είναι αυτό ακριβώς: Ιδιοφυές. 
Και είναι αυτή η ξεχωριστή ικανότητα της Renault 
να μετατρέπει εδώ και πολλές δεκαετίες τα αυτοκί-
νητα -και κυριως τα μικρά της μοντέλα- από ψυ-

χρά μεταλλικά hardware μετακίνησης σε software ζωής και ευ-
δαιμονίας.
Το νέο Τwingo είναι άλλη μια απόδειξη ότι η Renault έκανε πάλι 
το θαύμα της. Το βλέπεις -και κυρίως το νιώθεις- από την πρώτη 
ματιά όταν το αντικρύζεις. Χαριτωμένο και δυναμικό, φινετσάτο 

και μαζί  απίστευτα λειτουργικό, είναι το πιο chic casual αυτοκίνη-
το για όλες τις ώρες της ημέρας. Από όποια γωνιά και να το κοι-
τάξεις αντιλαμβάνεσαι ότι «φοράει» την πόλη και την καθημερινό-
τητά της με τέτοια άνεση όπως εσύ φοράς το αγαπημένο σου τζιν 
που δεν λέει να ξεκολλήσει από πάνω σου. 
Αυτό όμως που σε εντυπωσιάζει περισσότερο είναι όταν το οδη-
γήσεις. Πρόκειται για το αυτοκίνητο... γιόγκι των Αθηναϊκών δρό-
μων και κυκλοφοριακών ηθών της πόλης μας. Κάνεις αναστρο-
φή επί τόπου στην Αθηνάς (έχει πορεία εμπρός...) λες και οδηγείς 
πατίνι –κάτι που βέβαια δεν σε εκπλήσσει αν έχεις διαβάσει ότι η 
διάμετρος στροφής του είναι μόλις 8,6 μέτρα και οι τροχοί του 

Στους γρίφους 
των πεζόδρομων 
του Αμαρουσίου, 
το Twingo δίνει 
τις λύσεις (και 
γλιτώνει τις  
κλήσεις...)

Oι βιτρίνες του 
Attica είναι ΤΟ 
χριστουγεννιάτικο 
γεγονός της πό-
λης. Δεν θα μπο-
ρούσε να μην 
φωτογραφηθούν 
με το Twingo...

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ
ADVERTORIAL
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στρίβουν σε γωνία μέχρι και 45 μοιρών. Έτσι στρίβεις στα σκοτεινά 
στενά του Ψυρρή (περασμένα μεγαλεία...) χωρίς να νοιάζεσαι λες 
και οδηγείς σε λεωφόρο. Μπαίνεις σε στοές, ανακαλύπτεις περά-
σματα που ούτε θα το έβαζε ο νους σου ότι υπήρχαν με τέτοια ευκο-
λία σαν να οδηγείς το καροτσάκι του μωρού. Και όλα αυτά ζώντας 
ως οδηγός σε μία μηχανολογική νιρβάνα που όμοιά της δεν υπάρ-
χει σε άλλο αυτοκίνητο πόλης.
Στην ίδια χαλαρή lounge διάθεση ζουν και οι συνεπιβάτες. Από τα 
πρώτα επιφωνήματα έκπληξης και τα χάδια στα πλαστικά με τους 
χαριτωμένους διακόπτες και τον πλούσιο εξοπλισμό, μέχρι την άνε-
ση που απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια της βόλτας. Οι χώροι απί-

στευτοι για τα μόλις 
3,60 μέτρα του αμαξώμα-
τος –αν ρίξεις τις πλάτες των πί-
σω καθισμάτων και αυτή του καθίσματος του συνοδηγού χωρούν 
αντικείμενα με μήκος μέχρι και 2,30 μέτρα- ενώ η αίσθηση ενός 
μυοχαλαρωτικού βιομηχανικού design στο σαλόνι κάνει τους πά-
ντες να περνούν όμορφα και ωραία. 
Με τους 70 ίππους του κινητήρα, η πόλη μπορεί να περνάει από τα 
τζάμια σου, όπως εσύ επιλέξεις. Άλλοτε σε slow motion χαζεύοντας 
τις βιτρίνες και κόβοντας κίνηση στα μπαράκια και άλλοτε στο «πά-
λι-άργησα-στη-δουλειά» fast forward. Σβέλτο και ευέλικτο στη ροή 

της κίνησης, παρκάρει με τη... σκέψη, ενώ δεν θα 
πεί όχι και σε ταξιδάκια αναψυχής (το αντίθετο μά-
λιστα!). Και όλα αυτά χωρίς να ζητά πολλά, καθώς ο 
βενζινάς μοιάζει με έναν μακρινό συγγενή από ε-
κείνους που σπάνια και από υποχρέωση επισκέ-
πτεσαι. Κι αυτό γιατί η μέση κατανάλωσή του είναι 
μόλις 4,2 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, τιμή που το 

καθιστά από τα πιο οικονομικά αυτοκίνητα ανεξαρτή-
τως κατηγορίας.

Είναι όμορφα μέσα στο Twingo, και ακόμα πιο όμορφα 
να κάνεις βόλτες μαζί του στην Χριστουγεννιάτικη Αθήνα. 

Έτσι όπως κατηφορίζεις την φωτισμένη Βασιλίσσης Σοφίας, 
περνάς από τις βιτρίνες του σούπερ στολισμένου Attica και 
τα λαμπιόνια της πλατείας Συντάγματος, καθως τριγυρνάς με 
τις ώρες έτσι χωρίς λόγο στις χρωματιστές λεωφόρους, 
νιώθεις ότι το Τwingo είναι ίσως η καλύτερη παρέα που θα 
μπορούσες να έχεις αυτές τις ώρες. Πνευματώδης για να σε 
κάνει να χαμογελάς, ultra chic για να αισθάνεσαι όμορφα 
μαζί του, και -πάνω απ’ όλα- genius για να σε κρατά μονί-
μως στην high definition πλευρά της ζωής σου. Και επιπλέ-
ον δεν σου ζητά και πολλά, μόλις 9.980 ευρώ, ενώ δίνει 
πολλά και σε ότι αφορά τον πλούσιο εξοπλισμό του.
Ηappy new year Twingo!

Βόλτες στα στενά στου Ψυρρή. Με το Twingo αισθάνεσαι 
τόσο άνετα σαν να οδηγείς σε λεωφόρο.
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Με ακόμα 
περισσότερο 
beat

ΝΈΟ HONDA JAZZ

TO ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ JAZZ ΈΧΈΙ 
ΚΙΝΗΘΈΙ ΣΎΝΟΛΙΚΑ 
ΑΝΟΔΙΚΑ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΎΣ 
ΧΏΡΟΎΣ ΠΟΎ ΔΙΈΠΡΈΠΈ.

Τ
ο μικρότερο των Honda, το Jazz, έχει φανατι-
κούς οπαδούς που πίνουν νερό στο όνομά του 
και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο, 
καθώς, μεταξύ άλλων, είναι ένα από τα ελάχιστα 
αυτοκίνητα εκεί γύρω στα 4,0 μέτρα που μπο-

ρούν να παίξουν σχεδόν χωρίς συμβιβασμούς, το ρόλο 
ενός κανονικού οικογενειακού.
Μάλιστα αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τη νέα του γε-
νιά, την 3η κατά σειρά, που καταρχήν μεγάλωσε εξωτερικά. 
Σχεδόν κατά 10 εκατοστά σε ότι αφορά το μήκος και κατά 3 
στο μεταξόνιο, γεγονός που βελτίωσε ακόμα περισσότερο 

τους ήδη πολύ καλούς χώρους στο εσωτερικό του. Έτσι οι 
επιβάτες του θα μετακινηθούν ακόμα πιο άνετα χωρίς να 
στριμωχθούν διόλου, ακόμα και αν είναι 5 και σωματώ-
δεις. Ταυτόχρονα το πορτμπαγκάζ κυμαίνεται από τα 354 
έως και τα 1.314 λίτρα, τιμές κορυφαίες για τα δεδομένα 
της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Οι χώροι συνδυάζονται στη νέα γενιά του Jazz και με ένα 
σαφώς πιο σύγχρονο περιβάλλον, με μοντέρνο design για 
το ταμπλό, στο οποίο ξεχωρίζει η οθόνη των 7 ιντσών στην 
κεντρική κονσόλα. Σε αυτήν προβάλλονται όλες οι πληρο-
φορίες από το ίδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα Infotainment  

(με φουλ μενού στα ελληνικά) με το οποίο εξοπλίζεται το 
μίνι πολυμορφικό της Honda και που προέρχεται από το 
μεγάλο SUV της μάρκας, το CR-V.
Κατά τα άλλα το Jazz είναι και πάλι ο βασιλιάς της πρακτι-
κότητας στην κατηγορία και όχι μόνο, καθώς εκτός από τις 
πολλές θήκες για ποτήρια και μικρο- αντικείμενα διαθέτει 
και τα πρωτοποριακά Magic Seats, που πλέον έχουν τέσ-
σερις διαφορετικές διαμορφώσεις. 
Φυσικά οι αλλαγές στο εσωτερικό δεν θα μπορούσαν να μη 
συνδυαστούν και με διαφοροποιήσεις στην εξωτερική εμ-
φάνιση του Jazz, η εικόνα του οποίου είναι σαφώς πιο χα-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΟΚΙΜΗ
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ρακτηριστική και σύγχρονη, με ενδιαφέ-
ρουσες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως 
το νεύρο στο προφίλ του, που του εξασφα-
λίζουν μια ακόμα πιο έντονη παρουσία. 
Η μάσκα ακολουθεί, όπως άλλωστε είναι 
αναμενόμενο την καινούργια ταυτότητα 
της μάρκας, όπως αυτή αποτυπώνεται και 
στο νέο HR-V, που αναμένεται τον επόμε-
νο μήνα ατην Ελλάδα
Ενδιαφέρουσες είναι όμως και οι εξελίξεις 
κάτω από το αμάξωμα, μιας και υπάρχει 
τόσο ένα νέο πλαίσιο με αυξημένη ακαμ-

ψία όσο και ένας καινούργιος κινητήρας, 
ο οποίος είναι ένας και μοναδικός, για την 
Ευρώπη τουλάχιστον. Πρόκειται για έναν 
τετρακύλινδρο 1.318 κυβικών της γενιάς 
Earth Dreams Technology, ο οποίος απο-
δίδει 102 ίππους και 123 Nm και λειτουρ-
γεί και με τον κύκλο του Atkinson –κάτι 
που δικαιολογεί και τη σχέση συμπίεσης 
του 13,5:1. Στην πράξη το ατμοσφαιρι-
κό σύνολο τα καταφέρνει ιδιαίτερα καλά, 
καθώς αποδεικνύεται πολιτισμένο και 
με ικανά αποθέματα ισχύος στις μεσαίες 

στροφές αλλά και ακόμα πιο ψηλά. Κο-
ντά στα όριο περιστροφής του πάντως δεν 
χρειάζεται να πιεστεί, ενώ προκειμένου ο 
οδηγός να εκμεταλλευθεί το χαρακτηρι-
στικά απόδοσής του θα πρέπει να ασχολη-
θεί λίγο με το καινούργιο κιβώτιο ταχυτή-
των, το οποίο εκτός από έναν πολύ καλό 
σε αίσθηση επιλογέα έχει και 6 σχέσεις (η 
προηγούμενη γενιά περιοριζόταν στις 5). 
Με επιπλέον χρέωση (+1.500 ευρώ) είναι 
διαθέσιμο και ένα επίσης καίνουργιο αυ-
τόματο κιβώτιο CVT.
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1.318 κ.εκ.

102 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

123 Nm / 5.000 σ.α.λ.

11,2 δλ.

190 χλμ./ώρα

5,0 λίτρα / 100 χλμ.

3,995x1,694x1,550 μέτρα

354- 1.314 λίτρα

1.066 κιλά

116 γρ./ χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜxΠxΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

HONDA JAZZ

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 16.030€

από

16.990€
με απόσυρση

Πέρα από πολιτισμένος και αρκετά ψυχωμένος ο τεχνολογικά προηγ-
μένος i-VTEC εμφανίζεται και οικονομικός, μιας και η Honda ανακοι-
νώνει ως επίσημη μέση τιμή κατανάλωσής του τα 5,0 λίτρα για κάθε 
100 χιλιόμετρα (CVT 4,6). Στην πράξη, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να 
καταβάλει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια μια μέση κατανάλωση κάτω 
από τα 7,0 λίτρα θα έρχεται σχετικά εύκολα, ενώ στα ταξίδια η τιμή 
αυτή μπορεί να συμπιεστεί κι άλλο. Αντίστοιχα οι εκπομπές CO2 είναι 
115 γραμμάρια το χιλιόμετρο (CVT 106), την ίδια στιγμή που οι επιδό-
σεις είναι ικανοποιητικές με βάση το χαρακτήρα του υπερ- μίνι της 
Honda (0-100 σε 11,2 δεύτερα και τελική 190, CVT αντίστοιχα 12,0 και 
183). 
Tο νέο Jazz που πλέον είναι και πιο ενδιαφέρον στο δρόμο, καθώς 
η ανανεωμένη ανάρτησή του ελέγχει πιο αποτελεσματικά τις κινήσεις 
του αμαξώματος. Στα σαφώς βελτιωμένα δυναμικά χαρακτηριστικά 

συμβάλλει και η κατά 12% μεγαλύτερη ακαμψία του νέου πλαισίου, 
ενώ στα θετικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να προσθέσουμε και την 
καλύτερη αίσθηση του συστήματος διεύθυνσης. Φυσικά για την ασφά-
λεια υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι σύγχρονες ηλεκτρονικές δικλείδες, 
που υποβοηθούν το έργο του οδηγού. Το City-Brake Active που βοηθά 
στην αποφυγή ατυχημάτων με χαμηλή ταχύτητα είναι στάνταρ παντού, 
ενώ το Advanced Driver Assist System αποτελείται από πέντε ηλε-
κτρονικά βοηθήματα ασφάλειας.
Το πολύ ενδιαφέρον νέο Honda Jazz είναι άμεσα διαθέσιμο, σε τι-
μές που ξεκινούν από τις 16.030 ευρώ με απόσυρση (16.990 χωρίς) 
για τη βασική μεν αλλά πολύ καλά εξοπλισμένη έκδοσή του Trend. 
Η ακόμα πιο πλούσια Comfort κοστολογείται από 18.530 ευρώ με 
απόσυρση, ενώ ενδιαφέρον είναι ότι η Honda δεν χρεώνει το με-
ταλλικό χρώμα.

ΔΟΚΙΜΗ
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1.598 κ.εκ.

110 ίπποι / 3.250-4.000 σ.α.λ.

250 Nm / 1.500-3.000 σ.α.λ.

11,9 δλ

187 χλμ./ώρα

6,7 λίτρα / 100 χλμ.

4,527x1,829x1,659 μέτρα

288- 923 λίτρα

1.560 κιλά

116 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ

25.000€
από

23.570€
με απόσυρση

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ 

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΗΣ VW ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΌΡΊΑ ΤΩΝ MPV ΕΊΝΑΊ ΜΊΑ ΑΠΌ 
ΤΊΣ ΠΊΌ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΈΣ ΚΑΊ ΦΥΣΊΚΑ ΑΠΌ ΤΊΣ ΠΊΌ ΈΥΡΥΧΩΡΈΣ!

VOLKSWAGEN
TOURAN 1.6 TDI

VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI

!
Κ

ρατήστε την λέξη «ευρύχωρη» καθώς αυτό είναι κυρί-
ως που χαρακτηρίζει τη νέα γενιά Touran. Άλλωστε, η 
VW μας έχει συνηθίσει αισθητικά να κινείται εκ του α-
σφαλούς, εξελίσσοντας με ένα περίτεχνο τρόπο τα προ-
ηγούμενα σχήματα με σήματα κατατεθέν την ενιαία μά-

σκα που μας παραπέμπει στο Passat. Μιλώντας με νούμερα, το νέο 
Touran είναι σημαντικά μακρύτερο από το απερχόμενο, καθώς έχουν 
προστεθεί περίπου 13 εκ. (συνολικό μήκος 4,527 μέτρα), ενώ αντίθετα 
το ύψος έχει μειωθεί κατά 1,5 εκ. Το φαρδύτερο αμάξωμα (+3,5 εκ.) 
συμβάλλει σε ένα πιο δυναμικό παρουσιαστικό και σε συνδυασμό με 
το αυξημένο μεταξόνιο (+11,3 εκ.) της πλατφόρμας MQB καταλήγουμε 
στην λέξη «ευρύχωρο».
Πράγματι, το νέο Touran είναι ο ορισμός του μεταφορέα για μια οικογέ-
νεια, ειδικά από την στιγμή που προσφέρεται στάνταρ ως 7-θέσιο. Προ-
φανώς, οι ιθύνοντες της VW θεώρησαν πως αυτή είναι η καλύτερη λύση 
για το Touran, από την στιγμή που υπάρχει και το 5-θέσιο Sportsvan. Η 
3η σειρά καθισμάτων αποτελείται από δύο θέσεις που αναπτύσσονται 
εύκολα από τον χώρο του πορτμπαγκάζ, όποτε είναι απαραίτητα η μετα-
φορά π.χ. δύο επιπλέον παιδιών. Τώρα, όταν χρειαστεί να μεταφερθούν 
π.χ. αποσκευές, τα καθίσματα πέφτουν με ελάχιστες κινήσεις και το πορ-
τμπαγκάζ προσφέρει 633 λτ. (στην 7-θέσια υπάρχουν 137 λτ.).
Την πρακτικότητα στο νέου Touran αυξάνει το επίπεδο πάτωμα, η με-
σαία σειρά με τα ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα καθίσματα, οι πάμπολλες 

θήκες για μικροαντικείμενα και ότι άλλο μπορεί να προσφέρει ένα 
καλοσχεδιασμένο MPV και με σχεδόν αψεγάδιαστη εργονομία. Η ποι-
ότητα κατασκευής κυμαίνεται στις πολύ καλές προδιαγραφές της εται-
ρίας, ενώ τα πάντα είναι εκεί που τα περιμένεις σε ένα τυπικό VW, με 
την εύχρηστη και καλή σε απόκριση οθόνη αφής στην κεντρική κον-
σόλα. Πολύ καλή και η θέση οδήγησης, αλλά θα θέλαμε τα καθίσματα 
να είναι λιγότερο «γερμανικά» και σκληρά.
Το Touran της δοκιμής μας έχει κάτω από το καπό την καλύτερη ίσως 
επιλογή που θα μπορούσε να κάνει κανείς. Συγκεκριμένα, ο πολυφορε-
μένος 1.6 TDI με τα 110 άλογα τα καταφέρνει επάξια απέναντι στα 1.500+ 
κιλά του αμαξώματος και τα λίγα κυβικά του θα φανούν στις ρεπρίζ μό-
νο όταν υπάρχει πλήρες φορτίο στο θάλαμο των επιβατών. Ακόμη και 
έτσι όμως, ο… πάτερ φαμίλιας δεν θα έχει να αγχώνεται και τόσο για το 
πορτοφόλι του μιας και τα περίπου 6,5-7,0 λτ./100 χλμ. που καταγράψα-
με θεωρούνται πολύ καλή τιμή για το μέγεθος του αυτοκινήτου. 
Αυτό που εκπλήσσει -με την θετική έννοια του όρου- είναι η κάτι 
παραπάνω από αποτελεσματική απόσβεση της ανάρτησης (πίσω 
πολλαπλοί σύνδεσμοι) που φιλτράρει τις ανωμαλίες του οδοστρώ-
ματος εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα άνεσης για τους επιβαίνο-
ντες. Γενικά, το Touran είναι ένα καλοστημένο MPV, με καλή ακρί-
βεια και αίσθηση τιμονιού/επιλογέα (6 σχέσεων), είναι ήσυχο και 
ξεκούραστο στο ταξίδι και θα ανταποκριθεί με το παραπάνω στις α-
παιτήσεις μίας οικογένειας…

TOURAN



999 κ.εκ.

110 ίπποι / 5.000-5.500 σ.α.λ.

200 Nm / 2.000-3.500 σ.α.λ.

9,2 δλ

197 χλµ./ώρα

6,0 λίτρα / 100 χλµ.

4,061x1,693x1,445 µέτρα

292 λίτρα

1.109 κιλά

99 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

14.400€
από

12.640€
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

TO ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ IBIZA ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ.

SEAT IBIZA 1.0 
(110 PS)

Η ΣΩΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

SEAT IBIZA 1.0 (110 PS)

Α
ισθητικά η γνώριµη εικόνα του διαχρονικού best seller της 
Seat δεν έχει διαφοροποιηθεί σε µεγάλο βαθµό, µια και το 
καινούργιο look προσδιορίζεται κυρίως από τους προβολείς, 
που ενσωµατώνουν πλέον και LED φώτα ηµέρας. Σαφώς πιο 
εκτεταµένες είναι οι επεµβάσεις στο εσωτερικό, το οποίο πια 

διαθέτει νέα, πιο σύγχρονη σχεδίαση και κυρίως καινούργια, µαλακά πλα-
στικά, που δείχνουν εµφανώς πιο ποιοτικά σε σχέση µε αυτά του προκατό-
χου του. Παράλληλα, υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες προσωποποίη-
σης, ενώ έχουν αναβαθµιστεί οι δυνατότητες διασύνδεσης.
Έτσι, το ανανεωµένο Ibiza διαθέτει το σύστηµα MirrorLink, µε το οποίο 
στοιχεία του συνδεδεµένου smartphone –Android ή iOS– απεικονίζονται 
στην οθόνη στην κεντρική κονσόλα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα φωνη-
τικού ελέγχου µέσω της Seat ConnectApp. Κατά τα άλλα, οι χώροι δεν έ-
χουν µεταβληθεί και παραµένουν ικανοποιητικοί για τα µέτρα και τα δεδο-
µένα της κατηγορίας, τόσο σε ό,τι αφορά τους επιβάτες όσο και τις απο-
σκευές (πορτµπαγκάζ από 292 έως 940 λίτρα).
Σηµαντικές όµως είναι οι αλλαγές κάτω από το αµάξωµα του ανανεωµένου 
Ibiza, µια και πλέον κινείται από τον ολοκαίνουριο και ιδιαίτερα σύγχρονο 
3κύλινδρο TSI των 999 κυβικών του οµίλου Volkswagen, ο οποίος µάλιστα 
είναι διαθέσιµος σε δύο εκδοχές, µε 95 και 110 άλογα. Η τελευταία, που 
κινούσε και το αυτοκίνητο που είχαµε στη διάθεσή µας, συνδυάζεται µε 
κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ ευθύς εξαρχής σου κάνει εντύπωση η καλή ελα-
στικότητα του µικρού turbo στις µεσαίες στροφές. Εκεί, δηλαδή, όπου κατά 
κανόνα θα λειτουργεί και εκεί όπου εµφανίζεται η µέγιστη ροπή του, των 
200 Nm (από τις 2.000 έως τις 3.500 σ.α.λ.). Αν ο οδηγός τον διατηρεί µέσα 

σε αυτά τα όρια, θα ανταµειφθεί, πέρα από την καλή ελαστικότητα που προ-
αναφέραµε, µε επάρκεια ισχύος και οικονοµία καυσίµου, καθώς και µε 
πολιτισµένη λειτουργία, µια και ο χαρακτηριστικός ήχος των 3 κυλίνδρων 
ούτε έντονα έρχεται στο προσκήνιο ούτε ενοχλεί.
Ο xιλιάρης turbo γίνεται ακουστικά περισσότερο αντιληπτός όσο ανεβαίνει 
ο ρυθµός περιστροφής του, αλλά, όπως είπαµε, αυτός δεν είναι ο κανόνας, 
ενώ αν πέσεις κάτω από το όριο των 2.000 σ.α.λ. και πολύ περισσότερο 
κάτω από τις 1.500, διαπιστώνεις ναι µεν ότι προσπαθεί, αλλά και ότι έχει 
µόνο 999 κυβικά.
Αν, λοιπόν, ο οδηγός εκµεταλλευτεί το αρκετά καλό κιβώτιο των 6 σχέσε-
ων, θα πετύχει, χωρίς να προσπαθήσει περαιτέρω, καταναλώσεις της τάξης 
των 6,0 λίτρων για κάθε 100 χιλιόµετρα. Μάλιστα έξω από την πόλη, χάρη 
και στο πολύ καλό στήσιµο του Ibiza, µπορεί να δει τη µέση κατανάλωσή 
του να κατεβαίνει ακόµα πιο χαµηλά.
H εκδοχή 1.0 TSΙ του ανανεωµένου Ιbiza είναι το απτό παράδειγµα για το 
ότι ο κινητήρας βενζίνης έχει ακόµα σηµαντικό δυναµικό εξέλιξης. Πολιτι-
σµένος και δυνατός, ελαστικός και οικονοµικός, σε αναγκάζει να σκεφτείς 
ακόµα περισσότερο αν πραγµατικά αξίζει να διαθέσεις τα επιπλέον χρήµατα 
για να αποκτήσεις την έκδοση diesel. Σε αυτό το δίληµµα το Ibiza 1.0 TSI θα 
προτάξει, πέρα από τα χαρακτηριστικά απόδοσης του κινητήρα του, την οι-
κονοµία καυσίµου, τις καλές επιδόσεις (0-100 σε 9,2 δεύτερα και τελική 
σχεδόν 200), την τιµή του, που ξεκινά από 12.640 ευρώ µε απόσυρση 
(14.400 ευρώ χωρίς, ενώ το τρίθυρο SC είναι σε κάθε περίπτωση 490 ευρώ 
πιο φτηνό), και καλό βασικό εξοπλισµό. Η έκδοση των 95 ίππων µε το 5άρι 
κιβώτιο ξεκινά από 10.728 ευρώ µε το τρίθυρο SC και πάντα µε απόσυρση.
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Μικρή μόνο στο μάτι

Η GLA ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΑΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΑΠΟ ΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ, ΑΛΛΑ ΣΤΑ 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΣΕ 
ΕΝΑΝ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!

 1.461 κ.εκ.

109 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

260 Nm / 1.750-2.500 σ.α.λ.

11,9 δλ.

190 χλμ./ώρα

6,7 λίτρα / 100 χλμ.

4,417x1,804x1,494 μέτρα

421-1.235 λίτρα

1.470 κιλά

109 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

MERCEDES-BENZ 
GLA 180 CDI

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ

31.200€
από

29.770€
με απόσυρση

To περιβόητο downsizing δεν α-
φορά μόνο κινητήρες, κατανα-
λώσεις και ρύπους αλλά και την 
τσέπη του καθενός. Ειδικά για ό-

ποιον αναζητά ένα κόμπακτ premium-
crossover και παράλληλα διανύει πολλά 
χιλιόμετρα, ο ντίζελ της GLA της δοκιμής 
μας κάθε άλλο παρά λίγος αποδεικνύε-
ται στην πράξη, μια και προσφέρει αξιο-
πρεπείς επιδόσεις, ειδικά στην έκδοση 
της δοκιμής μας, που συνδυάζεται με το 
7άρι κιβώτιο, από το οποίο μην περιμέ-
νετε αστραπιαίες αλλαγές, αφού λει-
τουργεί περισσότερο σαν ένα γρήγορο 
κλασικό με χαρτογράφηση προσανατολι-
σμένη στη μείωση της κατανάλωσης. 
Πολύ καλή είναι η κλιμάκωση του κιβω-
τίου, ενώ ακόμη και με μεγάλη σχέση ο 
κινητήρας δεν κρεμάει και είναι ροπάτος 
από χαμηλά. Πέρα από τη νορμάλ και τη 
χειροκίνητη (από τους βολικούς σταθε-
ρούς διακόπτες στο τιμόνι), υπάρχει και 
η sport λειτουργία, στην οποία το 7G-
DCT δείχνει μερικές φορές να μπερδεύ-
εται στην προσπάθειά του να κρατήσει 
τις rpm ψηλότερα. 
Στο δρόμο η GLA 180 CDI είναι τρομερά 
ευκολοδήγητη και με καλή άνεση από 
την ανάρτηση. Πολύ καλή είναι η ποιότη-
τα κύλισης, όπως και η ηχομόνωση, ε-
νώ το άμεσο τιμόνι και η καλή θέση ο-

δήγησης συνθέτουν ένα ισορροπημένο 
crossover πακέτο, με απόσταση από το 
έδαφος που σε κάνει να μην ανησυχείς 
π.χ. σε περάσματα πάνω από λακκούβες 
ή στον βατό χωματόδρομο. 
Στο εσωτερικό αντικρίζεις τον ποιοτικό 
σκουρόχρωμο διάκοσμο με την τυπική 
πλέον άποψη που συναντάμε στις μικρό-
τερες προσθιοκίνητες Mercedes. Η με-
ταφορά του επιλογέα στο τιμόνι απελευ-
θερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα 
για θήκες, ενώ εργονομικά τα πάντα εί-
ναι εκεί που τα περιμένεις. Θα προτιμού-
σα όμως τα χειριστήρια για τον κλιματι-
σμό να μην είναι τόσο χαμηλά στην κον-
σόλα. Πάντως, από πλευράς χώρων, οι 
πίσω επιβάτες θα κάτσουν σχετικά άνε-
τα, με το πορτμπαγκάζ να προσφέρει 421 
λίτρα.
Φυσικά, ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα 
για να αποκτήσει κανείς μια GLA δεν εί-
ναι άλλο από τη γοητευτική σχεδίαση του 
αμαξώματος. Εδώ έχουμε να κάνουμε 
με ένα από τα ομορφότερα crossover 
που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και 
προφανώς με μια επιλογή που δεν σε 
τρομοκρατεί κάθε φορά που ανάβει το 
λαμπάκι ανεφοδιασμού. Αρκεί βέβαια 
να διαθέτει κανείς στην μπάντα περίπου 
τριάντα χιλιάρικα για να αποκτήσει την 
πιο οικονομική χρηστικά GLA.

MERCEDES-BENZ 

GLA 180 
CDI

ΔΟΚΙΜΗ
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TO FOCUS ST 
ΣΥΝΕΧΊΖΕΊ 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 
ΣΗΜΕΊΑ ΚΑΊ ΧΩΡΊΣ ΝΑ 
ΕΧΕΊ ΧΑΣΕΊ ΤΟ ΠΑΡΑΜΊΚΡΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΑΊΡΕΤΊΚΟ 
ΟΔΗΓΟΚΕΝΤΡΊΚΟ SET-UP 
ΤΟΥ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΤΟ 
ΧΑΊΡΕΣΑΊ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.

 1.999 κ.εκ.

250 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

340 Nm / 2.000-4.500 σ.α.λ.

6,5 δλ.

248 χλμ./ώρα

10,0 λίτρα / 100 χλμ.

4,362x1,823x1,471 μέτρα

363-1.262 λίτρα

1.437 κιλά

159 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ

37.655€
από

34.855€
με απόσυρση

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

FORD FOCUS ST

FORD FOCUS ST

Κ
ρατήστε το «κάθε μέρα», μια και τα περισσότερα hot-
hatch είναι σφιχτά και κάπως άγαρμπα στη ρουτίνα, 
ώστε να κάνεις αρκετές υποχωρήσεις στον τομέα 
της άνεσης. Όχι όμως και το Focus ST, που πέρασε 
από το προβλεπόμενο facelift για να αποκτήσει μια 

πιο επιθετική εμφάνιση, χάρη στα πιο λεπτά φωτιστικά σώματα, 
τα νεύρα στο καπό, την εμφατική μάσκα, την πίσω πτέρυγα με 
την «αλά Lambo» κεντρική τραπεζοειδή απόληξη και άλλες 
λεπτομέρειες που τονίζουν το παρουσιαστικό του Focus με τα 250 
άλογα. 
Κάτω από το καπό υπάρχει ο γνωστός 2.0 Ecoboost με όλα τα 
καλά (twin-scroll τούρμπο, μεταβλητό βύθισμα βαλβίδων, άμεσος 
ψεκασμός), που αποδίδει 250 PS και 340 Nm ροπής. Μιλάμε για ένα 
εξαιρετικό μοτέρ με ελάχιστη υστέρηση στο πάτημα του γκαζιού, 
ακόμη και στις χαμηλές σ.α.λ. Ανεβάζει στρωτά και γραμμικά 
στροφές μέχρι και τον κόφτη, ενώ τη διάθεσή σου φτιάχνει ο 
μπάσος τεχνητός ήχος που προσομοιάζει με το γουργουρητό ενός 
πεντακύλινδρου. Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι αρκετά σβέλτος και 
δεν σκαλώνει στα γρήγορα κουμπώματα, τα φρένα δυνατά, ενώ το 
βαρύ ηλεκτρομηχανικό τιμόνι ταιριάζει γάντι στο χαρακτήρα του 
Focus ST και έχει γίνει πιο ακριβές γύρω από την ευθεία. 
Πέρα από τις εντυπωσιακές επιδόσεις που δίνει ο κατασκευαστής, 

όλα τα λεφτά στο Focus ST είναι ο τρόπος που στρίβει (τα μετατρόχια 
έχουν αυξηθεί). Δεν μιλάμε για κανονική γραμμή, απ’ όπου περνά 
σαν τρένο… Αρκεί να σημαδέψεις, να μπεις σβέλτα σε μια στροφή 
και μια μικρή κοφτή τιμονιά είναι αρκετή ώστε το Focus ST να 
πλασαριστεί γλυκά και με μια ελεγχόμενη υπερστροφή. Μάλιστα, 
στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας, με τα ταλαιπωρημένα λάστιχα, 
το εύκολο γλίστρημα έρχεται σαν… φυσικό επακόλουθο, όπως 
και η «διόρθωση» που κάνει το σύστημα ETVC, που φρενάρει τον 
εμπρός εσωτερικό τροχό και μπαλανσάρει το σασί. Στο γλιστερό 
και καραφλό οδόστρωμα θέλει μια δόση προσοχής (είπαμε, 
τα λάστιχά μας ήταν σχεδόν «τελειωμένα»), καθώς το torque 
steering στην επιτάχυνση είναι πολύ έντονο. Βλέπετε, όσο κι αν το 
προσπαθήσεις, ο πειρασμός είναι μεγάλος όταν ξέρεις πόσο γλυκά 
απλώνεται η δύναμη κάτω από το δεξί σου πόδι. 
Εν κατακλείδι, το Focus ST είναι ένα πραγματικά διασκεδαστικό 
αυτοκίνητο, με σφιχτό αλλά όχι ξερό σε απόσβεση set-up. Αν θα 
θέλαμε κάτι στο πνεύμα των καιρών, ίσως είναι η δυνατότητα 
παραμετροποίησης Eco του μοτέρ ή Comfort της ανάρτησης (νέος 
ο συνδυασμός αμορτισέρ/ελατηρίων στον εμπρός άξονα). Και, 
όπως είπαμε, το ευρύχωρο πεντάθυρο Focus ST κάθε άλλο παρά 
«απαγορευτικό» είναι για καθημερινές μετακινήσεις, αρκεί βέβαια 
να διαθέτει κανείς το ανάλογο μπάτζετ αγοράς και συντήρησης.

On the 
Rocks

Στο εσωτερικό την προσοχή 
αποσπά η τριπλέτα οργάνων στο 
μέσο του ταμπλό, όπως και τα –

κορυφαία σε στήριξη– πανέμορφα 
καθίσματα της Recaro.
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ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΣ. ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΑ 
ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ 
ΚΕΦΑΛΙ ΣΑΣ ΗΣΥΧΟ!

�� ΜΠΑΤΑΡΊΑ
Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα το 
χειμώνα είναι η μπαταρία να έχει… παραδώσει 
το πνεύμα της και το αυτοκίνητό μας να μην 
παίρνει μπροστά. Μικρό το κακό, αν υπάρχει 
άλλο αυτοκίνητο που θα λειτουργήσει ως δότης 
ρεύματος και αν η όλη διαδικασία γίνει με τη 
σωστή σειρά. Τα πράγματα είναι απλά:
Έχετε ένα σετ από καλώδια (τα γνωστά κροκο-
δειλάκια – αποφύγετε τα πολύ φτηνά αν δεν 
θέλετε να λιώσουν πάνω στο καπό σας!).
Τα συνδέετε χρώμα με χρώμα (προσοχή, όχι 
μεταξύ τους αλλά με τους πόλους της μπαταρί-
ας!).
Πριν δούμε όμως τη σειρά καλό είναι να έχουμε 
υπόψη πως το κύκλωμα του αυτοκινήτου που 
θα λειτουργήσει ως δότης ρεύματος πρέπει να 
έχει την ίδια τάση με αυτή του οχήματος που έχει 
μείνει. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως το ηλε-
κτρικό κύκλωμα των 24V ενός φορτηγού δεν 
μπορεί να διασυνδεθεί με αυτό των 12V ενός ε-
πιβατικού. Συνήθως χρειάζεται προσοχή στα ντί-
ζελ ή σε οχήματα με μεγάλο start/stop (χρειάζο-
νται κατά κανόνα περισσότερο ρεύμα, μια και η 
μίζα τους είναι πιο μεγάλη), στα υβριδικά χρειά-
ζεται πολύ λίγο ρεύμα (μια και η μπαταρία των 
12V χρησιμοποιείται κυρίως για την τροφοδοσία 
των συστημάτων ελέγχου του αυτοκινήτου, θεω-
ρητικά ακόμα και η μπαταρία ενός σκούτερ μπο-
ρεί να λειτουργήσει ως δότης), και στα καλώδια 
εκκίνησης (π.χ. σε τρικύλινδρους βενζινοκινητή-
ρες τα καλώδια μπορεί να είναι πιο λεπτά). Εννο-
είται πως για όλα τα παραπάνω καλό θα είναι να 
ρίξετε μια ματιά στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου 
σας (RTFM, που λέμε κι εμείς οι μηχανικοί).

�� ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΊΣΤΉΡΕΣ
Είναι από τα πιο απλά πράγματα που μπορείτε να επιθεωρήσετε ά-
μεσα. Ελέγξτε αν καθαρίζουν σωστά το παρμπρίζ και, αν όχι, αντι-
καταστήστε τα μάκτρα με νέα (σε κάποιο πρατήριο υγρών καυσί-
μων ή αγοράστε τα μόνοι σας). Σημαντικό είναι να ελέγχετε τακτικά 
το δοχείο του πλυστικού υγρού και να το συμπληρώνετε με αντιψυ-
κτικό αν μένετε σε περιοχές με παγετό.

�� ΕΛΑΣΤΊΚΑ
Πολλές φορές ξεχνάμε τη σημαντικότητα των ελαστικών, τα οποία είναι 
και τα μοναδικά στοιχεία του αυτοκινήτου μας που έρχονται σε άμεση ε-
παφή με το οδόστρωμα. Ξέχωρα από τον κανόνα της αντικατάστασής 
τους (στην τριετία ή στα 40-50.000 χλμ.), μπορεί να επέλθει πρόωρη φθο-
ρά λόγω υπέρμετρης χρήσης (π.χ. πολλά χιλιόμετρα σε κακής ποιότητας 
άσφαλτο) ή κακής συντήρησης (π.χ. η μικρότερη ή η περισσότερη πίεση 
αέρα από την προδιαγραφόμενη μόνο κακό κάνει σε ένα λάστιχο). Τσεκά-
ρουμε το πέλμα και ειδικά το βάθος του, ενώ σε περιοχές με βαρύ κλίμα 
επιλέγουμε ειδικού τύπου λάστιχα (M+S παντός καιρού ή χειμερινά).

�� ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΧΊΟΝΊΟΥ
Το απαραίτητο εξάρτημα για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο σε περίπτωση 
χιονόπτωσης και αν δεν θέλετε να κολλήσετε κάπου εκεί έξω. Θυμηθεί-
τε όταν φτιάξει ο καιρός να τις αφαιρέσετε από το πορτμπαγκάζ (δεν υ-
πάρχει λόγος για έξτρα κιλά και επιβάρυνση της κατανάλωσης), ενώ το 
πιο βασικό είναι να γνωρίζετε να τις τοποθετείτε πάνω στον τροχό (πάντα 
στους κινητήριους, αλλιώς δεν πρόκειται να πάτε πουθενά). Γι’ αυτό μια 
πρόβα με το που θα τις αγοράσετε ακούγεται καλή ιδέα.

�� ΚΊΤ ΕΠΊΒΊΩΣΉΣ
Αν κινείστε σε περιοχή όπου οι παγετοί είναι συνηθισμένοι, καλό 
είναι να έχετε μαζί σας μια ξύστρα για το παρμπρίζ, ένα φακό, 
ιμάντες ή σκοινί ρυμούλκησης, έξτρα μπαταρία για το κινητό 
τηλέφωνο, σπρέι για κλειδαριές και τσιμούχες, ένα ζευγάρι γάντια. 
Και μια κουβέρτα, αν είστε ιδιαίτερα άτυχοι και κολλήσετε κάπου 
και χρειαστεί να βγάλετε τη νύχτα στο αυτοκίνητο.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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Μπ-ρίο
οικονομίας

Η ΠΡΌΣΦΑΤΗ ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΤΟΥ RIO ΔΈΝ ΠΈΡΙΟΡΙΣΤΗΚΈ ΣΤΗΝ ΈΞΩΤΈΡΙΚΗ ΈΜΦΑΝΙΣΗ ΑΛΛΑ ΑΓΓΙΞΈ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ. ΤΌ ΑΠΌΤΈΛΈΣΜΑ; ΈΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΛΎΤΈΡΌ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

KIA RIO 1.4 CRDI

1.396 κ.εκ.

90 ίπποι / 4.000σ.α.λ..

240 Nm / 1.500-2.500 σ.α.λ.

13,9 δλ

172 χλμ./ώρα

5,6 λίτρα / 100 χλμ.

4,045x1,720x1,455 μέτρα

288- 923 λίτρα

1.249 κιλά

98 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ

15.050€
από

14.030€
με απόσυρση

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

KIA RIO 1.4 CRDIΑ
πό την πρώτη κιόλας ματιά γίνεται εμφανές ότι 
στο Rio κάτι έχει αλλάξει. Λίγο οι προφυλακτήρες, 
κάτι τα φωτιστικά σώματα και διάφορες ακόμα 
μικρολεπτομέρειες, η εικόνα που αποπνέει είναι 
αυτή ενός πιο κομψού και στιλάτου αυτοκινήτου. 

Και βέβαια οι αλλαγές δεν περιορίζονται εδώ αλλά περνάνε 
και στο εσωτερικό.
Κεντρικό στοιχείο της πλούσιας έκδοσης εξοπλισμού Ad-
vance, που είχαμε στη διάθεσή μας, είναι η έγχρωμη οθόνη 
αφής 7 ιντσών, που αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, να παρουσι-
άσει στοιχεία για το ηχοσύστημα, το σύστημα πλοήγησης αλλά 
και την κάμερα οπισθοπορείας. Η λίστα του εξοπλισμού είναι 
αρκετά μεγάλη, πράγμα θετικό, ενώ και η εργονομία είναι 
πολύ καλή. Στον τομέα των διαθέσιμων χώρων οι σχεδιαστές 
του Rio έκαναν καλή δουλειά. Τέσσερις ενήλικες θα χωρέ-
σουν άνετα, με έναν πέμπτο να ζορίζει κάπως τα πράγματα. 
Με τη σειρά του, το διαμέρισμα αποσκευών των 288 λίτρων 
είναι τετραγωνισμένο και πλήρως εκμεταλλεύσιμο. 
Περνώντας στα του κινητήρα, ο 1.4 CRDi έχει κερδίσει επι-
πλέον 20 Nm ροπής, φτάνοντας στα 240 Nm, τιμή πολύ καλή 
για την κατηγορία. Κοντά στο ρελαντί δείχνει λίγο άνευρος 

(λογικό για τα κυβικά του), δεν αργεί όμως να γεμίσει με ροπή 
και να κινήσει αξιοπρεπώς τα 1.250 κιλά του αυτοκινήτου. Η 
λειτουργία του είναι πολιτισμένη και ήσυχη, ενώ και η κατα-
νάλωση διατηρείται σε λογικά επίπεδα. Για το τελευταίο φρο-
ντίζει και το μηχανικό κιβώτιο των 6 σχέσεων, που έχει καλή 
κλιμάκωση και αίσθηση επιλογέα.
Στο δρόμο το Rio δείχνει σαφώς την κλίση του προς την άνε-
ση. Η σχετικά μαλακή ρύθμιση των αναρτήσεων απορροφά 
επιτυχώς τις περισσότερες ανωμαλίες του οδοστρώματος. Οι 
κλίσεις στις στροφές είναι μεν υπαρκτές, χωρίς όμως να τρο-
μάζουν ή να φέρνουν σε δύσκολη θέση τον οδηγό. Η συμπε-
ριφορά του αυτοκινήτου είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη. 
Θα συγχωρήσει το οποιοδήποτε λάθος, χωρίς όμως να προ-
καλέσει τον οδηγό να εξερευνήσει τα όριά του. Αντίστοιχα και 
τα φρένα δείχνουν αποτελεσματικά, σε αίσθηση και απόδοση.
Ολοκληρώνοντας, θα λέγαμε πως ναι, η Kia έχει αυτή τη στιγ-
μή στη φαρέτρα της ένα μοντέλο που δείχνει ολοκληρωμένο 
και μπορεί να σταθεί απέναντι στον ανταγωνισμό. Πέρα από 
τη δελεαστική τιμή πώλησης και τη χαμηλή κατανάλωση, στα 
συν θα πρέπει να υπολογίσετε τη λογική τιμή κτήσης και τα 7 
χρόνια εγγύησης.
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ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ, 
ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ 
ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΑ ΓΟΎΣΤΑ ΠΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΎΤΟ ΙΣΧΎΕΙ ΦΎΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΑ ΑΎΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΦΎΣΙΚΑ ΟΣΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΤΕΛΕΎΤΑΙΑ 
ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΠΕΡΙΕΡΓΑ, ΎΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΟΎΣΙΑΣ ΤΑ ΑΞΕΣΟΎΑΡ ΤΟΎΣ. ΣΑΣ ΠΑΡΟΎΣΙΑΖΟΎΜΕ ΜΙΑ 
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.

10
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ LAMBORGHINI AVENTADOR
Δεν σου φτάνουν τα 3 χρόνια εγγύησης που δίνει η Lamborghini για την Aventador; Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου 
ήσυχο, γιατί δεν έχεις και πολύ εμπιστοσύνη στους Ιταλιάνους; Επέκταση εγγύησης λέγεται η λύση στο πρόβλημά 
σου, αλλά κοίτα μη σου έρθει κόλπος… Κάθε επιπλέον χρόνος κοστίζει σχεδόν όσο ένα 500αράκι της Fiat, δηλαδή 
12.000 ευρώ.

TO AIRSCARF ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΟΎΝΤΣΕΡ ΤΗΣ MERCEDES
Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα άχρηστο αξεσουάρ γιατί καλό είναι να ζεσταί-
νεται ο σβέρκος σου αν οδηγείς με ανοιχτή την οροφή και έχει παγωνιά. Το θέμα 
είναι αν το Airscarf ταιριάζει με το ίματζ που θα ήθελες να περάσεις ως οδηγός 
ρόουντσερ. Λίγο σκληροτράχηλος, ελαφρώς macho… Και αυτά, αν το σκεφτείς 
καλά, δεν συμβιβάζονται με το Airscarf που κοστίζει και το κατιτίς του.

ΤΟ TRANSPONDER WATCH ΤΗΣ ASTON MARTIN
Αφού έχεις Aston Martin γιατί να μη νοιώσεις και λίγο James Bond; Και αυ-
τός τέτοια –σχεδόν…- οδηγεί. Για να το πετύχεις αυτό παίρνεις πακέτο, μαζί 
με το αυτοκίνητο και το 
ρ ο λ ό ι  J a e g e r -
LeCoultre AMVOX3, με 
τον ενσωματωμένο πο-
μπό που με το πάτημα 
ενός κουμπιού στην 
κάσα του ξεκλειδώνεις 
τις πόρτες της DB9 ή 
της Rapide. Εντυπωσι-
ακό; For sure, αλλά όσο 
και να ΄ναι τα 30.000 
που κοστίζει πονάνε… 
Ακόμα και αν μπορείς 
να πάρεις Aston...

BENTLEY BENTAYGA BREITLING 
TOURBILLION CLOCK
H Βentayga έχει ξεπουλήσει προς μεγάλη ικανοποίηση των ανθρώπων της 
Bentley, ενώ μόλις 4 το χρόνο, γιατί δεν προλαβαίνουν να φτιάξουν αλλα οι 
ειδικευμένοι τεχνίτες, θα μπορούν να εξοπλιστούν και με ένα ρολόι 
Tourbillion της Breitling. Μην αισθάνεστε άσχημα αν δεν ξέρετε τι είναι το 
Tourbillion. Ούτε εμείς ξέραμε μέχρι που μάθαμε. Πρόκειται λοιπόν για μια 
ειδική τεχνική της υψηλής ωρολογοποιίας που αναπτύχθηκε στην Ελβετία το 
18ο αιώνα και αντισταθμίζει μέσω της βαρύτητας τυχόν αποκλίσεις ακριβείας 
του μηχανισμού. Για το λόγο αυτό το Tourbillion της Bentayga, κατασκευα-
σμένο από κίτρινο και λευκό χρυσό και πανάκριβο μαύρο ξύλο, περιστρέφε-
ται αυτόματα κάθε 15 λεπτά στη βάση του. Το κόστος του ανέρχεται σε 
150.000 λίρες ή 200.000+ ευρώ. Κοστίζει δηλαδή όσο το ίδιο το αυτοκίνητο…

ROLLS ROYCE, 
ΕΠΙΧΡΎΣO SPIRIT OF 
ECSTASY
Καλή η Emily ή αλλιώς Spirit of 
Ecstasy στη μάσκα της Rolls, αλλά 
αυτό της δικής σας δεν πρέπει να ξε-
χωρίζει από τη μάζα; Πρέπει πως δεν 
πρέπει και επειδή η εταιρεία τα έχει 
σκεφτεί όλα την προσφέρει επίχρυση 
και όχι με ότι κι ότι αλλά με χρυσό 24 
καρατίων, έναντι περίπου 10.000 ευ-
ρώ. Αν πάλι σας φαίνεται υπερβολή –
όχι τα χρήματα, ο χρυσός- μπορεί να 
επιλέξετε να είναι από μασίφ ασήμι 
(σχεδόν 6.500 ευρώ) ή να είναι από 
φωτιζόμενο με LED πολυκαρβονικό 
υλικό –μη σας πιάσουν οι τσιγγουνιές, 
ούτε 8.000 δεν κάνει και θα φαίνεστε 
από μακριά.

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ       
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ 
ΓΙΑ RANGE ROVER
Πως θα βάλεις τα μπαγκάζια στο πορτμπαγκάζ 
του Range Rover; Αν είσαι και μικροκαμωμένος 
θα πρέπει να χωθείς μέσα και θα φαίνονται μόνο 
τα πόδια σου, αλλά όπως είπαμε οι εταιρείες τα 
σκέφτονται αυτά. Σε χρεώνουν πέντε χιλιάρικα, 
μπορεί και λίγο παραπάνω και έχεις συρόμενο 
δάπεδο και τα πάντα γίνονται πιο εύκολα και α-
πλά. Και με στυλ… Από την άλλη αν πας να δεις 
το καμάρι σου που παίζει 5x5 (έχει το αριστερό 
πόδι του Τσιάρτα και την ταχύτητα του Μπόλτ, μι-
λάμε για ταλέντο…) που θα κάτσεις; Χάμω; Ή σε 
πλαστική καρέκλα; Όχι βέβαια, από τη στιγμή που 
έχεις τα ειδικά αναδιπλούμενα και δερμάτινα πα-
ρακαλώ καθίσματα για το πορτμπαγκάζ του 
Range σου…

ROLLS ROYCE, ΕΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Αν είναι ρομαντικος πρέπει να το δείχνεις όπου και όταν μπορείς και το αυτοκίνητό σου 
επιβάλλεται να μην είναι η εξαίρεση. Φανταστείτε να ρίχνεις πίσω το καθίσματα, να ξα-
πλώνεις με το αμόρε και να βλέπεις όλα αυτά τα λαμπιόνια. Μαγεία… ΟΚ, μπορεί να σου 
θυμίζουν ξενοδοχείο ημιδιαμονής, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που πή-
γαινες. Άφησε που αν έχεις Rolls και επιπλέον έχεις πληρώσει και σχεδον 13.000 για τα 
λεντάκια στο ταβάνι, σόρυ, την οροφή, μπορεί να έχεις και δικό σου. Ξενοδοχείο…

PAGANI HUAYRA ΦΟΥΛ ΣΤΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ
Λάτρης του απόλυτου; Μύστης του high σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής; Για σας λοι-
πόν είναι η Pagani Huayra και μάλιστα στην Carbon Edition της. Τι σημαίνει αυτό; 
Πως τα πάντα που μπορούν να κατασκευαστούν από ανθρακόνημα όχι μόνο είναι από 
ανθρακόνημα αλλά το δείχνουν κιόλας. Η μικρή αυτή εξτραβαγκάντζα κοστίζει περί τις 
150.000 ευρώ… Αν σας φαίνοντα πολλά μη τα σπαταλήσετε στο ανθρακόνημα… Βάλ-
τε κάτι παραπάνω και πάρτε το Tourbillon της Bentayga…

RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY TWO TONE
Λοιπόν έχεις πάρει το κορυφαίο των Range Rover, το SV Autobiography που κοστίζει 
διπλάσια από το βασικό και θα τσιγγουνευτείς λίγα χιλιάρικα για το χρώμα; Δεν λέει, 
ενώ αν δώσει κάτι παραπάνω –διψήφιο το νούμερο- μπορείς να έχεις και διχρωμία. 
Με οποιαδήποτε χρώμα κάνεις κέφι για το αμάξωμα, αποκλειστικά με Santorini Black 
(παντού υπάρχει κατι από Ελλάδα…) για την οροφή.

ΟΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ PORSCHE PANAMERA
O διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια και αυτοί που το είπαν κάτι ήξεραν… Έχεις 
καλύψει από άκρη σε άκρη το εσωτερικό της Panamera με δέρμα, αλλά κάτι σου τη 
σπάει; Ξέρουμε, δεν μπορείς να βλέπεις την πλαστικούρα στους αεραγωγούς… Δίκιο 
έχεις, αλλά μη σκας. Με 2.500 η Porsche βάζει και εκεί δέρμα για να μην ανατριχιά-
ζεις όταν τους γυρνάς…
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Το χρηματιστήριο
των παλιών

αυτοκινήτων γνωρίζει

Μη  βάλετε στοίχημα ότι η πιο ακριβή Ferrari που 
μπορεί να αγοράσει κανείς είναι η LaFerrari και 
η αντίστοιχη Porsche η 918 Spyder. Και αυτό γιατί 
υπάρχουν παλιά μοντέλα τους με ιστορία, αγωνι-

στικό pedigree και διάσημους πρώην ιδιοκτήτες που κοστίζουν 
πολύ περισσότερο. 

Όπως για παράδειγμα η Porsche 356 Cabriolet των φωτογρα-
φιών μας, που ήταν  το προσωπικό όχημα της θρυλικής Janis 
Joplin και κατά πάσα πιθανότητα το πιο ψυχεδελικό αυτοκίνη-
το που έχει κυκλοφορήσει ποτέ επί γης. Την ανοιχτή 356, που 
είναι μοντέλο του 1964, η Joplin την αγόρασε δύο, τρία χρόνια 
μετά μεταχειρισμένη έναντι 3.500 δολαρίων. Αρχικά ήταν άσπρη, 
όμως ο στενός της φίλος και καλλιτέχνης Dave Richards δημι-
ούργησε πάνω στην Porsche ένα πολύχρωμο έργο τέχνης, που 
το ονόμασε «The History of the Universe». Στο εμπρός αριστερό 
φτερό υπάρχουν μάλιστα τα πορτρέτα τόσο της τραγουδίστριας  
όσο και των μουσικών της. Μετά το θάνατό της το αυτοκίνητο 
πέρασε στα αδέλφια της και ήταν για μια 20ετία  το πιο δημοφιλές 
εκθέμα του Rock and Roll Hall of Fame στο Cleveland του Ohio, 
ενώ πριν από μερικές μέρες πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα 
Υόρκη έναντι 1.760.000 δολαρίων.

Πολύ πιο  ακριβά, πιο συγκεκριμένα για 28 εκατομμύρια δολά-
ρια, άλλαξε χέρια μια αγωνιστική Ferrari 290 MM. Πρόκειται για 
μια από τις συνολικά 4 που έχουν κατασκευαστεί -όλες με αμα-
ξώματα του Scaglietti. Η συγκεκριμένη είναι αυτή με τον αριθμό 
πλαισίου 0626 και ένα στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της τελικής της τιμής ήταν το ότι την είχε οδηγήσει 
ο μεγάλος Juan Manuel Fangio στο Mille Miglia του 1956. Ήταν 
ένας από τους πρώτους αγώνες του μεγάλου Αργεντινού, ο οποί-
ος είχε τερματίσει στην 4η θέση. Πρώτη ήταν μια άλλη Ferrari 290 
MM, ενώ και οι δύο κινούνταν από έναν καινούργιο για την εποχή 
V12 3.500 κυβικών, με απόδοση 320 ίππων στις 7.200 σ.α.λ., που 
επαρκούσαν για μια τελική 280 χλμ./ ώρα.

ΔΟΞΕΣ!

30



H Renault συνεχίζει ανεξάρτητα το 2016 στην F1

Αν θέλετε να ζήσετε εμπειρία και ένταση ανάλογες με αυτές ενός πιλότου της F1, τότε ρίξτε μια 
ματιά σε αυτό το μονοθέσιο. Ακόμη κι αν αυτό βρίσκεται σε κάποιο playroom.
Εννοείται πως αυτή η cool ρεπλίκα θέλει το χώρο της, αφού είναι κατασκευασμένη σε κανονικές 
διαστάσεις. Και όχι μόνο αυτό, καθώς η κατασκευάστρια FMCG έχει εφοδιάσει το μονοθέσιο που 
βλέπετε με φρένα της Brembo ή της AP Racing, «μονομπλόκ» κιβώτιο, άξονες από συνθετικό υλι-
κό, σύστημα εξαγωγής κ.ά.
Όλα αυτά ώστε ο οδηγός να νιώθει πως οδηγεί ένα κανονικό μονοθέσιο, με το επαγγελματικό 
πακέτο προσομοίωσης να περιλαμβάνει 3 σούπερ ανάλυσης TFT οθόνες 23΄΄, ηχοσύστημα 5.1, με 
το λογισμικό να τρέχει σε μονάδα με Intel Core i7, 16 GB RAM, τριπλή κάρτα γραφικών και 1.200 W 
PSU. Το καλύτερο σας το αφήσαμε για το τέλος, αφού η FMCG ζητά 89.999 λίρες για να το αποκτή-
σει κανείς!

Ένα τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο!

ΤΕΛΙΚΆ Η RENAULT ΘΆ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΩΣ ΆΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 
ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΆΚΗ ΟΜΆΔΆ, 
ΆΝΆΚΟΙΝΩΝΟΝΤΆΣ ΠΆΡΆΛΛΗΛΆ ΤΗΝ 
ΟΛΙΚΗ ΕΞΆΓΟΡΆ ΤΗΣ LOTUS F1!

Η εξαγορά της Lotus F1 βρίσκεται στο τελικό στάδιο, θα 
ολοκληρωθεί μέσα στο μήνα και αναμένεται να κυμαν-
θεί στα 100 εκατ. ευρώ. Έτσι, η Renault δεν θα είναι α-
πλώς ένας προμηθευτής κινητήρων στον μαγικό κόσμο 

της F1, συνεχίζοντας την ένδοξη πορεία της από το 1977, έχοντας 
συμμετοχή σε περισσότερα από 600 Grand Prix, 168 νίκες, 12 
πρωταθλήματα κατασκευαστών και 11 οδηγών. Η τελευταία συμ-
μετοχή της Renault ως εργοστασιακής ομάδας ήταν το 2011.
Όπως δήλωσε ο Carlos Ghosn, ο ισχυρός άνδρας του ομίλου 
Renault-Nissan, «η Renault είχε δύο επιλογές: είτε να επιστρέψει 
σε εμπλοκή 100% είτε να αποχωρήσει. Έχοντας μελετήσει ενδελε-
χώς όλες τις παραμέτρους, αποφάσισα πως η Renault θα είναι 
στην F1 ως εργοστασιακή ομάδα, αρχής γενομένης από το 2016. 
Στόχος μας είναι η νίκη, παρ’ ότι αυτό μπορεί να χρειαστεί χρόνο». 
Δεν είναι μυστικό πως στο τελευταίο Grand Prix της χρονιάς στο 
Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι της Renault διαπραγματεύονταν με 
τον Bernie Ecclestone για πιθανά εξτρά πριμ και μάλλον πείστη-
καν από την τελευταία προσφορά του τελευταίου.
Η απόφαση της Renault να συνεχίσει εξασφαλίζει και την παροχή 
κινητήρων στη Red Bull, παρόλο που θα χρησιμοποιούνται από τη 
νέα σεζόν με άλλο, ιστορικό για την F1 όνομα, αυτό της TAG 
Heuer, που θα αναλάβει και την εξέλιξή τους, ενώ η Toro Rosso 
θα πάρει τους κινητήρες του 2015 της Ferrari. Φυσικά η Renault 
θα κάνει αλλαγές και στην εικόνα του μονοθεσίου της Lotus, κα-
θώς θα επαναφέρει το κλασικό κίτρινο χρώμα.

McLaren MP4-X: Το μονοθέσιο του μέλλοντος
Αυτό είναι ένα πρωτότυπο μονοθέσιο, όπως το φαντάζεται η βρετανική εταιρεία για 
την επόμενη γενιά οδηγών.
Το MP4-X είναι τόσο φουτουριστικό όσο φαίνεται, μια και έχει κλειστό κόκπιτ, καλυμ-
μένους τροχούς και ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία που ρυθμίζονται ηλεκτρονικά για 
καλύτερο downforce στις στροφές ή στις ευθείες. Η καλύπτρα του κόκπιτ δεν παραπέ-
μπει απλώς σε μαχητικό αεροσκάφος αλλά έχει και παρόμοιο head-up display, προ-
σφέροντας στον οδηγό όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και πληροφορίες για το μονοθέ-
σιό του, αλλά και για το τι γίνεται στην πίστα.
Το πιο φευγάτο από καθετί που υπάρχει στο McLaren MP4-X είναι πως δεν υπάρχει 
κάποιο τιμόνι, joystick ή χειριστήριο. Οι αποφάσεις του πιλότου εκτελούνται από μια 
νευροζωνική κάσκα και τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου μετατρέπονται σε εντο-
λές. Αν και η McLaren δεν διευκρινίζει το σύστημα πρόωσης, λέει πως αυτό θα μπο-
ρούσε να συνδυάζει ένα υβριδικό σύστημα που θα λαμβάνει ενέργεια επαγωγικά και 
ασύρματα από την πίστα, ενώ θα μπορούσε να γίνει εκμεταλλεύσιμη και η ηλιακή ε-
νέργεια (πάνε τα νυχτερινά GP!).

AΓΩΝΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 31ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  




