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•  VW GOLF 1.0 TSI

•  MERCEDES GLC 250 4MATIC

•  CITROEN C3 1.6 BLUEHDi

     75 & 100 PS
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Σε λίγο 

καιρό δεν θα ανησυχείτε 

αν χάσετε το κλειδί του 

αυτοκινήτου σας γιατί πολύ 

απλά το smartphone σας θα το 

έχει αντικαταστήσει. Το θέµα 

τότε θα είναι να µην χάσετε το 

τηλέφωνο…





Ποιο είναι το ταχύτερο  
Lada παραγωγής;

Ü Αν νοµίζετε πως κάτω από το καπό του ταχύτερου Lada 
κρύβεται ένας turbo κινητήρας µε καµιά διακοσαριά 

άλογα, έχετε πέσει έξω.
Η Lada µπορεί να δίνει το «παρών» απέναντι στις Honda, Citroën 
και Polestar (στο πρωτάθληµα WTCC), ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει 
πως στην γκάµα της έχει ανάλογες καυτές εκδόσεις µοντέλων 
παραγωγής. Μάλιστα, ένα από τα ισχυρότερα είναι το Kalina NFR, 
που εξοπλίζεται µε έναν ατµοσφαιρικό βενζινοκινητήρα που 
αποδίδει 136 άλογα. Συνδυάζεται µε µηχανικό σαζµάν 5 σχέσεων 
και έχει το 0-100 σε 9,2 δλ., µε την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 
203 χλµ./ώρα. Αυτό είναι και το ταχύτερο µοντέλο της Lada, ενώ η 
ρωσική εταιρεία θα κατασκευάσει και 50 σπέσιαλ Kalina NFR για 
την υποστήριξη αγωνιστικών οµάδων και τιµή από €12.139. Σε πρώτο πλάνο η Mercedes-Benz GLC Coupé

Ο
πτικά η κουπέ εκδοχή της GLC δικαιολογεί 
σε µεγάλο ποσοστό την παραπάνω άποψη. 
Με κυρίαρχο γνώρισµα το κεκλιµένο πίσω 
µέρος της οροφής, το αµάξωµα είναι πιο 
εµφατικό, λόγω και των συν 8 εκ. στο µήκος 

του. Επίσης, το ύψος έχει µειωθεί κατά 4 εκ., ενώ η 
µεγαλύτερη κλίση της εµπρός κολόνας δηµιουργεί ένα 
πιο δυναµικό σύνολο, που δεν απέχει πολύ από το 
πρωτότυπο που είχε παρουσιαστεί στη Σανγκάη.
Η γκάµα θα περιλαµβάνει συνολικά 8 κινητήρες και από το 

φθινόπωρο θα είναι διαθέσιµοι οι δίλιτροι τετρακύλινδροι 
βενζίνης και πετρελαίου, µε αυτόν της GLC 250 4Matic να 
αποδίδει 211 άλογα. Η GLC 220d 4Matic θα έχει τον ντίζελ 
των 2.143 κ.εκ. µε τα 170 άλογα, ενώ η 250d θα έχει 204 
άλογα. Προς το τέλος του χρόνου θα ακολουθήσει η AMG 
GLC 43 µε 367 άλογα, ενώ στην πορεία θα προστεθεί και η 
υβριδική GLC 350e 4Matic Coupé, στην οποία ο κινητήρας 
βενζίνης των 2.000 κ.εκ. συνδυάζεται µε έναν 
ηλεκτροκινητήρα 116 ίππων. Έτσι, η συνδυαστική ισχύς 
φτάνει τους 320 ίππους, υπάρχει καθαρή ηλεκτροκίνηση 

Το Audi R8 
Spyder έκανε 
πρεµιέρα στη 
Νέα Υόρκη

Και σε κάµπριο η Chevrolet 
Camaro ZL1

Ü Στη Νέα Υόρκη παρουσιάστηκαν τελικά οι δύο top ανοιχτές 
εκδόσεις της Camaro ZL1 που αποδίδουν 649 άλογα! Η 

ισχύς, µαζί µε τα 868 Nm, πηγάζει από τον γνωστό V8 των 6.200 κ.εκ. 
που συνδυάζεται µε µηχανικό υπερσυµπιεστή και µηχανικό 6άρι ή 
αυτόµατο 10άρι κιβώτιο. Η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 300 χλµ./ώρα, 
ενώ το ταχύτατο κάµπριο της Chevrolet διαθέτει µαγνητοροϊκή 
ενεργητική ανάρτηση Magnetic Ride, ηλεκτρονικά ελεγχόµενο πίσω 
διαφορικό, Launch Control, σύστηµα επιλογής προγραµµάτων 
λειτουργίας και πολλά άλλα καλούδια.

ΝΕΑ
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Μετά την teaser εικόνα η γερµανική εταιρεία παρουσιάζει το πιο σπορ 
µοντέλο στα SUV, όπως η ίδια υποστηρίζει.



Πόσο κοστίζει το Fiat 124 
Spider;

Ανανέωση για την Toyota Corolla

Ü Τα πρώτα Fiat 124 Spider που θα παραδοθούν θα είναι τα ειδικά 
Anniversary, µε πρόσθετο εξοπλισµό και αριθµηµένη πλακέτα 

στο εσωτερικό.
Στη γερµανική αγορά το Fiat Spider 124 κοστίζει στη βασική έκδοση από 
€23.900, οπότε έχουµε µια ένδειξη και για τη δική µας αγορά. Η πλήρως 
εξοπλισµένη έκδοση Lusso κοστίζει επιπλέον €2.500 και φτάνει συνολικά 
τα €26.490.
Ο κινητήρας είναι και στις δύο περιπτώσεις ο ίδιος, ο τετρακύλινδρος 1.400 
turbo του οµίλου FCA στην έκδοσή του των 140 ίππων και των 240 Nm. Το 
κιβώτιο είναι ένα χειροκίνητο 6άρι, κινητήριοι τροχοί είναι οι πίσω, υπάρχει 
και µπλοκέ διαφορικό, ενώ η µαλακή οροφή είναι χειροκίνητη. Το νέο 124 
Spider θα λανσαριστεί στην Ελλάδα από το καλοκαίρι (µαζί µε τη νέα 
Giulia).

Ü Η ιαπωνική εταιρεία αναµένεται µέσα στο καλοκαίρι να 
ανακοινώσει τη διάθεση της ανανεωµένης Corolla.

Οι αλλαγές είναι κατά κύριο λόγο αισθητικές, µε το εµπρός µέρος να έχει 
διαφοροποιηθεί, έχοντας επανασχεδιασµένους προβολείς και πιο στενή 
µάσκα, ενώ, αντίθετα, µεγαλύτερη είναι η εισαγωγή αέρα στον καινούργιο 
προφυλακτήρα. Από κει και πέρα, υπάρχουν αλλαγές στα πίσω φώτα και 
κάποιες µικρές στο προφίλ, ενώ σηµαντική εξέλιξη είναι η υιοθέτηση της 
τελευταίας γενιάς του Toyota Sense, που περιλαµβάνει όλα τα διαθέσιµα 
ηλεκτρονικά συστήµατα ασφάλειας. Εννοείται πως θα υπάρχουν νέες 
επιλογές χρωµάτων και καινούργιες ζάντες 16 και 17 ιντσών, ενώ οι 
κινητήρες και τα µηχανικά µέρη θα παραµείνουν ως έχουν.

Σε πρώτο πλάνο η Mercedes-Benz GLC Coupé
για περίπου 30 χλµ., ενώ από πλευράς επιδόσεων το 0-
100 δεν διαρκεί πάνω από 5,9 δλ.
Το εσωτερικό της GLC Coupé δεν διαφοροποιείται 
ουσιαστικά από αυτό της GLC, κάτι που ισχύει γενικά για 
τον εξοπλισµό ασφάλειας, άνεσης και διευκόλυνσης. 
Ωστόσο, το σπορ DNA είναι πιο έντονο, µε το σύστηµα 
Drive Select να διαθέτει 5 προγράµµατα λειτουργίας, η 
σπορ ανάρτηση να είναι στάνταρ (προαιρετικά υπάρχει 
ενεργητική πνευµατική διάταξη), το σύστηµα διεύθυνσης 
να είναι πιο άµεσο, ενώ έχει γίνει και προσπάθεια να 

περιοριστεί το βάρος στα 1.700 κιλά µε τη χρήση πιο 
ελαφρών υλικών (π.χ. στοιχεία από ανθρακόνηµα στην 
πνευµατική ανάρτηση, αλουµίνιο στη στάνταρ και 
µαγνήσιο για το κέλυφος του κιβωτίου).
Εδώ να πούµε πως η GLC Coupé θα µας απασχολήσει 
και το φθινόπωρο, οπότε αναµένεται να δούµε την 
κορυφαία GLC 63 AMG µε τον bi-turbo V8 των 4.000 
κ.εκ., ενώ σε όλες τις εκδόσεις, µε εξαίρεση τη Hybrid 
και την AMG, το κιβώτιο θα είναι το νέο αυτόµατο 9G-
Tronic.

Το νέο R8 Spyder έχει και καινούργια µαλακή 
ο ρ ο φ ή ,  η  ο π ο ί α  ζ υ γ ί ζ ε ι  σ υ ν ο λ ι κ ά  4 4  κ ι λ ά , 
ανοιγοκλείνει σε 20 δλ. (σε ταχύτητες µέχρι και 50 
χλµ./ώρα), ενώ το πίσω γυάλινο παρµπρίζ µπορεί να 
κατέβει και ανεξάρτητα από την οροφή. Την εικόνα 
του νέου Audi R8 Spyder συµπληρώνουν οι στάνταρ 
ζάντες 19 ιντσών (µε λάστιχα διαστάσεων 245/35 
µπροστά και 295/35 πίσω), ενώ στα εξτρά υπάρχουν 
και 20άρες, καθώς και κεραµικό σύστηµα πέδησης. 
Προς το παρόν το R8 Spyder κινείται  από τον 

ατµοσφαιρικό V10 των 5.300 κ.εκ. µε τους 540 
ίππους, µια και η έκδοση Plus των 610 ίππων 
παραµένει αποκλειστικότητα του κουπέ. Έτσι, µε το 
α υ τ ό µ α τ ο  κ ι β ώ τ ι ο  7  σ χ έ σ ε ω ν  κ α ι  σ τ ά ν τ α ρ 
τετρακίνηση, το R8 Spyder χρειάζεται µόλις 3,6 δλ. 
για το 0-100, η τελική ταχύτητα φτάνει τα 317 χλµ./
ώρα, ενώ η επίσηµη µέση κατανάλωσή είναι στα 
11,7 λίτρα / 100 χλµ. Τώρα, στην πράξη, ένα διπλάσιο 
νουµεράκι παίζει χαλαρά – άλλωστε τα 277 γρ. CO2/
χλµ. κάτι λένε…
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ÜΗ νέα E-Class αρχικά θα είναι διαθέσιµη σε τρεις 
εκδόσεις. H E 200 µε τον τούρµπο βενζινοκινητήρα 

των 1.991 κ.εκ. αποδίδει 184 άλογα (132-142 γρ. CO2/χλµ., 
ανάλογα µε τη διάσταση των ελαστικών) και κοστίζει από 
€53.600. Αυτή είναι η µοναδική για την ώρα έκδοση 
βενζίνης, αφού µετά υπάρχει η E 220d µε τον ολοκαίνουριο 
ντίζελ των 1.950 κ.εκ. µε τους 194 ίππους (102-112 γρ. CO2/
χλµ.), µε τιµή από €55.950. Στην κορυφή βρίσκεται η 
τρίλιτρη ντίζελ E 350d µε τα 258 άλογα (133-144 γρ. CO2/
χλµ.) από €71.950.
Παράλληλα, ανανεωµένη και µε νέα ονοµασία, η πρώην 
SLK διατίθεται ήδη στην ελληνική αγορά, για πρώτη φορά 
στα 1.600 κ.εκ. Συγκεκριµένα, η βασική SCL 180 µε τον 
τετρακύλινδρο των 1.600 κ.εκ. αποδίδει 156 άλογα και 
κοστίζει από €40.600. Ψηλότερα τοποθετούνται οι SLC 200 
(από €50.100) και SLC 300 (από €66.750), µε δίλιτρο επίσης 
turbo βενζινοκινητήρα που αποδίδει 184 και 245 άλογα 

αντίστοιχα. Η SLC 43 εξοπλίζεται µε έναν V6 τρίλιτρο των 367 
ίππων και στοιχίζει από €92.200, ενώ η ντίζελ SLC 250d µε 
κινητήρα 2,1 λίτρων αποδίδει 150 άλογα και κοστίζει από 
€59.400. Πέρα από το µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, υπάρχει 
προαιρετικά διαθέσιµο το αυτόµατο 9G-Tronic.

∆ιαθέσιµες οι νέες Mercedes-Benz 
E-Class και SLC

To Nissan Qashqai  
πατάει γκάζι!

ÜΈπειτα από µία δεκαετία µεγάλης ζήτησης για το 
Qashqai, η Nissan ανακοίνωσε την πρόθεσή της 

να αυξήσει  την παραγωγική δυναµικότητα για το 
κορυφαίο crossover,  ενισχύοντας περαιτέρω τ ις 
πωλήσεις του σε όλη την Ευρώπη.
Η αγορά των crossovers, της οποίας «θεµελιωτής» είναι 
το Qashqai, σηµειώνει συνεχή άνοδο. Η ζήτηση αυξάνεται 
µε ταχείς ρυθµούς, µε τη Nissan να σηµειώνει ρεκόρ 
στον όγκο παραγωγής, µε 300.000 αυτοκίνητα κάθε χρόνο, 
στην πρώτη γραµµή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 
της στο Sunderland, σε 24ωρη λειτουργία και µε ρυθµό 
κατασκευής ένα Qashqai κάθε λεπτό.
Λ α µ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  τ α  π α ρ α π ά ν ω  δ ε δ ο µ έ ν α ,  ο ι 
µηχανικοί της Nissan ετοιµάζουν και δεύτερη γραµµή 
παραγωγής γ ια  το  επι τυχηµένο SUV τους στο  ίδ ιο 
εργοστάσιο, µε µια επένδυση ύψους 29 εκατ. ευρώ, 
προκειµένου να καλύψουν την ολοένα αυξανόµενη 
ζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πρώτα αυτοκίνητα 
θα βγουν από τη νέα γραµµή παραγωγής πριν από το 
τέλος του 2016, ενόψει της επόµενης φάσης ανάπτυξης 
του µοντέλου για το 2017,  οπότε θα γίνει  το πρώτο 
αυτοκίνητο της Nissan στην Ευρώπη που θα διαθέτει 
τεχνολογία αυτόνοµης οδήγησης.
Υπενθυµίζουµε πως το crossover της Nissan ξεπέρασε 
πρόσφατα το ρεκόρ παραγωγής που κατείχε το Micra µε 
2.368.704 αυτοκίνητα σε λιγότερο από µία δεκαετία.

ÜH κουπέ εκδοχή του MX-5 έκανε 
πρεµιέρα στην έκθεση της Νέας 

Υόρκης µε µια οροφή που θυµίζει 
περισσότερο targa παρά µια κλασική 
σκληρή αναδιπλούµενη. Κυρίως λόγω της 
πίσω σταθερής «κολόνας», που αποτελεί 
και ένα ιδιαίτερο οπτικά χαρακτηριστικό, το 
MX-5 RF (από το Retractable Fastback, 
που σε ελεύθερη απόδοση σηµαίνει 
Αναδιπλούµενο Fastback) παραπέµπει 
περισσότερο σε ένα targa (έστω κι αν αυτή 

η κολόνα µετατοπίζεται µαζί µε το 
κ ά λ υ µ µ α ) .  Η  π ί σ ω  « κ ο λ ό ν α » 
κατασκευάζεται από τη Webasto και 
προσθέτει στο συνολικό βάρος ακόµα 40 
κιλά, ενώ η σκληρή οροφή ανοιγοκλείνει 
µέσα σε λίγα δεύτερα. Η όλη διαδικασία 
γίνεται και εν κινήσει (έως 10 χλµ./ώρα), 
ενώ ενδιαφέρον είναι το ότι  δεν 
επηρεάζεται το πορτµπαγκάζ (παραµένει 
στα 130 λίτρα, όπως και στο roadster).
Στην Κεντρική Ευρώπη το MX-5 µε τη 

σκληρή αναδιπλούµενη οροφή θα είναι, 
όπως ακριβώς συνέβαινε και µε την 
προηγούµενη γενιά του, περίπου €2.000 
πιο ακριβό από το roadster (δηλαδή θα 
ξεκινά περίπου από τα €25.000). Το Mazda 
MX-5 RF θα είναι διαθέσιµο τόσο µε τον 
βασικό κινητήρα των 1.500 κυβικών και 
των 130 ίππων όσο και µε το µεγαλύτερο 
δίλιτρο σύνολο των 160 ίππων, ενώ 
αποκλειστικά για το RF θα υπάρχει και 
αυτόµατο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Mazda MX-5 RF µε στιλ targa



Πριν από µερικές ηµέρες ο κ. Carlos Tavares, Πρόεδρος 
του Οµίλου PSA παρέδωσε, σε µια ειδική εκδήλωση, 
στους κ.κ. Γιάννη Συγγελίδη και Πολυχρόνη Συγγελίδη 

το βραβείο «Best Importer President Award 2015». Το βραβείο 
του καλύτερου εισαγωγέα Peugeot παγκοσµίως αναγνωρίζο-
ντας και έµπρακτα τόσο τη νέα εποχή που έχει ξεκινήσει για τη 
γαλλική µάρκα στην Ελλάδα όσο και τα επιτεύγµατα της ελληνι-
κής αντιπροσωπείας. Η οποία απέδειξε πως µια δυναµι-
κή ελληνική επιχείρηση µπορεί ακόµα και σήµερανα 
κερδίσει διεθνή αναγνώριση. 
Πράγµατι από τον 2014, όταν η αντιπροσώπευσή της στην 
Ελλάδα πέρασε στον όµιλο Συγγελίδη, η Peugeot διακρί-
νεται για την ιδιαίτερα δυναµική της παρουσία, που έχει 
σα αποτέλεσµα τη διαρκή του µεριδίου αγοράς της. Ξεκι-
νώντας από το 2,5% του 2013 η Peugeot πέρασε στο 3,1% 
του 2014, στο 6,7% του 2015, ενώ για τη χρονιά που δια-
νύουµε βρίσκεται στο 8,4%!
Στα όπλα της ελληνικής αντιπροσωπείας, πέρα από την 
πολύ καλή οργάνωσή της και την εφαρµογή των πιο 
σύγχρονων πρακτικών, περιλαµβάνεται η ολοκαίνουργια 
γκάµα των µοντέλων της Peugeot, επιβατικών και επαγ-
γελµατικών, που ξεχωρίζει για το εύρος των επιλογών, 

τα έξυπνα κόνσεπτ, τους κορυφαίους από πλευράς απόδοσης, 
οικονοµίας και εκποµπής ρύπων κινητήρες τους και βέβαια το 
εξαιρετικό after sales.
Φυσικά η επιτυχηµένη πορεία της Peugeot στην Ελλάδα οφεί-
λειται και στο ισχυρό δίκτυό της, που εστερνίζεται απόλυτα τη 
δυναµική και την προοπτική της µάρκας και επενδύει σε αυτήν. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ 

Ε.Π.Ε. που αποδεικνύει έµπρακτα την εµπιστοσύνη της στην 
premium γαλλική µάρκα, δηµιουργώντας µια ολοκαίνουρια, 
πολυτελή κάθετη µονάδα Peugeot στη Λεωφόρο Αλίµου 15, ε-
πεκτείνοντας το δίκτυό της στα Νότια Προάστια, µε στόχο την α-
πόλυτη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κατόχων αυτοκινή-
των Peugeot.
Η ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ Ε.Π.Ε., αποτελεί ιστορικό µέλος του Ε-

πίσηµου ∆ικτύου Peugeot-Citroën µετρώντας ήδη 24 
συναπτά έτη επιτυχηµένης λειτουργίας. ∆ιαθέτει δύο 
σύγχρονες µονάδες µε φανοποιείο και συνεργείο, εξειδι-
κευµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και πολυτελείς 
εκθέσεις. 

∆ΙΚΤΥΟ ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ Ε.Π.Ε.
•  Avenue, Γλυφάδα, Λ. Βουλιαγµένης 147, Έκθεση, Ση-

µείο Τεχνικής εξυπηρέτησης
•  Αγ. ∆ηµήτριος, Αϊδινίου 11, Σηµείο Τεχνικής εξυπηρέ-

τησης

Νέα Κάθετη Μονάδα
•  Άλιµος, Αλίµου 15, Έκθεση και Σηµείο Τεχνικής Εξυπη-

ρέτησης 
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H ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ PEUGEOT 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑ Ι 
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ



ÜΟπτικά, το ανανεωµένο Α3 ξεχωρίζει 
από τους επανασχεδιασµένους προ-

βολείς και προφυλακτήρες. Σηµαντική είναι 
η αναβάθµιση του συστήµατος διασύνδεσης 
και πολυµέσων, ενώ θα είναι διαθέσιµος 
και ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 
(ή, καλύτερα, οθόνη) που είδαµε στο νέο A4 
και στο TT. Στάνταρ θα είναι η κεντρική 
πτυσσόµενη οθόνη 7 ιντσών, ενώ το MMI 
(ένα από τα πιο δύσχρηστα συστήµατα) θα 
προσφέρει διάφορες online υπηρεσίες (π.χ. 
Google Earth και Street View µε ενηµέρω-

ση για την κυκλοφορία σε πραγµατικό χρό-
νο). Πλουσιότερος είναι ο εξοπλισµός ασφά-
λειας και άνεσης, περιλαµβάνοντας π.χ. ε-
νεργό cruise control ACC µε τη λειτουργία 
Stop & Go,  όπου όταν υπάρχει και το αυτό-
µατο κιβώτιο S-Tronic µπορεί να διατηρεί 
σταθερή την απόσταση από το προπορευό-
µενο όχηµα κ.ά.
Σχετικά µε τα µηχανικά µέρη, δεν υπάρχει 
κάποια σηµαντική αλλαγή πέρα από την α-
ντικατάσταση του 1.2 TFSI από τον µικρότε-
ρο τρικύλινδρο 1.0 TFSI µε τα 115 άλογα 

και τα 200 Nm ροπής. Από κει και πέρα, 
υπάρχει ο 1.4 TFSI µε τα 150 άλογα και το 
σύστηµα προσωρινής απενεργοποίησης 
των κυλίνδρων και ο νέος 2.0 TFSI από το 
νέο Audi A4 µε τα 190 άλογα. Η βασική έκ-
δοση ντίζελ είναι η 1.6 TDI µε τα 110 άλογα, 
ενώ υπάρχουν και οι 2.0 TDI µε 150 και 
184 άλογα. Τα S3 µε τον 2.0 TFSI έχουν α-
ποκτήσει 10 άλογα παραπάνω, φτάνοντας 
τα 310. Το facelift του Α3 αφορά όλες τις 
εκδόσεις αµαξωµάτων (τρίθυρο, Sportback 
πεντάθυρο, Sedan, Cabrio, g-tron).

H Seat προγραµµατίζει και 
πιο µικρό SUV από το Ateca

Έκλεισε τα 50  
η Alfa Romeo Spider

ÜH Seat µπορεί να πήρε το χρόνο της για να 
παρουσιάσει το πρώτο της SUV, το Ateca, στην 

πρόσφατη έκθεση της Γενεύης, αλλά όπως δείχνουν τα 
πράγµατα τα επόµενα βήµατά της στη συγκεκριµένη 
κατηγορία θα είναι σαφώς πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν οι 
άνθρωποί της επιβεβαίωσαν την παρουσίαση και ενός 
δεύτερου crossover, το οποίο θα είναι µικρότερο σε 
σχέση µε το Ateca. Αυτό σηµαίνει πως θα ανήκει στην 
µικρή κατηγορία, που αυτή τη στιγµή γνωρίζει 
εξαιρετικά µεγάλη δηµοτικότητα και εκπροσωπείται 
από µοντέλα όπως τα Nissan Juke, Renault Captur, 
Peugeot 2008, Opel Mokka κ.λπ., τα οποία και βέβαια 
θα κληθεί να αντιµετωπίσει. Η βάση του νέου SUV της 
Seat θα είναι η παραλλαγή του πλαισίου MQB που θα 
χρησιµοποιείται και στο Audi Q2, ενώ ο εισαγωγικός 
του κινητήρας δεν θα είναι άλλος από τον 3κύλινδρο 
TSI των 1.000 κυβικών, που κινεί και το Ateca.

ÜH εµβληµατική Alfa Romeo Spider 
παρουσιάστηκε το 1966, έµεινε στην 

παραγωγή για 28 χρόνια και το έµεινε στην ιστορία 
ως το αυτοκίνητο του «πρωτάρη»!
∆εν µπορεί, την ταινία ο «Ο Πρωτάρης» (The Graduate) 
µε πρωταγωνιστές τους Anne Bancroft και Dustin 
Hoffman θα την έχετε δει, ενώ θα έχετε ακούσει στα 
σίγουρα και τα κλασικά κοµµάτια των Simon & 
Garfunkel. Εκείνη την εποχή η Alfa Romeo Spider είχε 
κάνει θραύση στις ΗΠΑ, η οποία είχε ξεκινήσει ως 
Duetto (µία ονοµασία που καταργήθηκε λόγω 
πνευµατικών δικαιωµάτων). Μάλιστα, η Duetto ήταν το 
τελευταίο αυτοκίνητο που σχεδίασε ο Battista 
Pininfarina, ο ιδρυτής του οµώνυµου στούντιο. Η 
Duetto ξεχώριζε από το χαρακτηριστικό στρόγγυλο 
πίσω µέρος το οποίο απώλεσε προς τα τέλη του 
δεκαετίας του ’60 καθώς απέκτησε ένα πιο συµβατικό 
για χάρη της πρακτικότητας. Στη βασική έκδοση ήταν 
διαθέσιµή µε κινητήρα 1.290 κ.εκ. µε 89 ίππους, ενώ 
προς το τέλος της µακρόχρονης πορείας της ήταν 
διαθέσιµη και µε καταλύτη, στην έκδοσή της των 2.000 
κ.εκ. Ένα από τα µεγάλα προβλήµατα της Spider, ήταν η 
πρόωρη σκουριά των µετάλλων της, κάτι που επισκίαζε 
για αρκετά χρόνια τις Alfa Romeo…

Ανανέωση  
για το  
Audi A3  
µε έκδοση  
1.0 TFSI

Στην πρίζα το νέο Toyota Prius Plug-In Hybrid

Ü Στην έκθεση της Νέας Υ-
όρκης οι Ιάπωνες παρου-

σίασαν την plug-in εκδοχή του 
νέου Prius, ένα από τα πιο «πρά-
σινα» αυτοκίνητα που έχει κατα-
σκευάσει ποτέ η Toyota. Το Prius 
PHEV δεν διαφοροποιείται µόνο 
από το ότι µπαίνει και στην πρίζα 
αλλά και αισθητικά, φορώντας νέα 
µάσκα µε αυτόµατο κλείσιµο της 
γρίλιας –όποτε δεν είναι απαραί-
τητη η ψύξη του µοτέρ– για καλύ-
τερη αεροδυναµική (Cd 0,24), δια-
φορετικούς προβολείς µε τεχνο-
λογία LED, νέους προφυλακτήρες 
και γενικότερα ένα διαφορετικό 
look από το Prius.
Επίσης, το αµάξωµα –που βασίζε-
ται στη νέα πλατφόρµα TNGA– εί-
ναι κατά 16,5 εκ. µακρύτερο, κατά 
1,5 εκ. φαρδύτερο και κατά 2 εκ. χαµηλότερο, ενώ οι Ιάπωνες έκαναν ό,τι χρειάζεται ώστε το Prius PHEV να διαφοροποιείται ως ένα 
άλλο µοντέλο. Κάτι που είναι έκδηλο και στο εσωτερικό, όπου κυριαρχεί µία οθόνη 4,2΄΄ σε στιλ tablet (µας θυµίζει κάτι από Tesla), ενώ 
υπάρχει και βάση ασύρµατης φόρτισης για smartphone.
Με την µπαταρία λιθίου-ιόντων στα 8,8 kWh (τη µισή από του προηγούµενου Prius PHEV), η αυτονοµία είναι περίπου στα 50 χλµ. και η 
καθαρή ηλεκτροκίνηση επιτρέπεται σε ταχύτητες έως 135 χλµ./ώρα. Εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις κατανάλωσης (µέση τυποποιηµένη 
στα 1,4 λτ. / 100 χλµ.) και ρύπων (32 γρ./χλµ.), όπως και ο χρόνος φόρτισης, στις 2,3 ώρες σε δίκτυο 230 V. Σχετικά µε το υβριδικό σύστη-
µα του Prius, είναι το κλασικό µε τον 1.8 VVT-i, ενώ οι πωλήσεις του Prius Plug-In Hybrid στην Ευρώπη θα ξεκινήσουν προς τα τέλη του 
έτους.

ΝΕΑ
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Το A3 ανανεώθηκε 
αισθητικά, απέκτησε και 
έκδοση 1.0 ΤFSI µε 115 
άλογα, καθώς και νέο 
σύστηµα πολυµέσων µε 
νέα οθόνη. Στη χώρα µας 
από τον Αύγουστο.
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ÜΣτην Γερµανία το high-tech 
Honda ξεκινά από τις 180.000 

ευρώ, κάτι που σηµαίνει πως είναι λί-
γο πιο ακριβό από µια Porsche 911 
turbo, η βασική τιµή της οποίας είναι 
174.669 ευρώ. Κάτι ανάλογο ισχύει και 
στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και η 
πρώτη γενιά του NSX ήταν ιδιαίτερα 
επιτυχηµένη, καθώς το κόστος ξεκινά 
από τις 130.000 λίρες, όταν η 911 turbo 

έχει ταµπελάκι από  126.925 λίρες. Για 
λόγους σύγκρισης στις ΗΠΑ το βασικό 
µοντέλο ξεκινά από τις 156.000 δολά-
ρια -µε την τρέχουσα ισοτιµία αντιστοι-
χούν σε 143.650 ευρώ – και καταλήγει 
στις 220.000 δολάρια (202.600 ευρώ) 
για το κορυφαίο.
Στην Ελλάδα η τιµή του Honda NSX θα 
ξεπερνά σαφώς τις 200.000 ευρώ, ενώ 
υπενθυµίζουµε πως ο υπερ- τροφοδο-

τούµενος V6 του των 3.500 κ.εκ. είναι 
τοποθετηµένος στο κέντρο, κατά τον δι-
αµήκη άξονα, ενώ το κιβώτιο έχει εν-
σωµατωµένο τον έναν ηλεκτροκινητή-
ρα κινώντας συνδυαστικά τους πίσω 
τροχούς. Ο συγκεκριµένος ηλεκτροκι-
νητήρας στην επιβράδυνση έχει το ρόλο 
γεννήτριας, ανακτώντας ενέργεια για 
την µπαταρία, οµαλοποιώντας ταυτό-
χρονα τη µετάδοση.

Πόσο 
κοστίζει 
το Honda 
NSX;

Jeep Wrangler: 
Πολύ σκληρό για να πεθάνει

Τι ετοιµάζει η Mitsubishi;

Ü Στην Jeep µπορεί να εργάζονται πυρετωδώς για την 
εξέλιξη της νέας γενιάς του Wrangler, που, όπως 

έχουµε γράψει, θα περιλαµβάνει και ένα αγροτικό, από την 
άλλη, όµως, δεν δείχνουν και τόσο πρόθυµοι να 
αποχωριστούν το τρέχον µοντέλο, µε τον εσωτερικό κωδικό 
JK.
Έτσι, ενώ το καινούργιο Wrangler θα παρουσιαστεί γύρω στο 
καλοκαίρι του 2017 –το pick-up θα ακολουθήσει περίπου 
έναν χρόνο αργότερα–, το JK θα µείνει στην παραγωγή 
τουλάχιστον µέχρι τους πρώτους µήνες της επόµενης χρονιάς 
ως Wrangler Classic.
Για τον σκοπό αυτό η παραγωγή του Cherokee θα µετακινηθεί 
από το εργοστάσιο του Toledo στο Οχάιο σε αυτό του Belvidere 
στο Ιλινόις, προκειµένου στο πρώτο να απελευθερωθεί 
παραγωγικό δυναµικό για το νέο Wrangler. H αύξηση της 
παραγωγής αναµένεται να βελτιώσει τη διαθεσιµότητα του 
Wrangler και στην Ευρώπη, µια και µέχρι στιγµής η µερίδα 
του λέοντος απορροφάται από την εσωτερική αγορά των ΗΠΑ. 

Ü Μετά το ASX η ιαπωνική εταιρία θα προχωρήσει 
στην παραγωγή ενός σπορ µοντέλου που θα 

αντιµετωπίσει ευθέως το Nissan Juke…
H κατηγορία των µικρών crossover είναι αυτή που γνωρίζει 
την µεγαλύτερη άνθηση και ένα από τα σηµαντικότερα 
µοντέλα που θα προστεθούν από τα τέλη του έτους είναι το 
Toyota C-HR. Ένα µοντέλο που τελικά δεν υιοθετεί σε τόσο 
µεγάλο βαθµό την πιο τολµηρή άποψη του Juke, τοποθετείται 
περισσότερο στα σταθµά του Opel Mokka, ενώ παράλληλα 
είναι και µεγαλύτερο από τα Renault Captur, Peugeot 2008 
κ.α. Κάπου εκεί θέλει να µπει σε 2-3 χρόνια σφήνα η 
Mitsubishi µε ένα µικρότερο από το ASX µοντέλο. Μάλιστα, 
αυτό θα είναι και το πρώτο που θα έχει µία πλήρως ηλεκτρική 
έκδοση, µιας και τον τίτλο του πρώτου υβριδικού crossover 
έχει ήδη καπαρώσει το C-HR. Για να δούµε, όµως, αν τελικά 
θα ισχύσει κάτι τέτοιο, αφού µετά από µια περίοδο αφλογιστίας 
περιµένουµε από την Mitsubishi να παρουσιάσει και το 
επόµενο «κροσοβεράτο» Evo.

ÜΗ ιαπωνική εταιρεία διατείνεται πως οι αλλαγές και 
βελτιώσεις που έχουν γίνει στο «νέο» GT-R είναι οι πιο 

σηµαντικές από το λανσάρισµα του µοντέλου, το 2007.
Όπως ήταν προγραµµατισµένο, στη Νέα Υόρκη έκανε την πρώτη 
του εµφάνιση το ανανεωµένο GT-R, µε τον bi-turbo V6 κινητήρα 
των 3.800 κ.εκ. να έχει αποκτήσει 20 άλογα περισσότερα. 0 
24βάλβιδος κινητήρας που συναρµολογείται στο χέρι από έναν 
TAKUMI αποδίδει συνολικά 570 άλογα στις 6.800 σ.α.λ και 633 Nm 
ροπής. Σύµφωνα µε τη Nissan, η βελτιωµένη απόδοση οφείλεται 
κυρίως στον ακριβέστερο έλεγχο ανάφλεξης-χρονισµού των 
κυλίνδρων και στην επιπλέον πίεση από τους υπερσυµπιεστές, 
που επιτρέπουν στο νέο GT-R την επίτευξη της βέλτιστης 
επιτάχυνσης στο µεσαίο και άνω εύρος των στροφών του 
κινητήρα (3.200 σ.α.λ και πάνω).
Το µηχανικό σύνολο συνδυάζεται µε ένα ρυθµισµένο εξατάχυτο 
κιβώτιο διπλού συµπλέκτη, που χαρακτηρίζεται από οµαλότερες 
αλλαγές και λιγότερο θόρυβο. Ο γνώριµος ήχος του κινητήρα του 
GT-R επίσης έχει αναβαθµιστεί, χάρη και στα νέα τελικά 
διαφράγµατα των εξατµίσεων από τιτάνιο, όπως και το σύστηµα 
ηχοακύρωσης Active Sound Enhancement (ASE).
Εξωτερικά, το νέο GT-R διαθέτει νέα µάσκα από χρώµιο που 
παρέχει και καλύτερη ψύξη στον κινητήρα, µε ένα νέο σχέδιο 
πλέγµατος, νέας σχεδίασης καπό για καλύτερη διάχυση αέρα στις 

υψηλές ταχύτητες, νέα µαρσπιέ, που πλέον βγαίνουν προς τα έξω 
προκειµένου να βελτιωθεί η ροή του αέρα κ.ά. Στο πίσω µέρος, το 
σήµα κατατεθέν των τεσσάρων φωτεινών δακτυλίων παραµένει, 
σε συνδυασµό µε ένα νέο σχήµα, που συµβάλει στη βελτίωση της 
ροής του αέρα, αλλά και µε την προσθήκη αεραγωγών στα πίσω 
πλευρά και δίπλα από τις απολήξεις της εξάτµισης.
Στο εσωτερικό, το ταµπλό και ο πίνακας οργάνων είναι καινούργια 
και φέρουν επένδυση από δέρµα υψηλής ποιότητας, έντεχνα 
δουλεµένο από τα εγγυηµένα χέρια των TAKUMI, ενώ τα 
χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (shift paddles) έχουν τοποθετηθεί 
σε νέο τιµόνι. Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει νέα µονάδα 
πολυµέσων µε λιγότερους διακόπτες (11 από 27), η διευρυµένη 
οθόνη αφής 8 ιντσών διαθέτει µεγάλα εικονίδια για ακόµα 
περισσότερη λειτουργικότητα, ενώ η νέα εµφάνιση στον πίνακα 
ελέγχου επιτρέπει τον εύκολο χειρισµό πολλαπλών λειτουργιών 
στο µέσο της κάρµπον επένδυσης της κονσόλας.

Το νέο Nissan GT-R 
µε 570 άλογα!
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Σε πρώτο πλάνο 
το Tesla Model 3!

ÜΓια ένα αυτοκίνητο σαν την Bugatti 
Chiron τα νούµερα έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και παίζουν τον δικό τους ρόλο 
ως στοιχείο εντυπωσιασµού. Άλλωστε το τε-
λευταίο είναι βασικό χαρακτηριστικό του 
προφίλ ενός hype car. Συλλέξαµε, λοιπόν, 
τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά:
2,4 εκατ. ευρώ είναι η βασική τιµή εκκίνη-
σης. Αµφιβάλουµε αν θα βρεθεί κάποιος που 
θα την αποκτήσει και δεν θα έχει πληρώσει 
περισσότερα.
500. Τόσες είναι οι Chiron που θα κατασκευα-
στούν, κλειστές και ανοιχτές ή, αν προτιµάτε, 
κουπέ και ρόουντστερ, µε το τελευταίο να πα-
ρουσιάζεται σε περίπου έναν χρόνο από τώ-
ρα.
33%. Αυτό είναι το ποσοστό των προπωλήσε-
ων. Μεταξύ των νέων κατόχων Bugatti και ο 
διάσηµος Ολλανδός DJ Afrojack.
30 ήταν τα πρωτότυπα και τα «µουλάρια» που 

κατασκευάστηκαν για τις δοκιµές εξέλιξης.
500.000 ήταν τα χιλιόµετρα που καλύφθηκαν 
στις παραπάνω διαδικασίες και δοκιµασίες.
300 ήταν οι ώρες που πέρασε η Chiron µέσα 
σε µια αεροδυναµική σήραγγα ή, αλλιώς, 12,5 
ολόκληρες ηµέρες.
200 σετ ελαστικών χρησιµοποιήθηκαν στις 
δοκιµές εξέλιξης.
2,5 δεύτερα. Πιο συγκεκριµένα, κάτω από 2,5 
δεύτερα είναι η επίσηµη ανακοίνωση της 
Bugatti για το 0-100 της Chiron.
13,6 δεύτερα είναι η τιµή που αντιστοιχεί στο 
0-300.
420 χλµ./ώρα η ηλεκτρονικά περιορισµένη 
τελική για χρήση σε δηµόσιους δρόµους.
500 χλµ./ώρα η τελευταία ένδειξη στο ταχύ-
µετρο.
2 τα κλειδιά που χρειάζονται, µε το δεύτερο 
να χρησιµοποιείται για να ξεκλειδώσει το πρό-
γραµµα που επιτρέπει στη Chiron να φτάσει 

την τελική της ταχύτητα.
8.000 τα κυβικά του W16.
4 συνολικά τα turbo, που είναι µεγαλύτερα 
από αυτά της Veyron, ενώ τα δύο από αυτά 
µπαίνουν στο παιχνίδι µετά τις 3.800 σ.α.λ.
32 ο αριθµός των µπεκ ψεκασµού της αµόλυ-
βδης.
230.266 τετραγωνικά η συνολική ενεργή επι-
φάνεια των 6 συνολικά καταλυτών.
60.000 τα λίτρα του αέρα που ο κινητήρας 
«τραβά» το λεπτό.
1.500 οι ίπποι.
1.600 τα Nm.
70% του εύρους των στροφών µε διαθέσιµη 
τη µέγιστη ροπή.
10 ο αριθµός των ψυγείων.
800 τα λίτρα του ψυκτικού που κυκλοφορούν 
ανά λεπτό στον κινητήρα.
6 οι αεραγωγοί για την ψύξη των φρένων.
4 οι εβδοµάδες που χρειάζονται για την κατα-

σκευή ενός µονοκόκ πλαισίου.
1.995 κιλά το απόβαρο.
50.000 Νm ανά µοίρα για τη στρεπτική ακαµ-
ψία, ανάλογη µε αυτήν ενός αγωνιστικού 
LMP1.
6 οι στρώσεις ασταριού για κάθε στοιχείο του 
αµαξώµατος.
140 τα γραµµάρια ασήµι που χρειάζονται για 
το εµπρός λογότυπο της Bugatti.
420 χιλιοστά η διάµετρος των εµπρός δίσκων.
8 τα πιστόνια κάθε εµπρός δαγκάνας των 
φρένων.
Και ένα νούµερο-µπόνους για το τέλος: 5.000 
Nm είναι η µέγιστη ροπή που µπορεί κάθε ει-
δικά σχεδιασµένο και κατασκευασµένο για 
την περίσταση λάστιχο της Michelin να περά-
σει µε ασφάλεια στον δρόµο.

Η σούπερ Bugatti Chiron σε νούµερα

ÜΑυτό είναι το βασικό και φτηνότερο 
µοντέλο της Tesla, που, ως συνήθως, 

παρουσίασε ο ίδιος ο Elon Musk, ο ιδιοκτήτης 
της αµερικανικής µάρκας.
Σχεδιαστικά, το Model 3 ξεχωρίζει από το 
«σφραγισµένο» µπροστινό µέρος (λογικό, µια 
και δεν υπάρχει µοτέρ για να ψύχεται), το οποίο 
ενισχύει την ξεχωριστή όψη του αµαξώµατος. 
Το στιλ του υιοθετεί αρκετά στοιχεία από το 
µεγαλύτερο Model S, ενώ χάρη στις µικρότερες 
διαστάσεις του το «τριάρι» δείχνει πιο όµορφο. 
Στο εσωτερικό ξεχωρίζει η µεγάλη οθόνη στην 
κεντρική κονσόλα, καθώς και η απουσία 
κάποιων οργάνων ακριβώς µπροστά από τον 
οδηγό.
Μέχρι στιγµής η Tesla δεν έχει αναφερθεί 
εκτενώς σε τεχνικά χαρακτηριστικά παρά µόνο 
στο ότι η αυτονοµία του Model 3 θα κυµαίνεται 
από 320 χλµ. (στη βασική έκδοση) έως 480 χλµ. 
(στην top και τετρακίνητη). Ο Elon Musk δήλωσε 
ότι οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν µέσα στο 2017 
και ότι το βασικό µοντέλο των €35.000 (στην 
τιµή δεν περιλαµβάνονται φοροαπαλλαγές και 
κρατικές επιδοτήσεις που µειώνουν έως και 
7.000 δολάρια την τιµή) θα έχει κάποιες 
δυνατότητες «αυτόνοµης» οδήγησης, ενώ 
αναφέρθηκε εκτενώς στη µεγάλη γυάλινη 
οροφή.
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ÜΗ Fiat Professional, 
ο κλάδος των επαγ-

γελµατικών οχηµάτων της 
ιταλικής εταιρείας, παρου-
σίασε το νέο της µοντέλο, 
το Talento, το όνοµα του ο-
ποίου παραπέµπει, πέρα α-
πό το ταλέντο, και στο αρ-
χαίο τάλαντο.
Με τον τρόπο αυτό αναδει-
κνύεται η έµφαση που έχει 
δοθεί στην αξία, καθώς και 
στην ικανότητα συνδυασµού 
της µεγάλης µεταφορικής ι-
σχύος µε την ευελιξία. Έτσι, 
στα χαρακτηριστικά του πε-
ριλαµβάνεται η προσαρµοστικότητα στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, ώστε να αντε-
πεξέρχεται µε επιτυχία στα ζητούµενα και στις προκλήσεις της επόµενης µέρας στην επαγ-
γελµατική οδήγηση.
Από πλευράς στιλ και σχεδιασµού, το νέο Talento έχει να επιδείξει εξαιρετικές αναλογίες: το 
εµπρός παρµπρίζ συνδέεται αρµονικά µε το κοφτό καπό και το συνολικό αποτέλεσµα είναι 
ένα επιβλητικό αλλά και δυναµικό εµπρός µέρος. Ο σχεδιασµός ακολουθεί οριζόντια διάτα-
ξη, µε έντονες και ξεκάθαρες γραµµές σε αρµονία µε τη νέα φιλοσοφία της οικογένειας ο-
χηµάτων της Fiat Professional, ενισχύοντας το πλάτος του Talento και την ικανότητα φόρ-
τωσης. Το νέο µοντέλο είναι εξοπλισµένο µε αξιόπιστους, δυνατούς και οικονοµικούς κινη-
τήρες turbo και twin turbo diesel, που αποδίδουν έως 145 ίππους.
Η νέα σειρά Talento τοποθετείται µεταξύ Dobl� Cargo και Ducato και επιτρέπει στη Fiat 
Professional να ανταποκριθεί σε νέα µεγέθη φόρτωσης και διακίνησης, παρέχοντας ιδανι-
κές απαντήσεις σε όλες τις επαγγελµατικές ανάγκες µεταφοράς.

ÜΗ  B r i d g e s t o n e ,  η 
πρώτη εταιρεία ελα-

στικών παγκοσµίως, τιµήθη-
κε από την General Motors 
(GM) µε το ετήσιο Βραβείο 
Προµηθευτή 2015.
Η εταιρεία παρέλαβε το βρα-
βείο στην 24η τελετή των ετή-
σιων Βραβείων Προµηθευτή 
GM,  που έλαβε χώρα στο 
Cobo Center στο Ντιτρόιτ, την 
Πέµπτη 10 Μαρτίου.
Η GM τίµησε 110 από τους κα-
λύτερους προµηθευτές της, 
από 17 συνολικά χώρες, οι οποίοι υπερβαίνουν µε συνέπεια τις προσδοκίες, δηµιουρ-
γούν προστιθέµενη αξία ή φέρνουν νέες καινοτοµίες στην εταιρεία.
Ο συγκεκριµένος θεσµός υφίσταται από το 1992, ενώ είναι η 14η φορά που η 
Bridgestone λαµβάνει το βραβείο. «Εστιάζουµε στη δηµιουργία θετικών σχέσεων µε 
τους προµηθευτές µας, εισάγοντας νέες, πελατοκεντρικές καινοτοµίες στην GM και επι-
λέγοντας προµηθευτές πρώτης τοποθέτησης» δήλωσε ο Steve Kiefer, αντιπρόεδρος της 
GM - Τµήµα Παγκόσµιας Αγοράς και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. «Οι εταιρείες που τιµούµε 
απόψε όχι µόνο εισήγαγαν καινοτοµίες αλλά τις συνόδευσαν µε την ποιότητα που αξί-
ζουν οι πελάτες µας» συµπλήρωσε.

ÜΜετά από πιλοτική εφαρµογή 
αρκετών µηνών, που έδωσε το 

σ τ ί γ µ α  ε ν ό ς  ι δ ι α ί τ ε ρ α  ζ ω η ρ ο ύ 
ενδιαφέροντος από το πελατειακό 
κοινό, η εταιρεία βγάζει στην αγορά τα 
ν έ α  α σ φ α λ ι σ τ ι κ ά  π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α 
οχηµάτων «Buy the Mile» της Anytime, 
τ α  ο π ο ί α  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν 
πρωτοποριακή λογική της αναλογίας 
των ασφαλίστρων µε τη χιλιοµετρική 
κ ά λ υ ψ η ,  δ η λ α δ ή  σ τ η ν  α γ ο ρ ά 
ασφάλισης µε το χ ιλ ιόµετρο.  Τα 
προγράµµατα διατίθενται απευθείας 
από την Anytime, αλλά και από τα 
δίκτυα διαµεσολαβητών, το εταιρικό 
δίκτυο πωλήσεων Agency και αυτό 
των συνεργαζοµένων πρακτόρων & 
µεσιτών, µέσω της INTERAMERICAN.
Η παρακολούθηση των χιλιοµέτρων είναι εφικτή µε την εγκατάσταση ειδικής τηλεµατικής 
συσκευής (OBD) στο αυτοκίνητο, που παραχωρείται από την Anytime εντελώς δωρεάν και 
εγκαθίσταται πολύ εύκολα στο όχηµα. Τα προγράµµατα «Buy the Mile» απευθύνονται σε 
κατόχους Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων που διανύουν µέχρι 5.000 χιλιόµετρα ετησίως και µε 
ηµεροµηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας από τον Ιανουάριο του 2000 και εντεύθεν. Όλα τα 
γνωστά προγράµµατα της Anytime (Basic, Economic και Value) διατίθενται µε τη λογική 
τιµολόγησης των «Buy the Mile», µε ετήσια διάρκεια και µε τις ίδιες ακριβώς καλύψεις.

ÜΌλοι οι ιδιοκτήτες µοντέλων Renault πέντε ετών και άνω απολαµβάνουν απόλυτη 
ξεγνοιασιά όσον αφορά τη φροντίδα του αυτοκινήτου τους.

Mε το νέο πρόγραµµα Renault Total Care 5+ όλοι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Renault µε 
ηλικία άνω των 5 ετών µπορούν να απολαµβάνουν ειδικές προνοµιακές τιµές όσον αφορά 
τη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου τους, εξασφαλίζοντας πάντα την πιστή τήρηση 
των προδιαγραφών του κατασκευαστή και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρει το εξουσιοδοτηµένο δίκτυο διανοµέων και επισκευαστών της Renault στην 
Ελλάδα. Το Renault Total Care 5+ περιλαµβάνει 10 πακέτα συντήρησης και επισκευής, τα 
οποία καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των εργασιών που µπορεί να χρειαστεί ένα αυτοκίνητο. 
Το κόστος ξεκινά από µόλις 58 ευρώ, ενώ σε κάθε περίπτωση στην τιµή περιλαµβάνεται το 
κόστος εργασίας και ανταλλακτικών (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

Η Fiat έχει Talento!

Η Bridgestone τιµάται  
από την General Motors  
ως Προµηθευτής της Χρονιάς 2015

INTERAMERICAN: Ασφάλιση 
οχηµάτων µε το χιλιόµετρο

Νέο πρόγραµµα  
Renault Total Care 5+
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.... κινούµε γη και θάλασσα µε συνέπεια προς τον άνθρωπο  
και σεβασµό προς το περιβάλλον.

 QUANTUM LUBRICANTS
www.quantum-oils.com

...από πρωτογενή ορυκτέλαια και 
πρόσθετα εξελιγµένης τεχνολο-
γίας που παρασκευάζονται και 
συσκευάζονται στην Ολλανδία. 
Παρουσιάζουµε προτάσεις λίπαν-
σης επιβατικών και παντός τύπου 
βαρέων οχηµάτων, βιοµηχανι-
κών εφαρµογών και βιοµηχανίας 
τροφίµων, λιπαντικά θαλάσσης, 
που πληρούν τις πλέον πρόσφα-
τες προδιαγραφές διεθνών ορ-
γανισµών, εγκρίσεις κατασκευ-
αστών καθώς και προτύπων ISO 
και OHSAS.

Λιπαντικά υψηλής ποιότητας...

ÜΗ SEAT κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς έκανε σηµαντικά βήµατα στην 
πορεία της προς την επίτευξη βιώσιµης κερδοφορίας. Το 2015 έκλεισε µε κέρδη 

µετά φόρων 6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση µε ζηµιές 66 εκατ. ευρώ το 2014. Η αύξηση των 
πωλήσεων και το προϊοντικό mix µε υψηλότερο περιθώριο κέρδους ήταν οι δύο κύριες 
αιτίες αυτής της αλλαγής. Η SEAT έκλεισε τη χρονιά µε έσοδα 8,3 δισ. ευρώ, 11% 
περισσότερα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αυτό ήταν το καλύτερο οικονοµικό 
αποτέλεσµα για την εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Το µέσο έσοδο ανά όχηµα αυξήθηκε κατά 
3,5%.
«Η πρόοδος της SEAT το 2015 ήταν διπλή – όχι µόνο λάβαµε ένα πραγµατικό θετικό 
αποτέλεσµα για πρώτη φορά από το 2008 αλλά αυτό επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια ενός 
έτους µε σηµαντικές προκλήσεις. Εφαρµόζουµε τη σωστή στρατηγική που µας δίνει τη 
δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση της διατήρησης µακροπρόθεσµης 
κερδοφορίας µε αισιοδοξία. Έχουµε ένα λαµπρό µέλλον µπροστά µας χάρη στο λανσάρισµα 
νέων προϊόντων και στην ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών» τόνισε ο πρόεδρος της SEAT 
Luca de Meo κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ετήσιων αποτελεσµάτων 2015.
Η αύξηση των πωλήσεων για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, ξεπερνώντας το φράγµα των 
400.000 οχηµάτων µέσα σε έναν χρόνο, ήταν το αποτέλεσµα της βελτίωσης των αγορών του 
ευρωπαϊκού Νότου, όπως της Ισπανίας και της Ιταλίας, της πέµπτης συνεχόµενης χρονιάς 
ανάπτυξης στην κύρια αγορά της SEAT, τη Γερµανία, καθώς και της επιτυχίας της µάρκας 
στη αγορά του Μεξικού.

ÜH Nissan πρωτοπορεί προσφέροντας δωρεάν οδική βοήθεια για αυτοκίνητα Nissan για 
έναν επιπλέον χρόνο πέραν της αρχικής τριετίας.

Τη συγκεκριµένη µοναδική προσφορά από τη Nissan µπορούν να εκµεταλλευτούν ιδιοκτήτες 
µοντέλων της µάρκας που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Το αυτοκίνητο να έχει ηµεροµηνία παραγωγής µεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2000.
Τα συγκεκριµένα αυτοκίνητα να πραγµατοποιήσουν συντήρηση σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
της Nissan ή
Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων αυτών να επισκεφθούν για έλεγχο και διενέργεια τυχόν 
ανάκλησης ένα από τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της Nissan.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καλύψεις του προγράµµατος δωρεάν οδικής βοήθειας από τη Nissan 
είναι ίδιες µε αυτές που προσφέρονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης ενός νέου 
αυτοκινήτου της µάρκας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή της Nissan, αναζητώντας τα 
στοιχεία επικοινωνίας στο http://www.nissan.gr/tools/network/.

Το Toyota Mirai είναι το πιο πράσινο 
αυτοκίνητο του κόσµου!
ÜΤο νέο Toyota Mirai ανακηρύχθηκε 

«World Green Car 2016», Παγκόσµιο 
Πράσινο Αυτοκίνητο της Χρονιάς δηλαδή, σε 
συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της 
Νέας Υόρκης...
Με το βλέµµα στραµµένο στα επόµενα 100 χρόνια 
της αυτοκίνησης, η Toyota έχει δηµιουργήσει ένα 
όχηµα µοναδικής αξίας. Με τις εκποµπές του να 
περιορίζονται µόνο στον υδρατµό, το Mirai είναι 
ένα πρωτοποριακό µοντέλο που θα συµβάλλει στην υλοποίηση µιας «Κοινωνίας Υδρογόνου» (Hydrogen 
Energy Society). Το Toyota Mirai παρουσιάστηκε στην Ευρώπη πέρυσι το Σεπτέµβριο και διατίθεται ήδη 
για µακροχρόνια µίσθωση (leasing) ή αγορά σε Βρετανία, Γερµανία και ∆ανία, ενώ θα είναι διαθέσιµο 
στο άµεσο µέλλον σε Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία και Σουηδία, ανεβάζοντας σε 7 τον αριθµό των 
Ευρωπαϊκών χωρών όπου θα πωλείται. Το Mirai πωλείται επίσης σε Ιαπωνία και ΗΠΑ.

Η Nissan προσφέρει οδική 
βοήθεια σε κατόχους παλιών 
της µοντέλων

Κερδοφορία για τη SEAT για πρώτη φορά από το 2008



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ. ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΕΙ∆Η ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΜΟΝΟ ΜΙΑ, ΑΛΛΑ… ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΖΩΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ∆ΙΝΕΤΑΙ!

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
CAR LIFE
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ΑΠΙΑΣΤΑΑΠΙΑΣΤΑΑΠΙΑΣΤΑ
ΟΝΕΙΡΑ

Η Ευρώπη ήταν και θα είναι η Μέκκα της αυτοκίνησης, κατασκευάζοντας τα καλύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Κατά γενικό κανόνα, όχι μόνο τα ποιοτικότερα, 
ταχύτερα και ασφαλέστερα, αλλά και τα ακριβότερα, με το 2016 να έχει να επιδείξει ένα γαλλικό, ένα σουηδικό, ένα ολλανδικό, ένα γερμανικό, δύο ιταλικά 
και τέσσερα βρετανικά. Για οποιαδήποτε απόκλιση στις τιμές, απλώς δείξτε κατανόηση και όχι περιφρόνηση για όσους μπορούν να αποκτήσουν κάποιο από 
αυτά. Και αν μας ξέφυγε κάνα ακριβότερο, δεν χάθηκε κι ο κόσμος, ενώ θυμηθείτε πως αναφερόμαστε στα πιο πρόσφατα μοντέλα που κατασκευάζονται σε 

τουλάχιστον τριψήφιο αριθμό παραγωγής.

€2,4 ΕΚΑΤ. 
BUGATTI CHIRON
Τα λόγια είναι περιττά για τη hyper Bugatti που παρουσιάστηκε στη Γενεύη. Με 1.500 άλογα, τα έχει 
όλα «…ως το ισχυρότερο, ταχύτερο, πολυτελέστερο και πιο εξειδικευµένο αυτοκίνητο που έχει 
κατασκευαστεί µέχρι σήµερα», όπως κοκορεύονται στη γαλλική εταιρεία. Γι’ αυτόν που θα το απο-
κτήσει µένει να επιβεβαιωθεί το σπάσιµο των 431 χλµ./ώρα, του ρεκόρ της Veyron.

€595.000 
MERCEDES-MAYBACH S 600 PULLMAN
Η αρχέτυπη Mercedes-Benz 600 (W100) είχε αποκτηθεί από σηµαίνοντα πρόσωπα, όπως οι John 
Lennon, Hugh Hefner, Saddam Hussein, Mao Zedong κ.ά. Όπως και τότε, έτσι και στη σύγχρονη εκ-
δοχή της η Mercedes-Maybach 600 είναι διαθέσιµη και σε Pullman έκδοση, φτάνοντας τα 6,499 µέτρα. 
Ή όσο δύο Smart ForTwo µαζί. Χάρη στο τεράστιο µεταξόνιο των 4,418 µέτρων (όσο περίπου ένα Seat 
Leon) δεν θα παραπονεθεί ακόµη κι ένας γίγαντας, όπως ο Gheorghe Muresan των 2,31 µέτρων!

€486.710  
ROLLS-ROYCE PHANTOM EXTENDED WHEELBASE
Προσθέστε µία βασική έκδοση της Mercedes-Benz S-Class στην τιµή της απλής και νορµάλ Rolls-
Royce Phantom και έτσι έχετε µία εικόνα για το πόσο κοστίζει µία επιµηκυµένη Phantom Extended 
Wheelbase! Με τιµή κοντά στο µισό εκατοµµύριο, αυτή είναι για πολλούς η απόλυτη business λι-
µουζίνα που µπορεί να αποκτήσει κάποιος, µε τις ευλογίες του BMW Group.

€1,89 ΕΚΑΤ. 
KOENIGSEGG REGERA
Υπερτιµηµένη ή όχι, η σουηδική εταιρεία έχει καταφέρει να καθιερωθεί στα supercars, κλέβοντας 
φέτος την παράσταση µε το Regera των 2.000 Nm. Γνωστό και ως megacar (µια και η ισχύς του 
ξεπερνά το 1 megawatt), όλη η ισχύς στο Regera περνά στους πίσω τροχούς, ενώ το σύστηµα πρό-
ωσης είναι υβριδικό και συνδυάζει τρεις ηλεκτροκινητήρες. Μιλώντας µε αριθµούς, έχουµε και 
λέµε: 0-100 σε 2,8 δλ., 0-200 σε 6,6 δλ. και 0-300 σε 10,9 δλ. Και όταν υπάρχει µεγάλη ευθεία, τότε 
ένα 0-400 µπορεί να επιτευχθεί σε περίπου 20 δλ.!

¥

$
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€459.697 
ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD COUPÉ
Αυτό είναι το ακριβότερο τετραθέσιο ανοιχτό αυτοκίνητο που παράγεται αυτή τη στιγµή. Και δεν χωρά 
αµφιβολία πως οι ειδικοί της Rolls-Royce έχουν κάνει τα απαραίτητα ώστε οι επιβαίνοντες να απο-
λαµβάνουν την ίδια premium ησυχία στην καµπίνα, µε την οροφή κλειστή ή ανοιχτή.

€379.000 
FERRARI F12TDF
Μετά από µία σπέσιαλ περιποίηση, η Ferrari που είναι εµπνευσµένη από το Tour de France έχει κάτω 
από το καπό της την ισχυρότερη εκδοχή του V12 των 6.300 κ.εκ. που αποδίδει 780 άλογα! Μεταξύ 
άλλων, διαθέτει και ενεργητική τετραδιεύθυνση, ενώ σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις σηµειώστε ένα 0-100 
σε 2,9 δλ. µε τελική ταχύτητα στα 340 χλµ./ώρα. Αξιοσηµείωτο είναι πως µε ταχύτητα 200 χλµ./ώρα το 
µέγιστο αεροδυναµικό φορτίο στον πίσω άξονα φτάνει τα 200 κιλά.

€324.900 
SPYKER C8 PRELIATOR
Η επιλογή αυτή αφορά ένα πολύ ειδικό αυτοκίνητο από µια πολύ ειδική εταιρεία, που συναρπάζει µε 
την αυθεντική άποψη του εσωτερικού. Μετά από πολλές περιπέτειες η ολλανδική Spyker κατάφερε 
να επιστρέψει µέσω Γενεύης, όπου και παρουσίασε το C8 Preliator, που θα παραχθεί σε µόλις 50 
µονάδες. Την κίνηση αναλαµβάνει ένας V8 των 4.200 κ.εκ. µε 525 άλογα. Ναι, ο βενζίνης της Audi, ο-
πότε δεν θα χρειαστεί να τρέχετε στα συνεργεία λόγω dieselgate…

€323.918 
BENTLEY MULSANNE SPEED
Ολοκληρώνοντας, αυτό είναι το φτηνότερο από τα βρετανικά µοντέλα της παρέας, ενώ θα πρέπει να 
ξέρετε πως το χρυσαφί χρώµα που βλέπετε χρεώνεται εξτρά, όσο ένα κόµπακτ SUV. Από τις 400 ώ-
ρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής µιας Mulsanne Speed, οι 150 είναι αφιε-
ρωµένες στο δερµάτινο σαλόνι, ενώ µπορεί να ικανοποιηθεί και η πιο τρελή απαίτηση. Για παράδειγ-
µα, είχα ακούσει κάποτε πως µια ζάπλουτη Βρετανίδα χήρα επιθυµούσε το ταµπλό να φτιαχτεί από το 
ξύλο µιας κερασιάς που είχε φυτέψει κάποτε ο µακαρίτης ο άντρας της στον κήπο τους. Έτσι, για να 
οδηγεί (προφανώς ο σοφέρ) και να τον σκέφτεται (προφανώς η µαντάµ)!

€330.000 
ROLLS-ROYCE DAWN
Μπορεί να βασίζεται στην Ghost Series II και να έχει στενή σχέση µε τη Wraith, ωστόσο η Dawn 
είναι το πιο νέο µοντέλο στην γκάµα της βρετανικής φίρµας και, όπως και να το κάνουµε, έχει άλλη 
χάρη. Όσο έχει και ο V12 των 6.600 κ.εκ. για χαλαρές βόλτες µακριά από το άγχος (λέµε και κάνα 
αστείο να περνά η ώρα).

€389.356
 LAMBORGHINI AVENTADOR LP 750-4 SV ROADSTER
Ξεχάστε για λίγο τη Centenario, τη Veneno και τη Sesto Elemento. Η Superveloce εκδοχή της 
Aventador, στη roadster εκδοχή της, είναι ό,τι πρέπει για µια βόλτα στην παραλιακή του Μαϊάµι ή 
της Γλυφάδας. Σηµασία δεν έχει το µέρος, ούτε µόνο τα χρήµατα, αφού θα πρέπει να έχεις ειδικά 
κονέ για να αποκτήσεις µία από τις 500 όλες κι όλες Aventador SV µε την ισχυρότερη εκδοχή του 
V12. Φυσικά, µετά τους 770 ίππους της Centenario…

€

£



Σ
τα πρώτα χρόνια της αυτοκί-
νησης δεν υπήρχαν ούτε αε-
ροδυναµικές σήραγγες ούτε 
τρόποι µέτρησης της αεροδυ-
ναµικής αντίστασης, παρά 

µόνο θεωρίες. Θεωρίες όπως αυτή του 
κόµη Mario Ricotti, ο οποίος το 1914 ε-
µπνεύστηκε από το σχήµα των αερό-
πλοιων Zeppelin και κατασκεύασε την 
Alfa Romeo 40-60 HP Aerodinamica. 
Λίγα χρόνια µετά Γερµανοί συνάδελφοί 
του εξέλιξαν το Tropfenwagen, που σή-
µερα βρίσκεται στο Τεχνολογικό Μου-
σείο του Βερολίνου, και αποδείχθηκε 
πως έχει έναν συντελεστή οπισθέλκου-
σας (Cd) 0,28, καλύτερο δηλαδή από τον 
αντίστοιχο πολλών σύγχρονων αυτοκι-
νήτων, καθώς και το Audi Type Κ.
Την περίοδο του Μεσοπολέµου η αε-
ροδυναµική γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση, 
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H αεροδυναµική είναι
µια υπόθεση τόσο παλιά
όσο το ίδιο το αυτοκίνητο!
Οι µηχανικοί πολύ γρήγορα κατάλαβαν πως όσο πιο εύκολα «γλιστράει» ένα
όχηµα µέσα από τον αέρα, τόσο πιογρήγορο είναι και τόσο πιο οικονοµικό.
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µια και στο πλαίσιο της ναζιστικής 
προπαγάνδας τόσο η Mercedes 
όσο και η Auto Union είχαν επι-
δοθεί σε έναν αγώνα κατάρριψης 
του ρεκόρ ταχύτητας. Στο πλαίσιο 
αυτής της προσπάθειας, λοιπόν, 
το αγωνιστικό Typ C Stromlinie 
της Auto Union είχε αεροδυναµι-
κό συντελεστή µόλις 0,237, ο ο-
ποίος του επέτρεψε το 1937 (!) να 
φτάσει τα 400 χλµ./ώρα.
Όπως φαντάζεστε, η υιοθέτηση 
αεροδυναµικών σχηµάτων για 
µοντέλα παραγωγής δεν ήταν εύ-
κολη υπόθεση τότε και έγινε εφι-
κτή µόλις το 1940, µε το Tatra 
Type 87 του Hans Lewidka, ο ο-
ποίος για πολλούς είναι ο πραγ-
µατικός πατέρας του Σκαραβαίου 
και όχι ο Porsche.

Ο Β΄ Παγκόσµιος αλλά και τα χρό-
νια της ανοικοδόµησης της Ευ-
ρώπης, και όχι µόνο, που ακο-
λούθησαν, είχαν ως συνέπεια η 
αεροδυναµική στην πράξη να ξε-
χαστεί, εκτός κι αν είστε από αυ-
τούς που πιστεύουν πως τα τερά-
στια αµερικανικά µοντέλα µε τα 
φτερά που ήταν τότε της µόδας 
δεν έδειχναν µόνο αλλά ήταν και 
αεροδυναµικά…
Η αεροδυναµική επανήλθε δειλά 
δειλά τη δεκαετία του ’70 λόγω 
της πετρελαϊκής κρίσης, αν και 
τότε οι τιµές Cd γύρω στο 0,40 θε-
ωρούνταν κορυφαίες, ενώ επέ-
στρεψε οριστικά και αµετάκλητα 
στο προσκήνιο χάρη σε ένα αυτο-
κίνητο, το Audi 100 του 1982, το 
οποίο η γερµανική εταιρεία το

διαφήµιζε ως την «πιο αεροδυνα-
µική λιµουζίνα παραγωγής του κό-
σµου».
Και αυτό ήταν η αλήθεια, καθώς ο 
συντελεστής οπισθέλκουσας ήταν, 
µε 0,30, µε διαφορά ο κορυφαίος, 
ενώ προκειµένου να τον πετύχουν 
οι µηχανικοί της Audi εφάρµοσαν 
πρωτοποριακές για την εποχή λύ-
σεις, όπως το ότι κόλλησαν το παρ-
µπρίζ απευθείας στο αµάξωµα, χω-
ρίς να µεσολαβεί πλαίσιο.
Ακολούθησε µια µικρή υστερία µε 
την αεροδυναµική, για χάρη τόσο 
των µεγάλων τελικών όσο και της 
εξοικονόµησης καυσίµου, ενώ η 
όλη τάση εκφυλίστηκε την επόµενη 
δεκαετία, του ’90. Ταυτόχρονα άλ-
λαξε και ο στόχος των αεροδυναµι-
κών µελετών στα µοντέλα παραγω-

γής, καθώς το ζητούµενο δεν ήταν 
τόσο η οικονοµία και οι τελικές όσο 
ο πολιτισµένος χαρακτήρας, που ε-
ξασφαλίζεται από το χαµηλό επίπε-
δο θορύβου που εξαρτάται από την 
καλή αεροδυναµική σχεδίαση.
Στις µέρες µας ή έµφαση έχει δοθεί 
και πάλι –και µάλιστα σε συντριπτι-
κό ποσοστό– στην οικονοµία, στην 
οποία η αεροδυναµική, ειδικά στις 
ταχύτητες από τα 120 µε 130 χλµ./
ώρα και πάνω, αρχίζει να παίζει 
τον πλέον καθοριστικό ρόλο.
Σήµερα το πιο αεροδυναµικό αυτο-
κίνητο παραγωγής µε Cd µόλις 0,22 
είναι η Mercedes CLA, ενώ ακο-
λουθούν µε 0,23 τόσο το νέο Audi 
A4 όσο και η ολοκαίνουρια E-
Class. Τιµή 0,24 µπορούν να επι-
δείξουν το φουλ ηλεκτρικό Tesla 

Model S, το υβριδικό Hyundai 
Sonata, καθώς και το τελευταίο 
Toyota Prius της 4ης γενιάς. Πα-
ράλληλα, υπάρχουν και πρωτότυ-
πα, όπως το VW XL1, το BMW 
Vision Next 100 και η Mercedes 
Concept IAA µε Cd 0,19 ή και λίγο 
µικρότερο.
Πάντως, στην αντίσταση που προ-
βάλλει το αυτοκίνητο κινούµενο 
κόντρα στον αέρα καθοριστικός 
παράγοντας, πέρα από τον συντε-
λεστή οπισθέλκουσας, είναι και η 
µετωπική επιφάνεια, που µετριέ-
ται σε τετραγωνικά µέτρα. Αυτός 
είναι και ο λόγος που οι κατανα-
λώσεις των τζιπ και των φορτη-
γών εκτοξεύονται όσο αυξάνεται η 
ταχύτητά τους…



Α
πό την εποχή του προηγούµενου Tipo έ-
χουν περάσει πολλά χρόνια. Όχι και τόσα, 
όµως, από το Linea, που ανέλαβε να ση-
κώσει το βάρος στη µικροµεσαία κατηγο-
ρία των οικογενειακών µοντέλων. Οι κα-
κεντρεχείς θα έλεγαν πως το Linea βρέ-

θηκε κατ’ ανάγκη σε αυτό το πεδίο δράσης, καθώς προ-
οριζόταν για low budget αγορές (αρκετά πιο κάτω ακόµη 
και από τη δική µας). Ωστόσο, στην περίπτωση του νέου 
Tipo µόνο το οτι είναι και αυτό σεντάν, θα µπορούσε να 
θυµίσει κάτι από Linea. Και αυτό, διότι πρόκειται για ένα 
συνολικά πολύ καλύτερο αυτοκίνητο, που έρχεται να α-
ντιµετωπίσει µοντέλα όπως τα Skoda Rapid, Seat 
Toledo, Peugeot 301, Toyota Corolla κ.ά., µε όπλο του 
κυρίως τη χαµηλή τιµή.
Οπτικά το νέο Tipo είναι αρκετά ενδιαφέρον και απο-
σπά µόνο θετικά σχόλια για τις αρµονικές του γραµµές. 

Άλλωστε σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια για τολµηρά σχήµατα, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως 
το Tipo δεν είναι ελκυστικό. Τουναντίον, το εµπρός µέ-
ρος µε τη χαρακτηριστική µεγάλη µάσκα, όπως και το 
πίσω, µε τα κάπως ιδιαίτερα φωτιστικά σώµατα, προσ-
δίδουν φινέτσα στο αµάξωµα, που φτάνει σε µήκος τα 
4,54 µέτρα. Το πλάτος των κοντά 1,8 µέτρων προσφέρει 
καλούς χώρους για τους πίσω επιβάτες, µε αρκετό αέρα 
πάνω από τα κεφάλια τους και µπροστά από τα γόνατά 
τους. Επίσης, το χαµηλό τούνελ επιτρέπει την εύκολη 
διαµονή και ενός µεσαίου επιβάτη, ενώ στο µεγάλο µή-
κος/µεταξόνιο οφείλεται το πολύ µεγάλο πορτµπαγκάζ 
των 520 λίτρων. Για σεντάν έχει καλό άνοιγµα φόρτω-
σης, ενώ αξιοσηµείωτα είναι τα µπράτσα συγκράτησης 
της πόρτας, στην οποία θα θέλαµε να υπάρχει και µια 
λαβή για να την τραβάµε στο κλείσιµο.
Το ταµπλό είναι ένα τυπικό σύγχρονο Fiat που στην 
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Fiat Tipo
Sedan
1.6 MTJ

Με νέο…
τύπο!

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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πλούσια έκδοση της δοκιµής µας είναι πολύ προσεγµέ-
νο. Τα αναλογικά όργανα διακοσµούν οι ψηφιακές εν-
δείξεις για καύσιµο και θερµοκρασία, όπως και η κλα-
σική οθόνη του trip computer. Στο κέντρο κυριαρχεί η 
µικρή µεν, πολύ πρακτική δε και µε πολύ εύκολο µε-
νού, θυµίζοντας την γκάµα του 500, οθόνη αφής των 5 
ιντσών. Χαµηλότερα βρίσκονται οι χαρακτηριστικοί πιε-
ζο-περιστροφικοί διακόπτες για τον κλιµατισµό, θήκες 
για µικροαντικείµενα υπάρχουν περισσότερες απ’ ό,τι 
θα περίµενε κάποιος, το πάνω µέρος του ταµπλό είναι 
ντυµένο µε µαλακό πλαστικό, ενώ σκληρό υπάρχει µό-
νο στα πάνελ των πορτών. Το φινίρισµα και τα πλαστικά 
είναι ικανοποιητικά µε βάση το χαρακτήρα αλλά και το 
κοινό που προορίζεται για το Tipo.
Περνώντας στα µηχανικά µέρη, το νέο Tipo κατασκευά-
ζεται στην Τουρκία και η Fiat κάνει ιδιαίτερο λόγο για τα 
χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου ώστε να αντέχει στον 

χρόνο. Γι’ αυτό τον λόγο κάτω από το καπό υπάρχει ο πο-
λυφορεµένος πετρελαιοκινητήρας των 1.600 κ.εκ. – εδώ 
στην εκδοχή του µε τα 120 άλογα και τα 320 Nm. Όπως 
έχουµε διαπιστώσει και από άλλα µοντέλα της Fiat, το 
µοτέρ είναι δυνατό και µε έντονο τράβηγµα από χαµηλά, 
αλλά θα προτιµούσα η ροπή να ήταν πιο απλωµένη (σε 
εύρος στροφών) και να εµφανίζεται πιο προοδευτικά. Η 
µέση κατανάλωση κυµάνθηκε στα περίπου 6,5 λτ. / 100 
χλµ., και αυτό διότι κινηθήκαµε κυρίως εντός πόλεως. 
Με πιο «προσεκτική» οδήγηση και σε ανοιχτό δρόµο η 
τιµή αυτή µπορεί να κυµανθεί κάτω από τα 6 λτ. / 100 
χλµ. Κανένα παράπονο από την πληροφόρηση του τιµο-
νιού (αν και θα ήθελα στο City να ελαφραίνει ακόµη πε-
ρισσότερο), τα φρένα είναι ικανοποιητικά (το ABS έχει 
µια περίεργη ακουστική όταν επεµβαίνει), ενώ ο 6άρης 
επιλογέας είναι θετικός στα κουµπώµατά του, δίχως να 
σκαλώνει. Ο θόρυβος είναι σχετικά χαµηλός για τα δεδο-

µένα της κατηγορίας, ενώ στον µέσο όρο κινείται και η 
ποιότητα κύλισης. Η ανάρτηση προσφέρει πολύ καλή ά-
νεση για τους επιβάτες και, δίχως να είναι σφιχτή, δεν 
επιτρέπει στο αµάξωµα να πλέει άχαρα, όπως στο Linea.
Γενικότερα, το νέο Fiat Tipo αποτελεί µια τίµια πρόταση 
που δεν έχει να κρύψει τίποτα. Έχει ενδιαφέρουσα για την 
κατηγορία εµφάνιση, καλούς χώρους, ευχάριστο εσωτερι-
κό, έναν δυνατό ντίζελ και, ανάλογα µε το τι διαθέτεις, 
µπορείς να επιλέξεις τον εξοπλισµό που σου ταιριάζει. Και 
αν δεν σας ενθουσιάζει ο τρίτος όγκος του αµαξώµατος, 
τότε ίσως να αξίζει να περιµένετε για το hatchback ή το 
station. Τέλος, να πούµε πως η έκδοση 1.6 MTJ είναι το 
ακριβότερο Tipo, καθώς υπάρχει και η µικρότερη, 1.3 MTJ 
(95 ίπποι), από €15.940 (τιµές µε απόσυρση). Επίσης,  
ενδιαφέρον έχει η ακόµη φτηνότερη βενζινοκίνητη έκδο-
ση στα 1.400 κ.εκ. (95 άλογα), που ξεκινά από €13.119, ε-
νώ στα 1.600 κ.εκ. (110 ίπποι) από €17.060.

1.598 κ.εκ.

120 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

320 Nm / 1.750 σ.α.λ.

9,7 δλ.

199 χλµ./ώρα

6,5 λίτρα / 100 χλµ.

4,532x1,792x1,497 µέτρα

520 λίτρα

1.345 κιλά

110 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Fiat Tipo Sedan
1.6 MTJ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 17.970€
από



Η GLC ∆ΕΝ ΗΡΘΕ ΑΠΛΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ GLK ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ SUV.

ΔΟΚΙΜΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 201622 NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

MERCEDES-BENZ 
GLC 250 4MATIC

H ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΗΣ



Ο
ι διαφορές ανάµεσα στις δύο γενιές θα έλεγα 
πως απέχουν όχι µία, αλλά και δύο γενιές. Η 
GLK θα οµολογήσω πως µου είχε αφήσει ανά-
µεικτες εντυπώσεις, προσπαθώντας να ισορρο-
πήσει ανάµεσα στο γωνιασµένο µοτίβο ενός πιο 

κλάσικ 4x4. Στην GLC τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα: εδώ έ-
χουµε να κάνουµε µε ένα ελκυστικό SUV, µε µεγαλύτερες 
διαστάσεις και µε πολύ καλύτερο στήσιµο στον δρόµο. Κάτι 
που γίνεται αντιληπτό από τα πρώτα χιλιόµετρα, µε την ποιό-
τητα κύλισης να είναι η καλύτερη στην κατηγορία, ξεπερνώ-
ντας αυτήν της BMW Χ3 και κατά πολύ αυτήν ενός Audi Q5. 
Στον ανοιχτό δρόµο η GLC της δοκιµής µας µε τον δίλιτρο 
βενζινοκινητήρα των 211 ίππων κινείται σαν βέλος και εξαι-
ρετικά ήσυχα. Το µοτέρ ανεβάζει γραµµικά και ήσυχα στρο-
φές και είναι δυνατό, ώστε να µην υπάρχει κανένα περιθώ-
ριο για παράπονα σχετικά µε τις επιδόσεις (τα 7,3 δλ. για το 
0-100 λένε αρκετά), ενώ το νέο κιβώτιο 9G-Tonic µε την πυ-
κνή κλιµάκωση είναι γρήγορο και στρωτό στις αλλαγές του, 
ενώ σε ορισµένα σηµεία (π.χ. στα κατεβάσµατα ή στο kick 
down) µου φάνηκε πιο γρήγορο και από το πολύ-ευλογηµέ-
νο 8άρι της BMW. 
Από το στάνταρ σύστηµα παραµετροποίησης Agility Control 
(η ανάρτηση συνδυάζεται µε ηλεκτρονικά ελεγχόµενα αµορ-
τισέρ) υπάρχουν επιλογές για πέντε προγράµµατα εκ των ο-
ποίων για λόγους οικονοµίας προτίµησα κυρίως τα Comfort 
και Eco πετυχαίνοντας µία κατανάλωση γύρω στα 9,5 µε 10 
λίτρα / 100 χλµ. Μια τιµή αρκετά λογική (δίχως κλιµατισµό) 
για τη σπέσιαλ εξοπλισµένη GLC της δοκιµής µας µε τους 
τεράστιους 20άρηδες τροχούς που στα δύσκολα µετριάζουν 
κάπως την απόσβεση της ανάρτησης. Κάτι επίσης λογικό, 
ειδικά για τη βαριά φορτωµένη έκδοση εξοπλισµού της GLC 
που είχαµε στα χέρια µας, µε την AMG εµφάνιση, τη σπορ 
ανάρτηση κ.ά.
Και ενώ σχεδόν τίποτα δεν θυµίζει την GLK, το σύστηµα τε-
τρακίνησης ακολουθεί µια ίδια διάταξη µε ξεχωριστό 
transfer case και κατανοµή 45/55 υπό κανονικές συνθήκες 
κίνησης. Λειτουργεί εντελώς αυτόµατα και µε ηλεκτρονικό 
έλεγχο από δύο διακόπτες: το DSR ελέγχει την ταχύτητα κα-
τάβασης, ενώ ο άλλος διακόπτης επιτρέπει την επιλογή ανά-
µεσα σε τέσσερα προγράµµατα κίνησης (off road, Slippery, 
Incline, Trailer). Τα βουνά και τα λαγκάδια δεν τα πήραµε µε 
την GLC, αλλά είµαστε σίγουροι πως στον χωµατόδροµο ό-
που κινηθήκαµε τα 18,1 εκ. που απέχει το αµάξωµα από το 
έδαφος είναι µια καλή απόσταση «ασφαλείας» και στον µέσο 
όρο (φτάνει τα 22,7 εκ. µε την αερανάρτηση στο εκτός δρό-
µου πακέτο). 

Όπως θα έχετε αντιληφθεί έως τώρα, η GLC έχει κερδίσει τις 
θετικές εντυπώσεις µας, κάτι που ισχύει και για την εµφάνι-
σή της. Πέρα από το εµπρός -τυπικό για Μercedes- µέρος, 
αντί για το πίσω είναι που κολακεύει αρκετά το σύνολο και 
ας θυµίζει κάτι από Porsche Macan. Μακρύτερη κατά 12 εκ., 
ψηλότερη και φαρδύτερη από την GLK, η GLC έχει επιβλητι-
κό παρουσιαστικό και αρκετά πιο… αεροδυναµικό, µε Cd στο 
0,31 (αντί 0,34 της GLK). Απόρροια των εξωτερικών διαστά-
σεων είναι και το ευρύχωρο εσωτερικό για τους επιβάτες 
και τις αποσκευές, µε το πορτµπαγκάζ να προσφέρει από 580 
λίτρα. Όσον αφορά το ταµπλό, σχεδόν τα πάντα είναι οικεία, 
µια και προέρχεται σχεδόν αυτούσιο από τη C-Class, µε αρ-
κετές θήκες για µικροαντικείµενα.
Συµπερασµατικά, η νέα GLC δεν είναι απλώς ένα πολύ κα-
λύτερο αυτοκίνητο από αυτό που αντικαθιστά αλλά και ένα 
εξαιρετικό SUV στην κατηγορία του, που αυτή τη στιγµή το 
τοποθετεί ως την πρώτη επιλογή. Η έκδοση της δοκιµής µας 
είναι η φτηνότερη (από €48.850 και αν ήταν να επιλέξουµε, 
σε σχέση µε την ντίζελ GLC 220d (από €52.500), τότε µάλλον 
θα µέναµε σε αυτήν που δοκιµάσαµε…

1.991 κ.εκ.

211 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

350 Nm / 1.200-4.000 σ.α.λ.

7,3 δλ.

222 χλµ./ώρα

9,5 λίτρα / 100 χλµ.

4,656x1,890x1,644 µέτρα

550 λίτρα

1.660 κιλά

152 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Mercedes-Benz 
GLC 250 4MATIC

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 48.850€
από
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NIKOΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
EΡΕΥΝΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 201624

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΕΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΘΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ. ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ…

Π
ολλές φορές το θεωρούµε δε-
δοµένο, ωστόσο το κλειδί του 
αυτοκινήτου µας δεν είναι τόσο 
απλό… όσο φαίνεται στο µάτι. 
Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει 

µε το τµήµα του πέρα από τη λάµα (και την κοπή 
αυτής, όπως σε ένα απλό κλειδί ασφαλείας). 
Από κει και πέρα, το βασικό τµήµα µε το προ-
γραµµατιζόµενο µέρος περιέχει στο εσωτερικό 
του µια ηλεκτρονική πλακέτα που ανταλλάσσει 
πληροφορίες µε τη σχετική ηλεκτρονική µο-
νάδα (immobilizer) του αυτοκινήτου. Στα συ-
στήµατα πρώτης γενιάς τα κλειδιά ήταν µέχρι 
και ξεχωριστά από το χειριστήριο και ίσως να 

θυµάστε κάποια από αυτά σε παλαιότερης τε-
χνολογίας αυτοκίνητα. Το σύγχρονο κλειδί του 
αυτοκινήτου είναι ένα ενιαίο εξάρτηµα, έχει τη-
λεχειρισµό για τις πόρτες (κλείδωµα ή ξεκλεί-
δωµα, απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του 
συναγερµού), συνδυάζεται µε µπουτόν εκκί-
νησης, έχει διάφορα σχήµατα (π.χ. κάρτας) κ.ά.
Αυτό που µάλλον αγνοούµε µέχρι να µας συµ-
βεί είναι το κόστος του σε περίπτωση που το 
χάσουµε. Όπως είπαµε, το πράγµα είναι λίγο 
πιο πολύπλοκο, αφού όταν λέµε «κλειδί», 
προφανώς και εννοούµε το συνηθισµένο, µε 
το τηλεχειριστήριο ενσωµατωµένο (και όχι 
ένα απλό, µόνο µε τη λάµα, που ανοίγει χει-

ροκίνητα τις πόρτες). Γι’ αυτό συγκεντρώσαµε 
µερικά παραδείγµατα στον πίνακα µε τα σχε-
τικά κόστη, όπου, όπως καταλαβαίνετε, δεν 
θα µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε όλα τα 
µοντέλα κάθε εταιρείας. Επιλέξαµε, λοιπόν, 
κάποια από τα δηµοφιλέστερα, ώστε να έχετε 
µια γενική εικόνα (οι τιµές είναι ενδεικτικές 
και ενδέχεται να διαφέρουν) για το τι θα πλη-
ρώσετε αν το χάσετε (σε µερικές περιπτώσεις 
δεν περιλαµβάνεται το κόστος προγραµµατι-
σµού και εργατικών).
Προσοχή, µην επαναπαυτείτε στο δεύτερο (πι-
θανώς και τρίτο) κλειδί που έχετε, διότι στην 
περίπτωση που χάσετε κι αυτά, τότε το κόστος 

θα αυξηθεί σηµαντικά, αφού µπορεί να περι-
λαµβάνει µέχρι και αντικατάσταση της ηλε-
κτρονικής µονάδας του αυτοκινήτου ή απο-
στολή νέου από το εξωτερικό. Εδώ να πούµε 
πως πέρα από τα εξουσιοδοτηµένα σηµεία, τα 
συνεργεία και το δίκτυο των αντιπροσωπειών, 
τη λύση στο πρόβληµα της απώλειας του κλει-
διού του αυτοκινήτου µπορεί να δώσει και η 
aftermarket αγορά, µε τις τιµές να κυµαίνο-
νται κατά 20%-30% χαµηλότερα. Ωστόσο, χρει-
άζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή του 
ελεύθερου επαγγελµατία, ειδικά αν πρόκειται 
για τελευταίας γενιάς µοντέλο µε προηγµένη 
τεχνολογία.

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ

ALFA ROMEO 
GIULIETTA

Με τηλεχειρισµό: €140 + ΦΠΑ, χωρίς τηλεχειρισµό: €114,04 + ΦΠΑ, χρόνος αναµονής: 2-3 µέρες

AUDI A3 Κόστος µόνο κλειδιού ως ανταλλακτικό: 178,98 € µε ΦΠΑ (δεν περιλαµβάνεται κόστος προγραµµατισµού και εργατικών)

BMW ΣΕΙΡΑ 3 (F20) Κόστος κλειδιού: €37,87 + τηλεχειριστήριο: €257,15 = €295,02, τιµές χωρίς ΦΠΑ, παραλαβή σε 2 µέρες

CITRO�N C4 CACTUS €116,29 + ΦΠΑ + €20 εργατικά

DACIA DUSTER €123,11 συν ΦΠΑ, χρόνος παράδοσης: 4 εργάσιµες µέρες

FIAT 500X Με τηλεχειρισµό: €169,90 + ΦΠΑ, χρόνος αναµονής: 2-3 µέρες

FORD FIESTA Κλειδί µε τηλεχειρισµό: €184,85, κόψιµο κλειδιού: €23,98, προγραµµατισµός στο αυτοκίνητο: €49,2, οι τιµές περιλαµβάνουν ΦΠΑ

HONDA JAZZ €188,06 µε ΦΠΑ, (σύνολο)

HYUNDAI I20 Κόστος κλειδιού: €200 (συµπεριλαµβάνονται κόστος ανταλλακτικού, κοπή κλειδιού, προγραµµατισµός και ΦΠΑ), χρόνος παραλαβής: 2-3 εργάσιµες µέρες

JEEP RENEGADE Συνολικό κόστος κλειδιού: €196,75 + ΦΠΑ, χρόνος αναµονής: 3 µέρες

KIA RIO Κόστος κλειδιού: €132 + 23% ΦΠΑ = €162,36 (λάµα, transpoder, καπάκι), χρόνος παραλαβής: διαθέσιµο άµεσα, προγραµµατισµός κλειδιού από το συνεργείο: 
€13 + 23% ΦΠΑ = €16), κοπή λάµας από ειδικό κλειδαρά: +/- €5

MERCEDES A-CLASS Κόστος κλειδιού: συνολικά €199,10 (τιµή χωρίς ΦΠΑ), χρόνος παραλαβής: παραγγελία από Γερµανία µε χρόνο παράδοσης 1-2 µέρες

MINI (F56) Κόστος κλειδιού: €33,8 + τηλεχειριστήριο: €150,56 = €184,36, τιµές χωρίς ΦΠΑ, παραλαβή σε 2 µέρες

Το κλειδί 
και τα µάτια σας!
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ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ

MITSUBISHI ASX €183,80 µε ΦΠΑ, (σύνολο)   

NISSAN QASHQAI €171,78 (περιλαµβάνει κοπή λάµας, χειριστήριο, εργατικά, ΦΠΑ)

OPEL CORSA Τιµή κλειδιού: €132,84, εργασία: €27,7, χρόνος παράδοσης: 15 µέρες µε κανονική παραγγελία 
(µε αεροπορική παραγγελία 3-4 µέρες µε επιβάρυνση €27 µε τον ΦΠΑ), εργατοώρα: €45

OPEL ASTRA Τιµή κλειδιού: €126,69, εργασία: €27,7, χρόνος παράδοσης: 15 µέρες µε κανονική παραγγελία 
(µε αεροπορική παραγγελία 3-4 µέρες µε επιβάρυνση €27 µε τον ΦΠΑ), εργατοώρα: €45

PEUGEOT 308 Κόστος κλειδιού: €123, κόστος προγραµµατισµού: €10, χρόνος αναµονής: 3 µέρες

RENAULT CAPTUR €147,24 συν ΦΠΑ, χρόνος παράδοσης: 4 εργάσιµες µέρες

SEAT LEON Κόστος κλειδιού: €130, εργασία: €24, χρόνος αναµονής: 10 µέρες, περιλαµβάνεται ΦΠΑ 23%

SKODA OCTAVIA Ως ανταλλακτικό χωρίς κωδικοποίηση και εργατικά: €120,65 (µε ΦΠΑ), χρόνος αναµονής: περίπου 2 εβδοµάδες

SMART FORTWO Κόστος κλειδιού: €183,30 (τιµή χωρίς ΦΠΑ), χρόνος παραλαβής: παραγγελία από Γερµανία µε χρόνο παράδοσης 1-2 µέρες

SUZUKI VITARA Έκδοση GL: 159.00€ λιανική µε ΦΠΑ. Έκδοση GLX:  120.00€ λιανική µε ΦΠΑ. Οι τιµές αφορούν στα κλειδιά ως ανταλλακτικά, άµεσα διαθέσιµα. Επιπλέον 30€ 
(µε τον ΦΠΑ) για προγραµµατισµό και κοπή κλειδιού.

TOYOTA YARIS Κόστος κλειδιού: Lock Unlock €137,32 + ΦΠΑ, χρόνος αναµονής: 3-5 µέρες

VOLVO V40 €259,88 (στην τιµή περιλαµβάνεται ΦΠΑ, ανταλλακτικά, κοπή, εργασία, προγραµµατισµός)

VOLKSWAGEN GOLF VI Κόστος µόνο κλειδιού ως ανταλλακτικό: 138,78 € - 149,61 € µε ΦΠΑ (δεν περιλαµβάνεται κόστος προγραµµατισµού και εργατικών)
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CITROEN C3
1.6 BLUEHDI
75 PS & 100 PS

H τσιγκουνιά
είναι µαγκιά!

ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ∆ΥΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΧΕΣ. ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΑ∆ΟΧΗ, 
ΟΤΙ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ DIESEL.

1.498  κ.εκ.

75 / 100 ίπποι

233 / 254 Nm

12,9 / 10,8  δλ.

171 / 189 χλµ./ώρα

5,2 / 5,4 λίτρα / 100 χλµ.

3,94x1,72x1,52 µέτρα

300 λίτρα

1.160 / 1.298 κιλά

90 / 87 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Citroen C3 1.6 BlueHDi
75 PS & 100 PS

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

12.350€ (75ps)/
από

λούθως, το διαµέρισµα των αποσκευών, µε χωρητικότητα 
300 λίτρων και µε πλήρως αξιοποιήσιµη χωροταξία, είναι από 
τα καλύτερα της αγοράς.
Τον τελευταίο χαρακτηρισµό κρατήστε τον και για τον κινητή-
ρα, αφού ο νέος BlueHDi του οµίλου PSA - Peugeot Citroën 
αποτελεί πραγµατικά ένα πολύ καλό σύνολο. Στη βασική έκ-
δοση των 75 ίππων δεν εντυπωσιάζει πολύ χαµηλά, έχει ό-
µως αρκετή ροπή για να κινήσει αξιοπρεπώς τα 1.160 κιλά 
του αυτοκινήτου. Αντιθέτως, στην ισχυρότερη έκδοση των 
100 ίππων, που διαθέτει και ελαφρώς αυξηµένη ροπή, η λει-
τουργία στις πολύ χαµηλές στροφές δείχνει πιο γεµάτη. Μάλι-
στα, όσο ανεβαίνουν οι στροφές, θυµίζει περισσότερο βενζι-
νοκινητήρα, έχοντας άφθονα αποθέµατα ισχύος, µέχρι το 
στροφόµετρο να ακουµπήσει στα κόκκινα.
Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία του BlueHDi είναι αρκετά 
πολιτισµένη, µε ελάχιστους κραδασµούς και χαµηλή ηχητική 
υπογραφή, που προδίδει ότι είναι diesel µόνο στις χαµηλές 
στροφές, άντε και λίγο ψηλά. Αντίστοιχα, η ελαστικότητα είναι 

καλή σε αµφότερες τις εκδόσεις, φροντίζοντας ώστε ο οδηγός 
να µη χρειάζεται να καταφεύγει κάθε τρεις και λίγο στον επιλο-
γέα των 5 σχέσεων.
Επιγραµµατικά θα λέγαµε ότι µε την έκδοση των 75 ίππων 
ένας µέσος χρήστης µπορεί να κάνει µια χαρά τη δουλειά 
του όσον αφορά τις καθηµερινές µετακινήσεις του. Περνώ-
ντας όµως στους 100 ίππους, θα λέγαµε πως προστίθεται 
λίγο παραπάνω… συναίσθηµα υπεροχής, ενώ η ύπαρξη του 
συστήµατος start/stop στην πράξη αντισταθµίζει τις διαφο-
ρές στην κατανάλωση.
Ανακεφαλαιώνοντας, στην άτυπη «κόντρα» µεταξύ των δύο 
εκδόσεων η επιλογή µας είναι µάλλον προφανής. Για κάτι λι-
γότερο από 2.000 ευρώ θα στρεφόµασταν µε κλειστά µάτια 
στην ισχυρότερη έκδοση, τόσο για τις επιδόσεις όσο και γενι-
κότερα για τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα. Ωστόσο και η 
µικρότερη έκδοση θα καλύψει και µε το παραπάνω τον λιγότε-
ρο απαιτητικό που έχει να επιλέξει ανάµεσα σε δύο οικονοµι-
κές προτάσεις µε πενταετή εγγύηση.

Συνήθως τα συγκριτικά αφορούν δύο ή περισσότε-
ρα µοντέλα της ίδιας κατηγορίας. Στη συγκεκρι-
µένη περίπτωση, ωστόσο, ο ανταγωνισµός δεν 

είναι µεταξύ αυτοκινήτων αλλά κινητήρων. Ή, καλύτε-
ρα, δύο διαφορετικών εκδοχών του ίδιου µηχανικού 
συνόλου. Προτού όµως φτάσουµε στο προκείµενο, ας 
δούµε την όλη εικόνα.
Το ανανεωµένο C3, παρά τα χρονάκια του, συνεχίζει να 
αποτελεί ένα από τα πιο κοµψά και νεανικά στην όψη 
super mini της αγοράς. Αυτή τη φινέτσα µάλιστα τη διατη-
ρεί και στο εσωτερικό του. Εκεί οι λιτές γραµµές, σε συν-
δυασµό µε τον τρισδιάστατο σχεδιασµό του ταµπλό και τα 
διαφορετικά σε υφή και χρωµατισµό υλικά, δίνουν ένα 
όµορφο αισθητικό αποτέλεσµα. Από άποψη χώρων, τέσ-
σερις ενήλικες θα νιώσουν φιλόξενα στο εσωτερικό του, 
µε έναν πέµπτο να δυσκολεύει κάπως τα πράγµατα. Ακο-

14.285€ (100ps)

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

λούθως, το διαµέρισµα των αποσκευών, µε χωρητικότητα 



Χιλιάρης κινητήρας είχε να µπει στο best seller της VW 
από την 2η γενιά του, πριν από καµιά 30αριά χρόνια και 
ενώ τότε ήταν ότι πιο µεγάλο από πλευράς παραχωρή-
σεων σήµερα δεν τίθεται καν τέτοιο θέµα. Ο 1.0 TSI είναι 

ένα από τα πιο σύγχρονα σύνολα που διαθέτει η γερµανική αυ-
τοκινητοβιοµηχανία: πλήρως αλουµινένιος, µε turbo, άµεσο ψε-
κασµό και µεταβλητό χρονισµό των βαλβίδων, αποδίδει 115 ίπ-
πους και 200 Νm -τιµή κορυφαία σε ότι αφορά την ειδική ροπή 
(Nm/ 1.000 κυβικά).
Αυτό γίνεται φυσικά αντιληπτό και στην πράξη, µιας και ο µικρός 
τρικύλινδρος είναι ελαστικός από χαµηλά και βρίσκεται το στοι-
χείο του κυρίως στις µεσαίες στροφές. Ψηλά δεν χρειάζεται επί 
της ουσίας να τον πιέσεις, ενώ αν το κάνεις θα αρχίσει να έρχε-
ται ακουστικά περισσότερο στο προσκήνιο. Επίσης αν εξαντλή-
σεις τις θέσεις για επιβάτες και στη συνέχεια και τα κιλά του ω-
φέλιµου φορτίου τότε θα χρειαστεί ως οδηγός να ασχοληθείς 
περισσότερο µε το κιβώτιο µε τον καλό επιλογέα. Αν αυτό το 
κάνεις συχνά µια καλή σκέψη είναι να λάβεις σοβαρά υπόψη 
σου το αυτόµατο κιβώτιο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη DSG (+ 
2.000 ευρώ) µε το οποίο µπορεί να συνδυαστεί ο µικρός τρικύ-
λινδρος.
Αν όχι το χειροκίνητο µε τις 6 σχέσεις είναι καλά προσαρµοσµέ-
νο στα χαρακτηριστικά του κινητήρα και βοηθά µε τη σειρά ώστε 
και να κινηθείς σβέλτα, τόσο στις εθνικές οδούς όσο και στους 
επαρχιακούς δρόµους. Σε αυτό συµβάλλει και η απόλυτα ισορ-

ροπηµένη οδική συµπεριφορά, ενώ στην καλύτερη κατανοµή 
βάρους βοηθούν φυσικά και τα λίγα κιλά του 3κύλινδρου. Σε ότι 
αγορά την κατανάλωση το Golf 1.0 TSI δικαιολογεί απόλυτα το 
χαρακτηρισµό Bluemotion που δίνει η VW στα πιο οικονοµικά 
µοντέλα της µιας και µια µέση  τιµή κοντά στα 6,5 λίτρα είναι εφι-
κτή χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. 
Κατά τα άλλα το τρικύλινδρο Golf δεν έχει καµία διαφοροποίηση 
από τα µεγαλύτερα σε κυβισµό τετρακύλινδρα, οπότε σηµεώ-
νουµε την πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, τους ικανοποιητι-
κούς χώρους, τον πλήρη εξοπλισµό και βέβαια την τιµή, που µε 
απόσυρση ξεκινά από τις 17.540 ευρώ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

999 κ.εκ.

115 ίπποι / 5.000- 5.500 σ.α.λ.

200 Nm / 2.000- 3.500 σ.α.λ.

9,7 δλ.

204 χλµ./ώρα

6,6 λίτρα / 100 χλµ.

4,255x1,799x1,452 µέτρα

380- 1.270 λίτρα

1.240 κιλά

99 γρ./ χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

VW GOLF 1.0 TSI

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
17.540€
από
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VW GOLF 
1.0 TSI ΤΟ ΧΙΛΙΑΡΙ GOLF 

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ…
…ΑΛΛΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΤΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ ΘΥΜΟΣΑΣΤΕ.

φέλιµου φορτίου τότε θα χρειαστεί ως οδηγός να ασχοληθείς 
περισσότερο µε το κιβώτιο µε τον καλό επιλογέα. Αν αυτό το 
κάνεις συχνά µια καλή σκέψη είναι να λάβεις σοβαρά υπόψη 
σου το αυτόµατο κιβώτιο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη DSG (+ 

νο στα χαρακτηριστικά του κινητήρα και βοηθά µε τη σειρά ώστε 
και να κινηθείς σβέλτα, τόσο στις εθνικές οδούς όσο και στους 
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Οχήµατα 

ΞΕΧΑΣΤΕ Ο,ΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΥ 4X4. ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΤΟΣΟ ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΠΟΥ ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ!

Paramount Marauder
Αυτό το «τερατάκι» κατασκευάζεται από το 2008 στη Νότια Αφρική και όπως βλέπετε δεν πρό-
κειται για ένα απλό όχηµα, αφού διαθέτει αντιαρµατική θωράκιση που µπορεί να αντέξει σε 
έκρηξη έως και οκτώ κιλών TNT. Σε µέγεθος είναι µεγαλύτερο ακόµη και από το Hummer 
H2 («τελείωσε» το 2006), ζυγίζει κοντά στους 9 τόνους, µπορεί να µεταφέρει έως και 10 άτοµα, 
κινείται από έναν ντίζελ της ΜΑΝ και σύµφωνα µε την εταιρεία είναι ό,τι πρέπει αν θέλετε να 
φτιάξετε έναν ιδιωτικό στρατό. Αρκεί να καταβάλετε από περίπου 400.000 ευρώ.

Mercedes G 63 AMG 6x6
Αρχικά είχε σχεδιαστεί για τον στρατό της Αυστραλίας και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες µια τριαξονική 
Mercedes µε µήκος κοντά στα 6 µέτρα µοιάζει να µπορεί να κινηθεί παντού. Σε αντίθεση µε τη στρατιωτική έκδοση, 
που χρησιµοποιεί τρίλιτρο V6 ντίζελ, το θηρίο που βλέπετε εξοπλίζεται µε διπλοτούρµπινο V8 χωρητικότητας 5,5 
λίτρων που αποδίδει 536 άλογα µετά την περιποίηση της AMG. Το απόβαρο φτάνει τα 3.775 κιλά και τη µετάδοση 
αναλαµβάνει το αυτόµατο κιβώτιο 7G-tronic. Τα πρώτα G 63 AMG 6x6 ξεκίνησαν να πωλούνται στις αρχές του 2013 
έναντι 451.000 ευρώ και κυκλοφόρησαν στις ερήµους του Ντουµπάι, στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και όπου υπάρ-
χουν πλούσιοι πελάτες. Η παραγωγή τους τερµατίστηκε τον Μάιο του 2015 µε 20-30 οχήµατα τον χρόνο.

Hummer H3
Η παραγωγή του τερµατίστηκε το 2010 λόγω 
της πτώσης των πωλήσεων στις ΗΠΑ (µάλιστα, 
λόγω της οικονοµικής κρίσης, τα Hummer 
έφτασαν σε σηµείο να… δαιµονοποιηθούν). 
Ήταν ένα από τα καλύτερα… µίνι οχήµατα µε 
στρατιωτικό look, «ψαρωτική» εµφάνιση και 
κινητήρες από 3.500 έως 5.300 κ.εκ. Επίσης, 
στα µεγάλα army-SUV αποτελούσε µία από τις 
οικονοµικότερες προτάσεις. Πού µπορείς να το 
βρεις; Ελάχιστα υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα 
(τα περισσότερα κρυµµένα στα γκαράζ), αλλά 
στη Γερµανία υπάρχουν πολλά µεταχειρισµένα. 
Μπορείτε να το δείτε και ως συλλεκτικό κοµµάτι, 
µια και το σήµα της Hummer πλέον δεν υπάρχει.

Oshkosh L-ATV
Μετά από τρία χρόνια δοκιµών 22 πρωτοτύπων από καθέναν από τους ενδιαφερόµενους κατασκευαστές 
(Oshkosh Defense, AM General και Lockheed Martin) το αµερικανικό Πεντάγωνο κατέληξε στον διάδοχο του πιο 
γνωστού στρατιωτικού οχήµατος των τελευταίων δεκαετιών. Ο διάδοχος του θρυλικού Hummer θα κατασκευ-

αστεί αρχικά σε 16.901 µονάδες, οι οποίες στην 
πορεία θα φτάσουν τις 54.500, µε τιµή γύρω στα 
400.000 δολάρια η καθεµία. Θα προσφέρει προ-
στασία ανάλογη µε αυτήν ενός ελαφρού άρµατος 
µάχης, η διαδροµή της ανάρτησής του θα είναι 
50 εκατοστά, ταυτόχρονα η ανάρτηση αυτή θα 
είναι ενεργή, µε αποτέλεσµα να µπορεί να πετύ-
χει εκτός δρόµου σαφώς µεγαλύτερες ταχύτητες 
απ’ ό,τι το Hummer. Παράλληλα, θα είναι αρκετά 
πιο δυνατό από αυτό, το οποίο στη διάρκεια της 
ζωής του η AM General, που το κατασκεύαζε, το 
εξόπλιζε µε τέσσερις V8 ντίζελ, από 150 έως 300 
ίππους, και έναν V8 βενζίνης µε 200 άλογα.
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Ripsaw EV2
Φανταστείτε ένα όχηµα µε εµφάνιση Mad Max και τις δυνατότητες ενός 
στρατιωτικού που δεν κωλώνει πουθενά. Το Ripsaw EV2 (Extreme Vehicle 
2) έχει όλα τα καλά ενός σούπερ off road µε ελευθερία άρθρωσης της ανάρ-
τησης έως 30 εκ., τις ερπύστριες του οποίου γυρίζει ένας Duramax ντίζελ 
των 6.600 κ.εκ. µε 600 άλογα και µετάδοση της Allison. H µέγιστη ταχύτητα 
είναι το πολύ 100 χλµ./ώρα, ενώ το ρεζερβουάρ των 150 λίτρων αρκεί για 
αυτονοµία έως 480 χλµ. Όλα τα λεφτά το διθέσιο κόκπιτ που παραπέµπει 
σε… βοµβαρδιστικό! Όσο για την τιµή πώλησης, υπολογίστε πως η βασική 
έκδοση κοστίζει γύρω στα 295.000 δολάρια.

Tardec ULV
H ανάγκη για οχήµατα που δεν ρυπαίνουν και καταναλώνουν λι-
γότερο έχει περάσει και στους ανά τον κόσµο στρατούς. Σε άλλους 
αρκετά, σε άλλους λιγότερο. Ο αµερικανικός στρατός, πάντως, δο-
κιµάζει το πρωτότυπο Tardec ULV, ένα θωρακισµένο όχηµα µε-
ταφοράς προσωπικού το οποίο είναι και οικολογικό. «Οικολογικό» 
γιατί ο turbo diesel της Subaru, που το κινεί, αποδίδει 177 ίππους 
και συνδυάζεται µε δύο ηλεκτροκινητήρες –έναν σε κάθε άξονα– 
που αποδίδουν µέχρι και 374 ίππους ο καθένας. Η Tardec ανακοι-
νώνει πως σε επίπεδο έδαφος (!) η αυτονοµία του ULV είναι 542 
χλµ. µε ταχύτητα 56 χλµ./ώρα, ενώ καθαρά ηλεκτρικά µπορεί να 
κινηθεί µέχρι και για 34 χλµ., προκειµένου να πλησιάζει αθόρυβα 
τους εχθρούς. Πόσο κοστίζει το οικολογικό… θωρηκτό; Υπολογί-
στε κάτι παραπάνω από 180.000 ευρώ µε την προϋπόθεση ότι η 
παραγγελία θα είναι για τουλάχιστον 5.000 κοµµάτια.

Renault Sherpa
Η στρατιωτική εκδοχή µοιάζει αρκετά µε το Humvee 
–γνωστό από τις νατοϊκές επιχειρήσεις–, ενώ η πολι-
τική έκδοση είχε αγωνιστεί στο ράλι Ντακάρ. Το «θω-
ρηκτό» της φωτογραφίας ζυγίζει 7,7 τόνους, εξοπλίζε-
ται µε «αδιάβροχο» τετρακύλινδρο ντίζελ µε 215 άλογα 
µε «κοντό» κιβώτιο, φτάνει την τελική των 120 χλµ./
ώρα και στοιχίζει περίπου 200.000 ευρώ.

Combat T-98
Έχει εξελιχθεί από την Kombat Armouring, που εξει-
δικεύεται στις θωρακίσεις οχηµάτων, και έχει έδρα 
την Αγία Πετρούπολη (δηλαδή κοντά στη ρωσική 
µαφία). Η σχεδίαση περνά σε δεύτερη µοίρα, µια και 
το ζητούµενο είναι να ξεπερνά κάθε εµπόδιο και να 
αντέχει σε σφαίρες και βλήµατα. Οι άξονες και η µε-
τάδοση (φυσικά µε τετρακίνηση) προέρχονται από την 
General Motors, ενώ κάτω από το καπό υπάρχει ένας 
V8 6,6 λίτρων που αποδίδει 300 ίππους. Κοστίζει περί-
που 130.000 ευρώ και, όπως αναφέρει η εταιρεία, το 
T-98 είναι το ταχύτερο θωρακισµένο στον κόσµο, κα-
θώς το κοντέρ του µπορεί να αγγίξει τα 200 χλµ./ώρα.

Sherp ATV
Το Sherp ATV, το όχηµα που κατασκεύασε πριν από περίπου έναν χρόνο 
ο Ρώσος µηχανικός Alexei Garagashyan, είναι µέχρι και αµφίβιο, δίχως 
να κωλώνει πουθενά, από τις στέπες µέχρι και τις λίµνες. Στο Sherp δεν 
υπάρχει κλασικό σύστηµα διεύθυνσης, καθώς στρίβει σαν ερπυστριο-
φόρο, µε τη βοήθεια δύο µοχλών που είτε φρενάρουν είτε επιταχύνουν 
τους τροχούς ανά πλευρά. Το Sherp ΑTV βασίζεται σε τέσσερις τεράστι-
ους τροχούς χαµηλής πίεσης, το πλαίσιο είναι σωληνωτό, ενώ το χοντρό 
ατσάλινο έλασµα που το καλύπτει δηµιουργεί ουσιαστικά µια µπανιέρα η 
οποία εξασφαλίζει δυνατότητα πλεύσης µε ταχύτητα έως και 6 χλµ./ώρα. 
Εδώ οι έντονες ραβδώσεις των τροχών λειτουργούν σαν φτερωτές, που 
το σπρώχνουν προς τα εµπρός, ενώ ο κινητήρας των 1.500 κ.εκ. είναι ο 
αειθαλής ντίζελ της Kubota µε 44 αλογάκια. Η τιµή του Sherp ATV ξεκινά 
από 70.000 δολά ρια, ενώ αν κάποιος θέλει π.χ. θέρµανση, θα πρέπει να 
εγκατασταθεί ξεχωριστό σύστηµα, µια και ο κινητήρας της Kubota είναι 
µόνο για να κινεί τους τροχούς.

Tiger Gorkowski 
Awtomobilny
Ένα από τα δυσκολότερα 
µέρη του κόσµου είναι η 
Ρωσία. Από εκεί προέρχε-
ται το Tiger, το οποίο κα-
τασκευάζει η Gorkowski 
Awtomobilny από το 2005 
για πολιτική χρήση, αλλά και 
για ειδική, µε επιπλέον θω-
ράκιση. Στα πλεονεκτήµατά 
του το ότι µπορεί να κινείται 
απρόσκοπτα σε πολικές θερ-
µοκρασίες, ενώ µπορεί να διασχίζει υδάτινα περάσµατα µε ύψος ένα µέτρο. Η 
τιµή του ξεκινά από 80.000 ευρώ.

Ghe-o Rescue
Ζυγίζει περίπου 3,2 τόνους και µε µήκος 5,2, πλάτος 2,7 και ύψος 
2,30 µέτρα θα µπορούσε να είναι ο ορισµός της υπερβολής. Κα-
τασκευάζεται από εταιρεία ρουµανικών συµφερόντων, ενώ, όπως 
προδίδει και η ονοµασία του, πρόκειται για ένα αυτοκίνητο για ει-
δικές αποστολές σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές. 
Γι’ αυτό τον λόγο µπορεί να µεταφέρει µέχρι και 11 επιβάτες. Όσο 
για την εµφάνισή του, προκαλεί δέος – ακόµη και το Hummer H2 
θα έβαζε την ουρά στα σκέλια. Την κίνηση αναλαµβάνουν βενζινο-
κινητήρες µέγιστης ισχύος 500 ίππων, καθώς και ένας ντίζελ µέχρι 
300 άλογα. Το Resque διαθέτει περιµετρικά µπαλόνια τα οποία, 
όταν αναπτυχθούν, του δίνουν τη δυνατότητα να επιπλέει στο νερό, 
ενώ µπορεί να συνδυαστεί ακόµη και µε ερπύστριες!



Η ελίτ των πιλότων έχει βαριά συµβόλαια, αλλά πάντα υπάρχει και η 
άλλη όψη του νοµίσµατος.

Ο Nico Rosberg έχει µε τη Mercedes συµβόλαιο διάρκειας 3 
ετών µε λήξη το 2017 και συνολικές απολαβές 55 εκατ. δολάρια, 
ενώ στην κατάταξη ακολουθεί ο άλλος οδηγός της McLaren, ο 
Jason Button, που για τον τελευταίο του χρόνο στην οµάδα –αν 
δεν ανανεώσει– θα εισπράξει 11,6 εκατ. δολάρια.

Ο Kimi Raikkonen θα είναι µάλλον για 
τελευταία σεζόν στη Ferrari, ενώ για την 
περσινή ανανέωση του συµβολαίου του 
συµφώνησε µε τη µείωση των αποδο-
χών του στα 7 εκατ. δολάρια. Από την άλ-
λη, προβλέπεται πριµ ύψους 10 εκατ. δο-
λαρίων…

Στη Williams Martini τα συµβόλαια των Felipe 
Massa και Valtteri Bottas είναι ύψους 4,45 και 
3,3 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα, ενώ στη Force 

India τα ποσά για τους Nico 
Huelkenberg και Sergio Perez 

είναι 4 και 3,2 εκατοµµύρια. Το 
ποσό των 3,2 εκατ. δολαρίων 
παίρνει και ο Romain 
Grosjean από τη νεοσύστατη 
αµερικανική οµάδα της 
Haas, ενώ ο οµόσταβλός του 
Esteban Gutierrez θα ει-
σπράξει φέτος 2 εκατ. δολάρια.

Υψηλότατες είναι και οι αποδοχές του 
Fernando Alonso  στη McLaren 
Honda, που µπορεί να εισπράξει µέ-
χρι και 40 εκατ. δολάρια. Αν εκπλη-
ρωθούν οι στόχοι. ∆ύσκολο µεν, προ-
βλέπεται από το συµβόλαιό του δε…

Στη Williams Martini τα συµβόλαια των 
Massa και Valtteri Bottas
3,3 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα, ενώ στη Force 

India τα ποσά για τους 
Huelkenberg

είναι 4 και 3,2 εκατοµµύρια. Το 
ποσό των 3,2 εκατ. δολαρίων 
παίρνει και ο
Grosjean
αµερικανική οµάδα της 
Haas, ενώ ο οµόσταβλός του 
Esteban Gutierrez 
σπράξει φέτος 2 εκατ. δολάρια.

Στη Williams Martini τα συµβόλαια των 
Massa
3,3 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα, ενώ στη Force 

Στη Williams Martini τα συµβόλαια των Felipe 
 είναι ύψους 4,45 και 

3,3 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα, ενώ στη Force 
Nico 

Sergio Perez

Felipe 
 είναι ύψους 4,45 και 

∆
ιευκρινίζουµε κάτι ευθύς εξαρχής: 
όπως συµβαίνει µε όλους τους 
αθλητές υψηλού επιπέδου, έτσι και 
στη Φόρµουλα 1 κανείς δεν ξέρει τα 
ακριβή ποσά ενός συµβολαίου 
πέρα από τους εµπλεκόµενους. Τον 

οδηγό, τον µάνατζέρ του, τους µάνατζερ της οµάδας 
και βέβαια τα νοµικά επιτελεία τους. Εποµένως 

όλα τα νούµερα που µπορεί να ακούσετε και να 
διαβάσετε είναι κατ’ εκτίµηση. Από καλά 
πληροφορηµένες πηγές αλλά κατ’ εκτίµηση, ενώ 
φυσικά, πέρα από τα ποσά που εισπράττουν οι 
οδηγοί από τις οµάδες τους, υπάρχουν και τα 
συµβόλαια του καθενός µε τους προσωπικούς του 
χορηγούς και εκεί η πληροφόρηση είναι ακόµα πιο 
περιορισµένη.

Με βάση, λοιπόν, τις φήµες και τις πληροφορίες, τα 
υψηλότερα συµβόλαια είναι αυτά των Lewis Ham-
ilton και Sebastian Vettel, µε τον µεν παγκόσµιο 
πρωταθλητή να διανύει την πρώτη σεζόν της νέας 
του συµφωνίας µε τη Mercedes και τον τετράκις 
παγκόσµιο πρωταθλητή στο παρελθόν να είναι για 
δεύτερη χρονιά στη Ferrari. Ο Hamilton έχει πάγιες 
αποδοχές 31 εκατ. δολάρια και ο Vettel 30 εκατ., 

ενώ ο πρώτος, αν κατακτήσει και πάλι τον τίτλο και 
η Mercedes αυτόν των κατασκευαστών, θα δει να 
προστίθενται άλλα 10 εκατ. στον λογαριασµό του, το 
σύνολο 40 εκατ. δολάρια. Αν ο Vettel σηµειώσει 
ανάλογες επιτυχίες, θα εισπράξει αρκετά 
περισσότερα, κρίνοντας κυρίως από το ότι η 
αµοιβή του την πρώτη του χρονιά στη Scuderia 
ξεπέρασε τα 50 εκατ. δολάρια.

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥΣ;

Ο Daniel Ricciardo µετά την πρό-
σφατη αναπροσαρµογή του συµβο-
λαίου του µε τη Red Bull εισπράττει 
περίπου 5,5 εκατ. δολά-
ρια, ενώ άγνωστες 
είναι οι αποδοχές 
του άλλου οδηγού 
της οµάδας, του 
Daniil Kvyat. Το πιο 
πιθανό είναι να έχουν 
αναπροσαρµοστεί 
οι περσινές 
απολαβές 
του των 
750.000 
δολαρί-
ων.

Οι οδηγοί της Sauber, 
που πιέζεται οικονοµι-
κά, οι Ericsson και Nasr, 
εισπράττουν µε βάση το 
καλό γι’ αυτούς σενάριο 
από 450.000 δολάρια, ε-
νώ το κακό σενάριο κά-
νει λόγο για 185.000 δο-
λάρια. Από την άλλη, ά-
γνωστες είναι οι αποδο-
χές των Wehrlein και 
Haryanto, των οδηγών 
τ η ς  M a n o r  ( π ρ ώ η ν 
Marussia).

Πιο λίγα από τα µισά θα δει να 
προστίθενται στον λογαριασµό 
του ο Jolyon Palmer, ο οδηγός 
της Renault, ενώ οι Max 
Verstappen και Carlos Sainz 
Jr, οι νεαροί πιλότοι της θυγατρι-
κής της Red Bull, της Toro 
Rosso, λέγεται ότι αµείβονται 
µε 650.000 δολάρια ο καθένας. 
Άλλες πληροφορίες όµως κά-
νουν λόγο για 512.000 δολάρια 
για τον Verstappen, που δεσµεύ-
εται µε πολυετές συµβόλαιο µε τη 
Red Bull, και για 370.000 για τον Sainz.

 θα είναι µάλλον για 
τελευταία σεζόν στη Ferrari, ενώ για την 
περσινή ανανέωση του συµβολαίου του 
συµφώνησε µε τη µείωση των αποδο-
χών του στα 7 εκατ. δολάρια. Από την άλ-
λη, προβλέπεται πριµ ύψους 10 εκατ. δο-
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ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ∆ΥΟ GP ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΠΙΛΟΤΟΙ ΤΗΣ MERCEDES ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ 
ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΣΟ ΠΕΡΥΣΙ;

FORMULA 1

ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ Η FERRARI 
ΝΑ ΚΟΝΤΡΑΡΕΙ ΤΗ MERCEDES;

Τ
ο πρώτο GP της χρονιάς, στην Αυστραλία, 
έµεινε γνωστό περισσότερο για το τροµα-
κτικό ατύχηµα του Alonso και λιγότερο για 
το 1-2 που έκαναν οι Rosberg-Hamilton. 
Μέχρι το ατύχηµα, όµως, οι Vettel και 

Raikkonen είχαν τα ηνία της κούρσας, για να ανα-
τραπούν όλα στη συνέχεια. Στο δεύτερο GP, που έγι-
νε στο Μπαχρέιν, ο Vettel δεν κατάφερε καν να ξεκι-
νήσει («έσκασε» ο κινητήρας του λόγω σπασµένου 
µπεκ ψεκασµού), ο Raikkonen, όµως, έκανε µία 
σπουδαία εµφάνιση, τερµατίζοντας ανάµεσα στον 
Rosberg (έχει κάνει 2/2 νίκες) και τον Hamilton. Η 
Mercedes, πάντως, µοιάζει να ακολουθεί την τακτική 
της Scuderia, βαδίζοντας εκ του ασφαλούς, ωστόσο 
η γνώµη µας είναι πως από τα µέσα του πρωταθλή-
µατος οι ισορροπίες είναι πιθανό να ανατραπούν. 
Ίσως περισσότερο από τον Raikkonen, µια και ο 
Vettel έχει µείνει πλέον µε 4 κινητήρες για να βγάλει 

τους υπόλοιπους 19 αγώνες (συνολικά κάθε πιλότος 
έχει στη διάθεσή του 5 κινητήρες για µία σεζόν).
Η λογική λέει πως η Ferrari θα είναι πιο ανταγωνιστική 
στο φετινό πρωτάθληµα, αλλά θα χρειαστεί και τύχη. 
Καλύτερη εικόνα θα έχουµε πιθανότατα όταν η F1 µε-
ταφερθεί στην Ευρώπη (το καλαντάρι πρώτη φορά πε-
ριλαµβάνει τόσο πολλά Grand Prix, συγκεκριµένα 21 – 
οι αναφερόµενες ώρες είναι σε τοπικό επίπεδο). Σε ε-
ντελώς διαφορετικά είδη κλίµατος και µε λιγότερη υ-
γρασία θα δούµε πώς θα αντεπεξέλθουν οι υβριδικοί 
V6 κινητήρες των 1.600 κυβικών, µε τις φήµες να λένε 
πως η Mercedes έχει ξεπεράσει τα 900 άλογα και η 
Ferrari έχει φτάσει τα 930. Φέτος η δύναµη κυρίως εί-
ναι αυτή που ξεχωρίζει τους µπροστάρηδες στη βαθ-
µολογία από τις υπόλοιπες οµάδες.
Φυσικά µεγάλο ρόλο θα παίξει και η τακτική των οµά-
δων κατά την επιλογή ανάµεσα στη µαλακή και στην 
πολύ µαλακή γόµα (αλλά και το στοκ που θα έχουν στη 
διάθεσή τους, καθώς µπορούν να χρησιµοποιούν 13 
σετ ελαστικών κάθε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο), µε 
την τελευταία να προσφέρει µεγαλύτερη πρόσφυση 
(κράτηµα) αλλά να φθείρεται πιο γρήγορα. Σηµαντική 
βέβαια είναι και η συµβολή της βενζίνης, που σε κατα-
νάλωση περιορίζεται στα 100 λίτρα ανά ώρα. Ας σηµει-
ωθεί, τέλος, ότι η ΕΡΤ έχει πάρει τα δικαιώµατα της 
µετάδοσης του αγώνα (live) για τα επόµενα τρία χρόνια 
(EΡΤ HD και ΕΡΤ2), ενώ η απευθείας µετάδοση όλου 
του αγωνιστικού τριηµέρου θα γίνεται από τον OTE TV.

FORMULA 1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΘΜΟΙ
Nico Rosberg (Mercedes) 50
Lewis Hamilton (Mercedes) 33
Daniel Ricciardo (Red Bull/TAG Heuer) 24
 Kimi Raikkonen (Ferrari) 18
Romain Grosjean (Haas/Ferrari) 18
Sebastian Vettel (Ferrari) 15
Felipe Massa (Williams/Mercedes) 14
Max Verstappen (Toro Rosso/Ferrari) 9
Nico Hulkenberg (Force India/Mercedes) 6
Daniil Kvyat (Red Bull/TAG Heuer) 6
Valteri Bottas (Williams/Mercedes) 6
Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso/Ferrari) 2
Stoffel Vandoorne 1
Kevin Magnussen (Renault) 0
Felipe Nasr (Sauber/Ferrari) 0
Pascal Wehrlein (Manor/Mercedes) 0
Jenson Button (McLaren/Honda) 0
Fernando Alonso (McLaren/Honda) 0
Jolyon Palmer (Renault) 0
Marcus Erickson (Sauber/Ferrari) 0
Sergio Perez (Force India/Mercedes) 0
Esteban Gutierrez (Haas/Ferrari) 0
Rio Haryanto (Manor/Mercedes) 0

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΒΑΘΜΟΙ
Mercedes 83
Ferrari 33
Red Bull/TAG Heuer 30
Williams/Mercedes 20
Haas/Ferrari 18
Toro Rosso/Ferrari 11
Force India/Mercedes 6
McLaren-Honda 1
Renault 0
Sauber/Ferrari 0
Manor/Mercedes 0

ΧΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΝΙΚΗΤΗΣ

Αυστραλία (20 Μαρτίου) Μελβούρνη Nico Rosberg 
(Mercedes)

Μπαχρέιν (3 Απριλίου) Σακχίρ Nico Rosberg 
(Mercedes)

Κίνα (17 Απριλίου) Σανγκάη 09:00

Ρωσία (1 Μαΐου) Σότσι 15:00

Ισπανία (15 Μαΐου) Καταλούνια 15:00

Μονακό (29 Μαΐου) Μόντε Κάρλο 15:00

Καναδάς (12 Ιουνίου) Μόντρεαλ 21:00

Ευρώπη (19 Ιουνίου) Μπακού 16:00

Αυστρία (3 Ιουλίου) Σπίλμπεργκ 15:00

Μ. Βρετανία (10 Ιουλίου) Σίλβερστοουν 15:00

Ουγγαρία (24 Ιουλίου) Βουδαπέστη 15:00

Γερμανία (31 Ιουλίου) Χόκενχαϊμ 15:00

Βέλγιο (28 Αυγούστου) Σπα-Φράνκορτσαμπ 15:00

Ιταλία (4 Σεπτεμβρίου) Μόντζα 15:00

Σιγκαπούρη (18 Σεπτεμβρίου) Σιγκαπούρη 15:00

Μαλαισία (2 Οκτωβρίου) Κουάλα Λουμπούρ 10:00

Ιαπωνία (9 Οκτωβρίου) Σουζούκα 08:00

ΗΠΑ (23 Οκτωβρίου) Όστιν 22:00

Μεξικό (30 Οκτωβρίου) Μέξικο Σίτι 21:00

Βραζιλία (13 Νοεμβρίου) Σάο Πάολο 18:00

Άμπου Ντάμπι (27 Νοεμβρίου) Γιας Μαρίνα 15:00
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