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La vie est belle!
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•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC
•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X

››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ 
CITROEN C3



6  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ
12  ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ
14  OPEL MOKKA X: THE X-FACTOR
16  TOYOTA CH-R: ΕΝΑ TOYOTA ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ
18  CITROËN C3 1.2 & 1.6 BLUEHDI: ΠΡΩΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥ 

ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΕΡ-ΜΙΝΙ
20  JAGUAR XKSS: ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ, ΜΕ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
22  RENAULT KADJAR 1.2 TCE 130: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ…
23  SKODA OCTAVIA 1.0 TSI: ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΛΟ
24  OPEL ADAM 1.4 EASYTRONIC: ΣΙΚ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
26  ΤΑ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΣΙΚΑ
28  Η VW ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ WRC
30  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκη
vickyth@cpress.gr 210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@free-sunday.gr, 210-3506300
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ 12, 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.free-sunday.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ιωάννα Μαύρου
Sparcky Majik Moaner

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπέτυ Σπανοπούλου

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ηµητριάδου Ματίνα 
dmatina@cpress.gr

210-6754430 εσωτ.554

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Κοτόπουλος Γιάννης

jk@free-sunday.gr 210-6771762

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 • ΤΕΥΧΟΣ 11H AUTO SUNDAY ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ FREE SUNDAY

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, 
ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρο-
νικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 

1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY Εκδοτική Α.Ε.
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 201602

Η µπλε 

Ferrari 250 GTO του 1962 

που βλέπετε κοστολογείται 

σχεδόν 52 εκατ. ευρώ και αν 

πουληθεί θα είναι το πιο ακριβό 

αυτοκίνητο του κόσµου. Μέχρι 

τότε, µπορείτε να ρίξετε µια 

µατιά στο Top Ten των 

πολυτιµότερων αυτοκινήτων 

παγκοσµίως 

στη σελίδα 26.
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Η Lamborghini Huracan Spyder είναι 
και ανοιχτή και πισωκίνητη

Απίστευτο: 97χρονος 
παππούς κυκλοφορεί 
µε Ford Mustang 
421 ίππων

› Όταν γεννήθηκε ο Lennart Ribring στη Σουηδία το 1919, 
στους δρόµους µόλις που κυκλοφορούσαν τα πρώτα Model T. 

Μετά από σχεδόν έναν αιώνα µπήκε σε µια έκθεση της Ford στη 
Σουηδία και αγόρασε την καινούργια Mustang, και µάλιστα στην 
top εκδοχή της, µε τον 5.0 V8 των 421 ίππων.
H σχέση του 97χρονου Ribring µε τις Mustang πηγαίνει αρκετά 
πίσω, καθώς είναι φανατικός οπαδός αυτού του αµερικανικού 
icon από την πρώτη του εκδοχή, εκείνη του 1964. Από τότε ο 
Σουηδός κόλλησε το µικρόβιο της Mustang, κάτι που σήµερα τον 
καθιστά τον µεγαλύτερο σε ηλικία ιδιοκτήτη ενός τέτοιου 
αυτοκινήτου. Και κάνει τη Ford να του ετοιµάζει ένα πολύ 
όµορφο φιλµάκι για τη νέα του «σχέση».

Το νέο VW Golf έχει κινητήρα 1.5 TSI 
και σύστηµα infotainment ελεγχόµενο 
µε χειρονοµίες
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Οι άνθρωποι της Volkswagen περιέγραψαν 
τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ί α  ε κ δ ο χ ή  τ ο υ  G o l f  ω ς 
ασφαλέστερη,  εξυπνότερη και  ακόµα πιο 
διασυνδεδεµένη.
Γ ια  να  γ ί νουµε  π ιο  συγκεκρ ιµένο ι ,  δεν 
πρόκειται για µια ολοκαίνουρια γενιά αλλά για 
ένα εκτεταµένο facelift, που κάνει το Golf το 
πρώτο µικρό-µεσαίο µοντέλο που µπορεί να 
ε ξ ο π λ ι σ τ ε ί  µ ε  έ λ ε γ χ ο  τ ο υ  σ υ σ τ ή µ α τ ο ς 
infotainment µε χειρονοµίες (gesture control).
Μάλιστα, ως Discover Pro, το νέο Golf διαθέτει 
µια µεγάλη οθόνη αφής 9,2 ιντσών, καθώς και 
τον φουλ ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 
ι ν τσών,  ενώ ενδ ιαφέρον  παρουσιάζε ι  η 
δυνατότητα ηµιαυτόνοµης οδήγησης (Traffic 
Jam Assist)  σε συνθήκες κυκλοφοριακής 
συµφόρησης και µε ταχύτητες έως 60 χλµ./
ώρα. Φυσικά το «παρών» δίνουν όλες οι 
δυνατότητες διασύνδεσης µε smartphone, 
καθώς κα ι  όλα  τα  σύγχρονα συστήµατα 
υποβοήθησης.
Ο ι  β α σ ι κ έ ς  γ ρ α µ µ έ ς  κ α ι  α ν α λ ο γ ί ε ς  τ ο υ 
αµαξώµατος παραµένουν οι ίδιες, ενώ οι πιο 
ο υ σ ι ώ δ ε ι ς  α λ λ α γ έ ς  ε ν τ ο π ί ζ ο ν τ α ι  σ τ ο υ ς 
π ρ ο φ υ λ α κ τ ή ρ ε ς ,  σ τ η  µ ά σ κ α  κ α ι  σ τ ο υ ς 
προβολείς .  Οι  τελευταίοι  δ ιαθέτουν νέας 
σχεδίασης LED, LED είναι και τα πίσω φώτα, 
ενώ στο  εσωτερ ικό ,  όπου  ο ι  χώροι  γ ια 
ε π ι β ά τ ε ς  κ α ι  α π ο σ κ ε υ έ ς  δ ε ν  έ χ ο υ ν 

µ ε τ α β λ η θ ε ί ,  υ π ά ρ χ ο υ ν  ν έ α  υ λ ι κ ά  µ ε 
καινούργιους χρωµατικούς συνδυασµούς.
Ο  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο ς  κ ι ν η τ ή ρ α ς  1 . 5  T S I  E v o 
αντικαθιστά τον 1.4 TSI, προσοµοιώνει τον 
κύκλο Mi l ler  γ ια µικρότερη κατανάλωση 
καυσίµου, αποδίδει 150 ίππους και διαθέτει 
σύστηµα προσωρινής απενεργοποίησης των 
κ υ λ ί ν δ ρ ω ν  ( A C T ) .  Η  ε π ί σ η µ η  µ έ σ η 
κατανάλωσή του είναι 4,9 λίτρα / 100 χλµ. και 
οι εκποµπές CO2 110 γρ./χλµ. Στην πορεία θα 
προστεθεί και µια έκδοσή του BlueMotion µε 
130 ίππους, ενώ, εκτός από το ηλεκτρικό e-
G o l f  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ ε  σ τ ο  L . A . ,  θ α 
ακολουθήσουν το plug-in υβριδικό GTE, 
καθώς και τo κορυφαίο GTI, µε 230 ίππους 
σ τ η  σ τ ά ν τ α ρ  ε κ δ ο χ ή  τ ο υ  κ α ι  2 4 5  σ τ η ν 
Performance.



Αυτή είναι η Alfa Romeo Stelvio!

› Tο πρώτο SUV στην ιστορία της Alfa Romeo είναι γεγονός και είναι 
έτοιµο να πετάξει το γάντι στην Porsche Macan και στην Jaguar F-Pace.

Κατά τη συνήθη τακτική των Ιταλών, τα αποκαλυπτήρια έγιναν µε την 
κορυφαία έκδοση Quadrifoglio, ενώ, όπως αναµενόταν, η Stelvio θυµίζει µια 
υπερυψωµένη άποψη της Giulia. Από πλευράς διαστάσεων, το µήκος της 
φτάνει τα 4,68 µέτρα, το ύψος τα 1,65 µέτρα, ενώ το πλάτος των 2,16 µέτρων 
είναι από τα µεγαλύτερα σε αυτοκίνητο παραγωγής (οι διαστάσεις είναι 
περίπου όσο µιας Porsche Macan). Στο εσωτερικό αποτυπώνεται η άποψη 
της Giulia, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για το πορτµπαγκάζ.
Όλες οι Stelvio θα είναι τετρακίνητες µε το σύστηµα Q4, ενώ θα υπάρχει 
και δυνατότητα torque vectoring για καλύτερη κατευθυντικότητα.
Η top έκδοση της Stelvio κινείται από τον γνωστό από την Giulia 
αλουµινένιο bi-turbo V6 των 2,9 λίτρων που αποδίδει 510 άλογα και 600 
Nm ροπής και συνδυάζεται µε αυτόµατο κιβώτιο 8 σχέσεων που στο 
πρόγραµµα Race –υπάρχουν κι άλλα τρία, τα Dynamic, Natural και 
Advanced Efficiency– χρειάζεται µόλις 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου 
για να ανεβάσει σχέση. Από κει και πέρα, υπάρχουν κεραµικά φρένα και 
σπορ ανάρτηση µε ηλεκτρονικά ελεγχόµενα αµορτισέρ, ενώ στην πορεία 
θα δούµε και την έκδοση Veloce, µε δίλιτρο turbo στα 280 άλογα και 
diesel 2.200 κυβικών µε 210 ίππους.
Οι πωλήσεις της Stelvio στην Ευρώπη θα ξεκινήσουν από τα µέσα του 
2017 µε τους κινητήρες της Giulia (diesel 2.200 κυβικών µε 150, 180 και 
210 ίππους, καθώς και βενζίνης 2.000 κυβικών µε 200 και 280 άλογα).
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Η Jaguar i-Pace είναι 
ηλεκτρική και όµορφη

› Στην έκθεση αυτοκινήτου στο Λος Άντζελες η Jaguar παρουσίασε ένα 
ηλεκτρικό SUV µε την ονοµασία i-Pace Crossover Concept.

O αρχισχεδιαστής της Jaguar, Ian Callum, είπε πως η i-Pace ενσωµατώνει την 
προσπάθεια να φτιαχτεί ένα µικρό σπορτίφ SUV µε ηλεκτρικό σύστηµα 
πρόωσης. Όπως βλέπουµε από τις φωτογραφίες, το τελικό αποτέλεσµα είναι 
ιδιαίτερα επιτυχηµένο, καθώς η i-Pace συνδυάζει αρµονικά την αίσθηση ενός 
crossover και εκείνη ενός κουπέ, δίνοντας έτσι µια πολύ νεανική εικόνα.
Για την κίνηση υπάρχουν δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας σε κάθε άξονα, ώστε να 
εξασφαλίζεται και η τετρακίνηση, µε συνδυαστική απόδοση 400 ίππων και 700 
Nm, ενώ µια µπαταρία 90 ΚW, που διαθέτει και λειτουργία γρήγορης φόρτισης, 
εξασφαλίζει µια τυποποιηµένη αυτονοµία της τάξης των 500 χλµ.
Ακολουθώντας το παράδειγµα της Tesla, η Jaguar ξεκινά άµεσα την 
προώθηση της i-Pace µέσω του διαδικτύου, παρόλο που η κανονική 
παραγωγή της απέχει περί τα δύο χρόνια. Έτσι, η εταιρεία δέχεται µέσω web 
προκαταβολές 1.000 δολαρίων, προκειµένου κάποιος να µπορέσει να µπει πιο 
ψηλά στη λίστα παράδοσης. Όταν θα αρχίσουν οι πωλήσεις, δηλαδή το δεύτερο 
µισό του 2018.

Μία από τ ις  πιο εντυπωσιακές νέες 
παρουσίες στην έκθεση του Λος Άντζελες 
είναι αυτή της ανοιχτής και αποκλειστικά 

πισωκίνητης Lamborghini Huracan.
H πλήρης ονοµασία της µε την ένδειξη «Rear 
Wheel Drive» δεν αφήνει καµία αµφιβολία για 
το  πο ιο ι  ε ίνα ι  ο ι  κ ινητήρ ιο ι  τροχο ί ,  ενώ 
ακολουθώντας τη βασική συνταγή της κουπέ 
Huracan LP580-2 και η Spyder κινείται από 
τον V10 των 5.200 κυβικών, ο οποίος για την 
περίσταση αποδίδει και εδώ 580 ίππους – 30 
λιγότερους από τους 610 της τετρακίνητης. 
Παρ’ όλα αυτά, οι επιδόσεις είναι απίστευτες, 
µε το 0-100 να ολοκληρώνεται σε 3,6 δεύτερα 
και την τελική να αγγίζει τα 320 χλµ./ώρα.
Οι αλλαγές στη σχεδίαση είναι περιορισµένες και 
εντοπίζονται κυρίως στη µάσκα, µε στόχο την 
καλύτερη αεροδυναµική. Όσο για την οροφή, είναι 
από ύφασµα και ανοίγει σε µόλις 17 δευτερόλεπτα 
και µε ταχύτητες έως και 50 χλµ./ώρα.
Η µετατροπή σε κάµπριο είχε τις αναµενόµενες 
επιπτώσεις στην αύξηση του βάρους, που φτάνει 
συνολικά τα 1.509 κιλά. Από κει και πέρα, υπάρχει το 
αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη της 
Lamborghini Doppia Frizione, ενώ και το ηλεκτρικό 
σύστηµα διεύθυνσης έχει νέες ρυθµίσεις.
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Η ανοιχτή Mercedes Maybach S 650 
κοστίζει τουλάχιστον 300.000€

Η αγωνιστική Porsche 911 RSR έχει 
ουσιαστικά τον κινητήρα στο κέντρο
› Η νέα αγωνιστική Porsche 911 RSR για το 

πρωτάθληµα GT-LM δεν έχει καµία σχέση 
µε την προκάτοχό της.
Eίναι ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο, 
καθώς οι µηχανικοί της γερµανικής εταιρείας, 
προκειµένου να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν 
τ ο ν  ν ε ό κ ο π ο  α ν τ α γ ω ν ι σ µ ό ,  σ τ ο ν  ο π ο ί ο 
περιλαµβάνεται και το εντυπωσιακό Ford GT, 
ανέστρεψαν τη θέση κινητήρα-κιβωτίου. Έτσι, ο 
επίπεδος εξακύλινδρος µετακινήθηκε µπροστά 
από τον πίσω άξονα, µε αποτέλεσµα η νέα RSR 
να έχει τον κινητήρα σχεδόν στο κέντρο. Με την 
αλλαγή αυτή περιορίστηκε το βασικό ζήτηµα 
της προηγούµενης γενιάς, που ήταν η µεγάλη 
φθορά των πίσω ελαστικών, ενώ ταυτόχρονα 
µπόρεσε  να  χρησ ιµοπο ιηθε ί  π ίσω ένας 
διαχύτης που να εκµεταλλεύεται όλες τ ις 
δυνατότητες που παρέχει ο κανονισµός.
Ο κινητήρας, πάντως, και σε αντίθεση µε τον 
ανταγωνισµό,  παραµένει  ατµοσφαιρικός, 
καθώς σύµφωνα µε τους µηχανικούς της 
γερµανικής εταιρείας η χρήση ενός υπερ-
τροφοδοτούµενου θα αναιρούσε εν µέρει το 
πλεονέκτηµα των αλλαγών στην κατανοµή του 
βάρους. Ο εξακύλινδρος boxer των 4.000 
κυβικών βασίζεται στο σύνολο της GT3 και 
αποδίδει 510 άλογα.

› Πρεµιέρα στο Λος Άντζελες για την 
υπερπολυτελή ανοιχτή Maybach.

Η Maybach S 650 θα είναι η top έκδοση της 
Mercedes S-Class Cabriolet και θα κατασκευαστεί 
σε µόλις 300 αντίτυπα, κόστους τουλάχιστον 
300.000 ευρώ προ φόρων το καθένα.

Η βάση είναι η αντίστοιχη Mercedes S 65 AMG 
Cabriolet, που για την περίσταση έχει αποκτήσει 
έναν νέο, ειδικά σχεδιασµένο προφυλακτήρα, 
καθώς και πολυάριθµα στοιχεία από χρώµιο, 
ενώ χαρακτηριστική είναι η προβολή του 
λογότυπου της µάρκας υπερπολυτελείας στον 

δρόµο όταν ανοίγουν οι πόρτες.
Ο κινητήρας είναι ο V12 των 6.000 κυβικών 
µε τα δύο turbo, τους 630 ίππους και τα 
1.000 Nm, που εξασφαλίζει ένα 0-100 σε 4,1 
δεύτερα. Όσο για την τελική ταχύτητα, 
περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλµ./ώρα.





›
Η ψηφοφορία για την επιλογή των 10 
αυτοκινήτων που θα συµµετάσχουν 

σ τ η ν  τ ε λ ι κ ή  φ ά σ η  τ ο υ  θ ε σ µ ο ύ 
«Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την 
Ε λ λ ά δ α »  γ ι α  τ η ν  α ν ά δ ε ι ξ η  τ ο υ 
«Αυτοκινήτου του 2017» ολοκληρώθηκε.
Οι 19 δηµοσιογράφοι-µέλη του θεσµού 
επέλεξαν τα  10 αυτά αυτοκίνητα 
ανάµεσα σε 17 νέα µοντέλα που 
ξεκίνησαν να διατίθενται στην ελληνική 
αγορά το τελευταίο δωδεκάµηνο. Τα 10 
αυτοκίνητα της τελικής φάσης είναι τα 
εξής (µε αλφαβητική σειρά):

•  Citroën C3
•  Ford Ka+
•  Honda Jazz
•  Honda HR-V
•  Mercedes E-Class
•  Mini Clubman
•  Renault Kadjar
•  Seat Ateca
•  SsangYong XLV
•  Suzuki Baleno
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του 
« Α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  τ ο υ  2 0 1 7 »  θ α 
πραγµατοποιηθεί στις 8 ∆εκεµβρίου.

›
Στράφι πήγε η ακατάσχετη φηµολογία για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017, καθώς τελικά δεν θα 
υπάρξει καµία αλλαγή σε σχέση µε όσα ίσχυαν το 2016.

Έτσι, για τα Ι.Χ. και τις µοτοσικλέτες µε ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησης έως και την 31η 
Οκτωβρίου 2010 ο υπολογισµός θα εξακολουθήσει να γίνεται µε βάση τα κυβικά εκατοστά των 
κινητήρων τους. Για όσα ταξινοµήθηκαν από την 1η Νοεµβρίου 2010 και µετά, η βάση του 
υπολογισµού είναι οι εκποµπές CO2, ενώ το πόσο που πρέπει να καταβληθεί προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασµό της µονάδας χρέωσης µε τις συνολικές εκποµπές ρύπων.
Από την πλευρά του υπουργείου Οικονοµικών, πάντως, αναφέρεται πως οι αρµόδιες υπηρεσίες 
έχουν ήδη ξεκινήσει την ανάλυση των δεδοµένων, ώστε να προκύψει µια εφαρµογή η οποία θα 
επιτρέπει τον υπολογισµό των τελών για κάθε όχηµα µεµονωµένα. Η εφαρµογή αυτή θα λαµβάνει 
υπόψη της συντελεστές όπως η παλαιότητα κ.λπ., προκειµένου να υπάρξει ένα δίκαιο και 
αντικειµενικό σύστηµα υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας, ώστε να αρθούν σε µεγάλο βαθµό οι 
αδικίες του τρέχοντος συστήµατος.

›
Tο τριήµερο 18-21 Νοεµβρίου 2016 διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της HELEXPO 
το Πανελλήνιο Συνέδριο After Sales της KOSMOCAR A.E.

Πρόκειται για µια εκδήλωση που οργανώνεται από τη ∆ιεύθυνση After Sales της 
εταιρείας κάθε δύο χρόνια, µε τη συµµετοχή όλων των στελεχών του ∆ικτύου 
Συνεργατών Service Volkswagen, Audi και Skoda απ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Στόχος του είναι η επικοινωνία της νέας στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο οργανισµός 
της KOSMOCAR A.E. τα επόµενα χρόνια, έχοντας πάντα ως πρώτη προτεραιότητα την 
υποδειγµατική λειτουργία των αυτοκινήτων και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών 
του.
Με δεδοµένη την κυρίαρχη θέση που ο Όµιλος VW κατέχει όσον αφορά τις καινοτόµες 
ιδέες και λύσεις γύρω από τον χώρο του After Sales, το Πανελλήνιο Συνέδριο αποτέλεσε 
µια θαυµάσια ευκαιρία για την παρουσίαση όλων των νέων µεθόδων και τεχνολογιών 
που θα εφαρµοστούν στο άµεσο µέλλον και αφορούν τις διαδικασίες συντήρησης των 
αυτοκινήτων της Audi, της Volkswagen, Volkswagen Επαγγελµατικά και της Skoda.
Πέρα όµως από τις νέες τεχνολογίες συντήρησης, στο Συνέδριο After Sales της 
KOSMOCAR A.E., εκτός των στρατηγικών συνεργατών που συµµετείχαν έλαβαν µέρος 
και τα Classic Parts, για την αναπαλαίωση όλων των κλασικών αυτοκινήτων της 
Volkswagen, αλλά και οι πλήρεις σειρές αξεσουάρ όλων των µαρκών.

Τέλη κυκλοφορίας 2017: Καµία 
διαφοροποίηση σε σχέση µε το 2016

Πανελλήνιο συνέδριο After 
Sales της KOSMOCAR
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O Marchionne κλείνει την κάνουλα στην 
οµάδα της Ferrari στη Formula 1

› Μετά από µία ακόµη δύσκολη χρονιά για την οµάδα της Ferrari στη Φόρµουλα 1, χωρίς 
πρωτάθληµα και πολλές φορές πίσω και από τη Red Bull, το µεγάλο αφεντικό της Sergio 

Marchionne δήλωσε ότι όσα χρήµατα είχε να ξοδέψει για την οµάδα τα ξόδεψε. Και πως πλέον ήρθε 
η ώρα να πάνε τα πράγµατα καλύτερα.
Η αλήθεια είναι ότι η οµάδα είχε ξεκινήσει µε υψηλές προσδοκίες για το 2016, όµως η πραγµατικότητα 
τους διέψευσε. Έτσι, όπου υπάρχει φτώχεια τίτλων και νικών, έρχεται η γκρίνια.
Μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη των επενδυτών της Ferrari, ο Marchionne ξεκαθάρισε ότι έδωσε στην 
αγωνιστική οµάδα ό,τι χρειαζόταν σε επίπεδο υλικής και χρηµατικής υποστήριξης. Και έκανε σαφές 
ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε έξτρα επενδύσεις για να γίνουν κάποιες βελτιώσεις.
Όπως και να ’χει, το 2016, όπως άλλωστε αναγνωρίζει και ο Marchionne, ήταν µία πολύ δυσάρεστη 
χρονιά για τη Ferrari στην F1. Και µπορεί να υπάρχουν ένα σωρό δικαιολογίες και εξηγήσεις γι’ αυτό, 
όµως λίγη περισσότερη αυτοκριτική από τον Marchionne για τις επιλογές του –κυρίως σε τεχνικό 
επίπεδο– θα ήταν σαφώς πιο χρήσιµη από το ξόδεµα µερικών εκατοµµυρίων δολαρίων παραπάνω 
για µια επανάληψη του ίδιου έργου το 2017.

Αυτοκίνητο του 2017: Αυτή είναι η 
τελική δεκάδα για το «Αυτοκίνητο 
της Χρονιάς για την Ελλάδα»
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Το Rezvani Beast Alpha κοστίζει 200.000 δολάρια 
και έχει σούπερ πόρτες!

› H Rezvani έρχεται από την Καλιφόρνια για 
να παρουσιάσει  το Beast Alpha που 

αποτελεί την hardtop εκδοχή του κάµπριο που 
είχε παρουσιαστεί δει πέρυσι.
Οι Αµερικάνοι φαίνεται πως έχουν µία µεγάλη 
αδυναµία στα βρετανικά σασί. Και αυτό διότι 
πέρα από την Hennessey που δανείζεται το 
δάπεδο από την Lotus, έρχεται και η Rezvani 
για να υιοθετήσει το αλουµινένιο πλαίσιο για το 
Beast Alpha (αν και η ανοιχτή έκδοση του 
τελευταίου είχε πλαίσιο από Ariel Atom). 
Επιπρόσθετα µία ακόµη σηµαντική διαφορά 
που έχει το ανοιχτό Alpha έχει να κάνει µε το 
τ ο ύ ρ µ π ο  κ α υ σ α ε ρ ί ω ν ,  τ ο  ο π ο ί ο  έ χ ε ι 
αντικατασταθεί από «κοµπρέσορα» της Rotrex, 
ενώ ο τετρακύλινδρος 2.4 K24 της Honda έχει 
δ ε χ θ ε ί  π λ ή θ ο ς  α ν α β α θ µ ί σ ε ω ν  ώ σ τ ε  ν α 
αποδίδει περίπου 500 άλογα. 
Από τεχνικής πλευράς, το «ξηρό» απόβαρο δεν 
ξεπερνά τα 884 κιλά µε τα 0-60 µίλια/ώρα (το… 
αµερικανικό 0-100!) να πετυχαίνονται σε 3,2 
δευτερόλεπτα και την τελική να φτάνει τα 281 
χλµ./ώρα. Τουλάχιστον, έτσι λένε οι Αµερικάνοι 
που προβάλλουν το πραγµατικά παράξενο 
τρόπο που ανοίγουν οι πόρτες (κατά το πρότυπο 
SideWinder) ως κίνητρο για να καταβάλει 
κανείς 200.000 δολάρια για να αποκτήσει το 
δηµιούργηµά τους. Περί ορέξεως…





ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΣΑΣ; 
ΑΝ ∆ΕΝ ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΟΤΕ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

Α
ς ξεκινήσουµε µε κάποιους αριθµούς: Το 25% των 
οδηγών µε προβλήµατα όρασης δεν χρησιµοποιεί 
γυαλιά ή φακούς επαφής, µόνο το 33% των οδηγών 
ελέγχει την όρασή του ανά διετία και παρόλο που η 
επίδραση της όρασης στην ασφαλή µετακίνηση ξε-

περνά το 90% –η ακοή αντίστοιχα δεν ξεπερνά το 40%–, υπάρ-
χουν οδηγοί που δεν έχουν τσεκάρει ποτέ την όρασή τους.
Και αυτό παρ’ ότι όσο περνούν τα χρόνια, τόσο περιορίζεται η όρα-
ση, και µάλιστα ειδικά τη νύχτα, όπως θα έχετε διαπιστώσει αν η 
ηλικία σας είναι µεταξύ 40 και 60. Ένας 60χρονος οδηγός χρειά-
ζεται 10 φορές περισσότερο φως συγκριτικά µε έναν 20χρονο, 
ενώ επιπλέον είναι σαφώς πιο ευαίσθητος στο θάµπωµα από τα 
φώτα, κάτι που επίσης δυσκολεύει την οδήγηση τη νύχτα.

Μάλιστα, ένας 55χρονος επανέρχεται έπειτα από θάµπωµα σε 
οκταπλάσιο χρόνο σε σχέση µε έναν 18χρονο, ενώ τα 55 έτη θε-
ωρούνται καθοριστική ηλικία από πλευράς όρασης, καθώς κά-
που εκεί ο άνθρωπος αρχίζει να δυσκολεύεται να αντιληφθεί ό,τι 
δεν κινείται. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν π.χ. οι πεζοί σε µια 
διάβαση, οπότε ο αυξηµένος κίνδυνος είναι σαφής, ενώ η περι-
φερειακή όραση, στην οποία αντιστοιχεί το 90% όσων βλέπουν οι 
οδηγοί, φθίνει κοντά στα 70 έτη.
Παράλληλα, σε αυτές τις ηλικίες µειώνεται η φωτεινότητα 
των χρωµάτων και αυξάνεται η δυσκολία προσδιορισµού 
της απόστασης στην οποία βρίσκονται τα πάντα γύρω από το 
αυτοκίνητό µας. Αυτός είναι και ο λόγος που στους ηλικιω-
µένους οδηγούς σηµείωνουν αύξηση τα τρακαρίσµατα στη 

διαδικασία στάθµευσης ή σε µανούβρες.
Αν στα παραπάνω προσθέσουµε την πρεσβυωπία, την πιθανότη-
τα εµφάνισης αστιγµατισµού ή τον καταρράκτη, ο συχνός έλεγχος 
της όρασής µας, για την ασφάλειά µας γενικά, είναι επιβεβληµέ-
νος. Ταυτόχρονα, µπορούµε µε απλό τρόπο να διευκολύνουµε 
την κατάσταση και να κάνουµε τη µετακίνησή µας πιο εύκολη, 
πέρ α από πιο ασφαλή. Ανάβοντας π.χ. τα φώτα στα τούνελ, απο-
φεύγοντας να οδηγούµε στο λυκαυγές ή στο λυκόφως, όπου το 
θάµπωµα είναι πιο έντονο, προτιµώντας δρόµους µε επαρκή 
φωτισµό και βέβαια φορώντας τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής 
που µας έχει δώσει ο οφθαλµίατρος. Εξίσου σηµαντική είναι η 
χρήση γυαλιών ηλίου, αλλά και η καλή λειτουργία των προβολέ-
ων του αυτοκινήτου µας.

Πόσο καλά βλέπετε 
όταν οδηγείτε;
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OPEL 
MOKKA X 
1.4T & 1.6 CDTI

X-TRA 

Α
ν προτιµάτε τον καφέ σας… µόκα, σίγουρα θα έχετε να µετρήσετε πολλούς 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όσα δηλαδή έχουν περάσει από τότε που πα-
ρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Mokka της Opel. Ένα από τα δηµοφιλέ-
στερα µοντέλα που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια η γερµανική εται-
ρεία και ένας από τους βασικούς της οικονοµικούς πνεύµονες σε µια κα-

τηγορία που σήµερα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Οι 600.000 πωλήσεις που έχει ση-
µειώσει γενικότερα το Mokka υποδηλώνουν πόσο πετυχηµένη ήταν η κίνηση των 
Γερµανών να λανσάρουν ένα κόµπακτ διαστάσεων SUV.
∆ιαστάσεις οι οποίες παραµένουν σχεδόν ίδιες, αφού οι αλλαγές του αµαξώµατος στο 
µετονοµασµένο πλέον Mokka X επικεντρώνονται στους πιο στενούς και κοµψούς προ-
βολείς µε LED ηµέρας και ένα στιλ που εναρµονίζεται µε εκείνο του Astra. Νέα είναι 
και η µάσκα, ο προφυλακτήρας έχει επανασχεδιαστεί µε ενσωµατωµένα τα προβολά-
κια οµίχλης, ενώ ανάλογες είναι και οι αλλαγές στο πίσω µέρος (νέα φώτα και προφυ-
λακτήρας), όπου φιγουράρει και το νέο λογότυπο του µοντέλου. Το εξωτερικό πακέτο 
συµπληρώνουν οι νέας σχεδίασης ζάντες, ενώ υπάρχουν και νέες επιλογές στην παλέ-
τα µε τις βαφές του αµαξώµατος.
Έντονος είναι ο αέρας της ανανέωσης και στο εσωτερικό, µε την πιο µεγάλη αλλαγή να 
αφορά τη σχετικά µεγάλη οθόνη αφής και τον νέο πίνακα οργάνων µε τον λευκό φωτι-
σµό και την οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ανάµεσα στα δύο αναλογικά όργανα. Αυτό, 
πάντως, που είναι πιο χτυπητό (ειδικά για όσους έχουν το «παλιότερο» Mokka) είναι η 
εξαφάνιση των πολυάριθµων διακοπτών, κάτι που βελτιώνει την εργονοµία, στο πρό-
τυπο του νέου Astra. Φυσικά, το νέο σύστηµα πολυµέσων (R 4.0 IntelliLink) µε πλήρη 
διασύνδεση µε smartphone συνδυάστηκε µε νέα συστήµατα και υπηρεσίες, όπως το 
Opel All Star.
Επίσης, το Mokka X διατίθεται µε προηγµένα συστήµατα ασφάλειας (όπως τα full LED 
Adaptive Forward Lighting), εξοπλισµό άνεσης (όπως τα εργονοµικά καθίσµατα µε 
πιστοποίηση AGR και χαρακτηριστικά ασφάλειας) και συστήµατα υποβοήθησης που 
βασίζονται στην εµπρός κάµερα Opel Eye. Κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής παρου-
σίασης που έγινε στη µαγευτική Μονεµβάσια οι ιθύνοντες της Opel στάθηκαν ιδιαίτερα 
στo σύστηµα OnStar, που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να συνδέονται µε το όχηµά τους 
από απόσταση µε µια εφαρµογή για smartphone (για επικοινωνία µε την OnStar, κλεί-
δωµα/ξεκλείδωµα από απόσταση, εντοπισµός online του αυτοκινήτου, κατέβασµα 
χαρτών navi κ.ά.).
Από πλευράς χώρων δεν έχει αλλάξει κάτι, µε το SUV της Opel να συνεχίζει να προ-

σφέρει καλούς χώρους για τους επιβάτες του και ανάλογα µε την κατηγορία του (βρί-
σκεται απέναντι στα µικρότερα Peugeot 2008, Renault Captur, Nissan Juke και στα 
µεγαλύτερα Nissan Qashqai, Renault Kadjar, Mitsubishi ASX κ.ά.). Με µήκος 4,275 
µέτρα, το Mokka X είναι ένα SUV µε µαζεµένες διαστάσεις και ο κάπως ρηχός χώρος 
αποσκευών των 356 λίτρων είναι απλώς επαρκής για το ταξίδι. Ένα από τα ζητούµενα 
για όποιον επιλέξει ένα SUV έχει να κάνει µε τη σχετικά ψηλή θέση οδήγησης, όπως 
στο Mokka X, που σου δίνει έντονη αίσθηση τζιπ.
Στο δικό µας ταξίδι προς την ανατολική Πελοπόννησο είχαµε στη διάθεσή µας αρχικά τη 
βενζινοκίνητη έκδοση µε τον τούρµπο 1.400άρη κινητήρα που προσφέρει πολύ καλές 
επιδόσεις και σε κερδίζει µε τη στρωτή και ήσυχη λειτουργία του. Η τιµή της εν λόγω 
έκδοσης ξεκινά από €20.000 µε µηχανικό 6άρι κιβώτιο (η αυτόµατη επίσης µε 6άρι 
κοστίζει €24.500, ενώ η τετρακίνητη που οδηγήσαµε από €24.500). Εδώ να πούµε πως 
µε αυτόµατο κιβώτιο και τετρακίνηση διατίθεται και ο νέος 1.4T κινητήρας µε 152 ίπ-
πους (€28.100). Υπενθυµίζεται πως η µετάδοση της κίνησης και στους πίσω τροχούς 
βασίζεται σε έναν ηλεκτροµαγνητικό πολύδισκο συµπλέκτη, µε το όλο σετ µετάδοσης 
να ζυγίζει περίπου 65 κιλά. Η λειτουργία είναι εντελώς αυτόµατη και η κατανοµή της 
ροπής ανάµεσα στους δύο άξονες µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συνθήκες κίνησης από 
100/0 σε 50/50 (εµπρός/πίσω).
Στον δρόµο το Mokka X είναι ένα ευχάριστο οδηγικά αυτοκίνητο µε ισορροπηµένο 
στήσιµο και καλή απόσβεση της ανάρτησης (παρά τις µεγάλες 18άρες ζάντες µε τα χα-
µηλοπρόφιλα λάστιχα), ενώ, παρά το σχετικά µεγάλο ύψος του, οι κλίσεις στις στροφές 
είναι λογικές. Το τιµόνι έχει καλό βάρος δίχως να σε προβληµατίζει η λίγο τεχνητή του 
αίσθηση, ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων κουµπώνει πρόθυµα στις θέσεις του. Ο κινητή-
ρας βενζίνης φαίνεται να ταιριάζει λίγο περισσότερο µε το set-up του Mokka X, που έ-
χει να επιδείξει πολύ καλή ποιότητα κύλισης, ενώ η ντίζελ έκδοση που είχαµε στη διά-
θεσή µας κατά την επιστροφή µόνο στις υψηλές ταχύτητες ακούγεται ελαφρώς περισ-
σότερο.
Κατά τα λοιπά, το µοτέρ είναι εξαιρετικό και ραφιναρισµένο, ενώ ο 1.6 CDTI κερδί-
ζει τις εντυπώσεις µε τη ροπάτη λειτουργία του (µε 136 άλογα) και φυσικά µε την 
πολύ χαµηλότερη κατανάλωση καυσίµου. Σε αυτή την περίπτωση οι τιµές ξεκινούν 
από €24.000 (από €26.000 το τετρακίνητο), ενώ σε ντίζελ προσθιοκίνητο υπάρχει 
και η µικρότερη εκδοχή 1.6 CDTI µε 110 άλογα και €21.900. Αξίζει, τέλος, να σηµει-
ωθεί πως πλέον τα µοντέλα της Opel προσφέρονται µε στάνταρ πενταετή εγγύηση 
για τα µηχανικά µέρη.



ΤΟ ∆ΗΜΟΦΙΛΕΣ SUV ΤΗΣ OPEL ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ ΠΙΟ ΜΠΑΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, 
ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.
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ΣΕ DESIGN 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1.364 κ.εκ.

140 ίπποι / 5.600 σ.α.λ.

200 Nm / 1.850-4.900 σ.α.λ.

9,9 δλ.

186 χλµ./ώρα

8,2 λίτρα / 100 χλµ.

4,275x1,781x1,658 µέτρα

356-1.372 λίτρα

1.445 κιλά

138 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

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 20.000€
από

1.598 κ.εκ.

136 ίπποι / 3.500 σ.α.λ.

320 Nm / 2.000-2.250 σ.α.λ.

9,9 δλ.

190 χλµ./ώρα

6,2 λίτρα / 100 χλµ.

4,275x1,781x1,658 µέτρα

356-1.372 λίτρα

1.504 κιλά

114 γρ./χλµ.

Opel Mokka 
X 1.4T

Opel Mokka 
X 1.6 CDTI

24.000€
από



TO C-HR ΘΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 
ΑΠΟ €20.350 (ΑΠΟ €21.900 ΜΕ ΤΗΝ TOUCH-SCREEN) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ 1.2T ΚΑΙ ΑΠΟ €24.700 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΧΗ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
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TOYOTA 

C-HR



Μ
ια πολύ εύκολη ερώτηση, που ωστό-
σο απαιτεί µια δύσκολη απάντηση, θα 
µπορούσε να είναι η εξής: Τι είναι το 
C-HR; Οι ιθύνοντες της Toyota θεω-
ρούν πως είναι ό,τι πιο σοφιστικέ έ-
χουν κατασκευάσει έως σήµερα, γι’ 
αυτό και του αποδίδουν την ονοµασία 

«Coupé High-Rider» – φανταστείτε κάτι σαν υπερυψωµένο 
κουπέ µε crossover προσέγγιση. Είναι ξεκάθαρο πως το 
C-HR –που τοποθετείται κάτω από το… ξεχασµένο RAV4– 
σχεδιάστηκε για να µη µοιάζει µε κανένα άλλο Toyota.
Από κοντά είναι αναµφίβολα ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοκί-
νητο µε µια πιο «προχώ» άποψη χάρη στην πιο δυναµική 
όψη της µάσκας του, ενώ οι ρευστές γωνίες και τα έντονα 
νεύρα εναλλάσσονται µε αρµονικό τρόπο, συνθέτοντας ένα 
ελκυστικό σύνολο όπου το ανάγλυφο στο πίσω µέρος πα-
ραπέµπει ολίγον σε Honda Civic. Ένα ντιζάιν που ως ένα 
σηµείο θα µπορούσες να πεις πως είναι και αρκετά φλύα-
ρο, χαρακτηρίζοντας το όλο στιλ του «κονσεπτάδικο» και ι-
διαίτερο (οι Ιάπωνες αποκαλούν το όλο concept «Sensual 
Speed-Cross»). Στην τελική, αν το ζητούµενο για τους Ιά-
πωνες ήταν να ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισµό, και δη 
από µοντέλα σαν το Nissan Juke, το έχουν καταφέρει και 
µε το παραπάνω.
Μάλιστα, το C-HR έρχεται να πλασαριστεί αρκετά πιο πάνω 
(από το Juke), καθώς το µήκος του φτάνει τα 4,36 µέτρα 
(όσο ακριβώς του Qashqai), το πλάτος του τα 1,79 και το ύ-
ψος του τα 1,55 µέτρα. Από κει και πέρα, µεγάλη εντύπωση 
προκαλεί η κλίση της οροφής προς τα πίσω, ώστε να απο-
δοθεί το κουπέ στιλ (ο αεροδυναµικός συντελεστής 0,32 δεν 
θεωρείται κορυφαίος). Πάντως, όσοι έχετε συνηθίσει την 
άνεση ενός Auris στις πίσω θέσεις, στο C-HR δεν θα νιώ-
σετε το ίδιο, αφενός λόγω των µικρών πίσω παραθύρων 
(που ευτυχώς κατεβαίνουν εντελώς) και αφετέρου λόγω 
του περιορισµένου αέρα πάνω από τα κεφάλια. Επίσης, το 
πορτµπαγκάζ προσφέρει 377 λίτρα (όταν το Renault Kadjar 
διαθέτει 472 λίτρα).
Ωστόσο, η απόσταση για τα γόνατα των πίσω επιβατών είναι 
καλή, ενώ οι εµπρός αντικρίζουν ένα ολοκαίνουριο ταµπλό 
µε κυρίαρχο στοιχείο την υπερυψωµένη touch-screen των 
8'' τοποθετηµένη στο µέσο και µε πλήρη διασύνδεση κατά 
το πρότυπο HMI (Human Machine Interface) της µάρκας. 
Μάλιστα, η ασύµµετρη θέση δίνει µια ελαφριά κλίση προς 
τον οδηγό για καλύτερο έλεγχο, αφού αυτός (ο οδηγός) εί-
ναι που περνά τον περισσότερο χρόνο στο αυτοκίνητο, ό-
πως λένε και οι Ιάπωνες. Γενικότερα, η άποψη του ταµπλό 
µπορεί να έχει αυτό το σκουρόχρωµο τέµπο, αλλά είναι πιο 
νεανική και ευχάριστη απ’ οποιουδήποτε µοντέλου στην 
γκάµα της Toyota.
Η ορατότητα προς τα έξω είναι πολύ καλή, όπως και η θέ-
ση οδήγησης, ενώ στο υβριδικό C-HR ο πίνακας οργάνων 

είναι ανάλογα σοφιστικέ, µε αξιοσηµείωτη λεπτοµέρεια τον 
κοντό επιλογέα. Το πακέτο Toyota Safety Sense περιλαµ-
βάνει όλα τα συστήµατα άνεσης και ασφάλειας τελευταίας 
γενιάς (σύστηµα προειδοποίησης και αποφυγής σύγκρου-
σης, ενεργητικό cruise control, διατήρηση στη λωρίδα κυ-
κλοφορίας, αναγνώριση σηµάτων, αυτόµατη εναλλαγή µε-
γάλης σκάλας των προβολέων κ.ά.), ενώ στέκονται ιδιαίτε-
ρα στο ηχοσύνολο της JBL (της top έκδοσης) µε οκτακάνα-
λο ενισχυτή 576 Watt και 9 ηχεία (µε 2 subwoofers).
Μετά το Prius το C-HR είναι το δεύτερο µοντέλο της µάρκας 
που βασίζεται στη νέα πλατφόρµα GA-C (µέρος του σασί 
TNGA), ενώ από το πρώτο προέρχεται το γνωστό υβριδικό 
σύστηµα πρόωσης. Οι Ιάπωνες δεν θεωρούν αναγκαία µια 
ντίζελ έκδοση (τουλάχιστον κατά το λανσάρισµα, αφού αρ-
γότερα θα δούµε νέα έκδοση µε τον τρικύλινδρο ντίζελ της 
BMW) και προβάλλουν, όπως πάντοτε, το υβριδικό τους 
προφίλ. Έτσι, η ακριβότερη έκδοση Hybrid συνδυάζει έναν 
1.8 VVT-i µε έναν ηλεκτροκινητήρα και συνδυασµένη από-
δοση στους 122 ίππους (µε µέση τυποποιηµένη κατανάλω-
ση στα 3,6 λτ. / 100 χλµ. και εκποµπή CO2 στα 82 γρ./χλµ.). 
Το νέο υβριδικό σύστηµα έχει δύο ηλεκτροκινητήρες (η 
MG1 λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια , η MG2 ισχύος 53 kW 
κυρίως για την παροχή ισχύος), ένα νέο πλανητικό σύστη-
µα (αυτόµατη µετάδοση τύπου CVT) και έναν µειωτή στην 
έξοδο ισχύος. Οι µπαταρίες είναι νικελίου-µετάλλου υδριδί-
ου µε χωρητικότητα µόλις 1,31 kWh. Και λέω «µόλις» διότι 
στην εποχή της ηλεκτροκίνησης θα µπορούσε να υπάρχει 
µεγαλύτερη µπαταρία για µεγαλύτερη αυτονοµία από τα 
πρακτικά 2 χλµ. που προσφέρονται. Προφανώς οι Ιάπωνες 
αφήνουν χώρο για µια plug-in εκδοχή ή µια καθαρά ηλε-
κτροκίνητη που θα δούµε πριν από τα τέλη της δεκαετίας.
Σε κύκλο Atkinson λειτουργεί και η πιο οικονοµική έκδοση 
του C-HR µε τον turbo τετρακύλινδρο των 1.200 κ.εκ. που 
αποδίδει 116 ίππους και 185 Nm. Πρόκειται για το µοτέρ 
που προέρχεται από το Auris και διακρίνεται για τη στρωτή 
και οικονοµική λειτουργία του (µε εκποµπή CO2 από 125 
γρ./χλµ., στην έκδοση Eco). O 1.200άρης συνδυάζεται και µε 
αυτόµατο κιβώτιο Multidrive (στην Toyota εµµένουν ακόµη 
αποκλειστικά στα CVT, όταν υπάρχουν εξαιρετικά πλέον 
αυτόµατα µε µετατροπέα ροπής ή τα γνωστά διπλοσύµπλε-
κτα), ενώ υπάρχει και τετρακίνητη AWD έκδοση (µε 
Multidrive) µε ηλεκτροµαγνητικό συµπλέκτη και κατανοµή 
από 100/0 έως 50/50 (εµπρός/πίσω). Εδώ να πούµε πως 
υπάρχει και δίλιτρη έκδοση βενζίνης µε 148 ίππους, αλλά 
προφανώς δίχως ελληνικό ενδιαφέρον.
Στη Μαδρίτη οδηγήσαµε και τις δύο εκδόσεις του C-HR. Με 
τη θετική έννοια, η σοφιστικέ εντύπωση που αποκοµίζεις 
από το ντιζάιν, ευτυχώς, δεν αποτυπώνεται στον δρόµο. Τι 
εννοώ; Πως δεν υπάρχει κάτι που να ξενίζει, αφού το C-HR 
είναι ένα από τα πιο καλοστηµένα αυτοκίνητα της Toyota. 
Και ευκολοδήγητο, αφού νιώθεις σαν να οδηγείς ένα hatch, 
όπως, ας πούµε, το Auris. Μην περιµένετε ένα σπορ 
crossover, αλλά περισσότερο ένα που είναι προσανατολι-
σµένο στην άνεση (η πίσω ανάρτηση έχει διπλά ψαλίδια), 
µε εξαιρετική ποιότητα κύλισης και ακριβή πληροφόρηση 
από το ηλεκτροµηχανικό τιµόνι.
Ο τούρµπο 1.200άρης προσφέρει τουλάχιστον ικανοποιη-
τικές επιδόσεις, σε κερδίζει µε τη ραφιναρισµένη και ήσυ-
χη λειτουργία του και συνδυάζεται µε µηχανικό 6άρι κι-
βώτιο (έχει έξυπνη διαχείριση και στα κατεβάσµατα το 
µοτέρ ανεβάζει σ.α.λ. για πιο οµαλές αλλαγές). Η υβριδική 
έκδοση έχει ακόµη πιο ήπιο χαρακτήρα, που σε βάζει στο 
«τριπάκι» της πιο οικολογικής και οικονοµικής οδήγησης. 
Ποιο από τα δύο θα προτιµούσα; Η λογική λέει την πιο οι-
κονοµική (σε κόστος) και τούρµπο έκδοση, δίχως να α-
παρνιόµαστε το υβριδικό C-HR ως µια καλή lifestyle ε-
ναλλακτική απέναντι στο αµφιλεγόµενο σχεδιαστικά Prius. 
Νεότερα για το πολύ σοφιστικέ C-HR –και αναµφίβολα το 
πιο ενδιαφέρον Toyota που έχουµε οδηγήσει τα τελευταία 
χρόνια– θα έχουµε από τη σχετική δοκιµή µας, αυτή τη 
φορά επί ελληνικής ασφάλτου.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ 
ΔΟΚΙΜΗ
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GOOD TIMES 
(CHIC)
GOOD TIMES 

CITRO�N C3 1.2 PURETECH 82 
& 1.6 BLUEHDI 75

ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ 
ΚΑΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ, ΟΤΑΝ 
ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΑ DS 
ΚΑΙ 2CV ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΤΙΣΚΟ 
ΧΟΡΕΥΑΝ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
ΤΩΝ CHIC, ΕΤΣΙ ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΡΑ Η CITROËN 
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΕ ΜΙΑ 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Μ
πορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά οι στό-
χοι της Citroën για το νέο C3 είναι ιδιαίτερα 
υψηλοί. Και γιατί όχι, αφού από τη νέα γενιά 
δεν φαίνεται να απουσιάζει κάτι: έχει στιλ για 
να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισµό, είναι ευ-

χάριστη στον δρόµο και κινείται από αποδοτικά σύνολα. Αλ-
λά ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά, ξεκινώντας από 
εκεί που αρχίζουν όλα. Από την πρώτη µατιά… Κακά τα ψέ-
µατα, το love it or hate it έχει να κάνει µε την πρώτη προτε-
ραιότητα που θέτει όποιος αναζητά αυτοκίνητο. Στην περί-
πτωση του C3 το δεύτερο (hate it) µάλλον δεν παίζει, αφού η 
αλά C4 Cactus εµφάνιση έχει αποκτήσει µια πιο κόµπακτ 
και όµορφη προσέγγιση.
Από το αµάξωµα ξεχωρίζουν τα ανεξάρτητα µπροστινά φω-
τιστικά σώµατα (όπως και τα πίσω µε το 3D στιλ), οι µαύρες 
εµπρός και µεσαίες κολόνες, οι 3 χρωµατικοί συνδυασµοί 
της οροφής (οι 9 επιλογές στη βαφή αµαξώµατος δίνουν 36 
διαφορετικούς συνδυασµούς) και φυσικά οι άβαφες πλαστι-
κές επιφάνειες που δίνουν έναν crossover αέρα (εδώ παί-
ζουν ρόλο και τα 13,4 εκ. που απέχει το αµάξωµα από το έ-
δαφος), όπως και τα πατενταρισµένα airbumps (απουσιά-
ζουν από τις βασικές εκδόσεις εξοπλισµού, δίχως όµως να 
επισκιάζεται το στιλ του C3).
Μοντέρνα και κοµψή είναι η µίνιµαλ άποψη του ταµπλό µε 
την εύχρηστη και λειτουργική touch-screen των 7" που υ-
ποστηρίζει πλήρη διασύνδεση µε smartphone (υπάρχει δυ-
νατότητα και φωνητικών εντολών), ενώ υπάρχουν αρκετοί 
συνδυασµοί εξατοµίκευσης. Η ποιότητα κατασκευής δείχνει 
προσεγµένη, το φινίρισµα των σκληρών πλαστικών εξίσου 
ποιοτικό, ενώ λεπτοµέρειες όπως οι επενδύσεις στο ταµπλό 
και οι λαβές στις πόρτες προσδίδουν έναν νεανικό τόνο. Ένα 
ενδιαφέρον στοιχείο εξοπλισµού είναι το ConnectedCam ό-
που η ενσωµατωµένη κάµερα στον εσωτερικό καθρέφτη 
που καταγράφει ό,τι συµβαίνει µπροστά από το C3 και σε 
γωνία 120 µοιρών (µε απλό πάτηµα τραβά φωτογραφία, µε 
το παρατεταµένο βίντεο διάρκειας 20 δλ., η κάµερα κατα-
γράφει επιπλέον 30 δλ. πριν από το ατύχηµα και 60 δλ. µε-
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τά), ενώ υπάρχουν και αρκετά από τα σύγχρονα συστήµατα 
υποβοήθησης του οδηγού (διατήρηση λωρίδας, αισθητήρας 
αναγνώρισης κόπωσης οδηγού κ.λπ.).
Μιλώντας µε αριθµούς, το νέο C3 είναι µακρύτερο κατά 7,5 
εκ. και στο σύνολό του βρίσκεται ελάχιστα κάτω από τα 4 
µέρα (στα 3,99 για την ακρίβεια), το πλάτος έχει αυξηθεί 
κατά 2 εκ. (στα 1,83 µέτρα), ενώ το ύψος έχει µειωθεί κατά 
4 εκ. (1,47 µέτρα). Το µικρότερο ύψος µπορεί να συµβάλλει 
σε µια πιο κόµπακτ εικόνα, αλλά το αυξηµένο κατά 7 εκ. 
µεταξόνιο (συνολικά στα 2,540 µέτρα) δηµιουργεί ένα σχε-
τικά ευρύχωρο εσωτερικό, µε τους πίσω να βολεύονται µε 
άνεση (οι αναστήµατος άνω των 1,85 µ. έχουν κάπως περι-
ορισµένο χώρο για τα κεφάλια τους λόγω της κλίσης της 
οροφής).
Το πορτµπαγκάζ έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 300 
λίτρων (ανέρχεται έως τα 922 λίτρα όταν πέσουν τα πί-
σω καθίσµατα), ενώ αρκετοί είναι και οι χώροι για µι-
κροαντικείµενα στο εσωτερικό, µε πρακτικές θήκες για 
ποτήρια κ.ά. Για τον συνοδηγό δεν υπάρχει δυνατότητα 
ρύθµισης ύψους του καθίσµατος, οπότε µερικοί ίσως 
βρουν το έδρανο κάπως ψηλό. Πάντως, στο C3 τα πα-
ράθυρα για τους πίσω επιβάτες κατεβαίνουν (σε αντί-
θεση µε του C4 Cactus).
Η θέση οδήγησης στο νέο C3 είναι από τις καλύτερες 
που έχουµε συναντήσει σε µοντέλο της µάρκας και χά-
ρη στη ρύθµιση του τιµονιού προς δύο κατευθύνσεις 
(βάθος και ύψος) µπορείς να πετύχεις την ιδανική (πο-
λύ εύχρηστη η ύπαρξη ροδέλας για προοδευτική ρύθ-
µιση της ράχης). Το τιµόνι είναι ευχάριστο στη λαβή και 
έχει πάνω του εύτακτα τοποθετηµένους διακόπτες για 
εύκολη ρύθµιση του συστήµατος πολυµέσων.
Στη διάθεσή µας είχαµε τις δύο βασικές εκδόσεις κι-
νητήρων (αλλά µε τον top εξοπλισµό) που είναι αρχι-
κά διαθέσιµες στη χώρα µας: την PureTech βενζίνης 
µε τους 82 ίππους και την ντίζελ BlueHDi µε τους 75 
ίππους. Για όσους κινούνται κυρίως στην πόλη και 
κάνουν έναν λογικό αριθµό χιλιοµέτρων σε ετήσια 

βάση, προφανώς η πιο σοφή επιλογή είναι η PureTech µε 
τον ατµοσφαιρικό κινητήρα 1.200 κ.εκ. µε ψεκασµό πολ-
λαπλών σηµείων. Η τρικύλινδρη λειτουργία του µοτέρ γί-
νεται αντιληπτή µόνο στα φανάρια (από τους λογικούς 
κραδασµούς που περνούν στο τιµόνι), ενώ όσο οι σ.α.λ. 
ανεβαίνουν, παράγεται µια σπορ και ευχάριστη στο αυτί 
χροιά.
Το µοτέρ είναι πιο ελαστικό και πιο ζωηρό απ’ ό,τι φαίνεται 
στα χαρτιά, προσφέροντας καλές επιδόσεις και οικονοµία 
καυσίµου, µε την τελευταία να περιορίζεται στα 7,5 λίτρα ό-
ταν κινούµαστε κυρίως εντός πόλεως. Από την άλλη, για ό-
σους γράφουν περισσότερα χιλιόµετρα και συνηθίζουν να 
εξορµούν και «εκτός των τειχών», συστήνεται η ντίζελ 
BlueHDi. Μάλιστα, η λειτουργία του µοτέρ είναι εντυπωσια-

κά ήσυχη –για τα δεδοµένα της κατηγορίας– και χαρακτηρί-
ζεται από την απλωµένη ροπή του για στρωτή οδήγηση. Εδώ 
η κατανάλωση που καταγράψαµε ήταν στα περίπου 5,5 λίτρα 
και τις εντυπώσεις –σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και σε σχέση 
µε τη βενζίνη– κλέβουν οι τούρµπο ρεπρίζ.
Πέρα από τις αποδόσεις των µοτέρ, το νέο C3 είναι ένα από 
το πιο καλοστηµένα αυτοκίνητα πόλης που έχουµε οδηγήσει 
τελευταία και σίγουρα το πιο ευχάριστο Citroën. Ξεχάστε τις 
πλαδαρές και έντονες πλεύσεις. Για τα δεδοµένα της µάρ-
κας, το νέο C3 έχει ένα ελαφρώς δεµένο set-up που δεν ε-
πιτρέπει παραπανίσιες κλίσεις στις στροφές, µε την καλο-
σχεδιασµένη ανάρτηση και τα νέας σχεδίασης αµορτισέρ να 
διασφαλίζουν εξαιρετικά επίπεδα άνεσης, τιµώντας τις αρχές 
των Γάλλων και της µάρκας. Γενικότερα µπορούµε να πού-

µε πως πρόκειται για ένα από τα πιο άνετα µοντέλα 
στην κατηγορία του, ενώ κορυφαία είναι και η ποιότητα 
κύλισης, µε το C3 να παρουσιάζει µεγάλη σταθερότητα 
στις υψηλές ταχύτητες. Στις κλειστές στροφές και όταν 
παρουσιαστεί απώλεια πρόσφυσης το στάνταρ ESP υ-
πάρχει για να νοικοκυρέψει την κατάσταση, παρά την 
κάπως τεχνητή του αίσθηση το τιµόνι µε την ηλεκτρο-
µηχανική µεταβλητή υποβοήθηση δεν προβληµατίζει, 
ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων µπορεί να µην είναι ο πιο 
σβέλτος, αλλά δεν είναι χαλαρός και κουµπώνει µε α-
κρίβεια στις θέσεις του.
Συµπερασµατικά, το νέο Citroën C3 προφανώς είναι… 
καταδικασµένο να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία 
του, ενώ είναι κατάλληλα προετοιµασµένο απέναντι στον 
υπάρχοντα ανταγωνισµό αλλά και σε αυτόν που θα ακο-
λουθήσει (την άνοιξη έρχεται το νέο Nissan Micra, το 
καλοκαίρι το Seat Ibiza, τέλη του έτους το νέο Ford 
Fiesta). Πέρα από τη σικ σχεδίαση, τους καλούς χώ-
ρους, τα ισορροπηµένα και άνετα οδηγικά χαρακτηριστι-
κά και τους αποδοτικούς κινητήρες, το νέο C3 έχει στα 
ατού του τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές πώλησης µε 
υπερπλήρη εξοπλισµό άνεσης και ασφάλειας από τις 
βασικές εκδόσεις. Good times…

1.364 κ.εκ.

82 ίπποι / 5.750 σ.α.λ.

118 Nm / 2.750 σ.α.λ.

14,4 δλ.

177 χλµ./ώρα

7,5 λίτρα / 100 χλµ.

3,996 x 1,749 x 1,474 µέτρα

300-922 λίτρα

1.055 κιλά

109 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

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 12.470€
από

1.560 κ.εκ.

75 ίπποι / 3.500 σ.α.λ.

233 Nm / 1.750 σ.α.λ.

15,1 δλ.

174 χλµ./ώρα

5,5 λίτρα / 100 χλµ.

3,996 x 1,749 x 1,474 µέτρα

300-922 λίτρα

1.165 κιλά

93 γρ./χλµ.

Citroen C3 1.2 
PureTech 82

Citroen C3 1.6 
BlueHDi 75

14.190€
από



JAGUAR ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ, 
ΜΕ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
ΡΕΤΡΟ
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Μεταξύ των καινούργιων µοντέλων που θα κυ-
κλοφορήσουν το 2017 η Jaguar XKSS θα είναι 
χωρίς καµία αµφιβολία το πιο παλιό. Μπερδευ-
τήκατε; Μάλλον ναι, οπότε διευκρινίζουµε αµέ-

σως.
Στο Λος Άντζελες η Jaguar ανακοίνωσε πως µετά από 18 
µήνες εργασίας τελικά ολοκλήρωσε την ανακατασκευή των 
τελευταίων εννέα (από τις συνολικά 25 που υπάρχουν) XKSS 
του 1957. Οι πανέµορφες, όπως µπορείτε να δείτε και από τις 
φωτογραφίες, νέες-παλιές Jaguar XKSS θα πουληθούν σε 

επιλεγµένο γκρουπ αγοραστών και συλλεκτών, µε τους Βρε-
τανούς να βάζουν στο ταµείο τους περίπου 1,24 εκατ. δολά-
ρια από καθεµία, το σύνολο 11 εκατ. δολάρια και κάτι.
Αρχικά, η XKSS, η έκδοση δρόµου της αγωνιστικής D-
Type, δεν ήταν στα πλάνα παραγωγής. Όµως τα πλαίσια της 
D-Type που είχαν περισσέψει µετά την αποχώρηση της 
βρετανικής εταιρείας από τους αγώνες το 1955 και σε συν-
δυασµό µε το ότι τα ευρωπαϊκά σπορ µοντέλα ήταν τότε πε-
ριζήτητα στις ΗΠΑ οδήγησαν στην κατασκευή συνολικά 25 
αυτοκινήτων.

JAGUAR XKSS
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H XKSS στάθηκε όµως εξαιρετικά άτυχη, καθώς σε πυρκα-
γιά στο εργοστάσιο της Jaguar καταστράφηκαν εννέα απ’ 
όσες είχαν κατασκευαστεί, ενώ οι δεκαέξι που σώθηκαν 
πουλήθηκαν όλες στις ΗΠΑ. Μάλιστα, µία είχε αγοράσει ο 
Mr. Cool Steve McQueen, την οποία αποκαλούσε «Green 
Rat» (πράσινο αρουραίο) λόγω της χαρακτηριστικής british 
racing green βαφής της.
Αν, πάντως, η XKSS στις φωτογραφίες σάς φαίνεται µικρή, 

δεν κάνετε λάθος, µια και το µήκος της δεν ξεπερνούσε τα 4 
µέτρα. Αντίστοιχα, το µεταξόνιό της ήταν 2,30 µέτρα και το 
βάρος της µόλις 921 κιλά. Σε συνδυασµό µε τον εξακύλιν-
δρο σε σειρά κινητήρα των 3.500 κ.εκ., των 255 ίππων και 
των 325 Nm, οι επιδόσεις για την εποχή ήταν κάτι παραπά-
νω από εξαιρετικές, αφού το 0-96 χλµ./ώρα ολοκληρωνό-
ταν σε 5,5 δεύτερα και η τελική ταχύτητα έφτανε τα 230 
χλµ./ώρα.



ΔΟΚΙΜΗ
NOEMBΡΙΟΣ 201622 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΙ Η ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΕΧΕΙ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΗΣ…

1.199κ.εκ.

131 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

205 Nm / 2.000 σ.α.λ.

10,1 δλ.

192 χλµ./ώρα

7,8 λίτρα / 100 χλµ.

4,449 x 1,836 x 1,607 µέτρα

472-1.478 λίτρα

1.455 κιλά

126 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

RENAULT KADJAR 1.2 TCe 130

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
20.850€
από

Π
ριν από µήνες είχαµε δοκιµάσει την ντίζελ έκ-
δοση 1.5 dCi, ξέρετε, αυτήν που θα προτιµούσαν 
οι εννέα στους δέκα, ίσως ακόµη κι εσείς. Ω-
στόσο, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος 
(εκτός κι αν στην εξίσωση µπαίνουν π.χ. πάνω 

από 20.000 χλµ. τον χρόνο) να µην επιλέξει κάποιος το βενζι-
νοκίνητο Kadjar της δοκιµής µας, που κατάφερε να κερδίσει 
την εκτίµησή µας µε την ήσυχη και οικονοµική λειτουργία 
του 1.200άρη κινητήρα. Εδώ να πούµε πως πρόκειται για το 
ίδιο µοτέρ που κινεί και το Nissan Qashqai (δεν είναι µυστι-
κό πως τα δύο SUV έχουν κοινό σασί), µε τη διαφορά πως 
στο Renault αποδίδει 15 επιπλέον ίππους.
Έτσι, µε συνολικά 130 ίππους και αρκετή ροπή από χαµηλά 
που συνοδεύεται από ένα γλυκό διακριτικό σφύριγµα του 
στροβιλοσυµπιεστή, το Kadjar της δοκιµής µας έχει τουλάχι-
στον ικανοποιητικές ρεπρίζ και σε µεικτές συνθήκες κατανα-
λώνει περίπου 8 λτ. / 100 χλµ. (στον ανοιχτό δρόµο πέφτει 
στα 7). Ας σηµειωθεί πως για πιο οικονοµική οδήγηση ο ο-
δηγός µπορεί να πατήσει στα αριστερά του τον διακόπτη Eco, 
µε τον οποίο το µοτέρ πέφτει σε απόδοση, αλλά όταν βυθιστεί 
το γκάζι στο πάτηµα επανέρχεται στη νορµάλ λειτουργία του.
Στον δρόµο το Kadjar 1.2 παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα, µε 
πολύ καλή ποιότητα κύλισης και υψηλά για την κατηγορία 
επίπεδα ηχοµόνωσης. Η ανάρτηση έχει ρυθµιστεί ιδανικά 
ώστε να διασφαλίζει πολύ καλή άνεση και δίχως να κουρά-
ζει, αφού το αµάξωµα παίρνει λογικές κλίσεις στις στροφές. 
Σε οδοστρώµατα µε χαµηλή πρόσφυση το traction λειτουργεί 

δίχως… υπερωρίες, σε γρήγορη οδήγηση το ESP µπαίνει 
διακριτικά και µόνο όταν χρειάζεται, ενώ πολύ καλή είναι η 
λειτουργία του start/stop. Το τιµόνι έχει σωστό βάρος και 
καλή ακρίβεια, ο 6άρης επιλογέας έχει κάπως χαλαρή αί-
σθηση αλλά µε σαφή κουµπώµατα και τα φρένα είναι απλώς 
εξαιρετικά.
Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα της έκδοσης Dynamic 
της δοκιµής µας είναι πλήρης, αφού διαθέτει από µεγάλη 
οθόνη αφής 7,0΄΄ στην κεντρική κονσόλα µέχρι πολυθεµα-
τικό ψηφιακό πίνακα οργάνων. Οι θήκες για µικροαντικεί-
µενα είναι ικανοποιητικές στο σύνολό τους, αυτή κάτω από 
το εµπρός υποβραχιόνιο χωρά µέχρι και ένα µεγάλο µπου-
κάλι, ενώ θα προτιµούσα οι ποτηροθήκες να µην είναι τόσο 
ρηχές. Οι χώροι για τους επιβάτες είναι µεγάλοι και άνετοι 
και βρίσκονται πάνω από τον µέσο όρο της κατηγορίας, ε-
νώ το πορτµπαγκάζ µε τον κρυφό υποδαπέδιο χώρο προ-
σφέρει συνολικά 472 λίτρα (υπάρχει κανονική µεγάλη ρε-
ζέρβα).
Συµπερασµατικά, τα πράγµατα είναι απλά. Ακόµη µια φορά 
αποδεικνύεται πως η έκδοση βενζίνης εµφανίζει µια πιο ι-
σορροπηµένη, ήσυχη και στρωτή εικόνα από την αντίστοιχη 
ντίζελ. Η τελευταία έχει ως µοναδικό και βασικό πλεονέκτη-
µα την οικονοµία καυσίµου (τόσο στην τιµή του λίτρου όσο 
και στην κατανάλωση), αλλά στην περίπτωση του Kadjar έχει 
στα υπέρ της και τη µικρή διαφορά των €1.490 (το Kadjar 1.5 
dCi κοστίζει €22.340), γέρνοντας την πλάστιγγα προς τη µεριά 
του ντίζελ.

∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΥΒΙΚΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 
KADJAR ΚΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ RENAULT ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ SUV.

RENAULT 

KADJAR 1.2 
TCE 130



ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

999κ.εκ.

116 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

200 Nm / 2.000- 3.500 σ.α.λ.

9,9 δλ.

202 χλµ./ώρα

7,0 λίτρα / 100 χλµ.

4,659 x 1,814 x 1,461 µέτρα

590 λίτρα (568 µε ρεζέρβα)

1.225 κιλά

104 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

Skoda Octavia 1.0 TSI

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
16.900€
από
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SKODA 
OCTAVIA 
1.0 TSI ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 

ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!
TO DOWNSIZI NG ∆ΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ OCTAVIA, ΜΕ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΤΡΙΚΥΛΙΝ∆ΡΟ 
ΧΙΛΙΑΡΗ TSΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 1.200 Κ.ΕΚ.

Κ
άποτε θα προκαλούσε ιδιαίτερη αίσθηση ένας τόσο µι-
κρός σε κυβικά κινητήρας να περνά κάτω από το καπό 
ενός οικογενειακού µοντέλου που δεν το λες και µικρό. 
Από τότε όµως που η Ford τοποθέτησε έναν επίσης τρι-
κύλινδρο στο ακόµη µεγαλύτερο (από την Octavia) 

Mondeo µέχρι σήµερα, που βλέπουµε ακόµη κι ένα SUV –όπως το 
Seat Ateca– να κινείται από τον ίδιο (µε της Octavia) 1.0 TSI, όλα α-
κούγονται σαν φυσικό επακόλουθο.

Κι ενώ θα περίµενες το µοτέρ των 999 κ.εκ. να υστερεί 
κάπως από τον µεγαλύτερο TSI που αντικατέ-
στησε, τελικά τα κυβικά µπροστά στο τούρµπο 
µάλλον δεν λένε πάντα την αλήθεια. Με 116 ά-
λογα και 200 Nm ροπής, η Octavia 1.0 TSI προ-
σφέρει τουλάχιστον ικανοποιητικές ρεπρίζ, µε τα 
αποθέµατα ροπής να εντυπωσιάζουν από τις 
χαµηλές στροφές, παρά τον έναν λιγότερο κύλιν-
δρο του µοτέρ. Η απουσία του τελευταίου γίνεται 
αντιληπτή µόνο από µια κάπως τραχιά αλλά όχι 
ενοχλητική χροιά του κινητήρα, ενώ περισσότερη 
δύναµη θα αναζητήσεις µόνο σε συγκεκριµένες 
καταστάσεις (π.χ. µε τέσσερις επιβάτες και σε υψη-
λές ταχύτητες).
Γενικότερα, το τρικύλινδρο µοτέρ δεν είναι πως κά-
νει κάποια τεράστια διαφορά από τον 1.2 TSI, αλλά έ-

χει µια πιο γεµάτη, ελαστική και εύστροφη λειτουργία. 
Ακόµη πιο ευχάριστα είναι τα νέα από πλευράς κατανά-
λωσης, µια και αυτή µπορεί εύκολα να συγκρατηθεί 
στα περίπου 7 λτ. / 100 χλµ., ενώ στο ταξίδι µπορεί να 

πέσει και κάτω από τα 6,5 (όσο υπερβολικό κι αν ακούγεται για ένα 
µεσαίο οικογενειακό, έτσι έχουν τα πράγµατα!).
Όσον αφορά τα οδηγικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα πως το Octavia 
είναι σεταρισµένο για να µη σε… απασχολεί και πολύ. Τι εννοώ; 
Πως είναι ευκολοδήγητο εντός πόλης, σταθερότατο και ήσυχο 
µακριά από αυτήν, µε την ανάρτηση να φιλτράρει αποτελεσµατικά 
τις ανωµαλίες του οδοστρώµατος. Ο 6άρης επιλογέας ταχυτήτων 
κουµπώνει όπως πρέπει, το τιµόνι έχει σχετικά καλή πληροφόρη-
ση, ενώ το αµάξωµα παίρνει λογικές κλίσεις στις στροφές (άλλω-
στε για οικογενειακό µοντέλο µιλάµε).
Κατά τα λοιπά, η Octavia παραµένει µία από τις πιο ισορροπηµένες 
και σοφές επιλογές στην κατηγορία της. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο 
που σχεδιαστικά δεν χαρακτηρίζεται από ακρότητες εντυπωσιασµού, 
ενώ στο ποιοτικό εσωτερικό της όλα είναι φτιαγµένα για να κάνουν 
τη ζωή των επιβαινόντων ευκολότερη. Το ταµπλό έχει τη γνωστή ά-
ποψη της µάρκας, υπάρχουν διάφορες θήκες για µικροαντικείµενα, 
οι χώροι για τους επιβάτες είναι υπερ-άνετοι, ενώ το πορτµπαγκάζ 
µε την αλά hatch πόρτα είναι απλώς τεράστιο και πρακτικότατο (µά-
λιστα υπάρχει κανονική ρεζέρβα!).
Συµπερασµατικά, το Octavia 1.0 TSI ακούγεται ως µία εξαιρετική 
επιλογή που ξεκινά από τα €16.900. Εδώ ο υποψήφιος αγοραστής 
καλείται να ξεπεράσει κυρίως τους όποιους ενδοιασµούς διατη-
ρεί για τα λίγα κυβικά παρά για τις αποδεδειγµένες δυνατότητες 
και αξία της εν λόγω έκδοσης. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν για µια 
«ντιζελο-κρατούµενη» αγορά (όπως είναι η ελληνική) και µε δε-
δοµένο πως στο facelift µοντέλο (έρχεται από το νέο έτος) δεν υ-
πάρχουν σηµαντικές αλλαγές σε µηχανολογικό επίπεδο αλλά µό-
νο στον αισθητικό τοµέα.

κούγονται σαν φυσικό επακόλουθο.
Κι ενώ θα περίµενες το µοτέρ των 999 κ.εκ. να υστερεί 

δύναµη θα αναζητήσεις µόνο σε συγκεκριµένες 
καταστάσεις (π.χ. µε τέσσερις επιβάτες και σε υψη-
λές ταχύτητες).
Γενικότερα, το τρικύλινδρο µοτέρ δεν είναι πως κά-



Α
ν και συµπληρώνονται σχεδόν τέσσερα 
χρόνια από την παρουσίασή του, το 
Adam εξακολουθεί να είναι από τις 
πλέον ενδιαφέρουσες σχεδιαστικές 
« σ τ ι γ µ έ ς »  τ η ς  O p e l  σ τ η  µ ι κ ρ ή 

κατηγορία.  Κι  αυτό γιατ ί  έχει  καταφέρει  να 
συνδυάσει ένα έντονα νεανικό προφίλ µε µια 
µοναδική δυνατότητα εξατοµίκευσης. Παράλληλα, 
στην πορεία του χρόνου προστέθηκαν και εκδόσεις 
όπως η Rocks, που όχι µόνο συντήρησαν αλλά 
αύξησαν ακόµη περισσότερο την αίσθηση που είχε 
κανείς ότι βρισκόταν µπροστά στο πιο ενδιαφέρον 
σύγχρονο µικρό Opel.
Πλέον το  Adam είναι  δ ιαθέσιµο και  µε το 
αυτοµατοποιηµένο κιβώτιο Easytronic 3ης γενιάς, το 
οποίο συνδυάζεται αποκλειστικά µε τον κινητήρα των 
1.400 κυβικών µε τους 87 ίππους. Στο υπόβαθρο 
αυτού του κιβωτίου βρίσκεται το κλασικό χειροκίνητο, 
όµως η εταιρεία το εφοδιάζει µε ένα σύστηµα 
αυτόµατων αλλαγών των σχέσεων, µε στόχο όχι µόνο 
την άνεση στο «σταµάτα-ξεκίνα» µέσα στην πόλη αλλά 
και τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµου. Ένα 
ακόµη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το κόστος του 
κυµαίνεται χαµηλά σε σύγκριση µε άλλα αυτόµατα 
κιβώτια, καθώς στην περίπτωση του Adam η 
επιβάρυνση δεν ξεπερνά τα 700 ευρώ.
Πέρα από την πλήρως αυτόµατη αλλαγή των 
σχέσεων υπάρχει και η δυνατότητα να επέµβει ο 
οδηγός  κα ι  να  αλλάξε ι  ο  ίδ ιος  ταχύτητες , 
µετακινώντας τον επιλογέα εµπρός ή πίσω. 
Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιες έξυπνες 
λειτουργίες, όπως η ρύθµιση Creep που βοηθά σε 
µανούβρες µε χαµηλή ταχύτητα,  όπως,  γ ια 
παράδειγµα, στο παρκάρισµα, ή η λειτουργία Launch 
για οµαλές εκκινήσεις. Σε γενικές γραµµές, 
π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  έ ν α  α ρ κ ε τ ά  ε ξ ε λ ι γ µ έ ν ο 
αυτοµατοποιηµένο µηχανικό κιβώτιο, το οποίο 
συµβάλλει σηµαντικά στην άνεση της οδήγησης 
µέσα στην πόλη.
Σε πραγµατικές συνθήκες, πάντως, απαιτείται µια 
σχετική εξοικείωση, µια και σε πρώτη εντύπωση 
µοιάζει κάπως ράθυµο στις αλλαγές, ιδίως στα kick-
downs. Όµως αν συνηθίσει κανείς τη λειτουργία του 
και πάει µε τα… νερά του, θα µπορέσει να το 
αξιολογήσει σωστά και θα διαπιστώσει ότι, εκτός 

από άνεση, εξασφαλίζει πράγµατι και οικονοµία 
καυσίµου. Μάλιστα η Opel υποστηρίζει µια µείωση 
των ρύπων στα 109 γραµµάρια το χιλιόµετρο (από τα 
119 του χειροκίνητου), καθώς και µια χαµηλότερη 
κατανάλωση κατά 0,3 λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα, 
στο ιχε ίο  που συµβαδίζε ι  µε  τ ις  δ ικές  µας 
διαπιστώσεις από τις ηµέρες της δοκιµής.
Η δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών του Easytronic 
που προαναφέραµε αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
χρήσιµη σε αρκετές περιπτώσεις,  ιδίως σε 
προσπεράσµατα στην εθνική οδό. Ταυτόχρονα και σε 
τελική ανάλυση δίνει την ευχέρεια στον οδηγό να 
κινηθεί πιο σβέλτα και µε πιο άµεσες αντιδράσεις, 
χωρίς να περιµένει το προσανατολισµένο προς την 
άνεση και την οικονοµία software του αυτόµατου να 
αλλάξει τις σχέσεις.
Πέρα από το κιβώτιο, το Adam παραµένει ένα από 
τα πιο ελκυστικά µίνι που µπορεί να αγοράσει 
κανείς. Η νεανική και µοδάτη αύρα του είναι 
δεδοµένη (και µε το παραπάνω), η ποιότητα και ο 
εξοπλισµός πλήρεις από τη βασική έκδοση, ενώ και 
η οδική του συµπεριφορά, µε κάποιον µαγικό τρόπο, 
είναι σαφώς πιο «ηλεκτρισµένη» από εκείνη ενός 
(µεγαλύτερου) Corsa, για παράδειγµα.
Από την άλλη, δεν λείπουν κάποιες αναµενόµενες 
ενστάσεις που έχουν να κάνουν είτε µε τη σχεδίαση 
(µικροί χώροι πίσω, µικρό πορτµπαγκάζ στα 170 
λίτρα) είτε µε την απόδοση του συγκεκριµένου 
κινητήρα. Όµως αυτά είναι στοιχεία που είτε τα 
αποδέχεσαι εξαρχής είτε προχωράς σε εκδόσεις του 
ίδιου αυτοκινήτου µε περισσότερους ίππους και 
άλλα δυναµικά χαρακτηριστικά.
Συνοψίζοντας, το Opel Adam µε το Easytronic 
αποτελεί µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση 
νεανικού αυτοκινήτου πόλης, µε το αυτόµατο 
κιβώτιο να µην προσθέτει πολλά στην τελική του 
τιµή. Μια τιµή που διαµορφώνεται στα 14.442 
ευρώ, και µε αρκετά υψηλό επίπεδο εξοπλισµού 
– µεταξύ άλλων, 6 αερόσακοι, ΑΒS, ESP, οθόνη 
αφής, cruise control, air condition, start-stop κ.
λπ. Έτσι, αν το Adam ήταν µέσα στη λίστα σας για 
ένα σικάτο αυτοκίνητο πόλης και το αυτόµατο 
κ ι β ώ τ ι ο  έ µ ο ι α ζ ε  µ ε  ά π ι α σ τ ο  ό ν ε ι ρ ο ,  η 
συγκεκριµένη πρόταση έχει όλα τα φόντα να 
αποτελέσει την επιλογή σας.

ΔΟΚΙΜΗ
NOEMΒΡΙΟΣ 201624 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ

OPEL ADAM 1.4
EASYTRONIC

ΚΟΜΨΟ, 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ



1.398 κ.εκ.

87 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

130 Nm / 4.000 σ.α.λ.

13,9 δλ.

178 χλµ./ώρα

6,0 λίτρα / 100 χλµ.

3,698x1,720x1,484 µέτρα

170 λίτρα

1.135 κιλά

109 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

OPEL ADAM 1.4 EASYTRONIC

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 14.442€
από
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ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΤΑ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΕΧΕΤΕ ΠΕΣΕΙ ΕΞΩ, ΑΦΟΥ ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΟΥ 
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΚΟΝΤΕΡ.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
SPEED LIFE

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 201626

Μέχρι πού µπορεί να φτάσει το κοντέρ στις δηµοπρασίες των σπάνιων και πανέµορφων κλασικών αυτοκινήτων; Μέχρι να µάθουµε τι θα γίνει µε την µπλε Ferrari 250 GTO, για την ώ-
ρα το σφυρί έχει τερµατίσει στα κάτι παραπάνω από 38 εκατοµµύρια. Σε δολάρια, παρακαλώ, µια και οι περισσότερες από αυτές τις αγοραπωλησίες γίνονται στις ΗΠΑ, ενώ δεν χρει-
άζεται να είστε εξπέρ για να µαντέψετε πως οι περισσότερες από αυτές αφορούν αυτοκίνητα της Ferrari.

FERRARI 250 GTO - $38.115.000
Η δηµοπράτηση για την υπ’ αριθµόν πλαισίου 3851GT έγινε από τον οίκο Bonhams στη διάρκεια του 
Pebble Beach στην Καλιφόρνια. Αυτή η Ferrari 250 GTO ήταν η 17η από τις 39 που έχουν κατασκευ-
αστεί. Ο Γάλλος Jo Schlesser αγόρασε το αυτοκίνητο το 1962, αγωνίστηκε την ίδια χρονιά µε αυτό 
στον γύρο της Γαλλίας και µετά από 546 χλµ. κατάφερε να τερµατίσει δεύτερος. Αργότερα η 250 GTO 
πέρασε στα χέρια του Fabrizio Violati και παρέµεινε ως ένα από τα δέκα βασικά αυτοκίνητα της 
συλλογής Maranello Rosso.

MERCEDES-BENZ W196 - $29.600.000
Πρόκειται για το αγωνιστικό που στα χέρια του Juan Manuel Fangio κατέκτησε το 1954 τα GP Γερ-
µανίας και Ελβετίας. Με αριθµό σασί 00006/54 η πανάκριβη W196R εφοδιάζεται µε ατµοσφαιρικό 
οκτακύλινδρο σε σειρά κινητήρα χωρητικότητας 2,5 λίτρων και πρόκειται για ένα από τα δέκα αση-
µένια βέλη της εποχής που υπάρχουν και σήµερα. Τα έξι από τα υπόλοιπα εννέα ανήκουν στη 
Mercedes, ενώ τα άλλα τρία βρίσκονται σε µουσεία στο Τορίνο, στη Βιέννη και στην Ινδιανάπολη.

FERRARI 290 MM - $28.050.000
Αυτή είναι η αγωνιστική 290 MΜ, την οποία είχε οδηγήσει ο τεράστιος Juan Manuel Fangio στο 
Mille Miglia του 1956. Κατασκευάστηκε σε µόλις τέσσερα κοµµάτια µε αµαξώµατα του Scaglietti και 
αυτή έχει τον αριθµό πλαισίου 0626. Εκείνη τη χρονιά έλαχε να είναι ένας από τους πρώτους αγώ-
νες του µεγάλου Αργεντινού, ο οποίος 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 κ.εκ. µε απόδοση 
320 άλογα που επαρκούσαν για µια τελική 280 χλµ./ώρα.

FERRARI 335 SPORT SCAGLIETTI - $35.700.000
Η αγωνιστική Ferrari έτρεξε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1957, στον 12ωρο αγώνα του Sebring, 
και τερµάτισε στην 6η θέση. Αργότερα συµµετείχε στο Mille Miglia και διακρίθηκε στη 2η θέση, ενώ 
έγινε το πρώτο αγωνιστικό στην ιστορία µε µέση ταχύτητα 200 χλµ./ώρα στις 24 Ώρες του Le Mans. 
Ο Sir Stirling Moss είχε οδηγήσει αυτή τη Ferrari στη νίκη το 1958, στο Grand Prix της Κούβας. Το 
1960 το αυτοκίνητο αγοράστηκε από τον αρχιτέκτονα Robert N. Dusek, που έµενε στην Πενσιλβάνια, 
ο οποίος µετά από 10 χρόνια το πούλησε σε έναν συλλέκτη που ήδη είχε στην κατοχή του πέντε 
κλασικές Ferrari µε νίκες σε ιστορικούς αγώνες.

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 

10ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
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FERRARI 275 GTB/4 S NART SPIDER - $27.500.000
Πρόκειται για µία από τις δέκα όλες κι όλες Ferrari 275 GTB/4 NART, η οποία παράχθηκε το 1967, 
ενώ το προσωνύµιο NART προέρχεται από τις λέξεις «North American Racing Team» και αφορά 
ειδική έκδοση – ακόµη και ο Steve McQueen είχε µία στη συλλογή του! Αυτή που δηµοπρατήθηκε 
ανήκε στον πρώην δήµαρχο του Λέξινγκτον στη Βόρεια Καρολίνα, τον Eddie Smith, που πέθανε το 
2007 σε ηλικία 88 ετών και από τότε το αυτοκίνητο βρισκόταν σταθµευµένο σε κλειστό γκαράζ. Η 
δηµοπρασία έγινε από την RM Auctions στην Καλιφόρνια και ο αγοραστής παραµένει ανώνυµος, 
αλλά έγινε γνωστό πως η Ferrari παραδόθηκε στην Ελβετία.

JAGUAR D-TYPE - $21.780.000
Η συγκεκριµένη D-Type (νικήτρια του Le Mans του 1956) φέρει το σασί XKD 501 και κατασκευάστη-
κε το 1955 για την ιδιωτική οµάδα Ecurie Ecosse. Η πρώτη της επαφή µε το Le Mans ήταν το 1956, 
χρονιά που είδε και πρώτη την καρό σηµαία του τερµατισµού! Παρ’ ότι υπήρχαν και άλλες, εργοστα-
σιακές D-Type, αυτές αντιµετώπισαν αρκετά προβλήµατα αξιοπιστίας αλλά και ατυχήµατα, µε απο-
τέλεσµα να βγουν εκτός µάχης. Στο τέλος του 24ώρου ο χιλιοµετρητής του αυτοκινήτου είχε γράψει 
2.507,289 µίλια, κινούµενο µε µέση ωριαία ταχύτητα 104,46 µίλια.

FERRARI 250 GT SWB CALIFORNIA SPIDER - 
$18.500.000
H συγκεκριµένη Ferrari του 1959 είναι µία από τις µόνο εννέα California Spider µε κοντό µεταξόνιο 
και αλουµινένιο αµάξωµα, κατασκευασµένο από τη Scaglietti. Κατασκευαστικά είναι η πρώτη που 
είχε στάνταρ δισκόφρενα, καθώς και εργοστασιακό µπλοκέ διαφορικό σε συνδυασµό µε αγωνιστικό 
κιβώτιο και ρεζερβουάρ 136(!) λίτρων. O κινητήρας της είναι ένας V12 µε καρµπιρατέρ της Weber 
και αγωνιστική εξάτµιση της Abarth, ο οποίος αποδίδει 275 µε 280 ίππους, περίπου 50 περισσότε-
ρους από τις στάνταρ LWB California Spider.

FERRARI 250 GT LWB CALIFORNIA SPIDER  
COMPETIZIONE - $18.150.000
Είναι παραγωγής 1958, είναι µία από τις πενήντα που κατασκεύασε η Ferrari, έχει αριθµό σασί 1055 
GT και βγήκε από τη γραµµή παραγωγής του Μαρανέλο τον Νοέµβριο του 1958, απ’ όπου και ταξί-
δεψε απευθείας για τη Νέα Υόρκη. Ο πρώτος της ιδιοκτήτης ήταν στο Τέξας, ενώ δύο χρόνια αργό-
τερα περιήλθε στην κατοχή ενός άλλου Τεξανού. Τα επόµενα χρόνια άλλαξε αρκετά χέρια, ενώ το 
1992 δέχτηκε πλήρη αποκατάσταση, η οποία διήρκεσε 18 µήνες.

ALFA ROMEO 8C 2900B LUNGO SPIDER - $19.800.000
Το αυ τοκίνητο κατασκευάστηκε το 1939. Παράχθηκε σε µόλις δώδεκα µονάδες και θεωρείται το πιο 
σπάνιο µοντέλο στην ιστορία της ιταλικής φίρµας. Κινείται από έναν οκτακύλινδρο κινητήρα χωρη-
τικότητας 2.905 κ.εκ. και απόδοσης 180 ίππων, µε δύο µηχανικούς υπερσυµπιεστές τύπου Roots και 
ισάριθµους εκκεντροφόρους επικεφαλής. Φέρει κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων και ταµπούρα σε ό-
λους τους τροχούς. Το αµάξωµα σχεδιάστηκε από την Carrozzeria Touring και έχει µεταξόνιο µή-
κους 3 µέτρων.

FERRARI 275 GTB/C SPECIALE - $26.400.000
Είναι µία εκ των µόλις τριών 275 GTB/C Speciale που κατασκευάστηκαν από το Μαρανέλο µεταξύ 
1964 και 1965, στο πλαίσιο της συµµετοχής της αγωνιστικής 275 GTB στο Le Mans. Η αγωνιστική 
275 GTB, µε αµάξωµα από αλουµίνιο και V12 κινητήρα, σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίσει τα Ford 
GT40 και τη Shelby Cobra Daytona στον σκληροτράχηλο αγώνα αντοχής του 1956 και ήταν η πρώτη 
Ferrari που διέθετε ανεξάρτητη ανάρτηση πίσω. Στην ιστορία της φίρµας αποτελεί ουσιαστικά τη 
συνέχεια της σειράς των κάτι παραπάνω από επιτυχηµένων 250 GTO.
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ΈΧΟΝΤΑΣ ΣΑΡΏΣΈΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΈΛΈΥΤΑΙΑ ΤΈΤΡΑΈΤΙΑ,  
Η VW ΑΠΟΧΏΡΈΙ ΑΠΟ ΤΟ WRC ΚΑΙ ΈΧΈΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ.

Α
ν παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα Ράλι, γνωστό και ως WRC, θα έχετε 
δ ιαπ ιστώσε ι  πως τα  τελευτα ία  χρόν ια  η 
εργοστασιακή οµάδα της Volkswagen έχει 
σαρώσει  κυριολεκτ ικά τα πάντα,  έχοντας 
κατακτήσει και τους 12 δυνατούς τίτλους της 
τελευταίας τετραετίας –4 των οδηγών, 4 των 

συνοδηγών και 4 των κατασκευαστών– και έχοντας κερδίσει τους 
43 από τους συνολικά 52 αγώνες.
Με τόσες πρωτιές σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα, το VW Polo 
WRC είναι το πιο επιτυχηµένο και το πιο αποτελεσµατικό αυτοκίνητο 
ράλι όλων των εποχών, ενώ ήταν κοινό µυστικό πως η γερµανική 
εταιρεία δοκίµαζε ήδη τον αντικαταστάτη του, ο οποίος, ωστόσο, θα 
πάει κατευθείαν στο µουσείο της, χωρίς καµία επίσηµη συµµετοχή 
σε αγώνα, καθώς µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της 
µάρκας η εταιρεία αποχωρεί άµεσα από το WRC.
Οι λόγοι γι’ αυτή την εξέλιξη, που τελικά κάθε άλλο παρά κεραυνός 
εν αιθρία ήταν, είναι ουσιαστικά δύο: η µείωση των εξόδων της 
µάρκας, κατά συνέπεια και του Οµίλου Volkswagen, και η στροφή 

και στους αγώνες προς τις εναλλακτικές µορφές κίνησης. Αν και 
δεν µιλάµε για το άµεσο µέλλον, είναι σαφές πως και εδώ η 
ηλεκτροκίνηση έχει προτεραιότητα.
Μέχρι αυτό να γίνει πραγµατικότητα, οι αγωνιστικές δραστηριότητες 
της VW θα στραφούν στο πρωτάθληµα TCR, για το οποίο διαθέτει το 
αντίστοιχο Golf GTI σε ιδιωτικές οµάδες και στο Rallycross, που 
είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στις ΗΠΑ. Στο τελευταίο µετέχει η Volk-
swagen of America µε δύο Beetle, που ήδη έχουν προετοιµαστεί 
στη Γερµανία για τη νέα σεζόν, ενώ ο οδηγός της Scott Speed έχει 
κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή το 2015 και το 2016.
Στη σεζόν που µόλις ολοκληρώθηκε η VW κατέκτησε και τον τίτλο 
των κατασκευαστών, ενώ παράλληλα το αγωνιστικό τµήµα –οι 
περίπου 200 εργαζόµενοί του θα συνεχίσουν κανονικά ενώ και τα 
τρία πληρώµατα, οι παγκόσµιοι πρωταθλητές Sébastien Ogier / Ju-
lien Ingrassia και οι Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila και Andreas 
Mikkelsen / Anders Jaeger, είναι βέβαιο πως θα βρουν τον δρόµο 
τους– θα προετοιµάσει ένα Polo της κατηγορίας R5 των ράλι. Το 
αγωνιστικό αυτό θα βασίζεται στη νέα γενιά του επιτυχηµένου υπερ-
µίνι και από το 2018 θα είναι διαθέσιµο για ιδιωτικές οµάδες.
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ΤΏΝ ΠΟΛΥΠΡΏΤΑΘΛΗΤΏΝ



Έχετε προετοιµάσει σωστά 
το αυτοκίνητό σας;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
SERVICE
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Έ
χετε ασχοληθεί καθόλου µε το αυ-
τοκίνητό σας από τότε που γυρίσατε 
από τις διακοπές; Ναι, ξέρουµε, έχει 
περάσει πολύς καιρός, τις έχετε ξε-
χάσει, αλλά, αν δεν το έχετε κάνει 

–και δεν εννοούµε βέβαια να βάζετε βενζίνη 
και να ελέγξετε τα λάδια–, το αυτοκίνητό σας 
δεν έχει ξεχάσει ούτε την ταλαιπωρία του κα-
λοκαιριού ούτε αυτήν του φθινοπώρου, ενώ 
µπροστά βρίσκεται –και γι’ αυτό και για σας– ο 
χειµώνας, µε τις διαφορετικές του απαιτήσεις.
Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκινήσετε µε ένα καλό 
πλύσιµο. Σε ένα σύγχρονο πλυντήριο, αν βα-
ριέστε, ενώ, αν δεν ισχύει το τελευταίο, καλό 

είναι να το πλύνετε µόνοι σας. Με το χέρι. Και 
µε κουβά, λάστιχο, σφουγγάρι και το κατάλληλο 
σαµπουάν. Μπορεί για την περίπτωση αυτή να 
απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα έχετε, ωστό-
σο, τη δυνατότητα να παρατηρήσετε από κοντά το 
αµάξωµα, να εντοπίσετε φθορές του που αλλιώς 
δεν θα προσέχατε και ενδεχοµένως να προχω-
ρήσετε στην επισκευή τους, αν χρειάζεται.
Και µια και µπαίνετε στον κόπο, µην ξεχάσετε 
να καθαρίσετε (µε πολύ νερό και πίεση) τα ση-
µεία στα οποία συνήθως συσσωρεύονται οι πιο 
πολλές ακαθαρσίες, όπως οι θόλοι των φτερών 
και τα µαρσπιέ, καθώς και οι ζάντες, όχι µόνο 
για λόγους αισθητικής αλλά και για τη συντήρη-

σή τους. Συνεχίστε τον καλλωπισµό ανοίγοντας 
το καπό και αποµακρύνοντας τυχόν φύλλα και 
πευκοβελόνες –ναι, είναι εκεί από τότε που 
παρκάρατε στη σκιά στη θάλασσα–, έτσι ώστε οι 
αεραγωγοί να είναι καθαροί και να µη δηµιουρ-
γούνται θέµατα από τα νερά της βροχής.
Αν δεν έχετε κουραστεί και αν εξακολουθείτε 
να έχετε χρόνο, προχωρήστε µε το κέρωµα του 
αµαξώµατος. Με ειδικές αλοιφές και αρκετό 
τρίψιµο θα εκπλαγείτε αρχικά µε τη «νέα» λάµ-
ψη του χρώµατός του και στη συνέχεια µε το 
πόσο πιο εύκολα αποµακρύνονται τα νερά. Φυ-
σικά το κέρωµα µπορεί να γίνει, µε το ανάλογο 
κόστος, και από επαγγελµατίες που έχουν τα 

κατάλληλα µηχανήµατα. Για να ολοκληρώσετε 
το έργο σας, καθαρίστε καλά τόσο το εσωτερικό 
όσο και τα τζάµια και θα δείτε τα πάντα τόσο κα-
θαρά, που δεν θα το φανταζόσασταν.
Συνεχίστε µε τον έλεγχο των καθαριστήρων 
σας – µην ξεχάσετε τον τυχόν πίσω. Έχετε υπό-
ψη σας πως η διάρκεια ζωής των µάκτρων 
τους είναι περίπου 2 χρόνια –το ότι «καίγονται» 
από τον ήλιο ισχύει–, οπότε, αν δεν καθαρίζουν 
ικανοποιητικά, προχωρήστε στην αντικατάστα-
σή τους πριν πιάσουν για τα καλά οι βροχές. 
Το κόστος δεν είναι µεγάλο, σε αντίθεση µε την 
ασφάλεια που παρέχουν, ενώ, αν «πιάνουν» 
στοιχειωδώς τα χέρια σας, µπορείτε να το κά-

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

Η ΠΙΟ ΚΡΥΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ 
∆ΙΚΕΣ ΤΗΣ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ 
Ο∆ΗΓΟΥΣ, ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
∆ΕΝ ΘΑ ΣΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ 
ΣΧΕ∆ΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ.
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νετε και µόνοι σας. Αν δεν θέλετε να µπείτε στη 
διαδικασία, τα καταστήµατα που πωλούν συνή-
θως και τοποθετούν.
Αν νοµίζετε πως η µπαταρία σας δυσκολεύεται 
ή αν την έχετε αρκετά χρόνια, καλό είναι να την 
ελέγξετε, προκειµένου να γλιτώσετε κάποια 
µελλοντική ταλαιπωρία, καθώς ο χειµώνας 
είναι η εποχή του χρόνου που πιέζεται περισ-
σότερο. Αν µάλιστα την αντικαταστήσετε µε µια 
λίγο µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτήν της αρχικής 
τοποθέτησης, ακόµα καλύτερα.
Τα λάστιχα είναι το επόµενο σηµείο ελέγχου. Αν 
είναι πολυκαιρισµένα, ακόµη κι αν δεν έχουν 
διανύσει πολλά χιλιόµετρα, δεν θα µπορέσουν 

να εξασφαλίσουν ικανοποιητική πρόσφυση, 
ειδικά σε βρεγµένο οδόστρωµα. Το ίδιο ισχύει 
και για τα φθαρµένα µε µικρό βάθος πέλµατος, 
ενώ θέλουν οπωσδήποτε αντικατάσταση αν πα-
ρατηρήσετε ρωγµές ή εξογκώµατα στα πλαϊνά 
τους. Τα τελευταία είναι και συνέπεια της στάθ-
µευσης πάνω σε πεζοδρόµια. Κατά την αγορά 
καινούργιων προσέξτε και τα χαρακτηριστικά 
τους σε ό,τι αφορά την οικονοµία καυσίµου 
αλλά και το επίπεδο θορύβου.
Εννοείτε πως µπορείτε να εκµεταλλευτείτε τις 
κατά καιρούς προσφορές των αντιπροσωπειών 
για δωρεάν εποχικούς ελέγχους, έτσι ώστε να 
είστε σίγουροι π.χ. για την ποσότητα αλλά και 

για την ποιότητα του αντιψυκτικού στο ψυγείο 
του αυτοκινήτου σας ή για τη σωστή λειτουργία 
και ρύθµιση των προβολέων.
Ο δωρεάν έλεγχος περιλαµβάνει και άλλα ση-
µεία του αυτοκινήτου, όπως π.χ. το σύστηµα 
θέρµανσης και κλιµατισµού ή της πίσω αντίστα-
σης. Καλό είναι να ελέγξετε και τα λάστιχα στις 
πόρτες για τυχόν φθορές, ώστε να εξασφαλίσε-
τε ότι δεν θα µπαίνουν νερά. Για ακόµη καλύτε-
ρα αποτελέσµατα µπορείτε και να τα λιπάνετε, 
είτε µε βαζελίνη είτε µε κάποιο ειδικό προϊόν, 
ενώ το ίδιο ισχύει και για τους µεντεσέδες στις 
πόρτες και για τις κλειδαριές, ακόµη κι αν έχε-
τε τηλεχειρισµό ή σύστηµα keyless – το WD40 

εδώ είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικό.
Από κει και πέρα, ελέγξτε το σύστηµα πλύσης 
του παρµπρίζ –θα µας θυµηθείτε όταν βρέχει 
λάσπη ή όταν τα άλλα αυτοκίνητα σηκώνουν σε 
βρεγµένο δρόµο σπρέι– και γεµίστε το ρεζερ-
βουάρ του (συνήθως βρίσκεται στον χώρο του 
κινητήρα) µε κάποιο ειδικό προϊόν που έχει και 
αντιψυκτικές ιδιότητες.
Τέλος, αν χρησιµοποιήσατε κάποια στιγµή µπα-
γκαζιέρα ή βάσεις για ποδήλατα που θα σας φα-
νούν χρήσιµες και πάλι µετά από καιρό, καλό 
είναι να τις αφαιρέσετε, µαζί µε τις βάσεις τους, 
για να µην επιβαρύνεστε χωρίς λόγο σε καύσι-
µο και σε θόρυβο.




	FSA_2511_001_CMYK
	FSA_2511_002_CMYK
	FSA_2511_003_CMYK
	FSA_2511_004_CMYK
	FSA_2511_005_CMYK
	FSA_2511_006_CMYK
	FSA_2511_007_CMYK
	FSA_2511_008_CMYK
	FSA_2511_009_CMYK
	FSA_2511_010_CMYK
	FSA_2511_011_CMYK
	FSA_2511_012_CMYK
	FSA_2511_013_CMYK
	FSA_2511_014_CMYK
	FSA_2511_015_CMYK
	FSA_2511_016_CMYK
	FSA_2511_017_CMYK
	FSA_2511_018_CMYK
	FSA_2511_019_CMYK
	FSA_2511_020_CMYK
	FSA_2511_021_CMYK
	FSA_2511_022_CMYK
	FSA_2511_023_CMYK
	FSA_2511_024_CMYK
	FSA_2511_025_CMYK
	FSA_2511_026_CMYK
	FSA_2511_027_CMYK
	FSA_2511_028_CMYK
	FSA_2511_029_CMYK
	FSA_2511_030_CMYK
	FSA_2511_031_CMYK
	FSA_2511_032_CMYK

