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DACIA DUSTER 4X4 1.5 dCi
ΜΗ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ!
MITSUBISHI
ECLIPSE CROSS

ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ SUV

VOLVO XC40

SMARTPHONE ΣΕ ΡΟ∆ΕΣ

HYUNDAI i30 FASTBACK - JEEP COMPASS - KIA CEED - MERCEDES VITO DARK EDITION
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OΙ MERCEDES-ΒΕΝΖ C-CLASS
ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΣΤΑ 1.500 ΚΥΒΙΚΑ!
Το πιο σηµαντικό νέο στις ανανεωµένες C-Class Coupé και Cabrio που παρουσίασε η Mercedes στην έκθεση της Νέας Υόρκης κρύβεται κάτω από το καπό τους.

Υ

πό τη µορφή µιας νέας γενιάς κινητήρων µε
τον εσωτερικό κωδικό M 264, ο πρώτος εκπρόσωπος της οποίας έχει 4 κυλίνδρους, µόλις 1.500 κυβικά εκατοστά και συνδυάζεται µε σύστηµα EQ Boost (start-stop µε ιµάντα και ηλεκτρικό δίκτυο 48 V). Η απόδοση του νέου κινητήρα σε
αυτήν του την εκδοχή είναι 184 ίπποι, ενώ κατά

H AUTO SUNDAY ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ FREE SUNDAY

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4. ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΝΕΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
6. ΤΟ MERCEDES VITO
TOURER DARK EDITION
ΓΟΗΤΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΧΩΡΙΣ
ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ IN-CAR WIFI ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΩΣ

ΚΑΙ 8 ΣΥΣΚΕΥΩΝ!
8. ΤΟ ΝΕΟ DACIA DUSTER
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΣΟ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΟΣΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ.
10. ΤΟ ΝΕΟ XC40 ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΠΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ Ο∆ΗΓΙΚΑ
SUV ΤΗΣ VOLVO ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΠΙΟ
ΝΕΑΝΙΚΟ. ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ, ΕΝΩ ∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ
ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟΜΕΑ.
12. ΜΕ ΤΟ ECLIPSE CROSS Η
MITSUBISHI ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
SUV ΠΟΥ ΑΦΕΝΟΣ ΤΗ ΒΑΖΕΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΟΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ
ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

την επιτάχυνση το EQ Boost συµβάλλει µε επιπλέον 14 ίππους.
Η επίσηµη µέση κατανάλωση είναι 6,1 λίτρα για
κάθε 100 χιλιόµετρα, οι εκποµπές CO2 στα 140
γραµµάρια το χιλιόµετρο, ενώ το 0-100 ολοκληρώνεται σε 7,9 δεύτερα. Αντίστοιχα, η τελική ταχύτητα
φτάνει σχεδόν τα 240 (239 χλµ./ώρα).
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Γιάννης Σκουφής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης
Σχεδιασµός:

one9six.com

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ηµητριάδου Ματίνα, dmatina@freesunday.gr
210-6754430 εσωτ.301

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκυ
vickyth@freesunday.gr 210-6754430
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr, 210-3506300
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.freesunday.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

issuu.com/autosunday
*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση,
ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 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

04

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Το νέο Citroën C4 Cactus ξεκινά από τα €14.850
Ολικά αναβαθµισµένο και εφοδιασµένο µε τις σταθερές αξίες της Citroën
σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, την άνεση και τους κινητήρες, το νέο C4
Cactus καταφέρνει να ξεχωρίζει χάρη στη µοναδική του σχεδίαση και την
έντονη προσωπικότητά του.

Π

ρόκειται για το πρώτο Citroën στην Ευρώπη που, στο πλαίσιο του προγράµµατος Citroën Advanced
Comfort, διαθέτει το νέο σύστηµα ανάρτησης µε Progressive Hydraulic Cushion (PHC), προσφέροντας την
αίσθηση της οδήγησης πάνω σε ένα µαγικό χαλί. Είναι επίσης το πρώτο µοντέλο παγκοσµίως που διαθέτει
τα καινοτόµα Advanced Comfort καθίσµατα για κορυφαία επίπεδα άνεσης.
Σε συνέχεια του λανσαρίσµατος του δηµοφιλούς C3 το 2016 και του Next Generation SUV C3 Aircross το 2017, το
νέο Citroën C4 Cactus έρχεται να συνδυάσει την ιδιαίτερη προσωπικότητα του προκατόχου του –ενισχυµένη τώρα µε
µεγάλες δυνατότητες εξατοµίκευσης (9 εξωτερικά χρώµατα, 4 χρωµατικά πακέτα, 31 συνδυασµοί και 5 πακέτα για το
εσωτερικό)– µε την κορυφαία για την κατηγορία άνεση, αλλά και να προσφέρει υψηλού επιπέδου τεχνολογία, µε 12
συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού, 3 τεχνολογίες συνδεσιµότητας και υπερσύγχρονους, βραβευµένους για τρίτη
συνεχόµενη χρονιά κινητήρες τελευταίας γενιάς, ισχύος έως 130 ίππων. Αξιοποιώντας, δε, το µεταξόνιο των 2,60 µέτρων και τους κοντούς προβόλους εµπρός και πίσω, προσφέρει από τη µια την ευρυχωρία που απαιτείται από ένα
µοντέλο της κατηγορίας και από την άλλη την ευελιξία που είναι άκρως επιθυµητή στην καθηµερινή χρήση.
Οι τιµές του νέου Citroën C4 Cactus ξεκινούν από τα €14.850 για την έκδοση 1.2 Puretech 82 Live σε ό,τι αφορά τα σύνολα βενζίνης και από τα €16.800 για την diesel 1.6 BlueHDI 100 Live.

H Kia Motors κατασκεύασε το υπ’ αριθµόν
3.000.000 αυτοκίνητό της στην Ευρώπη
Η Kia Motors κατασκεύασε το υπ’ αριθµόν 3.000.000 αυτοκίνητό
της από τότε που ξεκίνησε η παραγωγή στο εργοστάσιο της Ζίλινα
στη Σλοβακία, το 2006.

Τ

ο 3.000.000στό αυτοκίνητο που βγήκε από τη γραµµή παραγωγής είναι ένα Kia cee’d. Πρόκειται
για ένα λευκό πεντάθυρο hatchback µε επίπεδο εξοπλισµού GT Line, που κατασκευάστηκε για
έναν πελάτη στην Ισλανδία και ο κινητήρας του είναι ο 1.0 T-GDi (turbo gasoline-direct injection).
Το 2017 η Kia Motors Slovakia κατασκεύασε 335.600 αυτοκίνητα και 539.987 κινητήρες που
εξήχθησαν σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσµου. Ο πιο δηµοφιλής κινητήρας πέρυσι ήταν ο
diesel 1.7 CRDi (common-rail direct injection).
Στη Ζίλινα κατασκευάζονται τρία µοντέλα της ευρωπαϊκής γκάµας της Kia. Όλες οι εκδόσεις του
δηµοφιλούς Kia cee’d (περιλαµβάνονται το πεντάθυρο hatchback cee’d, το Sportswagon και το pro_
cee’d), το best seller Kia Sportage και το µικρό MPV Kia Venga. Από τον Μάιο του 2013 η Kia
Motors Slovakia κατασκευάζει τα πρώτα µοντέλα υψηλών επιδόσεων της µάρκας για την Ευρώπη:

Νέο Hyundai i30 Fastback από €17.650
H Hyundai έδωσε στη δηµοσιότητα τον νέο της τιµοκατάλογο, στον οποίο
περιλαµβάνεται το νέο i30 Fastback, που ξεκινά από τα €17.650, µε τον τρικύλινδρο
turbo των 1.000 κυβικών και των 120 ίππων και επίπεδο εξοπλισµού Active.

Π

έρα από την τιµή, η σχεδίαση του αµαξώµατος είναι αναµφίβολα το πιο δυνατό χαρτί του αυτοκινήτου, µε τις χαρακτηριστικές γραµµές της οροφής µε την έντονη κλίση και τη µεγάλη πίσω κολόνα να δηµιουργούν µια έντονα σπορτίφ εικόνα. Για να ενισχύσει τη σπορτίφ αίσθηση η Hyundai
προχώρησε σε αλλαγές και στη µάσκα, ενώ και οι µαύρες λωρίδες γύρω από τους προβολείς
τονίζουν ακόµη περισσότερο το ιδιαίτερο στιλ του i30 Fastback. Παράλληλα, το ύψος έχει µειωθεί κατά 25
χιλιοστά σε σχέση µε το πεντάθυρο i30, κάτι που βελτιώνει τη δυναµική και εξασφαλίζει την αίσθηση κουπέ.

τα ισχυρά και ταχύτατα cee’d GT και pro_cee’d GT. Συνολικά τα µοντέλα της Kia που κατασκευάζονται στην Ευρώπη αποτελούν σχεδόν το 50% των συνολικών πωλήσεων της
µάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά.
Πέρα από την κατασκευή των πιο δηµοφιλών µοντέλων της Kia στην Ευρώπη, η Ζίλινα
είναι και η ευρωπαϊκή βάση της παραγωγής κινητήρων της µάρκας. Με δύο γραµµές παραγωγής κινητήρων, έχουν κατασκευαστεί, από το 2006, συνολικά περισσότεροι από 4 εκατοµµύρια κινητήρες.

Jeep Compass µε bonus εξερεύνησης
Η άνοιξη είναι εδώ και το ολοκαίνουριο Jeep Compass στο στοιχείο του,
έτοιµο να εξερευνήσει δύσκολους προορισµούς, προσφέροντας
ανεπανάληπτες εµπειρίες.

Η

Jeep, πιστή στο µότο της «Go Anywhere, Do Anything», στηρίζει τους οδηγούς που εξερευνούν και ανακαλύπτουν και προσφέρει περιορισµένο αριθµό Jeep Compass στην
προνοµιακή τιµή των €24.100 ή µε άτοκη χρηµατοδότηση 50 µηνών. Πρόκειται για το νέο
Jeep Compass Sport µε τον κινητήρα βενζίνης 1.4 λίτρων MultiAir2 Turbo, που θα προσφερθεί σε αυτή την τιµή για αυστηρά περιορισµένο αριθµό αυτοκινήτων.
Το βραβευµένο µε την κορυφαία διάκριση ασφάλειας των 5 αστέρων Jeep Compass προσφέρεται µε κινητήρες βενζίνης και diesel από 120 έως και 170 ίππους και χειροκίνητα ή αυτόµατα κιβώτια.

NEO CITROËN
C4 CACTUS
Advanced Comfort Καθίσµατα
Ανάρτηση µε Progressive Hydraulic CushionsTM
Σύστηµα Ειδοποίησης Ακούσιας Αλλαγής Λωρίδας
Σύστηµα Εισόδου και Εκκίνησης Κινητήρα Χωρίς Κλειδί
Σύστηµα Επόπτευσης Τυφλής Γωνίας
Σύστηµα Αυτόµατου Φρεναρίσµατος
Σύστηµα Αυτόµατου Παρκαρίσµατος
Αυτόµατο Κιβώτιο Ταχυτήτων EAT6
Citroën Connect Navigation
Σύστηµα Mirror Screen

ΑΠΟ

14.850 €
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ *

www.citroen.gr
*2

χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.
Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C4 CACTUS: από 3,6 έως 5,3 lt/100km και από 94 έως 119 gr/km.
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ΤΟ ΝΈΟ VITO TOURER DARK
EDITION TURNS YOU ONLINE!
Ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην κατηγορία του, το πιο περιζήτητο van μεταφοράς προσώπων των
τελευταίων ετών, ταξίδεψε σχεδόν σε όλους τους ελληνικούς προορισμούς, αποκαλύπτοντας τα εντυπωσιακά
τοπία της χώρας μας σε χιλιάδες επισκέπτες. Το Vito Tourer Dark Edition γοήτευσε επαγγελματίες και
επισκέπτες με την άνεση και την ασφάλεια που προσφέρει, κατακτώντας την 1η θέση στις προτιμήσεις τους.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
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Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της επιλογής σας και ζητήστε ένα
test drive ή να ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά
προγράμματα και τη δυνατότητα απόκτησης του
Dark Edition. Απλώς κάντε κλικ στο
www.mercedes-benz-testdrive.gr/test_drive/.

Τώρα το Vito Tourer Dark Edition είναι online!

Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, το Vito Tourer Dark Edition προσφέρει χωρίς καμία επιβάρυνση σύστημα In-Car WiFi με δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης έως και οκτώ συσκευών!
Με δωρεάν την προπληρωμένη mobile internet SIM card 60 GB είναι σίγουρο πως όλοι οι επιβάτες θα απολαύσουν όχι μόνο τις φυσικές αλλά και τις διαδικτυακές περιηγήσεις τους με το Vito
Tourer Dark Edition. Με την ταχύτατη σύνδεση στο internet που αγγίζει τα 150 Mbps και τη δυνατότητα οκτώ ταυτόχρονων συνδέσεων με dual band WiFi 2.4 & 5 GHZ, το Vito Tourer Dark Edition μετατρέπεται σε WiFi hot spot, προσφέροντας απρόσκοπτο και ταχύτατο online surfing στους τυχερούς
επιβάτες του.

Όφελος τιμής έως €4.880

H ειδική έκδοση Dark Edition προσδίδει στο ήδη εντυπωσιακό Vito Tourer ακόμη περισσότερη πολυτέλεια και άνεση, ενσωματώνοντας στη βασική του έκδοση ένα πλούσιο σύνολο προαιρετικού εξοπλισμού αξίας €4.880. Ο υποψήφιος αγοραστής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το Dark Edition της
επιλογής του με ένα από τα τρία μεταλλικά χρώματα: μαύρο του οψιδιανού, μπλε του καβανσίτη ή γκρι
της πέτρας. Επιπλέον, στη βασική του έκδοση διαθέτει επένδυση τροχών, προφυλακτήρες βαμμένους
στο χρώμα του αμαξώματος και καθίσματα επενδυμένα με μαύρο leatherette. Τα καθίσματα επιβατών
έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν εύκολα προσανατολισμό ανάλογα με τις ανάγκες διαρρύθμισης.

Ο εξοπλισμός Dark Edition αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον premium χαρακτήρα του αυτοκινήτου που σχεδιάστηκε με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων του σύγχρονου επαγγελματία της ελληνικής τουριστικής αγοράς.
'Ενα όχημα ιδανικό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μετακινήσεων των ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και των μικρότερων καταλυμάτων, των boutique hotels ή των ξενώνων.
Ταυτόχρονα, η απόκτηση του νέου Vito Tourer Dark Edition γίνεται ακόμα πιο δελεαστική και
προσιτή με τα ακόλουθα προνόμια:
• Ανταγωνιστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης με χαμηλή προκαταβολή και δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 84 μήνες.
• Ευέλικτο πρόγραμμα χρηματοδότησης με δυνατότητα μηδενικών δόσεων κεφαλαίου τους μήνες
με χαμηλή επιχειρηματική δραστηριότητα, αποκλειστικά για εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.
• Δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης έως και τρία χρόνια.
Το Vito Tourer είναι ήδη αναγνωρισμένο για τα πλήρη συστήματα ασφαλείας του, την κορυφαία
οδηγική του συμπεριφορά, τα εντυπωσιακά χαμηλά για την κατηγορία του επίπεδα κατανάλωσης και
την απαράμιλλη ποιότητά του.
Το νέο Vito Tourer Dark Edition είναι και κάτι παραπάνω: ένα όχημα προορισμένο να
κάνει τη διαφορά! Το όχημα που θα εκτιμήσουν οι πελάτες και θα ανταμείψει τον επιχειρηματία για την επιλογή του.
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DACIA DUSTER 4X4 1.5 dCi
Το αστέρι της σκόνης!

Το νέο Duster είναι εδώ, έτοιμο να κερδίσει όσους αποζητούν ένα οικονομικό και
ολοκληρωμένο τετρακίνητο που να τα καταφέρνει περίφημα τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.

Α

ναφορικά με το τελευταίο (το εκτός
δρόμου), μπορεί να ακούγεται σαν
σπόντα για άλλα μοντέλα της κατηγορίας, είναι όμως πέρα για πέρα αλήθεια. Και είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτή τη στιγμή τα SUV, ανεξαρτήτως όγκου, γνωρίζουν μια εντυπωσιακή εμπορική άνθηση. Όχι γιατί αυξήθηκαν οι… κυνηγοί και οι λάτρεις του
offroad, αλλά γιατί, απλώς, έχουν ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις πιο συμβατικές κατηγορίες, τα
hatchbacks και τα sedans. Πόσα όμως από αυτά μπορούν
εμπράκτως να τα καταφέρουν και εκτός δρόμου;
Η απάντηση είναι λίγα – και μάλιστα αυτή είναι απολύτως
δικαιολογημένη. Αφού η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών τα θέλει για αστικές μετακινήσεις και πολύ σπάνια, έως
καθόλου, για κίνηση στο χώμα, έτσι κι αυτά σχεδιάζονται για
να υπηρετούν τον συγκεκριμένο σκοπό. Κάποια δεν είναι
καν τετρακίνητα, ενώ άλλα έχουν δυνατότητες εκτός δρόμου

περισσότερο στα χαρτιά απ’ ό,τι στην πράξη. Και είναι και το
νέο Duster, το οποίο αποφάσισε να σταθεί στη μέση των δύο
κόσμων.
Έχοντας στη διάθεσή μας την τετρακίνητη έκδοση, με πετρελαιοκινητήρα 1,5 λίτρων και 109 ίππων, παρατηρούμε τα
εξής: Το αυτοκίνητο έχει 210 χλστ. απόσταση από το έδαφος,
τιμή εξαιρετική για την κατηγορία στην οποία ανήκει. Οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και φυγής είναι αντίστοιχα 30, 21 και
33 μοίρες. Διαθέτει ένα σύστημα τετρακίνησης κατ’ επιλογή,
που σημαίνει ότι ο οδηγός επιλέγει πότε θα κινείται ως προσθιοκίνητο (για την πόλη) με αυτόματη τετρακίνηση, αλλά και
κλειδώνοντας τη ροπή στο κεντρικό διαφορικό, για πιο
extreme καταστάσεις. Τα ελαστικά του δεν είναι ασφάλτινα
αλλά on-off, υψηλού προφίλ, κατάλληλα για χρήση σε χώμα
και πέτρες. Όσο για το εσωτερικό του, όλα τα πατάκια και το
δάπεδο του διαμερίσματος των αποσκευών είναι λαστιχένια,
ώστε να μη «νιώθουν» από λάσπες και κακομεταχείριση.
Με αυτές τις περγαμηνές, οδηγήσαμε αρκετά το Duster
τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Για τα εκτός, θα πούμε ότι

μπορεί να μην αγγίζει τα καθαρόαιμα ATV, σίγουρα όμως τα
καταφέρνει σαφώς καλύτερα από τα περισσότερα SUV της
κατηγορίας, ανεξαρτήτως τιμής. Οι αναρτήσεις του διαθέτουν
σχετικά μεγάλες διαδρομές και, παρ’ ότι ενέχουν αισθητές
κλίσεις στις στροφές, στο χώμα καταφέρνουν να περνούν από μεγαλύτερα εμπόδια με επιτυχία. Νεροφαγώματα και φυτευτές πέτρες δεν αποτελούν αξεπέραστα εμπόδια. Αντίστοιχα, μπορεί να κινείται σε κακοτράχαλους χωματόδρομους
χωρίς να μεταφέρει σοβαρούς κραδασμούς μέσα και χωρίς
να χρειάζεται ο οδηγός να πηγαίνει σημειωτόν. Για τις μεγάλες κατωφέρειες υπάρχει το Hill Descent Control, που σίγουρα βοηθά την κατάσταση. Ως κερασάκι, δε, στο infotainment
υπάρχει και επιλογή που παρουσιάζει τις κλίσεις του αμαξώματος στον εγκάρσιο και στον διαμήκη άξονα.
Εντός δρόμου τώρα, το αυτοκίνητο παρουσιάζει μια χαλαρή αίσθηση, όπως ακριβώς είναι αναμενόμενο. Οι μαλακές αναρτήσεις εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή ποιότητα κύλισης. Το σύστημα διεύθυνσης, με τη σειρά του, υπακούει μεν
στις εντολές του οδηγού και να προσφέρει καλή πληροφόρη-
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ση στα χέρια του. Όσο για τα φρένα, δείχνουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, παρ’ ότι η βύθιση του οχήματος σε απότομο φρενάρισμα είναι εντονότερη του φυσιολογικού. Στην
πράξη, το Duster δεν υστερεί σοβαρά πουθενά. Φυσικά, υπάρχουν πολλοί πιο ικανοί ανταγωνιστές στο θέμα της οδικής
συμπεριφοράς. Αυτό όμως είναι το τίμημα για να προσφέρει
και ουσιαστικές εκτός δρόμου δυνατότητες.
Αναφορικά με τον κινητήρα, ο 1.5 dCi τα καταφέρνει επάξια με την απόδοση και τις επιδόσεις που προσφέρει. Έχει
καλή λειτουργία και ελαστικότητα από χαμηλά, έστω και αν
ψηλά δείχνει να κρεμάει κάπως. Σε συνδυασμό, όμως, με το
πολύ κοντό εξάρι κιβώτιο (η τρίτη σχέση τελειώνει λίγο πάνω
από τα 80 χλμ./ώρα!) κινεί το Duster αξιοπρεπώς στην καθημερινή χρήση. Κατά τα άλλα, το μοτέρ είναι ροπάτο από χαμηλά, δεν μεταφέρει σοβαρούς κραδασμούς στο εσωτερικό,
ούτε και ενοχλεί με την ηχητική του υπογραφή. Όσο για την
κατανάλωση, κυμαίνεται σε λογικά για το βάρος και τον όγκο
του αυτοκινήτου επίπεδα (υπάρχει και διακόπτης ECO για όσους επιλέξουν να θυσιάσουν κάτι από τις επιδόσεις).
Για το τέλος αφήσαμε το εσωτερικό του Duster, το οποίο,
εκ πρώτης όψεως, δείχνει αρκετά φιλόξενο. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά δεν είναι τα καλύτερα δυνατά, ούτε όμως μπορούν να χαρακτηριστούν μέτρια. Αυτά, όπως και το επίπεδο
του εξοπλισμού, που περιλαμβάνει ESP, 6 αερόσακους, κλιματισμό, σύστημα πλοήγησης και ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, κρίνονται παραπάνω από τίμια, αν αναλογιστεί κανείς
το πολύ χαμηλό και συμφέρον κόστος κτήσης για όλο το πακέτο. Ως προς τη θέση οδήγησης, αυτή είναι άνετη, ενώ ρυθμίζεται εύκολα στα μέτρα του οδηγού. Αυτό που αποτελεί μειονέκτημα είναι οι πολλές μεν, αλλά ρηχές θέσεις για μικροαντικείμενα, καθώς και μια-δυο μικρές ατέλειες στην εργονομία, με τις οποίες όμως θα συμβιβαστεί κανείς με τον καιρό.
Οι πίσω επιβάτες έχουν αρκετό αέρα στα κεφάλια τους, ο
χώρος όμως για τα πόδια θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Όσο για το διαμέρισμα των αποσκευών, είναι χαμηλό σε
ύψος και με σχετικά μικρή χωρητικότητα, 411 λίτρων. Είναι
ωστόσο τετραγωνισμένο, πλήρως αξιοποιήσιμο και, το σημαντικότερο για τους λάτρεις του off-road, κρύβει από κάτω του
μία κανονική ρεζέρβα, ίδιων διαστάσεων με τα υπόλοιπα ελαστικά.
Κάνοντας τώρα τη σούμα, σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσετε 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 χρόνια
οδική βοήθεια και ένα κόστος κτήσης της τάξης των 17.350
ευρώ (για πετρελαιοκίνητο, τετρακίνητο SUV, υπενθυμίζουμε). Με όλα αυτά μαζί, καταλήγουμε στο ότι το Duster παίζει
χωρίς αντίπαλο για το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

DACIA DUSTER 1.5 dCi
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ
ΙΣΧΎΣ

1.461 κ.εκ.
110 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΉ ΣΤΡΈΨΗΣ

260 Nm / 1.750 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

12,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑ
ΜΈΣΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΉΣ)
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΏΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
ΒΆΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΉ CO2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

2χ4 από

169 χλμ./ώρα
6,8 λίτρα / 100 χλμ..
4,341x1,804x1,693 μέτρα
411-1.441 λίτρα
1.425 κιλά
123 γρ./χλμ.

4x4 από

15.080€ 17.350€
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VOLVO XC40 D4 & T5
To XC40 κάνει ποδαρικό στην ελληνική αγορά με τις δίλιτρες εκδόσεις
και μας δείχνει πόσο μελετημένο είναι ώστε να ακολουθήσει την
επιτυχία των μεγαλύτερων XC60 και XC90.

Δ

εν χρειάζεται κανείς να υπενθυμίσει το ακόμη
μεγαλύτερο άλμα που έχει κάνει η Volvo, ειδικά από την εμφάνιση του XC90 κι έπειτα.
Και λανσάροντας SUV όπως το νέο XC60 και
τώρα το επίσης ολοκαίνουριο XC40 λογικό
είναι ο πήχης να ανεβαίνει ψηλότερα. Και δεν
αναφέρομαι μόνο στους ίδιους τους Σουηδούς, οι οποίοι πλέον έχουν αναγάγει σε άλλο
επίπεδο την έννοια του premium μοντέλου, αλλά κυρίως στον
ανταγωνισμό που υπήρχε στα μεγάλα SUV-σαλόνια. Τώρα και
στα μικρότερα.
Από κοντά το XC40 είναι πιο όμορφο απ’ ό,τι φαίνεται στις
φωτογραφίες, ειδικά στις κορυφαίες εκδόσεις R-Design με το
εμφατικό πακέτο, τη διχρωμία και τις μεγάλες ζάντες. Μπορεί να
δείχνει κάπως χοντροκομμένο (ειδικά το προφίλ των τελευταίων
κολονών του αμαξώματος), αλλά αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει το εμβληματικό του παρουσιαστικό με την ελαφρώς «χωστή»
μάσκα που δίνει μια διαφορετική, τρισδιάστατη προοπτική. Και
αυτό ώστε το XC40 ναι μεν να μοιάζει με τα μεγαλύτερα XC60 και
XC90,αλλά δίχως να τα ξεπατικώνει, ώστε να διατηρεί το δικό του
στίγμα. Στίγμα το οποίο, από πλευράς διαστάσεων, το τοποθετεί
στο επίκεντρο της κατηγορίας, μια και είναι ελάχιστα κοντύτερο
(14 χλστ.) από μια BMW X1 και αρκετά ψηλότερο από μια
Mercedes GLA, ενώ τo μεγάλο πλάτος (1,863 μέτρα) είναι αυτό
που δίνει πρόσθετους πόντους στο XC40, τόσο σε εμφάνιση όσο
και σε ευρυχωρία.

Ειδικά οι πίσω επιβάτες κάθονται πολύ άνετα και έχουν πολύ
χώρο τόσο για τα γόνατά τους όσο και πάνω από τα κεφάλια τους.
Ακόμη κι ένας πέμπτος θα μπορέσει να καθίσει με κάποιες παραχωρήσεις (κυρίως λόγω στενότητας της θέσης) ανάμεσά τους και
δίχως να τον ενοχλεί πολύ το χαμηλό τούνελ. Το πορτμπαγκάζ
κυμαίνεται από 460 έως 1.336 λίτρα, έχει καλό σχήμα και μια πολύ εύκολη αποθήκευση της εταζέρας για μεγαλύτερη πρακτικότητα. Επίσης, διαθέτει έναν κρυφό χώρο κάτω από το δάπεδό του
στον οποίο, ακόμα και να παραβιαστούν τα παράθυρα, δεν υπάρχει πρόσβαση, μια και τον μπλοκάρει η 5η πόρτα (η οποία μπορεί
να ανοίξει και ηλεκτρομηχανικά, ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού). Σημειώστε, δε, πως υπάρχει κανονικός τροχός ασφαλείας
και όχι κιτ επισκευής.
Στο εσωτερικό η συγγένεια με τα πιο μεγάλα SUV της μάρκας
είναι αναμενόμενη και ευπρόσδεκτη, αφού με αυτόν τον τρόπο
υπογραμμίζεται ακόμη περισσότερο η premium εικόνα και η πολυτελής διάσταση. Έτσι, η μεγάλη οθόνη των 9" του συστήματος
πολυμέσων Sensus είναι το κυρίαρχο στοιχείο, αποτελώντας
πρότυπο για άλλους κατασκευαστές. Είναι ίδια με αυτήν του XC90,
ενώ η hightech αίσθηση ενισχύεται και από τον στάνταρ σε όλα τα
XC40 ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3". Από κει και πέρα, η ποιότητα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, υπάρχουν ανακυκλωμένα υλικά
(π.χ. οι επενδύσεις στις πόρτες αποτελούνται κατά 97% από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια), καθώς και έξυπνες λύσεις (π.χ.
ένα laptop και ένα μπουκάλι νερό 1,5 λίτρων χωρούν με άνεση
στις θήκες στις πόρτες).

Μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του οδηγικού προφίλ
παίζει και το νέο μεταβλητό πλαίσιο CMA (Compact Modular
Architecture) που αποτελεί τη βάση του XC40 και θα χρησιμοποιηθεί και σε όλα τα μοντέλα της σειράς 40 που θα ακολουθήσουν,
καθώς και η καλή αναλογία κιλών ανά ίππο. Οι εκδόσεις που δοκιμάσαμε ήταν η T5 βενζίνης των 247 ίππων και η D4 πετρελαίου
των 190 ίππων – και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για τα γνωστά
δίλιτρα τετρακύλινδρα υπερτροφοδοτούμενα μοτέρ που συνδυάζονται με αυτόματα κιβώτια 8 σχέσεων και στάνταρ τετρακίνηση.
Με τα XC40 συμβιώσαμε για λίγο, αλλά καταφέραμε να «γράψουμε» στο κοντέρ τους περισσότερα από 700 χιλιόμετρα, ταξιδεύοντας προς και από τη Μονεμβάσια. Το «πήγαινε» το κάναμε
με το D4 και τον εξαιρετικό πετρελαιοκινητήρα, που θεωρώ πως
ταιριάζει γάντι στον χαρακτήρα του XC40. Από τα πρώτα κιόλας
χιλιόμετρα γίνεται αντιληπτή μια σπορ διάθεση που αποκομίζεις
πίσω από το σχετικά μικρό σε διάμετρο (για τα δεδομένα της
Volvo) και πολύ καλό σε ακρίβεια τιμόνι. Στις ανοιχτές καμπές το
XC40 στρίβει σαν βέλος και γενικότερα εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη, με την εξαιρετική ποιότητα κύλισης να παραπέμπει στα μεγαλύτερα XC. Δίχως να λυπηθούμε το γκάζι, καταγράψαμε μια
κατανάλωση στα περίπου 8,5 λίτρα / 100 χλμ., όταν με το T5 δεν
καταφέραμε να πέσουμε κάτω από τα 10 (κάτι λογικό). Με αυτόν
τον κινητήρα το XC40 ξεδιπλώνει ακόμη περισσότερο τις αρετές
του καλοκουρδισμένου σασί και του μασίφ πλαισίου του, με την
ανάρτηση να φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος. Στα δύσκολα κομμάτια θα φανεί η κάπως σφιχτή
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ρύθμισή της, η οποία όμως είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν
τόσο απολαυστικό οδηγικά το XC40.
Η τετρακίνηση του XC40 (όπως και του νέου XC60) διαθέτει
έναν πολύδισκο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπλέκτη της
BorgWarner που αντιλαμβάνεται τη διαφορά περιστροφής των
τροχών ανάμεσα στους δύο άξονες. Πραγματικό off-road δεν κάναμε, αλλά σύντομα περάσματα από χωματόδρομους και κάποια
νεροφαγώματα τα επιδιώξαμε, για να διαπιστώσουμε τη μεγάλη
απόσταση (21,1 εκατοστά) που χωρίζει το αμάξωμα από το έδαφος. Μάλιστα, το XC40 ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό του
SUV και από τα άλλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του (με γωνίες
προσέγγισης, διαφυγής και ράμπας στις 21,7, 30,4 και 21,9 μοίρες
αντίστοιχα).
Συμπερασματικά, το XC40 είναι ένα ολοκληρωμένο premium
SUV με δυναμικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ίσως το πιο
ενδιαφέρον οδηγικά Volvo που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μιλώντας
με το χρώμα του χρήματος, η έκδοση Τ5 κοστίζει από €50.342, ενώ το D4 από €49.511. Τους επόμενους μήνες αναμένονται οι αυτόματες εκδόσεις T4 (από €36.825, το τετρακίνητο από €42.725)
και το D3 (από €39.959, από €35.194 το AWD) και πολύ περισσότερο η έκδοση T3 με τον νέο κινητήρα στα 1.500 κ.εκ. που αποδίδει 156 άλογα (από €30.713). Εννοείται πως σε κάθε περίπτωση ο
βασικός εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας είναι πλήρης, με το
City Safety και λοιπά συστήματα υποβοήθησης οδηγού να είναι
στάνταρ, προτάσσοντας τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας που προσφέρει κάθε μοντέλο της Volvo.

Volvo XC40 T5 AWD

Volvo XC40 D5 AWD

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ
ΙΣΧΎΣ

1.969 cc
247 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΉ ΣΤΡΈΨΗΣ

350 Nm / 1.800-4.800 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

6,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑ
ΜΈΣΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΉΣ)
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΏΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
ΒΆΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΉ CO2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

230 χλμ./ώρα
11 λίτρα / 100 χλμ.
4,425x1,863x1,652 μέτρα
460-1.336 λίτρα
1.755 κιλά
168 γρ./χλμ.

από

50.177€

ΚΥΒΙΣΜΌΣ
ΙΣΧΎΣ

1.969 cc
190 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΉ ΣΤΡΈΨΗΣ

400 Nm / 1.750-2.500 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

7,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑ
ΜΈΣΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΉΣ)
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΏΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
ΒΆΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΉ CO2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

210 χλμ./ώρα
8,0 λίτρα / 100 χλμ.
4,425x1,863x1,652 μέτρα
460-1.336 λίτρα
1.803 κιλά
135 γρ./χλμ.

από

49.352€
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∆ΟΚΙΜΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΜΠΟΡΙΣ ΦΙΛΙΠΕΝΚΟ

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.5

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

RESTART
Μετά από αρκετό καιρό η Mitsubishi παρουσίασε ένα νέο
µοντέλο που έχει προσόντα και παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και στη χώρα µας.
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

M

ε το Eclipse Cross η Mitsubishi όχι μόνο δηλώνει
το «παρών» σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της παγκόσμιας αγοράς, αυτή των μικρώνμεσαίων SUV, αλλά και προσαρμόζεται στις πιο
σύγχρονες τάσεις, μια και το νέο της μοντέλο έχει
ένα στιλ κουπέ SUV, ενώ θυμάται –και εκμεταλλεύεται– τη μεγάλη της παράδοση στα τετρακίνητα.
Αν στο σημείο αυτό το όνομα κάτι σας θυμίζει, σημειώστε
πως είναι μια αναφορά στο Eclipse, το επιτυχημένο στις ΗΠΑ
σπορ μοντέλο της μάρκας.
Σημαντική για το Eclipse Cross και για τη μελλοντική του πορεία είναι η εμφάνισή του, η οποία είναι εμφανώς πιο επιβλητική
σε σχέση με ό,τι μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα η Mitsubishi. Εδώ ουσιαστικό ρόλο παίζει η μάσκα με το μπόλικο χρώμιο, ενώ
η γενική εντύπωση είναι πως το Eclipse Cross δείχνει αρκετά
πιο ακριβό απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Κι αυτό μόνο θετικό μπορεί να θεωρηθεί.
Στο εσωτερικό, η παραδοσιακά «αυστηρή» προσέγγιση της
μάρκας συνδυάζεται με σύγχρονα στοιχεία, όπως η οθόνη αφής
στο κέντρο του ταμπλό και η επιφάνεια αφής στην κεντρική κονσόλα, καθώς και η δεδομένη πολύ καλή ιαπωνική εργονομία και
η ποιότητα κατασκευής της Mitsubishi.
Σε ό,τι αφορά τους χώρους, αυτοί για τους επιβάτες δεν επηρεάζονται πρακτικά από την κλίση της οροφής, με αποτέλεσμα
να είναι άνετοι, ενώ αυτός των αποσκευών κυμαίνεται από τα
341 μέχρι τα 1.136 λίτρα και βρίσκεται απλώς στον μέσο όρο της
κατηγορίας. Πρακτικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα μετακίνησης κατά 200 χιλιοστά του πίσω καθίσματος, έτσι ώστε να αυξάνεται είτε ο χώρος των αποσκευών(μέγιστη τιμή στην πενταθέσια διάταξη τα 448 λίτρα) είτε αυτός των επιβατών, ανάλογα με

τις εκάστοτε ανάγκες.
Το νέο Eclipse Cross μπορεί να εξοπλιστεί με όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, το «παρών» δίνουν και όλες οι
δυνατότητες διασύνδεσης smartphones, ενώ στα highlights του
περιλαμβάνεται και HUD.
Πέρα από τη σχεδίαση και το πλαίσιο του μήκους 4,405 μέτρων Eclipse Cross, καινούργιος είναι και ο κινητήρας με τον οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για έναν
σύγχρονο τετρακύλινδρο turbo 1.500 κυβικών, ο οποίος αποδίδει 163 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και 250 Nm από τις 1.800 έως τις
4.500 σ.α.λ. Στη στάνταρ εκδοχή του συνδυάζεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, κινεί τους εμπρός τροχούς και αποδεικνύεται, όπως διαπιστώσαμε οδηγώντας το νέο Mitsubishi για
αρκετά χιλιόμετρα, αρκετά ελαστικός από χαμηλά και δυνατός σε
όλη σχεδόν την κλίμακα λειτουργίας του.
Η αρκετά μεγάλη ισχύς του περνά εύκολα στον δρόμο, με τα
περιθώρια πρόσφυσης να είναι αρκετά υψηλά. Φυσικά ακόμα
υψηλότερα είναι στην τετρακίνητη έκδοση, όπου είναι στάνταρ
και το αυτόματο κιβώτιο CVT, με τις 8 προκαθορισμένες σχέσεις
στη χειροκίνητη λειτουργία του. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει και
τρία προγράμματα οδήγησης(πέρα από το S-AWC), τα Auto,
Snow και Gravel, με τη ροπή στο πρώτο που καταλήγει στους
πίσω τροχούς να φτάνει μέχρι και το 55%, με μέγιστη το 60% στο
Gravel.
Στον δρόμο η ανάρτηση ελέγχει καλά τις κινήσεις του αμαξώματος, ενώ και οι κλίσεις στις στροφές είναι αρκετά περιορισμένες, κάτι που πέρα από τις καλές ρυθμίσεις πρέπει να αποδοθεί και στην αυξημένη ακαμψία του αμαξώματος.
Το νέο Mitsubishi Eclipse Cross είναι διαθέσιμο σε τρία επίπεδα εξοπλισμού, τα Inform, Invite Plus και Intense Plus, με το

πιο πλούσιο τελευταίο να συνδυάζεται αποκλειστικά με την τετρακίνηση και το αυτόματο κιβώτιο CVT. Οι τιμές των προσθιοκίνητων εκδόσεων ξεκινούν από τα €24.900, ενώ αυτές της τετρακίνητης, πάντα σε συνδυασμό με τον κινητήρα βενζίνης των
1.500 κυβικών και των 163 ίππων, από τα €35.950.

MITSUBISHI ECLIPSE
CROSS 1.5 2WD
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ
ΙΣΧΎΣ

1.499 κ.εκ.
163 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΉ ΣΤΡΈΨΗΣ

250 Nm / 1.800-4.500 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

10,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑ
ΜΈΣΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΉΣ)
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΏΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
ΒΆΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΉ CO

2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

από

205 χλμ./ώρα
6,6 λίτρα / 100 χλμ..
4,405x1,805x1,5655 μέτρα
341-1.136 λίτρα
1.425 κιλά
151 γρ./χλμ.

24.900€

