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SKODA KAROQ 1.0 TSI
ΜΟΝΤΕ ΡΝΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

CITROEN C4 CACTUS
ΦΟΥΛ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣΦΟΥΛ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
KIA CEED 
CITROEN BERLINGO 
MERCEDES A-CLASS 

∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ
KIA STONIC 1.4
MITSUBISHI ASX 1.6 
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4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
6. Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ 
MERCEDES A-CLASS 
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ, 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ 
HIGH TECH, ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟ 
MBUX, ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
INFOTAINMENT
8. ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΚΡΟ SUV ΤΗΣ 
SKODA, ΤΟ KAROQ, ΕΧΕΙ 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 
∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΤΟΥ ΤΩΝ 1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ 115 ΙΠΠΩΝ
10. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΣ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ 
CITROEN C4 CACTUS ΠΟΥ 
ΦΙΛΟ∆ΟΞΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ 
ΠΗΧΗ ΨΗΛΑ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
12. ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
MITSUBISHI ASX ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΛΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 
SUV ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
14. TO KIA STONIC ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΤΕΡΝΟ, ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 
∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΩΝ 1.400 
ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 100 
ΙΠΠΩΝ
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CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΩΡΑ!

Όπως κάθε χρονιά εδώ και 11 έτη έτσι και φέτος η Cigarette 
θα παρουσιάσει στο Μαϊάµι ένα σκάφος της εµπνευσµένο 
από ένα µοντέλο της AMG. Αυτή τη φορά το αυτοκίνητο εί-

ναι το hyper car Mercedes-AMG Project One, οπότε λογικά το 
Cigarette Racing 515 Project One είναι ένα hyper boat. Με εντυ-
πωσιακή εµφάνιση, µε µήκος 51 ποδιών (15,5 µέτρα), µε πολυτε-
λή διάκοσµο και µε βάρος µόλις 2.200 κιλών χάρη στην εκτετα-

µένη χρήση ανθρακονηµάτων, το Cigarette Racing 515 Project 
One κινείται από δύο V8 της Mercury Racing µε συνολική ισχύ 
2.700 ίππων. Αν όµως οι δεξαµενές γεµίσουν µε αγωνιστική αµό-
λυβδη βενζίνη και ο καπετάνιος ενεργοποιήσει το Power Key η 
απόδοση τους ανεβαίνει συνολικά στους 3.100 ίππους, που επι-
τρέπουν στο hyper boat της Cigarette να αναπτύξει ταχύτητα µέ-
χρι και 225 χλµ./ ώρα! 
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Το νέο Kia Ceed θα είναι διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα
H κορεατική εταιρία έδωσε στην δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του νέου Ceed, το οποίο βασίζεται 

σε μια νέα πλατφόρμα και εφοδιάζεται με αναβαθμισμένους κινητήρες. 

Νέο Dacia Duster από 13.670€

Η νέα γενιά μετονομάζεται σε Ceed (αντί για Cee’d) 
και όπως η προηγούμενη σχεδιάστηκε και θα πα-
ράγεται στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Σλοβα-
κία. Εδώ βλέπετε την πεντάθυρη έκδοση -τέλη 

του χρόνου αναμένεται και η station- η οποία σχεδιαστικά 
μας παραπέμπει στο Stonic και σε ορισμένα σημεία στο 
Stinger. Το ταμπλό με την οθόνη αφής που ξεχωρίζει ως 
ανεξάρτητο στοιχείο υιοθετεί το στιλ του εξίσου ελκυστικού 
Stonic. Στις πιο βασικές εκδόσεις το μέγεθος της touch-
screen είναι 5 ή 7 ίντσες, ενώ στις top εκδόσεις εξοπλισμού 
υπάρχει μία μεγαλύτερη 8άρα, JBL ηχοσύστημα, ασύρματη 
φόρτιση smartphone κ.α. Πλήρες είναι το σύνολο των συ-
στημάτων υποβοήθησης του οδηγού (μεταξύ των οποίων 

Συγκεκριμένα, οι τιμές πώλησης ξεκινούν από τις 13.670€ για την βασική ατμοσφαιρική 
έκδοση βενζίνης  στα 1.600 κ.εκ. με 115 ίππους. Η αναβαθμισμένη ντίζελ έκδοση 1.5 dCi 
με τα 110 άλογα ξεκινά από την δελεαστική τιμή των 15.080€. Οι τιμές για την πιο προσιτή 
4x4 έκδοση βενζίνης ξεκινούν από τις 15.500€ και για την 4x4 πετρελαίου από τις 17.450€. 

Η turbo έκδοση στα 1.200 κ.εκ. αναμένεται αρχές καλοκαιριού. Περισσότερα για το νέο Dacia 
Duster θα έχουμε να πούμε στην αναλυτική μας δοκιμή στο επόμενο τεύχος.

περιλαμβάνονται τα Lane Keeping Assist, Active Cruise 
Control κ.α.), ενώ το νέο Ceed θα διαθέτει και τεχνολογία 
αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Επίσης, η Kia κάνει λόγο 
για μεγαλύτερη ευρυχωρία τονίζοντας πως το πορτμπαγκάζ 
φτάνει τα 395 λίτρα (+15 σε σχέση με το απερχόμενο μοντέ-
λο). Το νέο Ceed βασίζεται σε μία εξίσου νέα πλατφόρμα με 
την ονομασία «K2» και με τους Κορεάτες να κάνουν λόγο 
για ένα hatch με οδηγοκεντρικό χαρακτήρα και με πολύ α-
νώτερα δυναμικά χαρακτηριστικά. Στα οποία θα συμβάλλει 
ως ένα βαθμό και η παραμετροποίηση σασί μέσω του Drive 
Select και δύο επιλογές (Normal και Sport).

Στην γκάμα των κινητήρων μία νέα turbo έκδοση στα 
1.400 κ.εκ. αντικαθιστά την ατμοσφαιρική έκδοση 1.6 με την 

ισχύ να φτάνει τα 140 άλογα. Στην βάση θα βρίσκεται ένας 
ατμοσφαιρικός 1,4 λίτρων με 100 άλογα, ενώ ενδιάμεσα υ-
πάρχει η τρικύλινδρη 1.0 T-GDi με 120 άλογα. Νέος είναι ο 
πετρελαιοκινητήρας 1.6 CRDi με 115 και 136 ίππους διαθέτο-
ντας αναβαθμισμένο καταλυτικό σύστημα και την εκπομπή 
CO2 να βρίσκεται στα 110 γρ./χλμ. Ο νέος diesel υπερκαλύ-
πτει τις προδιαγραφές ρύπων Euro 6d TEMP. Όλες οι εκδό-
σεις εφοδιάζονται με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο, όμως 
στην περίπτωση του τούρμπο 1.4 και του νέου diesel 1.6 
μπορεί να υπάρξει και επτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη. Όπως σε όλα τα Kia, έτσι και για το Ceed θα ι-
σχύει η εργοστασιακή εγγύηση για 8 χρόνια ή 150.000 χιλιό-
μετρα.

Με τιμές πώλησης που κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με 
εκείνες του απερχόμενου μοντέλου, το νέο Dacia Duster 
κάνει… ποδαρικό στην ελληνική αγορά.
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To νέο Citroen Berlingo έχει και επταθέσια έκδοση

Για πρώτη φορά στα 91 της χρόνια η Volvo θα λανσάρει μία έκδοση 
μοντέλου με κινητήρα κάτω από τέσσερις κυλίνδρους. Συγκεκρι-
μένα, η σουηδική εταιρία έδωσε περισσότερα στοιχεία για το νέο 
της μοτέρ που διαθέτει την ίδια αρχιτεκτονική με τα δίλιτρα βενζί-

νης και πετρελαίου. Ο νέος 3-κύλινδρος των 1.500 κ.εκ. και των 156 ίππων 
θα τοποθετηθεί και σε άλλα Volvo (στα επερχόμενα V40 και S60/V60), ενώ 
θα δούμε και ηλεκτροϋβριδικές εκδόσεις του. Στην Ελλάδα η έκδοση T3 
του Volvo XC40 κοστίζει από 30.713€ και αρχικά θα συνδυάζεται μόνο με 
μηχανικό εξάρι κιβώτιο (το 2019 και με αυτόματο 8άρι).

Η Volvo ανακοίνωσε και μία νέα δίλιτρη T4 έκδοση βενζίνης με 190 ίπ-
πους. Όσο για μία downsizing ντίζελ, τελικά δεν θα υπάρξει και το XC40 θα 
συνεχίσει με τους δίλιτρους. Μάλιστα ο D3 των 150 ίππων θα έχει δύο νέα 
πακέτα εξοπλισμού: το βασικό «Momentum» και το πιο σπορ «R-Design», 
το οποίο θα έχει μεγάλους τροχούς (έως και 21 ίντσες), πρόσθετα πλαστικά 
και λεπτομέρειες χρωμίου καθώς και κάποια νέα χρώματα αποκλειστικά 
για την συγκεκριμένη έκδοση. Αξιοσημείωτο είναι πως μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας θα λανσαριστεί και μία καθαρά ηλεκτροκίνητη EV έκδοση για το 
XC40.

Η Volvo υποδέχεται για πρώτη φορά ένα τρικύλινδρο μοτέρ
Το νέο XC40 είναι η πρώτη 3-κύλινδρη έκδοση της μάρκας και θα ξεκινήσει να διατίθεται προς τα τέλη 
Μαρτίου στην ελληνική αγορά μαζί με τους δίλιτρους κινητήρες. 

Το Citroen Berlingo είναι ένα από τα πιο πετυχημένα 
εμπορικά μοντέλα της μάρκας και έχει καθιερωθεί 
στην αγορά για την πρακτικότητα και την σχέση αξί-
ας/τιμής. Η νέα γενιά βασίζεται στην ολοκαίνουργια 

πλατφόρμα EMP2 και για πρώτη φορά διαθέτει και μία έκδο-
ση με μεγαλύτερο μεταξόνιο, καθώς από τα μέσα της χρο-
νιάς θα πωλείται στις εκδόσεις αμαξώματος M (πενταθέσια 
με μήκος 4,4 μέτρα) και XL (με μήκος 4,75 μέτρα και 7-θέσια 
διάταξη).

Ο χώρος αποσκευών -σημαντικό στοιχείο για ένα αυτο-
κίνητο με το χαρακτήρα του Berlingo- έχει αυξηθεί στην πε-
ρίπτωση της M κατά 100 λίτρα, φτάνοντας συνολικά τα 775, 

ενώ το μέγιστο μήκος φόρτωσης είναι 2,70 και 3,05 μέτρα 
αντίστοιχα. Το ελκυστικό αμάξωμα με το νέο μοτίβο της 
Citroen διαθέτει δύο συρόμενες πίσω πόρτες με ηλεκτρικά 
παράθυρα, καθώς και ξεχωριστά πίσω καθίσματα που σύμ-
φωνα με τη Citroen μπορούν να αφαιρεθούν πολύ εύκολα 
χάρη στο σύστημα Magic Flat.

Για το εσωτερικό υπάρχουν τρεις εκδόσεις, οι Standard, 
Metropolitan Grey και Wild Green. Από κει και πέρα υπάρ-
χουν συνολικά 28 θέσεις για μικροαντικείμενα με συνολικό 
όγκο 186(!) λίτρων, καθώς και στοιχεία όπως η νέα πολύ-
λειτουργική οροφή Modutop ή η δυνατότητα ανοίγματος του 
πίσω παρμπρίζ που αυξάνουν περαιτέρω την πρακτικότητα. 

Παράλληλα, διαθέσιμα είναι συνολικά 19 συστήματα υποβο-
ήθησης -μεταξύ αυτών Grip Control και Head Up Display- 
και συστήματα infotainment, με το κορυφαίο να περιλαμβά-
νε ι  οθόνη 8 ,0 ’ ’ ,  πλοήγηση κα ι  ασύρματη  φόρτ ιση 
smartphone.

Αρχικά, το νέο Citroen Berlingo θα είναι διαθέσιμο στις 
εκδόσεις 1.2 PureTech με 110 και 130 ίππους. Εδώ η ισχυ-
ρότερη έκδοση θα συνδυάζεται και με το αυτόματο κιβώτιο 
ΕΑΤ8 (με 8 σχέσεις), το οποίο το συναντάμε και στην έκδοση 
1.5 BlueHDi. Πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο diesel με 130 
ίππους, ενώ θα υπάρχουν και δύο μικρότερες εκδοχές (με 
75 και 110 ίππους, με αποκλειστικά μηχανικό 6άρι κιβώτιο).

Στο σαλόνι της Γενεύης θα κάνει πρεμιέρα το νέο Berlingo το οποίο θα διαθέτει επιβατικές εκδόσεις με έως 
7 θέσεις και αργότερα τις δεδομένες επαγγελματικές.
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Η καινούργια εκδοχή της A-Class επιβεβαίωσε τη φηµο-
λογία που την ακολουθούσε πολύ πριν από την επίση-
µη πρεµιέρα της, που έγινε στις αρχές του µήνα στο 
Άµστερνταµ. Και αυτό γιατί είναι συνολικά αναβαθµι-

σµένη, αρχής γενοµένης από την εµφάνισή της.
Αυτή έχει σαφώς πιο καθαρές γραµµές, είναι πιο σύγχρονη 

και νεανική και ακόµα πιο premium. Σε αυτό συµβάλλει και η 
νέα, πιο κοµψή διαµόρφωση του εµπρός της µέρους µε την πιο 
εµφατική µάσκα, σε συνδυασµό βέβαια και µε την αύξηση των 
εξωτερικών της διαστάσεων.

Το µεγαλύτερο µέγεθός της γίνεται αντιληπτό µε την πρώτη 
µατιά, µια και έχει αυξηθεί κατά 12 ολόκληρα εκατοστά, φτάνο-
ντας συνολικά τα 4,42 µέτρα. Η τιµή αυτή την τοποθετεί στο άνω 
όριο της µικρής-µεσαίας κατηγορίας, γεγονός που µαζί µε την 
αύξηση του µεταξονίου κατά 30 χιλιοστά έχει βελτιώσει αισθητά 
τους χώρους στο εσωτερικό, τόσο για τους επιβάτες όσο και για 
τις αποσκευές (πορτµπαγκάζ από 370 λίτρα).

Η µεγαλύτερη άνεση συνδυάζεται και µε έναν νέο εσωτερικό 
διάκοσµο, στον οποίο κυριαρχεί ο νέος και ελεύθερος πίνακας 
οργάνων, που είναι στάνταρ ψηφιακός και αποτελείται από δύο 
διαδοχικές οθόνες, µε µέγεθος από 7 έως 10,25 ίντσες, που δη-
µιουργούν µια ενιαία επιφάνεια σε ένα πλαίσιο µε στάνταρ διά-
σταση. Τη σύγχρονη εικόνα ολοκληρώνουν οι ακόµα πιο τονι-
σµένοι στρογγυλοί αεραγωγοί. 

Η δεξιά οθόνη, που είναι αφής, αποτελεί βασικό στοιχείο του 
νέου συστήµατος infotainment της µάρκας. To MBUX, που είναι 
ό,τι πιο εξελιγµένο υπάρχει αυτή τη στιγµή, εµφανίζεται στην A-
Class για πρώτη φορά και διαθέτει τον κορυφαίο µέχρι στιγµής 
τρόπο επικοινωνίας, µε φωνητικές εντολές, καθώς και µε ψηφια-
κό οδηγό ονόµατι Mercedes.Παράλληλα, είναι διαθέσιµα όλα τα 
συστήµατα υποβοήθησης της S-Class – µεταξύ των οποίων και 
αυτό της ηµιαυτόνοµης οδήγησης µε ταχύτητες έως 130 χλµ./ώρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤHN ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Παράλληλα, οι µηχανικοί της Mercedes εστίασαν στην εξα-
σφάλιση ενός κορυφαίου επιπέδου άνεσης. Έτσι, υπάρχει α-
κόµα καλύτερη ηχοµόνωση, ενώ σε ό,τι αφορά την ανάρτηση 
υπάρχουν δύο διατάξεις για τον πίσω άξονα: ένας ηµιάκα-
µπτος για τις βασικές εκδόσεις και ένας πολλαπλών συνδέ-
σµων για τις πιο ισχυρές και τις τετρακίνητες, ο οποίος µπορεί 
να συνδυαστεί µε επιπλέον χρέωση και µε ηλεκτρονικά ελεγ-
χόµενα αµορτισέρ µε δύο προγράµµατα λειτουργίας.

Σηµαντικές είναι οι αλλαγές και στην γκάµα των κινητή-
ρων. Ο βασικός κινητήρας βενζίνης είναι πλέον ο ολοκαίνου-
ριος τετρακύλινδρος turbo των 1,33 λίτρων (η Mercedes τον 
αναφέρει και ως 1.4) που έχει εξελιχθεί σε συνεργασία µε τη 
Renault και αποδίδει σε πρώτη φάση 165 ίππους και 250 Nm. 
Συνδυάζεται στάνταρ µε χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και µε 
επιπλέον χρέωση µε το αυτόµατο διπλού συµπλέκτη 7G-
Tronic. Σε αυτή την περίπτωση διαθέτει και σύστηµα αποµό-
νωσης των δύο από τους συνολικά τέσσερις κυλίνδρους του.

Από την έναρξη των πωλήσεων, που προσδιορίζεται και 
στην Ελλάδα τον Μάιο, θα είναι διαθέσιµο και το σύνολο βενζί-
νης των 2.000 κυβικών και των 224 ίππων, καθώς και ο επί-
σης καινούργιος βασικός turbo diesel των 1.462 πλέον κυβι-
κών εκατοστών, ο οποίος αποδίδει 116 ίππους και 260 Nm. Το 
φθινόπωρο θα προστεθούν στην γκάµα οι diesel των 2.000 
κυβικών και των 150 και 190 ίππων των Α 200 d και Α 220 d 
αντίστοιχα –η τελευταία και ως 4MATIC–, η plug-in υβριδική Α 
220 e, καθώς και η AMG A35, µε κινητήρα 2.000 κυβικών, πα-
ράλληλο ηλεκτρικό κύκλωµα 48 Volt, ήπια υβριδική υποβοή-
θηση και απόδοση 300 ίππων.

Θα ακολουθήσει µε ίδια βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
αλλά απόδοση 408 ίππων η κορυφαία AMG 45 4MΑΤΙC, καθώς 
και η έκδοση των 115 ίππων του εισαγωγικού κινητήρα των 
1,33 λίτρων.

Η καινούργια µικρή Mercedes εγκαινιάζει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία 
της µάρκας, καθώς και το εξελιγµένο σύστηµα infotainment MBUX.

ΝΕΑ MERCEDES A-CLASS
Hightech και µε βάση τα 1.330 κυβικά



 

Active Safety Brake
Εντυπωσιακή Ευρυχωρία

Διαιρούµενο & Ανεξάρτητα
Συρόµενο Πίσω Κάθισµα

12 Συστήµατα Υποβοήθησης
Citroën Advanced Comfort®

90 Συνδυασµοί Εξατοµίκευσης
Έξυπνοι Aποθηκευτικοί Xώροι

Έως 520 L Αποθηκευτικοί Χώροι
Ασύρµατη Φόρτιση Smartphone

Ανοιγόµενη Πανοραµική Ηλιοροφή
Grip Control µε Hill Assist Descent

E U R O P E A N  A W A R D

www.citroen.gr
Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C3 AIRCROSS: από 4,0 έως 5,6 lt/100km και από 104 έως 126 gr/km.

ΑΠΟ

14.950€
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης

NEO CITROËN C3 AIRCROSS
NEXT GENERATION SUV
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∆ΟΚΙΜΗ

∆
εν ξέρω για εσάς, αλλά η αλήθεια είναι 
πως το Yeti µου άρεσε. Είχε µια άποψη 
που το ξεχώριζε από τα υπόλοιπα και 
πολύ καλά οδηγικά χαρακτηριστικά. Ε, 
το µοντέλο που το αντικαθιστά µου αρέ-
σει ακόµη περισσότερο, όντας ένα συ-
νολικά πιο ολοκληρωµένο αυτοκίνητο. 
Το Karoq (προφέρεται «Καρόκ» και 
προέρχεται από διάλεκτο µιας φυλής 

στην Αλάσκα) µπορεί να µην έχει κάτι το τολµηρό σχεδιαστικά, 
ωστόσο το αρµονικό του σύνολο σε κερδίζει, όσο και αυτούς 
που δεν αρέσκονται σε προχωρηµένα, αλλά καθαρά και απο-
δεκτά από την πλειονότητα σχήµατα.

Υιοθετώντας το µοτίβο του µεγαλύτερου Kodiaq τα πράγ-
µατα για τους σχεδιαστές ήταν λίγο πιο εύκολα στην περίπτω-
ση του Karoq – το οποίο δεν θυµίζει σε κανένα σηµείο το Yeti. 
Πέρα όµως από την τελείως διαφορετική σχεδιαστικά προσέγ-
γιση, το Karoq είναι ένα πιο άνετο και βολικό SUV. Το βασικό-
τερο είναι πως στο µήκος του έχουν προστεθεί 16 εκατοστά 
(συνολικό στα 4,382 µέτρα), όταν υπάρχουν +4,8 εκ. στο πλάτος 
και από το ύψος έχουν αφαιρεθεί 8,8 εκ.

Και σε συνδυασµό µε το επίσης µεγαλύτερο µεταξόνιο 

Με κεκτηµένη ταχύτητα η 
τσέχικη εταιρεία ρίχνει στην 
αγορά πολύ ενδιαφέροντα 
µοντέλα και µ ε εξαιρετικό 
value for money. Αυτή τη φορά 
ο λόγος για το ολοκληρωµένο 
από κάθε άποψη Karoq.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

(+5,2 εκ., συνολικό στα 2,63 µέτρα για τα 4x4, στα 2,64 για τα 
4x2) η Skoda τηρεί την υπόσχεσή της, όπως σε κάθε µοντέ-
λο: µεγαλύτεροι χώροι για τους επιβάτες και ειδικότερα για 
το πορτµπαγκάζ, που ξεκινά από 479 λίτρα και φτάνει στα 
588. Οι παραπάνω τιµές είναι ανάλογες µε τη θέση που έ-
χουν τα τρία πίσω συρόµενα, ανεξάρτητα, προσθαφαιρού-
µενα και προαιρετικά καθίσµατα Varioflex. Με τα κανονικά 
καθίσµατα η χωρητικότητα είναι στα 521 λίτρα και εκτοξεύ-
εται στα 1.630 όταν πέσουν οι πλάτες (των καθισµάτων).

Έχοντας ως βάση το Kodiaq, στο εσωτερικό υπάρχουν 
πολλές οµοιότητες. Το ταµπλό, χωρίς να έχει αποστασιο-
ποιηθεί από το στιλ της µάρκας, προτάσσει τη διαχρονικό-
τητα, την καλή εργονοµία και τη λειτουργικότητα. ∆εν ε-
ντυπωσιάζει, αλλά σε κερδίζει µε την ποιότητά του και την 
εύχρηστη στάνταρ οθόνης αφής 8" (στις top εκδόσεις είναι 
12,3", υπάρχει µέχρι και ασύρµατη φόρτιση) που προσφέ-
ρει πλήρη συνδεσιµότητα µε smartphone. Αξιοσηµείωτο 
είναι πως για πρώτη φορά σε µοντέλο της Skoda προ-
σφέρεται προαιρετικά ψηφιακός πίνακας οργάνων. Όλα 
αυτά συνδυάζονται µε προσοχή στην ποιότητα της κατα-
σκευής και των υλικών που έχουν χρησιµοποιηθεί, αλλά 
και µε τη διατήρηση βασικών στοιχείων της Skoda, όπως 

SKODA KAROQ 1.0 TSI
∆ίνει περισσότερα απ’ όσα ζητάει
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999 κ.εκ.

116 ίπποι / 5.000 σ.α.λ.

200 Nm / 2.000-3.500 σ.α.λ.

10,7 δλ.

186 χλµ./ώρα

7,0 λίτρα / 100 χλµ.

4,382x1,841x1,603 µέτρα

521-1.630 λίτρα

1.361 κιλά

116 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 KAROQ 1.0 TSI

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 19.900€
από

η άνεση των χώρων και στις δύο σειρές καθισµάτων και 
η πρακτικότητα – πολύ έξυπνες, µεταξύ άλλων, οι θήκες 
στην κεντρική κονσόλα που σου επιτρέπουν να ανοίξεις 
µπουκάλι µε ένα χέρι.

Γενικότερα το Karoq είναι ένα άνετο αυτοκίνητο για 
όλους τους επιβάτες, που απολαµβάνουν ξεκούραστες 
διαδροµές. Έχοντας ως βάση το γνωστό προσαρµόσιµο 
πλαίσιο MQB, η διάταξη της ανάρτησης µε ηµιάκαµπτο 
στις προσθιοκίνητες εκδόσεις (όπως αυτή της δοκιµής 
µας, οι 4x4 έχουν πολλαπλούς συνδέσµους) διασφαλίζει 
πολύ καλά επίπεδα άνεσης, βρίσκοντας τη χρυσή τοµή µε 
το κράτηµα. Στις στροφές το Kodiaq γέρνει όσο θα περί-
µενες, ενώ στην ευθεία εντυπωσιάζει η πολύ καλή ποιό-
τητα κύλισης, που παραπέµπει σε ακριβότερα SUV. Από 
την άλλη, το Karoq µε τα 17,2 εκ. απόστασης από το έδα-
φος (17,6 εκ. στα 4x4) δεν έχει καµία αντίρρηση για βόλτα 
στην ύπαιθρο, περνώντας µε άνεση από χωµατόδροµους 
µε µεγάλα νεροφαγώµατα (σαφώς µε το σωστό λαστιχάκι 
βελτιώνεται η πρόσφυση ακόµη και για το προσθιοκίνητο 
της δοκιµής µας). Το ηλεκτροµηχανικό τιµόνι έχει πολύ 
καλή ακρίβεια (παρά την κάπως ελαφριά αίσθηση που θα 
αρέσει στους περισσοτέρους), ο εξάρης επιλογέας κου-

µπώνει πρόθυµα και το πεντάλ των φρένων έχει καλή 
αίσθηση.

Το Karoq είναι ένα ακόµη µοντέλο του VW Group ό-
που ο γνωστός τρικύλινδρος χιλιάρης TSI κάνει µια χαρά 
τη δουλειά του. Αποδίδει 116 άλογα και 200 Nm ροπής 
και κινεί µε ευκολία το αµάξωµα των +1,36 τόνων, ενώ 
ακόµη και µε πλήρη φορτίο (επιβάτες και µπαγκάζια) δεν 
δείχνει να πτοείται και προσφέρει καλές ρεπρίζ για προ-
σπεράσεις. Όσο για τη χροιά του, θα την προσέξεις µόνο 
αν είσαι υποψιασµένος για την τρικύλινδρη διάταξή του.

Συµπερασµατικά, το Karoq αποτελεί µία πολύ καλή 
πρόταση που προσφέρεται σε πολύ καλή τιµή και µε πλή-
ρη εξοπλισµό. Επίσης, διαθέτει αρκετές µοδάτες τεχνολο-
γίες (π.χ. digital πίνακας, παραµετροποίηση σασί, off-road 
πρόγραµµα για τα τετρακίνητα, εξατοµικευµένο κλειδί 
κ.ά.) για όσους διαθέτουν κάτι το παραπάνω. Σχεδιαστικά 
µπορεί να µην ενθουσιάζει, αλλά, όπως κάθε Skoda, είναι 
ποιοτικό, καλοφτιαγµένο, ευρύχωρο, πρακτικό και τιµά µε 
το παραπάνω τη σχέση value for money. Ειδικά αν είστε 
οικογενειάρχης και αναζητάτε ένα ευρύχωρο SUV που θα 
χωρά όλους και όλα και δεν θέλετε να ξεφύγετε σε τιµή 
και µέγεθος, το Karoq είναι ίσως η σωστή επιλογή.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗN ΓΑΛΛΙΑ

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΤΟ ΝΕΟ CITROEN C4 CACTUS 
ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΗ

H Citroën θυμάται το παρελθόν της και τις αξίες που την έκαναν 
γνωστή, με το C4 Cactus να είναι το πρώτο δείγμα γραφής.
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Γ
εγονός είναι πως το αρχέτυπο C4 Cactus δεν εί-
ναι ένα αυτοκίνητο που γίνεται άμεσα αποδεκτό. 
Μπορεί αυτό να οφείλεται στα πολύ μεγάλα 
Airbumps, μπορεί και στους χρωματικούς συν-
δυασμούς που αυτά επιφέρουν, ωστόσο γεγονός 
είναι πως για την τελευταία εκδοχή του μοντέλου 

η γαλλική εταιρεία κινήθηκε πιο συμβατικά, πιο mainstream, 
αν προτιμάτε.

Όχι, δεν κατάργησε τα Airbumps και δεν είχε και λόγο να 
το κάνει, από τη στιγμή που αποτελούν ένα στοιχείο αναγνώρι-
σης. Απλώς εξορθολόγισε τη σχεδίασή τους, κάνοντάς τα πιο 
μικρά και τοποθετώντας τα στη βάση των θυρών. Ταυτόχρονα 
προσάρμοσε το εμπρός μέρος στα τελευταία σχεδιαστικά της 
δεδομένα ψηλώνοντάς το και κάνοντάς το πιο χαρακτηριστικό, 
ενώ τα συνολικά 9 χρώματα και τα 4 Colour Packs, όπως τα 
ονομάζει η Citroën, δίνουν συνολικά 31 συνδυασμούς και βέ-
βαια μεγάλες δυνατότητες προσωποποίησης.

Στο εσωτερικό οι αλλαγές έχουν να κάνουν κυρίως με τα 
καθίσματα, μια και κατά τα άλλα ο διάκοσμος και νεανικός είναι 
και σύγχρονος. Εδώ, λοιπόν, οι σχεδιαστές της γαλλικής εταιρεί-
ας επένδυσαν στα νέα καθίσματα, τα οποία ονόμασαν Advanced 
Comfort Seats, χρησιμοποίησαν αφρώδες υλικό νέου τύπου 
που κατανέμει καλύτερα το βάρος, ενώ αύξησαν και το πάχος 
κατά 15 χιλιοστά. Στην πράξη τα καθίσματα αυτά, που ξεχωρί-
ζουν και οπτικά, αποδεικνύονται ξεκούραστα, ακόμη και μετά 
από αρκετά χιλιόμετρα, ενώ κατορθώνουν να δημιουργήσουν το 
ευθύς εξαρχής επιθυμητό: την αίσθηση μεγαλύτερης άνεσης.

Κατά τα άλλα, οι χώροι δεν έχουν διαφοροποιηθεί σημα-
ντικά –το πορτμπαγκάζ έχει μεγαλώσει κατά 10 λίτρα φτάνο-
ντας τα 358 ως ελάχιστη τιμή και τα 1.170 λίτρα ως μέγιστη–, 
ενώ για χάρη της πρακτικότητας στην καθημερινή χρήση υ-
πάρχουν πολλές θέσεις για μικροαντικείμενα. Ακόμη και για 
μπουκάλια 1,5 λίτρων, τόσο στις εμπρός πόρτες όσο και στις 
πίσω, ενώ και πάλι χαρακτηριστικό όσο και πρακτικό είναι το 
μεγάλο ντουλαπάκι στο πάνω μέρος του ταμπλό. Πάντως, με 
την αναβάθμιση περιμέναμε τα πίσω παράθυρα να είναι πλέ-
ον κανονικά και όχι ανακλινόμενα.

Από και κει πέρα, χάριν της άνεσης οι μηχανικοί της 
Citroën χρησιμοποίησαν μια καινούργιας σχεδίασης ανάρτηση, 
η οποία μπορεί να μην είναι υδραυλική όπως στο παρελθόν, 
αλλά διαθέτει υδραυλικά στοιχεία, κάτι που διαφαίνεται και από 
την ονομασία της (Progressive Hydraulic Cushions – PHC).

Πρόκειται για υδραυλικά stops που όχι μόνο απορρο-
φούν τις έντονες ανωμαλίες των δρόμων αλλά δεν εμφανί-
ζουν και ανάδραση, με αποτέλεσμα πράγματι το επίπεδο άνε-
σης, ειδικά σε κακό οδόστρωμα που γίνεται και πιο άμεσα 
αντιληπτό, να είναι εμφανώς καλύτερο σε σχέση τόσο με τον 
προκάτοχό του όσο και με τον μέσο όρο της μικρής-μεσαίας 
κατηγορίας.

Παράλληλα, η ανάρτηση, όπως διαπιστώσαμε οδηγώντας 
το νέο Citroën στους δρόμους γύρω από τη Μασσαλία, ελέγχει 
καλά τις κινήσεις του αμαξώματος. Το C4 Cactus δεν μεταμορ-
φώθηκε βέβαια σε σπορ μοντέλο –άλλωστε δεν ήταν αυτός ο 
στόχος και η επιδίωξη–, αλλά είναι ένα ευχάριστο αυτοκίνητο 
που θα επιτρέψει να καλυφθούν με άνεση πολλά χιλιόμετρα.

Και με οικονομία, μια και η γκάμα των κινητήρων περι-
λαμβάνει σύνολα που έχουν ξεχωρίσει και στο παρελθόν 
στον συγκεκριμένο τομέα. Η βάση για τα σύνολα βενζίνης 
είναι ο ατμοσφαιρικός τρικύλινδρος PureTech των 1.200 κυ-
βικών και των 92 ίππων, ενώ από κει και πάνω υπάρχουν 
δύο turbo εκδοχές του με 110 και 130 ίππους. Η πρώτη μπο-
ρεί να συνδυαστεί και με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ 
συνολικά οι εντυπώσεις από τον πιο ισχυρό είναι θετικές, μια 
και αποδεικνύεται ελαστικός από χαμηλά και δεν πιέζεται σε 
όλη την κλίμακα των στροφών.

Εδώ ρόλο παίζει το ότι το νέο C4 Cactus, παρόλο που έ-
βαλε κάποια κιλά σε σχέση με τον προκάτοχό του, είναι με 
βάρος λίγο πάνω από τα 1.100 κιλά από τους πιο light εκπρο-
σώπους της κατηγορίας. Το τελευταίο διευκολύνει το έργο 
και των κινητήρων πετρελαίου, που είναι ο 1.600 BlueHDI σε 
εκδόσεις των 100 και 120 ίππων, με την κορυφαία να είναι 
στην πορεία διαθέσιμη και με αυτόματο κιβώτιο.
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1.590 κ.εκ.

117 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

154 Nm / 4.000 σ.α.λ.

11,5 δλ.

183 χλµ./ώρα

7,2 λίτρα / 100 χλµ.

4,365x1,810x1,640 µέτρα

406-1.183 λίτρα

1.335 κιλά

131 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

MITSUBISHI ASX 1.6

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 17.120€
από

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ

MITSUBISHI ASX 1.6
ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΞΙΖΕΙ

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΤΟ ASX ∆ΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ 
«ΠΑΡΩΝ» ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ 

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ.

∆ΟΚΙΜΗ

Μ
πορεί ως µοντέλο να µην είναι το πιο σύγχρονο της 
αγοράς, χάρη όµως στο δεύτερο κατά σειρά 
facelift, που δέχτηκε τους τελευταίους µήνες, δεί-
χνει αρκετά ανανεωµένο και επίκαιρο. Το ASX 
προσφέρεται πλέον µόνο σε µία έκδοση, αυτή της 

δοκιµής µας, µε ατµοσφαιρικό κινητήρα 1,6 λίτρων που στοχεύει 
πρωτίστως στην οικονοµία.

Οπτικά, στις αλλαγές του νέου ASX, του 2018, περιλαµβάνονται 
νέοι προφυλακτήρες, µια µάσκα µε χρωµιωµένες µπάρες, φώτα 
LED ηµέρας, καθώς και µία κεραία νέου τύπου. Όλα αυτά δίνουν 
ένα πιο φρέσκο αισθητικό αποτέλεσµα, από το οποίο δεν λείπει ο 
δυναµισµός. Και εντός όµως υπάρχουν βελτιώσεις, οι οποίες α-
ναβαθµίζουν το τελικό αποτέλεσµα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη 
βελτίωση της ηχοµόνωσης της καµπίνας, τα νέα καθίσµατα µε 
καλύτερη πλευρική στήριξη και το επίσης νέο infotainment σύ-
στηµα, που είναι µάλιστα και ιδιαίτερα πρακτικό στη χρήση του.

Στα υπέρ µπορούµε να συµπεριλάβουµε επίσης την καλή θέ-
ση οδήγησης, που προσφέρει µεταξύ άλλων αυξηµένη περιµετρι-
κή ορατότητα, καθώς και την ευρυχωρία του σαλονιού, που είναι 
από τα πιο µεγάλα της κατηγορίας. Στον αντίποδα, πάλι, έχουµε τα 
χρησιµοποιούµενα υλικά, που είναι σχετικά σκληρά και, χωρίς να 
είναι µέτρια, δεν φτάνουν σε ποιότητα αυτά άλλων ανταγωνιστών.

Περνώντας στον κινητήρα, ο 1.6 MIVEC είναι µεν παλιός γνώ-
ριµος, ο οποίος ωστόσο έχει δεχτεί αρκετές βελτιώσεις από τους 
µηχανικούς της φίρµας. Πλέον πληροί τις νεότερες προδιαγραφές 
ρύπων Euro 6b, κερδίζοντας κάτι σε οικονοµία και ποιότητα λει-
τουργίας, χωρίς να χάνει σε ισχύ µε τους 117 ίππους. Στα πλεονε-
κτήµατα προσθέστε την ελαστικότητα που προσφέρει και την πολύ 
λογική κατανάλωση για το µέγεθος του αυτοκινήτου. Θετικές εντυ-
πώσεις αφήνει και η συνεργασία του µε το µηχανικό κιβώτιο των 
5 σχέσεων, αν και στην κίνηση στην εθνική λείπει µία έκτη, µα-
κρύτερη σ χέση.

Σε ό,τι αφορά την οδική συµπεριφορά, δεν υπάρχουν ιδιαίτε-
ρες αλλαγές. Πρόκειται για ένα ευχάριστο οδηγικά όχηµα, µε σα-
φή προσανατολισµό τον δρόµο αλλά και αρκετό ύψος για να κινη-
θεί εύκολα και πέρα από αυτόν. Οι αναρτήσεις του απορροφούν 
ικανοποιητικά το σύνολο σχεδόν των ανωµαλιών, ενώ οι κλίσεις 
στις στροφές δεν φτάνουν σε σηµείο να τροµάξουν τον οδηγό. Το 
σύστηµα διεύθυνσης κόβει αρκετά κι έτσι βοηθάει στην κίνηση 
στην πόλη. ∆εν προσφέρει τροµερή πληροφόρηση, είναι όµως 
σίγουρα καλύτερο από τον µέσο όρο της κατηγορίας. Αντίστοιχα 
και τα φρένα δείχνουν αποτελεσµατικά και ακούραστα, ακόµη και 
σε σκληρή χρήση.

Στο διά ταύτα, το ASX συνεχίζει να αποτελεί µία ενδιαφέρουσα 
πρόταση για όποιον αποζητά ένα SUV ικανό να καλύψει τις ανά-
γκες µιας οικογένειας. ∆εν είναι το πιο καινούργιο, ούτε το πιο ο-
λοκληρωµένο που υπάρχει στην κατηγορία. Είναι γεγονός όµως 
ότι δεν υστερεί πουθενά, παραµένει ένα από τα πιο εύχρηστα σε 
καθηµερινή χρήση, ενώ η τιµή του είναι πραγµατικά εξαιρετική 
για το επίπεδο εξοπλισµού και τα όσα προσφέρει.
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∆ΟΚΙΜΗ

KIA STONIC 1 .4
Speedy  & Ton ic !

Από τον συνδυασµό των δύο παραπάνω λέξεων προέρχεται η ονοµασία του πρώτου κόµπακτ crossover 
της KIA, που αποτελεί µια πολύ ευχάριστη έκπληξη ακόµη και στη βασική ατµοσφαιρική του έκδοση.

Σ
την εποχή του downsizing και του turbo πολλές φορές 
ξεχνάµε την απλούστερη κατασκευαστικά εκδοχή του 
βενζινοκινητήρα, που είναι η ατµοσφαιρική, την οποία 
πολλοί επιλέγουν για αρκετούς και διάφορους λόγους. 
Όχι µόνο επειδή είναι η φτηνότερη (η χαµηλή τιµή είναι 

προφανώς το βασικότερο κίνητρο) αλλά και λόγω της απλούστερης 
και θεωρητικά πιο αξιόπιστης κατασκευής της και της µεγαλύτερης 
οικονοµίας στην πόλη (ως γνωστόν, η κατανάλωση των turbo σε 
αστικές συνθήκες είναι λίγο τσιµπηµένη).

Το Stonic της δοκιµής µας έχει κάτω από το καπό του έναν δο-
κιµασµένο ατµοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα στα 1.400 κ.εκ. 
µε φουλ µεταβλητό χρονισµό και ψεκασµό πολλαπλών σηµείων. 
Πρόκειται για µια αξιόπιστη επιλογή που αποδίδει 100 ίππους και 
πραγµατικά αν κάποιος δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στον τοµέα 
των επιδόσεων ή δεν έχει γλυκαθεί από turbo ροπές, δεν χρειάζε-
ται να προσανατολιστεί σε κάτι ακριβότερο. Το µοτεράκι κάνει µια 
χαρά τη δουλειά του, είναι γραµµικό και στρωτό στη λειτουργία του 
και µόνο όταν υπάρχουν και πίσω επιβάτες θα νιώσεις πως ζορίζε-
ται κάπως (είπαµε, το turbo µάς έχει καλοµάθει). Επίσης, συνδυά-
ζεται µε χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο που έχει καλή κλιµάκωση και 
πολύ καλή αίσθηση και ακρίβεια του επιλογέα.
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1.368 κ.εκ.

100 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

133 Nm / 4.000 σ.α.λ.

12,6 δλ.

172 χλμ./ώρα

7,2 λίτρα / 100 χλμ.

4,140x1,760x1,520 μέτρα

325-1.155 λίτρα

1.278 κιλά

125 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΏΡΌΣ ΑΠΌΣΚΈΥΏΝ

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

KIA STONIC 1.4 D-CVVT

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 16.090€
από

Γενικότερα το Stonic είναι ένα ευκολοδήγητο μικρό SUV με κα-
λή θέση οδήγησης και καλή ορατότητα προς τα έξω. Η ποιότητα 
κύλισης είναι από τις καλύτερες στην κατηγορία, στις υψηλές ταχύ-
τητες εντυπωσιάζει με τη σταθερότητά του, ενώ δεν υπάρχουν ενο-
χλητικοί αεροδυναμικοί θόρυβοι. Το ηλεκτρομηχανικό τιμόνι έχει 
μια ελαφρότητα αλλά δεν στερείται ακρίβειας, ενώ, όπως συνηθίζει 
η KIA για να προσδώσει έναν σπορτίφ τόνο στα μοντέλα της, η α-
νάρτηση είναι ίσως λίγο πιο σφιχτή (ειδικά του ημιάκαμπτου) απ’ ό,τι 
θα έπρεπε, μετριάζοντας ως έναν βαθμό την απόσβεσή της (βέβαια 
εδώ παίζουν ρόλο οι στάνταρ 17άρες ζάντες). Έτσι, το Stonic είναι 
ένα από τα πιο σπορτίφ κόμπακτ SUV (δίχως να σημαίνει πως δεν 
είναι άνετο), στρίβοντας σαν ένα καλοστημένο supermini και δίχως 
να παίρνει κλίσεις στις στροφές. Όσο για τις κακοτοπιές και τις λακ-
κούβες, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε και τόσο όταν υπάρχουν 18,3 
εκατοστά που απέχει το αμάξωμα από το έδαφος και προσφέρονται 
για απροβλημάτιστες βόλτες σε χωματόδρομους και στην ύπαιθρο.

Εδώ να πούμε πως το Stonic αποτελεί σχεδιαστικό προϊόν της 
στενής συνεργασίας του στούντιο στην Ευρώπη με εκείνο στην Κο-
ρέα, ενώ κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Sohari (στην Κορέα). Το 
μήκος του φτάνει τα 4,14 μέτρα και το κατατάσσει στον μέσο όρο 
των μικρών SUV (όταν με ύψος στα 1,52 μέτρα είναι από τα χαμη-
λότερα), προσφέροντας από τους καλύτερους χώρους για τους επι-
βάτες, ειδικά για τους πίσω, που έχουν ικανοποιητική απόσταση 
τόσο για τα γόνατά τους όσο και για τα κεφάλια τους. Στο γεγονός 
αυτό συμβάλλει και το σχετικά μεγάλο μεταξόνιο των 2,58 μέτρων, 
με τον χώρο αποσκευών να φτάνει τα 352 λίτρα (μαζί με τον κρυφό 
χώρο κάτω από το κάλυμμα, υπάρχει κιτ ασφαλείας και όχι ρεζέρ-
βα) και την πρακτικότητα να εκτοξεύεται στα 1.155 λίτρα όταν αναδι-
πλωθούν τα πίσω διαιρούμενα καθίσματα.

Το ταμπλό είναι σύγχρονο και εργονομικό και στο κέντρο δε-
σπόζει μία στάνταρ οθόνη 7΄΄ με όμορφα γραφικά και εύχρηστο 
μενού. Θήκες για μικροαντικείμενα υπάρχουν σχεδόν παντού, ανά-
μεσα στα αναλογικά όργανα υπάρχει μια ευανάγνωστη οθόνη πολ-
λαπλών ενδείξεων, ενώ η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και το 
προσεγμένο φινίρισμα σε κάνουν να αγνοείς τα σκληρά πλαστικά. 
Και, σύμφωνα με την KIA, το Stonic είναι το πιο «εξατομικευμένο» 
μοντέλο που έχει λανσάρει μέχρι τώρα, προσφέροντας επιλογή α-
νάμεσα σε εννέα βαφές αμαξώματος και πέντε οροφής, δημιουρ-
γώντας 20 διαφορετικούς ελκυστικούς συνδυασμούς τους οποίους 
συμπληρώνουν οι νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου.

Το Stonic της δοκιμής μας με τον 1.400άρη κινητήρα κοστίζει 
από €16.090, ενώ υπάρχει και η οικονομικότερη επιλογή, στα 1.200 
κ.εκ. με τους 86 ίππους, από τα €14.490. Πρόσφατα ξεκίνησε η διά-
θεση της turbo τρικύλινδρης έκδοσης στα 1.000 κ.εκ. με τα 120 άλο-
γα (από €17.090), ενώ η ντίζελ των 1,6 λίτρων με τους 110 ίππους 
κοστίζει από €17.760. Και, όπως σε όλα τα μοντέλα της KIA, υπάρ-
χει εγγύηση για 7 χρόνια για τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου ή 
150.000 χιλιόμετρα (αν μη τι άλλο, ένα σημαντικό κίνητρο αγοράς).
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