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ΜΗ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ!

HYUNDAI  i30  1.0T – JEEP RENEGADE – TO ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

POLESTAR P1 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

SEAT ARONA 1.0 TSI 
ΑΠΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

MERCEDES X-CLASS
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  &  Χ Α Ρ Α
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4. ΤΑ ΠΙΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΕΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ, 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑ∆ΕΙΧΘΕΙ ΣΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
6. ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
8. ΤΟ RENEGADE ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΤΩΝ JEEP, 
ΑΛΛΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΚΥΡΟΣ 

ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
OFF-ROAD
10. ΤΟ ΠΡΩΤΟ PREMIUM PICKUP 
ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ Η MERCEDES 
X-CLASS ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ SUV
12. ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. ΑΥΤΟ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ARONA ΓΙΑ ΤΗ SEAT, 
ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΑΙ 
ΝΕΑΝΙΚΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1.0 
TSI ΤΩΝ 115 ΙΠΠΩΝ

14. ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΡΑΚΤΕΡ; ΑΝ ΕΧΕΙ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5.700 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
500 ΙΠΠΩΝ ΤΗΣ CHEVROLET ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο STIG ΤΟΥ 
«TOP GEAR», ΠΟΛΥ. ΤΟΣΟ, ΠΟΥ 
ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΡΕΚΟΡ!
16. ΤΟ HYUNDAI i30 ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΡΙΚΥΛΙΝ∆ΡΟ TURBO ΤΩΝ 1.000 
ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 120 ΙΠΠΩΝ 
ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
∆ΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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
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CIGARETTE RACING 515 PROJECT ONE 
ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 225 ΧΛΜ./ ΩΡΑ!

Με αυτό το εντυπωσιακό ηλεκτρικό α-
γωνιστικό η VW θέλει στις 24 Ιουνίου 
να πετύχει στη διάσηµη ανάβαση του 

Pikes Peak χρόνο µικρότερο των 8:57:118 λε-
πτών και να είναι πλέον αυτή η κάτοχος του 
ρεκόρ. Οι προθέσεις της άλλωστε διαφαίνο-
νται και από την ονοµασία του, που είναι VW 
I.D. R Pikes Peak.

Το µήκους 5,20 µέτρων αγωνιστικό έχει 
πλαίσιο από ανθρακόνηµα και κλωβό ασφα-
λείας από ατσάλι, δεν ξεπερνά µαζί µε τον ο-
δηγό του τα 1.100 κιλά, ενώ ο ηλεκτροκινητή-
ρας του αποδίδει 680 ίππους και 650 Nm. Λο-
γικά εντυπωσιακές είναι και οι επιδόσεις του: 
για το 0-100 χρειάζεται µόλις 2,25 δεύτερα, τι-
µή καλύτερη από αυτήν των µονοθεσίων των 
Φόρµουλα 1 και Ε. Το µυστικό για όλα τα πα-
ραπάνω είναι ο ιδανικός συνδυασµός ενερ-
γειακού περιεχοµένου και βάρους των µπατα-
ριών, καθώς και η δυνατότητα µεγάλης ανά-
κτησης ενέργειας στα περίπου 20 χιλιόµετρα 
της ανάβασης.

Οδηγός του VW I.D. R Pikes Peak θα είναι 
ο 39χρονος Γάλλος Romain Dumas που έχει 
κερδίσει δύο φορές το Le Mansκαι τρεις το 
Pikes Peak ή αλλιώς Race to the Clouds.

ΑΥΤΟ ΤΟ VW 
ΚΥΝΗΓΑ ΤΟ ΡΕΚΟΡ 
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΤΟ PIKES PEAK





ΑΠΡΙΛΙΟΣ  201804
MOTOR SHOW

Σε µια χώρα µε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και κουλτούρα παρουσιάστηκαν πολλά και 
ενδιαφέροντα µοντέλα. Σας παρουσιάζουµε τα σηµαντικότερα από αυτά.

MERCEDES A-CLASS SEDAN L
Πρόκειται για τη σεντάν έκδοση της νέας A-Class που στο 
Πεκίνο παρουσιάστηκε στην έκδοση µε µακρύ µεταξόνιο. Α-
πό τα τέλη του χρόνου θα διατεθεί και στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά µε κανονικό µεταξόνιο και τους κινητήρες (βενζίνη από 
1,33 λίτρα µε 136 ίππους, ντίζελ από 1,5 λίτρα µε 116 ίππους) 
της πεντάθυρης A-Class που ξεκινά την εµπορική της πορεία 
στη χώρα µας τον Ιούνιο.

POLESTAR 1
Το Polestar 1, το πρώτο µοντέλο του brand της Volvo που 
θα αναλάβει να φτιάχνει τα σπορ ηλεκτρικά και υβριδικά 
της µοντέλα, παρουσιάστηκε και στο Πεκίνο, όπου ανακοι-
νώθηκε η τιµή του. Αυτή θα βρίσκεται στα 155.000 ευρώ 
για τις ευρωπαϊκές αγορές και είναι αντίστοιχη µε τον α-
νταγωνισµό (το Tesla Model S P100D κοστίζει στις ΗΠΑ 
περί τα 135.000 δολάρια, ενώ η Panamera 4 E-Hybrid κά-

MAYBACH ULTIMATE LUXURY CONCEPT
H κορυφαία πολυτέλεια της γερµανικής εταιρείας συναντά ένα 
αµφιλεγόµενο σχέδιο που µε µήκος στα 5,26 µέτρα προσπαθεί 
να τα συνδυάσει όλα (σεντάν και SUV) στη συσκευασία του ενός. 
Στο σαλόνι κυριαρχούν το δέρµα και τα κορυφαίας ποιότητας υ-
λικά, ενώ στο πίσω µέρος τα δύο ανεξάρτητα καθίσµατα θυµί-
ζουν «αεροπορικές» θέσεις, όταν την κινεζική προσέγγιση του 
concept εκδηλώνει η ύπαρξη θηκών για σερβίτσιο τσαγιού (στην 
Ευρώπη έχουµε συνηθίσει για σαµπάνια!). Φυσικά ένα τόσο µε-
γάλο concept που παρουσιάζεται στο Πεκίνο δεν θα µπορούσε 
να είναι  µόνο ηλεκτρικό µε συνολική ισχύ στα 750 άλογα και αυ-
τονοµία έως 320 χιλιόµετρα.

SKODA KAMIQ
Αν και το Kamiq δεν πρόκειται να πωληθεί στην Ευρώπη, 
η Skoda επιβεβαίωσε ότι µια έκδοση παραγωγής του 
πρωτότυπου Vision X (που παρουσιάστηκε τον περασµένο 
µήνα στη Γενεύη) θα περάσει στην παραγωγή µέσα στο 
2019. Θα είναι ένα πιο εξελιγµένο µοντέλο από το αντίστοι-
χο κινεζικό που βλέπουµε εδώ, καθώς θα βασίζεται στην 
πλατφόρµα MQB του γκρουπ VW, ενώ θα είναι έτσι σχεδι-
ασµένο ώστε να µπορεί να ενσωµατώσει και υβριδική 
τεχνολογία.

LEXUS ES
Σχεδιαστικά το νέο ES υιοθετεί τη γνωστή άποψη µε την τε-
ράστια µάσκα µπροστά και τα στενόµακρα πίσω φωτιστικά 
σώµατα. Μία πολύ σηµαντική διαφορά στο νέο Lexus ES έ-
χει να κάνει µε τη νέα προσθιοκίνητη (αντίο στην πίσω κίνη-
ση) πλατφόρµα GA-K. Από πλευράς κινητήρων υπάρχουν 
δύο εκδόσεις. Η ES 350 εφοδιάζεται µε έναν V6 των 3,5 λί-
τρων και αποδίδει 306 ίππους, ενώ η υβριδική ES 300h έχει 
έναν νέο τετρακύλινδρο των 2,5 λίτρων (σε κύκλο Atkinson) 
µε συνδυασµένη ισχύ στα 218 άλογα

VOLVO XC40 PHEV
Το υβριδικό XC40 Τ5 Twin Engine κινείται από τον νέο τρικύ-
λινδρο turbo βενζίνης των 1.500 κ.εκ. που για την περίσταση 
αποδίδει 180 ίππους και συνδυάζεται µε έναν ηλεκτροκινη-
τήρα 75 ίππων. Έτσι, η συνδυαστική απόδοση φτάνει τα 250 
άλογα και τα 400 Nm. Μέχρι στιγµής η σουηδική εταιρεία δεν 
έχει ανακοινώσει τα χιλιόµετρα που το XC40 T5 Twin Engine 
θα µπορεί να καλύψει αµιγώς ηλεκτρικά, αλλά λογικά θα 
πρέπει να είναι κοντά στα 50 χιλιόµετρα.

JEEP GRAND COMMANDER
Πρόκειται για το µεγαλύτερο µοντέλο της Jeep που µε συνο-
λικά επτά θέσεις στοχεύει στην Κίνα. Σχεδιαστικά το Grand 
Commander µε τις τρεις σειρές καθισµάτων παραπέµπει 
στο εξαιρετικό νέο Compass. Την κίνηση αναλαµβάνει δίλι-
τρος turbo κινητήρας που συνδυάζεται µε αυτόµατο κιβώτιο 
8 σχέσεων.

τω από τα 100.000 δολάρια). Απ’ όσα γνωρίζουµε µέχρι 
τώρα, θα εφοδιάζεται µε έναν δίλιτρο κινητήρα βενζίνης 
που θα κινεί τους εµπρός τροχούς, ενώ µία µπαταρία 
των 34 kWh θα κινεί δύο ηλεκτρικά µοτέρ στον πίσω ά-
ξονα. Η ηλεκτρική του αυτονοµία θα φτάνει τα 150 χιλιό-
µετρα, ενώ η συνολική ισχύς θα είναι περίπου στους 600 
ίππους.

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ 2018
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Φέτος τον Μάιο η Peugeot κάνει επανάσταση και 
φέρνει πρώτη την άνοιξη στην αγορά αυτοκινή-
του στην Ελλάδα µε ειδικές τιµές. Από 2 έως 12 
Μαΐου 2018 όλοι οι δρόµοι οδηγούν στο επίση-

µο δίκτυο διανοµέων της Peugeot για τις ανεπανάληπτες 
Spring Sales της γαλλικής µάρκας.

H εµβληµατική γαλλική αυτοκινητοβιοµηχανία µε τα πο-
λυβραβευµένα µοντέλα και την πρωτοποριακή τεχνολογία 
κάνει άλλο ένα εντυπωσιακό βήµα και γίνεται η πρώτη εται-
ρεία αυτοκινήτου στην Ελλάδα που προσφέρει ειδικές τιµές 
στο πλαίσιο του καθιερωµένου ανοιξιάτικου δεκαηµέρου εκ-
πτώσεων.

Πιο συγκεκριµένα, από την Τετάρτη 2 Μαΐου µέχρι και το 
Σάββατο 12 Μαΐου στο επίσηµο δίκτυο της Peugeot σε όλη τη 
χώρα οι υποψήφιοι πελάτες θα γνωρίσουν τα µοναδικά οφέ-
λη των Spring Sales από την Peugeot και µόνο για τις παρα-
πάνω ηµεροµηνίες.

Η προωθητική ενέργεια ισχύει αυστηρά για περιορισµένο 
αριθµό καινούργιων αυτοκινήτων και σε ευρεία γκάµα εκδό-
σεων –κινητήρων και επιπέδων εξοπλισµού– ισχύουν τιµές-
έκπληξη για όλα τα επιβατικά και τα επαγγελµατικά µοντέλα 
της Peugeot. Οι µοναδικές προσφορές Spring Sales ισχύουν 
και για την οικογένεια των SUV της Peugeot: τα ασυναγώνι-
στα 2008, 3008 & 5008!

PEUGEOT SPRING SALES
H PEUGEOT ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΞΑΝΑ 

ΜΕ ΜΙΑ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
H εγχώρια αντιπροσωπεία της Peugeot προχωρά σε µια ακόµη δελεαστική 

προωθητική ενέργεια που περιλαµβάνει ένα µοναδικό δεκαήµερο εκπτώσεων!

KIA: Νέο ρεκόρ πωλήσεων – Μεγάλη 
αύξηση υβριδικών και ηλεκτρικών

Η Kia Motors Europe κατέγραψε το καλύτερο τρίµηνο πωλήσε-
ων στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε 

πρόσφατα ο σύνδεσµος ACEA (European Automobile 
Manufacturers’ Association). Συγκεκριµένα, οι ευρωπαϊκές πω-
λήσεις της Kia αυξήθηκαν κατά 5,2% τους πρώτους τρεις µήνες 
του έτους –από τις 124.987 πωλήσεις στις 131.434–, σηµειώνοντας 
το καλύτερο α΄ τρίµηνο της µάρκας στην αγορά της Γηραιάς Ηπεί-
ρου. Ο Μάρτιος ήταν επίσης ο καλύτερος µήνας πωλήσεων της 
Kia στην Ευρώπη µε 57.492 πωλήσεις και αύξηση 4,5% σε σχέση 
µε τις περσινές 55.007 πωλήσεις τον ίδιο µήνα. Το µερίδιο της Kia 
στην ευρωπαϊκή αγορά για το Q1 του 2018 ήταν στο 3,1%, ξεπερ-
νώντας το 2,9%, και παράλληλα πάνω από τον δείκτη ανάπτυξης 
του 0,6% της Ε.Ε., συγκριτικά µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2017.

TEOREN MOTORS: Νέα βράβευση 
από τo GROUPE RENAULT

Η TEOREN MOTORS Β. Ν. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, αποκλειστικός 
εισαγωγέας των αυτοκινήτων Renault και Dacia στην 

Ελλάδα, βραβεύτηκε από το GROUPE RENAULT στο πλαί-
σιο του παγκόσµιου διαγωνισµού P.A.R.I.S. CHALLENGE. 
Η βράβευση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδοµένου ότι η 
TEOREN MOTORS είναι µία από τις µόλις 11 εταιρείες που 
βραβεύτηκαν, ανάµεσα σε 78 χώρες σε παγκόσµιο επίπε-
δο.  Στη βράβευση παρευρέθηκαν για την TEOREN 
MOTORS η αντιπρόεδρος και αναπληρώτρια διευθύνουσα 
σύµβουλος κ. Ντένη Θεοχαράκη, ο εµπορικός διευθυντής 
κ. Βασίλης Ευθυµιάδης, καθώς και ο διευθυντής Πωλή-
σεων κ. Γιώργος Σταµέλος.

Νέο VW Polo GTI µε €21.950

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε την τιµή πώλη-
σης της ισχυρότερης έκδοσης του Polo µε τον δίλιτρο 

TSI που αποδίδει 200 άλογα. Μία ακόµη επιλογή προστίθε-
ται στα γρήγορα «µικρά», µε το νέο Polo GTI να ξεκινά από 
τα €21.950 στην έκδοση µε το χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο και 
από τα €24.950 στην αυτόµατη 6-τάχυτη έκδοση µε το DSG. 
Το ισχυρότερο Polo διατίθεται σε αποκλειστικά πεντάθυρο 
αµάξωµα. O δίλιτρος TSI (αντικαθιστά τον 1.800άρη) αποδί-
δει 200 ίππους στις 4.400-6.000 σ.α.λ. και 320 Nm στις 
1.500-4.400 σ.α.λ. Στην έκδοση DSG το 0-100 ολοκληρώνε-
ται σε 6,7 δευτερόλεπτα, µε την τελική να φτάνει τα 237 
χλµ./ώρα. Η µετάδοση περνά στους µπροστινούς τροχούς 
µέσω ηλεκτρονικά ελεγχόµενου διαφορικού XDS.

Jeep Camp Γλυφάδα: Ώρα για παιχνίδι κάθε Σάββατο!

Από το Σάββατο 28 Απριλίου, θα µπορούν να νιώσουν την Go Anywhere – Do 
Anything, αίσθηση που για περισσότερα από 75 χρόνια προσφέρουν τα Jeep, ένα 

βήµα από την πόρτα τους, στο Jeep Camp της Γλυφάδας (Λ. Βουλιαγµένης 87, Ώρες λει-
τουργίας: Σάββατο 10:00 – 16:00). Εκεί, στο τιµόνι του ολοκαίνουργιου Jeep Compass 
αλλά και του Jeep Renegade, θα ζήσουν µία πρωτόγνωρη εµπειρία µε τις ικανότητες 
των δύο µοντέλων. 

Οι οδηγοί και τα Jeep, θα περάσουν από βαθιές παγίδες νερού και λάσπης, θα κά-
νουν τραµπάλα, ανάβαση, κατάβαση και πλευρική κίνηση σε µεγάλες κλίσεις, αλλά θα 
κινηθούν και σε έντονα βραχώδες περιβάλλον, δοκιµασίες που τα Jeep έχουν σχεδια-
στεί για να υπερβαίνουν χωρίς κόπο, αποδεικνύοντας έτσι την ιστορική υπεροχή τους 
στην εκτός δρόµου κίνηση. Περισσότερα στα σηµεία Jeep AutoOne Γλυφάδα (Λ. Βου-
λιαγµένης 88, τηλ.: 210 9644691) και Jeep AutoOne Αµαρουσίου (Λ. Κηφισίας 30, τηλ.: 
210 6890600).
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JEEP RENEGADE
Ποτέ άλλοτε η εµπειρία ενός αυθεντικού Jeep δεν ήταν τόσο προσιτή

Τ
ο Renegade συνδυάζει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο µοντέ-
λο µε τον αυθεντικό χαρακτήρα ενός Jeep, κάνοντας ευθύς εξαρχής σαφή την κα-
ταγωγή του. Με το χαρακτηριστικό σχήµα του, την κλασική του µάσκα, την αυξηµέ-
νη απόστασή του από το έδαφος και τις λεπτοµέρειες που δεν αφήνουν καµία αµ-
φιβολία για τις off-road δυνατότητες που µπορεί να έχει µόνο ένα Jeep.

Στο εσωτερικό, η άνεση και η διασκέδαση διασφαλίζονται απόλυτα από συστήµατα τε-
λευταίας τεχνολογίας όπως το διαθέσιµο κορυφαίο ηχοσύστηµα 9 ηχείων της Beat µε ισχύ 
506 watt αλλά και πλήθος στάνταρτ ή διαθέσιµων χαρακτηριστικών. Όπως για παράδειγµα τα 
ενσωµατωµένα χειριστήρια στο τιµόνι, τα συστήµατα πολυµέσων UconnectTM LIVE µε τις 
οθόνες αφής διάστασης από 5” µέχρι και 8.4” µε ραδιόφωνο DAB και Bluetooth Handsfree, 
στα οποία ενσωµατώνονται επίσης τα χειριστήρια του συστήµατος  κλιµατισµού καθώς και το 
σύστηµα πλοήγησης όπου αυτό είναι διαθέσιµο. Το Renegade διατίθεται επίσης µε κορυφαίο 
πίνακα οργάνων που διαθέτει οθόνη TFT 7” (στάνταρ στις εκδόσεις Limited & Trailhawk) και 
εξασφαλίζει έγχρωµη, άµεση και ευανάγνωστη απεικόνιση όλων των πληροφοριών των 
συστηµάτων του οχήµατος, µε επιπλέον δυνατότητα ρυθµίσεων µε βάση τις προσωπικές ε-
πιλογές του οδηγού.

Την ίδια στιγµή ο στιβαρός σχεδιασµός του δηµιουργεί τη βεβαιότητα πως εδώ τα πάντα 
αντέχουν και στην πιο σκληρή χρήση. Κάτι που εξασφαλίζεται και από την αρχιτεκτονική 4x4 
Small Wide του πλαισίου, η οποία µε τον σύγχρονο σχεδιασµό και τη µεγάλη ακαµψία της 
εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Στα τελευταία συµβάλλουν και τα πολυάριθµα, 70 
συνολικά, high-tech συστήµατα ασφαλείας που διαθέτει το Renegade, από τα οποία ξεχωρί-

ζουν το σύστηµα προειδοποίησης και αποφυγής πρόσθιας σύγκρουσης (Forward Collision 
Warning-Plus), το οποίο αποτελεί πρωτιά στην κατηγορία, το σύστηµα προειδοποίησης α-
κούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (Lane Sense Departure Warning-Plus) και το σύ-
στηµα ανίχνευσης τυφλού σηµείου (Blind-spot Monitoring).

Οι επιλογές των κινητήρων που διατίθενται για το νέο Jeep Renegade θα ικανοποιήσουν 
κάθε σας ανάγκη για επιδόσεις ή/και για οικονοµία καυσίµου, ανεξάρτητα αν κινείστε εντός 
πόλης ή εκτός δρόµου. Η γκάµα των συνόλων βενζίνης ξεκινά από τα 1.600 κ.εκ. και τους 
110 ίππους και συνεχίζει µε τους Multiair των 1.400 κ.εκ. µε 140 και 170 ίππους και κίνηση 
στους εµπρός και σε όλους τους τροχούς αντίστοιχα. Η τελευταία διαθέτει και το υπερσύγ-
χρονο αυτόµατο κιβώτιο των 9 σχέσεων της Jeep.

Ο βασικός κινητήρας πετρελαίου είναι ο 2.0 MultiJet II των 1.600 κ.εκ. µε 120 ίππους, που 
κινεί αποκλειστικά τους εµπρός τροχούς. Ο αµέσως µεγαλύτερος δίλιτρος των 140 ίππων 
συνδυάζεται µε τετρακίνηση και αυτόµατο κιβώτιο 9 σχέσεων, το οποίο έχει κοντές σχέσεις 
και σύστηµα υποβοήθησης κατάβασης (Hill Descent Control) ή µε τετρακίνηση και µηχανικό 
κιβώτιο 6 σχέσεων.

Οι off-road δυνατότητες του Renegade ανεβαίνουν σε επίπεδα πρωτόγνωρα για τη συ-
γκεκριµένη κατηγορία στην έκδοση Trailhawk, που διαθέτει 170 ίππους από τον diesel των 
2.000 κυβικών, σπέσιαλ ανάρτηση, ειδικά σχε διασµένους προφυλακτήρες και προστατευτι-
κές ποδιές.

Το Jeep Renegade ξεκινά από τα 19.900 ευρώ, µε πλούσιο, όπως προαναφέραµε, 
εξοπλισµό ήδη από τη βασική του έκδοση. Περισσότερα στο www.jeep.gr.

ADVERTORIAL



ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 15.080€
4x4 από

17.350€ 
2χ4 από
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ΔΟΚΙΜΗ

MERCEDES X 250 D
DOUBLE FACE

Το πρώτο pickup της Mercedes συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία 
δεδομένα από δύο διαφορετικούς κόσμους και τα καταφέρνει περίφημα.

 ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΜΆΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Η 
αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται και 
μαζί της εξελίσσονται και οι διάφορες 
κατηγορίες αυτοκινήτων. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα τα pickups, που πλέον 
απέχουν πολύ από τον όρο «αγροτικά» 
που τα συνόδευε σχεδόν από την εμφά-
νισή τους στη χώρα μας.

Πλέον πολλά από αυτά έχουν διπλό 
χαρακτήρα, αποτελώντας εναλλακτικές προτάσεις και σε 
σχέση με τα SUV. Ακόμη και τα premium, αν πρόκειται για 
τη Mercedes X-Class, το πρώτο σύγχρονο pickup της γερ-
μανικής εταιρείας –ο προκάτοχός του χάνεται στα βάθη της 
ιστορίας της μάρκας– που, ναι, αισθητικά ακολουθεί την 
εικόνα των SUV της, με τη χαρακτηριστική μάσκα με τις δι-
πλές οριζόντιες μπάρες και το αστέρι στο κέντρο.

Από πλευράς μεγέθους, πάντως, είναι πιο μεγάλη και 
από το πιο μεγάλο SUV της, αφού το μήκος της φτάνει τα 
5,30 μέτρα. Αυτό φυσικά δεν την καθιστά ό,τι πιο ευέλικτο 
μέσα στην πόλη, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά, μια και 
οι θέσεις για πέντε –στο πίσω κάθισμα μετακινείσαι άνετα, 
απλώς κάθεσαι λίγο πιο όρθια σε σχέση με ένα κλασικό ε-
πιβατικό– πρέπει να συνδυαστούν και με μια καρότσα με 
ικανό μήκος.

Μια καρότσα που στην περίπτωση της X 250 d, που εί-
χαμε στη διάθεσή μας, στην κορυφαία έκδοση Power (οι 
άλλες δύο είναι η Pure, που έχει πιο επαγγελματικό χαρα-
κτήρα, και η Progressive, που τοποθετείται ενδιάμεσα) εί-

2.298 κ.εκ.

190 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

450 Nm / 1.500-2.500 σ.α.λ.

11,8 δλ.

175 χλμ./ώρα

9,9 λίτρα / 100 χλμ. 

5,340x1,920x1,819 μέτρα

2.259 κιλά

207 γρ./χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΌΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΌΠΉ ΣΤΡΈΨΉΣ

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

ΤΈΛΙΚΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑ

ΜΈΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉ (ΔΌΚΙΜΉΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΒΑΡΌΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΌΣ ΌΔΉΓΌΥ)

ΈΚΠΌΜΠΉ CO2

MERCEDES X 250 d 4MATIC Auto

ναι καλυμμένη από ένα ποιοτικό σκληρό πλαστικό για να 
μην υπάρχουν φθορές. Το ωφέλιμο φορτίο της φτάνει τα 
1.100 κιλά και μπορεί να μεταφέρει κανείς οτι μπορεί να 
φανταστεί. Πιο οικεία βέβαια θα είναι η εικόνα της καρό-
τσας φοτωμένης π.χ. με mountain bikes ή με ορειβατικό 
εξοπλισμό ή να σέρνει τρέιλερ με μηχανές cross ή ένα 
σκάφος (μέγιστο βάρος ρυμούλκησης οι 3,5 τόνοι). Και αυτά 
θα τα καταφέρει μια χαρά, χάρη και στον πετρελαιοκινητή-
ρα της των 2.300 κυβικών και των 190 ίππων, ο οποίος για 
την περίσταση συνδυάζεται πολύ καλά με το αυτόματο κι-
βώτιο.

Αυτό αποδεικνύεται εξαιρετική επιλογή, ειδικά αν θέ-
λεις να βγάλεις το σκάφος που λέγαμε από τη θάλασσα ή αν 
αφήσεις την άσφαλτο. Στο τελευταίο η τετρακίνηση θα σε 
βγάλει από δύσκολες καταστάσεις, σε συνδυασμό με τη ση-
μαντική απόσταση από το έδαφος αλλά και τις μεγάλες δια-
δρομές της ανάρτησης.

Οι ρυθμίσεις της τελευταίας εξασφαλίζουν ένα ικανοποι-
ητικό επίπεδο άνεσης, χωρίς ενοχλητικές τάσεις πλεύσης, 
που δεν είναι δεδομένο πως απουσιάζουν από ένα pickup, 
και με μια αξιόλογη οδική συμπεριφορά που θυμίζει αυτήν 
των SUV. Kάτι που ισχύει και για τη θέση οδήγησης, που κι 
εδώ είναι φυσικά ψηλή.

Το εσωτερικό ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη γνώριμη 
εικόνα των σύγχρονων Mercedes, με τους χαρακτηριστι-
κούς στρογγυλούς αεραγωγούς και τη μεγάλη οθόνη στο 
κέντρο του ταμπλό. Φυσικά υπάρχουν και δυνατότητες δια-

σύνδεσης με smartphone, όσο και συστήματα υποβοήθη-
σης, ενώ ο διάκοσμος δημιουργεί σαφώς την πιο πολυτελή 
αίσθηση μεταξύ των pickups και όχι μόνο.

Η Mercedes X 250 d στην κορυφαία έκδοση Power είναι 
διαθέσιμη από 45.047,45 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η γκάμα του 
πραγματικά ενδιαφέροντος pickup της Mercedes ξεκινά α-
πό τα 28.650 ευρώ προ ΦΠΑ.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

∆ΟΚΙΜΗ

999 κ.εκ.

115 ίπποι / 5.000-5.500 σ.α.λ.

200 Nm / 2.000-3.500 σ.α.λ.

9,8 δλ.

182 χλµ./ώρα

6,8 λίτρα / 100 χλµ. 

4,138x1,780x1,552 µέτρα

400 λίτρα

1.187κιλά

113 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

SEAT ARONA 1.0 TSI (115 PS)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 16.350€
από

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ

SEAT ARONA 1.0 TSI (115 PS)

Τα µικρά SUV είναι καυτά σε ό,τι αφορά τη δηµοτικότητά τους και µε το Arona η Seat δηλώνει 
δυναµικά το «παρών», ειδικά στην έκδοσή του των 1.000 κυβικών και των 115 ίππων.

Α
ν η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική για την 
εξέλιξη µιας γνωριµίας και µιας σχέσης, τότε το 
Arona έχει ευθύς εξαρχής πλεονέκτηµα. Και 
αυτό γιατί είναι όµορφο και όσο πρέπει SUV, 
ενώ η διχρωµία του συµβάλλει µε τη σειρά της 
στη δηµιουργία µια σύγχρονη ς, νεανικής και 
φρέσκιας εικόνας.

Στη φρέσκια εικόνα σε σχέση µε τα συµβα-
τικά αµαξώµατα χρωστούν άλλωστε γενικά τα SUV την επιτυχία 
τους, ενώ εξίσου φρέσκια, αλλά και high-tech, είναι και η εικόνα 
του εσωτερικού. Τόσο high-tech, που µελλοντικά θα υπάρχει δι-
αθέσιµη και η Alexa, η ψηφιακή βοηθός της Amazon, ενώ στο 
ταµπλό ξεχωρίζει η µεγάλη οθόνη των 8 ιντσών από την οποία ε-
λέγχεται το σύστηµα infotainment, καθώς και οι πλήρεις δυνατό-
τητες διασύνδεσης smartphones. Σε ό,τι αφορά τα συστήµατα υ-
ποβοήθησης, υπάρχουν τα πάντα, είτε στον στάνταρ είτε στον εξ-
τρά εξοπλισµό.

Η άλλη διάσταση του Arona είναι η οικογενειακή, µια και 
µπορεί χωρίς σηµαντικές παραχωρήσεις να καλύψει τις µεταφο-
ρικές ανάγκες µιας µικρής οικογένειας. Τόσο µε τους άνετους 
χώρους του για επιβάτες –το µόνο που θα σηµειώσουµε είναι το 
ελαφρώς περιορισµένο πλάτος του, που όµως χαρακτηρίζει όλα 
τα µοντέλα της κατηγορίας– όσο και µε το πορτµπαγκάζ του, η ε-

λάχιστη χωρητικότητα του οποίου είναι τα 400 λίτρα.
To πολύ καλό πλαίσιο MQB A0 του Οµίλου Volkswagen που 

αποτελεί τη βάση του Arona δεν εξασφαλίζει µόνο άνετους χώ-
ρους και ένα υψηλό επίπεδο παθητικής ασφάλειας αλλά και ιδιαί-
τερα ζυγισµένη και καλή οδική συµπεριφορά. Το µικρό SUV της 
Seat έχει µεγάλα περιθώρια πρόσφυσης, ακριβές σύστηµα διεύ-
θυνσης, ικανοποιητικό επίπεδο άνεσης, αποτελεσµατικό έλεγχο 
των κινήσεων του αµαξώµατος και περιορισµένες κλίσεις στις 
στροφές. Και αυτό παρά τη µεγάλη, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς 
τις συνολικές του διαστάσεις, απόσταση από το έδαφος των 19 ε-
κατοστών.

Το Arona αποδεικνύεται έτσι ιδιαίτερα ευχάριστο στον δρόµο 
και στην εικόνα του αυτή συµβάλλει χωρίς αµφιβολία και ο 1.0 
TSI. O τρικύλινδρος turbo των 115 ίππων, που αποδεικνύεται τόσο 
πολιτισµένος όσο και ψυχωµένος. Ειδικά αν ο οδηγός θελήσει να 
ασχοληθεί έστω και λίγο µε το κιβώτιο ταχυτήτων –καλή η κλιµά-
κωση, εύχρηστος ο επιλογέας–, θα αποζηµιωθεί και µε υψηλές 
µέσες ωριαίες, τόσο στην εθνική οδό όσο και σε επαρχιακούς 
δρόµους, και µε χαµηλή κατανάλωση – της τάξης των 6,8 λίτρων 
για κάθε 100 χιλιόµετρα, ενώ στο ταξίδι µπορεί να κινηθεί και α-
κόµα πιο οικονοµικά.

Όσο για την τιµή αγοράς, υπολογίστε από 16.350 ευρώ για το 
ουσιαστικά πλήρες επίπεδο εξοπλισµού Style.
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Πορτοκαλί αλά 
Lamborghini βαφή

Βαρόμετρο

Διπλό υδραυλικό χειρόφρενο 
για κάθε πίσω τροχό

Διπλές 
εξατμίσεις

Μπουτόν 
εκκίνησης

Χώρος για 
Wellington 
γαλότσες

Προβολείς 
Ariel

Φωτιστικά 
σώματα 

Ariel

Καθρέπτης 
ευρείας 
γωνίας

Ζάντες 
20 

ιντσών

Αμερικανικά 
λάστιχα 54 

ιντσών Super 
Swamper 
Bogger

Κινητήρας 
Chevrolet 
V8 με 500 

άλογα Τέσσερα 
δισκόφρενα 
(ένα νορμάλ 
τρακτέρ έχει 
μόνο πίσω)

Έ
να φαινόμενο που δεν είναι γνωστό μόνο 
στη Βρετανία έχει να κάνει με την αργή τα-
χύτητα με την οποία κινούνται τα τρακτέρ, 
δημιουργώντας έντονο κυκλοφοριακό και 
επικίνδυνες προσπεράσεις. Αναφέροντας 

το σχετικό πρόβλημα σε επεισόδιο της εκπομπής «Top 
Gear» οι παρουσιαστές Matt LeBlanc και Chris Harris 
πρόσφεραν μια αρκετά καλή δόση χιούμορ, δημιουργώ-
ντας το απόλυτο τρακτέρ. Αυτό, λοιπόν, ονομάζεται 
Track-tor και για την περίσταση εφοδιάζεται με έναν V8 
κινητήρα με 5,7 λίτρα που αποδίδει 500 άλογα και προ-
έρχεται από τη Chevrolet.

Με αρκετές βελτιώσεις (νέα ρυθμιζόμενη ανάρτηση, 
δισκόφρενα, διαφορετικά ασφάλτινα λάστιχα κ.ά.), το 
πορτοκαλί τρακτέρ, που χρωματικά θυμίζει κάτι από 
Lamborghini, κατάφερε με οδηγό τον Stig (τον γνωστό 
δοκιμαστή του «Top Gear») να πιάσει τα 140,4 χλμ./ώρα 
και να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 129,8 χλμ./
ώρα που είχε καταγραφεί το 2015 στη Φινλανδία. Το ρε-
κόρ αυτό πιστοποιήθηκε και  πέρασε στο βιβλίο 
Guinness.

Ο STIG ΈΚΑΝΈ ΡΈΚΟΡ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ 
ΜΈ ΤΡΑΚΤΈΡ ΠΟΎ ΈΠΙΑΣΈ 
ΤΑ 140,4 ΧΛΜ./ΏΡΑ!
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Η 
κατηγορία των μικρομεσαίων οχημάτων, πα-
ραδοσιακά, είναι από τις δυσκολότερες όπου 
μπορεί να σταθεί μια πρόταση. Ο αυξημένος 
ανταγωνισμός, σε συνδυασμό με την ανάγκη 
για ενσωμάτωση ολοένα και περισσότερων 

τεχνολογιών και τη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επί-
πεδα, κάνει τη μάχη για επικράτηση δύσκολη υπόθεση. 
Και αν κάτι μπορούμε να αναγνωρίσουμε στη Hyundai, 
είναι ότι πραγματοποιεί μεγάλα βήματα μπροστά, σε κάθε 
γενιά μοντέλων της.

Αναφορικά με το i30, στην έκδοση με το τρικύλινδρο 
σύνολο του 1.0 λίτρου και των 120 ίππων της δοκιμής, δεί-
χνει μεγάλη ωριμότητα και ταυτόχρονα ισορροπία σε όλα 
τα παραπάνω. Ξεκινώντας από το ηλεκτρονικό του υπόβα-
θρο, παρατηρούμε ότι εφοδιάζεται με πληθώρα συστημά-
των ασφάλειας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα συστήματα 
προειδοποίησης απόσπασης οδηγού DAA, προειδοποίη-
σης μετωπικής σύγκρουσης FCWS, αυτόματης έκτακτης 
πέδησης AEB, ανίχνευσης τυφλού σημείου BSD και ανα-
γνώρισης σημάτων κυκλοφορίας.

Το ηλεκτρονικό αυτό πακέτο ολοκληρώνεται με τα α-
ντίστοιχα συστήματα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Μία 
μεγάλη οθόνη αφής 8 ιντσών δεσπόζει στην κορυφή του 
ταμπλό, ενώ δύο ακόμη, μικρότερες, στον πίνακα οργά-
νων και αυτή του διζωνικού κλιματισμού, συμπληρώνουν 
την εικόνα. Γενικά, το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι ό-
μορφο στην όψη, προσφέρει καλή εργονομία, πρακτικές 
θέσεις για μικροαντικείμενα και μια ποιότητα κατασκευής, 
με συνδυασμό σκληρών και μαλακών πλαστικών, που θα 

998 κ.εκ.

120 ίπποι / 6.000 σ.α.λ.

171 Nm / 1.500-4.000 σ.α.λ.

11,1 δλ.

190 χλμ./ώρα 

7,6 λίτρα / 100 χλμ. 

4,340x1,795x1,455 μέτρα

395-1.301 λίτρα

1.269 κιλά

112 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

Hyundai i30 1.0 T-GDi

ΤΙΜΉ 
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ 

ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ 16.350€
από

ΔΟΚΙΜΗ

HYUNDAI i30 1.0 T-GDI
ΣΤΟ ΠΝΕΎΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΌΔΗΣ  ΝΙΚΌΣ ΜΑΡΙΝΌΠΌΥΛΌΣ

καλύψει τις απαιτήσεις του μέσου οδηγού.
Ο τελευταίος δεν θα δυσκολευτεί να φέρει τη θέση ο-

δήγησης στα μέτρα του, αναγνωρίζοντας τη σχετική άνεση 
και την καλή πλευρική στήριξη που προσφέρει το κάθι-
σμα. Οι διαθέσιμοι χώροι για τους πίσω επιβάτες κυμαίνο-
νται στον μέσο όρο της κατηγορίας. Ούτε θα ενθουσιά-
σουν, ούτε όμως και θα προβληματίσουν. Όσο για το δια-
μέρισμα των αποσκευών, είναι σχετικά ευρύχωρο και έ-
χει διπλό δάπεδο.

Περνώντας στον κινητήρα, ο χιλιάρης T-GDi δείχνει 
κάπως ράθυμος μέχρι τις 1.800 σ.α.λ., αναγκάζοντας ορι-
σμένες φορές τον οδηγό να κατεβάσει ταχύτητα για να επι-
ταχύνει. Κάπου εκεί όμως τελειώνουν τα όποια αρνητικά, 
αφού πρόκειται για ένα σύνολο με ιδιαίτερα πολιτισμένη 
λειτουργία, χαμηλό ηχητικό ίχνος και σχετικά λογική κατα-
νάλωση. Ο συνδυασμός του, δε, με το ευχάριστο σε αίσθη-
ση και με σωστή κλιμάκωση κιβώτιο των 6 σχέσεων δεί-
χνει απολύτως επιτυχημένος.

Ανάλογη αίσθηση αφήνει και η οδική συμπεριφορά του 
αυτοκινήτου. Αρκετά δεμένο, με αναρτήσεις ουδέτερες 
προς σφιχτές, το i30 δίνει την εντύπωση ότι πατάει καλά 
στον δρόμο και είναι ευχάριστο οδηγικά. Οι κλίσεις στις 
στροφές διατηρούνται σε λογικά πλαίσια. Η ευστάθεια, με 
τη σειρά της, δεν δείχνει να επηρεάζεται από απότομες αλ-
λαγές κατεύθυνσης ή υψηλές ταχύτητες. Όσο για την ποιό-
τητα κύλισης και την απορρόφηση των ανωμαλιών του ο-
δοστρώματος, θα πούμε ότι δεν είναι η κορυφαία της κα-
τηγορίας, χωρίς όμως να απέχει σημαντικά από αυτήν.

Εν κατακλείδι, το i30 του 1,0 λίτρου και των 120 ίππων 

είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα αυτοκίνητα της κατη-
γορίας. Με ικανό εξοπλισμό, καλή οδική συμπεριφορά και 
ανταγωνιστική –για τα όσα προσφέρει– τιμή. Στα πλεονε-
κτήματά του υπολογίστε επίσης τα 5 χρόνια εγγύηση και 
δωρεάν οδική βοήθεια.

Με έναν μικρό αλλά ικανό κινητήρα και με μια προσωπικότητα πιο 
ολοκληρωμένη από ποτέ, η συγκεκριμένη έκδοση του i30 έχει όσα 

χρειάζονται για να κερδίσει τις εντυπώσεις.
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