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CITROEN C5 AIRCROSS
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΑΡΧΙ∆Α

NISSAN MICRA

ME HIGH TECH ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1.000 Κ.ΕΚ.

ΗYUNDAI i20 1.0 T-GDI
ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
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H Ferrari P80/C είναι ένα µοναδικό αγωνιστικό
Η µοναδική αγωνιστική Ferrari P80/C είναι εµπνευσµένη από την ιστορική 330 P3/P4 και την Dino 206 S του 1966, ενώ ο ιδιοκτήτης της, που
πρέπει να πλήρωσε εκατοµµύρια για να την αποκτήσει, αποφάσισε να
βασίζεται στο πλαίσιο της 488 GT3.
Καθώς προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, η P80/C, µε το αµάξωµα από ανθρακονήµατα, έχει πιο µικρούς προβολείς και πίσω παρ-

µπρίζ, ενώ το αεροδυναµικό της πακέτο έχει πρότυπα από τη Φόρµουλα
1. Έτσι, περιλαµβάνει ένα µεγάλο ρυθµιζόµενο σπλίτερ µπροστά και έναν
τεράστιο διαχύτη πίσω, σε συνδυασµό µε µια µεγάλη φτερούγα. Στο εσωτερικό το περιβάλλον είναι καθαρά αγωνιστικό, µε ψηφιακές ενδείξεις, πολλούς διακόπτες στην κονσόλα, µπλε µπάκετ, κλωβό ασφαλείας
κ.λπ.

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

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
4. ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ
ΠΟΛΛΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΣΕ
ΛΙΓΟ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ
∆ΡΟΜΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ. ΣΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
10. ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ C5
AIRCROSS ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ
ΝΑΥΑΡΧΙ∆Α ΤΗΣ CITROËN ΚΑΙ

ΕΝΑ SUV ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ,
ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
11. HYUNDAI I20 1.0 T-GDI DCT.
ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ ΤΗΣ HYUNDAI
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΚΥΛΙΝ∆ΡΟ TURBO
ΤΩΝ 1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ∆ΙΠΛΟΥ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ DCT ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
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13. TO KIA STONIC ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΤΥΧΑΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ∆ΗΜΟΦΙΛΕΣ,
ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ,
ΜΟΝΤΕΡΝΟ, ΝΕΑΝΙΚΟ, ΜΕ
ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΚΑΛΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
14. ΤΟ NISSAN MICRA
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
1.000 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ
ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Γιάννης Σκουφής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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
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*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
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

89η ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΕΥΗΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ
ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ∆ΙΠΛΑ ΜΑΣ
Τα καινούργια αυτοκίνητα που είναι βέβαιο πως θα ενδιαφέρουν, είτε
θέλετε να αγοράσετε είτε όχι, καθώς και τα πιο σηµαντικά πρωτότυπα.
Όπως σε κάθε έκθεση έτσι και σε αυτήν της Γενεύης παρουσιάστηκε µια πληθώρα νέων µοντέλων, πολλά από τα οποία
ακολουθούν την τάση του εξηλεκτρισµού, ενώ πολλά θα αποκτήσουν στο µέλλον και πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις. Ας
δούµε τα πιο σηµαντικά από αυτά που στο άµεσο µέλλον θα είναι διαθέσιµα και στη χώρα µας, καθώς και τα πρωτότυπα
που έχουν όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσουν στην κανονική παραγωγή.

Mercedes CLA Shooting Brake

Mercedes EQV

Skoda Kamiq

Νέο Renault Clio

Η 2η γενιά της είναι πιο κοµψή και ακόµα πιο πρακτική. Κινητήρες βενζίνης από 1.330 κυβικά,
diesel από 1.500 και στο εσωτερικό το γνωστό, ωραίο στιλ που γνωρίζουµε από την Α-Class.

Το νέο µικρό SUV της Skoda είναι όµορφο και φυσικά διαθέτει ιδιαίτερα µεγάλους χώρους. Στην
Ελλάδα προς τα τέλη του έτους.

Η ηλεκτρική έκδοση της V-Class, γιατί οι VIP µεταφορές µπορεί να είναι και καθαρές.

Η νέα του γενιά είναι όµορφη και high tech, ενώ έχει και καινούργιο βασικό κινητήρα 1.000
κυβικών. Από το φθινόπωρο µάλλον και στη χώρα µας.
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Νέο Peugeot 208

Citroën Ami One

Kia e-Soul

Jeep Renegade & Compass PHEV

Honda e-Prototype

VW ID Buggy

Ακόµα ένα πολύ όµορφο υπερ-µίνι, οπότε η µάχη στην κατηγορία αναµένεται σκληρή. Με
ηλεκτρική έκδοση και GTI από την αρχή. Πωλήσεις στην Ελλάδα αρχές του 2020.

Το Soul διατηρεί την ιδιαίτερη αισθητική του και ως e-Soul ακολουθεί απόλυτα την (ηλεκτρική)
τάση της εποχής.

Το µικρό concept της ιαπωνικής εταιρείας θα είναι το πρώτο πλήρες ηλεκτρικό µοντέλο της, ενώ
εξίσου σηµαντικό είναι το ότι είναι και όµορφο.

Ηλεκτρικό commuter µε χαρακτηριστική εµφάνιση και µε παραλληλισµούς µε το θρυλικό 2CV.

Η Jeep µπαίνει στην εποχή των plug-in υβριδικών µε τα πιο µικρά της µοντέλα και µε βάση τον
νέο turbo τετρακύλινδρο των 1.300 κυβικών

Η ηλεκτρική αναβίωση µιας εποχής και µιας φιλοσοφίας, µε βάση το ειδικά εξελιγµένο για την
ηλεκτροκίνηση πλαίσιο MEB, που θα διατίθεται σε µικροκατασκευαστές για τις δικές τους εκδοχές.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Nissan IMQ

Kia Imagine

Audi Q4 e-tron

Polestar 2

Skoda Vision iV

Mitsubishi Engelberg Tourer

Πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη προσέγγιση για την επόµενη, νέα γενιά των SUV της Nissan. Ναι,
και του Qashqai.

Η ηλεκτρική εκδοχή του νέου Q3. Και το πρώτο ηλεκτρικό Audi που βασίζεται στο πλαίσιο MEB.

∆εν είναι µόνο ηλεκτρικό αλλά και όµορφο όσο και µοντέρνο. Μακάρι να φτάσει έτσι στην
παραγωγή!

Μοντέρνα προσέγγιση των σχεδιαστών της Kia στο ηλεκτρικό πρωτότυπό της Imagine.

To πρώτο πλήρως ηλεκτρικό µοντέλο της υπο-µάρκας της Volvo έχει ελκυστική εµφάνιση και θα
έρθει αντιµέτωπο µε το Tesla Model 3.

Ο προάγγελος της νέας γενιάς των SUV της Mitsubishi και ειδικά του Outlander PHEV.

Comfort class
SUV.

NEO SUV CITROËN
C5 AIRCROSS
Ανάρτηση µε Progressive Hydraulic Cushions®
Καινοτόµα καθίσµατα Advanced Comfort®
20 συστήµατα υποβοήθησης οδήγησης
Grip Control µε Hill Descent Assist
3 ανεξάρτητα, αναδιπλούµενα και
ανακλινόµενα πίσω καθίσµατα
Χώρος αποσκευών έως 720lt µε
πίσω καθίσµατα σε όρθια θέση
6 τεχνολογίες συνδεσιµότητας
Αυτόµατο κιβώτιο EAT8

*

ΑΠΟ

22.550 €
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ *

2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.
Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C5 AIRCROSS:
από 3,8 έως 7,2 lt/100km και από 106 έως 132 gr/km.

www.citroen.gr

08

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Seat El Born

Alfa Romeo Tonale

SsangYong Korando

Ferrari F8 Tributo

Bugatti La Voiture Noire

Koenigsegg Jesko

Το πρώτο ηλεκτρικό Seat µε ενδιαφέρουσα εµφάνιση και τεχνολογία.

Η νέα του γενιά δείχνει και είναι σύγχρονη, ενώ θα έχει και ηλεκτρική έκδοση.

Με 11 εκατ. ευρώ προ φόρων, είναι το πιο ακριβό αυτοκίνητο του κόσµου. Με µεγάλη διαφορά
από το δεύτερο.

Θα είναι το νέο SUV της ιταλικής εταιρείας, που θα τοποθετείται κάτω από τη Stelvio και θα είναι
υβριδικό.

Η διάδοχος της 488 είναι ακόµα πιο εξελιγµένη αεροδυναµικά και όχι µόνο.

Με 1.600 ίππους, ο διάδοχος του Agera RS θα διεκδικήσει το ρεκόρ ταχύτητας που κατέχει το
τελευταίο.
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CITRON

CITROËN C5 AIRCROSS
1.5 BLUEHDI
Άνετο, ευρύχωρο και σικ

∆οκιάζουε το πιο πρόσφατο και εγαλύτερο οντέλο στην γκάα της
γαλλικής εταιρείας και ανακαλύπτουε ερικούς πολύ καλούς λόγους
για να το επιλέξει ένας οικογενειάρχης.

Α

ν κάποιος δεν πρέπει να έχει παράπονο, είναι όποιος είναι έτοιµος να
αποκτήσει ένα µεγάλο SUV. Πλέον υπάρχουν πολλές επιλογές και ανάµεσα σε αυτές έρχεται να µπει σφήνα και το C5 Aircross µε τη σικ εµφάνιση και τα άνετα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα µεγάλο SUV, µε
µήκος στα 4,5 µέτρα (πλάτος 1,84 µ., ύψος 1,67 µ.), που αισθητικά ευθυγραµµίζεται απόλυτα µε το µικρότερο C3 Aircross, αλλά και µε το C4
Cactus.
Οπτικά το γαλλικό SUV, που βασίζεται στην πλατφόρµα EMP2, έχει τον τρόπο του ώστε να µην περνά απαρατήρητο σε καµία περίπτωση. Κάτι η τεράστια µάσκα µε τους διπλούς προβολείς, κάτι το υπερυψωµένο παρουσιαστικό µε τις µπάρες οροφής, κάτι τα
χαµηλά airbumps… και να πώς το C5 Aircross είναι από τα SUV που χορταίνουν το µάτι.
∆ίχως να το «φουσκώνουν», αφού οι σχεδιαστές έχουν προσέξει σχεδόν κάθε λεπτοµέρεια ώστε το SUV τους να δείχνει ελκυστικό και σικ. Όπως και πίσω, µε τα φαρδιά φωτιστικά σώµατα. Αξιοσηµείωτο είναι πως ο υποψήφιος αγοραστής έχει να επιλέξει ανάµεσα σε 5 επιλογές διακόσµου και περίπου 30 συνδυασµούς για το εξωτερικό, µε 7
χρώµατα αµαξώµατος, 3 πακέτα και µαύρη οροφή Biton.
Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πάνω-κάτω γνώριµη, µε την οθόνη αφής 8
ιντσών να δεσπόζει στο µέσο του ταµπλό και τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3
ιντσών να προσφέρει ευρύτατη πληροφόρηση µέσα από τρεις θεµατικές ενότητες (ειδικά
ο τρόπος που το κοντέρ γυρίζει σαν ροδέλα θυµίζει κάτι από άλλες, DS εποχές). Πάντως,
στο C5 Aircross υπάρχουν σηµεία διαφορετικότητας, όπως η οριζόντια σειρά από εύτακτα τοποθετηµένους διακόπτες. Θήκες υπάρχουν αρκετές και πρακτικές, το χειρόφρενο
είναι ηλεκτρονικό, τα πλαστικά προσεγµένα, αλλά όχι σε όλα τα σηµεία µαλακά.
Οι χώροι για τους επιβάτες βρίσκονται πάνω από τον µέσο όρο, µε εχέγγυο το µεγάλο
µεταξόνιο των 2,73 µέτρων. Χαρακτηριστικός είναι και ο χώρος αποσκευών, που ξεκινά
από τα 580 λίτρα και φτάνει έως τα 720 λίτρα. Και αυτό χάρη στα πίσω ανεξάρτητα τρία
καθίσµατα που σύρονται σε διαδροµή 15 εκατοστών και έχουν και ξεχωριστή ρύθµιση
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πλάτης. Τώρα, αν τα καθίσματα πέσουν εντελώς, δημιουργούνται 1.630 λίτρα κενού χώρου με μήκος φόρτωσης 1,9 μέτρων.
Όπως συνηθίζει η Citroën στα πιο πρόσφατα μοντέλα
της, στο C5 Aircross υπογραμμίζεται η προσφερόμενη
άνεση, με βασικά συστατικά τα προηγμένα αμορτισέρ της
ανάρτησης Progressive Hydraulic Cushions, τα ενισχυμένα αφρώδη καθίσματα Advanced Comfort, την προσεγμένη ηχομόνωση με ειδικά κρύσταλλα κ.ά. Εδώ οι
Γάλλοι έχουν πιάσει το νόημα της διαφορετικότητας, επειδή όλα τα αυτοκίνητα δεν φτιάχνονται για να στρίβουν
με τις πάντες. Όχι πως το C5 Aircross δεν το κάνει, τουναντίον στρίβει, και πολύ καλά μάλιστα. Απλά, πίσω από
το βολάν του θα βολευτείς χαλαρά και άνετα, δίχως να
αναζητήσεις κάτι παραπάνω.
Στον ανοιχτό δρόμο θα ταξιδέψεις ήσυχα και δίχως
έννοιες χάρη στο καλοστημένο σασί και την πολύ καλή
ποιότητα κύλισης. Στα πιο κλειστά κομμάτια το C5
Aircross παίρνει κάποιες παραπάνω κλίσεις, αλλά δεν
υπάρχει κανένας λόγος να το πιέσεις. Η ανάρτηση είναι
σαφώς πιο μαλακή και προσανατολισμένη στο σιδέρωμα
των ατσαλάκωτων δρόμων, κάτι που καταφέρνει με απόλυτη επιτυχία.
Η πρώτη μας πολύωρη επαφή με το C5 Aircross έγινε ταξιδεύοντας μέχρι τα Τρίκαλα Κορινθίας. Στο πήγαινε
οδήγησα την έκδοση diesel των 1.500 κ.εκ. με το αυτόματο 8άρι σασμάν της Aisin. Ένας εξαιρετικός συνδυα-

σμός ενός από τους καλύτερους κινητήρες πετρελαίου
της αγοράς με ένα πραγματικά καλοκουρδισμένο κιβώτιο που ανεβάζει και κατεβάζει πάντα στον σωστό χρόνο.
Στο θέμα των επιδόσεων, τα 131 άλογα και τα 300 Nm
καλύπτουν με το παραπάνω τις απαιτήσεις σε επιδόσεις.
Η επιστροφή έγινε με το ίδιο μοτέρ αλλά στην έκδοση με
το μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων. Τολμώ να πω πως σε
αίσθηση και σε ακρίβεια ο επιλογέας δεν θυμίζει σε τίποτα τους πιο χαλαρούς προηγούμενων Citroën.To αξιοσημείωτο είναι πως και στις δύο διαδρομές καταγράψαμε περίπου ίδια κατανάλωση και αν δεν υπήρχε η διαφορά τιμής (που δικαιολογείται εν μέρει και από το
πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού) θα πρότεινα δαγκωτό
το αυτόματο.
Παρόλο που από την γκάμα απουσιάζει η τετρακίνηση, το C5 Aircross το χωρίζουν 23 ολόκληρα εκατοστά
από το έδαφος, ώστε να διαβαίνει με άνεση από τους
βατούς χωματόδρομους. Το Grip Control είναι διαθέσιμο
από τη δεύτερη έκδοση εξοπλισμού και είναι εκεί για να
τιθασεύσει την κίνηση των μπροστινών τροχών στον ρόλο ενός ψευδομπλοκέ. Αν δουλεύει; Όσο χρειάζεται ώστε να αποφεύγονται τα χαζοσπιναρίσματα στη λάσπη και
στο χιόνι και με αρωγό τα M+S λάστιχα.
Εν κατακλείδι, το C5 Aircross είναι ένα SUV με την
πρακτικότητα και την άνεση ενός MPV. Έχει μεγάλους
χώρους και πολυχρηστικά χαρακτηριστικά, χωρά περισσότερα απ’ όσα περιμένεις, ταξιδεύει άνετα και το soft

στήσιμό του θα το εκτιμήσουν όσοι δίνουν προτεραιότητα
στην άνεση. Τεχνολογικά έχει σχεδόν τα πάντα και χαρακτηριστικό είναι πως διαθέτει 20 συστήματα υποβοήθησης οδηγού για απόλυτα ασφαλείς διαδρομές.

Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi
130 S&S (EAT8)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ
ΙΣΧΎΣ

1.499 κ.εκ.
131 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

ΡΟΠΉ ΣΤΡΈΨΗΣ

300 Nm / 1.750 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

10,4 (10,6) δλ.

ΤΕΛΙΚΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑ

189 χλμ./ώρα

ΜΈΣΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ

6,5 (6,7) λίτρα / 100 χλμ.

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

4,500 × 1,840 × 1,654μέτρα

ΧΏΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
ΒΆΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΉ CO2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

από

580-1.630 λίτρα
1.505 κιλά
106-109 γρ./χλμ.

€25.000
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ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

HYUNDAI I20 1.0 T-GDI 7-DCT
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ!

Εξοπλισένο ε ένα υπερτροφοδοτούενο σύνολο και κιβώτιο διπλού
συπλέκτη, το i20 ενισχύει τη θέση του στην κατηγορία των supermini.

Τ

α θετικά του i20 έρχονται να ενισχυθούν µε την παρούσα έκδοση,
που καλύπτει σαφώς καλύτερα τις
ανάγκες του σύγχρονου αγοραστικού κοινού. Μεγάλες αλλαγές στη
συνταγή δεν υπάρχουν. Ή, για την
ακρίβεια, υπάρχουν. Και εστιάζονται στο ν συνδυασµό κινητήρας κιβώτιο ταχυτήτων. Αναφορικά µε
τον πρώτο, το τρικύλινδρο 1.000άρι
σύνολο της Hyundai δείχνει εύστροφο και αρκετά πολιτισµένο στη
λειτουργία του. Ανεβάζει όµως την ισχύ του γραµµικά, έχει
αρκετή ροπή από χαµηλά και καταφέρνει να κινήσει αξιοπρεπώς τα 1.100+ κιλά του αυτοκινήτου.
Σε συνδυασµό, δε, µε το 7άρι αυτόµατο κιβώτιο, περιορίζει αρκετά τον οδηγικό φόρτο. Οι αλλαγές πραγµατοποιούνται σβέλτα, οµαλά και στον σωστό χρόνο. Για κιβώτιο
διπλού συµπλέκτη, το 7-DCT δεν είναι το πιο γρήγορο της
αγοράς. Είναι όµως παραπάνω από καλό για να καλύψει
τις ανάγκες του µέσου οδηγού.
Στην πράξη, η αρµονική συνεργασία του 1.000άρη ΤGDi µε το εν λόγω κιβώτιο χαρίζει στο αυτοκίνητο µια ζωντάνια από χαµηλά και µια ποιότητα κατά τη µετακίνηση
που θα ικανοποιούσε ακόµα και αν το κρίναµε µε κριτήρια

αυτοκινήτων µεγαλύτερων κατηγοριών. Αντίστοιχα, δεν
ξεφεύγει ούτε η κατανάλωση, που κυµαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Κατά τα άλλα, το i20 παραµένει ένα ενδιαφέρον
supermini, µε προσεγµένο χωροταξικό σχεδιασµό, επαρκείς χώρους για 4 ενήλικες (και έναν πέµπτο, αν χρειαστεί)
και µεγάλο πορτµπαγκάζ. Ο οδηγός θα εκτιµήσει την άνετη
θέση οδήγησης, την καλή εργονοµία και τις πρακτικές θέσεις για µικροαντικείµενα, που θα διευκολύνουν την καθηµερινότητά του. Αντίστοιχα, θα µείνει ικανοποιηµένος από
τον εσωτερικό σχεδιασµό και τα χρησιµοποιούµενα υλικά,
που στην πλειονότητά τους δείχνουν καλής ποιότητας και
µε προσεγµένη συναρµογή.
Στον δρόµο, το i20 διατηρεί το ουδέτερο και φιλικό
προς τον χρήστη χαρακτήρα του. Στη συγκεκριµένη, ωστόσο, έκδοση, των 100 ίππων, προσφέρει και τις πολυπόθητες επιδόσεις, ώστε να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του
κοινού στο οποίο απευθύνεται. Παρά την ηλικία του, είναι
σε θέση να συγκριθεί σε αίσθηση, χαρακτήρα και ποιότητα
κύλισης µε τις κορυφαίες προτάσεις της αγοράς, ενώ διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, ένα καλό πρόσωπο, που δεν
πέφτει πουθενά κάτω από τον µέσο όρο της κατηγορίας.
Με ένα αντίτιµο οριακά πάνω από τα €15.000, που περιλαµβάνει ένα σχετικά πλήρες πακέτο εξοπλισµού και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, µε δωρεάν οδική βοήθεια, το

i20 µε τον 1.000άρη T-GDi και το 7-DCT αποτελεί αντικειµενικά µία value for money επιλογή.

Hyundai i20 1.0 Τ-GDi 7-DCT 100 PS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

999 κ.εκ.
100 ίπποι / 4.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

172 Nm / 1.500-4.000 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

11,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

από

182 χλµ./ώρα
7,3 λίτρα / 100 χλµ.
4,035 x 1,734 x 1,474 µέτρα
326-1.011 λίτρα
1.110 κιλά
114 γρ./χλµ.

€15.090

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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KIA STONIC: ΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑ!

Ε

ίναι πανεύκολο να ανακαλύψετε
νέα µέρη και νέες δραστηριότητες
όταν γνωρίζετε ότι σας υποστηρίζουν οι υπερσύγχρονες τεχνολογίες
του Kia Stonic. Όχι µόνο θα σας εµπνεύσει και θα σας βοηθήσει να
ανακαλύψετε αυτό που αναζητάτε,
αλλά θα προσθέσει και µια συναρπαστική δυναµική σε κάθε στοιχείο
του ταξιδιού σας.
Ζώντας τη στιγµή σηµαίνει ξεπερνώντας τα όρια και
αυτό ακριβώς µπορείτε να περιµένετε από το εσωτερικό
του Kia Stonic. Οι γλυπτές επιφάνειες χορταίνουν το µάτι
και ικανοποιούν τις αισθήσεις, κάνοντας την οδήγηση αναζωογονητική και διασκεδαστική. Το sport τιµόνι D-Cut
είναι διαµορφωµένο ώστε να µην ενοχλεί τα πόδια σας,
ενώ τα χειριστήρια έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί έτσι
ώστε να ικανοποιούν εσάς και όλες τις απαιτήσεις σας µε
απόλυτη αρµονία.
Πίσω από το τιµόνι η σωστή πληροφόρηση είναι απαραίτητη και το νέο Kia Stonic την εµφανίζει ακριβώς εκεί
όπου τη χρειάζεστε, αποφεύγοντας τυχόν περισπασµούς.
Το τελευταίας τεχνολογίας σύστηµα πολυµέσων µε την
προεξέχουσα οθόνη αφής φροντίζει για την ενηµέρωση
και τη διασκέδασή σας.
Το προηγµένο σύστηµα πολυµέσων µε έγχρωµη οθόνη αφής 7΄΄ αποτελεί βασικό εξοπλισµό σε όλες τις εκδόσεις, ενώ ειδικά στην Premium περιλαµβάνει και κάµερα
οπισθοπορείας µε δυναµικές γραµµές. Η αναγνώριση
φωνής (στα αγγλικά) σας επιτρέπει να περιηγείστε, να
πραγµατοποιείτε και να λαµβάνετε κλήσεις, να ελέγχετε
τον ήχο και πολλά άλλα – απλώς µε φωνητικές εντολές.
Στο Stonic η τεχνολογία Bluetooth προσφέρει ανοιχτή
ακρόαση των τηλεφωνικών σας συνοµιλιών, αλλά και
streaming της αγαπηµένης σας µουσικής απευθείας από
το κινητό σας. Φυσικά υπάρχει πλήρης συνδεσιµότητα µε
τα πρωτόκολλα Android Auto και Apple CarPlay.
Το ευρύχωρο εσωτερικό του νέου Kia Stonic µπορεί
να φιλοξενήσει έως και πέντε άτοµα µε άφθονο χώρο για

να βολευτούν και να χαλαρώσουν, αλλά και πολλές πρακτικές θήκες για να τακτοποιήσουν όλα τους τα µικροπράγµατα. Με τα αναδιπλούµενα και διαιρούµενα –σε αναλογία 60/40– καθίσµατα και τον µεγάλο χώρο αποσκευών, µε χωρητικότητα από 352 έως και 1.155 λίτρα, είναι
ευκολότερο από ποτέ να ξεκινήσετε ένα ταξίδι ή απλώς να
αντιµετωπίσετε την καθηµερινότητα.
Οι επιδόσεις και η χαµηλή κατανάλωση καυσίµου
πρέπει να συµβαδίζουν και ακριβώς αυτό συµβαίνει όταν
οδηγείτε ένα Kia Stonic. Υπάρχουν τέσσερις κινητήρες
βενζίνης, 1.2 lt 84 hp, 1.4 lt 100 hp, 1.0 lt Turbo 100 hp και
120 hp, και δύο κινητήρες ντίζελ, 1.6 lt 115 hp και 136 hp,
ώστε να καλύψουν τις ανάγκες σας. Όλοι οι κινητήρες παρέχουν κορυφαία ισχύ και οικονοµία. ∆ιατίθενται επίσης
χειροκίνητα κιβώτια 5 ή 6 σχέσεων και αυτόµατα 6 σχέσεων ή 7 σχέσεων διπλού συµπλέκτη 7DCT.
Με το πακέτο τεχνολογιών Drive Wise, το Stonic χρησιµοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες Advanced Driver
Assistance System (ADAS) και εξασφαλίζει την ασφάλεια
των επιβατών και των πεζών ανά πάσα στιγµή, χωρίς να
θυσιάζει τη χαρά της οδήγησης. Το προαιρετικό πακέτο
ADAS περιλαµβάνει σύστηµα προειδοποίησης πίσω διασταυρούµενης κυκλοφορίας (RCCW), σύστηµα προειδοποίησης σύγκρουσης τυφλού σηµείου (BCW), σύστηµα
διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (LKAS), βοηθό υψηλής
σκάλας (HBA), προειδοποίηση απόσπασης προσοχής οδηγού (DAW), σύστηµα αποφυγής µετωπικής σύγκρουσης
(FCA) κ.ά.
Κάθε Kia καλύπτεται από τη µοναδική στην αγορά εγγύηση νέου αυτοκινήτου 7 ετών / 150.000 χλµ. Εναλλακτικά, δεν υπάρχει κανένας περιορισµός χιλιοµέτρων για τα
πρώτα 3 έτη. Αυτή η εγγύηση είναι δωρεάν και µεταβιβάσιµη σε τυχόν επόµενους ιδιοκτήτες, µε την προϋπόθεση
ότι το αυτοκίνητο συντηρείται στο επίσηµο δίκτυο σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης. Η υψηλής ποιότητας
βαφή του αµαξώµατος εξασφαλίζει µακρόχρονη προστασία και λάµψη για το νέο σας Kia. Επίσης, διαθέτει ειδική
προστασία από τη διάβρωση και 12ετή εγγύηση κατά της
σκουριάς εσωτερικά.
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NISSAN

NISSAN MICRA 1.0 IG-T
Συνεχίζει απτόητο µε ένα
καλύτερο µοτέρ

Η γκάα του δηοφιλούς supermini ενδυναώνεται ε τον νέο 1.000άρη
τρικύλινδρο που αντικαθιστά τον 900άρη.

Μ

παίνοντας κατευθείαν στο θέµα, οι αλλαγές
στο Micra εντοπίζονται στις νέες εκδόσεις κινητήρων. Πρόκειται για δύο νέους αλουµινένιους τρικύλινδρους turbo στα 1.000 κ.εκ.
που αντικαθιστούν τον ίδιας διάταξης 900άρη
της Renault. Ο ισχυρότερος µε άµεσο ψεκασµό είναι ο 1.0 DIG-T που αποδίδει 117 ίππους στις 5.250 σ.α.λ. και 180 Nm στις 1.750
σ.α.λ. Σε λειτουργία overboost η ροπή αυξάνεται για µερικά δευτερόλεπτα στα 200 Nm,
όταν η Nissan µιλά για εκποµπή 114 γρ. CO2/
χλµ. µε µέση κατανάλωση στα 5 λίτρα / 100
χλµ.
Συνδυάζεται µε µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και για τη διαδικασία των 0-100 χλµ./
ώρα απαιτούνται 9,9 δευτερόλεπτα, µε την τελική στα 195 χλµ./ώρα. Αυτό το µοτέρ θα
διατεθεί αργότερα µέσα στη χρονιά και βασίζεται στο νέο 1.3 που τοποθετείται στο
Qashqai, σε διάφορα µοντέλα της Renault, στη Mercedes A-Class κ.α. Εδώ θα πρέπει
να πούµε πως την γκάµα συνεχίζουν να πλαισιώνουν ο diesel των 1,5 λίτρων και ο
ατµοσφαιρικός 1.000άρης των 75 ίππων.
Και περνάµε στην έκδοση που δοκιµάσαµε πρόσφατα, στη διάρκεια της πανελλαδικής παρουσίασης της έκδοσης 1.0 IG-T. Παρόλο που υπάρχει κι εδώ υπερτροφοδότηση (αλλά και ίδια διαδροµή x διάµετρο), πρόκειται για ένα διαφορετικό τρικύλινδρο
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μοτέρ που έχει εξελιχθεί με την Daimler, με ψεκασμό
πολλαπλών σημείων. Σε σχέση με τον 0.9, εδώ υπάρχει
καλύτερη ροή ψύξης και διαχείριση θερμότητας, επίστρωση plasma στους κυλίνδρους για μείωση τριβών,
ενσωματωμένη στην κυλινδροκεφαλή πολλαπλή εξαγωγής κ.ά.
Αποδίδει 100 ίππους στις 5.000 σ.α.λ. και 160 Nm
στις 2.750 σ.α.λ. H Nissan δίνει εκπομπή CO2 από 103
γρ./χλμ. για την έκδοση με το μηχανικό 5άρι σαζμάν (0100 χλμ./ώρα: 10,9 δλ., τελική: 184 χλμ./ώρα) και από
111 γρ./χλμ. για την αυτόματη CVT (0-100 χλμ./ώρα: 13
δλ., τελική: μη διαθέσιμη) με λειτουργία D-Step. Συγκριτικά, το Micra 0.9 χρειαζόταν 12,1 δλ. για το 0-100.
Στον δρόμο, το Micra εξακολουθεί να στέκεται ως ένα φρέσκο μοντέλο με ισορροπημένα χαρακτηριστικά
και το γνωστό καλοκουρδισμένο set-up του σασί. Ουσιαστικά, τη διαφορά την κάνει το πιο ζωντανό μοτέρ των
100 ίππων με την πιο γεμάτη λειτουργία και την καλύτερη απόδοση της ροπής στις χαμηλές στροφές. Εκεί, δηλαδή, όπου υστερούσε ο προηγούμενος 0.9.
Σε γενικές γραμμές έχουμε να κάνουμε με ένα ραφιναρισμένο μοτέρ που βγάζει μια κάπως τραχιά αλλά όχι

ενοχλητική λειτουργία στις υψηλές στροφές. Εκεί, δηλαδή, όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιέσεις το μοτέρ, αφού μέχρι το μέσο του στροφόμετρου και χάρη στη
σχετικά μακριά 5η σχέση ταξιδεύεις με άνεση και σταθερότητα. Φυσικά, για όσους αναζητούν μια παραπάνω
σχέση και το κάτι παραπάνω σε επιδόσεις, υπάρχει και
η έκδοση των 117 ίππων. Αλλά για όσους συμβιβάζονται
με το λογικό και με τη χαμηλή κατανάλωση (καταγράψαμε περίπου 6,5 λίτρα / 100 χλμ.) στον ανοιχτό δρόμο, το
Micra με τους 100 ίππους είναι μια χαρά.
Στο εσωτερικό, τα νέα στοιχεία αφορούν τον επανασχεδιασμένο πίνακα οργάνων, το νέο infotainment σύστημα Nissan Connect, τα διαθέσιμα προαιρετικά πίσω
ηλεκτρικά παράθυρα. Η νέα οθόνη αφής 7 ιντσών έχει
πολύ όμορφο μενού και γραφικά, νέα πλήκτρα, υποστηρίζει φωνητικές εντολές, Apple CarPlay και Android
Auto, χάρτες 3D, λειτουργία Find My Car για να βρίσκετε
πού έχετε παρκάρει το αυτοκίνητό σας, Premium Traffic
από την TomTom κ.ά. Τέλος, να πούμε πως το Micra 1.0
με τους 100 ίππους κοστίζει από €14.290 με το μηχανικό
5άρι και από €15.350 με το αυτόματο CVT, όταν το 1.0 με
τους 117 ίππους στοιχίζει από €15.890.

Nissan Micra 1.0 IG-T
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ
ΙΣΧΎΣ

999 κ.εκ.
100 ίπποι / 5.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΉ ΣΤΡΈΨΗΣ

160 Nm / 2.750 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

10,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑ

184 χλμ./ώρα

ΜΈΣΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ

6,5 λίτρα / 100 χλμ.

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

3,999 x 1,743 x 1,455 μέτρα

ΧΏΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
ΒΆΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΉ CO2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

από

300-1.004 λίτρα
1.135 κιλά
103-105 γρ./χλμ.

€14.290

